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True translation filed with the post-master at ’Chicago, III., July 25, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija siunčia kareivius
Silezijon
Rusija šaukiasi pagelbos

yra gauti pagelbą iš Amerikos
ir Europos.

vaistų ir gydytojų, bet maisto
nebus siunčiama.
Vokietijos valdžios žiniomis,
sovietų valdžia yra užgyrnsi
Reikalauja praleisti kareivius.
Gorkio veikimą.
PARYŽIUS, liepos 22. —Pre
šauksis prie proletariato
mjeras Briand pasiuntė teleg
LONDONAS,
ramą Berlinan, prašančią, kad
Herald gavo žinią iš
Vokietijos valdžia padarytų vi Daily
Anglija tam griėžtai priešinasi.
sų reikiamų žingsnių saugiam Maskvos, kad visos Rusijos uniSiunčia Lenkijai ir Rumunijai
pervažiavimui per Vokietįjąljų taryba nutarė atsišaukti j
ginklus ir amuniciją.
siunčiamos į Sileziją divizijos viso pasaulio proletariatą gel
bėti bado apimtas Rusijos apykareivių.

Francija siunčia daugiau
kareivy Silezijon.

ta karui, turinti sunkiąsias ir
lengvąsias kanuoles, gavo įsa

Vokietija atsisako.

_________'
°
SPRINGTI EI J), III,, liepos
21.-- Ryto galbūt bus paskelb
tas čia karo stovis, kad nedaleidus teismui areštuoti guberna
torių Len Small, kuris tvirti
na, kad valstijoje nėra nieko
už jį augštesnio ir kad todėl
jis negali būti areštuotas.
“Nesvariu! kas atsitiks su
Len Small,” pasakęs guberna
torius, “bet šios valstijos gu
bernatorius
negali ir nepasi
duos politikieriams ir pinigi
niams interesams.”
Darosi aišku, kad. bus pasiųs
ta kariuomenė saugoti guber-

Gorkis vykstąs Berlinan.
BERLINAS, liepos 23.- Ru
sijos rašytojas Maksim Gorki,
sakoma, keliauja į Bėdiną, kad
asmeniškai atsišaukus pagelbos
bado ir choleros teriojamai Ru
sijai.Pusiau oficialiai pareikšta,

šelpimo darbas jau prasidėjo

BERLINAS, liepos 23. — Už

Kalba apie karo stovį

Tikisi taikos Airijoje,
t

Gubernatorius kalba apie pas Gen. Smuths vykstąs Airijon
kelbimą karo stovio, jei bus tarpininkauti airiams. Slepiama
bandoma jį areštuoti.
taikos sąlygos.

True tramrtation filed with the postmaster at Chicago, III., July 25, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Gyventojai bėga iš bado apimtų
distriktų

sa Francijos divizija, prireng

Darbo ir kapitalo “santaika”

LONDONAS, liepos 23.
Nors tarybos tarp Lioyd Geo
rge ir Airijos “prezidento” de
Valeru ir nutruko ir de Valeru
sugrįžo į Dubliną, vienok kaip
Dubline, taip ir Londone reiš
kiama vilties, kad tarybos betgi

kad taika tarp tų dviejų šalių
su laiku užviešpataus.
Pietinės Afrikos premjeras
gen. Smuths pradžioj ateinan
čios savaitės vyksiąs j Dubliną,
kad tarpininkavus tarp šiauri
nės ir pietinės Airijos. Jis yra
priimtinas airiams, kadangi jis
pats nesenai kariavo su ang
tudti. Gubernatorius jau turėjo lais, taipjau gali išaiškinti apie
pasitarimų su kariuomenės vir veikimą Pietinės Afrikos savyšininkai* ir valstijos milicija yaldos, kokia buk siūloma* ir
piliečių komitetas šelpimui ba True translation filed with the post- yra prirengta pirmu įsakymu
master at Chicago, III., July 25, 1921
daujančiųjų.
as required by the act of Oct. 6. 1917 vykti į Springfieldą.
Sugrįžęs de Valeru pasakė jį
Subatoj gubernatorius lankė sveikinusioms minioms prakal
Svarbiausiu valdžiai darbu
si Chicagoje, kur jis kalbėjo bą, kurioj pareiškė, kad jei ai
yra surinkimas nutartųjų mais
dideliame niayoro Thompsono riai ir toliau tvirtinai laikysis,
to rekvizicijų. Už mėnesio už- i

Bolševikai reikalauja vietos

sibaigs

pjūtis.

Tada ateis ge- Į

nusiginklavimo konfe

surengtame

piknike

River- nel>eprisieis kalbėti apie laisvę,

sienio reikalų ministeris Dr.
view parke. Savo kalboj gu nes jie ją įgys.
riausias laikas dariniui rekvi-j
kymą vykti į Sileziją.
Friedrich Rdsen, atsakydamas True translation filed with the poąt- zicijų. Pravda pašvenčia 'dvigu
bernatorius kaltino politikie
Vienok kokias sąlygas pas
Įsakymą davė maršalas Foch,
at Chicago, III., July 25, 1921
į Francijos prašymą saugaus master
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 bą laidą svarstymui to Mausi
rius ir tvirtino, kad jį apkaltin tatė de Valera ir kokius pasiū
kuris telefonavo
premjerui
mo. Ji išspausdino eilę straip Amerika nepripažįsta reikala ta todėl, kad jis ginęs žmonių lymus davė Lioyd George, ne
Briandui, po pastarojo trijų va pareiškė,
kad tokis prašymas
skelbiama. Manoma, kad jiedu
snių apie reikalą ir pobūdį rek vimo, bet ginsianti senosios reikalus.
landų kalbos apie krizį.
Prene vienos
turi būti paduotas
sutarė visą tai laikyti paslap
vizicijų ir budus jos rinkimo.
Rusijos reikalus.
mieras kalbėjo svarbiame ka- kurios Jš trijų okupacinių val
ty]. Laikraščių skelbiamos ne
bineto susirinkime p rezidento
Tik Siberijoj ir Kryme javai
Editoriale tas laikraštis sa
stybių, bet iš visų trijų valsty
va sąlygos
esą vien spėliojivasarnamyj. Po kalbos minisdalinai teužderėjo. Vokietija
WASHINGTON, liepos 24.—
ko, kad maisto padėtis niekad
bių
kartu.
toriai vienbalsiai nutarė, kad
mai.
rengiasi pagelbon.
nebuvo taip
kritiška ir sako, Apie sovietų valdžios savinireikia veikti skubiai,
neflau- True translation filed with the postCHICAGO. — Vakar vakare,
kad delei stokos maisto indus mąsi teisės dalyvauti Washingkiant Anglijos.
BERLINAS,
liepos 23. — trija atsidūrė katastrofiniam tono konferencijoj apie nusi apie 7:30 vai.,
master at Chicago, III., July 25, 1921
BERLINAS, liepos 24.— Ba
besimaudant
as
required
by
the
act
of
Oct.
6,
1917
Tuo pačiu laiku tarp Londo
Nauji svarbus įvykiai grąsina
ginklavimą
ir tolimųjų rytų ežere prie 77
vės, prigėrė varijos transportacijos ministe
stovyje. Anglių iškasimas Doklausimais, ši valdšia atsikno bridgeportietis lietuvis Jonas ris von Frauendorfer, autorite
no ir Paryžiaus buvo laikomi
gyvybei sovietų respublikos.
neco baseine labai nupuolė,
nuolatiniai telefoniniai susinė
jo iš raporto vieno Amerikos Poška. Nors jį tuojaus ištrauk tas numizmatikoje, iš gėdos,
Vėliausiuos žinios iš Rusijos la
aliejaus gabenimas iš Baku
simai, liet nė vienas premjerų
konsulų Pabaliuos valstybėse. ta iš vandeni ir nors ilgai dirb kad jis suklastavo žymes senų
bai padrąsina vietos anti-bolšeyra
sutrukdytas.
Dirbtuvės
nuo

neparodė noro nusileisti. Ang
vikus ir gimdo nusiminimą pas
Tas dalykas tečiaus yra iš ta, kad jį atgaivinus, atgaivinti pinigų, vakar nusišovė įbridęs
latos užsidarinėja, o darbinin
lija buk sutikusi, kad ekspertai
rištas abelno valdžios nusista ,11 vienok nepasisekė.
Vokietijos komunistus.
kai susilaiko nuo darbo.
į «pęištirtų Silezijos
klausimą ir Visi jungiasi kovai su badų,
tymo.
Sakoma, kad Jungt.
Išrodo, kad Rusijos badas ir
taipjau, kad vyriausioji taryba
Liaudies komisarų taryba Valstijos mano būti Rusijos
javų neužderėjimas yra mil
šiaukiasi kitų valstybių
Visi miestelio viršininkai
DVI ŽMOGŽUDYSTĖS.
susirinktų apie vidurį rugpjū
draugu,
kada
bus
svarstomas
(ministeriai)
įsake
mobilizuoti
žiniškas.
Javai
visai
neužderėjo
pagelbos.*
kalėjime.
CHICAGO.
—
Politinės
žmog

čielybės
klaučio. Bet nesutikimai tarp Ang
iš
atsakomingų
sovietų
įstaijos
teritorialės
Karnos, Volgos ir Dono distrik• • • • 1 1 .• • I
f
I •
-r -y • V 1 •
ST. PAUL, Minn., liepos 23.
lijos ir Francijos pasilieka di
BERLINAS, liepos 23.— Iš te, o šiauriniame Kaukaze, Uk- gų ir unijų darbininkus dary-'girnas. Reiškiama taipjau, kad žudystės 19 warde nesiliauja.
užmušta ten 7 —Buhl miestelis neturi dabar
deli, kadangi Anglija nori ati Rusijos ambasados oficialiniai rainoje, Aleksandrovsko, Ye-!mui rekvizicijų.
Mobilizuoti Rusija, kokią
turi mintyje Jau pirmiau
duoti Augšt. Sileziją Vokieti patirta, kad atsišaukimas tapo vat (?), Poltavos, Krcmenčugo, ’ žmonės bus tinkamai išlavinti Jungi. Valstijos, nėra dabarti- žmonės. Subatoj nušauta dar “valdžios,” kadangi miestelio
vieną, John Gandino, artimą mayoras ir visi kiti viršinin
Nikolajevo
ir
Odessos
apygarir
paskui
bus
pasiųsti
rinkti
1
nė
’
"
Rusija,
"
terilorialiai,
bet
r>..
Rupasiųstas
Internacionaliniam
jai, o Francija gina Lenkiją.
Raudonąjam Kryžiui, prašantis, dose javai labai nukentėjo nuo maistą ir transportuoti jį į cen- sija,, kokia buvo prie caro ar draugą nušautojo D’Andrea, kai sėdi kalėjime. Nesenai pen
Gamina ginklus.
Kerenskio valldžių- Rusijos te- buvusio kandidato j alderma- kis miestelio viršininkus nu
tralines vietaš.
kad Amerikos Raudonojo Kry didelės sausumos.
PARYŽIUS, liepos 22.— Pu žiaus maisto sandeliai PabaltiTik Siberijoj ir Kryme esąs; Sovietų laikraščiai išreiškia 1 ,l ’*01 * "“! čielybės klausimas nus. žmogžudys, kai n naipras- teista 60 dienų kalėjiman už
paniekinimą federalinio teismo.
siau oficialinis Petit Parisien jos
loš svarbią rolę busimoje Wavalstybėse butų pavesti vidutinis derlius.
pasitikėjimą, kad sovietai perVakar gi moteris su kūdikiu Prašoma gubernatoriaus pas
formaliai pripažino, kad Fran Maskvos ir Petrogrado komi
Plėtojimąsis choleros nieku I galės ir kad bus surinkta už- shingtone konferencijoje.
cijos amunicijos
dirbtuves tetams šelpimui badaujančios siuose distriktuose tik dar la
Valstybės departamentas “ne ant rankų, nudūrė peiliu kitą kirti laikinę valdžią.
| lėktinai maisto, kad ipergyvedirba su paskuba ir kad siun Rusijos.
biau padidina pavojų. Taipjau i nūs sekamą žiemą. Tečiaus nė- žino” sovietų valdžios, kaipo moterį, Mrs. Virginia Esposito.
BERLINAS, liepos 24.
timas amunicijos ir ginklų į
tokios ir kada kalbama apie Ji tapo nudurta savo namų, 606
delei stokos ar netikusio mais- Į* ra abejones, kad
sovietų val
Pasak gautų žinių, visoj Ru
Lenkiją ir Rumuniją tapo pa
to siaučia dizenterija ir škor- • džia pergyvena didžiausį krizį. Rusiją, kalbama apie tokią Ru May St., prieangyj, žmogžudė Hugo Stinnes, Vokietijos nekasijoj įsikūrė lygos, kurių na
dvigubintas.
siją, kokią, tariant valdininkų pabėgo. Policija jos įieško. Už runuotasai industrinis karalius,
butas.
Amunicija .taikoma naudoji riais yra visų |>artijų ir įsitiki
Gyventojai bėga iš bado
žodžiais “ m e s ž i n o j o - muštosios vyras kiek laiko at tapo sunkiai sužeistas apvirtus
nimų žmonės, jų tarpe ir moGydytojai yra bejiegiai. Truk
mui prieš sovietų Rusiją.
me.” Tečiaus manoma, kad gal irgi tapo nušautas politinė automobiliui Wiesba>den alpiedistriktų.
narchistai. Tos lygos siekiasi sta vaistų, bandažų ’ ir chirur
linkčse. Jo duktė irgi sužeista.
se žudvnese.
caro
valdžia
butų
priešinusi'
atFrancija nepaiso Anglijos.
LONDONAS, liepos 22. —
ginių instrumentų.
pagelbėti badaujančioms
sk irimu i Finląndljos.
•
Pranešimai
iš
Rygos
patvirtinu
nioms.
Politine
frakcija
Vokietijoje
t
PARYŽIUS,
liepos 23. —
Jungt. Valstijos niekad nepri
pritaria nedavimui pagelbos žinias, kad 30,000,000 žmonių pažino Lietuvos, Estonijos ir
Rusai betgi nesitiki, kad Asvarbiausiu klausimu,
kada merikos Raudonojo Kryžiaus Rusijai, tikėdamosi, kad Leni Rusijoj bėga iš bado apimtų Latvijos, kurios pirmiau buvo
Anglija formaliniai persergėjo sandeliai Helsingforse ir Vibor- nas tikrai puls, bet Vokietijos apygardų. Suvalgę kates, žiur Rusijos dalimi, betgi jos stoja
Franciją nesiųsti
kareivių į ge, Finlandijoj ir Estonijoj, ku žmonės tokį nusistatymą atme kes ir šunis, jie bėga kitur jieš- už apiplššimą dalies Rusijos
plebiscito zoną, kadangi “klau rie buvo skiriami Rusijai, taptų ta. Vokietijos Raudonasis Kry kotis maisto, būriais traukda naudai Lenkijos.
žius jau paskirė specialinius mi linkui Siberijos, Kaukazo
simas yra internacionalinis ir dabar pavesti rusams.
komitetus organizavimui šelpi ir Maskvos.
True translation filed with the postFrancija negali veikti be leidi
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tnaster at Chicago, 111., July 25, 1921
Visi
vienijasi
kovai
su
badu.
mo
darbo.
Vokietija
negali
pa

mo vyriausios, tarybos.”
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
Minios šturmuoja traukinius. as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
siųsti maisto, bet bus pasiųsta Tapo pašaukti kareiviai apginti
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
RYGA, liepos 23— Oficiali
Franci jos atsakymu buvo
vaistų ir kitų medikalinių reik
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
įsakymas maršalui Foch pa nis bolševikų žinių biuras Ros- menų. Daug Vokietijos gydy | miestus nuo valstiečių karo.
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
siskubinti su išsiuntimu divizi ta praneša, kad anli-bolševikų tojų ir žymių specialistų apsi Keliose vietose ištiko mūšių
LONDONAS, liepos 23. —
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių
jos kareivių,
kurių keli pul elementai sovietų Rusijoje vie ėmė vykti Rusijon su šelpimo tarp kareivių ir alkanų minių. Oficialinis Athenų pranešimas
kitų dienų nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
kai su kanuolėmis ir kulkas- nijasi su bolAevikais kovai su ekspedicija.
Trocki grąsina, kad jei nebus sako, kad Turkijos nacionalis
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
badu.
,
vaidžiais, jau yra kelyjeduota maisto armijai, ji prisi tai ketverge smarkiai kontr
Tikisi pėrgyventi badą.
dės prie pabėgėlių ir sudarys atakavo graikų centrą Mažojoj
N. M. Kiškin, S. N. Proko“Mes turime 12,000 kareivių
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
RYGA, liepos 23.— “Kas pa- avangardą įsiveržimui į vakari
Augsi. Silezijoj ir mes turime povič, kurie buvo ministeriais
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
fanterijos ir 2 divizijų kavale
nę. Europą.
juos apginti. Musų divizija iš Kerenskio kabinete, buvęs caro
koje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus parijos, bet 7 divizijos graikų at
tokis ministeris Nikolai N. Kutler, valdžia ar karalius Badas?” to
važiuos kaip įsakyta,”
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
Graikai tuojaus
antros durnos prezidentas Feo- kis yra valandos klausimas Ru UŽGRIEBĖ PENKIS LAIVUS. mušė ataką.
buvo Paryžiaus atsakymas.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
padarė kontr-ataką,
sumušė
“lai galutinas nutrūkimas,” dor Golovin ir daugelis kitų sijoje. Nuo to atsakymo prik
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
ir nusivijo juos visu
pasakė vienas neutralinis dip žmonių, kaip Maksim Gorki, lausys politiniai įvykiai netik
NEW YORK, liepos 23. — turkus
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
lomatas.
Aleksandra Tolstoi, L. Kame- Rusijoj, bet visame pasaulyje. Gabenimo taryba, kuri buvo frontu. Graikai suėmė daug
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
, Komunistų laikraščiai sako, nev, Krasin, buvęs švietimo mi- Laike pastarųjų kelių dienų so persamdžius keletą puikiausių belaisvių ir kanuolių.
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
Kitas pranešimas sako, kad
atsišaukimą ir pasažierinių laivų Mail Steamkad Franci jos kareivių gabeni nisteris Lunašarski, Litvinov ir vietai išleido
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
mas Silezijon yra tik pridengi kiti sovietų valdininkai laikys paragino komunistus statyti > ship kompanijai, dabar penkis no paėmimui Eski-Shebr ištiko
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
energiją, kad nuveikus tų laivų užgriebė ir atėmė iš smarkus mušis, kuriame tur
mu Lenkijos
ir Rumunijos susirinkimą Maskvos sovietų visą
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
| kompanijos už jos nepildymą kai liko sumušti ir neteko daug
ofensivo prieš Rusiją, naudo bute. Jie sutarę, kad badas yra kritišką padėtį.
sus kitus svieto kraštus. Siųsdąmi pinigus, vi
jant
Francijos kanuoles ir svarbesniu dalyku, negu politi
Visa Rusija yra sujudusi. (kontrakto. Kėtinama užgriebti belaisvių ir daug grobio.
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
amuniciją.
Tuoj po atsišaukimui patriar-(ir kitus tai pačiai kompanijai
ka.
BEAUMONT, Tex„ liepos 23.
Kiškin ir Kamenev paskelbę, cho f ichono į Canterbury ar-, persamdytus laivus, taip kad ta
Valdžia to užsigina, bet pri
NAUJIEjfo PINIGŲ SIUNTIMO SKYKIUS
Čia siaučiantis nuo pėtnyčios
laisvės civyskupą ir Gorkio atsišauki-, linija turės paliauti veikus. Gal
pažįsta, kad ginklai siunčiami kad bus gvarrantuota
Lenkijai ir Rumunijai “apsigy veikimo ir nepriklausomybė mo į Hauptmanną, tajM) pas-jpati taryba operuos Inos lai- diejaus gaisras jau pridarė’už
1739 So. Halsted St.,
Chicago, HL
kelbta,
kad
įsikūrė
iš
žymiausių
vus.
nimo tikslams.”
rinkime ir dalinime pašelpos.
$1,250,000 nuostolių,

rencijoj.

Badas Rusijoj didelis.

Lietuvis prigėrė.

Rusija šaukiasi pagelbos
kovai su badu.

v

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon

Graikai atmušėturkus.

NAO.IIENOS, Uhteago, ffl.

rikos valdžioms aštrią no
NAUJIENOS
tą, protestuodamas prieš
The Lithuanlan Daily New» tai, kad prezidentas HardinPublished Daily eacept Sunday by
tb.e Lithuanlan Biewa Puh. CoM Ine. gas nepakvietė jos Washingtono konferencijon, kur bus
Kditer P. Grigaitis
svarstomas pasaulio nusL
1789 SoTh ALSTED ST., ginklavimo klausimas. CičeCHICAGO, ILLINOIS.
rinas sako, kad jo valdžia,
Talephono Roosevelt 8500
jeigu neturės balso konfe
Subscription Rateas •
rencijoje, tai nepaisys ir tų
88.00 per year in Canada.
konfe
87.00 per year outside of Chicago. nutarimų, kuriuos
>8.00 per year in 'Chicago.
rencija padarys.
8c per copy.
Tai yra visai logiška. Bet
Entered as Second Cla® Malta?
March 17th, 1914, at the Post Office jeigu palyginti šitą protes
of Chicago, III., under the act ef
March 2nd, 1879.
tą su bolševizmo principais,
Naujienos eina kasdien, iiskirlant
aedftldienius. Leidžia Naujienų Ben tai jisai skamba labai keis
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago,
tai.
UL — Telefonas: Roosevelt 8500.
Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
Metams------------------------------- 88.00
Pusei metu_________ -_____ 4.50
Trims minusiame__ ________ ~ 2.25
Dviem mšneeiama ............
1.75
Vienam minėsiu! .... .. . .
1.00

Bolševikai principialiaį ne
pripažįsta jokių kitokių san
tykių su buržuazinėmis val
džiomis, kąip tiktai kovą.
Jie sako, kad tas valdžias

C hieagoje — per šėliotoj«*i

reikia kaip galint greičiaus

Viena kopija
Savaitei.........................
Minėsiu! ________
.,

08
18
75

timšalių, kurie laikui bėgant
pradėjo ir-gi šiauštis ir neri
mauti. Tąsyk vyriausias užveizdėtojas nusprendė, kad butų ge
ra turėti apsaugos.
“Jis pasišaukė mane ir pasa
kė, kad busią reikalinga iškirs
ti triksą”, pareiškė Kirkpatrick.
“Esą tai reikalinga todėl, kad
gavus kareivių. Paskui jis pa
klausė manęs ar aš sutiksiąs iš
kirsti tokį triksą. Aš atsakiau
sutinku.
“Jis pasiuntė viehą žmogų į
kalną. Tas žmogus turėjo šau
dyti į man© pusę. Mano parei
ga buvo atsakinėti į tuos šuvius
ir daryti kuodaugiausia trukšmo, Vėliau vyriausias užveizdėtojas su kitu žmogų turėjo
daryti puolimą iš Šalies. Supran
tama, sutarta šaudyti į orą.”
Senatoriai Kenyon, Shortridge ir Sterling nustebusiai klau
sėsi. Kirkpatrick toliau papasa
kojo, kad tas planas pavykęs ge
rai. šūvių išauta labai daug.
Tatai padare reikiamo įspūdžio
angliakasiams. Jie išsigandę tu
pėjo kasykloj.

Tautų konferencija.

Panedėlis, Liepos 25 d., 1921

“Nanonnalingost
sąlygos”.

visų
pusių pradeda rinktis WashingJapųnai, dirbantys Hawajų
tojian valdonai ir, miniateyiai, ♦cukraus plantacijose, pradeda
komisionieriai ir valdžios agen šiauštis. Jie nuėjo net taip toli,
tai. Jie važiuoja iš Tolimų Ry kad pradeda gajvoli apie unijų
tų, iš Europos, iš Afrikos. Va kūrimą. Suprantama, tai jau
žiuoja jie į Hardingo sumanytą yra perdaug. Ir to blogo pa
ją nusiginklavimo susirinkimą. šalinimui sumanyta atsigabenti
Tai bus keistas susirinkimas, chiniečių. Chiniečiai paklusnus
kuris gal tik galės prilygti Mar- ir lojalus kai šunes.
co Polo atsilankymui pas Didįoį
Tai, reikia žinoti, bus pada
Chaną. Valstijos sekretorius ryta tik laikinai. Kada vietos
Hughes įtraukė nusiginklavimo darbininkai pasirodys nuolan
programan ir Azijos klausimą: kesni, tąsyk chiniečiai vėl bus
nuginklavimą Tolimų Rytų ir išsiųsti atgal.
įvykdinimą ten taikos! Tolimų
Šen- Dillingham, Senato Im
Rytų problemomis žmonija do igracijos Komiteto
narys, ir
mėjosi kaip susmuko mongolų Hawajų salų delegatas Kalaniagalybė ir salose įsivyravo Japo- naole įnešė rezoliuciją, kuria su
teikiama Darbo Sekretoriui ga
nija.
Teks susirinkimui švaistyti lios įsileisti į Hawajų salas “to
ir išspręsti mongolų galybės pa kius ateivius, kurie normali li
veldėtojos, Rusų tautos, klausi gomis sąlygomis negali būti įmas.

Rusija juk liko subuda- leidžiann”.

Tatai

West Virginijos angliakasiy streiko atbalsiai.
'V*1

patrick, buvusis Burnwell kom
panijos užveizda. Jis papasako
jo, kaip jis buvo nusamdytas
jraeitų metų gruodžio mėnesyj
Sovietų valdžios užsienių casyklos atsteigimui. Pelei strei
reikalų komisaras, čičeri- ko tuo laiku kasykla buvusi už
pas, įteikė Anglijos ir Ame daryta. Liko atgabenta 11 sve

Bolševikai pyksta.

Lid Hatfield, angliakasių prin- įvairius tautų ginčus, įvykdinti.
cipalas Matevvano mūšy, buvo pastovią taiką? Tatai mes greit
paskutins liudytojas. Jis smulk- pamatysime.
meningai papasakojo apie tą
mūšį ir kaip liko nukautas Bald\ityi.it ii: pi.atinkit
win-Feltzo žudeikų organizacijos
narys.
“NAUJIENOS”

RUSIJA.
[18 Federuotosios Presos]

MASKVA. — Kalbėdamas į
Internacionalinį Amatinių Są
jungų Kongresą, pirmininkas
Lazovskis pareiškė tą nuomonę,
kad
darbininkams nereikia
trauktis iš ‘geltonųjų” unijų.
Esą kur kas išmintingiau “rau
doniems” pasilikti unijose ir
varyti apšvietus vajų.
Tai Lazovskio nuomonei pil
nai pritarė Angių darbininkų
vadas, Mann.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Ii Federuotosios Presos]

sACRAMENTO, Cal. — Nu-

degimas, kosėjimas, skiMo
opa, ręumatiški skaudėjimai ir
net reumatizmas. Jeigu tie da
lykai yra ir tonsilai neišrodo
sveiki, jie neretai yra , minėtų
ligų priežtjstimi. Gydytojas
turi apžiurėt tonsilus ir pasa
kyt, ar jie yra sveiki ar ne.
2* Mažai iekenkia. Matymas
gadinusi nuo daugelio priežas
čių.
3. Jūsų moteris turėtų sverti
apie 135 svarus. Ji turi apie
45 svarus perdaug lašinių. Sun
kumas ir taukai ir kraujo cir
kuliaciją trukdo ir daugiau jos
reikalauja. Ji turi mažiau val
gyt, ypač cukrinių ir krakmo
linių daiktų, ir turi daugiau
mankštintis. Patartina jai devėt elastiškas gumines panie
kas nuo kojų iki pat kelių.
4. Viduriai nedirba dėl dau
gelio priežasčių:, nesimankštinimo, netvarkaus maisto, su
irimas skilvyj ir žarnose ir tūlų
ligų kitose kūno dalyse. Rei

sekretorius mų Statymo Darbininkų Taryba kia
atsisakė patvirtinti savo atsto

vota iš mongolų viešpatijos ske gali daryti tik nepaprastoms
nuversti; o kas daro su jo
veldrų. Bus atstovaujamos taip apystovoms susidėjus. Kuomet
mis kokias nors sutartis,
gi dvi Chinijos. Pekingo suja- darbininkų trukumas pasireiš
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, tas eina prieš darbininkų
paštui
ponėjusi Chinija ir Gantono na kia kovoti nors Amerikos daMetams>7.00 klesą, prieš revoliucijos rei
Pusei metų -___ _____ 4.00
Maža to, kareiviai nugirdo cionalistinė — sukilėlių valdžia. lyj, prezidentas gali paskelbti
Trims mėnesiams
2.00 kalus.
šaudymą ir už .koios valandos Korėja ir-gi dalyvauja. Ji laur tokias apystovas esant nenor
Dviem mėnesiams ----- ----- — 1.50
Vienam mėnesiui -- - ____ .75
Šįtą savo principą, beje, pribuvo “maišto” malšinti. Tuo kia progos paskelbti pasauliui mali ngomis.
Įsidomėkite tą faktą. Hava
Lietuvon ir kitur ušsienhBoeel
budu Mingo pavietyj liko už apie savo padėtį ir prašyti jo
bolševikai
jau
senai
ėmė
jų salose jokio darbininkų tru
(Atpiginta)
gniaužtas “angliakasių sukili užtarimo.
laužyt,
prašydami,
kad
kapi

Darbininkų ten
Metams__________ „ 88,00
Niekas da nežino, kokią rolę kumo nėra.
mas
”
.
Pusei metų — ....................... 4.50 talistinės valdžios pripažin
panorės vaidinti toj Washingto- yra pakankamai. Vienok tie
Trims mėnesiams____________ 2.25
Kompanijos advokatas paklau no dramoj Indija, Afganistanas, darbininkai nori žmoniškesnio
Pinigus reikia siųsti pašte Money tų juos ir darydami su jo
Orderiu, kartu su užsakymu.
mis prekybos sutartis. Bet sė Kirkpatricko, kodėl jis visa Persija ir Arabija. Orientalinių gyvenimo. Jie buriasi krūvon,
kad atsilaikius prieš darbda
tai pasakojąs. Pastarasis atsa
noras dalyvauti Washingto- kė, kad tai darąs todėl, kad vy šalių metodai skiriasi nuo mū vius. Ir Hardingo administra
siškių metodų. Tų šalių žmo
Kodėl išskiria
no konferencijoje, idant riausias užveizdetojas pasielgęs nėms labai apeina išęprendimas cija tatai vadina nenormalingu
kartu su kapitalistinėmis su juo “kiauliškai” — pašalinęs Pacifiko pakrantės ir jų konti dalyku!
Lietuvą?
Neužilgo senatas svarstys tą
valstybėmis priėmus tam iš darbo.
nento kalusimai. Jie ir-gi gal
Girdėt, kad liepos 28 d. tikrus nutarimus ginklavi W. E. Hutchison, jaunas prisius savo misijas arba pano rezoliuciją ir, reikia manyti,
įvyks Helsingforse, Suomijo mosi klausimu — tai jau Bumvvello kasyklos angliakasis, rės net formaliniai dalyvauti prezidentui Hardiųgui bus pa
statyta nemaža nemalonių klau
je, trijų Pabaltjųrio valsty yra visiškas senosios bolše kuris 1920 m. suorganizavo Min konferencijoj.
sinių.
bių konferencija: Latvijos, vikiškos pozicijos atsižadė go pavietyj uniją, papasakojo Iki šiol aišku tik viena, kad Tuo tarpu protestai prieš tą
labai įdomią istoriją. Jis liko Japonija, nors nedavė ir jokių rezoliuciją siunčiama iš visų
Estonijos ir Finlandijos. To jimas.
je konferencijoje ketinama Antras bolševikų princi išvytas iš kompanijos namų, pasižadėjimų, prisius savo dele Amerikos dalių- Jeigu galima
šeši apsiginklavę žudeikos įsi
įsteigt naują Pabaltjųrio pas yra tas, kad kapitaliz laužė į jo, kambarius, kuomet gatus anksčiau kitų valstybių. gabentis chiniečių į Hawajų sa
Tie delegatai bandys pateisinti
valstybių sąjungą, į kurią mo gadynėje kalbos apie nu nieko nebuvo namie, ir išmetė Siberijos užgriebimą, skverbi las, tai kas gali užtikrinti, kad
nebus panaudota cliiniečiai ir
Lietuva nebusianti priimta. siginklavimą • yra bergž gatvėn visą jo mantą, žinoma, mąsi Chinijon ir laikymą po ant kontinento
organizuotų
Mums nesuprantama, ko džios. Jie sako, kad kapita randus gerokai aplamdė. Kiti kurka Shantungo provincijos. darbi n inkų pa va davi m iri.
dėl tos valstybės turėtų būt listinės valstybės “negali gy šeši žudeikos stovėjo ant sargy Maža to, jie turės da atsakyti ir Nežiūrint tų protestų, Dillpriešingos Lietuvai, kuri jo vuoti” be karo, ir kad todėl bos. Jam buvo pranešta, kad į į užmetimus, kad Japonija gim inghamo komitetas svarsto tą
tris dienas butų apleistas na
kiu žvilgsniu negali būt pa vienintelis išmintingas bū mas. Tuo pačiu laiku jis liko do Azijoj tokią situaciją, kuri rezoliuciją, kad galutinai ap
gali įvelti visą pasaulį į naują dirbto] formolj padavus kon
vojinga joms. Yra tik viena das kovoti prieš karo pavo prašalintas iš darbo. Tatai liko karą.
greso išsprendimui.
priežastis, dėl kurios'Lietu jų yra nuversti kapitalisti padaryta penkioms dienoms pra
vos kaimynai gali šnairuoti nes valdžias; o kas mėgina slinkus po to, kaip jis prisidėjo Chinų nacionalistinė valdžia, Cukraus baronai nori tos re
kuriai vadovauja Dr. Lat Šen
į ją, tai — lenkų įtaka į tuos prašalinti arba bent suma prie angliakasių unijos. Lyginai ir Dr. Wu Ting Fang, jau turi zoliucijos priėmimo. Bankinin
kai remia ją. Na, o į Amerikos
taip pat pasielgta ir su kitais 40
kaimynus.
žinti karo pavojų kapitalis angliakasių, kurie susirašė uni sava delegatą Washingtone. Tas Darbo Federacijos ir japonų
atstovas patieks konferencijai muštų protestus Hardingo val
Lenkai, žinoma, nori, kad tinei tvarkai tebegyvuojant, jom
reikalavimą, kad Japonija išsi džia nekreipia jokios domės.
Lietuva butų izoliuota (at tas, pasak komunistų, yra Senatorius Kenyon paklausė, nešdintų iš Chinijos. Karėj a pri Juk ji ne tam pastatyta, kad
skirta nuo kitų valstybių), arba nieko neišmanantis kokiu budu be atatinkamų val siuntė taipgi savo misija ir ne skaitytis su darbininkų reika
idant jie galėtų lengviaus žioplys arba žmonių apgau džios atstovų įsimaišymo buvo užilgo atvažiuoja Dr. Syngman lais.
galima išmesti įnamiai iš namų. Rhee, revoliucinės valdžios pre
apsidirbti su ja. Be to, len dinėtojas, mulkintojas.
kai svajoja apie tai, kad pa O čičerinas pareiškia, kad Kompanijos advokatas pareiš zidentas. Iš Čitos, Tolimų Rytų
kė, kad West Virginijos teismai
tiems įėjus į Pabaltjųrio są bolševikų valdžia norėtų da laikosi tos nuomonės, jog kom respublikos sostinės, siunčiama Pasaulio Darbininku
lyvauti kapitalistinių vald panijos namų įnamiai yra savo Užsienių Departamentų specialiJudėjimas.
jungą ir patapus jos vadu.
nių pranešimų apie tai, kad Ja
žių konferencijoje, kur bus
Su latvių valdžia lenkai svarstoma, kaip išvengti ka rųšies tarnai, kurie gaji būti ponija be jokios matomos prie
FRANCIJA.
prašalinti bile dieną, nežiūrint žasties puola Sibirą ir Rusiją.
dar visai nesenai buvo labai rų! Jisai pareiškia taip pat, to, kad jie ir moka nuomą.
Nusiginklavimas, pasak Hu[Iš Federuotosios Presos]
susibičiuliavę; tik paskuti jogei bolševikų r^uzia pil “Kompanija turi tokios pat ghes’o, priklauso nuo Tolimų
niu laiku Latvija ėmė atšal dytų tos konferencijos nu teisės”, pareiškė advokatas, Rytų — tai yra nuo to, kaip Ja PARYŽIUS. — Francijoj ir
ti prie lenkų ir susiartinti tarimus, jeigu ji turėtų jo “pašalinti iš namų įnamį, kaip ponija atsineš į tą klausimą. gi prasidėjo algų kapojimo va
jus kad turite teisės atstatyti Japonija nenusiginkluos tol, kol jus. Bet darbininkai žada visais
su lietuviais. Suomijos-gi je balsą.
galimais gudais kovoti. Ypač
jai nebus laiduotas užgriebtasai
valdžia, kaipo dar atžaga- Bolševikų “principai” tuo bile dieną jūsų tarnaitę”.
prieš algų kapojimą yra nusista
Angliakasių’ advokatas Hous- lobis, arba kol jai bus įrodyta,
reiviškesnė, negu latvių, na budu yra išmetami vienas ton griežtai užginė tą pareiški
tę audėjai. Balandžio mėnesyj
jog ji nieku budu negali pasilai
tūraliu budu daugiaus sim po kito į sąšlavyną, kaip nu mą. Tokių patvarkymų prisi kyti to lobio. Amerika iš vienos darbininkams jau buvo numušta
patizuoja lenkų “prošepa- dėvėti pantapliai.
laikoma tik kaikuriose West pusės, Chinja ir Korėja iš kitos, 10 nuoš.
Pasak Isere unijos sekreto
Virginijos vietose. Bet valsti Rusijos Tolimų Rytų respublika
nams”, kaip lietuviams.
ja, kaipo tokį, panašių įstatymų iš trečio fronto reikalauja, kad riaus, moterys-audėjos, “kurios
Taigi lenkų diplomatams
neturi. Nežinot to, West Vir Japonija nusiginkluotų ir atsisa karo metu begėdingai buvo
gal ir pavyko atsiekti to,
ginijos kasyklų savininkai el kytų nuo savo plėšrios politkos. naudojamos, kuomet jų sūnus,
kad trys augščiaus minėto
vyrai ir broliai gynė piratų-figiasi su savo įnamiais, kaipo su
Pasaulio kapitalizmas, kalban
sios valstybės ketina steigti
žmonėmis, kurie neturi jokių pi tis Anglijos ir Francijos diplo nansistų interesus, dabar nesu
[18 Federuotosios Presos]
sąjungą be Lietuvos. To
lietinių teisių. Išmetimas uninių matų lupomis, turės išnešti sa tiks priimti numažintas algas”.
Audėjų kongresas, kuris nesenai
kiam atsitikime, žinoma, rei Senato komitetas dabar tyri angliakasių iš namų yra parastas vo verdiktą. Tas verdiktas grei
įvyko Lyons’e, griežtai nusistatė
čiausia bus paremtas ne nusigin
kėtų laukti, kad artimiau nėja Mingo pavieties anglių ka dalykis.
C. F. Keeney, vietines unijos klavimu ir tautų paliuosavimu, prieš algų numažinimą. Apie
syklų
.streiką.
Kokių
bjaurių
sioje ateityje lenkai pataps
šešius mėnesius tie darbininkai
įmonių buvo stvertas! prieš prezidentas, nupasakojo^ kaip bet Japonijos pasiryžimu apgin
nedirbo pilno laiko. Jie dirbo
tos sąjungos nariu. Lietu streikįnikus rodo, kad sekamas Mingo pavietyj kūrėsi unija. ti pasulį nuo bolševizmo.
vos padėtis tuomet butų la pavyzdys. Burnwell Coal kom Unijos viršininkai pirm streiko Japonija tikisi prirodyti pa 30 vai. savaitei ar net mažiau.
“Ir dabar”, sako unijos sekreto
bai kebli.
panijos vyriausias užveizdetojas ir po streiko paskelbimo norėjo sauliui, jog tik ji apsaugoja Azi
rius, “prie nedarbo norima pri
Mes tikimės tečiaus, kad sumanė surengti ant kasyklų sueiti kasyklų savininkus, kad ją nuo bolševizmo. Nusiginkla dėti da kitas piktas — algų
Lietuvos kaimynai nesiduos “puolimą.” Visa buvo padaryta taikiu budu išsprendus kilusį vimo klausimas gali palaukti. nukapojimą”. Manoma, kad tas
ginčą. Bet savinikai nenorėjo
I'ų klausimų sprendimui ir
lenkų diplomatams save ap taip, kad atrodytų, jog streiki apie tai ir klausyti. Jie dėjo
konfliktas palies mažiausia ko
ninkai ponia kasyklų. Tikslas to
renkasi Washingtonan įvairus
mulkinti. Lietuvos valdžios trikso — gauti federalinių karei visas pastangas, kad pašalinus valdinikai —i prezidentai, mimar kių 8 provincijų audėjus.
uždavinys turi būt neleisti vių “maišto” malšinimui.
iš kasyklų visus lininius darbi tenai ir kiti dideli žmonės. Bet
MEKSIKA.
'*
prie to.
ar jie mokės tinkamai išspręsti
Apie tai liudijo V. H. Kirk ninkus.
■

judėjimas ytin sparčiai plėtoja
si ir esąs gan rimtas.
Be to, ji užginčijo, kad prezi
dentas Obregon darąs Amerikos
kapitalistams nusileidimų.

[Iš Federuotosios Presos]

CHICAGO. — “Matutė” Jonės
ką tik sugrįžo iš Meksikos. Bė
giu viehų metų ji atlankė Mek
siką dvejais atvejais. Jos nu
sakymu, Meksikos darbininkų

pasikalbėti su gydytoju,

vų sutartį. Sulig sutarties, dar
bininkams gaunatiems per $5
dienąi turi būti numušta $1
dienai, o visiems kitiems 50c.
dienai. Kontraktoriai jau ir da
bar nebemoka senųjų algų.
Visos unijos, išėmus vieną,
balsavo prieš tos sutarties pri
ėmimą. Darbininkai sako, kad
tai yra perdaug didelis mokesties numušimas. Kontraktoriai
turi pasiėmę nemaža darbo. Tas
darbas buvo apkainliejamas se
nuoju darbo įvertinimu mastu*
Darbininkai sako, kad kont
raktoriai tuo budu norį pasida
ryti daugiau pinigų, kad paskui
galėjus padaryti prieš darbinin
kus naują puolimą tikslu sunai
kinti darbininkų unijas. Tą
darbininkų spėjimą patvirtina
da ir tas faktas, kad visi stam
bieji kontraktoriai paeina iš San
Francisco, kur jie suardė darbi
ninkų unijas.

kuriam reikia viską išpasakot
ir gal jis ras būdą, kaip pagel
bėt.
5. Nereikia valgyt vėlyvos
vakarienės, negeri kavos ir ar
batos, viduriai turi būti liiiosi,
oro kambaryj daug, apsiklojimas nesunkus, * protas neturi
būt įjudintas prie eisiant gult
ir patartina nusivargint fiziš
kai vaikščiojimu ar kokiu dar
bu prieš eisiant gult.
—Dr. A* Montvidas.

BRA1NERD. Minn. — šią sa
vaitę įvyksta Minnesotos Darbo
Federacijos konvencija. Kon
vencija žad pašvęsti ypač daug
laiko nedarbo klausimui. Bus
patiekta net specialinių pasiūly
mų bedarbių padėties pagerini
mui.
e
Darbininkų darbuotojų apskaitliavimu, Minneopolyj ran
dasi 15,000 bedarbių, o St. Paule
— 10,000. Nemaža jų yra ir
kituose miestuose. Vidutiniai
imant, apskaitliuojama, kad
Minnesotos valstijoj esama apie
50,000 bedarbių.
Iki šio laiko bedarbiai da ne
jautė didelio vargo. “Gerai
siais laikais’ jie buvo šiek-tiek
susičėdiję pinigų. Bet dabar
tie pinigai beveik išsibaigė. Ta
tai rodo bankų taupymo skyriai.
Jeigu nedarbas ir ilgiau prasi
tęs, — o iš visko matosi, kad
jis da negreit užsibaigs, — tai
tūkstančiai darbininkų atsidurs
ytin kritingoj padėty. Ypač ta
padėtis pablogės žiemos metu.
štai kodėl konvencija ir mano
kreipti ypač daug domės į ne
darbo klausimą.

European Amsrican Bureau

SVEIKATOS DALYKAI.
ATSAKYMAI

Į KLAUSIMUS.

Naujienų skaitytojas, Bos
ton, Mass., klausia:
1. Kaip galima .žinot, kad
tonsilai kenkia sveikatai?
2. Ar rūkymas kenkia akims,
nes aš rūkau ir matymas vis
labiau gadinusi?
3. Mano .moteris, kuri yra 5
pėdų ir 1 colių, turi 32 metu
ir sveria 180 svarų, turi kelių
ir blauzdų skaudėjimą po vaikš
čiojimo ir ant jos blauzdų yra
mėlynos žymes. Ar galima jos
prašalinti?
4. Kas daryt, kada viduriai
nedirba?
5. Kas daryt nuo nemiego?
Atsakymui:—
1. Jeigu žmogus yra pilnai
sveikas, tuomet tonsilai neken
kia. Jeigu juos skauda, jeigu
jie užsidega laiks' nuo laiko,
jeigu jie trukdo kvėpavimą sa
vo didumu, liiomct jie kenkia.
Iš tonsilų gali paeiti ausies už

Tie prohibicijos agentai ne
blogi “žuvininkai.” Jie net už
uodžia ją. Vakar vienam groserninkui, Pele Minto, 3159
Mihvaukee gat., buvo siunčia
ma trys bačkos žuvies. Bet tie
nevidonai prohibicijos agentai,
užuodė jose visai ką kitą. Jie
nusekė bačkas minėton grosernęn , ir paprašė
atidaryti.
Žiuri, buleliai “munšaino” įs
prausti tarp žuvių!

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionai

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, paŠportai ir tt.
NOTARU Ui A S
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th SL, Kamp. Halsted 8L
Tel.: Boulerard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vati Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų,
k------------------------ J________________ /

..... -"i ■■«»■■■
Tel. Randolph 2898

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyji
ASSOCIATION BLDa
19 So. La Šalie SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Panedšliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyds Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

24 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 88rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt SL
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 rnorgečiaus ant lengvų išlygų.

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.
Vardu 1015. Vai.: 6 iki 9 Vak.

' DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
1824 Wabansįa Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 va], raka*
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted SL, Chicago, Iii.

jSAnjiENns, ciHuŲžo. m.

Cenzūra da nepanaikinta. AR MANAI APIE NAMUS?

LAIVA ORTESjl LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00
iki Kauno $117.00.
1 LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antru diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.
LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Serų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
ieigų nori gauti gerą einą už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre:ybos Bendrovės Šerų. urie dabai* parduodami po $7.00 vienas.

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau žibių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27

ass

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lith. Sales Corp.

Lithuanian Sales Corp.,
3313 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
dėliomis: 10:00 ryte iki 3:0/) po pietų.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O

■______________ rslKVV VORK.fSl.Y

B lt OXX.OW.AV

Į

Tiesi kelionė be persėdimo ii New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkunu* «

J LIETUVA
Laivai iipla.ka ka» 14 d. Dideli dviej, iri.bg palto laivai iiplaik.
LATVIA .................... Rugp. 5
S. S. POLONIA t.Rugp. 24
“ESTONIA” ............ Rugp. 17
“LITUANIA” .......... Rugp. 7
Visi laivai tari puikius kambarius trečio* kleso* keleiviam*
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada
K. W. KEMPF, Gen. VVestern Fasa. A gest, 120 N. L* Šalie SU,
CHICAGO, ILL.

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

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

2 iki 8 vakare

9397

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir nauju* namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pre«.

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

Tel. Monroe 2804

ln»r - nežiūrint pašty Vin'Sinin-

vestuvėm® arba taip <lel priva

BEST

AND

BIGGEST

CIGAR

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk inusų dovanų katalogo No. 4.
I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEVVARK, N. J
Didžiausia nepriklausoma Cigarą dirbtuvė

Paštininkų Balsas
Profesinis paštininkų laikraštis, eina kas dvi savaiti, Kaune. Rūpinasi darbininkų reikalais.

Turiu pątyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kudi-

DR. A. R. BLUMENTHAL

AR NORI NAMO?

Reikalingi akiniai.

Stanley Rubey,

John J. Smetana

Dr. W. Yuszkiewicz

Klauskit apie tai!

New Peoples Electric Co.

Waukegano
Lietuviai-

International Mercantile Ma
rine Company, New York, skel
bia, kad tapo daleista White
Star Line pervežt keleivius iš
Latvijos Republikos.
Tam mieriui, agentūros tapo
įsteigtos visoje Latvijoj ir pri
ėmimas keleivių Libave sutikta.
Atstovai White Star Line Suv.
Valst, gali parduoti laivakortes
latviams, kad atvažiuotų jų gi
minės bei draugai į šią šalį.
Rementis naujomis imigraci
jos tiesomis, latviai yra priima
mi kaipo dalis kvotos rusų, ku
rią negalės išnaudot patys rusai,
koliai tos tiesos bus galėję.
A T-----

i

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

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau-

TelJ Yards 6666
Boulevard 8448

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos
skų, Rockford Real Es- (bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa jienas”.
siunčiami Lietuvon grei Turime pardavimui didelį
čiausiu budu ir už pini pluoštą rašomosios popieros ir
gų siuntimų pilnai atsa parduodame labai pigia kaina —
koma.
svarais po 18 centų už svarų, ar
Siųskite pinigus Lie ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
tuvon per
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitų miestų paštu, turė
809 So. Main Str. site primokėti už persiuntimų
Rockford, III. skyriumai po 8c nuo svaro.
(

■

.

S.J.Petrauskas

AKIŲ, AUS NOSIES ir
GERKLES ĖXPERTAS.
1^^

Modemiškiausi Įrengirnai ligų pažinimo
i ir gydymo. 23 tneJ tai prie State St..
ŽVAIRAS AKIS
ATITAISAU.

Mk
• —

5

savo speciale metoda; virš 3,000 išgy-

dyta. Daugelis ant
ofise. Reikalauk knygeles.
-M

syk vizai mano

DR. F. 0. CARTER, M. D
120 S. State St.

Vai.: 9 iki 6. Ned.: 10 iki 12.

AKU&ERKA
Mrs. A. Michniewicz
701 W. 81*t St
Tel.: Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. į rytu*.
Kampa* Union Ava.

AKIMERKA
Baigusi Akuierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn■Uvanijoa hoepitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir

^=OR.HERZMAH^

Turime taupymo skyrių.

Turime numerį 8. Kaina 5 centai.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III

Taupyk pats savo pinigus

A.SHUSHO
AKURERKA

MrJ lailc® ligos.
nurodymu tiškų vakarėlių. Subatomis ir
ko Hays’o pareiškimo, jo# jo pasinaudojant
10920 S. Stat« St.
Chicago, IU.
departamentas daugiau nebe- patarnavimu, perkant spė- nedėliomis Chop Sucy ir viš
ceuzuruos laikraščių — Volk- ką ir auginant organizaciją tiena. Adarom nuo 11 ryto ir
zoituntui atsisakyta grąžinti Namų Būdavojimo Draugi- laikom iki 12-tos naktį.
antros klases teisės.
Tokis patvarkymas remiama
Niekados nebuvo pirmiau
Pašto įstatymų 480 skyrių ir žmonėms siūloma panašus
Akių Specialistas
4811/2 skyrių. Pirmas skyrius patarnavimas įsigijime ar
4649 S. Ashland Avė.
draudžia spausdinti “nepado ba nusipirkime materijolo ir
Kampas 47th St.
rius, niekingus ir nonAiraliuius pasibudavojimo sau namo.
raštus’*. O antrame skyriuj
kalbama apie “skelbimą išda
vystes, sukilimo arba ginkluo
to ipas i priešinimo įstatymams.”
žengk prie telefono
Vedamajame
straipsnyj
Pašauk National HeadVolkszeitung rašo, kad prašy
Dienoms, 9 ryto iki 9 vak
t
mas grąžinti antros klases tei ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
Ned. 10 iki 12 pietų.
Jei kenti galvos skaudėjųną,
sei buvo paduota 1919 m.,
Jei
skaitant
raides
susilieja,
tuoj po padarymo karo paliau 1709-12 arba pašaukit DisJei iš raides darosi dvi,
Tel. Boulevard 6487
triet
Sales
Manager,
Jei turi uždegimą akių,
bos. Tos teises buvo atimtos
Jei skaitant ar siuvant akis skau
tuoj po to, kaip Jungtinės Vals
da, tuomet reikalaukit akinių.
tijos paskelbė Vokietijai karą.
Praėjo du metu su viršum, kol 4021 S. Maplewood Avė.,
pašto Departamentas davė ga Lafayette 965.
Akinių specialistas
» RUSIJOS
1801
So.
Ashland
Avė.,
lutiną atsakymą. Po atsaky
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
Kampas 18-os gatvės.
po No. 3313 So. Halsted St.
mu pasirašo E. M. Morgan,
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Gerai lietuviams žinoma* per 22
New Yorko pašto viršininkas,
Vąlandos nuo 9 ryto Iki 9 vai. vak.
metu
kaipo patyręs gydytoja*, chi
ir jo padėjėjas II. M. Murphy.
Išmokės tamstai uždarbį, Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.
rurgas ir akuleris.
Atsakymas skamba sekamai:
Gydo aitrias ir chroniikas liga*,
musų namų veikimas, kuris
vyru,
moterą ir vaiką, pagal nau
'“New Yorko Volkszeitungo padaromas ant konservatyjausias metodas X-Ray Ir kitokius
prašymas — grąžinti antros vio pamato.
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
klases teises - liko New Yor18th St., netoli Fisk St.
CHARLES MESKIS .
ko pašto atmestas
Tatai paVALANDOS! Nuo 10-12 pietą,
GYDAU
visokias
ligas
vyrą
ir
mo

ir
nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.
daryta todėl, kad minėtas laik
Pardavėjas, 2116 S. 48th terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
( Dienomis: Canal
raštis spausdino tokių dalykų, Ct. Cicero, III., ^el: Cicero pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
mi u
J
8110 arba 857
kurie yra draudžiami dėti ant
r Naktimis: Drazel
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
(
950 - Drover 4186
ros klases spausdiniams.
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
“Tuo budu
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
Volkszeitung
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
gas gydau gamtiškais budais.
prasižengė prieš 211 skyrių,
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
kuris kovo 4 d., 1911 m., liko
Ne ryto ,
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
DR. CHARLES SEGAL
pakeistas 2 skyrių, o birželio
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, UI.
THE
HOME
BUILDERS
Phone: Humboldt 5849
Praktikuoja 15 metai
15 d., 1917 m., — 480 skyrių,
ASSOCIATION
Ofisas
Laikraštis taipgi prasižengė
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
DR. VA1TUSH, O. D.
National Headųuarters,
prieš Pašto Įstatymų 481 %
Chicago, Illinois.
Lietuvis Akių
Rand. 5886,
skyrių
Prasižengusieji prieš
Specialistas džiovos
Specialistas
Rooms
1709-12
City
Hali
tuos įstatymus spausdintai ne
Moterišką, Vyrišką Ir
Square Bldg.
gali būti siuntinėjami paštu.
Vaiką Ligą.
Palengvins aidą įtempimą, kuri?
•sti, priežastimi galvos skaudtjimo,
OFISO VALANDOS:
189 N. Clark St.
Tas patvarkymas paliečia jūsų
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotuNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
dienraštį, o taipgi ir nedėlios
mo, skaudamą akių karšt), atitaisė
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
kreivas akis, DUlfri* kataraktą, atitai
leidimus”.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
so trumparegystę ir tolirėgystą. Pri
valandos
ryto iki 1 vai. po pisv.
Paštas netik atome antros
renka teisingai akinius. Visuose at
Telefonas Prerel 2880
klasės teisūs, bet tankiai atsi
sitikimuose egzaminavimas daroma su
(Not Ine.)
elektra, parodančią mažiausias klai
sakydavo siuntinėti atskiras to
L. DOMBROWSKIS
das. Speciali atyda atkreipiama j
savininkas
laikraščio laidas. Ir tai daryda
mokyklos vaikus.
Tel. Boulevard 2160
1711 W. 47th St
vo be jokio pasiaiškinimo.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne
Tel.: Yards 413
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Dr.A.J.KARALIUS
Volkszeitung da ne kartą ne
Tarpe Hermita^e ir Paulina.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Gydytojas ir Chirurgas
'_____ , Suvedame dra- Ashland Avė.
buvo patrauktas atsakomybėn
TelI. Drover 9660
Z
mHSSSI
tus
ir
sudedame
VALANDOS: 9—12 ryto
dėl prasižengimo prieš aukš
fixtures į 6 kam
2—9 vakaro.
barių namą už
čiau minėtus skyrius.
$69.00. Persitik
8303 So. Morgan Street,
Volkszeitungo vedalmuUamc
rinimui kreipkiChicago, 111.
straipsnyj sakoma, kad ‘180
tės pas mus ar,
ba
telefonuokite,
skyrius liko panaudotas todėl,
o mes suteiksi
kad laikraštis atspausdino kele
mi i, | me
apkainavinv;}.
Tel. Austin 787 ’
Darbą
visuomet
tą Man pašau to apysakų, ku
'
gvarantuojamo.
DR. MARYĄ
rios savo dvasia yra anti-voTaipgi, laikome elektr. įranDOWIATT—SASS.
kiškos, ir kurios pardavinėja
kių krautuvę ir
ma kiekviename didesniame
Kątik sugrįžo iš Californijos Ir
taisome viską namieje. Musų kai
vėl
tęs savo praktikavimą po No.
nos
prieinamiausios.
knygyne. Paštas užsirūstino ir
5208 W. Harrison SL
todėl, kad laikraštis atspausdi
8—12 kasdieną ir 6—9
no keletą ištraukų iš Pro f. Phone Boulevard 6301
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ Valandos!
vakare išskiriant nedėldienius.
Forel’io knygos “Lyties prob ANTANAS GREDUŠKA
savo giminėms LIETUVON,
General!*
lemos”. Forel yra (Zuricho
Canal 257
Kontraktorius ir
universiteto
profesorius ir
kreipkitės į J. E. Bruževi- Naktinis
Tel Canal 2118
moksliniame pasaulyje jis yra
budavotojas.
čiaus aptieką:
DR. P. Z. ZALATORIS
Budavojame ir taisome.
skaitomas vienu didžiausiu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1401 W. 47th St, Ghieago.
nervų ligų specialistu.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
WAUKEGAN
Volkszeitung tvirtina, kad
Siet 6 iki 9 vakare,
PHARMACY,
omis nuo 9 iki 12 ryte.
tasai patvarkymas pagaminta
1821 S. Halsted St,
Washingtone, nežiūrint to lak
1005 Marion Street,
Kampu 18 ir Halsted SL
to, kad atsakė New Yorko paš
Waukegan, III.
to skyrius.

NAUJAS PRANEŠIMAS

John Ruski n

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

New Yorko vokiečių laikraš
čiui Volkszeitung’ui karo ine; tu liko atiimtos antros klasės
siuntimo privilegijos. Tas laik
raštis jau eina 43 metus. Ir da-

S pečiai ūmas: Motei ų ligos ir Chirurgija.
CHICAGO.

T. Pullman 5482

3200-2 So. Halsted St.

Tel. Hlvd. 5788.
Graži valgykla ant antrų lu
bų. švariai įtaisyta; valgius pa
Bungalows, dviejų flatų, taisom taip kaip namie. Atski
ofisams namų, teatrų, ligon- ri kambariai dėlei privatiškų
bučių arba garadžių.
šeimynų. Pagaminant valgius

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKE£ AVĖ.

PALLULIS CAFE.

Lietuvis gydytojas, Chirurgą* * I
Akuiėras
3203 So. Halsted St., Chicago.
______ 10-12 v. r., 1-8, 6-8
Valandos:
|
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
Telefonas Pullman 866

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentteta*
10801 So. Michigan Av^ Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Talephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8326 So. Halsted St„ Chicago, IU.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas i
8149 8. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIAUSTASl
Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telepknae Yards 687

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą*
People Teatro Name,
1616 W. 471 h SL, Tel. Boal. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted.St., Chicago.

!■■■■■■■■■■■■■■■■!
Telephone Yards 5832

DR. M. STUPN1GKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, IIL
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Re*. 1189 Independence Blvd. Chicago

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

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

DR. C. Z. VEZELIS
Lietavis Dantistai
4712 South Ashland Ave^
arti 47-to* gatvė*

DENTISTAS
1821 So. Halsted SL Chicago, Iii.
kampa* 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Daktaras Petras Šimaitis
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirargas
10900 Michigan Ave^ Roaelanda,
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4Jr 6i86
iki 8:30 vak.

Napraphath
Gydau bo vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai
p. p. 3:00 iki 5:00 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė., Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
“Bug Club” prašo indžionkšeno t

Žmonės, kurie susirinkdavo.
VVashington parke padiskūsuo
ti ir kurių susirinkimus parko
komisionierius užvandijo ‘‘bug
club,” padavė prašymą atatin4 kamon įstaigon išduoti indžiokšeną prieš south parko komiNAUJAS CHICAGOS MIESTO sionierių, poną Hutchinson. Sa
vo skunde jie reikalauja lei
PADALINIMAS.
dimo susirinkti parke pasikal
Vietoj iki šiol buvusių 35 war- bėti. Jų skundus klausys teisė
jas Harry Fisher.
du, dabar bus 50 wardų.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

Praeitos pelnyčius posėdy
miesto taryba 53 balsais prieš
3 priėmė galutinai patvarkymą,
kuriuo Chicagos miestas taippa iš naujo padalinamas ir vie
toj 35 Nvardų turės*dabar 50
įvardy (apiolinkių). Naujuoju
miesto padalymu vienodžiau
išlyginama kiekvieno werdo
gyventojų skaičius, o taipjau
mažinama aldennnnų skaičius
taryboj, kadangi vietoj dabar
renkamų iš kiekvieno vardo

nia tik po vieną. Tuo bildu
miesto taryba susidės tik iš 50
narių, vietoj 70. Nors naujasai
miesto padalymas įeina galion
dabar, tečiau aldermanai visi
pasiliks tie patys iki 1923 metų

Jieško banko prezidento.

Šiandie pranešta, jog varentns bus pareikalautas areštavi
mui \Varren C. Spungin, pasi
šalinusio
Michigan
Avenue
Trust kompanijos banko prezi
dento. Kaip jau minėjome, tą
banką uždarė valdžia praeitą
savaitę.
George M. Reynolds, Conti
nental ir Commercial National
banko direktorių komisijos pir
mininkas, mano, kad bankas
turėsiąs apie pusantro miliono
dolerių nuostolių.
Sako, kad bankas turėjo supozitų. Bankų revizorius, kuris uždare banką, sakosi ra<lęs $214,000 pinigais ir kiek
l>ondsų ir kitokių obligacijų.
Traukinys užmušo penkis
žmones.

Plėšikas apvogęs namus
padegė.

Kuomet
ponas
Adolph
SSvartz su savo žmona nebuvo
namię užpereitą naktj, plėši
kas mokėjo ta proga pasinau
doti. Jis atsilankė į jų namus,
7217 S. Michigan avė., ir visus
kambarius smulkiai apjieškojo. Jis, pasiėmęs už apie $700
vertės
brangenybių ir kiek
drapanų, padegė namus. Gais
ras pridarė apie pusantro tūk
stančio dolerių nuostolių.
Policija mano, kad čia bus
(laibas to paties plėšiko, kuris
praeitą ketvergę panašiai pa
sielgė su policisto Albert Bolswick namais, 5921 So. Whipple avė.
Nusinuodijo gydytojas.
Žmogus, kuris kelios dienos
atgal atsilankė Cliicagon ir nu
sinuodiju Morrison hotely, jau
sužinota kas jis per vienas. Jis
yra gydytojas, Charles II. McCarthy iš Rochester, Minn.
Priežastis saužudystės dar nesurasta.
Nuteisė 17 metų vaikėzą.

Stephen D. Capsack. 17 me
tų amžiaus finansierius-vagilius, tapo nuteistas šešiems mė
nesiams federalinin kalėjiman
už įvairias suktybes padarytas
ūkininkams.
Jis
rašydavęs
jiems laiškus, kuriuose pasiumišino. Jis parduodavo 'bondsus ir pasilaikydavo pinigus.
Tokiu budu, sako, jis susirin
kęs apie pusę miliono dolerių.
....-------.
Nužudė darbininkų vadą.

James Flanaghn, darbininkų
vadas, tapo užmuštas jo drau
Penki žmones tapo užmušti gų bekortuojant Bricklayer sa
ant 91-os ir Vincennes gatvių, lėj užpereitą naktį.
Policija
kuomet Baltimore Ohio trau jieško mūrininko Clark.
kinys užgavo automobilį. (’žPrigėrė.
Joe Niclas, 1143 W. 47-tos
Harry Lindwall, 42 metų
gatvės, automobiliaus savinin amžiaus, 1913 Orcbard gat.,
kas ir stockjardų darbininkas. prigėrė besimaudydamas ežere
Jis operavo automobilį.
netoli Lincoln parko. Lavonas
Michael Kliman, 58-tos ir ištrauktas iš ežero.
• Union gatvių. Moteris, mano
ma KJbnano pati; Jennie Kli NAUJAS, GREITAS GARLAI
man, 5 metų ir Lily Kliman, 8
VIS Į LIETUVĄ.
metų mergaitės.
Latvia, naujas, greitas pasažierinis garlaivis Baltic Ameri
Namų budavotojai
can Line išplauks iš New Yorko
nesusitaikė.
į Hamburgą, Danzigą ir Libavą
rugp. 5 d. Latvia, tai yra naujas
Užvakar namų budavojinio patarnavimas iŠ Libavo ir Dankontraktorių ir unijų viršinin zigo į Halifax. Turi 1250 trečios
kai, atstovaujant teisėjui Lan- klesos lovelių. Visi trečios klesos
dis, laikė susirinkimą pasitari keliauninkai aprūpinti kamba
mui kokiomis sąlygomis butų riais. Kiekvienas parankamas
galima užbaigti ginčus. Nors įsteigtas, kad pagabiausia ir ge
abiejų pusių atstovai sutiko riausia kelionę turėt Latvia lai
priimti beveik visą ILandis’o vu. Labai smarkiai užima vie
susitaikymo plieną, bet susirin tas, todėl norinti Latvia važiuo
kimas nedavė pageidaujamų
ti, pasiskubinkite gauti vietą.
jiasekmių. Teisėjas Landis sa
ko, pritrukęs kantrybės. Jis
mėginsiąs šiandie įvykdinti ga
lutiną susitaikyrpą.

45 Dudonis Aleks
48 Endrijauskaite Katryna
58 Gedgaudas Antoni
59 Gedrimą Ignacas
68 Gotaut Barbara
71 Grigaliukas Jozifia
73 Gudzunos Dominikos
86 Jankouski Matusz
87 —Jankavoni Willim
92 Juzaitis Wiliam
95 Kandratawicz Peliksas
96 Kareckui Jonui
98 Kasparaitis Andrius
99 Katelai P.
100 Kazlauskui Dominikui
113 Kucinski Emilijo
114 “Kudis K
122 I anginas Gobni
132 Manraiti Stanislava
133 Mankus Ignacy
135 Mazilewskl Franka 2
136 Mąskaliunas Baltramels
139 Mikalauckiene Ona
142 Morkewice Petras
143 Namavitienė Bronislava 2
144 Norkūnas Antanas
146 Olanka Povilu
149 Paulikas Julijonas
150 Pavilonis Matausas
151 Pechukas Johan
158 Pecukenas Jozapas
155 Petrauckas B.
168 Rumszevitcz F.
169 Rupslaukis Anton
/
171 Ruzgui Stanislovui
186 Shaikus Xaveraft
187 Šilaitis George
190 ■
_
Smalgevice
Valter
210 Urbonavičiene Lobi ja
211 Valentinavici Romanas
212 Valiūnas A.
215 Vezis Matausis
217 Vizbarui Josef
220 Wanago Edward
226 Wi]kieni Terese
235 Zillis Antton

| REIKIA DARBININKŲ

Panedėlis, Liepos 25 d., 1921

PARDAVIMUI

VYRŲ

PARDAVIMUI

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI farma

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

nuo Chica-

grosernė ir gos už Milwaukee 160 ak., 70 akerių DRAUGYSTE MEILĖS LIETUVIŲ

dirbamos ir užsėta, 90 ak. ganyklas
REIKIA patyrusių off prese- rinka. Gera biznio vieta.
ir miško; 1 mylia nuo geležinkelio;
rių prie augštos rųšies overkoPHILIP KELLER,
9 kambarių namas. 3 šuliniai, gražus
sodas, upelis bėga per ganyklą, dide
tų. Nuolatinis darbas, augšta už
4958 Prince&ton Avė.
lė bamė, pašiūrė mašinoms sukrauti,
mokestis.
Blvd. 3200.
kiaulininkas, vištininkas, malkoms
šapa ir kiti budinkai. 300 bušelių ja
COHEN-RISSMAN
PARDAVIMUI saliunas, labai ge vų, 3 arkliai, 10 karvių, 1 bulius, 1
418 So. Wells St., 6 fl.
roje vietoje—tirštai lietuvių apgy jautis, 2 telyčios, 2 kiaules, 60 viš
.

Į.

—

JIESKO PARTNERIU,

v

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 mu^ų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

“R ventoje—Roselande, Kampinis namas tų, mašina javams pjauti, šienui pjau

—biznis išdirbtas per daugelį metų
ir neša pusėtiną pelną. Priežastis
pardavimo važiuoju Lietuvon. Kartu
parduodu automobilių, jeigu pirkėjas
REIKALINGAS dalininkas (part norėtų.
10501 Edbrooke Avė.
neris) prie švaraus, seno ir pelningo
Roseland, 111.
biznio. Tinkanvarrt vyrui, turinčiam
kiek pinigų, yra gera ateitis ir pa
PARDAVIMUI kendžių,
stovus darbas. Kreipkitės tik laišku
“Naujienos” No. 347.
cigarų ir kitų smulkmenų

krautuvė.
568 W. 18th St.

PARDAVIMUI
PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai
gera proga dėl geto fotografo.
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.
PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis išdirbtas per daugelį me
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite:
TOM ŠVERSTIS,
3158 So. Union Avė.

PARDAVIMUI ant kampo
grosemė ir bučemS, tai yra pi
nigų darymo vieta. Taipgi na
mą, parduosime atskirai. Savi
PARDAVIMUI saliunas, ninkas važiuoja į Califomia.
lietuvių kolonijoj. Parduo Klauskite Mr. Smith.
7301 S. Western Avė.
siu su visais įrengimais.

Priežastis pardavimo — einu
PARDAVIMUI saliunas, gera
į kitą biznį. J. S.,
vieta tarp lietuvių ir kitų tautų
10500 Michigan Avė.

apgyventa; užpakalyje 7 kamba
t PARDAVIMUI saliunas, su riai gyvenimui. Savininkas išva
barais, labai geroj vietoj. Par žiuoja į Europą.
W. TRAVINSKI,
duodama pigiai.
1041 W. 34th ir Morgan St.
307 E. Kensington Avė.
Kens^ngton, III.

St. Charles, III., Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
Melrose Parko kooperativės bendro
vės, tatai * visi šėrininkai malonėkite
priduoti savo šėrus, kad atidavus
Žuos- Melrose Parko koop. bendrovei
ėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per
PARDAVIMUI saliunas, geroj, lie
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben
tuvių apgyventoj vietoj.
drovės šėrininkais.
Priežastis pardavimo — i Lietuvą
— J. Stanislovavičius.
išvažiuoju.
2444 W. 46 PI.
L. S. S. VIII Rajono Centralinio
Komiteto susirinkimas įvyks panedėlyj, liepos 25, Naujienų name. Prad
žia 7:30 vai. vak. Visi Ceni. Kom.
PARDAVIMUI saliunas, lie
nariai malonėkite susirinkti paskirtu
laiku, nes turime daug svarbių reika tuvių kolonijoj. Savininkas eina
lų aptarti.
į kitą biznį.
— J. J. Čeponis, Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo motinos Magdelenos Stačiokienės ir sesutes. 11 metų
kaip apleido Westville, III. Jei jos
yra dar gyvos, malonės atsišaukti,
arba jas žinanti teiksis pranešti, nes
turiu didelį reikalą.
KAZIMIERAS STAČIOKUTIS,
109 Cook St.,
Westville, III.

PARDAVIMUI saliunas, visokių tau
tų kolonijoj. Vienas saliunas ant 2
blokų. Biznis labai geras. Sykiu par
duosiu ir automobilių 7 sėdynių;' nau
jas. Ir garadžius dėl 2 automobilių.
Išvažiuoju Lietuvon,
užtat pigiai
parduosiu.
3601 Lowe Avė.

722 W. 120 St.
W. Pullman, III.
PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis 10 m.
senas ir geras. Pardavimo prie
žastis — turiu du saliunu.
2011 W. 63 St.

PARDAVIMUI groserne. Ge
JIEŠKAU savo busbrolio Felikso Stanio. Pranešk kur gy- ras biznis. Lietuvių koloni
joj. Priežastį pardavimo paveni, atrašyk laišką.
tirsit ant vietos.
Petronėlė Gedmin,
1736 W. 47 St.
2314 W. 23-rd PI. Chicago,III.

PARDAVIMUI saliunas,
geroj vietoj. Parduosiu pi
giai, nes tūrių apleisti mie
stą. Atsišaukite:
3641 S. Halsted St.
PARDAVIMUI saliunas,
lietuvių kolonijoj. Geroj vie
toj, geras biznis. Priežastis
pardavimo — liga.
3404 S. Morgan St.

AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rašt. Izidorius Juščius, 1967 CanalE>rt Avė.; fin. sekr. Izid. Vedecs, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vėstelia; maršalkos: L
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

ti, diskeris, 3 plūgai, akėčios, volas,
arba, 2 vežimai, 2 vežimėliai, dide
lės rogės, mažos rogės, akselinė ir
kitoki Įrankiai bei vis! rakandai. Kai
na už viską $6,000.00. Įmokėt $2.500.00, likusius ant 6% ilgam laikui.
Pardavimo priežastis senatvė — 72 LIET. TAUT. LIUOSYBfiS DRAU
GYSTE: Pirmln. Ant. Rudauskas,
metų amžiaus. Kreipkitės:
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
GEORGE HAIDU,
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
Carney, Mich.
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kas.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatų Valan
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
Ar norit, kad jūsų pinigai 7:80 vai. vak.
nueitų i Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmoksti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami i ma A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
vedėjas.
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
8301 So. Halstedt St., Chicago, III.
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Glrard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė. e
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
RENKU SULAUŽYTUS laikrodžius
jos salšj, 1564 N. Robey St.
taisymui. 6 W. Randolph St., kampas
Chicago.
State St., 4th floor dienomis. 2201
W. 22nd St., kampas Leavitt vakarais
5—9. Northsidės gyventojams patogu
palikti pas poną Lobis—barzdaskutyk- LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
loje prie North Avė.—kampas Wood St
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
K. NURKAITTS.
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7*W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. ChuplinsSKAITYKITE IR TEMYKITE.
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Norintieji, kad butų ceverykai dai
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
liai pataisyti, tad ateikite ir persitik
laikomi kiekvieno mėn. antrą surinkite, nes mes gerai taisome ir sabatvakarį A. Urbono salėj, 3838 S.
vo darbą užtikriname.
Auburn Avė.
JONAS GURZDAS,
Brighton Park Electric Shoe
Repairing Shop,
TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
3944 So. Rockvvell St.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, 111: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
Nuolatinis rėmėjų skait- sington Avė.; padėjėjas I. Urbutią,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
Ivanauskas,
122 E. Kensington Av.;
LAND & INVESTMENT CO. ofise
prot.
rašt.
P.
Grigula, 10449 Wentvisi reikalai yra atliekami teisingai,
worth
Avė.;
turto
rašt. W. Dargis,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
10520
State
St.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
3801 So. Halsted Str., Chicago, III.
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

■ »i...

i. ■

MOKYKLOS

HAKANflAI

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI 8 kambarių rakan
dai mažai dėvėti, taipgi gali paimti
ir kambarius, graži vieta gyvenimui
— daug medžių ir šalę tuščias lo
tas. Atsišaukite:
4002 S. Califomia Avė.
Kampas 40th St.

_

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUSAS: pirmininkas A. Kadzevskis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuosybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
RAKANDAI.
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
3 kaurai, indai, uždangaliai “drakas J. Bačiunas; padėjėjas J. čipes” ant grindų pastatoma lempa,
vinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
odos ir velouro gyvenamo kambario
Girard
St;
turto rašt. K. Labanau
setai, valgomojo kambario setai, mi siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
skas,
1515
N.
Wood St.; kontr. rašt.
Musų sistema yra geriausia, čia
singinė lova, 4 šmotų miegkambario
A.
Simas,
1885
Wabansia Avė.;
mokiname atskiruose departamentuo
setas walnut.
kasier.
J.
Dauginis,
1604 North Av.;
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
3336 W. Polk St.
kasos
globėjai:
T.
Kubelius ir F.
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
tas iŠ Ue^vosTuodeikiųkalmo. StaS- PARDAVIMUI karčiams, labai
Guzikauskas;
maršalka
F. Adomai
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lįų apskr., Kauno rėd., Amerikoj 16 geroj vietoj, prie pat gatvekaPARDAVIMUI
rakandai
(furtis;
daktaras
kvotėjas
Dr.
A. Montlygų* Išmoki n am į trumpą laiką ir
ovvana Su
Siu pirma
nli-mii moteria
mafprin turi
turi
..
~ '
I
metų gyvena.
vid,
2121
Western
Avė.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
dukterį Liudviką 8 metų amžiaus. rių linijos, aplinkui šapos. Par niture) dėl 3 kambarių. Dar nau amato, be darbo nebusi.
Našlys palikęs vedė mane už moterį duodu pigiai,
nos savininkas ji. Parduosiu visus sykiu.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
ir gyvenęs 6 mėnesiusjprasišalino nuo važiuoja Lietuvon.
SAVAITINES PAŠALPOS: Pirmi
prekiuoja.
733 W. 17 PI.
manęs Liepos 8tą d|pną 1921. Taip
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
Atdara dienom ir vakarais.
3815 So. Halsted St.
gi paliko savo dukterį prie manęs:
2 fl. iš užpakalio
vice-pirm. K. Kairis, 3247 D. DiviMASTER SYSTEM DESIGNING
tad aš noriu žinoti, kaip manai da
sion St.; prot. sekr. A. Shimas,
SCHOOL,
ryti su duktere ir su manim. Jeigu
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
190
N.
STATE
STREET,
CHICAGO
PARDAVIMUI grosernes Ice
neduosi duoną dukteriai ir man, tai
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.;
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
aš busiu priversta tavo dukterį ati box. Savininkui nereikalingas,
iždin. J. Degutis, 3913 W. Dtvision
duoti į siratų namus (Poor House)
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Montir tave paduoti į teismą dėl atsisky nes eina j kitą biznį. Kam rei
vid,
1824 Wabansia Avė. (ofiso va
FARMA 240 akerių: 140 akerių
VALENTINE DRESMAKING
rimo. Atsišauk trumpu laiku.
kalingas atsišaukite.
landos
nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
dirbamos, 100 akerių ganyklos ir ge
. COLLEGES
MARIJONA DANTIENE,
gijos reguleriai susirinkim-ai laiko
ro miško. 2 stubos 1—4 kambarių
2505 69th St.
3923 Elm St.
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl6205
S.
Halsted,
2407
W.
Madison.
1—10 kambarių; 2 barnės ir taip i
Indiana Harbor, Ind.
dienį Zvviązek Polek salėj, 1315 N.
daugelis visokių budinkų visokiam.
1850 N. Wells St.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.
pasidėjimui. Didelis šilo, vanduo vė- i
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
PARDAVIMUI grosernė ir ju varomas, 2 gražus sodai, 25 gal
VIKTORIJA VIRŠILIENE iš Ra
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
seinių apskr. Užkapių dvaro, pajieško ' bučernė, lietuvių kolonijoj. Biz- vijai, 3 geri arkliai, 10 kiaulių, 130 ,
mo,
Designing bizniui ir namams.
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
savo sesers Barboros Szerpitienės. Jos I .
vištų, arimui inžinas ir taip visokio 1 Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Priežastis
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
pačios ar kas apie ją žino prašom t nis senas ir geras,
darbo atlikimui; šilo pjaunama ma-į Mokslas lengvais atmokėjimais.
Vilis,
2588 Charleston St.; Iždinin
atsišaukti greitu laiku, nes turime ‘ pardavimo — savininkas turi šina, melnyčia, 2 pjaunamos mašinos, Klesos dienomis ir vakarais. Pakas
S.
Danilavičia, 1617 Winchester
labai svarbų laišką iš Lietuvos.
sėjama mašina, bulvėms kasti mašina
reikalaukit
knygėlės.
du
bizniu.
Avė.
HELENA TARATUTIENE,
ir taip daug visokių famvai mašinų,
Tel. Seeley 1648.
2220 W. 22nd St^ Chicago, III.
3247 So. Morgan St.
2 vežimai, 1 bogf. Farma randasi,
labai gražioj vietoj, V* mylios nuo j
SARA PATEK, pirmiaiski. LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PASELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
JIEŠKAU savo dėdės Prano Taumiesto, prie pat automobilių kelio ir
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
bielo, Panemunės par., Šarkunų kai
PARDAVIMUI saliunas labai geležinkelio. Parduodame su visais L
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8888
mo. Girdėjau buk gyveno Chicago, o
rakandais. Kaina $14,000. $6,000 įmoS. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
dabar nežinau kur. Meldžiu paties geroj vietoj visokių fantų ap kėt, likusius lengvoms išlygoms. Sa
AMERIKOS LIETUVIŲ
Booben, 8281 Emerald Avė.; Turto
atsiliepti, arba žinanti jį teiksis pra gyventa. Pardavimo priežastį vininkas važiuoja Lietuvon.
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Canešti.
JUGASĖ TAUBIELAITE,
TONY SLABIS,
patirsite ant vietos. J. M.,
Po vyru Sabalienė,
lifornia
Avė.; Kontr. rašt. St. JaŽemiau paduodame sąrašą
R. 2. Nadeau, Mich.
626
W.
ISth
St.
rembauskas;
Iždininkas Kaz. Che268
Budd
St.,
Hartford,
Wis.
.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
pulis.
—
Susirinkimai
laikomi pirmą
aritmetikos, knygvedystės, ste
PARDAVIMUI 2 augštų su kalbą,
negero adreso, paštas adresatų JIEŠKAU Edvardo Platkausko mė
subatą
kiekvieno
mėnesio
D. Shenografijos, typewriting, pirklybos tei
maičio
svet.,
1750
S.
Union
Avė.
krautuve stuba, po no. 3656 So. sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnesuranda. Kam tie laiškai pri nuo laiko atgal gyveno Melrose Park,
nos istorijos, geografijos, politlkinės
labai svarbų reikalą.
Union Avė. Yra elektros švie ekonomijos,
PARDAVIMUI
saliunas
visų
klauso, tegul kreipiasi į vyriau III. Turiu
pilietystės, dailiarašys- DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
MATEUŠAS UŠINSKAS,
sa.
Didelis
bargenas,
$3,000.00.
tės
ir
tt.
tautų
apgyventas.
Pardavimo
sij į paštą, Clark ir Adams gt.
3000 So. Union Avė.,
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Chicago, III.
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
FINNENGAN, savininkas,
Reikia klausti prie “Advertised
priežastis važiuoju į Lietuvą.
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
mų rašt. F. Ažtrsenis, 4014 S. Ma834 W. 55th St.
iki 10 valandai.
4258 So. Maplewood Avė.
Window” (lobėj nuo Adams
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
tis;
kontrolės raSt. T. Budginas; ka
gatvės), pasakant laiško nume
sierius Mykolas Budas; kasos glo

NAMAI-ŽEME.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI.

žada pakelti namų rendas.

Chicagos remiu profitieriai
pienuoja pakelti gyvenamųjų
namų rendas penkiolika nuo
šimčių pradedant
nuo spalio
pirmos. Taip sako E. A. Patter,
manadižieris Chicago Tenant’s
Protective

lygos.

—Labai daug nusiskundimų
jau pasiekė mus — tarė Patter. rį. Laiškus paštas laiko tik ke— Nhirių savininkai nori pa turioliką dienų nuo paskelbimo.
kelti rendas remdamosi truku
1 Adamas Misa Magdalenai
mu kambarių ir silpnumu nuo 8 Alonderis W.
i
mininkų. Tikrenybėj tai yra ta 15 Bernotas J. 2
21 Bobin Dan
padėtis., su kuria mes susior- 28 Bogdisanko Antanas
ganiza'vom kovoti ir kovosim. 26 Brazauskiene Ana
Brunkala Antano
Nuomininkų
organizacija 27
28 Druzas D.
paskutiniu laiku pradėjo augti 29 Budginas Antanas
31 Butkus Jonas '
ir stiprėti. Organizacija visais 35
Brigaitis William
galimais budais stengiasi su 38 Daskus Bronislovas
39 Dewalies John
rinkti reikiamą
pinigų sumą 42
Povylaitis W. F.
kovai su namų profitieriais.
43 Dzians Miknis

MOKYKLA

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

PARDAVIMUI mūrinis na
mas šešių pagyvenimų, šviesa

abejose pusėse, grižus lotas už

PARDAVIMUI saliunas. At pakalyj tinkąs garadžiui.
sišaukite greitai, nes į kėlės die
1630 Throop S t.
nas turiu parduoti.
I
•
............ .
,
................. .——k—
Labai gera propozicija, nes kiek
8101 S. Wincennes Avė.DIDŽIAUSIS BARGENAS

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 j savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
PARDAVIMUI aiskriminė didelėj
COMMONV^EALTH LIFE
lietuvių kolonijoj. Vieta išdirbta per
(daug laiko; randasi pačiam® viduryj
INSURANCE CO.,
. miestelio. Parduosiu labai pigiai.
431 S. Dearbom St.,
’
Kreipkitės:
Room 911-912
4904 W. 14th St.
Tel.: Wabash 8415.
Cicero, III.

BRIGHTON PARKE.
Parduodam beveik naują mūrinį na
mą 2 pag. po 6 kam.: elektros švie
sa, maudynės, visi aržuoliniai trimingai — visi naujos mados- įtaisymai.
"
’
Parduodame
už* —
$7,700.00, arbaĮ maj.
nome ant mažo namuko Bridgf
Bridgeporto
apielinkėj.
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Ava.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

bojai: 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.

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmątikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
tematikų.
W. 83rd St; Padėjėjas Juozas Ka5) Braižymo (plianų pažinimo).
tėnas, 3809 S. Union Avė.; Nut.
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
3827 S. Wallace St.; Turto ,rašt.
rai ir. moteris visi neatidėliodami
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.;
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
niausia ir geriausia. Mokiname die
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
nomis Ir vakarais.
Mazuraltis. — KHubas savo susirin
Prisirašyti galima visada.
kimus
laiko kiekvieno mėnesio pir
3001\So. Halsted St.,
mą subatvakarį Jono Maziliausko
Chicago, 01.
salėj, 8259 So. Union Avenue.
1)
2)
8)
4)

