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Anglija nusileido Francijai
** %

Lenkija Pabaltijos konferencijoj
Anglija nusileido
Francijai.
Nebesipriešins siuntiniui karei
vių Silezijon, bet turės įvykti
vyriausios tarybos susirinkimas
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pagalbos Rusijos
badaujan
tiems žmonėms. Hooveris pa
reiškė, kad Rusijos valdžia tu
ri pirmiausia paliuosuoti visus
esančius Rusijos kalėjimuose
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pos civilizaciją. Tos nuomones
laikosi daug rimtų bizniierių.
Kiti
biznieriai naudojasi
proga pagerinti pienus apie Ru
sijos eksploatacija, manydami,

Pabaltijos konferencija
prasideda.
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Bostono rubsiuvių
streikas.

Kalblegrama be to sako, mažiausia bus a įsteigta laisva
kad iš priežasties atsišaukimų prekyba ir privatinė nuosavy
BOSTON, Mass.
Bostono
iš Rusijos, šelpimo administra bė.
rului fabrikantai paskutinieji

šis mėnesius atgal duotą pasiū
lymą šelpti Rusijos vaikus, jei
gu amerikiečiai bus paliuosuoti
ir jei įvairioms šelpimo orga
nizacijoms bus duota pilna lais
vė veikimui.

BadaujančiŲjy rusų
bėgimas.

Valgšto apie ją visokių gandų.
Sako kad tik bus tariamąsi 6,000,000 gyventojų bėga iš
PARYŽIUS,
liepos 25. —
apie ekonominę kooperaciją. Volgos, distrikto. 20,000,000
Kompromisus tajx> padarytas
Lietuva nedalyvauja.
badauja. 1
tarp Franci jos ir Anglijos Si

Lietuvos žinios
f

NESUKALBAMI ŽYDAI.
Vilniaus “prošepanai” negali

Tnio translntinn filM with the po«tmaster at Chicago, III., July 26, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija finansuoja suki
limą Vokietijoje.
BERlLINAS,
liepos 25. —
Policijai padarius kratą Dnesseldorf, Cologne ir Brest ko
munistų raštinėse rasta doku
mentai, kurie parodo,
kad
Francija finansuoja naują ko
munistų sukilimą Vokietijoje,
sako vietos laikraščio gaut1' ži
nia. Vėliau pranešta, kad pa
daryta areštų, bet smulkmenų
apie dokumentus neskelbiama.

lezijos klausime.
Paskelbta,
STOCKHOLM, liep. 25. (Ra
BERLINAS, liepos 25.—Mak
kad premieras Rriand galbūt
šo Chicago Daily Nevvs kores simo Gorkio žmona,
remda
sutiks laikyti vyriausios tary
pondentas Hal O’Flaherty).— mosi gautomis tiesioginiai iš
bos susirinkimą pradžioj rug
Lenkijos, Latvijos, Estonijos ir Rusijos žiniomis, davė prane
pjūčio ir nebereikalaus susirin
Finlandijos
užsienio reikalų šimą apie padėtį Rusijoje- Ji
kimo ekspertų.
ministerių konferencija, kuri pareiškė,
kad žmones, kurie
Delei to AngHja tapo papra
1
prasideda
šiandie
įleisi
n
gforse,
nėra l>olševikais,
deda visas
šyta prisidėti
prie Franci jos
sukėlė įvairių atsiliepimų šiau pastangas, kad išgelbėjus Ru
prašyme perleidimo Franci jos
rinės Europos laikraščiuose, siją, kuriai gręsia viena iš di
kartuvių per Vokietijų. Franci
ypač dar delei tor kad ji tapo džiausių pasaulyje katastrofų.
ja vis dar nori siųsti kareivius
urnai sušaukta ,po paskelbtai
“Mano vyras, kuris nėra bol True translation filed with the postir prašo Anglijos prašyti Bermobilizacijai Rusijoje. ’ Bando- ševikas, nuvyko pas Leniną ir master at Chicago, III.; July 26, 1921
liną užtikrinti saugių kelionę
I ma išvesti,
kad konferencija maldavo leisti pradėti pasauli as required by the act of Oct. 6, 1917
tiems kareiviams.
Vyriausios tarybos susirin 1 yra pirmu žingsniu prie suda- ni judėjimą išgelbėjimui Rusi
! rymo defensyvės sąjungos tarp jos žmonių,“ saike ji.
kimas bus laikomas Paryžiuje
Pabaltijos valstybių, panašios
“Ma no vyras matė, kad J ik
ar Boulogne.
* '
į tą, kokia yra Balkanuose, h<‘l išlaukinė pagelba gali išgelbė
Anglija nesipriešins siuntimui tokia išvada galbūt yra klai ti žmones, kadangi padėtis jau
kareivių. A
dinga.
PARYŽIUS, liepos 25. .-r
pasiekė pavojlngiausį laipsnį.
Finlandijos premjeras Ven- Galinus- jam pasisekė pertikrin Di mojau s upes intęrnacionaliLONDONAS, liepos 25. —
nola Stočkholmo laikraščiuose ti Leninų leisti rusams, kurie zavimas vakar patapo tikreny
Atstovų bute kįlo sumišimas,
kad
konferencija nėra bolševikais ir kurių žcxlis be, kada užinteresuotųjų talki
kada Lloyd George inisake, kad pareiškė,
svarstys
smulkmenas pieno yra priimamas visų šalių, vesti ninkų šalių atstovai laike savo
jis tikisi, jog galėsiąs praneši
apie ekonominę
kooperaciją, visą darbą.
paskutinį susirinkimą ir pasi
» 1
mą apie Augšt. Sileziją įdary
svarstytą jau pirmesniuose su
“Šiandie aš gavau žinių nuo rašė internacionalizacijos su
ti tik ketverge.
sirinkimuose, bet jis nieko ne savo vyro. Jis praneša man, tartį. Dunojaus internacionaliKapt. Benn paklausė premie- sako apie naują defensyvę są kad
masinis bėgimas iš Vol zavimo komisijai tuojaus pra
ro, ar jis nežino, kad “visos jungą.
Pasak vėliausių žinių gos distriktų jau apėmė 6,000,- nešta, kad ji nuo šio laiko kon
frakcijos protestuoja
prieš konferencijoje bus vien pasita (M>0 žmonių.
Ta nacionalinė troliuos visus upę liečiančius
Franci jos atidėliojimą vyriau rimai, kadangi
kokius nors panika pilna yra baisių trage reikalus.
siosios tarybos susirinkimo ir žigsnius linkui karinės sutar dijų. Badas išsiplėtojo 18 gu
reikalavimą' pasiųsti daugiau ties turėtų apsvarstyti parla bernijų ir viso badauja 20,000,- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 26, 1921
talkininkų kareivių į Augšt. Si mentai, pirm negu jie galėtų 000 žmonių.
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
leziją.“ Po to pradėta Šaukti ir tokias sutartis ratifikuoti.
“Gorkis sako, kad (komitetas,
tik po tūlo laiko įvykinta tvar
Vaigšto daug gandų apie ki- kurį suorganizuoti jis pagelbė
ką.
virčius tarp sovietų Rusijos ir jo, nesusideda iš valdininkų.
Iš patikėtinų šaltinių patirta, Pabaltijos šalių. Yra žinių, kad Du nariai senosios Kerenskio
SMYRNA, liepos 25— Tur
Lenkija
ir
Rumunija
mano
valdžios
gelbsti
jam
apdirbti
kad Anglija pranešė Francijai,
kų bandymas atsiimti Eskipasinaudoti
pirma
proga,
kad
kampanijos
smulkmenas.
Vi

jog ji nesipriešins siuntimui
shehr ir Ineunų
nepavyko.
naujų Franci jos kareivių į įsibriovus į bolševikų teritori sas darbas yra rankose nebol- Graikai pridarė turkams dide
Augšt. Sileziją, bet tame ji ne ją. Iš tokių pasakojimų palies? ševikų.“
lių nuostolių. Visa turkų divizi
šalyse tik juoikiamąsi.
dalyvaus ir neims jokios atsa tose
ja tapo paimta.
prieš
komybės už galimas pasekmes Nors Finlandija ginsis
translation filed with the postRusiją, ji nedarys jokio užpuo True
Graikai paėjo 25 mylias.
master at Chicago, III., July 26, 1921
tokio kareivių siuntimo.
Užsienio reikalų ministerija lamojo akto ir nedaJyvaus jo as reųuired by the act of Oct. G, 1917
ATHENAI, liepos 25. — Pa
kiose Lenkijos karinėse
pas
nenori nieko daryti, kas pas
sak oficialinių žinių iš karo
tangose.
katintų Vokietiją priešintis
lauko, graikai Mažojoj Azijoj
Francijai ar sukeltų keblumus
po laimėtos pergalės energiš
rytuose.
•
kai spaudžia Turkijos naciona
True translation filed with the postlistus. Graikai paėmė 40 kanuomaster at Chicago, III., July 26, 1921
Santykiai pagerėjo.
as required by the act of Oct. 6, 1917 Vokietijos kapitalistai nori pa lių ir daugybę belaisvių. Tuoj
sigriebti Rusiją.
PARYŽIUS,
liepos 25. —
I>o mūšio graikai paėjo dau
Echo de Paris sako, kad sen
giau kaip 25 mylias į rytus m
tikiai tarp Anglijos ir FranciBERLINAS, liepos 25.— Ru Eski^Shehr ir tebesiveja jjriešą
jos delei Silezijos
klausimo
sijos badas ir susilpnėjimas so į šalies gilumą.
pagerėjo, iš priežasties taikes
vietų kontrolės
pagimdė diu
nės Paryžiaus notos Londonui. Tik tada Amerika pradėsianti svarbius judėjimus Vokietijoje.
3 žmonės užmušti.
Laikraštis sako, jog Franci- svarstyti apie šelpimą badau
Pirmasis siekiasi paskubinti
TOLEDO, Ohio. — 3 žmo
ja dabar jau sutinka, kad vy
plačius pienus apie ekonominį
jančios Rusijos.
riausioji taryba susirinktų už
užvaldymą Rusijos, kas, Vokie nės liko užmušti ir 4 sužeisti
užmiestiniam gatvekariui už
10 dienų apsvarstymui Silezi
RYGA, liepos 25, — Herbert tija mano, atiteks jai. Antras
jos klausimo. Tuo pačiu laiku Hoover, kaipo galvos Amerikos judėjimas siekiasi apsisaugoji bėgus art automobilio.
Franci j a atsižada savo reika administracijas,
kablegrahna mo, jei bado panika pataps
PINIGŲ KURSAS.
lavimo, kad ekspertai Silezijoj apie šelpimą badaujančių ir taip rusti, kaip kad buvo seno
užbaigtų savo darbą prieš tary sergančių sovietų Rusijoje, ta vėje, kada rytų gentįs perėjo
Vakar, liepos 25 d., užsienio pinikaina, perkant jų ne mažiau kaip
bos susirinkimą.
•
po perduota Rusijos atstovui Vokietiją.
26,000 dolerių, bankų buvo skai
Tokie vadovai, kaip Felix toma Amerikos pinkais iiaip:
Latvijoje Ganetskiui,
kuris
4 Žmonės žuvo ekspllozijoj. persiuntė ją į Maskvą.
Nors Deutch, <lirektorius generalinės
Anglijos 1 svaras ............. ... $3.58
Austrijos 100 kronų .... ...... 13^c
nuosprendį turi duoti Maskva, elektros kompanijos ir Wplter
Belgijos 100 frankų ........... $7.53
NEW YORK, liepos 25.. — bet sovietų rateliuose išreiškia Rathenau, rekonstrukcijos miDanijos 100 kronų ........... $15.18
prisibijo milžiniško
4 žmonės liko užmušti ir 7 su ma nuomonę, kad Hooverio są nisteris,
Finų 100 majrkių ................... $1.60
Francijos 100 frankų ........... $7.72
tautų persikėlimo, kokis buvo
žeisti ekspliozijoje vieno alie lygos galbūt bus priimtos.
Italijos 100 lirų ........
$4.49
jaus katilo ant aliejinio laivo
Hooverio pranešimas, kuris puolus Romos imepirjai.
Lietuvos 100 auksinų ....... $1.30
Lenkų 100 markių ................... 6c
Manoma, kad badas gali pri
Ardmore Brooklyno prieplau buvo paskelbtas nedėlios naktį
Olandų 100 guldenų ........... $31.30
koje. Eksplioziją pagimdė nu Washingtone, yra Adresuotas versti Rusijos minias užklupti
Norvegų 100 kronų ........... $12.85
šveicarų 100 kronų ..... i.... $16.45
Ukrainą,
Lenkiją
ir
net
Vokie

mestas ei garėtas. Laivas prik Maksim u i Gorkiui ir yra atsąŠvedų 100 kronų ............... $20.55
lauso Standard Oil Co.
kymu į pastarojo t! s i šaukimą tiją, pastatant pavojum Euro
Vokietijos 100 markių ....... «pl.3O

Dunojus internacionali
zuotas.

Graikai vejasi turkus.

Bando pasinaudoti iš
Rusijos bado.

Reikalauja paliuosuoti
amerikiečius.
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va, didysis streikas, eina prie
pabaigos. Paskutiniai fabrikan
tai jau pradėjo kalbėti apie su
sitaikymą.
Pereitą savaitę dar viena ne
maža firma pasidavė
darbi
ninkams. l ai Mlocular & Par
ker Co. Ji jau padarė sutartį ir
neužilgo atidarys savo dirb
tuvę, kurioj
gaus darbo apie
200 darbininkų. Be to pasirašė
sutartį ir kitos dvi (kompanijos,
jų tarpe viena fabrikantų aso
ciacijos pirmininko Billings.
Jos irgi neužilgo pradės diriiti.
Taigi kiekviena diena atneša
darbininkams naujų laimėji
mų.
/
Pereitą ketvergę buvo su
šauktas nepaprastas visų Bos
tono rubsiuvių
susirinkimas,
kuriamo unijos
pirmininkas
Millers davė ilgą pranešimą
apie Bostono rubsiuvių streiko
stovi ir pareiškė, kad visi jau
dirbantis siuvėjai per tris sa
vaites turės mokėti po 5 nuoš.
specialiųjų mokesčių, taipjau
turės pradėti mokėti ir nari
nes nlokestis, kurių yra užsili
kusių nemokėtomis apie $50,0(X). Musų delegatai ir “čennanai“ turėtų pasirūpinti
tuos
pinigus išrinkti.
^--Spaudos komisija-

Airija svarsto taikos
sąlygas.
Laikraščių žinios esančios ne
teisingos, sako Lloyd George.

/LONDONAS,
liepos 25. Laikraščių žinios apie Airijos
taikos sąlygas ikišiol buvo ne
teisingos. Taip pareiškė atsto
vų bute premjeras Lloyd Geo
rge. Tai jis pareiškė po pak
lausimui ulsteriečių, kurie tvir
tino, kad skelbiamos 'sąlygos
gimdo susirūpinimą. .

tijos taikos žigsntai nedavė gei
daujamų pasekmių. Betgi jis

prisivilioti jų ir gana.
DANCIKAS,

visgi esą tikisi, kad taika ga
baus įvyks. Tečiaus jei taika
liepos 25. — neįvyktų ir kova tebesi tęs, sake

tija buvo sušaukusi pasitarimą
su vietos žydų bendruomenių
atstovais.
Pasitarimo tikslas
buvo padaryti įtakos į žydus,
kad jie padėtų lenkams pri
jungti Vilnių ir jo sritis prie
Lenkijos. Tame pasitarime len
kų vadai pareiškė, kad jiems
esą labai skaudu dėl to, kad
miesto ir krašto reikalais žy
dai neimą nei jokio intereso ir
visur elgiasi labai pasingai.
Jie klausė žydų atstovų, ar jie
nenorėtų dalyvauti miesto ad
ministracijoj, kame dabar psą
visos tautybės atstovaujamos.
Žydų atstovas šapiro atsake
lenkams,
kad (žydai nori ir
stengiasi laimėti lygias su ki
tais piliečiais teises, tečiaus,—
sakė jis, — kol pačioj Lenki joj
santykiai lenkų žydų su žy
dais bus toki, koki jie dabar
kad yra, tai yra, kol pačioj Len
kijoj žydai bus laikomi kaip ir
beteisis gaivalas, įtol siulolnos
žydams privilegijos Vilniuj ne
gali turėt nė jokios reikšmės:
visus tuos lenkų žadėjimus žy
dams jie laiką tuščiu burbulu.

Italijos juoflašmčiy
siautimas.
Užmušė 11 komunistų ir sude
gino 37 namus. Valdžia grumoj’a fascistams.

RYMAS, liepos 25.— Nežiū
rint valdžios' grūmojimų vėl
ištiko susirėmimu tarp komu
nistų ir fascisti.
Ties Gtossc
vienas fascisti liko užmuštas
netikėtame komunitsų antpuolyj. Fascisti atkeršijo padary
dami smarkų užpuolimą, kuria
me 11 komunistų liko užmušta.
Sumišimuose apie Grosse 37
namai tapo sudeginti. *
Fascisti susilaukė prigrumojimo iš valdžios pusės. Prigrumojimą padarė prcmieras par
lamente. Fascisti vadovas Mussolini pa<lavė j>aklaušimą val
džiai apie susirėmimą tarp ka
reivių ir fascisiti Genoa pro

“Nestatydamas pavojun sėk
mingumo tarybų,“ pasakė pre
mjeras, “aš persergščiu jus ne
priimti kaipo autentiškas laik
raščių žinias apie susitaikimo vincijoje.
sąlygas. Kiek aš mačiau ikišiol

jos buvo neteisingos.“ Jis ti
kisi galėsiąs padaryti platesnį
pranešimų vėliau.

Airijos kabineto susirinkimas.
DUBLINAS, liepos 25.— Eamonn de Valera dalyvavo pil
name sinn feinerių kabineto su
sirinkime apsvarstymui Lloyd
George taikos pasiūlymo Airi
jai. Tarp dalyvavusių buvo ir
grafienė Markiewicz, kuri ne
dalioj tapo paliuosuota iš Mount
Joy kalėjimo.
Santiikiai tarp Airijos respub
likonų armijos ir Anglijos ka
reivių darosi vėl įtempti. Res
publikonai kaltina, • kad anglų
kareiviai nuolatos prasižengiu
prieš mūšių paliaubos sąlygas.

Sakoma, kad Airijos res
publikonų spėkų komanduotojas Cork distrikte taip užpyko
delei nuolatinių iprasiženg|imų
prieš mūšių paliaubą, kad pa
siuntė prašymą
generalinei)
kvatieron Dubline leisti atnau
jinti kariavimą. Jo reikalavi
mas tapo atmestas.
Tarybos yra vedamos
tarp
Airijos respublikonų armijofs
ir Anglijos spėkų komanduoto
ji! ir manoma, kad bus pasiek
tas draugiškas susitaikimas.
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perskaitė keletą opalinių pra
nešimų, kurie vienok nepaten
kino fascijrti. Prcmieras po (o
išreiškė apgailavimą, kad dar
bo federacijos ir socialistų par

Daugelis bankų uAmozga ry atėjo prie taikos stalo. Ilgu ko Vilniaus lenkų demokratų par jis,

cija nutarė atnaujinti savo še

master at Chicago, III., July 26, 1921
•e reąuired by the act of Oct. 6, 1917

No. 172

/

__ J,

amerikiečius, pirm negu bus kad sovietų puolimas yra ne- Ilgu kova eina prie užbaigos.
Darbininkai visur laimi.
ar kad už metų
galima duoti pagelbą Rusijai. išvęnglinas,

šius su savihinkais kasyklų,
fabrikų ar žemių Rusijoje ir
atperka iš jų turtus, mokėda
mi jiems iškaliu). Kur pabėgė
liai turi užtektinai pinigų pra
gyvenimui, jie atsisuko parduo
True translation filed with the postti ir kuria savo eksploatacijos
master at Chicago, III., July 26, 1921
m reąuired by the act of Oct. 6, 1917 True transmtion filed with the post- kompanijas.

Amerika šelps Rusiją, jei bus
paliuosuoti amerikiečiai

under the Act of ilarch I, 1879.

CMcago, DL/Utaminkas, Liepos (July), 26 d., 1921

Kaina 3c

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

valdžia padarys

žigsnių,

kad įvykinus šalyje ramumą,
nežiūrint kiek tas nė kainuotų.
Tokį preinieroy pareiškimą
sveikino visos partijos, išėmus
fascisti ir nacionalistus.
Dabar jau patįs fascisti pra
deda prisipažinti, kad jie per
daug toli nuėjo ir ne visur pa
naudojo tinkamų priemonių.
Už tą kalti esą ir žmonės, nes
kartais leisdavo 50 fascisti val
dyti 50.000 gyventojų miestą.
Valdžia irgi kitaip prie fas
cisti atsineša. Prie senojo pre
mjero Giolitti policija arba gel
bėdavo fascisti, arba jiems ne
kliudydavo. Dabartinis premje
ras Bonotni atsigrįžo prieš fas
cisti ir jų neremia. Vieno j vie
toj jis jau pasiuntė prieš fascis
ti kareivius, kurie jau buvo su
sirėmę Carrara kulnuose .
Fascisti neturi daug narių,
bet tarp jų yra įtekmingų žmo
nių. Pinigus jiems duoda kapi
talistai.

Areštavo 4 socialistus.
DĖS MO1NES, Ja., liepos 21.
—Socialistų
įkalbėtojo
Ida
Crouch Hazlett iš New Yorko
ir tris nariai vietos socialistų
kuopos tapo areštuoti vietos
socialistų piknike, kada Haz
lett vos buvo pradėjusi prakal
bą apie politinių kalinių am
nestiją. Policija atsisakė pasa
kyti kodėl juos areštuota. Pik
nikas gi tapo išvaikytas.
Vietos socialistai tapo paliuo
suoti tą patį vakarą, bet d-gė
Hazlett tebėra uždaryta kalėji
me.
POLICIJOS VIRŠININKAS

RASTAS KALTU.

TULSA, Okla., liepos 25. —
Vietos policijos viršininką Gustafson teismas rado kaltu neapsaugojime gyvybės ir turto
laike rasinių riaušių
birželio
1 d. ir taipjau suokalbyj pa
liuosuoti automobilių vagis. Jis
tuojaus padavė apeliaciją
ir
sako, kad jei ir vėl pralaimės,
perkels bylą j augščiausį teis
Premjeras Bonomi mą.

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių
kitų dienų nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

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

\

KYBARTAI.

— Vilniaus koperatyvų sąjun . Musų valsčiuje žymi darbi
ga nusprendė protestuoti prieš ninkų dalis negalėjo dalyvauti
tai, kad jai uždėtas vieno milio- rinkimuose į savivaldybes, nes
no markių mokesnis. Proteste jiems trumpai ir aiškiai buvo
nurodoma, kad koperatyvai ne pasakyta, kad jų nesą rinkikų
Kuomet sąrašus
turėję 1920 m. jokio pelno, ka sąrašuose.
dangi dar negautos skolos iš darė ir juos tikrino, tuomet
dvarų darbininkai buvo užrašy
bolševikų.
-— Greitu laiku Vilniuj išei ti, dabargi balsuojant, dalis
siąs naujas žurnalas “Koperaci- pasirodė nei trauk ta į sąrašus.
ja”. žurnale busią spausdina Reiktų išaiškinti, delko taip at
ma straipsnių lenkų,, lietuvių, sitiko. —Pipiras.
žydų ir gudų kalbomis.
PANEVĖŽYS.
— “Vilenskoje Slovo” praneši
mu, Vilniaus oficialinė birža da
Gaisras. Birželio 15 d. 2 vai.
ro kasdien 10—15 milionų lenkų
markių apyvalios. Ligi šiol Vil rytą Panevėžy sudegė valstybi
niaus biržos operacijos buvę tik nė lentpjūvė, kuri bu^o išnuo
“Eglynas”.
vienpusinės perkama ir parduo mota Bendrovei
dama tik užsienio valiuta. Bir Sudegė visos mašinos. Nuosto
žoj dalyvauja kasdien apie 80— lių apie 250,000 auks- Medžia
gos mažai tesudegė. Lentpiu40 žmonių. Pirkliai ir pramoni
ninkai sužinoję rinkų kainas Vil vėj dirbo apie 50 darbininkų.
niuje, tuoj išskaitliuoja reika Ji buvo puikiai įtaisyta.
lingiausių produktų kainas suMariampolės AĮksikr. Savi
lyg pinigų kursu ir tuo daroma
plačiausia specialinė spekulia valdybe nutarė užmokėti ūki
ninkams už tuos gyvulius, ku
cija į kurių valdžia nekreipia
rie butų užmušti vetęrinorių įdomesio.
sakymu apsisaugojimui nuo
— Vilniuje įkurta nauja
gyvulių maro, pusę jų rinkos
“Lenkų bendrovė Vilniaus mies
kainos.
tui atstatyti”, šios bendrovės
uždavinys — organizuoti nejudi
KRETINGA.
namųjų turtų supirkimą. Pra
džiai sudėta 30,000,000 lenkų
Apskrities Tarybos posėdis
markių (trisdešimt mil.), pa
dalintų į 8,000 akcijų po 10,000 geguž. 24 d. įvyko dalyvaujant
mrk. šis kapitalas žadama pa 22 nariam iš 27 viso skaičiaus.
Apskr. Tarybos įgaliotinis
didinti ligi 200,000,000 lenkų
pranešė apie naujo gelžkelio
markių.
įkūrėjų vardu rašosi pramo- statymą iŠ Kretingos per Tel
nikas Stanislovas Brzostovski šius į Šiaulius ii* dej imąsi prie
ir banko direktorius Dionizas to darbo vietos gyventojų. Ta
Rozvadovskį. Organizacijos ko- ryba nusistatė, kad gelžkclis
mitetan įeina: gen. Aleksandras reikalingas, ir vietos savivaldy
AntonoviČ Vitoldas Augustdvs- bės dėsis prie jo statymo, iš
ki, Stanislovas Brzostovski, Izi rinko 5 narių komisiją (J. Ak
dorius Cieceirski, Antanas Jan- lį, P.’ Paulioką, J. Simutį, J.
kovski, Boleslovas Malinovski, Stalmoką ir J. Paulauskj) į
bendrą posėdį Telšiuose, kur
Tadas Miškevič, Fronimas hr.
ALohl.A ► Vadovas hr.. Mohl, Ed bus tariamasi tuo reikalu su
mundas Pilsudskį, Vladislovas Susisiekimo Ministerija.
Papildoma 1921 m. sąmata
Koziell-Voklevski, Dionizas Roznaujokų komisijai — išviso
vadovski, Vaclovas Rytel, Stani
2280 auk.,milicijos išlaikymui
slovas Sienkievič, Bronislovas
—24,415 auk ir k.
Umiastovski ir Ksaveras ZuboŠvietimo reikalu nusfekumf
__• v
V1C.
džiama, kad mokyklų instruk
ši bendrovė žada veikti ne torius retai lankąs mokyklas-

*

vien Vilniuje,
niaus srity.

bet

ir visoj Vil
(L-va).

PAKUONIS, Maž. ap.

Pakuoni valsčiuj, Bačkininkėliuose yra majoratinis generalienės Ivanovos dvaras. Dar
prieš karą tą dvarą išnuomavo
du žydai — Frankelšteinas ir
Krasovskis. Pastarasis vokie
čių okupacijos metu iškirto apie
150 margų miško. Dabar tas
dvaras vėl yra tų pačių nuomi
ninkų rankose. To dvaro žemės
dalis yra išdalinta bežemiams
kariams, buvusiems musų ka
riuomenės savanorams, bet že
mė pasitaikė 12-kos metų nedir
bama. Kariai dėl to yra nepa
tenkinti, ypač jiems skaudu yra
žiūrėti, kai geroji žemė vis tebėr
rankose, kure patys jos nedirba.
(L-va)
UKMERGĖ.

Š. m. balandžio mėnesyje įsi
kūrė bendrovė “Inkaras” su ka
pitalu 500,000 auks. Bendrovė
stato ant šventosios upės turbi
ną su išskaičiavimu, kad turbina
duotų 200 jėgų, 100 jėgų bus
sunaudotos miesto ir jo apylin
kių apšvietimui, o likusias 100
jėgų išnaudos ar pati bendrovė
ar kiti asmenys pramonės tiks
lams. Turbinos statymo t’mrbds
eina sparčiai.
Vietoje dirba
lehtpiu'tė ir kasdien 50-60 dar
bininkų. Darbininkams moka
ma už valandą nuo 3 a. iki 8 a.
Iki rugpiučio 1 dienos š. m. ben
drovė mano statymo darbą pa
baigti.
— Ukmergės mieste atsidarė
Bakšo ir Makarskio dirbtuvė ce• entinių plytų stogams dengti.

ateity

Amerikos lietuviams žodis.
Aktyvas:
grynais pinigais, auk. 17460.80
Musų visuomenė, tiek Lietu
prekių ..................... 2230G.04
pojų Sąjungoje .......... 1000.— voje tiek Amerikoje, ypačiai
avansas
”
.. 3991.35 mokyklose pasigenda labai kny
kilnojamasai turtas .. 204.— gų ir mokslo vadovėlių. Mes
kenčiame, galinta sakyti, tik
Viso 44956.19 rų knygų badų, kurį juo la
biau atjaučiame, kad mokslas
Pasyvas:
ir šviesa musų būtyje pasidarė
pajų kapitalo .. auk. 22078.80 pirmosios rcikmenės dalykas.
atsargos
”
.... 7965.81
Tų knygų, kurias leidžia tuo
bendrovės skolos .... 600.—• tarpu viena kita bendorve, to
neišmok, pelnas 1919 m. 601.41 li gražu neužtenka, ir jos ne
grynas pelnas.......... 13710.17 patenkina visų musų atbun
dančios visuomenės ir nepri
Viso 44956.19
klausomojo valstybinio gyveni
mo dvasios reikalų.
Tai spragai užkišti Šiauliuo
NAUJI KOPERATIVAI.
se susidarė iš įvairių visuome
Kredito įstaigų ir koperat. nes grupių koperacijos pama
inspekcija skelbia, kad ji tarp tais “Kultūros” bendrovė. Tu
š. m. kovo-gegužio mėn. įre rėdama vietoje įžymių peda
gistravusi šių naujų bendrovių gogijos ir literatūros jėgų, ji
įstatus: Kretingos Darbininkų ėmė rūpintis pirmon galvon
Koperativas “Kūjis”, Skapiš musų literatūros [kasdienine
kio Gaminamoji b-vė “Alka”, duona, — vadovėliais, vaikų ir
Rokiškio apskr. vartotojų b-vė populerine literatūra, iš kurių
“Ūkininkas”, Ukmergės Var- susidaro musų mokyklų ir
tot. b-vė “Kultūra”, Ramyga draugijų įvairus |knygynė|iai.
Amerikos lietuviai iki šiol
los Taupmenų Skolin. b-vė.,
Vydiškių Vartot. b-vė “Mėnu gyvai atsiliepę į visus Lietuvos
lis”, Musnikų
vartot- b-vė reikalus, kviečiami remti ir šį
“Viltis”, Kauno Gaminiui, b-vė naudingų kultūros darbų, kurio

jis

mokslo metu aplankytų mokyk

las nemažiau 2—3 kartų. Mo
kytojai privalų turėti 3 klasių
mokslo cenzą, kurie gi jų turi
nemažiau 2 klasių ir 5 , metų
praktikos, gali būti palikti,
mažesnio gi cenzo — visi paliuosuojami.
‘
Del Kretingos ir Skudo pro
gimnazijų pageidaujama, kad
jos abi butų suvienytos ir per
keltos į Palangą, o vietoje da
bartinių
progimnazijų butų
įkurtos II rųšies pradedamo- (
sios mokyklos.
Keliams taisyti žvyro kaina
nustatoma: l rųšies žvyro 1
dešimtinė — 4000 a. II—3000
auks ir III—2000 a. Žvyras
apmokamas iš bendros viso
valsčiaus kasos. Iš žemės ne
apmokamos valstyb. mokesnių
ir iš senų žvyrynų žvyras ima
mas dykai.
Gavusi daug skundų dėl ne
teisingo priėmimo rekvizicijos
produktų Kretingos Apskr. In
tendantūroje, Taryba nutarė
prašyti Valst. Kontrolės Revi
zoriaus patikrinti Kretingos
Intendantūros svarstykles.
Kretingos valsčiaus atstovas!
praneša, kad dirvonuoj antie
dvačai iki šiol vilkinami žemUk. Min. Įgaliotinio išnuomoti
bežemiams ir mažažemiams su
lig komisijos š. m. geg. 27 d. •
aktų. Taryba smerkia Įgalio
tinio eglimąsi ir nutaria pra
nešti Min-jai apie jo netinkamą
pareigų ėjimą.
Sveikatos reikalai kovai su
cholera, raupais nutarta pa
ruošti 15 lovų apdarytų ir 50
porų patalinių. Asignuojami
15,000 auk. Skiepijimas priva
lomas, vaikams iki 10 metų

Kol kas dirba tik du darbininkai dovanai.

ir i <i uro kiekvienas po 200 ply
Toliau taryba svarstė visą ei
tų.
(L-va).
lę smulkesnių klausimų, k. t.

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

dėl suvaržymo apsigyvenimo “Lietuvių Tauta”, Buitri mokių*
Palangoje (nustatyta prieš), žydų I Jaudies bankas.
dėl kova su plėšikais, dėl atsi
MARIAMPOLftlyginimo už rekvizuotus ark
lius ( atmestas Pėsčių dvaro
Nuo liepos 1 d. skulptorius
skundas) ir kAntanas Aleksandravičius Vals
tybinėj Rygiškių Jono gimnazi
TRIŠKIAI, Šiaulių ap.
joj atidarė mėnesinę savo ku
■............. , .... — I
Vartot. b-vė gyvuoja nuo rinių parodų.
1918 m. bal. 12 d.; veikia ne
blogai. . Jos balansas už 1920 Kultūros’’ Bendrovė
metus štai kaip atrodo:

Kas Dedasi Lietuvoj
Į

Utarninkas, Liepos 26, i92)
vaisiais netik Lietuvoje teks
naudotis, bet ir Amerikoje, ir
1)0 kurių mes' dar ilgai busime
kultūros atsilikėliai ir šiaip ne
turtėliai. Sumanytasai darbas
paremtas ne tik idėjos pamatu,
bet ir rimtu realiu gyvenimo
reikalavimu, kuris laiduoja jo
pasisekimų.
Taigi, tie keli jūsų doleriai
gali būti netik garbinga plyta
Lietuvos kutluros rūmams, bet
sykiu ir kapitalas įdėtas į gyva
darbų ir duodąs pelno.
“Kultūros” bendrovės stoja
masis mokestis yra 50 auks*
pajai (dalys) — 5(X) auks.; jie
gali būti sumokami ir dalimis
kas mėnuo po 45 aukis. Pajų
skaičius neribotas. Dalininkai
gauna už savo pajus metų gale
visuotino susirinkimo nustaty
tų j į 8%; B-vė priima ir indė
lius, už kuriuos moka po 6—
7%.

P. S.—^Kultūros” bendrovė
jau yra išleidusi ir ruošia spau
dai šias knygas:
1. Mastomoji paišyba, mo
derniškas paišybos vadovėlis.
2. Kaip gyvena norvegai.
3. L. Tolstojaus: Pasaka apie
tris brolius, didįjį velnių ir tris
velniūkščius.
4. Pietų Amerikos gyvuliai.
5. Braižymo, lipdymo ir kar
pymo vadovėliai.
6. Amerikos Jungtinių Vals
tybių aprašymas.
7. Botanikos atlasas. Mokyk
loms vadovėlis.
8. Zoologijos albomai ir pa
veikslai mokykloms..
9. Geografijos žemlapiaiVisos minėtos knygos yra
turtingai iliustruotos ir leidžia
mos. — “K.” B-vė.

Lucky
Strike

“Kultūros” bendroves Valdy
bų sudaro: Pirmininkas P. Bugailiškis — Taikos Teisėjas,
“Sietyno” Redaktorius; Sekre
torius St. Brašiškis —- moky
tojas; Iždininkus J. Fledžinskis, Šiaulių Srities Vartotojų
Bendrovių Sąjungos Pirminin
kas; nariai: K. Bielinis, Stcig.
Seimo narys; P. Daugėla, ma
tininkas; J. Trečiokas, mokyto
jas; K. Venclauskis, prisiek il
sis advoatas, Stcig. Seimo na
rys; kandidatai; P- Labanauskis, notaras ir K. Šalkauskis,
prisiekusi s advokatas.
Adresas: Šiauliai, Dvaro g-ve
24 “Kulturds” b-vcil Pfinigai
siųsti geriausiai per Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Bankų
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European American Bureau
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionan

Siuntimas pinigų, laiva*
kortės, pašportai ir it.
NOTARIJUAAS
Beal Estate, Pmskoloa,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St., Kamp. Halsted 84.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.1 Uter. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietą.

^Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidunriestyji
ASSOCIATION BLD®.
19 So. La Saite St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6390
V ak.: 812 W. 33rd BU, Chicago
Tel. Varde 4681.

JOHN KUCHINSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS

It’s toasted

2201 W. 22nd SU, kertė Learitt SU
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.

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.

“Kultūros” B-vės Valdyba.

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

Įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias
I'

L

NAUJIENŲ
1KNIKAS

Skausmus ir gėlimus nutildo

PA1N-EXPELLER
Vaizbaženklis uftreg. S. V. Pat. Ofiae.

DRAUGAS REIKALE
Phone Boulevard 491

ASHLAND

MUSIC

JKWKI^«.Y

STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybe, Columbijos Grafonolas ir
lietuviški
naujausi
rekordai.

4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III.

Nedelioj,
Rugpiučio-Aug.
7,
1921
\
Pinigai
Ii
Gardners Grove Darže

Kenosos
.letuvon

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.
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šįmetinis
Drg. Uktyeris. '
Prisirengę
Naujienų
w
Beto
Iš
Piknikas
Geresniems
Anksto •
Dalyvauti
Bus
Juokdariams
{vairiausias
Žaismėse
Metiniame
Naujienų
Ir Puikiausias,
Bus
Piknike.
Nes
!
Duodamos
Rengėjai
šiame
! * Dovanos.
Tikrina,
Piknike
r
Dovanų .
Kad
Jau
Yra
Visi
Pasižadėjo
♦
Devyniolika.
Atsilankę
'
Dalyvauti
Užtat
Bus
Tris Chorai
Visi
y
Maloniai
Kalbėtojas
’
Naujieniečiai
Ir
Drg. Grigaitis
Ir
Ir galų-gale
Naujienietės:
Draugiškai
Priimti.
žaislai.
Dideli
Iki
/
Tie žaislai
Maži
Pasimatymo
Bus
Seni
Naujienų
Nepaprasti,
Ir
•
> Piknike.
Nes
Jauni,
Vadovaus
Bukit
i

Pradžia 10 vai. ryto,
įžanga ypatai tik 40c
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Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.

Iš čia pinigai yra pa, siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
, teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys

i/

220 Miiwaukee Ave^ >
Kenosha, Wis.
‘ 7

'

f '.»V

So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da

ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

SKAITYKIT IR PLATINK IT
“NAUJIENOS”

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Utarninkas, Liepos 26, 1921
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štai tik keli pavyzdžiai, pa I tai padaryta todėl, kad viena taip, kad jie galėtų surinkti aprodant ieji didelę Esperanto kal dainininkė pasiskundė valdžios shnainynnii visus išmėtytus
bos reikšmę
tarptautiniams atstovams, jog Baklanovas.su- po šalį produktus ir tu6 budu
santykiams. , Šita kalba neto v i lojęs jų. Specia'lė Taryba paakstinti produkci jų. Nuosek
limoj ateity be abejojimo bus nusprendė, kad Baklanovas ne lus to klausimo išsprendimas
Pasaulyje gyvena įvairių tau plačiai prasiplatinusi visame gali būti įleistas Amerikon. Bet yra geriausias būdas musų tiks
tų, kalbančių įvairiomis kalbo pasaulyje. Esperanto kalba ne dėka tam, kalti Waslungtone lo atsiekianti — atsieisimas
mis. Ir jei kiekvienas žmo naikins kitų kalbų, bet apsau Baklanovas turėjo “gerų drau žemdirbystės ir įkūrimas dide
gus temokėtų tik savo gimtų gos jas nuo visokių kėsinimąsi gų“, Tarybos nuosprendis liko lės industrijos“.
Trockis kalbėjo Internacio
jų kalbų, tad negalėtų su kitų ir tuo budu sustabdys ištauti- atmainytas.
Kitas da įdomesnis dalykas naliniam Jaunųjų Komunistų
tautų žmonėmis susikalbėti. nimo darbų, kurį šiandien kai
Todėl noroms nenorams tenka kurios imperialistines valsty įvyko su Maksim Gorkiu. Keli Kongresui Maskvoj. Jis savo
žmonėms mokytis kitų kalbų, bės dar tebevaro. Lietuviai inetai atgal, kada jis aplanke kalboj ypač pabrėžė tų faktų,
kad galėtų savo reikalus paten neturi ir negali atsilikti nuo Ameriką, tai New Yorko oteliai kad Rusijos jaunieji darbinin
bendro žmonių siekimo prie jo visai nenorėjo įsileisti. Ir kai ir kaimiečiai daug kuo .pri
kinti.
Įvairių kalbų yra daugybė. visų tautų , bei valstybių solida tai dėl to, kad moteris, su ku sidėjo prie revoliucijos laimė
Ir gabiausias žmogus negali iš rumo, kuris tegalės įvykti tik ria jis atvyko, formaliniai ne jimo ir jos gynimo. Toliau jis
mokti tos daugybės kalbų, o tada, kada tarptautiniams rei buvo jo pati- Laikraščiai sen sveikino jaunuosius komunistus
armijos vardu.
daugelis žmonių neturi nė laiko kalams bus vartojama viena sacingomis žiniomis bandė su raudonosios
kelti žmbnes prieš garsųjį ra Jis pareiškė tų nuomonę, kad
svetimų kalbų mokytis. To neitralė kalba.
Kitaip sakant --- lietuviai tu šytojų. Skleidžiama buvo bjau Europos ir Amerikos jauni
kioms aplinkybėms esant pri
imta paprasta; pasaulyje var ri mokytis tosios Esperanto riausių prasimanymų apie Gor mas su laiku pasidarys tiek
toti tos kalbos, kurių žmones kalbos. Bet visam tam reikalin kio “neinoralingumą”. žodžiu, revoliucingas ir tiek stiprus,
yra praskynę didesnius k dius gi tam tikri vadovėliai, kurių buvo rašoma viskas, tik ne tei kad galės sulošti istorijoj svar
bių rolę.
kultūrai. Tos kalbos yra šios: mes neturime dar atsispausdi sybė.
Volinijos ekonominė taryba,
anglų, prancūzų ir vokiečių. nę, nes jau pagamintų vadovė
prisilaikant naujojo patvarky*
Bet šiandien ir visas šilas tris lių rašytojai neturi lėšų išleis
mo, pavedė daugel industrijų
kalbas mokėdamas ne visur ga ti jiems. Būtinai reikia tuo
koperalyvams arba pavieniems
li prieiti, nes šiais laikais au jau išleisti esperantiškai-lietuasmenims.
gant tautų susipratimui vis viškas, o paskui ir lietuviškaiCaricino provincijoj bent
daugiau ir daugiau randasi esperantiŠk'as žodynai. šiems
[Iš Federuotosios Presos]
žmonių, norinčių, kad jų kai reikalingiausiems vadovėliams
kiek palijo. Dėka tam vasaro
išleisti
Lietuvos
Esperantų
Su

na nebūtų niekint ina ir kad ki
Maskva, liepos 17 d. — Vi jus biskį pasitaisė. Totorių
tai kuriai ka’bei nebotu duo jungė neturi lėšų.
sų žmonių domė yra atkreipta respublikoj kaitra visai sunai
Todėl
L.
E.
Sąjunga
kreipia

dama kokių nors privilegijų
į tai, kaip pagelbėjus Volgos kino žieminius javus. Vasaro
si
į
geros
valios
Amerikos
lie

arba pirmenybių. Jei tarptau
provincijos badaujantiems kai jus ir-gi bus per pusę mažes
tiniams reikalams pasaulis var tuvius, kurie jau yra parodę miečiams. Visos politinės, in nis, negu kitais metais.
ir pasiaukavimą dustrines ir kaimiečių organi
totų kurios nors tautos kalbų, savo meilę
tada toji tauta — kurios kal Lietuvos gynimo reikalams, zacijos yra susirūpinusios tuo
Keistas elgęsis.
ba butų tarptautinė — butų prašydama ir šiuo kartu neatsi klausimu. Vvriauao'i visuostatoma į privilegijuotų padė sakyti paremti didelės svarbos jnenės ekonomijos taryba nu
[Iš Federuotosios Presos]
tį, tai tautai turėtų lenktis kitos reikalų. O mes prašytume tarė Volgos srity vystyti indus
tautos. Visa tai butų priešin Gerbiamuosius Amerikos Lie trijų ir prekybų duodant tai sri Washington. — Dažnai kilau*
ga demokratizmo dvasiai, štai tuvius suaukoti šiam reikalui čiai pirmenybę 'Jios mede- siaina, kodėl Darbo Sekreto
rius Davis neprabilo j Denve
delko ligi šiol nė viena tautos tik 500 dolerių.
gos ir prekių įsigijimo.
kalba netapo tarptautine, nors | Gerbiamiesiems aukotojams
Visos Kusi jos
Cen tralinis rio Amerikos Darbo Federaci
tas dalykas atrodė kai kam bus dėkingi ne liktai vieni lie Veikiamasis Komitetas paskyrė jos konvenciją. Ne tik kad jis
neprabilo konvencijoj, bet ne
lengvas esųs.
tuviai, bet ir viso pasaulio es specialinę komisijų, kuri rūpin pasiuntė net; jai pasveikinimo.
Kitokio išėjimo iš šios padė perantistai, t. y. įvairių tautų sis badaujančių žmonių reika
į tai lengva. Davis
Komisija jau kreipėsi į yraAtsakyti
ties nėra, kaip tik vartoti viena žmones. Visų aukotojų surašą lais.
Pitt&b'urgh’o bankininkas
tarybų viršininkus, prašydama
neitralinė kalba ir dar tokia pridėsime prie paties žodyno,
ir apdraudos draugijos kūrė
jų
tuoj
padaryti
atatinkamų
kad
tuo
budu
busimosios
kar

neitralinė kalba, kuri galima
jas. Darbo departamento vir
tyrinėjimų
ir
prisiųsti
rapor

tos
galėtų
matyti
ir
gražiu
žo

hutų visiems lengvai Išmokti. Į
šininku jis liko paskirtas prieš
O tokia kalba tėra viena pa džiu paminėti visus tuos, ku tus: kiek kuri provincija gali darbininkų norų. Veikiančioji
saulyje. Tai Esperanto kalba, rie savo rankų buvo pridėję duoti grudų badaujantiems, o Federacijos Taryba kaip vienu
kuri turėdama jau 33 metus prie žmonijos meiles bei taikos taip gi darbo.
balsu buvo m ilsisi ačiū si prieš
Maskvoj
atsidarė
koperatiįvykdymo.
amžiaus giliai įleido šaknis ir
jį. Štai kodėl santykiai tarp
Lietuvos
Esperantų
Sąjungavų
konferencija.
Konferencijos
po šio (tižiojo pasaulinio karo
organizuotų darbinipkų ir DaPirm.: Pr. A. Damįbrailskas pirmininkas Chinčuk perskaitė •vis •y ra -gan įteiiipti. Gomlpt'rpradėjo smarkiai plėstis viso
Vicepirmininkas: A. Klimas delegatams sekamų Lenino laiš sas visais galimais budais rėmė
se šalyse, šita kalba pasirodė
Sekretorius: J. Mažeika.
kų: “Sveikinu jus Žmonių Ko Cox’ą, o kada Hardingas liko
esanti tokia turtinga, kad jųja
galima išreikšti visos žmogaus Kaunas, 1921 m. gegužės 15 d. misarų Tarybos ir Komunistų išrinktas, tai Gompersas darė
Vilniaus g-vė 34.
Partijos vardu. Man gaila, kad visa, kad Darbo Departamento
mintys lygiai taip, kaip ir gy
aš negaliu asmeniniai dalyvau
vaja tautos kalba.
ti jūsų konferencijoj ir kalbėti
Nekalbant apie šių dienų eskoperativų klausimu. Aš esu
perantinės literatūros turtin
tikras, kad jūsų patyrimas
gumų ir Esperanto kalbos mo
[Iš Federuotosios Presos]
duos galios išspręsti problemas
kėjimo naudų, galima čia pa
Nedarbas, • badas ir visokios taip, kad tai išeis ant naudos
brėžti tas faktas, kad musų
tėvynės reikalams ginti jau te pušies nedateklius gali kankin visai šaliai.
“Musų praktingojo darbo pa
ko gana sėkmingai pavartoti ti darbo žmones. Bet Ameri
kos teismai, Ne\v Yorko tei sisekimas labiausia priklaulso
Esperanto kallia.
Kai ėjo dar didžiausios lie sėjo Van Sielen žodžiais, “pri nuo tinkamo apsimainymo pro
tuvių kovos su priešais lenkais valo visų laikų pasilikti kapi duktais tarp miestų ir sodžių;
sutvarkymo koperativų
ir kai lenkai užsienių spaudoje talo reprezentuotojais”. Dar nuo
platino visokių melų apie Lie bininkams gali atsieiti gan ries
tu vų, — tada visi Lietuvos tai, bet pilietybės skaistybe ne
veikėjai šokosi ginti savo tė gali būti suteršta. Nieku bildu
CANAOIAK u, PACIFIC
vynę kas kuo gali. Ypač biir negali likti piliečiu tokis žmo
fUT-LAN
■
»• ;
vo didelio reikalo dėti pastan gus, kurio pati gavo perskyras
gos tam, kad galima butų su dėl jo neištikimybės. Tokie
I IR Iš LIETUVOS
mušti ir išsklaidyti lenkų lei žmonės negali likti piliečiais, du ir daugiau išplaukimų kas savaltl
džiami prasimanymai ir melai. jeigu tik teisėjas Finch iš Nc\v tiesioginiais laivais j ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
Musų publicistai bei rašytojai Yorko gali savotiškai aiškinti trumpus
ryšius su KAUNU ir kitais
bandė rašyti prancūzų, anglų pilietybės įstatymus.
LIETUVOS MIESTAIS.
Rudolph Frinsi, kuris para Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
ir kitų tautų laikraščiams, bet
kambary!.
jų straipsnių beveik niekas ne šė apie tuzinų muzikalinių ko Atsikvieskit savo gimines bei drau
priėmė, nes lenkai jau buvo medijų, negalėjo gauti piliety gus musu dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
už akių užbėgę ir daugelį laik bės popierų, kadangi... jis bu korčių
agento, arba
raščių ar užsienio publicistų vo savo pačiai neištikimas.
THE CANADIAN PACIFIC
Frinsi gimė Bohemijoj (da OCEAN SERVICES, LIMITED.
papirkę, kad tik jų naudai ra
šytų. Musų rašytojai tada barties Čeko-Slovakijoj). Ame 40 N. Dearborn St, Chicago, III.
skundėsi tuo, kad jiems esu rikon jis atvyko drauge su ži
sunku prieiti prie užsienio nomuoju smuikininku Kubelikų 1903 m. Jo žmona, Blanche
spaudos.
Tų sunkių Ueluvai valandų B. Frinsi, atsiskyrė nuo jo trys Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
kai kurie lietuvių esperantistų metai atgal. šiomis dienomis delė
pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
pamėgino tų visų informavimo Į teisėjas Finch turėjo išspręsti rankamai, moderniško laivo.
darbų atlikti su Esperanto kal Frinsi prašymų — suteikti jam
ba. Ir tas darbas pilnai pasi pilietybes popieras. Finch at
sekė. Buvo kreiptasi prie už sisakė tatai padaryti. Savo
Išplaukia kas savaitę
sienio rašytojų bei publicistų, nuosprendį jis pamatavo tuo, Pier 58-62 North River, New York
Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1
mokančių Esperanto kalbos, kad įstatymuose esųs dėsnis, ku Samland)
Gothland)
“
“
“
(Liepos 30
kad jie padėtų lietuviams es- ris reikalauja, jog liudytojai
Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York (Rugp. 13
perantistams išsklaidyti lenkų įrodytų, kad aplikantas per pas Zeeland)
į
(Rugp. 6
melus ir nušviesti tikrųjų Lie kutinius penkis metus vedė Lapland)
Hamburgą
(Rugp. 27
Finland)
.............................
(Liepos
23
moralų
gyvenimų.
tuvos padėtį. Buvo nusiųsta
Advokatai sako, kad, jų ži
tiems užsienio esperantistams
visokių žinių apie Lietuvų, o nia, da pirmu kartu atsisakyta
tie esperantistai išsivertę visa išduoti pilietybės popieros dėl Manchuria) New York (Rugp. 25
Mongolia)
į
(Rūgs. 8
tai į savo tautos kalbų pasisten neištikimybės pačiai.
Minnekahda)
Hamburgą (Rugp. 11
gė visas tas teisingas žinias pa- Į šita istorija primena Georgo
INTERNATIONAL MERCANskelbti savo laikraščiuose. To Baklanovo atsitikimų^ kuomet
TILE MARINE CO.,
jis
pereitų
rudenį
Adriatic
”
o
kiu budu Esperanto kalbos dė
116 laivų — 1,250,000 tonų.
ka galima daug lengviau prieiti I laivu atvyko dainuoti Chicagos Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
ten, kur kartais daugeliui at Operai. Jis buvo sulaikytas I Agęnt, 14 North Dearborn St.,
Arba prie vietinio agento.
rodo neprieinama..
J Filis salose keturias dienas. Iri

Atsišaukimas j Ame
rikos lietuvius.

Kas dedasi tarybų
Rusijoj.
*

*

_Į

Doros pilioriai.

Į LIETUVĄ

VRedStarLine

> American Line

viršininku butų paskirtas uni
jos žmogus. Tatai jam nepa
vyko. Hardingas paskyrė ke
letu ne lininių žmonių užėmi
mui tokių vietų, kuriosna pir
ma buvo skiriama unijai pri
klausantys žmonės.
Akyvaizdoje tų faktų nėra
reikalo dėti kokių nors paaiš
kinimų.
Iš kitos pusės vargu yra lie
sos tame pareiškime, kad Davis bandysiąs organizuoti dar
bininkų draugijas, kurios mė
gintų susilpninti unijų įtakų.
Darbininkų unijos yra perdaug
stiprios, kad jas butų galima
taip lengvai sunaikinti. Be to,
Davis nėra tiek nusistatęs prieš
darbininkus, kad jis bandytų
eiti tokiu griežtu keliu.
DA NE LAIKAS PALIUOSUOTI POLITINIUS KALINIUS.

VIENA KAIMINKA,
PASAKO KITAI

Moundsville, W. Va. — “Buvau
ėmusi gydytojo gyduoles per nebe
daug kaip du nvetu, kadangi mano
periodai buvo ne
regu Ii aviški, atei
davo kas dvi savaiti ir kenčiau
skausmus. Moteris
sakė man apie Lydia E. Pinkham
.Vegetable
Compound ir ką ><ero
padare mano duk
teriai, todėl, ėmiau

ir aš. Dabar periodai reguliariški
mėnesiniai ir be skaudėjimo. Reko
menduoju jūsų gyduolę kiekvienai ir
jtis galit pagarsint šį mano liudiji
mą, turėdama viltį kad Vegetable
Convpound pagelbės kitoms, kaip kad
ir man.” —MRS. GEORGE TEGARDEN, 915 Third St., Moundsville,
W. Va.
Kiek tai merginų kenčia kaip kad
ponia Tegąrden ir nežino iš kur pa
tarimą ar pagelbą gauti: ' Jo# tan
kiausiai užsidirba sau pragyvenimą
trusdamos diena iš dienos nepaisant
kaip didelį skausmą turi kentėt.
Kiekviena merginai kuri tik kenčia,
panašiai, turi mėgint Lydia E. Pink
ham Vegetable Conipound.

A. SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą
moterą ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St
Chicago, III.

Sevoros
Gyduoles užlaiko
v
šeimynos sveikata.

Į

Pranešimas
Dėl Moterių.
<

.

Ne nlekniekiaukit su savą sveikatą
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna prežalčiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus

EVERA’S
Regulator

S

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra d61
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.
Prekė $1.25.

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

Nurodo budus sutvirtejimo
ir sveikatos. Kitos mo
terys noriai skaito.

T; Pollman 5481

Jis pareiškė, jog jis “nieko
negirdėjęs“ apie tai, kad jo
departamentas esąs pasiryžęs
paliuosuoti Mollie Steimer ir
kitus tris jaunus rusus, jei tik
butų galima juos tuoj išsiųsti
Rusijon. Visi jie yra politikos
nusižengėliai.

[Iš Federuotosios Presos]

Washington. —
kokios
priežasties nieko ineveilkiama
politinių kalinių klausimu?”
presos atstovai paklausė gene
ralinio prokuroro Daughetry.
“Mes da nesame prisirengę”,

■ ■■■■JNMJUDD

atsake Daughcrty 'toįkiu tonu,
kuris aiškiai rodė, jog nėra jo
kios prasmes statyti daugiau
klausimų Ino dalyku.
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CATARRH
OF THE STOMACH
and HiiiuiiiiiifimniiHii ESZEnEEEI CCEOnS&DSSIE] EQ3 n
[rY|OU CANT ENJOY

LIFE

with a tore, sour, bloatcd stom*
ach.

Food doet not nourish.

Instead it it a tource of mi*ery, causing

paini, belcliing, dizzinett and head-

Iš RUSIJOS
Persikelt nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
.Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 1
runas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Flsk St
VALANDOS: Nuo 10-12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonaii
Naktimis: Dreocel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

achet.
.U The perton with a bad ttomach

should be tati.fied with nothing leu

tha n permanent, lasting relief.
U The right remedy wi)l act upon the
linings oi the ttomach, enrich the blood,

aid in casting out the catanhal poisons

and įtrengthen every bodily funetion.
U The large number of people who
ha ve tucceMfulIy used Dr. Hartman’t

famout medicine, recommended for all

catanhal conditiont, offcr the ttrongett
possible endortement for

Pe-ru-nA
IN SERVICE HFTY YEARS

'’dR. CHARLES SEGAL ”
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų 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 iltlo 10VaL
valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Dreael 2880
t__________________________________ /

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9-12 ryto
2—9 vakaro.
8301 So. Morgan Street,
Chicago, DL
■

■ ■■■■«

..................... h

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkuMras
8203 So. Halsted SU Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
▼, ▼. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavys Dentbtaa
10801 So. Michigan Av^ Roeeland.
Valandos: 9 ryto Iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 Iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8825 So. Halsted St„ Chicago, III
.................... ..

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
10900 Michigan Ave^ Roeelanda.
▼aL 18 Ud 12, 2 iki 4 ir 0i88

/

Utarninkas, Liepos 26, 1921
valstijos prokuroras atmetė, to
taktika buvo teisingesnė.
nežiūrint Brockus palikta tar
Reiškia, dauginus kaip už me
nauti policijoj.
tų laiko po rinkimų mūsiškiai
f. A, .
Puolimas Liek Greeko koloni
komunistai ėmė atrasti kad
[Ui tiretkitaa Hama akvrluja
jos netoli Williamsono, kurame
klausimas dalyvavimo rinkinuomonaa Redakcija neaieako.)
KOŠT. AUGUST
buvo nukautas streikininkas
muose
į
seimą
Alex Breedlone ir sužeistas val
taip painus,
jogei šiandie
UŽ KĄ GI PROTESTUOJA?
stijos policistas James Bowles,
dar
negalima
jį
pilnai
Naujas karo įrankis
buvo
iškalno
apgarsintas
Charišrišti. O tuo tarpti pernai jau
[ Juokinga ir nuostabu kada
lesono dienraštyj, kurį kontro Kiek laiko atgal vienas žy Clevelando buvo įrengta amupas jus buvo viskas “aišku”:
žiuri į musų kunigų darbuotę, liuoja anglies baronai. Brockus
nicijos dirbtuvė, Kas joje dajie šaukė, kad dalyvavimas
štai “Draugo” nr. 165 (liepos turėjo aškintis dėl to puolimo. mus anglų mokslininkas rašė: romą žinojo tik ten dirbantys
rinkim uose yira “išdavystė”!
15 d.) skaitome ant pirmo pus Jis sakė, kad to puolimo išva- “Ta tauta bus galingiausia ir žmonės. Bet tie žmonės netu17.00 per year outaide of Chicago.
Kiek Šlykščių keiksmų jie tuo
turtingiausia, kuri turės ge
>8.00 per year in Chicago.
lapio
užraša
didelėms
raidėms
kare streikininkai šaudę4 jį. Jis riausių chemikų; tauta, kuri rėjo jokio susinešimo su pasau
met prirašė apie Lietuvos so
8c per copy.
atspaustą: “Protestas prieš p. užginčijo streikininko Ball’o Uucialdemokratus, kurie ragino
geriausiai išvystys chemijos in liu. Jie ten dirbdavo ir gyEntered aa Second Clasa Matter
J.
J.
Elias
”
,
ir
pasirašo
po
pro

dymą, kad buk jsai, Brockus, dustriją. Toki tauta turės ge vendavo , Tai buvo dardma
darbininkus pasinaudoti balsa
March 17th, 1914, at the Poat Office
testu:
kun.
kleb.
Ig.
Albavičius,
of Chicago, 111., under the act of
vimo teise, ir kaip ‘Laisvės
laike puolimo grąsinęs vienai riausią ir sveikiausią maistą, o dėl to, kad neišdavus priešui
March 2nd, 1879.
kun.
kleb.
A.
Petraitis
ir
kun.
atsto
Naujasis
Lietuvos
redukcija plūdo “Nauj ienas’
moteriai: “Aš ištaškysiu tavo karo metu ji galės lengvai nu to baisiausio ginklo paslapties
Naujienos eina kasdien, llskiriant
Ig.
Česaitis,
“
Draugo
”
redakto

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben vas Amerikoje, p. V. čar už tai, kad jos sakė, jokei rei
smegenis, jeigu tu nenutilsi. Jis galėti priešą, nes jos ginklai
tai skystimas
Tas ginklas
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
rius.
Protestuoja
varde
visų
neprisipažino, kad puolimo metu bus tobuliausi”.
neckis. prašo, kad Ameri kia dnlyvamt rinkimuose į sei
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
kuris yra žinomas kaipo lewilietuvių kunigų Chicagos ir apie- buvo laužomi rakandai ir ardomi
kos lietuviai trumpu laiku
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įA(i:ttiją. Kvut pasibai/uj
blikoje badas, dabar jau
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organizacijų muose — bot jau pervėlu.
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sius atžagareivius, reika tikri revoliucionieriai Lietuvo suvažiavimo Washingtone).
lai karo
re kuris stovėjo už medžio, už to jus Vokietija liko atkirsta nuo P s au ola le*v
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“cirke” Lietuvos komunistai apielinkės lietuvių parapijų ku dlove. Bowles paliepė Breedlo- sudėčių ji negalėjo pasigaminti tų gal net ir Dantės vaizduotės
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gauti jų pačių ginklas.
priklausąs buržuazinei gadynei, paslėpti tiesą Jie visą laiką
“
Mes
norime
įrodyti
jums
”
,
vių
su kešenems.
kus aukų badaujantiems, kuri greitai pasibaigsianti; kad gyrėsi kad jie jau “apsidirbę”
Bet
šiame
kare
ne
viskas
li

tarė angliakasių advokatas HouNorint gauti tokią suknelę su
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męs 18 gubernijų ir kad 20 lyvauja šeinio rinkimuose, esąs nančios iš "Rusijos, sako, kad nyon, “kad kapitonas Brockus
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1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
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siųsk man pavyzdį ^Jo. 9612.
jau ir pernai jų partijoje buvę galės pasiekti savo tikslo jiega;
1824 Wabansia Avė.
dalykai dedasi milžiniškoje įvairių nuomonių.
niją pereitų metų rugpiučiojinė- buvo liepos 4 Naujienos juk
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
bet apsiriko.
Mieros ...»................................. metų.
nęsyj. Policijoj pradėjo tar yra dienraštis, o ne mėnesinis
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
ūkininkų šalyje, kur žemė Pasirodo, kad, renkant Kau
žinutes reik ūmai
yra beveik derlingiausia pa no seimą 1920 m., dalis Lietu- PEKINAS, liepos 23.— Pa nauti rugsėjo mėnesyj, nežurint laikraštis
(Vardas ir pavardė)
co fakto, kad valstijos įstatymai paduoti. Nedėsime.
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saulyje! Jau beveik keturi Vos komunistų (dauguma) sto sitraukiantis Amerikos amba reikalauja,
jog tokion tarnystėn
N-nų Skaitytojui. — Buvo
Chinijoje, Charles R.
metai, kaip tenai šeiminin jo pž dalyvavimą rinkimuose, sadorius
Dr. A. Juozaitis
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sc, o kita dalis (mažuma) sto- Crane, kuris grįsta į Ameriką butų priimami tik tie žmonės, išspausdinta Naujienų liepos
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kauja neva komunistiška j ouž dalyavvimą rinkiniuose. per sovietų Rusiją, dabar va kure išgyveno toj valstijoj ma 8 d. leidiny.
Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vaka
re. Nedaliomis pių .'i suturimo.
, kuri giriasi, kad ji Ir “Laisvės” bendradarbis dar žiuoja per Siberij.,1 ir yra Tom- žiausia du metu. Ilouston pas
J. M., DeKalb. — Eiles visai
(Miestas ir Valst)
8261 So. Halsted St., Chicago II!
tebėjo, kad Brockusb kauciją menkos, spaudai netinka
išrišusi” žemės klau- šiandie negali nuspręsti, kuri

simų ir “paliuosavusi” ūki
f NAUJIENOS
ninkus nuo skurdo, kurį jie
The Lithuanian Daily News
kentėjo prie carizmo.
Pnblishod Daily «xcept Sunday by
“Paliuosuotoji” šalis šau
the Lithuanian Havre Pub. Con lac.
kiasi tų šalių, kuriose, pa
Iditer P. Grigaitta
sak bolševikų, viešpatauja
1739 SO. HALSTED ST., nuožmiausia vergija!
< CHICAGO, ILLINOIS.
Valdžia, kuri nepajiegia
Telephone Rooserelt 8500
net nuo bado apsaugoti .žmo
Subscription Ratesi nes, yra ne verta gyvuot.
|8.00 per year in Canada.

Skaltyloju Balsai

Reikia ir
duot šį-tq

Badas Rusijoje

Musų Moterims

Kas dėjosi West
Virginijoj.

Apžvalga Į

Redakcijos Atsakymai.

nistas ir ima rėkt, spardytis,
šakotis — tuoj publika ir krei
pia į jį domę ir svarsto, kas
(Feljetonėlis)
čia per cirkas.
Vienas kalbėtojas pailso, tuo.
Buržuaziška geografija iš- kitas, trečias ir 1.1, jo vietoj—

Komunistų kritika

KAIP MES GREITAI 16
Areštavo už vagystę
pakalbėti ir vienam daktarui?”
MOKAME PINIGUS
klausia milždniŠko ingio žmo
Motoriniai policistai čia areš
gus. '
;
Skaitytojams pranešame link
“Daktaras — tai buržuazija” tavo senai jieškomą Thomas
— pasvarsto komuniįstų kalbė Burkc, kuris kiek laiko atgal smą žinią: PER BALTIC STA
tojas, “ale duokim jam kalbėt, apipiešė Starrett CbnstrucUon, TĘS BANKĄ SIUNČIAMI PI-

guldinėja. kad yra Amerika, to tartum iš rago pilasi tie 'kalbė kati
je Amerikoj miestas Chicago,

tojai.
o jo šiaurvakarinėj pusėj, ne
“Kam jus taip keikiate bletoli nuo vietos, kur pasibaigia
vizgojate, žmones šmeižiate ir
Mihvaukee avė. karų linija, net geriausius dalykus niekina
randasi Jefferson miškai.
te?” klausia jų vienas klausyto
Prieš šitokį buržuazliškos jas. “Kodėl neplatinate savo
geografijos išguldinėjimą gali idėjos rimtu, nuosekliu, švariu
ma butų pastatyti daug komu budu ?”
nistiškų argumentų, vienok tai
“Negalime, jokiu budu nega
atliks Stilsonas ar koks kitas lime”, atsako- jam vienas- “Mu
kairiasparnis, kuris už iš daf- sų klejos naujos,'o mes da jau
bininkų surinktas aukas važi ni. Nėra kam kalbėt, aiškinti.
nėjasi po pasaulį, apžiurinėda- Visi inteligentai, visi mokytesni
damas geografiją.
žmonės būna su buržuazija,
Na, ir tuose Jefferson miš yra musų priešai. Statome,
kuose lietuviški komunistai kas ką turime”.
nedėldienis vąro savo propa Na, ir kalba kalbėtojai apie
gandų. Kokia čia bėda, jei jų i buožių valdžią, apie lietuviškviečiami žmonės neatvažiuoja, i kus bonus,, apie komiškai suw
—— ’
.1-1kliubų
2 _ - l. .«
Ten
yra _įvairių
ir' tvertą irv* 4 nekomunistiškai surėd ra u gi jų išvažiavimų, kur žmo- dytą svietą.
nių nestoka. Atsistoja komu-j “Ar neduotumėte vietos čia
«

m

'

«

m

Lietuvon ir iŠ Lietuvos

LAIVAKORTES
įT NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos. - |
G NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
'
1
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St,
Chicago

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

2247 F.nipralH Avė

I

2 iki 8 vakare

W

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cašh arba ant išmokė.
Pirmutini
A. BARTKUS, Pres.

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

Tel. Monro. 2804

'A
S,, rialu .I»i Moterų Ugne ir Chirurgija.

liti .

,WAI.

JAVE.

CIUCAGO.

Mrs. A. Michnit wicz

.Ar nori gaut už prieš
karinę kaina?
Bungalows, dviejų flatų,

701 W. 81st St.
Tel.i Yards 8654
__ blokai nuo Halsted St. | rytus.
Kampas Union Avė.

AKUiERKA

ofisams namų, teatrų, ligonIr ‘ kviečiamas daktaras kal me jis laimėjęs $30,000. Pini TUVOJE LAIKE 3 ARBA IL bučių arba garadžių.
paskui

sukritikavus**.

konipaniją.

lieti*oi te.

Apiplčši- NIGAI IŠMOKAMI YRA L1E-

Baigusi

Aku-

ierijos kolegi

Taupyk pats savo pinigus
gai buvęs
skirti išmokėjimui GIAUSIAI 4 SAVAIČIŲ NUO
ją; ilgai prak
nurodymu
darbininkams algų.
IŠSIUNTIMO DIENOS. Liudiji pasinaudojant
tikavusi PennsllvanijoB hosmui to gauname nuo priėmėjų patarnavimu, perkant spė
pitalisa.
Pa
laiškus tiesiog iš Lietuvos, štai ką ir auginant organizaciją
Nušovė arendorių.
sekmingai pa
ką mums rašo pil. JUZĖ SAKA Namų Budavojimo Draugi
tarnauja prie
Ginčai tarpe namų st/vinin LAUSKYTĖ (Pamituvio kai ją
gimdymo. Duo
kų ir arendoriaus vakar užsi mas, Šimkaičių valsčius, Rasei Niekados nebuvo pirmiau
da rodą visoHom
ligose
baigė žmogžudyste.
Savinin nių paštas), kuriai pinigus žmonėms siūloma panašus
moterims ir
kas nušovė arendorių.
siuntė jos brolis, pil. KAZ. SA patarnavimas įsigijime ar
merginoms.
Vinceirt Mustachio, 37 metų KALAUSKAS, (So. Windsor, ba nusipirkime materijolo ir
savininkas namo, 707 Mansfield Conn).
pasibudavojimo sau namo.
gatvės, kelios dienos atgal pa
DR. G. M. GLASER
liepė Joseph De Stefano šeimy Jos laiško nuorašas:
Praktikuoja 80 metai
nai išsikraustyti. Pastarasis ne “Ačiū labai Tamstoms už per
Ofisasi
Žengk prie telefono
panorėjo, nes negalėjo surasti siuntimą man pinigų perlaido
*149 S. Morgan SI., kerti *2 SL
Cbicago, Illinois.
kambarių. Jie gyveno visi kar mis NN. A-4571 ir A-4577. Aš
Pašauk National HeadSPECIALISTASi
tu tuose pačiuose.kambariuose- tuos pinigus gavau birželio 15
Moterišką
ir Vyriiką
ųuarters, 5886 Randolph.
Užvakar abi šeimyni susėdo d. š. m., Raseinių pašte ir dabar
Taipgi Chronišką Ligą.
139 N. Clark St., Rooms
namo prieangiu pasišnekučiuo birželio 24 d. gavau nuo savo
OFISO VALANDOS*
1709-12
arba
pašaukit
DisNuo
10
ryto iki 3 po pietą, S—8
ti. Savininkas pareikalavo, kad brolio (kuris ir tuos pinigus
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
triet
Sales
Manager,
Stefano išsikraustytų šių savai siuntė) laišką ir dvi z Tamstų
po piet.
‘
TelephoM
Yards
687
tę. Stefano atsakė, kad jis ne Banko kvitas. Taigi pinigai pa
galįs surasti kambarių. Griež rėjo 9 dienomis ankščiau už lai
tai atsisakė išsikraustyti. Tuo šką.
4021 S. Maplewood Avė.,
met Mustachio, namo savinin
Lafayette 965.
Chroniškos Ligos
Su pagarba,
kas, Trimis šūviais sušaudė Ste
Tikra Diognoza
JUZĖ SAKALAUSKYTĖ.”
fano. žmogžudys areštuotas.
Kraujo ištyrimas
Paduodami šį laiškelį (vienų
Išmokės
tamstai
uždarbį,
iš daugybės tokių laiškų) vi
Areštavo buvusį policisttj.
Elektros Instrumentai
suomenei, pastebėsime dar šį musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyJ. VAN PAING M. D.
Thomas Sweeney, 921 Web- faktų. Perlaidos, kurias nurodo vio pamato.
2221 So. Kedrie Are.
ster gatvės, trys menesiai atgal laiškas, buvo priimtos New
CHARLES MESKIS
buvęs Desplaines stoties poli? Yorke 12 d. gegužės ir išsiųs
Vai. 1—2; 7—9 po piet
cistas, tapo areštuotas. Jis kal tos į Lietuvų 14 d. gegužės.; Mu ' Pardavėjas, 2116 S. 48th
tinamas už vagystę. Sako, jis sų Korespondentas Kaune pi Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
prigulėjęs prie vienos plėšikų nigus priėmė 3 d. birželio ir 6 1361.
“Išjuokimas! Niekšystė! Bur- gengių ir dalyvaudavęs apiplė d. birželio įteikė Kauno Paštui,
žuazijos tarnas!” rėkia komu šime namų, praeivių ir graznos kad persiųstų į Raseinius. VA
Lietovys Gydytojas k Chirargaa
DINASI, PINIGAI BUVO KE
nistai.
krautuvėlių.
LIONĖJE NUO NEW YORKO
People Teatro Name,
Neryto
“Kaip žmogus gali atsidaryt
1516 W. 47th St., Tel. BoaL 160
IKI KAUNO 19 DIENŲ. Ga
Apiplčšė graznos krautuvę.
langų arti dvokiančių stock
VALANDOS:
vėją priėmė pinigus 9 dienomis THE HOME BUILDERS
jardų?” klausia kitas. ‘Ton
6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryto
ASSOCIATION
Rca. 2914 W. 43rd Street
Vakar vidirdieny du jaunu greičiau, ne kaip gavo laišką
I
reikia dvejus langus įdėt, kad
Telephone McKinley 268
National Headquarters,
apsiginklavusiu banditu įėjo nuo brolio, kurs ir tuo pat lai
šviesa neįeitų”, priduria jis.
Rand. 5886,
“Čia yra politikos klausimas”,' Joe Lamanna p uksinių daigtų ku jai rašė ir musų Banko kvi
Rooms 1709-12 City Hali
aiškina daktaras. Išsilavinkite krautuvėn, 531 Mihvaukee gat tus siuntė.
g Telephone Yards 1582
Square Bldg.
ir susiorganizuokite taip, kad vės, ir paprašė savininko iškelti
Jei norite, kad Tamstoms pi
139 N. Clark St.
padarius tvarkų, kuomet darbi augštyn rankas. Tuomet jie su nigai butų greitai Lietuvon iš
ninkui nereikės gyvent tokiose rišo jį ir pasiėmę už $2,000 siųsti ir išmokėti, —kreipkitės
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prastose vietose. Bet aš nuro brangenybių pabėgo.
į BALTIC STATES BANKĄ,
J Gydo visokias ligas moterų, vai- į
dau, kad tyro oro reikia”, už
294
Eighth
Avė.,
New
York,
N.
■ ką ir vyrų. Specialiai gydo lira- |
(Not Ine.)
Užsimokėjo “sunkią bausmę.
baigia daktaras.
jg
pančias, senas ir paslaptinY. Mes, garsindami savo įstai
L. DOMBROWSKIS
iras vyra litras.
“Buržuazijiu! Tu šundaktaris!
savininkas
■ 3259 So. Halsted
Chkago. S
gų, kitų nepeikiame ir savęs ne
Nereikia! Nereikia!” ūžia ko Mead L. Mayhevv per neat giname, tiktai faktais parodo
■■■■■■■■■■■■■■■■mani
1711 W. 47th St
Tel.:
Yards
413
munistai.
sargu nią papuolė bėdon — ta
me, kaip musų darbas yra at
Tarpe Hermitage ir Paulina.
“Tamsta sakei, -kad reikia po pašauktas prieš teisėją LanSuvedame draliekamas. Tokio greitumo išmo
tyro oro”, išdidžiai pareiškiax dis; atrastas kaltu ir gavo už
tus ir sudedame
Talephone Yards 5332
kėjime mes atsiekėme dėlto,
fixtures i 6 kam
vienas koununislas.
“Aš gi simokėti vienų centų baudols.
barių namą už
sykį priverstas buvau gyvent Mat jis, siųsdamas savo drau kad vienval rūpinamės Tinka
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
skiepe, kur langų visai nebuvo gui į SI. Louis nuodų įvairių mai patarnauti musų Viengen
tės pas mus ar
čiams
ir
žinome,
kaip
jie
trok

8107 So. Morgan St.,
— todėl nebuvo ka atidaryt. Na, vabalų
nuodijimui, padarė
ba telefonuokite,
Chicago, III.
o mes suteiksi
ir pasakyk Tamsta dabar, ar klaidą: užklijavo netikrus “ter šta greitai paduoti pagalbos
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
me apkainavimą.
reikia tyro oro, ar ne?”
belius” ant siunčiamų dėžių. ranką saviškiems Lietuvoje.
bėt.
Ir kalini.
Apie sveikatų!
Esą, karėj žuvo daug Ame
rikos jaunimo, bet daug sykių
daugiau žmonių išmfiršta čia
nuo džiovos. Džiova —*■ tai ne
švarumo liga, tai žmonių tam
sumo, nežinojimo liga. Didžiu
ma tų, „kurie nuo jos įniršta,
galėtų apsisaugo!, jei pašvęstų
nors biskį laiko svarstymui ir
mokslui apie sveikatą. Oro ir
saulės šviesos galėtų gauti veik
visi, bet nežinojimas jų svar
bos sulaiko žmones nuo atidari
nėjimo langų ir j ieškojimo tyro
oro. Net ir turtingi žmones
gauna džiovą dcl nežinojimo
sveikatos priežiūros taisyklių....
Ir toliau ir toliau tęsia dakta
ras apie džiovų.
Užbaigta.
Komunistai nori duot klau
simų.
/
Daktaras sutinka atsakinėt.
“Kaip gali darbininkas pa
švęsti laiko svarstymui apie
sveikatą, kada jo pilvas tuš
čias? Aš pats esu be darbo jau
8 menesiai”, pasiaiškina vienas
komunistas.
“Tai tamsta turėjai net per
daug laiko pasimokinti apie
sveikatų”, juokais atsako daktaras.

AR NORI NAMO?

Stanley Rnhey,

Turime taupymo skyrių.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Klauskit apie tai!

:

s

DR. J. KUUS

New Peoples Electric Go. 9

DR. M. STUPNICKI

Daktaras teisinasi, kad jis
negalįs imti ir^ permainyti pašaulį ir nesąs kaltas, kad komunistui prisiėjo skiepe gyvent, bet esą: “Oro, tyro oro
vistiek reikia apsisaugojimui
nuo džiovos ir tai svarbu ži
not”.
“Nereikia! Niekšas! Buržua
zija!” vėl kartoja komunistai.
Čia išeina pirmyn vienas ko
munistų kalbėtojas ir pareiškia,
jog daktarai, inžinieriai, advo
katai ir kiti žmonės yra tik
buržuazija. Darbininkų klesai
jų esą nereikia. Daktarai sa
vo kalbomis apie sveikatų esą
nori nukreipti jūsų atidų nuo
proletariato diktatūros. Jie kal
ba esą apie bakterijas, o ne
apie kapitalistus.
“Šalin orų! šalin sveikatą!
Lai gyvuoja bakterijos!” entu
ziastiškai užbaigia komunistų
būrys. — Juokdarys.

731 W. 18-ta gatve

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

AR NAKAI APIE NAMU!

CHICAGOS
ŽINIOS
Banko prezidentas pabėgo.

Warren C. Spurgin, prezidenius Micbigan avė. Tnist
kompanijos banko, kurį uždarė
valdžia praeitų savaitę,
sako
jabūgęs Kanadon. Tai sužino
ta kuomet Spurgin automobi
lis tapo atrastas Detroite. Pincerton detektyvai siekiasi jį
surasti.

Už tai dabar jis turi užismokėti NAUDOKITĖS BALTIC STA
viena centų.
TES BANKO PATOGUMAIS,
Areštavo 15 kišelninkų*

— NEPASIGAILĖSITE —

Praeitų nedėldienį, nors ir la
BALTIC STATES BANK
bai karšta buvo, bet kišelnin294 Eighth Avė.,
kai nesnaudė. Vienok policis
New York, N. Y.
tai ir nesnaudė. Viso labo pa
(Apg.)
gavo penkiolika kišelninkų ir
uždarė juos belangėm žinoma,
jie bus pašaukti prieš teisėjų su kitu, smarkiai bėgančiu au
pasiaiškinti, kodėl jie užsiima tomobiliu. Pastarasis trenkė
tokiu bizniu.
Loynes automobilį į telegrafo
stulpą. Policija rado keturis
Nelaimės su automobiliais.
Niebour’o dantis telegrafo stul
pe. Joseph F. Roberts, juodJames E. Erichson, 69 me veidis, antrojo automobilio šo
tų amžiaus, 45 Biddlc gatvės, feris areštuotas.
tapo sunkiai sužeistu automo
biliu ant Halsted gatvės prie
Rado mištantį žmogų.
Lincoln ir Fi+llerton gatvių.
Otto Vogei, šoferis, policijos
Christian ILotz, 68 metų am
sulaikytas.'
žiaus, 745 W. Madison gatvės,
buvusis miesto salės dženitoPoni R. M. Scott, 50 metų rius, atrastas be sąmonės salėj,
amžiaus, 429 W. Marąuettc gat 410 N. Halsted gat. Jis buvo la
vės, ir Frank Grilli, 2819 So. bai' sumuštas ir jo galva sus
19th avė., Cicero, pasimirė nuo kaldyta. Pasimirė kely į pa
žaisdų, padąrytų nelaimėj su vieto ligoninę vežantautomobiliu.
Alfried

Johnson, ’ 5225 N.

Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiaudos.

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone, Vau Buren 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

Phone Boulevard 6801

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—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

ANTANAS GREDUŠKA
Genevalis

Kontraktorius ir
budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,
-B——IM — BI

I

■—HHIII ■

Chicago.
I|
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Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras

Kam reikia ’ geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštų rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarų, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
Plėšikai iškraustė namus.
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti poLee šeimyna kelios
dienos pierų į kitą miestą paštu, turė
atgal apleido savo namus, 620 site primokėti už persiuntimą
Linden gatvės, Oak parke, ir iš skyriumai po 8c nuo svaro.

Clark gatves ir p-lė
Frieda
Eyden, 5464 Grednvievv gatves,
susižeidė važiuodami automo
biliu.
Johnslon. negalėdamas
suvaldyti savo autompbiliaus, važiavo atostogų. Plėšikai pa
įvažiavo į gavdkarį ant Clark sinaudojo proga. Jie atvažiaERB. Naujienų skai
ir Farragut gatvių. Pasveiks. žiavo ir susikrovę rakandus,
tytojos ir skaitytojai
sudynus ir kitus visus daigius,
prašomi pirkinių reikalais
TI. W. Neibour, 73 metų am siekiančius apie $4,000 vertes,
eiti j tas sankrovas, kurios
žiaus, 1016 N. Iloyne gatvės, jšsivežė. Jei ne kaimynai, tai
j skelbiasi Naujienose.
tapo labai sunkiai sužeistų. Jo
automobilis netikėtai susidūrė
(Tąsa ant 6-to pulsp.).
!■ L" "■ ■■ ■ f
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.N Ilfell.
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DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Reajdeadja: 2811 W. 63rd St.
y
Tel. Prospect 8466
UaBaag=g=yrri--i'iF'i.

.'', ... r . .......

imd

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 8
Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avtų

■

arti 47-toa gatvis

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1811 So. Halsted SU Chicago, I1L
- hnmpaa 18th SL
Valandos i 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 267

_ .1

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai.
p. p. 2:00 iki 5:00 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė., Chicago.

................ . .........tr—1
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U ta minkąs, Liepos 26, 1921
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Jaruševičius Kaz.
rodęs keliais atvejais lietuvių’, Jasmontas Kl.
ponas Lee nebūtų, los šlukos koncertuose praeitą sezonų. Po-! Kaunietis John' 8
sužinojęs iki sugrįžimui.
Bet ra kartų jam teko dagi vesti
Kunscvičius Tamošius
kaimynai užvakar patėmijo, “Birutės“ choras, kuomet p.
Kuras Juoz. 2
kad rakandai, kurie buvo pa Šimkui išvažiavus Lietuvon 1 Latvis K.
likti ant prieangio, kažin kur “Birutė“ pasiliko be vedėjo.
Laureckis Simanas 3
dingo. Jie pranešė policijai, ku
Masionis Ant. 2
ri atvažiavus rado tuščius kam
Mackevičius P.
Jeft’erson miško
barius.
Markus P. 2
pavėsyj.
Policija mano surasti bandi
Mažeiko Step. 2
tus.
Navickas Juozapas
Praeitą nedeldicnį ikonuinisPalubinskas Juozapas
tai
ir
socialistų
4
ir
22
kp.
tu

Užtroško moteris.
Planis Tony
rėjo išvažiavimą į Jefferson
Pučkorius Vin.
Poni Katherine Adent, 41 mišką.
Pužauskas Bruno
Buvo suvažiavę turbūt, visi
metų amžiaus, 11945 So. Hal
Schultz Chas.
sted patvės, vakar pasimirė. St. komunistei, kiek tik jų Chica
Shimkus St.
Francis ligoninėj Mirties prie goj ir apiclinkese yra. Kaip jau
Shevokas Chas A.
paprasta, buvo prakalbos. Ko
žastis ainonijos dujos.
Shinski Chas
munistų kalbėtojų buvo trys:
Starkienė Fr.
Dingo bedarbis ex-kareivis. Daubaras, Žalpys ir dar vienas,
Sribikė Jonas 2
nežinau kas. Daugiausiai kal
šližis Jonas
hotelio, 822 Wabosh avė., pra bėjo Daubaras.,Ir vis rėkė:
Tamošiūnas Petras 2
puolė ex-kareivis Fred Bern- Mes revoliuciniai komu
Tubutis Povylas 2
stein. Jis buvęs užtroškintas gu nistai.
Turskis J.
zo mūšio lauke ir dėlei to ne
Mes rodome kelią darbi
Willis A.
si jautęs gerai. Sako, paskutiniu ninkams.
Žakas J. No. 280
laiku jis buvo labai nervuotas
Mes rengiame darbininkus
Žilis Joe
dėl priežasties negavimo dar prie revoliucijos.
Žilinskas J. V.
bo. Bijomasi, kad jis nebūtų
- Mes nuversime kapitalis
papildęs saužudystės. Jo brolis, tus sykiu ir menševikus.,
Eugene Bernstein jieško.
Mes į vadinsime prieta
Kelios savaites atgal jis atke ro diktatūrą.
liavo Chicagon iš savo namų I —Kad ne tas Grigaitis, jau
L. S'. S. VIII Rajono konferencija
Albany, Ala.
butų įvykusi revoliucija.
įvyks nedėlioj, rugpiuČio 28 d. Auš
—Jis turi atstovus VVashing- ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
tone, Londone, Paryžiuj ir Per kite išrinkti delegatus į konferenciją
line. Užtat ir revoliucija dar ne ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
įvyko. —
J. J. Čeponis, Sekr.
Susiriezdamas,
išsitiesdamas,
Naujas Advokatas.
akis pabalinęs ir perkreipęs re- St. Charles, III., Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
kė kiek tik galėjo.
Melrose Parko kooperativės bendroVienas paklausė, kur jų ta vės, tatai visi šėrininkai malonėkite
priduoti savo šėrus, kad atidavus
komunistų partija esanti. .. IĮ juos
Melrose Parko koop., bendrovei
—Aha! Tamsta nori sužinoti,: bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per
kur musu partija? Ar tamsta,^ laiką, pasiliks Melrose Parko bennežinai, . kad Už prigulėjimą .
_ j. stanislovavičius.
prie komunistų partijos 20 tu e- j
----------- ,

Pranešimai

Lietuviu Rateliuose

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo
b-vės susirinkimas įvyks seredoj, lie- Komunistų pilni kalėjimai.1 pos 27 d., Neffo svetainėj, 1500 S.
—Musu draugai kenčia dėl/?*1; Ąvę. Visi b-vSs nariai būtinai
. ,
.
v
7.
I atsilankykite — yra svarbus reikalaho visos žmonijos.
ias> nes bus tariamąsi apie beismenBet ateis revoliucija. Gal to kasimą. — L. Makutėnas, Sekr.
♦ bolRiimn
1J K

#
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už metų kitų, tada mes paroPASARGA
dvsiine tiems buržujams ir
menševikams.
Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos
Naujienas, turi priduot savo pa
Kučinskas kalbėjo socialis
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
tams. Bet jis, matyt, * neseka karo.
visai einamųjų įvykių nei vir i Pardavimai savasčių, biznių, autopamųjų klausimų. Po jo kal mobilių, rakandų, kambarių jieškojibos vėl komunistai malė savo mai, apsivedimai, asmenų jieškojiir t.t. turi būt iš kalno apmokamaliinalienę, net kol pradėjo mai
md.
temti. Jie geri meisteriai ardyti
Klaidos padarytos paskelbime, turi
darbininkų organizacijas, v
būt
atitaisytos į 24 vai.
P. Antanas ()lszewskis, 22
Chicagietis.
metų amžiaus, s.unus Antano
(>lszewskio, įsteigėjo pirmojo
BRIGHTON PARK
IJetuvių banko
Amerikoje,
JIEŠKAIJ savo motinos MagdeleUniversal State Banko, ir lei
nos Stačiokienės ir sesutės. 11 metų
dėjo buvusiojo laikraščio “Lie
kaip apleido Westville, III. Jei jos
Iš Keistučio Kl. drbuotės.
yra dar gyvos, malonės atsišaukti,
tuva“, šį pavasarį iyaigč Chicaarba jas žinanti teiksis pranešti, nes
gos Universitete jurisprudenci
Praeitos serėdos (liepos 20) turiu didelį reikalą.
KAZIMIERAS STAČIOKUTIS,
jos mokslą.
vakarą Keistučio Kliubo vaka
109 Cook St.,
Westville, III.
Jau 1919 metuose jaunas ro rengimo komisija laike po
Olszewskis gavo filosofijos ba- sėdį, kuriame buvo kalbama
JIEŠKAU savo busbrolio Fekaliauro (Bachelor of Phjioso- apie prisiruošimą Kliubo vaka likso Stanio. Pranešk kur
phy) laipsnį, o šį pavasarį jis rui, kuris manonia turėt spa veni, atrašyk laišką.
gavo vėl laipsnį teisių daktaro lio mėnesyj. Ypatingai komisi
Petronėlė Gedmin,
(Doctor of Jurisprudence). Šio ja buvo susirupinus parinkimu ’ 2314 W. 23-rd PI. Chicago,III.
mėnesio 5 ir 6 dieną buvo gero tam vakarui veikalo. Per
Illinois valstijos kvotiniai, ku skaityta Kalnų Duktės keturių Jieškau Amerikoj savo pusbrolių,
Vaitelio, Stepo Sudeikio ir
riuos jis sėkmingai išlaikė. Ke aktų drama “I>vi Seserys,“ dar Dominyko
Augusto šuoblinkio, kilusių nuo Plaliomis savaitėmis jis gaus Illi rankrašty ir nutarta tąjį vaiKretingos apskr. Prieš karą
jie
gyveno
Chicagoj. Mes visi, bronois valstijos leidimą prakti (Imti. Rankraštis tuojau tapo iiaj jr sesutės,
esame išsiilgę jų, delkuoti advokatūrą. Vieną ofi paduotas stenografei padaryti.to prašome atsiliepti, arba juos žisą jis žada turėt didmiesty, kur po kopiją aktoriams ir greitu Balsiui, 2-jo Rait. Pulko št. Ūkio
atlikinės tiesų reikalus dieno laiku Ims pradėtos repeticijos- Skyr. rašt., Kaunas, Lithuania.
mis, o antrą ofisą Bridgcporte,
Dramoj “Dvi Seserys“ atvai-1 JIEŠKAU brolį Antaną Verpčinsprie savo tėvo, 3251 S. Halsted dinama ateivių vargai ir kaip .ką,., Kauno rėd., Raseinų apskr.,
Skaudvilės pąr., apie 20 metų Ame
Street.
skurdas ir nepažinojimas kal-l^rikoj. Prieš karą gyveno Melrose
Pažymėti reikia, kad jauna bos nutraukia žmogų į biau-(Park, III., o dabar nežinau kur. Melsis A. Olszewskis yra gabus riausius gyvenimo purvynus. džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei,. KAZIMIERAS BARSKITES,
Veikalui pastatyti renkama ge 61 So. 16th St.,
Pittsburgh, Pa.
riausios vaidintojų jiegols, tai
JIEŠKAU Antano ir Juozo Saka
tikimės, kad vakaras turės ge- lauskų, girdėjau gyveno Pennsylvania
valstijoj, o dabar nežinau kur. Paei
riausio pasisekimo.
na Kauno, rėd., Šaukėnų par., Slaba
—Keistutietis.
dos kaimo. Malonės atsišaukti patys
I

* '

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JUOZAPAS POŠKA
Jį patiko nelaiminga mirtis
— nuskendo besimaudydamas
Lake Michigan ežere, prie 78
gatvės, nedėlioj, Liepos 24, 1921
6:35 vai. vakare.
IŠ Lietuvos paėjo Kėdainių
tpskr., Martinaičių kaimo. Pa
liko tėvus Lietuvoj. Buvo neve
dęs, turėjo 27 m. amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 10 m.
Laidotuvės bus seredoj, lie
pos 27, 1921 iš namų 3237 So.
Pamell Avė., 2 lubos, iš fron
to, 10 vai. iš ryto. Giminės,
draugai ir pažįstami malonėkit
dalyvauti laidotuvėse.
Jo draugai,
Aleksa Petrulevičia ir
Antanas Kindaris.
Jo giminės malonės atsišauk
ti pas:
A. Petrulevičia,
6922 S. Rockwell' St.,
Chicago, III.

j SIŪLYMAI KAMBARIU
I

NAM1I-2EME.

IšRENDUOJAME
kambarį
vienam arba dviems vaikinams
'arba merginoms bei vedusiai
porai. Kambaris didelis ir švie
sus, iš fronto ant antro floro.
J. K., 703 W. 21st PI.

PARDAVIMUI groserne ir
PARDAVIMUI 2 augštų su
MEILES LIETUVIŲ
bučernč, lietuvių kolonijoj. Biz krautuve stuba, po no. 3656 So. DRAUGYSTE
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nis senas ir geras. Priežastis Union Avė. Yra elektros švie nas Margevičia, 928 W. 88rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
pardavimo — savininkas turi sa. Didelis pargenąs, $3,000.00. rašt.
Izidorius Juščius, 1967 Canaldu bizniu.
port Avė.; fin. sekr. Izid. VedecFINNENGAN, savininkas,
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
3247 So. Morgan St.
834 W. 55th St.
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
Ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

PARDAVIMUI saliunas labai
RENDAI puikus nuo fronto
miegkambaris, elektros šviesa. geroj vietoj visokių tautų ap
Tinka jaunam džentlemoniškam gyventa. Pardavimo prtiežastį
vaikinui. Atsišaukite vakarais. patirsite ant vietos. J. M.,
626 W. 18tli St.
3415 S. Halsted St., 2nd fl.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI, saliunas. At
sišaukite greitai, nes j kėlės die
MOTERŲ
nas turiu parduoti.
8101 S. Wincennes Avė.
REIKIA moters prie kuknios
darbo. Nereikia, kad butų paty
rus. Valgis, kambaris ir geras
PARDAVIMUI saliunas, labai ge
užmokestis. Darbas lengvas.
roje vietoje—tirštai lietuvių apgy
MRS. GEDEIKO,
ventoje—Roselande. Kampinis namas
—biznis išdirbtas per daugelį metų
1606 So. Halsfed St.
ir neša pusėtiną pelną. Priežastis
pardavimo važiuoju Lietuvon. Kartu
parduodu automobilių, jeigu pirkėjas
norėtų.
10501 Edbrooke Avė.
Roseland, III.

REIKIA moters arba mergai
tės pridabojimui 2 mergaičių.
Mažiausia 15 mėnesių.
PARDAVIMUI saliunas, visokių tau
MATUKAITIS,
tų kolonijoj. Vienas saliunas ant 2
2046 Le Moyne St.*
blokų. Biznis labai geras. Sykiu par-i
duosiu
ir automobilių 7 sėdynių; nauArmitage 73(23.

REIKIA DARBININKŲ

jas. Ir garadžius dėl 2 automobilių.
Išvažiuoju Lietuvon,
užtat pigiai
parduosiu.
3601 Lowe Avė.

VYRŲ

PARDAVIMUI saliunas,
REIKIA patyrusių off prese- geroj vietoj. Parduosiu pi
rių prie augštos rųšies oyerko- giai, nes turiu apleisti mie
tų. Nuolatinis darbas, augšta už stą. Atsišaukite:
mokestis.
.
COHEN-RISSMAN
418 So. Wells St., 6 fl.
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, mątykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.

3641 S. Halsted St.

saliunas, la
lietuvių ir ai
rių apgyventa. Pardavimo prie
žastis važiuojlį tėvynėn.
FRED URSHIK,
558 W. 37th St.

AGENTŲ REIKIA, vieninte
le kompanija išrašo kombinuo
tus policy, mokančius laike li
gos, nelaimei patikus, ar taip
susirgus ar mirus. Geras kon
traktas, geram žmogui. Patyri PARDAVIMUI saliunas lie
mas nereikalingas. Kreipkitės tuvių ir kitataučių apgyventoj
vietoj. Parduodu greitai, kadan
Naujienos 351.
gi važiuoju Lietuvon.
6915 S. Western Avė.
1
*į
____ ______ —_____________ Ji _________________________________

REIKIA patyrusių vyrų, kaipo agen
tų. Turime čyščiausią ir geriausią
pardavojinvo propoziciją, kokios dar
neesat matę. Taipgi kviečiame Insu
rance ir kitos rųšies agentus, Galima pašvęsti visą laiką arba dirbti
tik atliekamą laiką padarant didelius
pinigus. Matykite musų agentų su
perintendentą, 751 W. 31st St. Arti
Halsted \St.

REIKIA vyrifir moterų valdiškam
darbui tuojaus.
Filing klerkų, listing klerkų, typistų, stenographų, mailing klerkų, laišknešių bei privatiškų detektivų.
Atsišaukit 5418 So, Ashland Avė.
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir
nuo 7 iki 9 vakare.

DIDŽIAUSIS BARGENAS
BRIGHTON PARKE.
Parduodam beveik naują mūrinį na
mų 2 pag. po 6 kam.: elektros švie
sa, maudynės, visi aržuoliniai trimingai — visi naujos mados įtaisymai,
Parduodame už $7,700.00, arba mai
nome ant mažo namuko Bridgeporto LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
apielinkėj.
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
SZEMET & LUCAS•
8328
Auburn Avė.; padėjėjas Pet
4217 Archer Avė.
ras Rudakas, 4306 W. 31 st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų po
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
4-5 kambarius mūrinis namas. EIck2723
Emerald Avė.; kasierius Kaz.
tra, vanos, skiepas. Taipgi galiu
Paulauskas,
2334 W. 23rd St.
nvainyt ant loto ar bent kokio biznio.
Susirinkimai
laikomi kiekvieno
J. KUKAITIS,
mėnesio
paskutinę
subatą Valen6001 S. Honore St.
Čiaus salėj, 1782 S. Union Avė.,
7:80 vai. vak.
PARDAVIMUI mūrinis namas vie
nai šeimynai gražioj vietoj, du metai
kaip budavotas, viskas įtaisyta pagal
naujausios mados, 6 kambarių. Atsi A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
šaukite pas savininką:
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
WALTER GALASAUSKAS,
Cicero,
III.; Vice-pirm. W. Prusis,
6025 S. Washtenaw Avė.
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
PARDAVIMUI bizniavas namas
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
geroj vietoj, arti šv. Jurgio bažnySt.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
čios prie 3221 Lime St. Rendos neNorth Avė.
$40.00 į mėnesį. Parduodu labai
Susirinkimai laikomi kas mėnepigiai;; už $2,900. Pardavimo prie
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v.
Uni
“ " patirsite ant vietos. Kreipki
žastį
jos salėj, 1564 N. Robey St.
tės prie savininko.
Chicago.
M. MATULIAUSKAS,
3356 So. Halsted St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S.
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
Ar norit, kad jūsų pinigai
tis, 7 W. 23rd St.; kontroles ra£t.
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti pei
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinsmusų ofisą yra pilnai išmokami į ma
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus
laikomi kiekvieno mėn. antrą subatvakarį
A. Urbono salėj, 3338 S.
ooo?
ja
į
3301 So. Halstedt St.» Chicago, 111.
Auburn Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vietoj; iužpakalyj
_
5
kambarių pagyvenimui. Parda
vimo priežastis, partnerių ne JIEŠKAU svetainės krutamu
paveikslų rodymui. Turinti to TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
sutikimas.
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
kią, arba žinanti, malonėkite SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
#201 S. Auburn Avė.
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
pranešti.
sington
Avė.; padėjėjas L Urbutis,
PARDAVIMUI barbernė su'
J. F. L.,
10520 Indiana Avė.; iždininkas L
trimis krėslais. Biznis išdirb- j
Ivanauskas, T22 E. Kensington Av.;
P. O. Box 234
prot.
rašt. P. Grigula, 10449 Wenttas per 20 metų. Atsišaukite į
VVanamie, Pa.
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
Naujienų ofisą laišku No. 350.
10520 State St.

MUTUAL CASUALTY
CO.,
431 S. Dearbom St.
PARDAVIMUI
Room 911-912.
bai geroj vietoj,
-------------------------------------------------

CHICAGO

DRAUGUOS IR
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI saliunas,
greitu laiku, gera vieta su
pragyvenimu.
357 E. 115th St.
Kensington, III.

PARDAVIMUI SA
LDINAS, BIZNIS
EINA PIRMOS
KLESOS. .
5154 So. Halsted St.
PARDAVIMUI
GROSERNĖ.

PARDAVIMUI

3244 So. Morgan St.

PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai {rengta. Labai
gera proga dėl gero fotografo.
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj* vietoj, visokių tautų apgyventa.
Parduosiu pigiai ir greitai. Pardavi
mo priežastis skyrimas draugų. Sa
liunas randasi prie pat dirbtuvių
Stock Yards.
4503 So. Laflin St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno
SKAITYKITE IR TĖMYKITE.
mėnesio
pirmą pėtnyčią F. ShedNorintieji, kad butų čcverykai dai
villo
svetainėj,
841 E. Kensington
liai pataisyti, tad ateikite ir persitik
Avė.
rinkite, nes mes gerai taisome ir sa-*
vo darbą užtikriname.
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
JONAS GURZDAS,
KLIUBAS: pirmininkas A. KadzevBrighton Park Electric Shoe
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
Repairing Shop,
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
3944 So. Rockvvell St.
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
KONTRAKTORIUS
jį
ketvergą kiekvieno mėnesio LiuoNamų budavojimo.
sybes Svet., 1822 Wabansia Avė.,
Taipgi taisau senus namus; pertaisau
7:30
vai. vak.
krautuves., Darbą atlieku gerai ir už
prieinamą kąiną. Kreipkitės šiuo ant
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
rašu :
B. W. NAVICKAS,
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
3238 So. Halsted St.
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čiTel.: Boulevard 8329
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Girard St.; turto rašt. K. I>abanauTAJERIAI.
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. ra|t.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti,
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
pardavimui labai žema kaina. Taip
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
gi senus sutaisau.
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
J. ZAKES,
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
Western Tire Retreading
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Montand Vulcanizing,
vid, 2121 Western Avė.
2514 S. Halsted St.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SAVAITINĖS PAŠALPOS: Pirmi
Nuolatinis rėmėjų skait- ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
vice-pirm. K. Kairia, 3247 D. Diviliaus augimas parodo, kad LIBERTY
sion St.; prot. sekr. A. Shimas,
LAND & INVESTMENT CO. ofise
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
visi reikalai yra atliekami teisingai,
Briedis, 1049 N. Marahfield Avė.;
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
St.; daktaraa-kvotėjas Dr. A. Mont8301 So. Halsted Str., Chicago, III
vid, 1824 Wabanaia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį Związek Polek salėj, 1315 N.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.
DIDŽIAUSIA

MOKYKLOS

Mokykla Chicagoj

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8888
S. Halsted St; Nutarimų rašt. Ant
Booben, 8281 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. California Avė.; Kontr. rašt St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemalčio svet., 1750 S. Union Avė.

NORIU pirkti pečių virimui ir ke
PARDAVIMUI buČemė ir grosernė; biznis išdirbtas per daugelį me pimui, gaso, su anglimis kūrenamą
Designing, kirpimo, litavimo, ir
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa arba vienu gasu kūrenamą arba abu
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
sykiu.
. •
tirsite ant vietos. Atsišaukite:
Musų
sistema yra geriausia, čia
J. KINDER,
TOM ŠVERSTIS,
mokiname
atskiruose departamentuo
5423 Princeton Avė.,
8158 So. Union Avė.
se
pilną
siuvimo
amatą. Mokiniai
Chicago, III.
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
arba žinanti teiksis pranešti.
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
PARDAVIMUI saliunas, lie
PETER TOLEIKIS,
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
P. O. Box 93, Benld, III.
tuvių kolonijoj. Savininkas eina
amato, be darbo nebusi.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:—
Ateikite
pasiteirauti,
tas
nieko
nePirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
»
PARDAVIMUI
8
kambarių
rakan

į kitą biznį.
prekiuoja.
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
dai mažai dėvėti, taipgi gali paimti
“Naujienų** ofise yra laiškų iš
722 W. 120 St.
Atdara
dienom
ir
vakarais.
mų
rašt F. Ažųsenis, 4014 S. Ma-/
ir kambarius, graži vieta gyvenimui
Lietuvos šiems asmenims:
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
plewood
Av.; fin. rašt. J. Laurai
—
daug
medžių
ir
šalę
tuščias
lo

W. Pullman, III. .
SCHOOL,
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
Antanauskas Ant. 3
tas. Atsišaukite:
REIKALINGAS dalininkas (part
190 N. STATE STREET, CHICAGO
sierius Mykolas Budas; kasos glo
4002 S. Chlifornia Avė.
Balta Chas.
neris) prie švaraus, seno ir pelningo
Kampas
Lake
Str.,
ant
4
lubų.
bėjai:
J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Kampas 40th St.
biznio.
Tinkamam
vyrui,
turinčiam
PARDAVIMUI
groserne.
Ge

Susirinkimai
laikomi kiekvieno mė
Bawdziow Kaz.
kiek pinigų, yra gera ateitis ir pa
nesio
trečią
nedėldienį, 1 vai. po
koloni PARDAVIMUI rakandai (furBeišis Pranas
stovus darbas. Kreipkitės tik laišku ras biznis. Lietuvių
pietų,
J.
Padžiuvėlio
svet., kampas
VALENTINE DRESMAK1NG
“
Naujienos
”
No.
847.
joj.
Priežastį
pardavimo
pa18-tos
ir
Union
avė.
Boberis Juozapas 2
niture) dėl 3 kambarių. Dar nau
COLLEGES
tirsit
ant
vietos.
Budreckis Al.
ji. Parduosiu visus sykiu.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
1736 W. 47 St.
Budria, Z. A.
1850 N. Wells St.
733 W. 17 PI.
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Būdvietis Mrs G.
2 fl. iš užpakalio
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
Moko
Siuvimo,
Pattemų
Kirpi

KAS TURITE išrenduoti kam PARDAVIMUI karčiama, labai
Bubuliauskas Jonas
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
mo,
Designing.
bizniui
ir
namams.
6 kambarių rakan
8327 S. Wallace St.; Turto rašt
barį (Chicagoj) vienam žmogui geroj vietoj, prie pat gatveka- dai,PARDAVIMUI
duodamos dykai, Diplomai.
Dubinskas Stanislovas 2
velour ir odos seklyčios setai, Vietos
Juozas Šokas, 8222 S. Wallape St.;
Mokslas
lengvais
atmokėjimais.
Dundulis A. 2
gyventi, meldžiu praneškite per rių linijos, aplinkui šapos. Par 3 karpetai, 1 valgomo kambario se Klesos dienomis ir vakarais. PaKasierius Juozas Račiūnas; Kasos
tas,
floor
lempa.
Saymor
vietrola
ir
globėjai:
Stan. Grikštas ir Jonas
Erkman Anna
! laišką, arba ypatiškai:
duodu pigiai,
nos savininkas 2 miegamo karųbario setai, ir taip reikalaukit knygėlės.
Mazuraitis.
— KHubas savo susirin
Tel. Seeley 1648.
į
J. v. ŽILINSKAS,
Gedminas Juozas 2
toliaus.
važiuoja Lietuvon.
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
1644 So. Lavvndale Avė.
SARA PATEK, pn miniaki.
mą subatvakari Jono Maziliausko
2259 W. 22nd St.
Herman Frank 2
3815 So. Halsted St.
Phone: Lavvndale 3099.
salėj, 8259 So. Union Avenue.

RAKANDAI

Atsiimkite laiškus

JIESKO PARTNERIU.

JIESKO KAMBARIU

■M

NAUJIENOS, Chicago,. UI

Utarninkas, Liepos 26, 1921

■■j____ "i...

(Tgsa seka nuo 5ta pusi.)
ponas Lee nebūtų, tos štukos
sužinojęs iki sugrįžimui.
Bet
kaimynai užvakar patėmijo,
kad rakandai, kurie buvo pa
likti ant prieangio, kažin kur
dingo. Jie pranešė policijai, ku
ri atvažiavus rado tuščius kam
barius.
Policija mano surasti bandi
tus.

pianistas, tą savo gabumą Į)a-,
rodęs kelinis atvejais lietuvių ’.
koncertuose praeitą sezoną. Po
rą kartų jam teko dagi vesti
“Birutės” choras, kuomet p.
Šimkui išvažiavus Lietuvon 1
“Birutė” pasiliko be vedėjo.

Jefferson miško
pavėsyj*

Jaruševičius Kaz.
Jasmontas Kl.
Kaunietis John' 8
Kunsevičius Tamošius
Kuras Juoz. 2
Latvis K.
Laureckis Simanas 3
Masionis Ant. 2
Mackevičius P.
Markus P. 2
Mažeiko Step. 2
Navickas Juozapas
Palubinskas Juozapas
Planis Tony
Pučkorius Vin.
Pužauskas Bruno
Schultz Chas.
Shimkus St.
Shevokas Chas A.
Shinski Chas
Starkienė Fr.
Sribikė Jonas 2
šližis Jonas
Tamošiūnas Petras 2
Tubutis Povylas 2
Turskis J.
Willis A.
Žakas J. No. 280
žilis Joe
Žilinskas J. V.

Praeitą nedėldienį ikomunistai ir socialistų 4 ir 22 kp. tu
Užtroško moteris
rėjo išvažiavimą į Jefferson
Poni Katherine Adent, 41 mišką.
Buvo suvažiavę turbūt, visi
metų amžiaus, 11945 So. Hal
sted patvės, vakar pasimirė St. komunistai, kiek tik jų Chica
Francis ligoninėj Mirties prie goj ir apielinkėse yra. Kaip jau
paprasta, buvo prakalbos. Ko
žastis amonijos dujos.
munistų kalbėtojų buvo trys:
Dingo bedarbis ex-kareivis. Daubaras, Žalpys ir dar vienas,
nežinau kas. Daugiausiai kal
hotelio, 822 Wabosh avė., pra bėjo Daubaras., Ir vis rėkė:
puolė ex-kareivis Fred Bera
Mes revoliuciniai komu
štėm. Jis buvęs užtroškintas gu nistai.
zo mūšio lauke ir dclei to neMes rodome kelią darbi
sijautęs gerai. Sako, paskutiniu ninkams.
laiku jis buvo labai nervuotas
- Mes rengiame darbininkus
dėl priežasties negavimo dar prie revoliucijos.
bo. Bijomasi, kad jis nebūtų
—Mes nuversime kapitalis
papildęs saužudystės. Jo brolis, tus sykiu ir menševikus.,
Eugene Bernstein j ieško.
— Mes įvyfcdinsime proGetaKelios savaites atgal jis atke ro diktatūrą.
liavo Chicagon iš savo namų
— Kad ne tas Grigaitis, jau
L. S'. S. VIII Rajono konferencija
Albany, Ala.
butų įvykusi revoliucija.
įvyks nedėlioj, rugpiuČio 28 d. Auš
—Jis turi atstovus VVashing- ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
tone, Londone, Paryžiuj ir Ber- kite išrinkti delegatus j konferenciją
line. Užtat ir revoliucija dar ne ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.
įvyko. —
J. J. Čeponis, Sekr.
Susiriczdamas, išsitiesdamas,
Naujas Advokatas
akis pabalinęs ir perkreipęs re- St. Charles, III., Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
k ė kiek tik galėjo.
Melrose Parko kooperativės bendroVienas paklausė, kur jų ta vės, tatai visi šėrininkai malonėkite
priduoti savo Šerus, kad atidavu^
komunistų partija esanti.
juos Melrose Parko koop. z bendrovei
Aha! Tamsta nori sužinoti, bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per
kur musu* partija?
Ar tamsta 't drnvAQ Gnrininknm
p.as:nįks, Melrose Parko ben1
*. ....
(drovis šėrininkais.
nežinai, . kad UŽ prigulėjimą Į
_ j. Stanislovavičius.
----------- ,
prie komunistų parti jos 20 me- j
Į
Cicero
Lietuvių
Liuosybės Namo
tų kalėjimo.
' b-vės susirinkimas įvyks seredoj, lie—Komunistų pilni kalėjimai. I pos 27 d., Neffo svetainėj, 1500 S.
—Musu
draugai
kenčia del/
1?^
/isi b’vės naTiai buti,nai
_
. ‘
V.
(atsilankykite — yra svarbus reika-

Pranešimai

ietuviu Rateliuose

ANTANAS OLSZEWSKTS

P. Antanas ()lszewskis, 22
metų amžiaus, s.unus Antano
()lszewskio, įsteigėjo pirmojo
Uetuvių banko
Amerikoje,
Universal State Banko, ir lei
dėjo buvusiojo laikraščio “Lie
tuva”, šį pavasarį baigė Chicagos Universitete jurisprudenci
jos mokslą.
Jau 1919 metuose jaunas
()lszewskis gavo filosofijos bakaliauro (Bachelor of Philosophy) laipsnį, o šį pavasarį jis
gavo vėl laipsnį teisių daktaro
(Doctor of Jurisprudence). Šio
mėnesio 5 ir 6 dieną buvo
Illinois valstijos kvotimai, ku
riuos jis sėkmingai išlaikė. Ke
liomis savaitėmis jis gaus Illi
nois valstijos leidimą prakti
kuoti advokatūrų. Vienų ofi
są jis žada turėt didmiesty, kur
atlikinės tiesų reikalus dieno
mis, o antrą ofisą Bridgeporte,
prie savo tėvo, 3251 S. Halsted
Street.
Pažymėti reikia, kad jauna
sis A. Olszewskis vra gabus

JUOZAPAS POŠKA
Jį patiko nelaiminga mirtis
— nuskendo besimaudydamas
Lake Michigan ežere, prie 78
gatvės, nedėlioj, Liepos 24, 1921
6:35 vai. vakare.
Iš Lietuvos paėjo Kėdainių
tpskr., Martinaičių kaimo. Pa
liko tėvus Lietuvoj. Buvo neve
dęs, turėjo 27 m. amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 10 m.
Laidotuvės bus seredoj, lie
pos 27, 1921 iš namų 3237 So.
Parnell Avė., 2 lubos, iš fron
to, 10 vai. iš ryto. Giminės,
draugai ir pažįstami malonėkit
dalyvauti laidotuvėse.
Jo draugai,
Alekas Petrulevičia ir
Antanas Kindaris.
Jo giminės malonės atsišauk
ti pas:
A. Petrulevičia,
6922 S. Rockwelf St.,
Chicago, III.

i SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRENDUOJAME
kambarį
vienam arba dviems vaikinams
arba merginoms bei vedusiai
porai. Kambaris didelis ir Švie
sus, iš fronto ant antro floro.
J. K., 703 W. 21st PI.

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMU1 grosernė ir. PARDAVIMUI 2 augštų su
DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ
bučernė, lietuvių kolonijoj. Biz- krautuve stuba, po no. 3656 So
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nis senas ir geras. Priežastis Union Avė. Yra elektros švie nas Margevičia, 923 W. 38rd St.;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
pardavimo — savininkas turi sa. Didelis pargenąs, $3,000.00. . rašt.
Izidorius Juščius, 1967 Canaldu bizniu.
port
Avė.; fin. sekr. Izid. VedecFINNENGAN, savininkas,
kis,
624
Barber St.; kasierius Pet
3247 So. Morgan St.
834 W. 55th St.
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

PARDAVIMUI saliunas labai
RENDAI puikus nuo fronto
miegkambaris, elektros šviesa. geroj vietoj visokių tautų ap
Tinka jaunam džentlemoniškam gyventa. Pardavimo priežastį
J. M.,
vaikinui. Atsišaukite vakarais. patirsite ant vietos.
626 W. l»th St.
3415 S. Halsted St., 2nd fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
REIKIA moters prie kuknios
darbo. Nereikia, kad butų paty
rus. Valgis, kambaris ir geras
užmokestis. Darbas lengvas.
MRS. GEDEIKO,
1606 So. Halsted St.
REIKIA moters arba mergai
tės pridabojimui 2 mergaičių.
Mažiausia 15 mėnesių.
MATUKAITIS,
2046 Le Moyne St.*
Armitage 73^23.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ
REIKIA patyrusių off preserių prie augštos rųšies oyerkotų. Nuolatinis darbas, augšta už
mokestis.
.
COHEN-RISSMAN
418 So. Wells St., 6 fl.

DRAUGUOS IR
ORGANIZACIJOS

DIDŽIAUSIS BARGENAS
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, arba mai
nome ant mažo namuko Bridgeporto LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
apielinkėj.
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
SZEMET & LUCAS•
8328
Auburn Avė.; padėjėjas Pet
PARDAVIMUI, saliunas. At
4217 Archer Avė.
ras Rudakas, 4306 W. 81 st St.; nu
sišaukite greitai, nes j kėlės die PARDAVIMUI 2 pagyvenimų po tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
nas turiu parduoti.
4-5 kambarius mūrinis namas. Elek
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
tra, vanos, skiepas. Taipgi galiu
8101 S. Wincennes Avė.
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
nvainyt ant loto ar bent kokio biznio.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
^tkRUKAITIS,
mėnesio
paskutinę subatą Valen6001 s^Honore St.
čiaus salėj, 1782 S. Union Avė.,
7:30 vai. vak.
PARDAVIMUI saliunas, labai ge
mūrinis namas vie
roje vietoje—tirštai lietuvių apgy naiPARDAVIMUI
gražioj vietoj, du metai
ventoje—Roselande. Kampinis namas kaip šeimynai
budavotas,
viskas įtaisyta pagal
—biznis išdirbtas per daugelį metų naujausios mados,
6 kambarių. Atsi A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
ir neša pusėtiną pelną. Priežastis šaukite pas savininką:
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmln.
pardavimo važiuoju Lietuvon. Kartu
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
WALTER GALASAUSKAS,
parduodu automobilių, jeigu pirkėjas
Cicero,
III.; Vice-pirm. W. Prašia,
6025 S. Washtenaw Avė.
norėtų.
10501 Edbrooke Avė.
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
Roscland, III.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
PARDAVIMUI bizniavas namas
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
geroj vietoj, arti šv. Jurgio bažnySt.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
PARDAVIMUI saliunas, visokių tau čios prie 3221 Lime St. Rendos neNorth Avė.
tų kolonijoj. Vienas saliunas ant 2
$40.00 į mėnesį. Parduodu labai
Susirinkimai laikomi kas mėne
blokų. Biznis labai geras. Sykiu par-i pigiai; už $2,900. Pardavimo priesi s pirmą pėtnyčią, 7:30 v.
Unlduosiu ir automobilių 7 sėdynių; nau- žastį patirsite ant vietos. Kreipkin$os salėj, 1564 N. Robey St.
ias. Ir garadžius dėl 2 automobilių, tės prie savininko.
Chicago.
Išvažiuoju Lietuvon,
užtat pigiai
M. MATULIAUSKAS,
parduosiu.
3356 So. Halsted St.
3601 Lowe Avė.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
PARDAVIMUI saliunas,
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
geroj vietoj. Parduosiu pi
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S.
giai, mes turiu apleisti mie Ar norit, kad jūsų pinigai Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
stą. Atsišaukite:
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
3641 S. Halsted St.
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinsmusų ofisą yra pilnai išmokami į ma
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
— Draugijos susirinkimai
PARDAVIMUI saliunas, la- , M. Kaltis Pinigų Siuntim-o Skyriaus Vaitkus.
laikomi kiekvieno mėn. antrą subatvakarj A. Urbono salėj, 3338 S.
bai geroj vietoj; užpakalyj 5 3301 So. Halstedt st..
St.» Chicaeo.
Chicago, III.
Auburn Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko kambarių pagyvenimui. Parda
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
JIEŠKAU svetainės krutamu
katos ir atsitikimų Insurance kompa vimo priežastis, partnerių ne
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- sutikimas.
paveikslų rodymui. Turinti to TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
kią, arba žinanti, malonėkite SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
3201 S. Auburn Avė.
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 j dieną ir trumpame lai
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
pranešti.
ke tapti superintendentu. Jei esi
sington
Avė.; padėjėjas I. Urbutiz,
PARDAVIMUI barbernė su j
J. F. L.,
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
nigus, mątykit musų agentų superin trimis krėslais. Biznis išdirb-Į
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
P. O. Box 234
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentlabo visos žmonijos.
las, nes bus tariamąsi apie beismen- tendentą, tarpe 9 ryto ir i po pietų tas per 20 metų. Atsišaukite į
VVanamie, Pa.
kasdieną.
worth
Avė.; turto rašt. W. Dargia,
— Bet ateis revoliucija. Gal to kasimą. — L. Makutėnas, Sekr.
Naujienų ofisą laišku No. 350.
10520
State
St
CHICAGO MUTUAL CASUALTY
už metų kitų, tada mes para-1
Susirinkimai
laikomi kiekvieno
----------:-------SKAITYKITE IR TĖMYKITE.
PASARGA
CO.,
mėnesio
pirmą
pėtnyčią F. Shed___ j
buržujams ir
dvsime tiems
kad butų Čeverykai dai
431 S. Dearborn St.
PARDAVIMUI saliunas, la- liaiNorintieji,
villo
svetainėj,
841
E. Kensington
pataisyti, tad ateikite ir persitik
Room 911-912.
menševikams.
Norintieji pasigarsint j sekamos die
Avė.
bai
geroj
vietoj,
lietuvių
ir
ai

sarinkite, nes mes gerai taisome ir
------------------------------------------------Kučinskas kalbėjo socialis- nos Naujienas, turi priduot savo pavo
darbą užtikriname.
rių apgyventa. Pardavimo prie
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P.
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. vaAGENTŲ
REIKIA,
vieninte

JONĄS GURZDAS,
tams. Bet jis, matyt,
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev" karą.
žastis
važiuoji
tėvynėn.
Brighton Park Electric Shoe
lė
kompanija
išrašo
kombinuo

skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
visai einamųjų įvykių nei virRepairing Shop,
FRED
URSIIIK,
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
Pardavimai savasčių, biznių, auto- tus policy, mokančius laike li
3944 So. RockvveU St.
peniųjų klausimų. Po jo kal-_" ij mobilių,
M.
Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
rakandų, kambarių jieškoji558 W. 37th St.
gos,
nelaimei
patikus,
ar
taip
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
bos vėl komunistai malė savo j mai, apsivedimai, asmenų jieškojiapinokaSt. — Susirinkimai laikomi pirmą
mai
ir
t.t.
turi
būt
iš
kalno
susirgus
ar
mirus.
Geras
kon
KONTRAKTORIUS
malimalienę, net kol pradėjo; rrd.
jį
ketvergą kiekvieno mėnesio LiuoNamų budavojimo.
. .
traktas, geram žmogui. Patyri PARDAVIMUI saliunas lie
sybės
Svet., 1822 Wabansia Avė.,
temti. Jie geri meisteriai ardyti
Taipgi taisau senus namus; pertaisau
tuvių
ir
kitataučių
apgyventoj
Klaidos
padarytos
paskelbime,
turi
mas
nereikalingas.
Kreipkitės
7:30
vai.
vak.
krautuves.. Darbą atlieku gerai ir už
d a rb i n i n k ų orga nizaci j as.
būt atitaisytos į 24 vai.
vietoj. Parduodu greitai, kadan prieinamą kainą. Kreipkitės šiuo ant
Naujienos 351.
ChicagieŲs.
JET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
rašu : <
gi važiuoju Lietuvon.
B. W. NAVICKAS,
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
6915 S. Western Avė.
3238 So. Halsted St.
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čivinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Tel.:
Boulevard
8329
BRIGHTON PARK
REIKIA patyrusių vyrų, kaipo agen
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
JIEŠKAIJ savo motinos Magdele- tų. Turime čyščiausią ir geriausią
TAJERIAI.
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. ra|t.
PARDAVIMUI
saliunas,
nos Stačiokienčs ir sesutės. 11 metų pardavojimo propoziciją, kokios dar
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti,
A.
Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
kaip apleido Westville, III. Jei jos neesat matę. Taipgi kviečiame Insu greitu laiku, gera vieta su pardavinjui labai žema kaina. Taip
Iš Keistučio Kl. drbuotes.
kasier.
J. Dauginis, 1604 North Av.;
yra dar gyvos, malonės atsišaukti, rance ir kitos rųšies agentus. Gali
senus
sutaisau.
kasos
globėjai:
T. Kubelius ir F.
gi
’
arba jas žinanti teiksis pranešti, nes ma pašvęsti visą laiką arba dirbti pragyvenimu.
J.
ZAKES,
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tik atliekamą laiką padarant didelius
Praeitos seredos (liepos 20) turiu didelį reikalą.
357 E. 115th St.
Western
Tire
Retreading
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Montpinigus. Matykite musų agentų su
KAZIMIERAS STAČIOKUTIS,
and
Vulcanizing,
vakarą Keistučio K Ii ubo vaka
Kensington,
III.
vid,
2121 Western Avė.
perintendentą, 751 W. 31st St. Arti
109 Cook St.,
Westville, III.
2514
S.
Halsted
St.
Halsted ^St.
ro rengimo komisija laikė po
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
PARDAVIMUI
SAsėdį, kuriame buvo kalbama
SAVAITINĖS PAŠALPOS: Pirmi
JIEŠKAU savo busbrolio FeNuolatinis
rėmėjų
skaitninkas
J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
LIUNAS, BIZNIS
apie prisiruošimą Kliubo vaka likso Stanio. Pranešk kur
vice-pirm. K. Kairia, 8247 D. Diviliaus augimas parodo, kad LIBERTY
EINA PIRMOS
rui, kuris manoma turėt spa veni, atrašyk laišką.
REIKIA vyrų’ir moterų valdiškam
sion St.; prot. sekr. A. Shimas,
LAND & INVESTMENT CO. ofise
darbui
tuojaus.
1885 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
KLESOS.
visi
reikalai
yra
atliekami
teisingai,
lio mėnesyj. Ypatingai komisi
Petronėlė Gedmin,
Filing klerkų, listing klerkų, typisBriedis,
1049 N. Marshfield Avė.;
gerai
ir
greitai.
Pasakysiu
kodėl.
5154 So. Halsted St.
ja buvo susirupinus parink imu 2314 W. 23-rd PI. Chicago,III. tų, stenographų, mailing klerkų, laiškiždin. J. Degutis, 8913 W. Division
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
nešių bei privatiškų detektivų.
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont8301 So. Halsted Str., Chicago, III
gero tam vakarui veikalo. Per- j
Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė.
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
Jieškau
Amerikoj
savo
pusbrolių,
skaityta Kalnų Duktės keturių'
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
i Dominyko Vaitelio, Stepo Sudeikio ir Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir
PARDAVIMUI
nuo 7 iki 9 vakare.
gijos reguleriai susirinkimai laiko
aktų drama “Dvi Seserys,” dar j Augusto*~šuobT^
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl
GROSERNĖ.
rankrašty ir nutarta tąjį vai-, Į?livb Kretingos apskr., Prieš karą
dienį Związek Polek salėj, 1315 N.
,.
_ i jie gyveno Chicagoj. Mes visi, bro3244 So. Morgan St.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.
dinli. Rankraštis tuojau taipo iiaj jr sesutės, esame išsiilgę jų, delDIDŽIAUSIA
paduotas stęnografei padaryti . to prašome atsiliepti, arba juos žiMokykla Chicagoj
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
po kopiją aktoriams ir greitu Balgiui> 2.j0 Rait. Pulko St. Ūkio
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
PARDUODU studio labai ge ipARDAVIMUI saliunas labai ge
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
laiku bus pradėtos repeticijos- Skyr. rašt., Kaunas, Lithuania.
roj vietoj, gerai {rengta. Labai roj < vietoj, visokių tautų apgyventa.
Vilis,
2538 Charleston St.; Iždinin
Parduosiu pigiai ir greitai. Pardavi
Dramoj “Dvi Seserys” atvai- ~JIEŠKAU brolį Antaną Verpčins- gera proga dėl gero fotografo. mo
kas
S.
Danilavičia, 1617 Winchestar
priežastis skyrimas draugų. SaAvė.
dinama ateivių vargai ir kaip .ką, Kauno rėd1., Raseinų apskr., Savininkas išeina iš biznio. At Hunas randasi prie pat dirbtuvių
•.,
apie
20
metų
AmeStock Yards.
skurdas ir nepažinojimas ^al-' ______
Hkoh'^'prieš^karą
LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠĖL
_____ ______ gyveno Melrose sišaukite Naujienos 314.
4503 So. Laflin St.
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas
bos nutraukia žmogų į biau-jPark,
1 rarK, III.,
ui., o ua
dabar nežinau kur. MelFrank
Seilius, 1920 S. Halsted St;
i} džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei---riausius gyvenimo purvynus.
NORIU pirkti pečių virimui ir ke
PARDAVIMUI bučernė ir groser
Vice-pirtn. Ant. Salemonaviče, 8388
. KAZIMIERAS BARSKITES,
S. Halsted St; Nutarimų rašt. Ant.
Veikalui pastatyti renkama ge- 61 Šo. 16th St
Pittsburgh, Pa. nė; biznis išdirbtas per daugelį me pimui, gaso, su anglimis kūrenamą
Designing, kirpimo, litavimo, ir
arba vienu gasu kūrenamą arba abu
tų
ir
cash.
Priežastis
pardavimo
pa

Booben,
3231 Emerald Avė.; Turto
riausios vaidintojų jiiegols, tat JIEŠKAU Antano ir Juozo Saka- tirsite ant vietos. Atsišaukite:
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
sykiu.
rašt,
Juozas
Blauzdls, 4414 S. CwMusų sistema yra geriausia, čia
J. KINDER,
tikimės, kad vakaras turės ge- ; lauskų, girdėjau gyveno Pennsylvania
TOM ŠVERSTIS,
lifornia
Avė.;
Kontr. rašt St. Jamokiname atskiruose departamentuo
5423 Princeton Avė.,
3158
So.
Union
Avė.
rembauskas;
Iždininkas
Kaz. Che*
valstijoj,
o
dabar
nežinau
kur.
Paei

riausio pasisekimo.
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
Chicago, III.
na Kauno rėd., Šaukėnų par., Slaba
pulis.
—
Susirinkimai
laikomi
pirmą
aktualiŠKai kerpa, mieruoja ir siuva
—Keistutietis.
subatą
kiekvieno
mėnesio
D.
Shedos kaimo. Malonės atsišaukti patys
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
arba žinanti teiksis pranešti.
maičio
svet.,
1750
S.
Union
Avė.
lygų. Išmokinamai trumpą laiką ir
PARDAVIMUI saliunas, lie
PETER TOLEIKIS,
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
P. O. Box 93, Benld, III.
tuvių kolonijoj. Savininkas eina
amato, be darbo nebusi.
DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
Ateikite
pasiteirauti,
tas
nieko
nePirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
PARDAVIMUI 8 kambarių rakan
į kitą bizn{.
prekiuoja.
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
dai mažai dėvėti, taipgi gali paimti
“Naujienų** ofise yra laiškų iš
722 W. 120 St.
Atdara
dienom
ir
vakarais.
mų
rašt. F. Ažųsenis, 4014 S. Mair kambarius, graži vieta gyvenimui
Lietuvos Šiems asmenims:
MASTER
SYSTEM
DESIGNING
plewood
Av.; fin. rašt. J. Laurai
W. Pullman, III. . — daug medžių ir šalę tuščias lo
SCHOOL,
tis;
kontrolės
rašt. T. Budginas; kaAntanauskas Ant. 3
tas. Atsišaukite:
REIKALINGAS dalininkas (part
190
N.
STATE
STREET,
CHICAGO
sierius
Mykolas
Budas; kasos glo
4002 S. California Avė.
Balta Chas.
neris) prie švaraus, seno ir pelningo
Kampas
Lake
Str.,
ant
4
lubų.
bėjai:
J.
Petrulis
ir S. Narvidas.—
Kampas 40th St.
biznio.
Tinkamam
vyrui,
turinčiam
Susirinkimai
laikomi
kiekvieno mė
PARDAVIMUI
grosernė.
Ge

Bawdziow Kaz.
kiek pinigų, yra gera ateitis ir pa
nesio
trečią
nedėldienj,
1 vai. po
koloni PARDAVIMUI rakandai (furBeišis Pranas
stovus darbas. Kreipkitės tik laišku ras biznis. Lietuvių
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
VALENTINE DRESMAKING
"Naujienos” No. 347.
joj. Priežastį pardavimo pa- niture) dėl 3 kambarių. Dar nau
18-tos ir Union avė.
Boberis Juozapas 2
COLLEGES
tirsit ant vietos.
Budreckis Al.
ji. Parduosiu visus sykiu.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
JETUVIŲ LAISVES KLIUBAS;
1736
W.
47
St.
1850 N. Wells St.
Budris, Z. A.
733 W. 17 PI.
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka137
Mokyklos
Jungt.
Valstijose.
Būdvietis Mrs G.
2 fl. iš užpakalio
tėnas, 3809 S. Union Avė.; Nut.
Moko
Siuvimo,
Patternų
Kirpi

KAS TURITE išrenduoti kam PABDAVIMUI karčiama, labai
Bubuliauskas Jonas
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
mo, Designing. bizniui ir namams.
6 kambarių rakan Vietos duodamos dykai, Diplomai.
8327 S. Wallace St.; Turto rašt.
barį (Chicagoj) vienam žmogui geroj vietoj, prie pat gatveka- dai,PARDAVIMUI
Dubinskas Stanislovas 2
velour ir odos seklyčios setai, Mokslas lengvais atmokėjimals.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallape St.;
gyventi, meldžiu praneškite per rių linijos, aplinkui šapos. -Par 3 karpetai, 1 valgomo kambario se Klesos dienomis ir vakarais. PaDundulis A. 2
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
tas, floor lempa. Saymor victrola ir reikalaukit knygėlės.
globėjai:
Stan. Grikštas ir Jonas
Erkman Anna
(laišką, arba ypatiškai:
duodu pigiai,
nos savininkas 2 miegamo kambario setai, ir taip
Mazuraitis.
— KMubas savo susirin
Tel. Seeley 1648.
į
J. V. ŽILINSKAS,
Gedminas Juozas 2
tolinus.
važiuoja Lietuvon.
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
1644 So. Lawndale Avė.
SARA PATEK, plrminiakl.
mą subatvakarį Jono Maziliausko
2259 W. 22nd St.
Ilerman Frank 2
3815 So. Halsted St.
Phone: Lawndale 3099.
salėj, 3259 So. Union Avcnue.

ASMENŲ JIESKŪJIMaT

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

RAKANDAI

Atsiimkite laiškus

JIESKO PARTNERIŲ.

JIESKO KAMBARIŲ

