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Gubernatorius pasiduoti areštui

kad ir apdirbamos žemes plo
Pelnagauda ir kongresas.
tas žymiai sumažėjo, kas ir pa
gimdė dabartinių baisią padėtį
šalyje.
Pasak Kamenevo, neužderėjimas javų Volgos distrikte
reiškia tai, kad šiemet valdžia
netoks 70,000,000 pūdų grudų,
kuriuos ji tikėjosi surinkti ten
rekvizicijomis. 60,000,000 pū
dų reikalinga, kad pagelbėjus
True translation filed with the post- 17,00,00 badaujančių žmonių ir
master at Chicago, 111., July 28, 1921 dar turi būti duota 12,000,000
as required by the act of Oct. 6, 1917
pūdų sėklų sekamai vasalai,
kad išvengus bado ir sekamais
Sutinka, kad jis butą areštuo
metais.
tas Chicagoje. Nori, kad byla
Centralinio komiteto paskir
butą nagrinėjama Cook pavie
te. šerifas lauks gubernato Kitos šalįs turi duoti Rusijai toji speeialinė komisija išleido
maisto, arba Rusija jas puls, atsišaukimą į šalies valstiečius
riaus sugrįžimogrūmoja Trockis.
sugrąžinti paskolintus jiems
per dvejus metus 35,000,000
CHICAGO. — Pagalios apBERLINAS,
liepos 26. — pudU sėklų ir tuojaus sudėti
kaltintasai gubernatorius Len
“Jeigu Europa ir Amerika at rekvizicijas. Komisija taipjau
Small nusileido. Ikišiol jis tvir
sisakys parduoti Rusijai mais prašo vietų tarybas atiduoti sa
tino, kad negalima jo areštuoti,
to, kad geibėjas žmones nuo vo grūdus,- pasiliekant tik tiek
kad jo ypata yra nepaliečiama
bado ir maro, Rusija turės ka grudų, kiek jų reikia dviems
ir grąsino net pavartoti milici
riauti už savo maistą ir ge mėnesiams.
Sėklos turi būti
ją neprileidimui jo arešto. Pas riausia yra užpulti kapitalisti
priduotos valstiečiams li k i pa
kui jis paskelbė, kad milicijos
nes kaiminines šalis, prade baigai rugpjūčio, kas reiškia,
nevartosiąs, bet tik nepripažįdant nuo .neapkenčiamos Len kad grudai turi būti surinkti
siąs arešto.
kijos.”
iki vidurio rugpjūčio. Tai aiš
Pelnagauda:— Tas kongresinis šimukas prieš karą neži
Dabar jis dar daugiau nusi
Tokį sensacini pareiškimą kiai parodo m i Iži n iškurną viso
nojo kam jis priklauso. Dabar, manau, jis, tą, savo paties
leido. Jis jau sutinka pasiduoti davė sovietams Leonas Troc darbo.
sveikatai, puikiai žino.
areštui ir stoti į teismą. Bet jis kis savo smarkioje atakoje ant
Komunistų partija išleido at
nori, kad jis butų areštuotas Iz'nino kompromiso politikos, sišaukimą j savo narius organi
Chieagoje, o ne Springfiekle. pasak perimto bevielinio pra zuoti lokalinius šelpimo komi neformaliai
pranešta,
ka(l | roristiniais aktais sulaužė lai
Vakar jo advokatas Fink teleg nešimo.
tetus, kovoti su panika, gelbėti Jungt. Valstijos nesvarstys apie vų darbininkų streiką. Tą ly
rafavo Springfieldo
šerifui
Trockio pareiškimas pilnai galvijus ir kurti komunistines užmezgimą artimesnių ryšių su gą rėmė visi kapitalistai ir ji
Mester, kuris turi warrantus sutinka su išsiplatinusia Vo virtuves ir kitokiais budais gel Rusija kol tai nebus padaryta. griebėsi
prieš
darbininkus
areštavimui
gubernatoriaus, kietijoje baime, kad kada vis bėti kovoje su krizių.
Nota buvo pasiųsta taip, kad kraštutiniausių priemonių. Bu
kad gubernatorius sutinka pa kas bus pražudyta, sovietai nu
ji pasiektų Rusiją
kartu su vo paskelbtas prieš ją genera
Dar
niekad
tokio
bado
nebuvę.
siduoti šerifui ar jo įgaliotiniui ims visą kontrolę ir leis dide
Hooverio atsakymu į Gorkio linis streikas, bet nepavyko. Ji
Chieagoje. Šerifas į tai atsakė, liems miniomis iš rytų užplauk
KONSTANTINOPOLIS, liep. atsišaukimą.
Ji yra taikoma užpuldinėjo ir žudė darbininkų
kad jis nevažiuosiąs į Chicago ti Europą, pakartojant istoriją 27. Dar niekad tokio didelio sustiprinimui Hooverio pareiš vadovus ir daug jos aukų dar
areštuoti gubernatorių,
liet Zengis Chano, Atillos. Alariko bado Rusijoje, kaip kad dabar kimo, kad Amerika negalės ir dabar tebeguli ligonbučiuopalauksiąs
kol gubernatorius ir kitus hunų ir totorių užplū yra, nebuvę. Turtingi rugių ir gelbėti Rusijos, kol nebus pa se. Valdžia, kuri išpradžių be
sugrįš į Springfieldą, kad jį dimus.
kviečių distriktai Volgos, Dono liuosuoti amerikiečiai.
šališkai atsinešė prie streikieten areštavus.
Dabar Rusijos kalėjimuose rių, lygos ir kapitalistų spau
‘‘Lenino taikintos! ir kom ir Samaros yra visiškai pliki.
Gubernatorius Small pasi promisų su Europos kapitalisti Iš priežasties tokios nelaimės, yra apie 8 ar 10 amerikiečių. džiama irgi pradėjo aštriai per
duodamas Chieagoje turėjo sa nėmis šalimis politika pasiro sovietai šaukiasi netik prie III Kiek didesnis skaičius, mano sekioti darbininkus ir viskame
vo tikslų. Jei jis butų buvęs dys artimoj ateityj tuščia ir Internacionalo narių, bet ir ma, yra po policijos priežiūra. padėti lygai.
areštuotas Chieagoje, jis butų 1 pavojinga,” sakė Trockis. “Eu prie visų rusų, -net ir griež
šaudės su vokiečiais.
čiausių
valdžios
priešų.
galėjęs atsikreipti prie Cook ropa neateis pagelbon badau
BERLINAS,
liepos 27.
Ten lankęsi žmonės
sako,
pavieto teisėjų ir pareikalauti jančiai Busi j ai, nes jai mie
paliuosavimo.
Tuo bud u jis liau matyti
mirštančius val kad Samaros distrikte gyvento Vokiečių minų gaudytojų lai
gal butų atsiekęs to, kad jo by stiečius,
negu duoti duoną. jai maitinasi žole. Gilelės yra vynas, veikiantis Kola užtako
la butų atidėta mažiausia iki Vienas kelias yra likęs.
Mes retu skanumynu; medžių lapai ję, šiauriniame Rusijos pak Atvykstantis perviršis ateivių
pabaigti jo tarnybos, arba per turime prievarta paimti tai, ko jau nuvalgyH. Niekučiuose dist- raštyje, buvo apšaudytas rusų bus grąžinamas atgal. Laivai su

True tranRlation iiied with the postmaster at Chicago, III., July 28, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonija dalyvaus nusi
Turkai prašo sustabdyti ginklavimo konferencijoj.
WASHINGTON, liepos 27.—
graikus.
Valstybės departamentas šian

«

Trockis grūmoja

Turkai prašo sustabdyti kariavimą

Small nusileidžia.

TROCKIO GRŪMOJIMAI.

■ Nejles j Ameriką,

kelta į Cook pavieto teisinus.

Ką jis darys dabar, kada tas
pienas nepavyko, dar nežinia.
Tūli kalba, kad jis galbūt savo
noru pasiduos Chicagos policijos viršininkui ir tuo vistiek
privers
Sangamon
pavieto
(Springfieldo) šerifą jį areš
tuoti ChieagojeKodėl gubernatorius nenori
būti areštuotas Springfiekle?
Todėl,
kad jei jis ten taptų
areštuotas, ten turėtų įvykti ir
jo bylos nagrinėjimas. Vakar
gi jis paskelbė, kad jis jokia
me atsitikime nesutiks,
kad
jis butų teisiamas Sangamon
paviete. Jis sutinkąs tapti tei
siamu bile kokiame kitame pa
viete, tik ne Sangamon. O tai
delei to,
kad jis nesitiki sau
rasti teisingumo Sangarrton pa
vieto teismuose. Jis pasakė:
“Aš noriu greito bylos nag
rinėjimo. Aš nesibijau pasek
mių, jei teisingai busiu teisia
mas.
Aš žinau, kad negaliu
gauti teisingo bylos nagrinėji
mo Sangamon paviete.
Tie
žmonės, kurie pakėlė tokį di
delį prieš mane triukšmą, žino,
kad aš sutinku stoti prieš bile
kokį teismą pasaulyje, išėmus
Sangamon i>aviete. Jie Igerai
žino, kad aš niekad nerasiu tei
singumo Springfįekle. Jie taip
jau žino, kodėl man to teisin
gumo ten nebus.”

SEOUL, Karejoj, liepos 27.
— Kalbama, kad sekamame Ja
ponijos kabinete, vieton dabar
tinio Japonijos premjero Hara
gal bus paskirtas Korėjos ge
neralgubernatorius admirolas
Saito, šalininkas viešpataujan
čios Japonijoj partijos Seiyukai.
’'
'.

mes negalime gauti kitaip,

ir riktno.se

musų pirmas kelias veda per
Lenkiją.
Mes litrinio pirmą
smūgį užduoti Lenkijai, kuri
tankiai peržengia Rygos sutar
tį”
Trockio grūmojimus skai
toma kaipo paleistą naują ki
birkštį į Europos i>arako sta
tinę.
Vokietijos militaristai
tvirtina, kad Rusijos kareiviai
yra koncentruojami palei rubežius. Jie sako, kad naturalingiausiu dalyku Rusijai butų
pradėti užkariavimo karą, kad
pačiai išsigelbėjus* nuo viduri
nio susmukimo.
True translation filed with the postmaster at Chicago, Ilk, July 28, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos valdžia rūpinasi
gelbėti badaujančius.
----------- r-

Bet tai yra milžiniškas darbas.
Pirmutinės pastangos labai
menkos.

RYGA, liepos 27.— “Gelbė
kit badaujančius Rusijos žmo
nes.” Tokis yra obalsis sovietų
laikraščių, kurie bando pagel
bėti bado apimtiems
distriktanis, Pavyzdžiui, Maskvos ka
reiviai sutiko paaukoti dkstra
svarą duonos savo porcijose.
Tūlos komunos valdžia jiaaukojo 100 svarų rugių sėklai.
Armijos ligonbučių darbininkai
daro panašias aukas iš savo
porcijų.
Palyginus su didumu reika
lavimo, tos pastangos išrodo
visai menkutėmis. Maskvos so
vietų posėdyje perskaityta ra
portai, kurie parodo, kad ne
tik derlius buvo menkas, bet

gyventojai maitinasi sausumos

fortų, sako

žinios

v ateiviais pasiliks juroje.

vien krienais, išvirtais vande Vardoe, Norvegijoj. 'Vokiečių
NEW YORK, liepos 27. —
nyje. Kituose distriktuose val laivynas irgi atsakė šūviais,
kmnfjsiomeirius
stiečiai valgo net atskiestą molį. ■ bet nuostolių nė vienai pusei Immigracijos
nepridaryta.
Hubbard šiandie nusprendė,
kad visi laivai, kurie atgabens
Labiau suvaržys bažnyčias.
ateivius iš tų šalių, kurių imTrue translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 28, 1921
RYGA. — Pasak Maskvos migrantų kvota už liepos mėn.
as required by the act of Oct. 6. 1917
laikraščių, Rusijos sovietų val bus užpildyta, turės tuos atei
džia nutarė uždėti
aštresnę vius parvežti namo.
kontrolę ant bažnyčių. IzvestiPatyrusios apie tokį komija sako, kad pamokslai bus
leidžiami tik su sąlyga, kad jie sionierių nuosprendį laivų kom
bus grynai religinio pobudčio. panijos tuojaus bevieliam tele
aplauHughes irgi pasiuntė notą Ru Nors sovietų valdžia leidžia grafu įsakė daugeliui
kad jie nebe
sijai, reikalaudamas paleisti bažnyčiose melstis, bet ji taip kiaučių laivų,
amerikiečius.
jau naudosis tais triobėsiais ir plauktų į uostą, bet pasiliktų
_____ 4___
rengs bažnyčiose paskaitas apie juroje iki rugpjūčio 1 d-, kada
prasidės nauja mėnesinė kvo
WASHINGTON, liepos 27.— komunizmą ir t. p.
Valstybės sekretorius t Hughes
Kitos žinios praneša, kad nie ta ir kada tuos ateivius galima
formaliai pareikalavo iš sovie kuriuose kaimuose pietinėje bus išsodinti.
Toks sulaikymas laivų bus
tų valdžios paliuosuoti Ameri Rusijoje ištiko susirėmimų re
kos belaisvius Rusijoje. Valsty ligijos dalykuose tarp jaunes labai nesmagus tiems pasažiebės departamentui tapo pra niųjų ir moterų su seniais. Vie riams, kurie gali atvykti į ša
nešta, kad Amerikos konsulas name kaime yra ir užmuštų.
lį, nežiūrint kvotos.
Kompanijos tariasi apie se
Albercht įteikė notą sovietų
Parinkti vieną
atstovui Revelyj.
JUODAŠIMČIAI SULAUŽĖ kamą pieną.
laivą, kuris atplauktų į uostą ir
Tekstas notos nėra paskelb
STREIKĄ.
i
bandytų išsodinti ateivius. Jei
tas. Sprendžiama, kad tai trum
BUENOS
AIRES.
—
Argen

pas pranešimas, kad visi ame
bus įsakyta tuos ateivius de
tinos
Patriotinė
Lyga,
panaši
į
portuoti, bus paduota .apeliaci
rikiečiai turi būti paliuosuoti
Italijos
fascisti,
susikurusi
ko

pirm negu galima bus manyti
ja ir iki užsibaigs peštynės teis
vai
su
radikalizmu
Argentino

apie geresnius sanlikius tarp
muose, ateis rųgp. 1 d. ir bus
je,
ypač
Buenos
Aires,
savo
tegalima tuos ateiviu$ išsodinti.
Jungt. Valstijų ir Rusijos. Tas
žingsnis tapęs padarytas var ^PINIGŲ KURSAS.
Tokiu laivu gal bus paskirtas
dan žmoniškumo,
kadangi
Adriatic, kuris atplaukia ryto.
Raudonojo Kryžiaus atstovo
Graikų laivui Heilas su 960
Vakar, liepos 27 d., užsienio piniS
kaina,
perkant
jų
ne
mažiau
kaij
Dr. Nansen pastangos išgauti
pasažierių,
kuris dar šiandie
25,000 dolerių, bankų buvo skai
turi atplaukti, įsakyta pasilik
pa 1 mosavimą amerikiečių ne toma Amerikos plūgais iiaip:
pavyko.
Anglijos- 1 svaras ........ ...... $3.57 ti atviroje juroje iki rugp. 1 d.
Kokių priemonių Jungtines
Austrijos 100 kronų
'........... 11c Ant jo yra 130 Amerikos pilie
Belgijos
100
frankų
...........
$7.52 čių, kurie taipjau negalės iš
Valstijos griebsis, jei Rusijos
Danijos 100 kronų ...............z $15.12
valdžia ignoruos ar nepildys
Finų 100 markių ............... $1.58 lipti, nes laivas negalės per tą
Franci
jos 100’ frankų ........... $7.70 laiką plaukti į Amerikos van
reikalavimo, nesakoma.
Italijos 100 lirų ..............
$4.11
Nota tapo pasiųsta konsului
Lietuvos 100 auksinų ......
$1,30 denis (arčiau kaip 3 mylias nuo
Lenkų 100 markių ......... ‘........ 5c kranto).
Albrecht liepos 25 d. Tai yra
Olandų 100 guldenų ........... $30.83
pirmas oficialiais ^reikalavi
Norvegų 100 kronų ........... $12.85
mas paliuosuoti aemrikiečius, - šveicarų 100 kronų ........... $16.44
Skaitykite ir Platinkite
švedų 100 kronų ............... $20.18
nors Leninui jau pirmiau buvo
“NAUJIENOS”
Vokietijos 100 markių ....... $1.30

Pakartoja reikalavimą pa
liuosuoti amerikiečius.

Prašo talkininkų pasirūpinti
sustabdyti kariąvimą. Turkai
netekę 60,000 kareivių.

LONDONAS, liepos 27.
Pasuk žinios iš Konstantinopo
lio, Turkijos nacionalistų val
džios galva Mustapha Kernai
Paša pasiuntė telegramą Kon
stantinopoliu, prašydamas centralinės valdžios įsimaišyti ir
prašyti talkininkų pagelbos,
kad sustabdžius kariavimą tarp
turkų ir graikų.

die gavo Japonijos atsakymą į
prezidento Hardingo pakvieti
mą dalyvauti internacionalinėj
nusiginklavimo konferencijoj,
kuri taipjau turės apsvarstyti ir
tolimųjų rytų klausimą. Japo
nija tą ]>akvietimą priima ir
sutinka dalyvauti konferenci
joje, tik stato niekučius aprubežiavimus svarstomiems da
lykams. Tarp tų aprubežiavimų yni tai,
kad negali būti
Įdėti į dienotvarkį tokie klau
simai, kurie paliečia vien vie
ną kurią šalį ir tokie dalykai,
kurie yra jau “įvykusiu faktu.”

Anglija nebandys taikinti.
IX)NDONAS, liepos 27. —
Atstovų bute tapo paskelbta,
kad Anglija nesimaišys į Ma
žosios Azijos reikalus ir neban
dys alsteigti taiką tarp Turki
jos nacionalistų ir Graikijos.
Chamberlain, kall)ėdamas var
de valdžios pasakė, kad dar ne
atėjo patogi valanda bandymui
padaryt taiką artimuose rytuo
se. Tai yra atsakymas į gautą
Turkijos valdžios Konstantino
poly] prašymą talkininkų įsi
maišyti ir sutaikinti kariaujan
čias šalis.

Reikalauja paliuosuoti
Debsą.

WASHINGTON. liepos 27.—
šiandie pas prezidentą Hardingą vėl atsilankė socialistų ir
organizuotų darbininkų dele
gacija,
reikalaudama paliuo
savimo Eugene V. Delis ir ki
tų politinių kalinių.
Delegacija susidėjo iš maši
nistų unijos prezidento Wm.
H. Johnston, Dėbso advokato
Samuel L. Castleton, William
Turkai netekę 60,000 kareivių. L. Ruse, p-lės Lillian Martin iš
Chicago ir Basil Manley.
ATHENAI, liepos 27.— Grai
kijos oficialinė žinių agentūra
sako, kad iš visur gautosios ži
nios parodo, jog Turkijos na
cionalistų priešini imąsis Mažo
joj Azijoj tapo galutinai sulau
BALTGUDŽ1Ų PROTESTAS.
žytas.

Lietuvos žinios

Turkų nuostoliai užmuštais,
sužeistais ir belaisviais siekia
60,(XX) kareivių. Graikai tebespaudžia nacionalistus palei
kelią į Angorą.

BERLINAS,
Uepos 27.
(“ForverLs”). Baltgudžių val
džia, kuri šiuo tarpu randasi
Kaune, išleido protestą prieš
lenkus dėl žydų pogromų BaltGraikų nuostoliai irgi dideli. gudžiuose. Ji savo proteste sa
ko, kad Baltgudžių kraštą len
KONSTANTINOPOLIS, lie kai pavertę tiesiai arena žydų
pos 27.— Turkijos -nacionalis skerdynėms.
tų premieras Pėvzi Paša prane

šė seimui, kad nors turkai bu ŽELIGOVSKIO ĘESIGERINIvo

priversti

užleisti

žemių

graikams, priešas aplaikė pa
sibaisėtinų nuostolių. Visa apy
garda
tarp Kutaia ir EskiShehr, kurią nesenai paėmė
graikai, yra nuklota lavonais.
Premieras persergėjo seimą
rieš paniką ir tvirtino, kad
adaryta visi reikiami žingsiai sėkmingam tęsimui karo-

MAS ŽYDAMS.

BERLINAS
liepos 27.
(“Forverts”). Žydų laikraščio
(Inzer Tog pranešimu, ‘Viduri
nės Lietuvos” valdžia (Želigov
skio valdžia) atidarė Vilniuje
valdišką gimnaziją, kurioj išguldomoji kalba bus žydų kal
ba.

Auksinai dar
neina brangyn
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kul
kas taip yra ir Šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigu# siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik
yra New Yorke ar Chieagoje. 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 svietp kraštus. Siųsdąmi pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, HL

SAKIAI.
Rinkimuose į savivaldybes
L.S.-D.P.
organizacijos ėjo
drauge sux vietoš prof. sąjun
gomis. Krikščionys slapstėsi,
įvairių firmų pasiskolinę, bet ir
tai jiem ne visai vyk6. Plokš
čiuose rinkimuose bežemiai,
mažažemiai ir darbininkai lai
mėjo pusę visų balsų. Krikš
čionys ūkininkai gavo tik vie
ną vietą, šakių miesto rinki
muose soc.-dem. gavo dvi victi, balsų šių metų rinkimuose
padpdta du kartu tiek, kaip
priešpaskutiniais rinkimais.

kuriuo jie toliausiai siekia. Ne
senai čia kelias dienas krikš
čionių “koimsionicriai” (tai])
Berods iš priežasties Varka kiti vadina buvusius čia viebažny
lio sušaudymo politiniai kali nuolius-misionierius)
niai pakėlė kalėjime riaušes ir čioje buvo įtaisę tikrą kromelį:
paskelbė protestui kelių dienų buvo mitinguota ir apie savi
badavimą. Už pakeltąjį kalė valdybių rinkimus, apie parti
jime triukšmą kelios dešimtys jas, apie mokyklas. Gavome
žmonių nubausta karcerio pa net išgirsti, kad mokslas kenks
dėtim iki liepos 1 dienos. Jiem mingas yra daiktas, kaipo ne
neduodama pasimatymų ir ne sutinkąs su tikyba, taigi... be
priimama valgio iš šalies. Ka reikalingas.
f LAPIAI (Kauno apskr.).
Pradėta taipgi knistis po pa I
liniam artimieji žmonės skun
\
džiasi, kad kalėjimo viršenybė matų Ib’ofesinės Mokytojų Są Rinkiniuose į valsčiaus tary
yra neprieinama ir nesukalba jungos, kad ją išardžius ir bend bą darbininkų profesinė sąjun
ma, — apsieina su atėjusiais rą profesinį judėjimą suskal ga pastate savo sąrašą ir nežiū
džius ir susilpninus į partinius rint įvairių kliūčių visgi pra
žmonėmis, kaip su kaliniais.
Pagaliau, neapseita vedė tarybon keturius savo
— Keturių iš 2 N. suimtųjų būrelius,
byla atiduota tardyti teįsmo ir čia be madnaus” protesto žmones. Kauno apskr. profe
tardytojui. Suimtieji kaltina dėl Liet. Mokyt. Kongreso nusi sinė darbininkų sąjunga susi
ma už priderėjimą prie organi statymo sulig pasaulinės mo kūrė tik šį pavasarį, bet orga
zacijos, kuri pastatė sau tikslo kyklos. Pasinaudota Tėvų Ta nizacijos svarbumas ima būt
nuversti esamąją visuomenės rybos šaukiamuoju susirinki aiškus 'patiem dai(binin!kairi.
tvarą. Byla musų žiniomis dar mu, į kurį suvaryta visas būrys Sąjunga'kieje pajėgdama pade
“moterėlių”. Viskas išanksto da gintis nuo darbdavių suktu
nebaigta tardyti.
paruošta ,akims gi iškeltas pa mo. Dabar vėl vietomis pa7
klausimas “iŠ visuomėnės” siseke pravesti savo kandidatus
ALEKSOTAS
laiškeliu, į kurį prezidiumo ra į valsčiaus savivaldybes ir ten
Kauno priemiestyj Aleksote
ginamas paklausias nemoka turėti savo reikalų gynėjus.
beveik išimtinai gyvena darbi
paaiškinti. Jį išgelbi kapelio Tik daugiau susitelkimo ir
ninkai. Prieš karą jie visi tu
nas ir mobilizuotas tam tyčia darbštumo!
rėjo darbo ir šiaip taip vertėsi.
gimnazistąs-atei tini rokas, į gavęs
Dabar dirbtuvių ir fabrikų dau
tai dienai tėvo-globėjo teises.
guma užsidarė ir žmonės liko Visi tie triukšmai, vandens
Komunistų įtakos
be darbo. Nei valdžia, nei vi
drumsdimas, be abejo yra tai
suomenė jais nesirūpina. Patys
puolimas.
kinami prie savivaldybių rinkijie, būdami silpni skaičiumi ir
Jų tikslas,
nukreipti
klasiniu
susipratimu , neturi
[Naujienų korespondencija]
žmonių dome nuo gyvųjų die
priemonių nuo vargo gelbėtis.
nos klausimų, kam turi kliūti
Lietuvoj, ypač Kaune, šiemet
Gyvendami su šeimynomis, jie
vietos valdžia iš anksto “su- rinkimuose į savivaldybes da
deda paskutines pastangas, kad glušinti
žmones “baisenybė- lyvavo išsijuosę ir komunistai.
kaip nors pragyventų. Į kai
mis”,
sukiršinti juos prieš Kame profesinės sąjungos bumus eiti dirbti taip pat negali, <airiasias sroves
(“S-d”.)
nes namie likusios šeimynos
KAUNO KALĖJIME VIS
NERAMU.

turėtų badauti.
Kai kurie darbininkų

arti

BARTININKAI,

Vilkav.

Musų valsčiuje yra 71 dvarų

gaudavo išnuomot mažus že
mes sklypelius daržovėms ir
bulvėms pasisodinti, šįmet,
esant sunkiausiai padėčiai, že
mės išnuomavimo sąlygos taipgi,pablogėjo.
Alcksotui artimiausiam Ki-

ir desėtkai buožynų. Darbinin
kų padėtis tokia, kaip ir visur
Lietuvoje. Esame jau supratę,
kad lik organizacijoje yra ga
lybė, todėl turime savo profesi
nę sąjungą. Birželio 5 dieną
buvo jos susirinkimas, tarėmės
organizacijos klausimais- Bir
želio 12 dieną sąjunga sušaukė
mitingą, kur buvo kalbėta eko
nominiais darbininkų reikalais
ir rinkimų į savivaldybes klau
simu. Mitinge dalyvavo daug
žmonių, nors iš šalies buvo pa
stangų mitingą sutrukdyti.
Iš kandidatų sąrašo du draugu
tapo išbrauktu, kaipo “netin
kami” asmenys.
/•
—Provincionalas.

Alcksotui

bankininai br. Vailokaičiai, dar
bininkam žemės išnuomoja
tiktai po 34 kv. sieksn., kurių
maža net bulvėm ir daržovėm
pasisodinti.
Įdomios nuomos sąlygos. U^
34 kv. sieksnius skaitoma nuo
mos 81 auk- Bet pinigų vieton
reikia atidirbti dienomis, po 6
dienas. Dvarininkai skaito va
saros dieną po 11 auks. Kur
dabar gausi darbininką už 14
auk. net vargingiausiam Lietu
YLAKIAI (Maž. ap.).
vos užkampy? Jei paskaityt
Ilgokai prieš rinkimus į sa
tinkamą darbo apmokėjimą, tai vivaldybes bažnyčioje buvo
pasirodo, kad br. Vailokaičiai
varo spekuliaciją ne tik banke. nija (tai dėlto krikščionys buvo
Reika pastebėti, kad žemė taip ramus prieš rinkimus).
nuomuojama 1 metam. Darbi Ūkininkai savo keliu dirbo iš
ninkai gerai ją užtrešę, išdir sijuosę. Beveik visuose kaibę, nuomai pasibaigus atiduos
ją dvarininkui derlingesnę. Ki jų sąrašų tiem, kurie jų nerei
tais metais dvarininkai ar patys kalavo. Bet buvo vietų, kur ir
sodins daržoves, ar tą pačią že reikalaujant neduodavo. Rin
mę drbininkam nuomos dar kimų dienų kunigėlis už skver
aukštesnėmis kainomis.
nų gaude davatkas ir tempe
Da reikia priminti, kad krik.- balsuoti už savuosius, sakyda
dem. Aleksoto darbininkam mas: jei kairieji laimes — bus
per rinkimus į Steig. Seimą uždarytos bažnyčios. Rinkimų
žadėjo artimesnius dvarus išda agitacija buvo visiškai suvar
linti nuosavybėn. Vienaip ža žyta, net ir vakarėlių neleisda
dėjo — kitaip išėjo. (“S-d.”) vo iš tos priežasties. Prie viso
to pridėjus dar milicijos uolu
ŠIAULIAI.
mą bus aišku, kokiose sąlygo
Reakcija ir čia kįla, kaip ant se ėjo rinkimai. Nežiūrint to
mielių. Sumobilizuotos visos viso, valsčiaus taryboj laimė
“krikščionių” galybes, jų pir ta 9 vietos iš 28.
moji — žmonių tamsumas, su
—Neklierikakis.

Didelės Prakalbos
/

z
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Pėtnyčios ir Nedėlios vak. Liepos 29 ir 31 d., 1921

Pradžia 8 vai. vakare.
BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III
Įžanga veltui

bet kiek žinoma, galima spręs
ti, kad komunistų nusistatymas
vis mažiau šalininkų randa.
Jeigu pernai dar buvo jie labai
“madoj”* tai dabar jau darbi
ninkai ir pradeda įvertinti, kiek
jų klasiniams; interesams re
voliuciniai obalsiai, o ne or
ganizacijos darbas, gali duoti.
Socialdemokratai šiemet žy
miai daugiau balsų gauna kaip
pereitais metais.

Daug tamsesniųjų darbinin
kų pritraukia “Darbo Federaci
ja”, kuri valdžios beveik globo
jama, ir dirba žvalgybos neper
sekiojama. Bet darbininkų są
monė auga ir yra vilties, kad
jie nesitenkindami revoliucinė
mis rezoliucijomis pradės tvir
tinti savo profesines sąjungas
ir tuomet visoms “Federaci
joms” reiks mesti darbininkus
mulkinus. — S.

Visiems nariams
AMALGAMATED CLOTHING WORKERS
OF AMERICA.
GALUTINAS

Pikniko Paskelbimas
Antras metinis “Basket” Piknikas ir išvažiavimas, parengtas Chicago
Joint Board Amalgamated Clothing Workcrs of Amerika.
Atsibus
NEDĖLIOJ, LlEPOS-JULY 31 d, 1921 m.
PALOS PARK, ILL.
Traukiniai išeis nuo Polk St. stoties, Polk ir Dearbom Streets,
Chicagos laiku, sekamose valandose:
9:00 v. ryte 11:00 v. ryte
9:15 v. ryte 11:15 v. ryte
9:30 v. ryte 11:30 v. ryte
10:00 v. ryte 12:00 pietų
Pribuklt taip anksti, kaip galima, o turėsite puikią dieną.
Viskas bus daroma, kad padarius šiuo dalykus kuo pasekmingiausiais.
Kiekvienas apsilankęs šiame piknike, tikrai jaus linksmą laiką.
Bus muzika, šokiai, base-ball, lenktynes ir visoki žaislai.
Daugelis naudingų dovanų bus išdalyta šiame piknike.
Turime parūpinę 12,000 žmonių,- todėl norime kad ir tamista
būtumėt tarpe Jų.
Nelauk paskutines minutos — pasirūpink tikietą nuo šapos chairmano ir duokite komitetui progą suteikime tau geriausio kaip ga
lint patarnavimo.
Jei negausi tikieto nuo šapos chairmano, galėsi gaut pirk gele
žinkelio stotyj. Turi turėt tikietą pirmiau, nei sesi į traukinį.
GENERALIS SEKRETORIUS JOSEPH SCHLOSSBERG, bus
Chicagoj ir dalyvaus musų išvažiavime. Schlossberg turės svarbų
mums pranešimą.
Atminkite, ši yra tavo organizacija, tavo piknikas ir mes norime,
kad tamista dalyvautumėt.
šis piknikas parengta ne pelnui, bet tamistai.
Draugiškai,
PIKNIKO KOMITETAS, CHIGAGO JOINT BOARD A. C. W. of A.

P. S. Laikykite šį pagarsinimą, kaipo laiko užrašą.

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Būvą A. Petratis ir S. Ik Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakortė8,p asportai ir tt
ARIJU1AS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St, Kamp. Halsted 8b.
Tel.: Boslevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po piktų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyj:
A8SOCIATION BLDG.
W So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.
Panedšliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
28 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6890
Vak.: 812 W. 83rd St, Ckieago
Tel. Yarda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.

teisnvuose. Ekzeminavpja 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.
1811 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

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

įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
Nedelioj
Gardners Grove Darže
123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.
šįmetinis
Naujienų
Piknikas

Įvairiausias
Ir Puikiausias
Nes
šiame
Piknike
Pasižadėjo *
Dalyvauti
Trjs Chorai
Kalbėtojas

Drg. Uktveris.
Beto
\ Geresniems
Juokdariams
žaismėse
Bus
Duodamos
Dovanos.
Dovanų
Yra
Devyniolika.
Užtat
Visi

Drg. Grigaitis
Ir galų-gale
žaislai.
Tie žaislai
Bus
Nepaprasti,
Nes
Vadovaus

Naujieniečiai

Naujienietes
Dideli
Maži
Seni

Jauni,
Bukit

Anksto
Dalyvauti
Metiniame
Naujienų
Piknike.
Rengėjai
Tikrina,
Kad

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kurt kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir
be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsi senėjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmiiho,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojauą.
Mes ypatingai norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaičius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.
šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už
pasiuntimą.
FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co^
Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets,
, 4 Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method įp:

Self
R
educing
CORSETS '■

Atsilankę
Bus
Maloniai

Draugiškai
Priimti.

Pasimatymo
Naujienų
Piknike.

Kolektos nebus.

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius
gyvenimo reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti.
— Komitetas.

European American Buranu

J. P. WAITCHES

ap.

dvaruos

miausiuos

vo jų įtakoj, tenai visur statė
išimtinai savo Šalininkus.
Kaune pereitais įdėtais Mies
to Taryboj turėjo 13 atstovų,
šiais rinkimais tepateko 7. Nors
agitacijai nesigailėta nieko, bet
matyt ir Lietuvos darbininkai
nenori tenkintis revoliucinėmis
rezoliucijomis, o nori daibo.
Komunistų nusistatymo dėka,
galima sakyti, beveik nėra
Lietuvoj ne jokių darbininkų
organizacijų. Tiesa, komunis
tai visuomet su dideliu patosu
kalba apie tai, kad Lietuvos
proletariatas esąs visas su jais.
Bet tai ne taip. Jau gana jų
vadai patys turėjo progos įsi
tikinti. Juk kaip galėtų revo
liucinės darbininkų organizaci
jos, — jeigu tokios butų, —
leisti šėlti reakcijai taip, kaip
ji dabar šėlsta: uždarinėja Šicktiek gyvybės parodžiusias pro
fesines sąjungas; laikydamiesi
“karo stovio beveik be teismo
o tie visi karo teismai
tai sauvalė, kerštas,
šaudo
idėjos žmones; kemša į kalėji
mus vadus ir niekur jokio pro
testo, jokio darbininkų suvie
nyto veikimo, jokio, bent da
linio, streiko!
Šit ir dabar Kauno profesi
nės sąjungos, kurios savo dau
gumoj yra įtakoj komunįstų,
išleido prieš rinkimus atsišau
kimus. — dargi karo cenzo
riaus leistus, — ir visą rinkimų
komitetą, jų tarpo ir Miesto Ta
rybos narius, sukišo į kalėji
mą. O iš pusės darbininkų, ku
riuos komunistai skaito savo
įtakoj, jokio protesto. Tik prie
vieton 13 atstovų šie
šingai
mot tepasiunčia 7.
Tas pat ir kitur Lietuvoj.
Dar galutinai neišaiškinta

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

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

Jei tamistog pa rd a vėjas neturi jų, prisiųsk pinigus, krutinSs mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną
ieną išmėginimui.
P
"
Persiuntimą
apmokame.
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Į KORESPONDENCIJOS

Amerikos Lietuvių Kolonijoms Aukojusioms
Lietuvos Sauliy Sąjungos reikalams.

PROVIDENCE, R. I.

Padėkos žodis.
Šios kolionijos lietuviai kata
likai nenorėdami melstis lenkų
Didesnieji musų kaimynai jaus dieną, negalime nei vienai
bažnyčiose, nutarė steigti savo
valandai paleisti iš ninku gink
lietuvišką parapiją, su lietuviš- Lenkai ir Bušai, ilgus šimtme
čius Lietuvoje viešpataudami, lo.
Nutrauktos Briukselio dery
žiauriausiomis
priemonėmis
mėti tai, kad steigime tos nau
stengės galutinai numarinti Lie bos aiškiausia rodo, kad Len
jos parapijos daugelis ir bedie
tuvių Tautos galingą dvasią, ir kai dar neužtenkamai pamoky
vių prisidėjo finansiškai.
ti, kad jie dar neatsisakė nuo
Vargais bėdomis parapiją įsavo grobiamųjų siekimų, kad
steigč, pinigų biskį surinko, da valstybių ir tautų žemlapio net
diena po dienos mes galime
bar tik reikia bažnytėlės ir lie patį Lietuvos vardą, o ilgas jų
laukti jų naujų pasikėsinimų
tuviško kunigėlio, — ir viskas šeimininkavimas stūmė musų
prieš Lietuvos Žemę ir Laisvę.
eis kaip pamuilinta. Prašo brangią Tėvynę kas kart vis j
Todėl reiškiame vilties, kad
vyskupo, kad duotų lietuvį ku
Jus, Broliai Amerikiečiai, šiuo
nigą. Vyskupas iškarto neno šimtai tūkstančių sveikiausių rimtos pad&ties ir ypatingo pa
ri duoti nei kunigo nei bažny ir geriausių Lietuvos sūnų ir vojaus laiku, neužgniaušite sa
čios, bet
tiems nenustojant dukterų, nepaikeidami didelio
vo duosnios rankos, bet ir tobarškinus į vyskupo duris, tas vargo ir Imisios priespaudos, liau remsite šaulių Sąjungą sagalinus sutiko duoti viską, ko
šalį ir leisti į tolimas keliones, vo gausiomis aukomis ir širjie reikalavo.
Atvažiavo kun. Vaitonis. Vy už jūrių marių duonos ir liuoDar kartą tariame Jums gi
riausias jo uždavinys buvo nai sesnio oro ieškoti.
Bet Jus, Broliai Lietuviai, ir lios padėkos žodį.
kinti bedievybė, ir svaiginamie
Lietuvos šaulių Sąjungos
ji gčryinai. Bedievybė naikint už plačių vandenynų gyvenda Centro Valdybos
jam nekaip sekėsi, bet svaigi mi, nepamiršot savo vargingos
Pirm. VI. Putvinskis,
Tėvynės; Jus nuolat kreipiat
namieji gėrymai pardono iš jo
Vice-Pirm. M. Mikelekevičius,
neturėjo: naikino juos su tokiu ilgesio žvilgsnį rytų linkui ir
Iždininkas M. žvirėnas.
lekiate mintimis į brangią gim
dažnai is nuo
ant kojy nebepia- tinę. šalį. su kuria Jus riša <lau-

.joj?

vargio pats

Nar i-iii :

M.

Šalčius,

R.

SUclpi-

tis. J. Papečkys, M. Sleževičius,

gelis tamprių ryšių, su kuria
stovedavo. Šitų jo nuopelnų
M. Krupavičius, K. Ralys.
|Mirapijonys betgi nemokėjo Jus jungia džiaugsmų ir liūde
Sekretorius B. Kemėšis.
sio atsiminimai.
vertinti ir kun-, Vaitonio garbė
Kaune, 1921 m., Birželio 15 d.
šioje kolonijų ėmė pulti, jo įta Tai mes geriausia jaučiame
P. S. Ganių iš kolonijų au
ka mažėti. Tat ilgai nebelauk ir matome šiais sunkiais musų kų (doleriais) pakvitavimas
damas jis nusipirko sau auto Tėvynės prisikėlimo laikais.
išsiųsta per Lietuvos Atstovy
Kai po ilgų verguvės amžių, bę Amerikoje kiekvienai kolo
mobilių, susidėjo visą savo
mantą ir iškeliavo per plačias
nijai ątskirai.
farmas kitur laimės jieškoti. metų Lietuvių Tauta, lyg iš
grabo prisikėlusi, tarė galingą
Parapijonims ir vėl reikėjo
pasiryžimo žodį: “Gana sveti
vyskupo duris belsti, kad duo
mųjų vergijos” ir ėmė organi
[Iš Federuotosios Presos]
tų jiems kunigą. Vyskupas
zuoti karo jėgas savo Žemei ir
išklausė maldavimą ir davė
WASHINGTON. — Tegul ka
Laisvei ginti, — tuomet tai la
jiems kun. J. Tamuliuną. Kun.
ro šmUgelninkai moka buvu
biau susipratę Lietuvos pilie
Tainuliunas nei kuo beveik ne
siems kareiviams bonus, jeigu
čiai pamate, kad Lietuva ne
siskyrė nuo pipnojo. Jis kurs
pajėgs tiek suruošti kariuome valdžia neturi tam pinigų.
tė savo parapijomis, kad iš
Tokį tai pasiūlymą patiekė
nės, kad ji galėtų sėkmingai
draugijų vytų laukan visus
kovoti su šimteriopai sikaitlin- kongresmanas Kopp iš Iowos
tuos “bedievius”, kurie nepri
gesniais priešais. Tuomet gy savo rezoliucija 149. Rezoliu
guli jo parapijai. Gyrėsi išnai
cija liko įnešta lą pačią dieną,
venimo
aplinkybės
pagimdė
kinsiąs L- P. Sąjungos kuopą,
kada prezidentas Ilardingas kal
Lietuvos šaulių Sąjungą.
nes anot jo, ji esanti bedieviš
Lietuvos artojai, darbininkai bėjo senate bonų klausimu.
ka. Kada jis surengė paminėji
Koppą išrinko Ukininkų-Darmą šv. Kazimiero dienos, tai I ir valdininkai, be luomų ir pa bo Partija. Patiektoji rezoliuci
jis sakė, kad toji Švente esanti I žiūrų skirtumo, ėmė spiestis į ja skamba sekamai.
šaulių būrius, ėmė ginkluotis,
lietuvių tautos šventė; bet ang-1 kad stoti Į kovą už šviesesnę I “Kadangi karo metu nemažas
lų laikraštyj buvo parašyta, gimtosios šalies ateitį.
j besąžiningų ir gėdą praradusių
kad jie apvaikščioję šv. Kazi- ’ Įvairiais rūbais apsirengę, šmugelninkų būrys plėšė ir nauctar įvairesniais ginklais ap>i- . (lojo Amerikos valdžią ir žmones
neprigulinybes šventę! Ir ka ginklavę, stojo šauliai į pagal- begėdingiausiu budu; ir
da lietuviai pradėjo dėl to pro bą dar tuomet laibai neskait- ’ “Kadangi dėl to plėšimo Ametestuoti. tai kunigas buvo pri
lingai musų kariuomenei; di-.rikoj atsirado 23,000 naujų nu
verstas tą žinių atšaukti, su
džiausiu pasiryžimu ir troški- lionierių; apskritai imant, vie
versdamas visą kaltę ant “be
niu tapti laisvais atsiekta tikrai, nas milionierius ant keturių kadievių”.
stehėtinų pergalių.
j reivių, kurie žuvo karo laukuoKunigas Tainuliunas matyda
Tuo laiku, kai buvo grum-se;ir
kaip ir
mas, kad jam
kunigui
Vaitoniui,
bedie- tąsi su daug kartų skaitLinges-( “Kadangi minėtieji šmugelkaip se- niais ir stipresniais priešais, kai | njnkai savo pragaištingais buvvbė naikinti ne
ilgais šimtmečiais laukta ir jaiijdais privertė sukelt tokias didekasi, ėinė vis labiau
rūpesčio kankinamas - susi- įkunyta Lietuvos Laisvė ir Ne-1 ies skolas, kurios dabar taip sun
buvo dideliau-. kiai spaudžia Amerikos žmonės,
rami niuo jieškoti. Ir to viso, priklausomybė
•_____
______ •
•
i___
•
.........
siame
pavojuje,
—
tuo
laiku
ir
kurių išmokėjimui Amerikos
turbūt, pasekmė buvo tokia.
Jus, Broliai Lietuviai Amerikie- žmonės ir buvusieji kareiviai apkad
liepos
17
čia, savo duosnia ranka ir pri dedama dideliais mokesčiais; ir
tapo suimtas po numeriu 90
tarimu sustiprint musų ilstan
“Kadangi tie šmugelninkai
Davis st., prie šitokių, sako, ap
čią
dvasią
ir
sutvirtint
musų
dabar gyvena neparastam perte
linkybių: namuose, kur gyve
kliuj, kuomet buvusieji kareino kunigas Tamuliunas, gyve
šauliams ir apskritai Tėvynės
nęs ir žydų rabinas. Jau nuo
senai tasai žydelis skusdavęsi gynimo reikalams, Jus, toli nuo
kovos laukų būdami, pasiekėt
ant kun. Taniu Huno, kad Šis
žiaurų priešą ir uždavet jam
jam neduodąs ramybės. Augšdaug skaudžių smūgių; Jus sa
čiau minėtą dieną kun. Ta-mli
vo gausiomis aukomis pagreikimas ėmęs taip atakuoti žyde
tinot Šaulių Sąjungos išsivysty
lį, jogei šis nebegalėdamas il
mą į didelę ir galingą organiza Manė, kad jau mirs, bet
giau pakęsti, pašaukęs policiją.
Lydia E. Pinkliam VegeDabar para pi joninis ir vėl cijų.
šiandie skaitlingi šaulių bū table Compound išgelbėjo.
bus vargo, ir vėl reikės vysku
riai tvirtai stovi Tėvynės Ne
po trepai minti ir durys belsti,
priklausomybės sargyboje ir Star, N. C. — “Mano mėnesinės
kad gavus naują dvasišką va
tiek mane kankino, kad kartais tęssu jais labai rimtai skaitosi
tlavosi po dvi sa
dovą — Vietinis.
vai ti. Gydė du gy
paskutinis ir atkakliausias Lie
dytojai, bet neiš
tuvos priešas—Trenkąs, kuris
gydė
ir abudu sa
CAIRNBROOK, PA.
kė, kad turiu eiti
jau kartą kreipėsi net į Pary
ant operacijos. Tu
šis miestelis yra labai gražioj žių ir Londoną, prašydamas iš
rėjau tuos nesma
vietoj, gyvenamas didžiumoj ten spaudimo, kad šaulius nu
gumus per keturis
metus, ir nieko ne
slavų kilties žmonių. Yra ir ginkluotų; bet tai bergždžias
galėjau dirbti ir
lietuvių keliolika šeimynų ir lenkų darbas, kurs mumis, šau
buVau
nustojusi
vilties,
kad
pasi
gerokas būrelis pavienių. Visi liams, tik priduoda daugiau
taisysiu. Skaičiau
mėgsta Ragutį garbinti, —kad drąsos ir pasiryžimo.
apie jūsų gyduoles ‘Primitive Baptist
’ laikraštyj ir nusprendžiau iš
nieko geresnio nenusitveria.
Naudojantis gal būt til lai
mėgint. Naudojau Lydia E. Pinkham
Kitur gyvenantiems Naujie kina atsikvėpimo valapda, Lie Vegetable Compound ir Lydia E.
nų skaitytojams ir aplamai lie tuvos Šaulių Sąjunga taria Pinkham Liver Pilis per apie šešis
menesius, ir dabar galiu atlikti savo
tuviams patarčiau dabar neva Jums, Broliai Lietuviai Ame darbą.
Niekad neužmiršiu jūsų gy
žiuoti į čia darbo jiešikot. Žmo rikiečiai, už gausias aukas ir duolių, ir jus galit paskelbt šį, jei
jus norit, kad tai yra tiesa.” — MRS.
nuoširdų J.
nių jau tiek privažiavo, kad dėl moralinę paspirtį
F. HUJtSEY, Star, N. C.
Štai ir kita moteris, kuri pridėjo
butų stokos net po dvi šeimy AČIŪ.
savo liudijimą prie daugelio laiškų,
Sąkome, kad gyvename gal kuriuos
nas viename bute gyvena, o
esame paskelbę, parodo, kad
darbų gauti taipjau sunku. )ut laikiną ramesnę atsikvėpi Lydia E. Pinkham Vegetable Com
tankiai sugrąžina sveikatą
Darbai čia beveik vien kasyklo mo valandą, nes turėdami tokį pound
kenčiančiomis moterims, kurios ant
se, o šiuo tarpu tik dvejos ka neramų ir veidmainingą kai tiek apsileidę, kad net reikia ant ope
syklos pilną laiką dirba.
myną, kaip lyrikas, mes ne racijos eiti. Todėl, tikrai užsimoka
kenčiančiomis moterims lytiškuose
galime būti ramus už ryto dalykuose pamėgint seną gyduolę. J
—C. K. Nightingale.

Įdomi rezoliucija.

MOTERIŠKE ISSIGELBEJO
NUO OPERACIJOS

viai turi panešti nemaža skur
do; ir
“Kadangi kareiviams, kurie
guldė savo galvas dėl šios šalies,
tebuvo mokama tik vienas dolelis dienai; ir
“Kadangi mes esame skolingi
kareiviams ir Amerikos žmonių
sąžinė ir patriotizmas neleis,
kad jie butų naudojami; ir
“Kadangi iždo sekretoris pra
neša, kad nėra atatinkamų įplau
kų toms skoloms atmokėjimui;
ir
, ••
“Kadangi dėl susidėjusius pa
dėties yra kalti minėtieji šmu
gelninkai ,tai Amerikos žmonės
privalo priversti juos, kad jie
atmokėtų tą skolą savo pavogtu
turtu; todėl dabar tegul būna
“Nutarta, kad Butas paskirtų
iš septynių narių komitetą, kuris
ištirtų ir surinktų visus faktus,
kurie paliečia šmugelninkus; su
žinotų jų pavardes ir paskelbtų
jas kongreso rekorduose; išdirb
tų atatinkamų planų, kokiu bū
du butų galima apkrauti šmu
gelninkus specialiais mokesčiais,
kurie butų panaudojami kareivių bonams.
“Kad iždo sekretorius suteiktų minėtajam komitetui vardus
korporacijų, firmų ir atskirų as

JIS IŠAUGINO ŠIMTUS TŪKS
TANČIŲ KŪDIKIŲ.

Borden’s Eagle Brand sutir
štintas pienas pagelbėjo dau
giu us kūdikiams išaugti svei
kais vyrais arba moterimis,
negus visi kiti prirengti kūdi
kiams maistai.
Gail Bordenas pirmas priren
gė šitą maistą kūdikiams (lan
giaus kaip 60 metų atgal, dėl
gerovės kūdikių ir nuo to lai
ko jis buvo pagelba motinoms,
kada visi kiti maistai nebuvo
tinkamais jųjų kūdikiams.
Ant puslapio 5 šito laikraš
čio šiandien jus atrasite ap
garsinimą apie Borden’s Eagle
Brand Sutirštinto (condensed)
pieno. Iškirpk i t kuponą ir paThe Bordens Kompanijai, ' o ji prisius jums, dykai
nurodymus kaip maitinti jūsų
kūdikį su šiuo stebėtinu mais
tu ir taipgi jųjų “Kūdikių Ge
rovė” knygą. Apg.
t r

menų podraug su jų pelnų ra
Cicero, IU.
fei. Cicero 2311
portais karo metu, kaip kad
yra užrekorduota iždo departa
mente.”
Komitetui teikiama atatinka
TRUMPA LIETUVIŲ
mos galios to dalyko ištirimui ir
KALBOS GRAMATIKA
raportavimui Butui.
Mokykloms
Suprantamas daiktas, kad tas
vadovėlis
planas nebus priimtas. Vienok
jis aikšiai parodo, kad jau pra
Sutaisė Mokytojas
deda augti pasipriešinimas prieš
Juozapas Damijonaitis
privililegiruotuosius.
Kaina dabar 40 c.
Kappo bendrai iš Republikonų
Partijos paaiškins jam, kad antKiekvienas lietuvys ir lietu
deti mokesnių kokiai nors vienai vaitė privalo turėti savo na
klasei priešinasi konstitucijai. muose gramatiką ir iš jos iš
Priegtam atimti iš karo metu mokti taisyklingai lietuvių ra
pridygusių miliOnierjų šiek-tiek šybos.
jų turto yra tikras bolševizmas!
Reikalaukite tuojau.
Jeigu Kopp nesušvelnys savo
Naujienų Knygynas
reikalavimų, tai Amerikos legio
1739 So. Halsted St.,
nieriai, ko gera, padarys jam
Chicago, UI.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Samland) Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1
Gothland) “
“
“ (Liepos 30
Tik 3-Čia klesa
Kroonlund) t New York (Rugp. 13
Zeeland)
’
į
(Rugp. 6
Lapland)
Hamburgą
(Rugp. 27
Finland) .......................... (Liepos 23

American Line DR. A, R. BLUMENTH AL

Manchuria) New York (Rugp. 25
Mongolia)
į
(Rūgs. 8
Minnekahda) Hamburgą (Rugp. 11

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St.,
Arba prie vietinio agento.
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

Generalis

1401 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 6487

I

----J

Chicago.

Dr. L 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies ir
Gerklės.
Daktaro
patarnavi
mas akių li
gose ir pri
taikant aki
nius.
22 metai
prie State
gatves.
Iškaba be
sisukančių
šviesų.
Dr, Carterio asistentais yra gydytojai ir chirurgai—
užtikrinami daktarų patarnavimai.
Akinių kainos prieinamos.
Galvos skaudėjimas, nervuotum-as,
nemiegas ir nevirškinimas dažnai pa
eina nuo akių įtempimo. Uždegimas
miežiai, jautrumas vaiskiai šviesai
reikalauja akių daktaro prižiūrėji
mo. Pritaikome dirbtines akis. Iš
imame tonsilus. Atitaisome žvairas
akis.
*

Franklin O. Carter, M. D.
. Akių, Ausų, Nosies ir
Gerklės.

(Vienos durįs nuo Fair sankrovos
į šiaurę).

Valandos: 9 iki 7.
Nedėldieniais,
10 iki 12.
Tel. Central 837

LAIVAKORTES
C© NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortes 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. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTŲS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksu. <
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St
Chicago

Akių Specialistas

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,

120 So. State St. (Antras
augštas), Chicago.

Lietuvon ir iš Lietuvos

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Si.
ChicAgo, IU.

Budavojame ir taisome.

Parūpina visokiem!
reikalams
1414 So. 4»th Coart

A.SHUSHO
AKUSERKA

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

Kontraktorius ir
budavotojas.

ORKESTRĄ—BENĄ
J. SALAKAS

J LIETUVĄ

r-n
!■■■■>■■ R MaMUMlUn
•
’ •
'r Pullman MRS

^DR.HERZMAII^1
IR RUSIJOS

Persikeis nuo 3412 So. Halsted St.

po

No.

3313

8o.

St.

Halsted

Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir skuteris.
Gydo aitrias ir chroniikas ligas,
vyrą, moterų Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS1 Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Ganai
3119 arba 857
Telephonaii
Naktimis: Drezel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vaL vak.
_______________ —______________

HdR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Askland Ave^ 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišku Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Drezel 2880
v——............. - —
------- „„y
fF3-

............... -

"" ■

■' ■

■

1

"

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 lyto
2—9 vakaro.
830S So. Morgan Street,
Chicago, Dl.
Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison SL

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildienius.
....................... ■■■■■■■..... i ............
,/
■

DEL TŲ,

KURIE

JAU ŽINO.

Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas tiktai jo viepintėlė pasekmė
išnaikinimui pleiskanų, sudrutinimui plaukų.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote,
kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo
nebūtų nesmagumo/ Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unę.
bonką parduosime už 75c., 4 unc.
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po
75c. $3.75, mes parduosime už
$8.50; 12 bonkų, kiekviena po
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos,
kiekviena po 75c $18.00, mes
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nes
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštą, reikia
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.
Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS
3238 So. Halsted St.
Chicago, III.

.....

—

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
SYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Vedlliomia nuo 9 iki 12 ryta.
1821 & Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St
S—-i——
. ................

el.i Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. SIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuiiras
8208 So. Halsted SL Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto,

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dantistas
10801 So. Michigan Avn Roselaud.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St„ Chicago, m.

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Av<ų RoseUnde. J

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

ketverge, Liepos 28 d., 1921
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kalnuja atšaukti pribūtąjį bi- internacionalui? Nagi buržua
lių. Ir jeigu laiduojamos ūki zijos sėbrai!” Pagal Engdhal’io
ninkams kainos bus atšauktos, išvedimą tai ir d. St Strazdas
tai tuo pačiu ir darbininkų al turėtų būti buržuazijos sėbras. VIII RAJONO CENTRALINIO
gos turės nupulti.
Visgi aš tam netikiu. Antras KOMITETO SUSIRINKIMAS.
Agrikultūros ministeris Jabai d. St. Strazdo argumentas, kad
Chicago.
keistais argumentais bandė į- tie draugai norį, kad musų par
rodyti, kad algų nustatymo ta tija butų revoliucingesnč negu
Panedėlyj, liepos 25, dieną
rybai turinti Imti panaikinta. kad ji esanti, vargu J>eišlaiko “Naujienų” name buvo laiko
Jo pasakymu, ūkio darbininką kritiką.
Komunistų partija, mas (LSS VIII Rajono centraesą taip gerai susiorganiazvę, kuri pretenduoja būt revoliu- linio komiteto susirinkimais. Jį
jog neberaikalauja jokios pro cingesnė už socialistų partiją, atidarė Rajono organizatorius
tekcijos. Jie savo spėkomis revoliucijas bevykindama bai d. P. Miller, kurį išrinkta ir po
galį iškovoti geresnes algas. gia smukti. Skylimo mietu (pa sėdžio vedėju. Dalyvavo devy
Tai tiesioginis paraginimai, gal jų pačių Atątisliką) komu ni nariai, trims (V. Paškauskad darbininkai naudotų indus nistai narių turėjo 27,000, o
trinį kovos būdą, o ne politi jau 1920 m. tik 8,000; šiais kui) neatsilankius. Praeito su
nį. Tokių dalykų da niekuo gi metais beliko tik apie 4,(KM) sirinko mo ]M>tokolas priimta.
met neteko girdėti iš ministe- narių.
Buvo perskaityta laiškai ir pra
rių.
.
į
Socialistų partija stoja už nešimai iš Socialistų partijos
Tiesa, kad Anglijos ūkio dar nusavinimą visų gamtos turtų centro ir Cook apskrities orga
bininkai paskutiniais keliais kaip ir darbo įrankių. Tat j- nizacijos. Raginama, kad bu
pos
šalyse,
o
ir
pačioje
RueiChicagoja — paltu:
unijos viršininkams, yra tokios: metais padarė didelio progre gyvendinkim tai, ir revoliucija tų išrinkti nuo L. S. S. delegatai
,F.oo
joje.
Metama
.................
1) nuo liepos 15 d. bus numuš so unijų kurimle. Gi pasktuti- bus įvykinta. Ko mes laukiam? į busimą Cook apskr. socialistų
4.50
Pusei meti
»■*
M 2.25
Komunistų referentas, iktiris ta 3 šilingai savaitei, o dirban nis pasikėsinimas (numušti al Laukiam!, kol suorganizuosime konferenciją.
_ 1.75
Išvažiavimo rengimo komisi
mėgino kritikuot darbininkų ta tiems nuodalinį darbą bus su gas suvienijo dvi ūkio darbi savo jiegas, kad galėtume tai
- 1AD
rybų pirmininką, neįstengė pa mažinta 7M} nuoš.; 2) rugpjū ninkų frakcijas daiktam Jie padaryt. O kaip mes tas jie ja pranešė, kad išvažiavimas
Chicagoje — per neiiotojefl
statyt prieš jo išvadžiojimus čio mėnesyje bus padarytas ir dabar sudarys bendrą frontą gas sutelksime — ar užsidarę pavykęs visais atžvilgiais ge
08
Viena kopija............. w
MĖGINA SUTVARKYTI
18
Savaitei
,
jokio argumento, o tiktai kal gi tokis pat sumušimas; 3) kovai su ūkininkų unija, (kuri skiepuose, kaip kad daro ko rai; žmonių į Jefferson mišką
PINIGUS.
75
Mėnesiui ,
tino Europos darbininkus, kam rugsėjo menesyje įvyks dery varosi už kapojimą darbinin munistai? į šį klausimą ge buvo gausiai suvažiavę. Dg.
riausiai atsako pats d. Eng- Kondraška davė sumanymą,
jie nepadėję Rusijos bolševi bos dėl panaikinimo 12V2 ir kams algų.
“Rosta-Wien” praneša:
kams. Neturėdami pagelbos, 7}4 nuoš. bonų, kuriuos įvedė
Šalies finansine padėtis daro dahlis. Tame pat susirinkime kad už dviejų savaičių sušaukti
>7.00
Metame
, “šį mėnesį (liepos) pradės bolševikai negalėję atsilaikyt, amunicijos departamentas. To nemaža rūpesčio valdžiai. Mo»- paikiau s tas: Kodėl jis nepri Aštunto Rajono ekstra susirin
4.00
Pusei metų -------2.00
Trims mėnesiams
mušt sidabrinius
pinigus ir todėl kapitalizmas gavo pro- panaikinimo reikalauja darbda kesčių aiitdėti žmonėms jau klauso prie komunistų, o prie kimą
specialiai
apsvarstyti
1.50
Dviem mėnesiams
Petrograde.
Nauji rubliai gą atsigaut sovietų Rusijoje. viai. Tcčiau derybos bus pa tiesiog nebegalima. Jau ir taip socialistų? jis atsakė neaiš kalushną, ar yra reikalo ir ar
.75
Vienam mėnesiui
bus daromi iš gryno sidabro Šitokia “kritika”
patvirtino matuota bendra industrijos pa ta našta yra perdaug sunki. kiai, pabaigoj pridurdamas: gera butų LSS-gai atsimesti nuo
(Atpiginta).
ir svors tiek pat, kaip ir se drg. Adlerio pasakymą, kad dėtimi kalbamuoju laiku.
Tiesa, butų galima antdėti šiek- “Aš redaguoju ‘Chicago Socaa- Socialistų ikirtijos. Įnešimas
«18.00
Metams__________
nieji. Pirmais metais ketina komunistai nemoka |*rotaut
tik mokesčių hirtuoliamts, bet list’, ir šalę jo išeina dar ant perėjo.
_ 4.50
Kapitalistai
švenčia
pergalę.
Pusei metų______
atmušt 22 mihonų rublių.” marksistiškai ir skaito nuras laikraštis, komunistų, bet
Į Soc. partijos Cook apskr.
Trims mėnesiams
,
..... - 2.25
Visur jiems pasisekė numušti valdžia nedrįsta jų taip labai ‘Ch. Sociailst’ yra skaitomas
Pinigus reikia siųsti palte Money
konferenciją delegatais išrink
Bolševikų vyriausybė ima | sprendžiančiu visuomenės plė- darbininkams algas. Didysis skriausti. Tos priežasties de
Orderiu, kartu su uisakymu.
(daug didesnio skajčiauĮs (žmo ta: P. Miller, St. Strazdas, K.
I dirbt sidabrinius pinigus todėl,
biznis dabar jau atvirai kalba, lei valdžia bando būti labai nių nekaip komunistų laikraš
-■■■I Rili -1-^—
Kondraška, A. Žymontas, A.
kad jų reikia prekybai; bolše
kad geri laikai artinasi. Pra “ekonominga”. štai dabar nu tis, nors juodu abu vienaip ra
Kcmėža ir J. Vilis.
vikų popieriniai pinigai neturi
monininkai reiškia didelio op tarta nebeduoti pašalpos dar šo”.
Nutarta surengti masinį lietu
APGAUTAS ŽMOGŽUDYS.
beveik jokios vertės.
timizmo, kad artimiausioj atei bo netekusiems vedusioms mo
Kaip
matot,
socialistų
parti

vių darbininkų susirinkimą pa
Pirma bolševikai skelbė, kad
tyj industrija visai pasitaisys. terims, kurios gyvena su vy ja laiko aparatą “pagreitinimo”
jie tyčia spausdiną labai daug
Sausio 'mėnesyje 1919 m. bu Matote, išlaidoms susimažinus rais. Darant tokį patvarkymą prie socialus revoliucijos, ar sitarti Lietuvos Paskolos klau
Lietuvos socialdemokratų popierinių pinigų, idant pada vo užmušti garsieji vokiečių
simu, būtent, ar socialistai turi
padidės pelnai, o pelnas, kaip visai nesiskaityta su tuo ar bent jos sutikimo. Tat čion ir
tai paskolai pritarti ir remti ją,
partijos organas pataria rius juos be vertės ir tuo budu revoliucionieriai, Kari Liebk- žinia, yra didžiausias industri vyras dirba ar ne. Bet kas įdomiausia, kad ir tokios mote kįla klausimas: Ar toki agita
Lietuvos vyriausybei dau- visai panaikinus pinigus. Bol necht ir Roza Luxcmburg. jos akstinas.
rys nepaliuosuojama nuo mokė toriai nenusižengia prieš revo nutaria surengti rųiške, kadan
giaus nebesiųsti Briuseliu ševikų šalininkai visose šalyse Kaipo kaltininkas tos priktadaKol kas nėra da galutinai iš jimo mokesčių nedarbo fon liucinį proletariatą? Man regis, gi salėse dabar pertrošku.
(komunistai)
gyrė
tą
sumany

ry
r
bės,
tapo
(surastas
husaras
delegatus tartis su lenkais.
kad taip.
Pasikalbėjus dar apie kai ku
mą, kaipo labai “sąmojingą”, ir I Otto Runge, kuris buvo už tai rišta ūkių darbininkų ir gele dui.
Lietuviai jau laikė dvi
Musų draugai, kurie nori pra- riuos smulkesnius organizaci
Toliau yra žinoma, kad ir
tvirtino, kad, “panaikinus pini nuteistas kalėjimai). Bet dides žinkeliečių klausimas. GeJežinkonferencijas su lenkais dėl gus”, Rusijoje ant visados bus ni už jį kaltininkai buvo kele kelių direktoriai kalba, kad pensijų ministeris rengiasi pa vest kokius nors naujus jyatvar- jos reikalus susirinkimas užda
Vilniaus: vienų Briuselyje, prašalintas pamatas kapitaliz- tas oficierių, gyvenusių užmu algos būtinai turėsiančios pul daryti didelių reformų savo kymus savoj partijoj, gal tai ryta 10 v. vak.
—Korespondentas.
ti. Geležinkeliečiai ir-gi laukia admininstracijoj. Tos refor- atlikt kitokiu budu, o ne įta
antrų Genevoje. Iš abiejų m ui.
šimo laiku “Edcn” viešbutyje.
riant “buržuazais” ar “bur
to. Vienok sunku da permaty
konferencijų nieko neišėjo Pasirodo tečiaus, kad tas vi- Kai kurie tu oficierių ir pa- ti ar dėl to kils susirėmimas nios busiančios tokios, jog su žuazijos sėbrais” tuos, kurie
taupysiančios valdžiai 1(XO(X),minėtasai Otto Runge buvo su
Tautų Sąjunga, kuri pa sas “pinigų
tarp darbininkų ir darbdavių 000 svarų sterlingų metams. nesutinka su jų mintimis vie
kvietė Lietuvos’ir Lenkijos nas buvo nesąmone. Bolšcvi- imti, liet pastarasis paėmė vi ar ne- Tatai priklausys nuo to,
nam ar kitam klausime. Ir ka
Suknia No. 9000.
kai dabar vėl stengiasi sutvar- są kaltę ant savęs ir “prisipa kaip didelis bus algų nukapojidangi
Socialistų
partija
atmetė
delegatus į tas konferenci kyt savo pinigų sistemą.
žino” tardytojui, kad jisai vie mas. J. H. Thomlas Naciona pensijos nė kiek nebusiančios 3-čio internacionalo 21 punktą,
jas, dabar siūlo, kad jie su
nas atlikęs visą piktadarybę. linės Geleži-nkeliečių Unijos pre sumažintos. O kaip tatai bus tai pagal tokių kritikų pareiš
padaryta, — nesunku suprasti.
važiuotų
Briuselyje
dar
Per angštesniosios karinės vy
kimą visa Socialistų partija
zidentas, kalbėdamas metinia
AUSTRIJOS DARBININKŲ
Valdžia
ryžasi
sumažinti
penriausybės
protekciją,
jisai
gavo
kartų. Ir ji patiekė tam tik
TARYBŲ KONGRESAS.
me unijos susirinkime pareiš sionierių skaičių.
Vadinasi, yra “buržuazijos sėbrai”. Bet
nedidelę
bausmę
ir
nesenai
jau
rus “pamatus” tam naujam
kė, kad kontrolės panaikinimas pensijos bus skiriamos labai Soc. partija nėra “buržuazijos
atsėdėjo savo laiką kalėjime.
praeis rainiu budu. Eina gan atsargiai. Didžiuma pensionie- sėbras”, ir jeigu aš supraščia,
pasitarimui.
Austrijoje gyvena tikros dar
cad ji yra tokia, tai turėčiau
Vieną dieną birželio mėnesy dų, jis sakė, kad geležinkelie
bininkų atstovų tarybos, kuo
“Naujienose” jau buvo met kitose šalyse, jos neužil- je Otto Runge atėjo į metalo čiai tyri ruoštis prie naujos ko rių nebeteks savo pensijų. To jut paskutinis neišmanėlis, kad
kių tai įmonių stveriasi valdžia
rašyta apie tuos Tautų Są gio po revoliucijos arba visai darbininkų sąjungoj butą Ber vos: Bet jis be svyravimo pa sumažinimui išlaidų. Vienok to j ai prigulečia. ♦ Gi d. Engdahl
jungos “pamatus”. Jų pra išnyko, arba (kaip Rusijoje). line prašyt darbo. Kiti darbi reiškė, kad geležinkeliečiai turi daryti visai nereikėtų, jeigu supranta ir joj priklauso; tad
smė tokia, kad iki Vilniaus į pavirto valstybės biurokratijos ninkai, kurie buvo tenai, pa ruoštis prie taikos. Tai esąs butų antdėti mokesčiai tiems, ar jis yra nesupratėlis ar dirtyrę, kas jisai per paukštis, vienintėlis kelias. Rugpjūčio kurie gali mokėti. Bet to, ži ja tik kad gauna apmokėt, o ne
klausimas bus galutinai iš Į įrankiu.
caipo socialistą.
Austrijos darbininkų tarybos smarkiai apkūlė jį ir išmetė menesyje kontrolė ant geležin
spręstas, jį • valdytų Tautų susideda iš atstovų, kuriuos laukan. Otto Runge tuomet kelių bus panaikinta. Ėjo kal noma, valdžia nedarys. Ji gali
—P. Kaušius.
lupti devynius kailius nuo biedSąjungos kontrolės komisi renka kiekvienos dirbtuves ir pasakė policijos viršininkui štai ba, kad tas įvykis būtinai turės nuomenės, bet “skriausti” tur
Omaha, Nc'b. — Organizuoti
ja ; Lietuva-gi tuo tarpu tu šiaip darbo įstaigos darbi nin- ka:
! pagimdyti industrijoj krizį. Bet tuolius jai neišpuola.
darbininkai ir Nepartizanų Ly
Thomas tvirtina, kad jis nema
ri demobilizuot savo kariuo kai, turintys 18 metų amžiaus.
“Aš gyvenu su savo pačia
ga į teik e valstijos sekretoriui
menę (o apie lenkų kariuo Atstovai yra renkami kasmet. ir dviem vaikais Oranien- tąs jokių priežasčių tikram kri
Jncohuii peticiją, po kuria
miesto ir
zini. Nereikia turbūt <nė minė
Pirmiausia
kiekvieno
menę nieko nesakoma); Že valsčiaus darbininkų atstovai burger gatvėje,' neturiu pi ti, kad kapitalistine spauda pri
jasirašo 90,000 asmenų. Peti
cijoj prašoma, kad legislaturos
ligovskis turi pasitraukti sudaro vietines tarybas, o pas nigų ir kenčiu didelį vargą, skaito Thomas’ą prie “išmin
[Ui išreikštas šiame skyriuje
iš Vilniaus, ir tenai turi su- kui jos iš savo tarpo skiria at kadangi pažadėjimai, kurie tingųjų” darbininkų vadų.
man buvo duoti “Edeno”
sekamais rinkimais žmonėms
siorganizuot policija iš 5000 stovus į apskričių tarybas, į viešbutyje, nebuvo išpildyti. Parlabientas svarsto bilių, nuomones Redakcija neatsako.}
nubalsuoti. Da reikia 37,000
vietinių gyventojų tvarkai apygardų tarybas, į provincijų Savo laiku man buvo užtik paliečiantį ūkininkus ir ūkio
parašų, kad tie biliai butų su
ARGI
GERAI?
darbininkus.
Tasai
bilius
bu

tarybas
ir
į
visos
šalies
tarybą.
palikyti; kuomet Lietuvos
rinta, kad po atlėdėjimo ka
spenduoti.
vo priimtas pereitą rudenį ir
Gegužės 27 ir 28 dd. buvo
ir Lenkijos delegatai pada visos Austrijos darbininkų ta lėjimo bausmės bus palikta virto įstatymu- To įstatymo Naujienų 168 nu m. d. St. Keturi priimtieji biliai, ku
rys sutartį delei Vilniaus, tai rybų kongresas. Ačiū tam, kad 10,000 markių pas advokatą patvarkymu ūkininkams buvo Strazdas reiškia pasitenkinimo, rie nuo liepos 28 d. tampa įGrtienspach, Berline. Dabar
statymai, yra šie: antį pikietalaiduojama tam tikra kaina už kad socialistų partijos konven vimo įstatymas; bankų kilius,
ją turi pavirtinti ne tiktai rinkimai į darbininkų tarybas
300®
jie to užsigina. Be to, aš tu
cija
atmetė
rezoliuciją
reika

ūkio
produktus,
o
darbinin

yra
gerai
sutvarkyti,
tai
tary

Lietuvos ir Lenkijos seimai,
riu dokumentą, kuriame man
curiuo bankų tarybai duodama šitos suknios fasonas yra gana sekams
buvo
nustatyta
minimum
laujančią
braukt
iš
partijos
bų
sudėtis
aiškiai
parodo
kiek

bet jis yra mėgiamas tų mote
o ir Vilniaus seimas.
galios duoti ar neduoti naujai nas,
buvo prižadėta 300 markių
rų
kurios
moka gražiai, efektiškai, ir
alga 46 šilingų. Tą bilių da tuos narius, kurie pritaria tre jesik tiriančiam bankui čarte- ekonomiškai
vienos partijos stiprumą darbi
rėdyties. Jis ima labai
pensija
kas
mėnesis.
Ir
to
da

Kauno “Socialdemokra ninkų judėjimo. Tarybų rinki
bar norima panaikinti. Iš ūki čiam internacionalui. Jis nu
mažai
materijos
ir laiko pasiūti.
tas’ sako, kad Lietuva ne muose, kurie įvyko lapkričio ir bar man nepripažįsta. T.odel ninkų pusės beveik (nesigirdi rodo, kad galima komunistams rį; bilius, kuris panaikina pir Tokiai sukniai pavyzdys yra su
buvau priverstas, kadangi
mųjų rinkimų įstatymą, ir pa- kirptas nuo 36 iki 44 colių per kru
gali priimti tuos “pama gruodžio mėnesiais 1920 m., aš
protestų,
nors
biliuj
ir
'buvo
nepritart
ir
į
jų
internacionalą
36 mietai reikia 4 jardai 86
aš esmi pagal savo amatą
varkymas, kuris reikalauja iŠ tinę.
colių
pločio materijos, su Vi jardo
nustatyta,
kad
laiduojama
kai

nesidet,
bet
“
kol
tie
draugai
Austrijos
socialdemokratų
par

tus”, nes jie stato ją į pavo
ūkininkų registruojantis pasi balto dėl kalnieriaus ir rankovių rie
metalo darbininkas, jieškoti
jingą padėtį: Vilnius ir po tija gavo apie 93 nuošimčius darbo metalo darbininkų są nų galima panaikinti tik po ke musų partijai nenusižengia tam sakyti kuriai partijai jie pri- šų.
turių metų. Ūkininkai nekelia tikrais savo darbais, persekioti dauso. Išstoti iš partijos jie
Norint gauti tokią suknią su
balsų. Dabartinis tarybų kon
jungos bute, Linien gatvėje”.
išsikraustymo Želigovskio gresas
kirpti
ir pasiūti pavyzdi, prašom
protestų todėl, kad tuo pačiu juos butų ir neišmintinga ir
vėl patvirtino tą faktą,
iškirpti
žemiau paduotą blankutę, pa
gali
tik
tada,
kuomet
faktinai
faktinai pasilieka želigovs- kad socialdemokratų partija Tas nelaimingas žmogžudžių metu bus panaikinta ir taip
žymėti
parašyti savo vardą,
tikrina atatinkamą valdinin pavardę mierą,
ir aiškų adresą ir, Įdėjus |
kinių gaivalų rankose, ir neužginčinamai vadovauja Aus įrankis jau senai pasijuto esąs labai jiems nemalonios mini Bet klausimas kįla: Kur tas ką,
jog toki permaina yra bu- konvertą kartu su 15 centų (pašto
Lenkija turi progos, pasi trijos proletariatui. Apskričių apgautas ir paskelbė vardus tik mum algos. Tuo budu to pa nusižengimas prasideda ir kur inai reikalinga.
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
rųjų
žmogžudybes
kaltininkų.
tvarkymo
panaikinimas
neat

jis
baigiasi?,
Ar
agitacija
prieš
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
naudojant Lietuvos • nusi tarybos pasiuntė į visos Austri
PATTERN
DEPT.,
1789
S. Halsted
jos tarybų kongresą 122 so Valstybės prokuroras delei to neš jiems jokios nuoskaudos. socialistų partiją nėra prasi
DR.
A.
MONTVlP
ginklavimu, vėl užpulti Lie cialdemokratu ir 9 komunis pradėjo tardymą, bet iki šiol Pirm karo ūkio darbinin žengimas socialistų ipakdijai? Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas St., Chicago, III.
tuvą.
25 East Washington St.
dar nėra jokių rezultatų. Prū kams buvo mokama 14^ 15 ir Visi žinom, ka<l trečias inter
NAUJIENOS Pattern Dep.
tus.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
1789
S. Halsted St., Chicago, UI.
Telephone Central 8362
Vietoje naujų konferenci šalies darbininkų tarybas pir sų vyriausybė, matoma, nela 18 šilingų savaitei. Ūkininkai nacionalas nepriima sodialistų
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
1824 Wabansia Avė.
bai
tesirūpina,
'ka<|
sugavus
partijos
ir
smerkia
ją
pravar

nori
grąžinti
“
senąsias
dienas
”
,
mininkas,
Friedrich
Adler,
skai

siųsk
man pavyzdį No. 9000.
jų, musų draugų laikraštis
Valandos: nuo 6 iki 8 Vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
sako:
\
I tė referatą apie politinę padėtį. Lichknechto ir Luxemburgie- nežiūrint to fakto, kad 40 ši džiuodamas buržuazine parti
Mieros ..,.................... per krutinę.
ja.
Tat
ar
viešas
stojimas
už
3lingų perkamoji vertė dubai’
Tarp kitko jisai • griežtai pa nės užmušėjus.
yra toki, pat,' kaip 18 šilingų čią internacionalą nėra lygus
“Mes visuomet buvom smerkė komunistinio interna
Telephone Boulevard 5052
(Vardas ir pavardė)
verte buvo pinu karo. O 18 stojimui prieš socialistų partjir esam už tai, kad Lietu cionalo veikimo budus ir paro
šilingų savaitei Ir tuo laiku1 jy?
vos Rytų gyventojam dė, kad jie neša pragaištį tarp SKAITYKIT IR PLATINK1T buvo
DANTISTAS
Belo man teko viešam susi
skaitoma nepaprastai že
tautiniam darbininkų judėji
(Adresas)
Valandos:nuo 9 iki 9 vai. vaka
butų duota galimybės pa mui. Kritikuodamas komunis
NAUJIENOS”
ma alga.
Valdžia tą savo rinkime girdėt kartą d- Engdah- re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
tiem liuosai pasisakyti, tų taktiką, jisai pabrėžė tą fak
žingsnį teisina tuo, kad finan lį kalbant, kur jis išsireiškė karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
(Miestas ir Valst)
sinė šalies padėtis būtinai rei- taip: “Kas priešinasi 3-čiam 8261 So. Halsted SU, Chicago, I1L
prie ko jie nori dėtis... tą, kad jie savo pažvalgose į

Lietuvos darbo demokra- visumnenfs plėtojimosi eigą
tija visuomet bus griežta naudojasi idealistišku protavi Anglijos įvykių
The Lithuanian Daily News
priešininkė, kad Vilniaus mo budu, kuris neturi nieką
apžvalga.
Pnblished Daily eicept Sunday hy
bendra su marksizmu. Komu
klausimas butų spren nistai skelbia, kad vieno tiktai
džiamas begėdišku machi noro (arba valios) pakanka Pereitą savaitę vidujiniuose
Kditor P. Crigaitto
nacijų keliu, vis tiek iš tam, kad įvykinus tokią arba šalies reikaluose neįvyko nieko
1739 SO. HALSTED ST.,
kur tos machinacijos eitų, kitokią atmainą visuomenėje. ypatingo. Publika labiausia jCHICAGO, ILLINOIS.
iš Lenkų ar iš dabartinės Todėl, kuomet jiems nepavyks do'mavosi Čarį^entiier-Deniscy
ta atsiekti savo tikslo, tai jie su kumštynėmis.
Te^phoae Roosevelt 85M
Tautų Sąjungos.”
Anglies kasyklų industrija
1 įnirtimu nidkina atskirus as
Subscription Bateei
j Bet kad Lietuvos Rytai menis ir šaukia, kad jie ^par pamažėl taikosi, nors turės pra
18.00 per year in Canada.
eiti da nemaža laiko, kol ji bus
$7.00 per year outside of Chicago.
įgautų galimybės liuosai pa sidavę”. Socialdemokratai tuo normalinga.
Beveik kiekvienoj
Skiriasi nuo komunistų, kad
sisakyt, prie ko jie nori dė jie stengiasi numatyt visuome industrijoj algų ginčas išrišta
Entered aa Second Claaa Mattar
March 17th, 1914, at tha Poat Office tis, tai iš tos srities turi būt nės plėtojimosi krypsnį iš eko imkapojinm darbininkams nlĮ gų. Inžinieriai balsuos antrą
of Chicago, I11-, undar tha act of iškraustytas Želigovskis. Jo nominių santykių.
March 2nd, 1879.
kartą. Pirmą kartą jie pasi
Naujienos eina kasdien, išskiriant prašalinimas tuo budu yra
Drg.
Adler
nurodė,
kad
ka

priešino algų numažinimui, šį
nedšldienlua. Laidžia Naujieną Ben
žingsnis prie iš pitalizmas, kurio urnų griuvi kartą
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, pirmas
darbdaviai pasiūlė biskį
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.
sprendimo Vilniaus klausi mą pranašavo komunistai, atsi-1 geresnes sąlygas. Naujos są
gauna ne tiktai vakarų Euro- lygos, kurios liko pasiūlyta
mo)
Uištaikomoji Kaina]

L. S. Sąjungoje

NAUJI £NOS

į

Į

Apžvalga

Į

Pataria nevažiuot
į Briuselį.

Musų Moterims

Skaitytoju Balsai

Dr. A. Juozaitis

f dėmiją gali sustabdyti mokslo
Buržuazinis išmistas. žmonės, bet jų nėra. Buržuazi
nis išmislas panaikinta...
(Feljetonėlis)
Knygų jokių nėra. Laikraš
čiai neišeina. Teatrų ir-gi nė
Yra žmonių ir žmonių.
ra.
žmonių, kurie nieko nežino,
Tai taip maž-daug atrodytų
bet žino, kad jie nieko nežino. Chicaga buržuaziniam išmislui
Ir žmonių, kurie nieko nežino, panaikinus.
'
bet mano, kad savo “filosofine“
Juk elektros padarymui, sa
kepure jie gali užkįjnšti visas nitariniam miesto užlaikymui,
pasaulėžvalgos skyles.
knygų rašymui, dirbtuvių tvar
Paskutinei rijšiai priklauso kymui, Žmonių gydymui, ete,
mūsiškių komunistų vadai.
reikia to “buržuazinio išmislo“.
štai kokias jie nepaprastas
Bet mūsiškiai komunistai ma
“teorijas” skleidžia.
no, kad buržuaziniam išmislui
Mokslas. Kas tai yra moks dingus įvyktų rojus.
las? Tai yra niekas daugiau
žinoma, ne vienodai rojaus są
kaip tik buržuazinis išmislas. voka yra suprantama.
Draugai, supraskite, kad buržu Kitam primityvis gyvenimas
jai mokslo pagalba pavergė dar labai pasidaboja.
bininkus. Darbininkams moks Sakysime, sėdėti prie Gango
lo nereikia ir tt.
upės kranto, valgyti bananas ir
Aš įsivaizduoju sau tokių pa žaisti su krakadiliais kitiems at
dėtį:
'
’ >
rodytų tikrai idealinis gyveni
Chicagoj “buržuazinis išmis mas.
las” — mokslas pranyksta. Elek Niekas tau nerupi: nė valgio
tros nebėra. Gatvekariai susto gaminimas, nė butas, nė drabu
ja vaikščioję. Dirbtuvės užsi žiai — lapų juk pakankamai
daro. žmonėms, gyvenantiems yra...
vienoj Chicagos dalyj, reikia
Vienok, ar daug butų galima
praleisti mažiausia vienų dienų
pasiekimui kitos Chicagos da surasti tokių, kurie pasitenkin
lies. Žodžiu, gyvenimas visai tų panašiu gyvenimu.
apmiršta. Ligos pradeda siaus Be to, visi juk prie Gango
ti. žmonės krinta kai lapai. upės visvien nesutilptų. Kar
Kur pirma gatvės buvo, dabar klinėms prisieitų pasilikti ir
’ j
žolė auga. Porų šimtų metų at Chicagoj.
gal taip atsitiko Londone. Epi O Chicagoj vesti primityvų

gyvenimą ne taip jau patogu.
Lapais vargu čia bebūtų gali
ma apsieiti — žiemos perdaug
Šaltos. Bananos gatvėse čia ne
auga, — tai kuo gi maitinsies?
Priegtam laiko praleidimui pasigestume čia krakadilių. O be
jokio pasilinksminimo gyveni
mas pasidarytų perdaug monotoningas.
Tai taip dalykai stovėtų be
“buržuazinio išmislo”.
Gal butų galima gyvenimas ir
kitaip sutvarkyti. Bet aš ne
manau, kad tatai galėtų padary
ti mūsiškiai mokslo “kritikai“.
Kažin kodėl aš spėju, kad tie
“kritikai“ neįstengtų paduoti
nesusimaišę dviem kiaulėm esti...
— K. Sėjikas.

, Vaiky mirtingumas.
[Iš Federuotosios Presos]

Ncw York. — New Yorko
Piliečių Medikalinis Biuras iš
leido pareiškimų, kad vaikų
mirtingumas New Yorke žy
miai sumažėjęs.
Jungtinėse
Valstijose vaikų mirtingumo
skaičium New Yorkas užimąs
penkias dešimtų vietų.
Tuo pačiu metu Naujosios
Zelandijos vaikų biurai išleido
savo raportų. Raporte sako
ma, kad apie vienas ketvirta
dalis visų gimstančių vaikų yra
prižiuriama “Vaikų Mirtingu
mo Apsaugojimo Draugijos”.
Bėgiu 45 metų Naujoj Ze
landijoj padaryta tai, kad vai
kų mirtingumas

KAD GYVENIMAS BUTU UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI
Lietuvė motina iš Clevelando rašo: 1

“Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo kū
dikiui, bęt sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
no juos visus ant

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)
f

Ji toliau patėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas”. t

The Borden Company
New

Borden Building

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prteiųsk ŠIANDIEN____ 10
ir gauni DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ

GEROVĖ,

kuri paaiškins,

kaip užlaikyti

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas ....................................................................
Adresas ..................................................................

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

3347 Emerald Avė.,

Į

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

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

E5L E <TRA

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

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

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

nupuolė per

nai, kaip išgali. Eik su ja mau
dytis jei ji tų myli.
Biznio reikaluose vyras turi
patikėti pačiai, ir ji turi tuo
įdomauti.
Turėkit vaikų.
Pažinkit viens antrų gerai
pirm apsivedimo.
Bukit atsakomingi ir paguodokit apsivedimo ryšį; užlaikykit jį.
Negyvenki! kartu su savo tė
vų šeimynomis.
Teisėjas sako, kad prisilai
kymas tų patarimų neštų daug
naudos.

Plėšikai pašovė policistų.
Mauricc Leaky, specialia
policistas Nortlrtvcstcrn jarduo
se dapo
pavojingai pašautu
dviejų plėšikų. Eidamas savo
pareigas, jis patemijo, kai du
vyrukai mėgino atidaryti tavorinį vagonų. Pamatę policis
tų, vienas jų šovė į jį. Kulka
sužeidė policisto vidurius, bet
jis to nepaisė. Kitas banditas
bėgdamas drožė policistui re
volveriu galvon, nuo ko jis ir
susmuko. Vienok prikritęs ant
žemės, jis paleido penkis šū
vius Į dvi bėgančia žmogysta.
Vienas banditas
sušaudytas
penkiais šūviais, antras pabūgo,
bet vėliau tapo areštuotu. ’
Policistas nugabentas ligo
ninėn. Sako pasveiks.

Nelaimės automobiliais.

therine Scanton, 4445 S. Union
gat.; Hellen Regan, 4430 Loiwe
gat.; Beatriče Dilio n, 5430 So.
Union gat.; ir Molly Roche,1
4342 So. Union gat. — visos 16
metų: Bertlia* Schroder, 620r
Langley gal.,
ir Edna Hars,j
6747 Rhodes gat. — 15 metų, i
Pranešta policijai jieškoti jų.
šiandien apleidžia Chicagą
keletas Naujieniečių, išvažiuo
dami Lietuvon, per Naujienų
Pinigų Siuntimo Skyriaus patar
navimų. Iš jų kiek daugiaus yra
žinomi šie draugai: Alfonsas
Cinikas, Kazimieras Palionis,
Kastantas Budreckis, Pranas
Grybas naujienų išnešiotojas
Roselande, ir Augustinas Pauliauskas. Visi išvažiuoja “Rotterdam“ laivu ant “Piliau”, iš
ten per Eydtkunus Kaunan.
Laimingos kelionės.

Litiniu Ratiliuose
TO
Nelaimė.
, “
Pereitų utarninkų Čia įvyko
netikėta nelaimė. Ant 45-tos ir
Marshfield gatvių susirinkę vai
kučiai linksminosi, žaidė apie
smilčių 'k virvutę ant gatvės.
Netikėtai ant jų užvažiavo grei
tai bėgantis ugnagesių automo
bilis. Vienas vaikutis tapo mir
tinai. suvažinėtu ir septyni su

Va'kaa Chicagoj. įvyko šešios žeisti, vienas jų. laimi sunkiai.

Apie Ugnagesiai grižo nuo 50-tos ir
pusę. Dabar toj šalyj vaikų nelaimės automobiliais.
mirtingumas yra žemiausias vi dvylika žmonių lengviau ir sun Wincbestcr galvių, kur jie 'bu
vo pašaukti gesinti mažo gais
kiau sužeista.
same pasaulyj.
ro.
Raporte sakoma, kad prie
Pasikorė dėl dusulio.
Kaipo pasekme nelaimės,
mirtingumo sumažinimo iš da
Lowis VVerkel, 76 melų am vaikučių motinos ir jų kaiminlies prisidėjo Naujosios ZelaiŲ
dijos sveikas klimatas. Bet tai žiaus 1722 Orchard gatvės, per kos, susirinkusios apie ugnage
ne visa. Tok i s pat juk klima kelis metus buvo varginamas sių automobilį, pakėlė tikrų
tas buvo keletu desėtkų metu dusulio. Kelis kartus jis tarė revoliucijų prieš Ugnagesius.
atgal. Svarbiausia mirtingu savo moterei, kad tokia padėtis Įširdusios moterįs graibė, mumo sumažėjimo priežastis yra priversianti jį prie įsaužudys- šo, spardė ir dantimis kando
Keli ugnagesiai
ta, kad visoj Naujojoj Zelandi tės. Taip ir įvyko — užvakar ugnagesius.
joj liko įkurta specialinių mo jis pasikorė drapanų klozete. lengvai sužeisti įširdusios mote
rų minios.. Reikėjo šaukti poli
terims ligonbučių. Maža to, Moteris atrado lavonų.
cijos pagalbos numalšinimui
yra nemaža tokių įstaigų, kur
patyrusias slaugės davinėja Namų budayotojų susitaiky įšėlusių moterų ir pal mosavi
mas arti.
mui ugnagesių iš jų nagų. At
moterims atatinkamų nurody
policija z vykdinti
mų, kaip auklėti ir prižiūrėti Pereitų utarninkų teisėjo Lan- važiavusi
dis teismabuty įvyko kontrak tvarkų. Bet moteris nenorėjo
vaikus.
torių ir darbininkų unijų at paklausyti, kumštimis ir paga
New York. — Metalo fabri stovų specialis susirinkimas. Iš liais puolė ugnagesius. Galop
kini ūkai nebesitenkina algų susirinkimo paaiškėjo, kad na pasisekė įvykdinti tvarkų.
kapojimu. Jie būtinai užsima mų industrijoj
ginčai tarpe
Ed|win Casazana,
7 metų
nė pailginti ir darbo valandas: darbininkų ir darbdavių prak amžiaus, 4505 So. Marshfield
nori įvesti 48 ir 49 vai. darbo tiškai užsibaigia. Svarbiausieji gatvės, tapo mirtinai sutriuš
savaitę. Maža to, jiems dia no susitaikymo pamatai yra seka kintu automobiliaus.
Joseph
rėtųsi įyesti ir neonines dirbtu mi :
/
Kowalczyk, 4 metų amžiaus,
ves. Pirmų tokį bandymų pa
1. Priėmimas sutarties, sulig 4441 So. Marshfield gatvės, la
darė Lieberinan & Sanford kurios visi streikai, kilusieji dėl bai sunkiai sužeistas —- sudau
Iron Works. Kada darbininkam algų klausimo namų industri žyta galva. Kiti lengviau su
liko paskelbta, jog jų algos joj, prašalinami.
Atsitikime žeistieji yra Auna Pertenske,
numažinama 10 nuoš., tai tuoj ginčų, teisėjas Landis išriš da penkių metų mergaitė ir jos
kilo streikas.
lykų. Darbininkai neturės ap brolis Harty Pertenske, devy
Nors ir kalbama, kad ir kiti leisti darbo, kol jo nutarimas nių metų, 4441 So- Marshfield
metalo fabrikai bandys kapo bus parūpintas.
gatvės; Joseph Zi beeik, aštuoti algas, bet iki šiol tokį ban
2. Įvykus generalini darbi nių metų,4500 So. Marshfield
dymų padarė tik Lieberinan & ninkų streikui laike svarstymo gatvės; ir dar kiti trys, kuriuos
Sanford Kompanija.
Unijos ginčų, unijos pavelija samdy pasigavusius motinos nusinešė
organizatorius A. Vosk pareiš toj am!s reikalauti iš jų (uni namo pirm negu policijai pasi
kė, kad dėl kiekvieno algų nu- jų) naujų darbininkų, užpildy sekė vardus sužinoti.
kapojimrt bus skelbiama strei mui vietų streikuojančių.
Du vaikučiai buvo patekę po
kas.
3. Jeigu pabaigoje 48 valan sunkiu ugnagesių automlobiliu.
- < ----_
dų unijos neparupino darbinin Ugnagesiams reikėjo pakelti
--------------- ————
kų, pareikalautų darbdavių, tai trukų, kad paliuosavus vaito
pastariemsiems bus suteikta jančius.
teisė priimti neuninius darbi
Vienas ugnagesių buvo 'tris
ninkus.
kartus pertronktas ant žemės
Jei abi pusi sutiks . priimti iki jam pasisekė ištrukti iš
tuos tris punktus,
tai namų įširdusių moterų minios. Ištru
būdavo tojų ginčai praktiškai kęs pašaukė policijų.
užsibaigia ir namų statymas
Pasimirė išgėręs vandens.
prasideda.
BRIGHTON PARK
Manoma, kad susilaikymas
Michael Hdrley, 5447 So. greitai įvyks. Galutinas susi
Naujienų 168 mini. p. Neti
Donore gal., pasimirė pavieto taikymas gal bus paskelbtas kėtai Girdėjęs, norėdamas ap
ligoninėj išgėręs
.užnuodito dar šių savaitę.
gint Keistučio Kliubo valdybų,
vandens. Pajutęs negera, jis
nori Laisvės Varpų padaryt
Apkaltino 11 žmonių.
atėjęs ligoninėn pasisakė tar
melagiu, kurs netiesų pranešąs
Užvakar federaliai teisejhi Naujienų
nautojams esųs užsinuodinęs.
skaitytojams apie
Koronieriaus chemikas, Mc- apkaltino vienuolika žmolnių Keistučio kliubo dalykus. Ne
už peržengimų Volstead prohi- būčiau gal nieko j lai atsakęs,
Nally, darys investigacijų.
bicijos akto. Jie yra kaltinami jeigil' kuris iš susirinkime da
daryme konspiracijos — dėl lyvaujančių narių butų kų pa
Patarimai vedusiems.
paėmimo valdžios degtinės, ku stebėjęs, bet dabar —pašalietis,
Augštesniojo teismo teisėjas, rių kontraktu jie buvo suteikę už svetainės durų būdamas, sa

CHICAGOS
ŽINIOS::

Joseph

Sabatli, pareiškė,

kad perkelti

Moran

Bros, tkrovyk- kosi viską patyręs,

matęs ir

prohihicija nei kiek nepriside- ion, 808 S. May gatvės. Beveik žinąs, kaip ir kas yra kliubo
jus prie sumažinimo divorsų visų degtinę jie buvo išnešę į viduj.
Kokiu bildu pašalinis

skaitliuos. Vedusieius jis duo du artimu garažiu. Tik apie 25 asmuo, p. Netikėtai Girdėjęs, vi

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų lig* i ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE® AVĖ.

CHICAGO.

galionus pasiseko surasti.
da sekamų patarimų:
Kiekvienas vyras turi rūpin
Prapuolė šešios mergaitės.
tis savo pačios pasilinksmini
Laike kelių pastarųjų dienų
mu. Veskis jų pažiūrėti ik rida
mųjų paveikslų, pa važinėti au nežinia kur dingo šešios mer
tomobiliu ir Į teatrus taip daž gaitės. Prapuolusios yra: Ca-

sa tai patyrė? Jis sakosi ve
kaip:
..po .susirinkimo
šmurkšt vidun... tystkaklą per
petį raštininkui, žiurau, kaip
(Seka ant 6 pusi.).

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz
701 W. «l»t SL
Tel.i Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

Pranešimas
Dėl Moterių

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

Ne niekniekiaukit su savų sveikatą
nesirūpinant ape tą neregul&riskumus netvarka, kurias būna prežaščiu daugumo jusu kentejimu. Qaukite pas sava Aptiekonaus

everas

S

Ragulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra d31
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.
PrekB $1.25.
Pardavinėtas Aptiekose visur.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisasi
8149 8. Morgan St., kerti 12 St.
Chicago, Illinois.
SPECIAUSTASi
Moteriikų ir Vyriikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po platų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 1G—2
po piet.
*
Telephoae Yards 687

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligon
bučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo,

AR NORI NAMO?

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aklu
Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos akaudijime,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt}, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne*
dšldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1653 W. 47th S t., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

IrTm. T. STRIKOL’IS'

Žengk prie telefono

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas

Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rm. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263
k..
/

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.

M Telephone Yards 1582

:8

DR. J. KULIS

LIETUVIS
H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaiH kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
S 8259 So. Halsted St, Chicago.

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant kpnservatyvio pamato.

iliiiiiiiaiiiiiii]

CHARLES MESKIS

Telephone Yards 5382

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

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headąuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
\ 139 N. Clark St.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicaga

DR. A; A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 15—12 dieną.
-........ 7 --rr-rT;

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L? DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina. *
Suvedame dratus ir sudedame
fixtures į 6 kam
barių namų už
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite,
o mes suteiksi
me apkainavimą.
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir
I taisome visk^ namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. L VE2ELIS

į

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Ave^

g

arti 47-tos gatvls
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC

"

STORE
Deimantai,
Laikrodžiai

Auksytė,

Colum-

bijos Grafonolas ir
lietuviški
naujausi

rekordai.
4537 S. Ashtahd
Avė.,
Chicago, III

“NAUJIENOS”

I

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, 11L
kampa* 18tk St.
Valandos i 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
—......... .

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 Westeru Avė., Chicago.

WJl_______ ■■■!—

NAUJIENOS, Chicago, IU

m
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

rašo, ar moka...
Net nuste
bau: karakteris puikus; vyras
taipgi nieko sau-’* Pasakysiu
ponui Netikėtai Girdėjusiam,
kad asmuo, per kurio petį
tamsta galėjai “tystelėti’* savo
kaklą, buvo tik tą dieną už
ėmęs raštininko vietą, o raš
tininkas, apie kurį aš turėjau
kada ką nors pasakyti, buvo
jau svetainę apleidęs.
— Laisvės Varpas.

MELROSE PARK
Praeitų nedėldienį Lietuvos
Sūnų ir Dukterų Draugija lai
ke savo piknikų rusų farnierio
Parašakino darže, prie Desplaines upes. Publikos buvo susi
rinkęs gražus būrys ir, kaip
girdėt, draugijai liks, arti šim-

ii—■■

JIESKO DARBO

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

St. Charles, Illw Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo
Melrose Parko kooperativės bendro
vės, tatai visi Šėrininkai malonėkite
priduoti savo Bėrus, kad atidavus
juos Melrose Parko koop. bendrovei
bėgy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben
drovės šėrininkais.
— J. Stanislovavičius.
North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, liepos 28 d.,
kaip 8 vai. vakaro, Knygyno svet.,
1822 Wabansia Avė. Delegatai visi
susirinkit laiku. — Sekr. A. Vilis.
Roseland. — Lietuvių Krikščionių
Literatiškos Draugijos rūpesčiu, pėtnyčios ir nedėlios vakarais, Liepos 29

ir 31, 8 vai., brolių Strumilų svet.,

REIKIA DARBININKU

REIKIA patyrusių power
machine opereiterkų prie
kūdikių drabužių.
904 Roosevelt Rd., 2 fl.

i

kenkiu pasek mes clarbni ir

ATSIŠAUKITE
TUOJAUS.
3855 W. 38th St.

Lietuvos Dukterų Draugystė rengia
draugišką išvažiavimą nedėlioj, liepos
31 d., į Beverley Hill mišką, kaip 10
REIKIA vyrų kaipo agentų Ir ko
vai. ryto. Imti karus iki Ashland
lektorių
prie vienos iš didžiausių svei
Avė., o Ashland karais iki 87 gat.,
katos
ir
atsitikimų insuranco kompa
paskui paeiti 3 blokus į pietus.
nijų
Chicago.
Mokėsime algą ir ko
— Komitetas.
mišiną-pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
West Side. — T. M. D. 28 kp. su $6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
sirinkimas įvyks ketverge, liepos 28 ke tapti superintendentu. Jei esi
d., M. Meldažio svet., 7:30 v. v. Visi darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nariai prašomi atsilankyti.
nigus, matykit musų agentų superin
— Valdyba.
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.
Draugišką Išvažiavimą j Jefferso- CHICAGO MUTUAL CASUALTY
no girią rengia LSS. 81 kp. nedėlioj,
CO.,
liepos 81 d. Bus puikus programas,
431 S. Dearbom St.
visokių žaismių, valgių ir skanių gė
Room 911-91?.
rimų. Atsilankykit kuodaugiausia pa
kvėpuoti tyru oru ir linksmai laiką
praleisti.
—- Komitetas.
REIKALINGAS
darbi

ASMENŲ JIESKOJIMA!

iKy- Į

ti prielankumo bei užuojautos
nuo visuomenės ir draugijų.
D-jos Liet. Ūkininko Valdyba:
Willia'm Duoba,
B. Jankauskas.

A

MARIJONA MISKER
Mirė liepos 26, 1921, sulau
kusi 56 metus amžiaus. Pali
ko nuliudime vyrą Williamą
M i skėrį; motina Ella Kuksht,
Jurgia, Mykolą ir Mamerto;
sesuo A. Schimkis.
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj,
liepos 29 d. 8 vai. ryto iš gy
venamos vietos 140 Swan St. į
Šv. Kazimiero kapines.

93 E. Indiana St.

St. Charles, III.

APSIVEBIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos
nuo 20 iki 35 metų amžiaus. Esu 35
metų amžiaus, turiu 3 vaikučius. Pa
einu Suvalkų rėd., Vilkaviškio pav.;
kalbu angliškai, lenkiškai ir lietuviš
kai. Mylinti linksmą gyvenimą, malo
nėsit atsišaukti. Atsakymą duosiu
kiekvienai.
JONAS LATVAITIS,
Box 553, Christopher, III.

JIESKOPARTNERIŲ.
REIKALINGAS 3-čias partneris,
vyras bei moteris, į Barber College.
Ypata, kadir nebarberis, bet turi bttt
biznio žmogus. Biznis išdirbtas, su
10 pilnai užsimokėjusių studentų.
Greitai bus padidintas iki 22-jų kėd
žių. Reikia įnešti tik $500. Biznis neš
pelno apie $1,800 į mėnesį. Reika
laujama išlavintas užveizda, (manager). Atsišaukit greitai.

Third Street Barber College.
109 E. 3rd St., Davenport, Iowa.

Parduosiu pigiai ir greitai. Pardavi
mo priežastis skyrimas draugų. SaHunas randasi prie pat dirbtuvių
Stock Yards.
REIKIA 10 lietuvių vyi-ų angliškai
4503 So.' Laflin St.
kalbančių. Katrie išgyvenę 3 metus
ar daugiau Chicagoj; mokslo nerei
NORIU pirkti pečių virimui ir ke
kia, išmokinsime darbą veltui. Žmo
gus geli uždirbti nuo $3,000 iki $5,- pimui, gaso, su anglimis kūrenamą
OOO j metus. Kreipkitės prie:
arba vienu gasu kūrenamą arba abu
2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvos Ūkininko Draugija
savo metiniam
susirinkime
svarstė Chicagos Lietuvių Ta
rybos atskaitą tilpusią “Naujie
nose” gegužio 13 d. 1921 m. iš
atsibuvusios
manifestacijds
rugpiučio 15 <1. 1920 m. Audi
torium teatre. Nutarta viešai
paskelbti Daueikiino re/dliuci.ią:
Kadangi Chicagos Lietuvių
Taryba neišdavė raporto išimti
nai iš manifestacijos, kaip bu
vo reikalauta, ir
Kadangi paduota smulkme
niškai įplaukimus tiktai iš ma
PASARGA
nifestacijos, o išlaidų panašiai
paduota daugelių neturinčių Norintieji pasigarsint j sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
bendra su manifestacija, ir
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
Kadangi padengta memoran karo.
dumo žymė išlaidą tuo tarpu
Pardavimai savasčių, biznių, auto
rinkta aukos nuo draugijų pa mobilių, rakandų, kambarių jieškojidengimui lėšų ir dr-ja Lietuvos mai, apsivedimai, asmenų jieškojiir t.t. turi būt iš kalno apmokaŪkininkas iš savo iždo taipgi mai
mi.
aukavo $10.00 ir veik tiek liue
padarytos paskelbime, turi
są kolekta padarė ir įteikė Chi- būtKlaidos
atitaisytos f 24 vai.
cagos Lietuvių Tarybai, apie
tai nieką neminėta, ir
Kadangi ši atsaika nepilnai
paduota ir keletą klaidingų iš
JIEŠKAU savo busbrolio Felaidų pažymėta,
Nutarta, kad ši uotui išreiš likso Stanio. Pranešk kur gykiame papeikimą Chicagos veni, atrašyk laišką.
Petronėlė Gedmin,
Lietuvių Tarybai už netaktingą
veikimą finansų reikaluose, ir 2314 W. 23-rd PI. Chicago,III.
Kad tolesnei butų skelbiami JIEŠKAU savo kaimyno Petro Baraportai bei atskaitos visuome lecko, Sviraičių kaimo, Telšių apskr.,
Triškių valsč. Meldžiu jo paties at
nei iš žymesnių veikimų, ir
sišaukti, arba kas jį pažįsta praneš
Kad draugija Lietuvos Ūki ti. Svarbus dalykai iš Lietuvos.
ANTANAS TOLEIKIS
ninkas neturi jokios tendenci
R. F. 1, Box 77, c-o Weaver
Herrin, III.
jos kenkti Tarybai, bet trokšta
taktikos ir solidarumo veiki JIEŠKAU pusbrolių, Antano ir
muose, ir dirbti visuomenės ir Juozapo Jankevičių, Panevėžio apskr.
Ramygalos valsč., šukonių kaimo.
draugijos žinioje; vengtų vidu Jie
patys malonės atsišaukti, arba
jinių nesusipratimų, nes tai juos
žinanti(GretenaitS)
teiksis pranešti.
MARIJA
RU?.IENK,

PARDAVIMUI

FRED URSHIK,
gos, nelaimei patikus, ar taip
558 W. 37th St.
susirgus ar mirus. Geras kon
traktas, geram žmogui. Patyri
PARDAVIMUI saliunas lie
mas nereikalingas. Kreipkitės
MOTERŲ
tuvių ir kitataučių apgyVentoj
Naujienos 851.
vietoj. Parduodu greitai, kadan
sortavhno popierinio šlako.
gi važiuoju Lietuvon.
Nuolatinis darbas, švarios ap REIKIA patyrusių vyrų rišimui
6915 S. Western Avė.
popierinių atmatų į pundelius. Nuo
linkybės. $12.00 algos pradžiai. latinis darbas, ir geros, švarios ap
linkybės. $20.00 algos į savaitę praGUMBINSKY BROS. CO.,
PARDAVIMUI saliunas labai ge
džiai.
roj vietoj, visokių tautų apgyventa.
2261 S. Union Avė.
GUMBINSKY BROS. CO.,

piknikuose žaislų etc., išsirū
pinta ir kalbėtojais. Kalbėtojų
buvo du, iš Chicagos parsik
viesti, matyt, komunistai. Apie
jų prakalbų turinį nėra reika
lo minėti: tai mišinys sakinių
be jokio ryšio. Kmlito teciaus
galima duoti jiems už tai, kad
turi neblogą atmintį: jie iš at
minties kartojo tai, ką buvo ko
VYRU
munistų lapeliuose skaitę; bet Dramtiško Ratelio reguliarinis su
įvyks pėtnyčioj, liepos 29,
jiems bekartojant tai, ką iš sa sirinkimas
REIKALINGAS bučeris
kaip 7:30 v. v. M. Meldažio svetai
vo lapelių išmokę, publika ėmė nėj 2342 W. 23 PI. Visi naria pra atsakantis savo amate. At
šomi susirinkt laiku, nes turime la sišaukite tuojaus:
nerimauti ir skirstytis,
taip1 bai
svarbių reikalų. Beto, reikės pa
kad kalbėtojai nebaigę pamok sitarti dėl busimojo išvažiavimo.
K. MIKLOSH,
— Valdyba.
slų nutilo. Melrosparkiečiams
2958 So. Lowe Avė.
mat komunistų pasakos nusibo
L. S. S. 4 kuopos susirinkimas bus
REIKALINGAS
do, juo labiau tokių kalbėtojų, | nedėlioj, liepos 30 d., 10 vai. ryto
BUČERIS.
kur patys nieko nežino. —O. Fellowship House selėj, 831 W. 33 PI-

Rezoliucija.

REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
PARDAVIMUI saliunas, la
PIRMOS KLESOS barbe
ns j ieško darbo ant visados, AGENTŲ REIKIA, vieninte- bai geroj vietoj, lietuvių ir ai
arba vakarais. Atsišaukite, 16 kompanija išrašo kombinuo rių apgyventa. Pardavimo priežastis važiuoju tėvynėn.
Naujienos 352.
tus policy, mokančius laike li

107ta ir Indiana avė., bus gražios
prakalbos anglų ir lietuvių kalbomis.
Pėtnyčios vakarą bus taipgi graži
REIKIA moteries arba merginos
orkestros muzika. Kviečiame vietos pridabojinvui 2 vaikų — 9 ir 6 metų
lietuvius gausiai atsilankyti.
amžiaus. Gera alga. Matyti galima
— komitetas.
nuo 4 vai. po piet.
B. GILOIT,
1641 N. Bingham St.
Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
Phone: Armitage 7904
drovės šėrininkų mėnesinis susirinki
mas įvyks panedėlį rugpiučio 1, J.
Stančiko svet. Visi šėrininkai malo
nėsite dalyvauti.
— Direkcija.

Draugės ir draugai malonėkit visi
ateiti, nes turime svarbių reikalų ap
tarti.
— Org. J. M. Vainauckas.

Ketverge, Liepos 28 d., 1921

WM. H. NOVEK nranager,

.
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J. KINDER,
5423 Princeton Avė.,
Chicago, III.

REIKIA pardavėjų, sena instaiga
Trust Co., padarė bankinio discounto
išlaidą, siūlo tamistai pirmenybę ir
gerą komišiną. Prie musų, gali pa
daryt gerai ir mes siūlome tamistai
sales ofisą tuojaus.
168 N. Michigan Avė.
Room1 200.

DIDŽIAUS1S 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
apielinkėj.
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

P/fRDAVIMUI medinis namas 5
kambarių ir 2 lotai, cemento augštas
skiepas su padėjimu, vana, elektra;
gera vieta ir tyras oras. T vartos 3
karvėms ir automobiliui garadžius.
,J. ZA BIELSKI S,
1233 W. lllth PI.
Tel.: Beverly 3362

KARfi PRIEŠ AUGŠTAS KAINAS.

PARDAVIMUI mūrinis namas vie
nai šeimynai gražioj vietoj, du metai
kaip budavotas, viskas įtaisyta pagal
naujausios mados, 6 kambarių. Atsi
šaukite pas savininką:
WALTER GALASAUSKAS,
6025 S. Washtenaw Avė.
PARDAVIMUI bizniavas namas
geroj vietoj, arti šv. Jurgio bažny
čios prie 3221 Lime St. Rendos ne
ša $40.00 į mėnesį. Parduodu labai
pigiai; už $2,900. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Kreipki
tės prie savininko.
M. MATULIAUSKAS,
3356 So. Halsted St.

gera proga dėl gero fotografo.
PARDAVIMUI didelis paminklas,
Savininkas išeina iš biznio. At kuris
randasi ant Ali Bohemian ka
pinių. Kainavo $400, dabar kainuotų
sišaukite Naujienos 814.
apie $600. Moters lavoną perkėliau
į šv. Kazimiero kapines, tad tas pa
minklas permažas. Perkantis gaus
pigiai.
L. AŽŪRAS,
3301 Auburn Avė.

Geras mūrinis namas arti kampo,
2 flatai po 6 kambarius, 2 flatai po
4 kambarius ir didelis Storas su ge
rai įrengta užpakalyj keptuvė, ant
Bridgeporto. Kaina tik $9,500.00. Iš
mokėjimas pagal sutartį.

PARDAVIMUI saliunas,
geroj vietoj. Parduosiu -pi
giai, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite:
3641 S. Halsted St.

davimo priežastis, savininkas važiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite greitai.
V. J. LATVĖNAS,
411 Lincoln St.
Rockford, III.

ANT PARDAVIMO soft drink parlor ir lunch room. Biznis geras. Išly
gos geros. Priežastis pardavimo naš
lystė. Atvažiuoti $1.00 ant Theodore
Roosevelt. Geresnės progos nėra. Per
sitikrinkite.
E. KIZEVIC,
608 Ship St.
St. Joseph, Michigan
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MORTGECIAl -PASKOLOS

GERAS PIRKIMAS SOUTH SIDE

Gražus mūrinis namas 5 ir 6 kam
BEVEIK geriausia užtikrinimas.
barių arti Garfield Boulevardo. Ga
Pirmo
mortgečio farmų bondsai, po
lima nupirkti už $6,000.00. Veikite
$500.00
vienas, pelnas 12%. Užtikri
tu6jau.
nimas keletos bankų. 75% par pasko
los bile laike. Pilnai išmokės į 2 me
BARGENAS
tu,
parduodama ant išmokesčio.
Arti Douglas Parko.
J. L. WELLS,
Room 1305—11 So. La Šalie St.
Įmokėk $1,000.00 ir imk $120 į mė
nesį, perkant puikų mūrinį namą, 1
flato, 7 kambarių, 2 flatai po 8 kam
barius; elektra ir kiti parankumai.
Kaina $8,500.00. Mortgečių gausite
be komišino.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

BRIGHTON PARK.

Nepraleisk progos, čia yra tikras
bargenas: 2 augštų mūrinis namas,
2 flatai po 4 kambarius, viskas nau-1
jos mados. Randasi arti naujojo tea-1
tro. Kaina $6,000.00. įmokėjimas pa
gal sutartį.
FABIJONAS ir MICKEVIČIUS,
809 W. 35th St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
SU KELETĄ ŠIMTŲ
tuvių kolonijoj. Savininkas eina
Padarysi pinigus.
į kitą biznį.
722 W. 120 St.
šiuos namus.
PARDAVIMUI barbernės 3Pirkdamas
pagyvenimų
naujas mūrinis naW. Pullman, III.
fixtures 2 kėdžių. Labai pi mas po 5 kambarius, elektra, vanos,

giai. Kreipkitės:
2019 Canalport Avė.
PARDAVIMUI grosernė. Ge

Pardavimui namas puikiausioj vie
toj, pietinėj daly j miesto. 10c trau
kiniu ir tik du blokai iki Chicagos
gatvekarių linijos. Vienas blokas nuo
mokyklos, bažnyčios ir krautuvių, ši
vieta aprūpinta suromis, vanduo, ga
sas, elektra ir cemento Šalygatvei.
Kaina $200. Pasidaryk savo lengvas
išlygas. Kreipkis arba rašyk.
A. JOZEFOWICZ,
1509 Tell PI.
3rd fl.

PARDAVIMUI investmento 16 Še
rų Co-operative Society of America.
$25 Šeras. Taipgi trys šėrai pirkti už
$61.50. Parduosiu lygiai už $67.00.
Matykit M r. Ure.
168 N. Michigan Avė.
Room 200.

Padaryt pinigų?

PARDAVIMUI saliunas
REIKIA vyrų ir moterų valdiškam geroj vietoj, netoli Šv. Jur
darbui tuojaus.
Filing klerkų, listing klerkų, typis- gio parapijos. Gali pirkti
tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- pusę arba visą už prieina
nešių bei ppvatiškų detektivų.
Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė. mą kainą.
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir
943 W. 33rd St.
nuo 7 iki 9 vakare.
PARDUODU
šaliunui
partition keletos rųšių šė
pas — parduosiu visai pi
PARDUODU studio labai ge giai. Kreipkitės:
1957 S, Canalport Avė.
roj vietoj, gerai Įrengta. Labai

TURI BŪT PARDUOTA TUOJAUS

STOCKAI-SEROS

AR NORI

REIKALINGA janitoriaus
pagelbininkas — turi būti gerai
PARDAVIMUI bučernė
patyręs. Pavienis, gera mokes ir grosernė labai geroj vie
tis, kambarys ir valgis.
toj. Pardavimo priežastis,
Pašaukite: i
apleidžiame Chicago.
S. RAKAUSKAS,
2655 W. 43rd St.
Telephone: Dorchester 5742.

ras biznis. Lietuvių koloni
joj. Priežastį pardavimo pa- PASINAUDOKIT GERA PROGA.
tirsit ant vietos.
Pardavimui du bizniai: grosernė,
bučernė,
duonos kepykla ir 8 kamba
ninkas sykiu ir mokinis ant
1736 W. 47 St.
rių namas už labai žemą kainą. Par

aptiekoriaus. Atsišaukite i
Poškos Aptieką.
r
3101 S. Morgan St.

NAMAI-2EME.

sykiu.

29 So. La Šalie St/
Room 348
---------- ... -.11

NAMAI-ZEMĖ.

augštas cemantuotas skiepas, įreng
ta pastogė, ir kiti parankumai. Par
duoda už $3,000.00 pigiau, negu yra
verias. Įmoket tik $2,500.00. Randa
si prie 33-os ir Emerald Avė.

Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų i Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St.» Chicago, III.

KONTRAKTORIUS
Namų budavojimo.
Taipgi taisau senus namus; pertaisau
krautuves. Darbą atlieku gerai ir už
prieinamą kainą. Kreipkitės šiuo ant
rašu:
B. W. NAVICKAS,
3238 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 8329
ROSELAND

1 Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate, paskolas,
insurinai,
ir t. t.
2 pagyvenimų mūrinis namas po
10715
S. Michigan Avė.
6 kambarius, gerame stovyj. Kaina
Phone:
Pullman 3499.
tik $2,800. Įmokėt tik $600.00.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
2 flatų mūrinis namas ant kampo,
apačioj krautuvė ir 4 kambariai pa
JIEŠKAU svetainės kintamų
gyvenimai, viršuj 5 kambarių pagy
venimas, užpakalyj garadžius 2 au paveikslų rodymui. Turinti to
tomobiliams. Rendos neša $60.00 į kią, arba žinanti, malonėkite
mėnesį. Kaina tiktai $3,200.00.
pranešti.
C. P. SUROMSKI & CO.,
3446 S. Halsted St.

P. O. Box 234

PARDAVIMUI 40 akerių farma
Wanamie, Pa.
tarpe lietuviu, netoli nuo miestelio,
Kart, Mich., prie gero kelio, yra so
das, malkų kurianimui. Platesnių ži
Nuolatinis rėmėjų skaitnių kreipkitės pas:
S. BOIVIDAS,
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
R. 4. Hart, Mich.
LAND & INVESTMENT CO. ofise
vįsi reikalai yra atliekami teisingai,
Pasakysiu kodėl.
GREITAI parduoda 2 pag. medinį gerai ir greitai.
P.
M.
KAITIS,
ofiso
vedėjas,
namą po 4 kambarius: gasas, vanos,
3301
So.
Halsted
Str.,
Chicago,
III.
skiepas, 6 metai statytas, rendos ne
ša $36 į mėnesį. Randasi arti 50th ir
Union Avė. Kaina tik $2,900.00. Par
davimo priežastis, važiuoja Lietuvon.
J. NAMON,
3452 S. Halsted St. 2 fl.

PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vietoj; užpakalyj 5
kambarių pagyvenimui. Parda
REIKIA jauno vaikino mes- vimo priežastis, partnerių ne UŽ PUSDYKĮ parduoda delikateseną, grosemę ir kitokių daiktų ant
senger 16-17 metų. Norinčio pra sutikimas.
kampo. Biznis išdirbtas per 18 me
mokti banko darbą, puiki proga.
3201 S. Auburn Avė.
tų, tarp tirštai apgyventa žmonių.
Atsišaukite tuojaus.
Taipgi galiu mainyti ant automobiliaus ar loto.
UNIVERSAL STATE BANK
5658 So. Princoton Avė.
3252 So. Halsted St.
PARDAVIMU1 barbernė su
DIDELIS bargenas West Side. Par
trimis krėslais. Biznis išdirb duodame
duonos ir keksų keptuvę,
tas per 20 metų. Atsišaukite į labai geroj vietoj. Biznis padaro $65
PARDAVIMUI mūrinis namas, 6
$90 į dieną. Pardavimo/priežastis
Naujienų ofisą laišku No. 350. iki
nesveikata. Norinti pasinaudot gera šeimynoms, keturios po 4 kambarius
proga, atsišaukite greitai. Kaina ir 6 kambariai. Elektra, gasas ir ki
PARDAVIMUI Cadillac taxi
ti modemiški parankumai. Lietuvių
$8,200.
cab geram stovyje ką-tik nuJ.
NAMON,
kolonijoj.
PARDAVIMUI saliunas,
1617 N. Lincoln St.
3452 S. Halsted St. 2 fl.
maliavotas, gali stoti ir dirbti greitu laiku, gera vieta su
netoli North Avė.
tuojaus. Galima uždirbti iki pragyvenimu.
Phone: Humboldt 1379
PARDAVIMUI grosernė.
$20.00 kasdien. Atsišaukit ket
357 E. 115th St.
Turi būt parduota šių savai PRIIMSIU geriausį cash pa
verge ir pėtnyčioj nuo 6 vai.
Kensington, III,
tę. Bargenas.
siūlymą už 2 lotu prie Talman
iki 8-tos vakare.
Kreipkitės:
Avė., arti 40th St.
1745 W. North Avė.
3759
S.
Halsted
St.
3-čių lubų
JOHN O. SYKORA,
2410 S. &2xi<i Avė.
PARDAVIMUI kendžių krau
Tel. Cicero 5331.
tuvė labai geroj vietoj tarp lie
tuvių, pigiai $2,100.00. Rendos
PARDAVIMUI 2 namai po 5
neša į mėnesį $30. Pardavimo kambarius: gasas, vanos, ce
priežastis — važiuoju į Lietu mento fundamentas. Randasi
vą.
A. K.,
prie W. 38th PI. Kreipkitės prie
2118 W. 23rd St.
savininko. ; K. KUPRIS,
4028 Brighton Place.

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIAI

Vartotų Automobilių
Bargenas

Specialia kainos numažintos puikiausių mažai var
totų automobilių mieste. Mes specializuojame augštos
rųšies automobiliais. Kiekvienas automobilis gvarantuotas, kaipo atstovauja.

MARMON CHICAGO CO.,
2230 Michigan Avė.
A. Kweder, specialis atstovas,
’
Tel.: Yards 3733.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, velour ir odos seklyčios setai,
3 karpetai, 1 valgomo kambario se
tas, floor lempa. Saymor victrola ir
2 miegamo kambario setai, ir taip
toliaus.
1644 So. Lawndale Avė.
Phone: Lawndale 8099.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI garadžius dėl
40 automobilių. Taipgi repairing
shop. Namas gyvenimui dėl 2
šeimynų, po 6 kambarius. Vis
kas nauja su moderniškais įtai
symais. Kreipkitės į Naujienų
ofisą No. 356.

PARDAVIMUI namas, 1
pagyvenimo ant 2 lotų, 1
PARDAVIMUI kampinis karvė, 16 ančių, 30 vištų.
plytų cottage 6 kambarių. Kaina $2,250.00.
Bargenas.
11140 So. Homan Avė.
3200 S. Lime St.
Mount Greenwood, III.

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ
ir

LABAI REIKIA

Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 j
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KRASNICKA

190 Nnorth State St.
Kanapas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted. 2407 W. Madison,
1850 N. Welb St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namart».
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokijimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalauldt knygelis.
Tai. Seeley 1648.

SARA PATEK, pifminiakj.

i: i

