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Didelė demonstracija Ber- Neramumai Lisbone. Sid Hatfield nušautas.
line prieš karus.
LONDONAS, rugp. 1. — Pa Matewano policijos viršininkas

nušautas privatinių mušei
sak žinių, naujas politinis krikų teismabučio kieme.
10,000 raudonų vėliavų iškelta zis, kuriame kareiviai lošia svar
bią rolę, iškįlo Lisbone, Portu
ties kaizerio rūmais, kur
WELCH, W. Va., rugp. 1.
jis pasakė savo gar
galijoj.
Rusijos kariuomenė demobili
•LONDONAS, rugp. 1.
Pul
Iš Ispanijos pranešama, kad Buvęs Matevvan policijos virši
siųjų karo prakalbų.
zuojama, sako Trockis.
kai menkai maitinamų sovietų
visas Lisbon gamizonas 4 vai. ninkas Sid Hatfield ir to mies
-------------kareivių bėga iš bado apimtų
BERLINAS, liepos 31. — Su subatos ryte tapo pašauktas pa- telio policistas Ed Chambers
RYGA, rugp. 1. — Bolševikų apygardų Rusijoje. .Jie yra ne
Itruliuoti gatves. Kareiviai pikie- tapo nušauti šiandie vietos teis
karo ministeris Leonas Trockis suvaldomi ir nesilaiko jokios kaktuvėse pradžios pasaulinio tavo gatvės, o svarbesnėse kryž mabučio kieme. Privatinis mu
pasikalbėjime su Rosta žinių j disciplinos ir, sakoma, eina ant karo, prie kaizerio rūmų Lus- kelėse ir aikštėse tapo pastaty šeika C. E. Lively ir keturi ki
True translation filed with the posttengartene, kur septynius me
master at Chicago, 111., Aug. 2, 1921 agentūra Maskvoje, užginčijo Maskvos. Delei to esąs pavo tus atgal kaizeris Wilhelm pa tos kanuolės.
ti žmonės yra areštuoti sąryšyj
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 visoms pasklidusioms žinioms, jus, kad sovietų sukurtoji val
Portugalijos kabineto nariai su ta žmogžudyste.
kad buk bolševikai mobilizuoja- džia gali pavirsti j anarchija- sakė savo garsiąją karo prakal tariasi su prezidentu ir esą lau
Hatfield pereitą savaitę tapo
ba, paskelbiant karą Rusijai,
si prieš kaiminines Rusijos val
[areštuotas už apšaudymų metai
kiama “svarbių įvykių”.
Fi n landi ja, Latvija, Lenkija
stybes. Trockis sakęs, kad rau ir Rumusijų griebiasi atsarges šiandie įvyko milžiniška demon
atgal miestelio Mohawk. Jį at
donoji armija dabar yra tris sy nių karinių priemonių, kad ap stracija. 10,000 raudonų vė
gabenta į Welch kalėjimą.
liavų plevesavo ore.
kius mažesnė, negu kad buvo saugojus savo rubežius.
Chambers irgi tuo pačiu reika
Siunčia atstovų susitarti.. Rei
30 kalbėtojų pasmerkė karų.
kj.
devyni
mėnesiai
atgal
ir
kad
jis
lu turėjo stoti šiandie prieš teis
kės apie $1.500,000 į mėnesį. Pabėgėliai išnešioja ligas
Gautosios iš Rusijos žinios Tai buvo didelė demonstracija
tus
distriktus,
nėra
sasitarinių*
vis
dar
tebėra
mobilizuojama.
mą. Hatfield buvo paliuosuotas
Aukos nebus renkamos.
prieš karus. Kalbėtojai įėjo į
sako,
kad
Ni'kolai
Lenin
vyks

Trockis
pridūrė,
jog
tas
tie

įmonių, sako sveikatos
KOBE, Japonijoj, rugp. 1. — už kaucijų ir atėjo pasimatyti
kaizerio
katedrą
ir
kalbėjo
nuo
tąs
Į
Londonu
svarbiais
val

sa, kad sovietų valdžia didina
komisaras.
Streikuojantįs dokų darbininkai su Chambers, kada jiems besi
WASHINGTON, rugp. 1. —
skaičių karinių mokyklų ir kad džios reikalais, o Leonas Troc jos laiptų. Katedra irgi buvo pakėlė naujas riaušes. Keli tūk kalbant priėjo mušeika Lively
Sekretorius Hoover šiandie te
kis siunčiamas Į Sibcrijų su apkaišyta raudonomis vėliavo
armija,
kuria
valdžia
gali
pasta

Sunkumų
RYGĄ,
rugp.
1.stančiai streikierių nuėjo prie su savo draugais ir pradėjo su
legrafavo Amerikos šelpimo
mis.
privatine
misija.
tyti
karo
lauke,
jei
butų
priver

Wada šventnamio, bet policija jais bartis, o paskui ir šaudyti.
administracijos atstovui Euro kovos su didele choleros epideDemonstracijoj
dalyvavo
apie
jiems pastojo kelią. Tada jie
Sid Hatfield buvo Matevvan
poje, Walter L. Bro\vn, Londo , mija sovietų Rusijoje dar la sta tai padaryti, butų daug sti
50,000
žmonių.
Plekatai
skelbė
translation filed with the postpatraukė prie kito šventnamio, policijos viršininku pernai, kada
ne, tuojaus vykti j Rygą ir pra biau padidina baisi veik visoje presnė, negu kad buvo praeityj. True
karų
karams
ir
kitus
prieškari

inaster
at
Chicago,
III.,
Aug.
2,
1921
Jis užginčijo žinioms, kad as required by the act of Oct. 6, 1917
bet ir ten policija jų neleido. gauja mušeikų atėjo į miestelį
dėti tarybas su Rusijos sovietų šalyje padėtis sanitarinių įmonius
obalsius.
Sužeistieji
gi
ka

Rusijos raudonosios armijos pul
valdžia apie šelpimo darbų Ru
reiviai rinko aukas sušelpimui Po mažo susirėmimo jie nuėjo ir pradėjo mėtyti angliakasius
misaras
Dr.
Semaško,
rašydakai
buk
kariauja
po
Mustapha
prie trečio šventnamio, kur jie iš butų. Jis ir mayoras užsisto
sijoje.
Rusijos
badaujančiųjų.
inas
Maskvos
Iz
vesti
joje.
Kernai Paša vėliava prieš grai
irgi susitiko smarkų policijos jo už angliakasius ir ištikusia
Hooverio, kaipo administra
Aplinkui
gi
demonstracija
ir
“Purvo miestuose tiek daug, kus.
cijos galvos, instrukcijos tapo
ATIIENAI, rugp. 1. — Grai didesnėse gatvėse stovėjo bū kordonų. Ištikusiame susirėmi me susirėmime mayoras ir keli
kad
net
sausmečio
laiku
žmo

me policija panaudojo kardus ir mušeikos liko užmušti. Delei to
pasiųstos gavus kalblegrama
nes,
kurie
yra
ant
tiek
laimiuTrue translation filed with the post- kijos armija Anatolijos fronte riai policijos, apsiginklavę šau keletą žmonių sunkiai sužeidė.
Hatfield ir 23 kiti angliakasiai
nuo Maksimo Gorkio, perduo
master at Chicago, III., Aug. 2, 1921 praplečia savo veržimąsi pietų tuvais ir kulkasvaidžiais, pasi
gi,
kad
turi
kaliošius,
nešioja
dančių sovietų valdžios priėmi
as required by the act of Oct. 6, 1917 kryptimi, sako pusiau oficialinė rengę prie pirmos progos pulti; Streikieriai ignoruoja valdžios tapo patraukti teisman, bet teis
juos
gatvėse;
srutų
nuovados
ir
mų jo pasiūlymo pagelbėti šel
žinia iš Smyrnos. Graikų pulkai* taikos šalininkus ir pralieti uždraudimą daryti procesijas ir mas juos išteisino. Neužilgo tu
vandens
pervados
yra
baisiau

pti badaujančius Rusijos vai- Į
eiti į šventnamius.
rėjo įvykti nauja jų byla ir ka
perėjo Meandre upę ir eina pa kraujų.
siai
suįrusios
ir
netaisomas,
”
kus, jei esantįs Rusijoje ameri
syklų savininkai, darydami vis
lei Aidin geležinkelį.
Demonstracija
rengė
sociali

rašo
Dr.
Semaško.
kiečiai bus paliuosuoti.
ką kad kaip nors nuteisus ir nu
Apskaitoma, kad nuo prad stai.
Reikia
prie
to
pridėti,
sako
“Džiaugsiuos, jei jus tuojaus
Duos patarimus amerikiečiams žudžius Hatfieldų, net ir krimi
žios graikų ofensivo Turkijos
jis,
“
masines
klajones,
kurios
važiuosite j Rygą,** Hooveris te
nalinius įstatymus permainė.
500 žydų žuvo pogromuose
nacionalistų nuostoliai siekia:
tarsi
nedorėlio
butų
pienuotos,
I
[Iš
Lietuvos
Informacijų
Biuro
legrafavo Brownui. “Betgi sup
Dabar, matyt, jie pasirinko tik
įvairiuose Ukrainos
užmuštų ar sužeistų 12,000, pa
išnešiojančios
užsikrėtiniusi
iš
rantama, kad belaisviai turės
Kaunas, VII, 2.3 d. Kaune resnį kelia ir savomis jiegomis,
miesteliuose.
imtų belaisvėm 9,000, dezertirų
vienos vietos į kitų per tukstan- (
įkurtas biuras vardu . “Kūrė pagelba savo mušeikų, tai at
9,000; viso 30,000.
tuksiančių •
reikalavo valstybes sekretorius, čius ir desetkus
Valdininkai
perspėjo,
kad
•
jus.” Biuro tikslas yra konsoli liko.
NEW YORK, rugp. 1. — PaGraikų kariniai laivai apšau
pirm negu jus pradėsite tary viorstų. Badaujantis Volgos gy
Anglija jo neįsileis.
Lively yra kompanijų šnipasduoti Lietuvos prekybų ir pra
laikinio
Amerikos
žydų
dė
Trebizondų,
Juodųjų
jurų
paventojai
eina
į
pietus,
kaip
lasa
^
bas. Jus pripažinsi te, kad tokis
monę, o ypač duoti grįžtan provokatorius, Colorados strei
žingsnis yra butiniausias priro vina, sėdami savo kelyj užsi- kongreso ir kitų žydų organi- k raštyj.
NEW YORK, rugp. 1. — An tiems Amerikos lietuviams do ke irgi
nušovęs
angliakasį.
zacijų gautų žinių, žydų pogro
k
rėti
m
us
ir
mirtį.
dymas sutikimo užtikrinti gy
Turkai laukia daugiau
glijos pasportų valdininkas New rų patarimų kaip atatiinikamai Welch yra McDonald paviete
mai
Ukrainoj
atsinaujino
tose
vastį ir laisvę musų štabo. Pra
kareivių.
Yorke J. P. Main perspėjo Dr. sunaudoti savo kapitalų. 3arp — kompanijų viešpatijoj —
Cholera jau pavirto į didelę vietose, kur buvo didelės skerneškite apie tai Gorkiui ir Ka- epidemiją Volgos, Voronežo,
Ben L. Reitman iš Chicago, kad steigėjų yra Petras Vileišis, bu- kur, žinoma, Lively nebus bau’
dynės
pereitais
metais.
j
KONSTANTINOPOLIS,
rugp.
menevui.”
Rostovo ir Orio gubernijose.
Sakoma, kad dabartiniuose 1. — Pasak žinių iš Anatolijos, jis nevažiuotų sekama seredų vusis Žemės, Ūkio ir Valstybės ' džiamas.
Hooveris paskelbė oficialinį Mažesni siautimai tapo surasti
laivu Adriatic, kadangi Angli Tarybos į turto? “N.” Red.]
tekstų Gorkio pranešimo nuo plačiausiuose respublikos plo pogromuose nužudyta 500 žydi/ Turkijos nacionalistai laiko po- jos valdžia jo neįsileis. Dr. Reit Ministeris Tūbelis, ir buvusia
keliolikoj miestelių.
zicijas į rytus nuo Sivrihissar,
sovietų valdžios. Jis beveik ne tuose.
man važiuoja į Rusiją ir jo pas- Valstybės Tarybos Pirminin
Į miestelį Lubam Bobruisko apie 50 m. į rytus nuo Eski- portas yra patvirtintas Angli kas (?) šilingas.
sigiria nuo pirmiau paskelbto
“Volgos apygardoje permato distrikte, gegužės 16 d. atėjo Shehr, laukdami pagelbon dar
teksto.
jos, Franci jos ir Šveicarijos
v WASHINGTON, rugp. 1. —
Maisto siuntimas iš Danzigo, mi baisumai 1891-1892 m. cho kareiviai, kurie pradėjo ardyti 30,000 kareivių, kurie turėsią konsulų. Valdininkas atsisakė
Prezidentas Hardingas prisiun
Pasimirė Australijos dar
sakė Hooveris, galės būti pra leros ir bado. Tie, tkurie per namus ir užmušinėti gyvento atvykti iš Cilicijos, Mesopota duoti paaiškinimų apie priežas
bininkų vadovas.
tė senatui laiškų, kuriame pra
dėtas tuojaus, kaip bus susitar gyveno tuos metus, nekalIbUnt jus. Po kelių valandų teroro li mijos ir Kaukazo. Laukiama jų tį perspėjimo. Tardymai delei
šo priimti įstatymus, kurie lei
ta su Rusija. Aukų finansavi jau apie tuos, kurie dalyvavo kusius gyventojus suvarė į dvi atvykstant prieš stojant spren- šio dalyko bus padaryti Angli
MELBOURNE, rugp. 1. — stų paskolinti Afrikos negrų
mui darbo nebus renkama, ka kovoje prieš epidenTijų, jaučia sinagogas ir prigrųsino juos su džiaman mušiu su graikais.
jos pasportų
kontroliuotojo Nuo plaučių uždegimo, gauto respublikai Liberijai jau pir
Nacionalistai skelbia nusidangi administracija turi ne kaip šaltas kraujas pereina jų deginti, bet kunigų maldavimai
nuo persišaldymo keliaujant miau sutartus $5,000,000. Pri
|
juos įšge]bgj0 įr jįe pabėgo iš sprendimą kariauti iki pastaros. Jungt. Valstijose.
mažai turto ir jai, Ibe abejones, gįslomis vien tai pnsiiimnus.
t Dr. Reitman per daugelį me partijos reikalais, pasimirė bu dėtas valstybės sekretoriaus
gelbės kitos Amerikos organi Dabar kiekvienas pradeda žeg- inįesto.
Jie tvirtina, kad graikai yrą netų veikė išvien su Emma Gold vęs Queensland premieras Tho- Hughes laiškas sako, kad pasko
notis.”
Į
zacijos.
; patogiame padėjime, kadangi jų
man, bet nuo kelių metų jis pa mas Joseph Ryan, vadovas Aus linti tuos pinigus yra Jungt. Val
Dr. Semaško sako, kad di- ( „
Hooveris apskaito, kad šel
.
- .. ... . ...
. linijos suplonėjo delei išsklaidiTrue translation filed with the post,
.
sitraukė nuo jos jr sugrįžo prie tralijos Darbo partijos.
stijų “moralinė priedermė”.
pimui Rusijos reikės į mėnesį džiausiąs vargas, kokis «fnvi mastei
’ at Chicago, UI., Aug. 2, 1921 mo kareivių dideliame plote pnetarp $125,000,000 ir $1,500,(XX). prieš kovotojus su cholera, yra as required by the act of Oct. 6, 1917
teritorijoje, kur geležinke- medicinos. Jis dirbo sveikatos
departamente Chicagoje ir ypač
nesuvaldomos gaujos važinėtodaug veikė tarp biednuomenės.
būt bus siunčiami į Petrogrado jų, važiuojančių visur, .viduje ,
: &SSLC SS
Jis važiuoja į Rusiją ištirti
apskriti, kadangi jis yra la ir lauke, ant stagų, po platfor- (
-neteko daug karo medžiagų, kubiausiai prieinamas. Be maisto momis ir apsikraščiusių kiek- Maištas užgniaužtas japonų pa-' rios duos graikams progą laiky- sveikatos padėtį ir parašyti apie
tai keletą straipsnių.
bus siusčiama ir vaistų, kad vienonų traukinio colį visoje ( gelba. Keli japonų oficieriai
tis ilgų laiką.
kovojus su siaučiančia ton cho Rusijoje.
žuvo ties Nikolsku.
Vyriausios tarybos susirin
Jis pataria pastatyti gimkluo-1
lera.
kimas bus rugp. 8 d.
tus “čiepijimo
skvadronuts” s TQKIO, liepos 31. — Laikraš
Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
i
kiekvienoj geležinkelio ? °
į
LONDONAS,
rugp.
1.
—
čių žinios iš Vladivostoko sakoj
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
čiepyti kiekvienų keleivį
sarų ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkad darbininkai, kurie paskelbė' NEW YORK, rugp. 1. — Ma Premieras Lloyd George atstoleisti važiuoti nė vienam
J)a generalinį streikų, papildų terokas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarų auk
, vų bute paskelbė, kad vyriau
liudijimo, kad jis yra lsie)l J ro aktus bombomis ir šaudymu. žiausia 7 žmonės liko užmušti ir sios talkininkų tarybos susirin
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
daug sunkiai sužeista laike
tas.
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
'Japonų komanduotojas išdavė smarkios vėtros siautusios įvai kimas įvyks rugpjūčio 8 d., ap
Visuotinas priverstinas čielerį dabąjr pasiusi daugiau auksinų negu pasių
RYMAS, rugp. 1. — Premie- pijimas, kvarautanas užkrėstų 2,000 šautuvų Kappell spėkoms, riose šalies dalyse subatos nak svarstymui Silezijos plebiscito
stum žiemų.
ras Bonomi šiandie paskelbė se jų distriktų, 'tuojautinis m*obili- kad bendrai su jomis stojus ko tį. 4 žmones užmušė žaibas. pasekmių ir peržiūrėjimo ple
biscito komisijos raportų. Jis
nate, kad Italija “nuoširdžiai” zavimas sanitarinio personalo ■ von su partizanų būriais.
Daug namų sugriauta ir didelių
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
. idaryta javams, pareiškė, kad pirmiausiu svar
priėmė Jungt. Valstijų pakvie tapo įsakytas. Daroma pasku- • { Spaskoje, į šiaurę nuo Ni- nuosto|
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
stomu klausimu bus ar reikalinkolsko, bus pasiųsta ekspedici-.
timų dalyvauti nusiginklavimo bonus taisymai
nuovadų ir b
ypač Naujojoj Anglijoj.
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa' ga siųsti daugiau kareivių j Sikonferencijoj Washingtone.
šaukiamlasi į darbiu i nik uis skai-Ja*
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
DTMrrTT VTTDa ~l^BSa9 , leziją, prieš paskelbiant Silezilyti “choleros frontų,
Maištas užgniaužtas.
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
* lINlvrŲ Iv UrvoA B.
1 jos klausimo išrišimų.
tikrąjį karo frontų.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
" x' d.,
’ u«»cu>v pini
Premiero
paskelbimas
buvo
VLADIVOSTOKAS, liepos 30.
Vakar,

varai, rugpj.
iu«pj. 1
vi., užsienio
uuu..
.
.
...
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
— Partizanų bandos už miesto gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip triukšmingai sveikinamas. JIS
PASIBAIGS ILGAS
už
25,000
dolerių,
bankų
buvo
skai

sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
ir mieste padarė nesėkmingą su toma Amerikos pinigais šiaip:
sakė, kad visuose ginčuose su
Naujienose bus įdėta la
LOKAUTAS.
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
kilimą prieš valdžią. Juos tuo
Franci j a, Anglija vadovavosi
bai įdomi korespondencija
Anglijos 1 svaras ............... $3.57
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
iš Kauno, pavardyta “Pa
ROCHESTEH, N. Y.,
> jaus nuveikė milicija. Keli žmo Austrijos 100 kronų ............... 12c vien noru teisingai išrišti Sile
Belgijos 100 frankų ........... $7.40 zijos klausimą, remiantis pa
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
sikėsinimas nužudyti Lie
— Ilgas lokautas, ikurį balau nės krito mūšiuose gatvėse,
Danijos 100 kronų ............. $15.15
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
kareiviai
dalyvavo
tuvos užsienio reikalų miFinų 100 markių ...................... $1.58, sekmėmis buvusio plebiscito.
džio 1 d. paskelbė kontrakto- (j Japonų
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Francijos 100 frankų ........... $7.65
Atsakydamas į klausimą pre
nisterį Drą Purickj, arba:
riai 3,000 namų bilda votojų,. mūšiuose, iš priežasties revo
Italijos 100 lirų ................... $4.30
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
kodėl Lietuvos valdžia, ne
užsibaigė šiandie, abiems pu- liucionierių- atakos arti NikolLietuvos 100 auksinų ............. $1.25 mieras pasakė: “Anglijos vald
Skyrių.
I^enkų 100 markių ...................... 5c žios rūpesčiu
bus žiūrėti, kad
nori jieškot piktadario.”
sems sutikus pavesti ginčus iš- s^» kurioj keli japonų oficie
Olandų 100 guldenų ........... $30.78
toriai riab JU tarpe divizijos štabo
Būtinai įsigykite rytoj
Norvegų 100 kronų ........... $12.85 kaip su lenkais, taip ir su vo
rišti arbitracijai. Kootra'k
1
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
100 kronų ............. $16.40 kiečiais butų teisingai pasielg
Naujienasnori nukapoti algas darbiniu- !viršininkas pulk. Hiwa, liko už- • šveicarų
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Švedų 100 kronų ...... ?....... $20.40
j
mušti.
ta
”
.
kamls 25 nuoš.
Vųkietijos 100 markių ....... $1.25

Cholera veik nesuvaldoma
Naujas maištas Vladivostoke

Amerika rengiasi prie
šelpimo badaujan
čios Rusijos.

Kova su cholera Rusijoj
yra labai sunki.

Naujos riaušės Japonijoj.

Turky-Graiky karas.

Nauji žydą pogro
mai Ukrainoje.

Perspėjo Dr. Reitmaną.

Prašo paskolos Liberijai.

Maištas Vladivostoke.

Italija dalyvaus nusigink
lavimo konferencijoj.

RYTOJ

Auksinai dar
neina brangyn

- 7 žmonės žuvo audroje

-_____________

2
_

žmogus elgiasi blogai, tai ji
naujoj
sai negali teisintis tuo, kad
I hr I h!-, nu m I Jitib \.<A (
yra ir daugiaus žmonių, ku
Pabli&hod Daily 1MM* 'SSBŠV
rie taip pat elgiasi.
tfea IKtenatea M«w« Pik Cin
Rusijos valdžia yra dikta
JEd
P, Grigai s
toriška ir teroristinė, ir ji
1789 SO. HALSTED ST., atvirai sakos esanti tokia. O
CHICAGO, ILLINOIS.
Lietuvos valdžia juk skaitosi
Tdiphoua RooseveJt 8600
“demokratiška”! Kodel-gi
ji seka Rusijos sovietų pa
Subscription Rateli
$8.) per year in Canada.
$7.00 per year outsido of Chicago. vyzdžiu?
$8.00 per year in Chicago.
Lietuvos valdžių, be to,
8c per copy.
kontroliuoja “krikščionys
Entered as Second Claaa Matter
March 17th, 1914, at the Post Office demokratai”. O ar Kristaus
of Chicago, III., undar the act of
mokslas liepia žudyt savo
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, liskiriant
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben artimus?

Jeigu Maskvos šalininkai
butų paėmę viršų Lille su
važiavime, tai Francijos Generalė Darbo Konfederacija
butų veikiausia skilus, kaip
skilo socialistų partija. Bet
dabar skilimo tur-but nebus.
Ką veiktų komunistai, atsi
metę nuo unijų, kuomet
jiems pritaria tiktai mažu
ma? Praktika parodė, kad
net ir tuomet, kuomet ko
munistai turi daugumų or
ganizacijoje, jie tuoj ima
smukti, kaip tiktai socialis
tai pertraukia su jais ryšius.
Taip buvo Vokietijoje, kuo
Francyos darbinin met skilo nepriklausomųjų
socialdemokratų partija, ir
kai atmetė Maskvą. taip
buvo Francijoje, kuo
Po to, kai Francijos socia met skilo socialistų partija.
listų partija milžiniška dau Francijos darbininkų ju
guma balsų (trims ketvirta dėjimas, atrėmęs komunistų
daliais) buvo nutarusi dėtis atakas, dabar vėl ims stip
prie “trečiojo internaciona- rėti.
lo”, tai rodėsi, kad ir darbi
ninkų unijos Francijoje Komunistai
gali nukrypti į komunizmų. prakišo.
Maskvos šalininkai įtempė
visas savo jiegas, kad to Jau ir lietuviai rubsiuviai
pradeda atsikratyti nuo ko
atsiekus.
Bet jiems nepasisekė. munistų įtakos.
Francijos Generalės Konfe Musų korespondentas pra
deracijos suvažiavimas, ku neša iš Brooklyno, kad ne
ris šiomis dienomis susirin paprastas lietuvių rubsiu-

-

Tuo bildu pasirodo, kad ir
ta organizacija, kurioje ko
munistų įtaka iki šiol buvo
stipriausia, jau išsprūdo iš
jų rankų.

Apžvalga į
JIE “NEKALTI”, KAD KILO
REVOLIUCIJA.
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“revoliucijos bangos” įkelti.
Tuo gi tarpu savo šalininkams,
komunistams, bolševikai pa
sakoja visai ką kita.
Jie sako jiems, kad tiktai
jiems, bolševikanii8, reikia pasidėkavoti už tai, kad įvyko re
voliucija Rusijoje. Jie sako,
kad jie esą vieninteliai “tikri
revoliucionieriai”, ' o visi kili
esą “kontr-revoliucionieriai” ir
“proletariato išdavikai”. Per
trejetą s u viršum metų jie skel
bė, kad Rusijoje neprivalo bū
ti jokia kita tvarka, kaip lik
tai komunizmas. Tani esanti
reikalinga ir “proletariato dik
tatūra”, kad įvykinus perėjimą
iš kapitalizmo tvarkos į ko
munizmą.
Kad įgijus “revoliucionierių
simpatiją, bolševikai šūkauja
apie revoliucijų ir ikoinjunizmą;
o kad patraukus savo pusėn ka
pitalistus, jie atsižada komuniz
mo ir aiškina, kad revoliucija
esanti “natūralių jiegų” apsi
reiškimas.
Vesdami šitokią dviveidišką
politiką, bolševikai tikisi galė
sią ir tolinus išlaikyti savo ran
kose valdžią ir sėdėt ant spran
do Rusijos liaudžiai.

Jungtinių Valstijų senatorius,
France, iš Maryland, jau pa
grįžo Rygon iš sovietinės Ru
sijos, kuirojo jisai viešėjo ke
letą savaičių. Jisai galėjo ap
drovė, 1739 So. Halsted StM Chicago,
I1L — Telefonas i RooseveJt 8600.
lankyti tiktai Maskvą ir apielinkes ir pamatyti tą, ką jam pa
Užsisakomoji Kaina:
rodė bolševikai. Ir jisai giria
Chicagoje — paltu;
juos.
Metams$8.00
Pusei meti - ...... -______ 4.50
Giria juos už tai. kad jie sten
Trims minėsianti -__ ____
2.26
giasi padėt kapitalizmui atsi
Dviem mėnesiams
1.75
Vienam mėnesiui — —___
1.00
gauti Rusijoje. Pasak senato
riaus France, bolševikų vadai,
Chicagoj e per neito ta juj
Viena kopija______ . ............ 08
Leninas, Trockis ir čičerinas,
Savaitei
18
supranta, kad Rusijos ekonomi
Mėnesiui
75
nis pamatas esąs smulkus že
Suvienytose Valstijas® m CNcagoj,
mės savininkai, ūkininkai,, ku
p aitui
M .ttams$7.00
rie sudaro apie 90 nuošimčių
Pusei meti --------- —4.00
gyventojų, ir kad todėl komu
Trims mėnesiams ,,,............
2.00
Dviem mėnesiams .......
— 1.50
nizmas tenai yra šiandie nega RINKIMAI RUHR APSKRI
Vienam mėnesiui ................
.75
limas.
TYJE.
Lietuvon ir kitur užsieniuose t
(Atpiginta)
Visas pasaulis tečiaus žino,
Metams--------------—.................. $8.00
Tų rinkimų rezultatai yra la
kad bolševikai per keletą mėtų
Pusei metų
4.50
Trims mėnesiams
2.25
skelbė ir darė visai ką kitą. Jie bai įdomus luo, kad parodo,
Pinigus reikia siųsti palte Money
mėgino įvykinti komunizmą. kiek kuri srovė turi šalininkų
Orderiu, kartu su užsakymo.
Kodel-gi jie dabar staigu “su tos svarbios Vokietijos indu
e.1 g j. ii
jf.eaiss.-jRa • i »-js -tol -garu i h. .m tprato”, kad Rusijoje dar ne- strijai srities proletariate. Daug
vių
unijos
skyriaus
susirin

ko mieste Lille, nutarė 1,556
l>iit panaikinta
privatines kartų buvo .sikrlli i amu laiki-aiLBlogras pavy^d^s.
čiuose, kad Jiuhr sritis esanti
balsais prieš 1,348 pasilikti kimas, kuris įvyko 27 d. lie nuosavybes sistema?
pos, atmetė komunistų kan Senatorius France sekamai Vokietijos revoliucijos centras,
Brooklyno “Vienybė” ra Amsterdamo unijų interna didatų Jankauskų ir išrinko aiškina šitą atmainą bolševikų ir kad <l«rbininkai tenai esą pašo apie komunistų šaudymų cionale.
unijos delegatu F. Kalpokų. politikoje, pasakodamas tą, ka linkV i bolševizmą.
Amsterdamo
šalininkų
jisai girdėjo iš bolševikų lydė-j &tai k()kic Yra
rinkimų re
Lietuvoje. Vienas jų, Pet
Buvusis
delegatas,
Be

ras Varkalis, buvęs sušau dauguma, paėmusi viršų su kampis, šįmet dėl kai kurių nių: Maskvos valdonai jam iš- zullatai; laisvosios (profesinės
dėstė dalyką taip, kad revoliu- sQ.il,W>s (kurias kontroliuoja
dytas už tai, kad jisai daly važiavime, kaip matome, priežasčių jau nestatė savo cija
pravedė
įvyko ne pagal jų arba kie- socialdemokratai)i
vavo slaptoje komunistų or yra nedidelė. Bet reikia at kandidatūros. Jo vieton ko no kito planą; ji ėjo savo na-‘ 1226 atstovus, laisvoji darbiganizacijoje, kur turi tikslų siminti štai kų: viena, Fran munistai norėjo įsprausti biruliu keliu, iki pasiekė tam nklkU sąjunga 670 atstovų,
su ginklu stoti prieš visuo cijos profesinėse sųjungose kitų savo žmogų, ir jau se tikro punkto, ir toje rcvoliuci- krikščioniškos profesinės
įvairių
8
menės surėdymų; tos orga yra dar gana stipri sindika- nai jie pradėjo tuo tikslu jos eigoje, “ant revoliucijos i11 n8°® 434 atstovus,
sindikalislų sąjungos
nizacijos sandėlyj esu rasta lizmo (ąidoblizmo) dvasia, varyt agitacijų per “Lais bangos viršaus” bolševikai tapo srovu; :
įkelti į valdžia. Dvarininkų 120 alslovM’ lenki «mWin& su24 rusiški šautuvai, šovinių o su sindikalistais Maskva vę”.
žemė tapo sukonflskuota, pas- »ivienijimas 106, Jungtinė Ko
paskutiniu
laiku
labai
koke

skrynia, 10 rankinių granatų
Komunistai piršo rubsiu- kni tapo sukonfiskuoti fabri- nnmistų Partija Vokietijoje 72
tuoja.
Ji
pritraukė
juk
net
ir daug agitacinės literatū
kai, paskui bankai ir 1.1. Bet j atstovu.
viams
Jankauskų,
girdami
Amerikos “aidoblistų vadų”
dabar, kada žemė jau pateko l Pasirodo luo buklu, kadkoros.
jį
už
tai,
kad
jisai
esąs
“
tik

j ūkininkų rankas, tai tuo yra mnnistų atstovų tapo išrinkta
Haywood’ų. Antra, Mask
Padavus šitų žinių, “Vie vos šalininkai Lille suvažia ras kovotojas” ir nepatai- padėtas daug platesnis, negu mažiaus, negu kokios kitos
nybė” pastebi:
“išdavikiškiems” buvo pirma, pamatas kapitaliz- si-ovės. Juos sukirto net šili
vime vartojo labai gudrių kaujas
mui. Ir bolševikui žino tatai ir dikalistai (aidoblistai). Bet su
“Rusijos sovietai taip taktikų; jie nereikalavo, kad rubsiuvių .unijos viršinin laiko savo politikų prie to, kad socialdemokratais ne vieni, nė
gi šaudo tokius, pas ku Generalė Darbo Konfedera kams. Pats Jankauskas ir padėjus kapitalizmui sparčiaus alllri jų negali lygintis.
riuos randama ginklai ir cija tuojaus įstotų į “raudo gi piršo save rubsiuviams, išsiplėtoti. Revoliucijos švy
amunicija, ir kurie turi nųj į unijų internacionalų”, dažnai rašydamas straips tuoklė, kuri pirma ėjo nuo ka Pasaulio Darbininkų
aiškų tikslų išgriauti val o siūlė jai tuo tarpu tiktai nius į Brooklyno komunistų pitalizmo prie komunizmo, da
Judėjimas.
bar vėl eina nuo komunizmo
organų
ir
“
aiškindamas
”
džių. Matomai, Lietuva pasitraukti iš Amsterdamo
prie kapitalizmk).
[Iš Federuotosios Presos]
seka lygiai tokių pat takti organizacijos ir paskui jiems, kaip jie turį kovoti
lai tokį bolševikų pasiaiški
kų, kokios laikosi Rusijos “laipsniškai” susiartinti su su savo “netikusiais va nimą girdėjo Amerikos senato New York. — Odų išdirbysrius Maskvoje. Ar ne tiesa, kad tes darbininkų streikas bent į'
bolševikai.”
“revoliucinėmis unijomis”. dais”.
Ir neveizint to, kad šito jisai yra labai įdomus? . Tik laikinai liko atidėtas. Tas striT j
Su tuo reikia sutikti. Bol Amsterdamo srovės (t. y. kia agitacija ėjo per dveje pagalvokite: 'tam rcpulbliikonui kas butų palietęs apie 8,000 j
ševikai ištiesų tokius šaudo. socialistų) laimėjimas, aky- tų mėnesių, rubsiuvių susi bolševikai teisinasi, kad jie ne darbininkų. Sutartis pasibaigė
Bet jeigu “Vienybė” nori veizdoje šitų faktų, rodo, rinkimas nepaklausė ko kalti, jogei įvyko revoliucija rugpjūčio 1 d., vienok laikais
liko pratęsta iki rugp. 15 d. Į
tuo pateisinti Lietuvos val kad komunistams nėra vil munistų. Priešingas Jan Rusijoje; jie saiko, kad jie ne tą laiką'bus bandoma taikiu,
turėjo tikslo įsteigt komuniz
džių, tai jos argumentas yra ties Francijos darbininkų kauskui kandidatas gavo mą Rusijoje, ir net į valdžią būdu išspręsti algų ir darbo va-.
labai netikęs. Jeigu vienas unijose.
dusyk daugiaus balsų už jį! pateko ne savo noru, o tapo landų klausimais. Fabrikiniu- |
VERTĖ K. A.

A. SCHNITZLER.

Paskutinis Pasimatymas.
(Tęsinys)

Pasiuntinys išnaujo pradėjo kartoti visą istoriją, ir Albertas godžiai klausosi jo, lyg kiekvienas žodis atidengė jam naują prasmę. Jis
užmokėjo pasiuntiniui ir tuoj tiesiu keliu nu
vyko link mylimos namų.
Taip, dabar jis,

žinoma,

gali

...

Utarninkas, Rugp. 2, 1921

■ - - -___ ._____ ______________ _ ___________________________ ___

kų asociacija nori pa daryti 48
vai. darbo savaitę ir num'ušti
algas.
“Mes no.sutiksime dirbti to
kiomis sąlygomis” pareiškė L
Laderman, unijps administra
toriui, “bet mes manome, jog
mums pasiseks įtikinti fabrikininkus, kad mbsų nusistatymas
yra teisingas”.
Hudson pavieto odų-darbi
ninkai pasekė New yorkiečius
ir pareiškė savo nusistatymą
prieš algų kapojimą ir darbo
valandų pailginimą.

State Collegc, Pa. — Nacio
nalinė Tyrinėjimo Taryba su
sini])! no darbininkų klausiniu.
Svarbiausia klausimas yra tas,
kiek darbininkui reikia maisto,
kuriame butu pakankamai vitaniini;

ii’

m i nera 1 i ii ių

<1 r’tiK.Tcų.

Iš patikėtinų šaltinių sužinota,

kad tokiems tyrinėjimams ski
riama $100,000.
Taryba vėliau paskelbs tyri
nėjimo davinius, kur nurodys
kiek kuris darbininkas reika
lauja maisto- Apie tai, kokiu
būdu tas tinkamas maišia gali
ma Įsigyti bedarbiams, Taryba
turbūt nedarys jokių lyrinčjlimų.

_

—

...

——

Redakcijos Atsakymai.
A. Rimkus, Aubum. — Kny

gos, “kur ] ja rodytų koks daly
kas priklauso prie ko taisant
automobilių” dar nėra lietuvių
kalba' išleistos.
K. D.— Ne, pilietinės popieros nežudo savo vertes, jei pi
lietis ir per eilę metų nebal
suoja. Jis tik nesinaudoja sa
vo pilietinėmis teisėmis, vadi
nas, yra apsileidęs pilietis.

Musų Moterims.

šitoks pasiuvimas bluzčs yra labai
lengvas, praktiškas ir gražus ypa
tingai vidutinio sudėjimo moterims ar
merginoms.
Tokiai sukniai pavyzdys No. 9628
yra sukirptas mieros nuo 36 iki 42
colių per krutinę. Mierai 36 reikia
1% jardo 36 colių pločio materijos
ir *4 kitokios dėl kalnieriaus.
Norint

Icirpti

ir

gauti

pasiūti

tokia

bluze

su-

prsUlono

iškirpti žemiau paduotu blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo varda.
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus j
konvertif kartu su 15 centų (palto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
uŽadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, 111.
NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir pra&au at
siųsk man pavyzdį No. 9628.

Mieros ........................ per krutinę.
•••••••••••••••••••••••e*****- a—•—

(Vardas ir pavardl)
••♦•••••• •••••••••••• •••••••••••• •••• •••••••• ■

a

a—
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(Miestas ir Valst.)
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Europsan American Boram

Fabionas ir Mickfevdcz
vedėjai
Burę A. Petratis ir S. L. Vabtonas
Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

Cigarette
It’sToasted

NOTARIJUiAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th S't., Kamp. Halsted B*.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.
<--------------------------------------------- -- >
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Tel. Randolph 2898
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A. A. SLAKIS

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

—mintys gręžė jo smegenis, ir jam labai no
rėjosi netekti proto.
Dabar jis vėl stovėjo ties jos namais...
Išlaukines durys da buvo atdaros, viršuj matė
si šviesos — miegamajame kambaryj ir valgyk

Dirtų juk keista prikristi, kad už poros

loj.. . Albertas pasiskubino apleisti tą vietą. Jis
jaute, kad ilgiau jam čia negalima pasilikti: jis

miai —- niekas juk jo nepastebės; niekam ne I dienų jis, ištikrųjų, perskaitys laikraštyj... Jam
Pasiuntinys jau stovėjo ant kampo, kada Al ateis galvon susidomėti juo. Ir jis įskvorbė akis rodėsi, kad jis tuo pačiu prigavo likimą.
Iš
bertas atėjo paskirtai) vieton. — Apart vaka į miegamojo kambario langus, norėdamas įžiū namų išėjo daktaras. Albertas beveik visai
rykščių nurodymą, pasiuntiniui buvo įsakyta už rėti per ferankas, kas dedasi viduj. Ligonies buvo užmiršęs jį. Daktaro veidas buvo rimtas
vesti, jei galima, su tarnaite galbą ir sužinoti 4š kambarys
taip! — pats savaime suprantama, ir ramus. Nieko negalima buvo išskaityti ja
jos, kokia liga serga poni. — Pasiuntinys ilgiau
ten už tų langų sunkios ligos kankinama gu me. Jis pasakė vežėjui adresą ir liepė jam va
sugaišo, ir Albertas pradėjo nerimauti. Praėjo li ji!
Kaip gi jis galėjo nedasiprotėti apie tai žiuoti. — Kodėl aš nepaklausiau jo, ]>amąstė
apie penkioliką minučių, kol jis pamatė išeinantį pirmą vakarą? — šiandien jis suprato, kad ki Albertas... bet paskui jam pasidarė lengviau,
pasiuntinį; Albertas nubėgo į jį.
taip ir būti negalėjo. — Prie namų privažiavo kad jis to nepadarė. Juk jis galėjo, ko gera,
karieta; Albertas tuoj bėgo į ją ir pamatė, kaip išgirsti patį blogiausį alyką. —« O šiaip jis vis
“Poni labai bloga!”
išėjo iš karietos nepažįstamas jam profesorius. da gali tikėtis... Išlota jis loliniksi nuo'namų, ir
“Ką?” — sušuko Albertas.
“Poni labai bloga”, pakartojo pasiuntinys. Albertas priėjo arčiau ir ėmė laukti išeinančio nutarė grįsti atgal lik už kokios valandos... Ir
“Su kuo jąs kalbėjote? Kas jums tai sa daktaro, tikėdamas iš daktaro veido išraiškos staiga jo vaizduotėj pasirodė paveikslas, kaip
sužinoti ką nors. Jis stovėjo kelias minutes vi po savo siunkios ligos ji pirmą kartą ateina į
kė?”
“Tarnaite nmn sake, kad liga esanti labai sai nesijudindanias, — ir staigu žemė po jo kojo jį... Ir tas paveikslas buvo taip aiškus, kad jis
pavojinga... šiandien jau buvę trys daktarai, mis pradėjo tai keltis aukštyn, tai leistis žemyn. net nustebo. Jis dagi žinojo, kad ta diena bus
Čia jis pastebėjo, kad jo akys buvo ožmerktiKs; nejauki, lietinga. Ji bus apsisiaučiusi plosčiu,
ir ponas nebežinąs nė ką daryti”.
“Toliau. ..toliau... Kokia . liga ji serga? ir kada jis pravėrė akis, tai jau) pasirodė, kad jis kuris nupuls nuo jos pečių priimamajame kam
ir tik verks, verks.
porą valandų miegojo toj vietoj ir atsibudo ge baryj, ir ji puls į jo glėbį
Jus nepaklausėte? Juk aš gi jums...
“Suprantama, paklausiau... Turbūt stnege- rokai sustiprėjęs. Kad ji sunkiai serga, jis tuo Štai aš vėl su tavim... šnabžda ji, ant galo...
nų uždegimas, ir poni jau dvi dieni be sąmanės tikėjo, bet kad ta liga butų pavojinga, — jis nie Staiga Albertas krūptelėjo... Jis lyg pajuto, kad
ku bildu negalėjo to sau piileisti... Juk ji toki to niekuomet, niekuomet nebebus... Dabar jam
guli”.
likimas iškirto š])osą!.. Niekuomet daugiau ji
Albertas vis da tebestovėjo ir žiurėjo be jauna, graži ir taip mylima...
penkios dienos tam atigal ji
Ir staiga žaibo greitumu dingtelėjo jam gal nebeateis i jį
prasmingai į pasiuntinį lyg proto netekęs... O
von “smegenų uždegimas”... Jis tikrai 'nežino paskutinį kartą atlanko jį — ir apleido jį ant
paskui jis paklausė:
“O apart to, ar jus nieko daugiau nesuži- jo, ką lai reiškia. Prisiminė jam, kad mirusių amžių, o jam tatai neatėjo ir į galvą...
Ir jis vėl stvėrėsi bėgomos bėgli gatvėmis,
pojole?”
( jų kronikoj ta liga tankiai minima, kaipo mir-

_

Now York. — Apie Amerikos
gamybos našumą rašomia tie
siog panegerikų. Vienok kito
kios nuomonės laikosi Ameri
kos Inžinierių Taryba. Ta Ta
ryba sako, kad industrijos su
irutė pareinanti labiausia nuo
blogos administracijos. Kaipo
pavyzdys, privedama plieno in
dustrija. Iš tos industrijos kas
melas išmetama apie du milionu žmonių. Del to Amerika
turi apie $100.000,000 nuosto
lio kas metą. Vyriausi to reiš
kinio priežastis yra nemokėji
mas tinkamai išspręsti darbi
ninkųc klausimas,

ties priežastis. Jis įsivaizdavo sau, kad ir jos
vardas paminėta ten,
paskui amžius, o pabaigoj “mirė rugpjūčio 10 d. nuo smegenų uždeginmo”... Bet tai negalima... tai visai nega
limas daiktas... dabar apie, tai jis nenorėjo ne

stovėti ra galvoti.

_ . r.

ADVOKATAS
Ofisas ▼idunriestyji
ASSOCIATION BLt)O.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet>
Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8395

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

S. W. BANES

nebegalės susivaldyti ir, turbul, galvatrukčia
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
puls į namus, į kambarį, pas savo mylimąją. Ir,
1311 Rector Building
kaip ir visuomet, jis davede savo mintį ligi ga 79 West Monroe Street, Chicago.
l’hone Central 2560
lo! Ir jam pasiro'de, kaip jos vyras — kuris da
Rez. 3214 S. Halsted St.
bar suprato viską — eina į suiikiai sergančią ir
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
kratydamos ją šaukia i ausį: tavo mylimasis at
.............. ..... .....
ėjo, tavo mylimasis atėjo.— Bet ji jau buvo Tel. Haymarket
3669
negyva.
JOSEPH W. GRIGAL
-..Naktį jam sapnavosi visoki nebūti daik
Lietuvis Advokatas
Kambaris
306, Home Bank Bldg.
tai, o dieną jis jautė kokį lai keistą nuovargį.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Apie vienuoliktą valandą jis liepė pasiuntiniui Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
eiti į namus, kad sužinojus apie ponios sveikatą.
m .......... .........
Tatai dabar buvo daug lengviau padaryti: kas
DR. A. MONTVTD
ten kreips domės į visus atsilankančius! Žinią
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
jis sulaukė loki: nėra permainų... Visą popietį
25 Ėast Washington St.
jis pasiliko namie ir gulėjo ant divono negalė
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
damas sau duoti jokios aiškios atskaitos. Jis
1324 Wabansia Avė.
absoliutiniai į visa atsinešė indiferentiniai; ir
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzle 7715
galvojo: “'lai gera, kad aš taip nuvargau”... Mie
gojo jis gan ilgai. Bet kada sutemo jis įstaiga
Tolephone Boulevard 5052
pašoko ir lyg stebėjosi iš savęs: už visas tas betvarkingai praleistas dienas dabar jis, tarytum
Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8
pirmą kartą suprato viską. Ir jį apėmė didelis
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
noras sužinoti visą tiesą - - šiandien jis asmeni re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
niai prakalbins daktarą. Jis nuėjo į jos namus. karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
(Bus daugiau)
'> 8261 So. Halsted St., Chicago, 1U

........
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AR MANAI APIE NAMDS?

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

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

Lietuvos Socialdemokratu Partijos Centro Ko
Bungalows, dviejų flatų,
miteto iš auky gautu iš Amerikos, Sausio i
ofisams namų, teatrų, ligonmėn. 1 dienai 1921 m.
bučių arba garadžių.
Ištrauka iš Fondo Sąskaitos.
PAJAMOS:
1920 m.
Balandžio 17, Sulig telegramos dr. Grigai
čio iš 10-111-20 m. per “Deutsche
Bank” Berline ....... ................................. —Balandžio 17, Per dr. Kairį iš Darb. Tary
bos laiškas 31-1 š. m. per Prekybos ir
Pramonės Banką, čekis No. 2891 . 29411.00
Komisijos %...................................... ,....... 293.36
Gegužio 19, Sulig laiško Prek. Pram.
Banko No. 856 2-V š. m. atsiųsta per
“Bank fur Ilandel und Industrie“ iš
Chicagos............................................. 80000.00
komisijos.......................................... 400.00
Rugsėjo 13, Gauta per dr. Michelsoną,
laiškas iš 8-1V, š. m. dr. Kairio vardu
čekis No. 622............... 60,000
Iš A. Petraičio, ček. N. 7307 1.300 61300.00
Komisijos %.......................................... 307.00
Rugsėjo 13, Iš dr. Bagočiaus per Prek. ir
Pram Banką, ord. No. 3684 ...
Įvairios aukos: per dr. čiurlį
828.00
per d r. Gugį.....................
500.00
Iš Amerikos......................
540.00

Balansas auksinų

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

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO..Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligos ir Chirergija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini*
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelin notos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

Žengk prie telefono

Tikra Diognoza

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

1868.00

Turime taupymo skyrių.

321578.64

IšLAIDOS:
1920 m.
Sulig Balanso didžiosios knygos išleista iki sausio 1 d, 1921 m.
Suteikta subsidijos laikraščiui “Socialdemokra
tas” ir L.S.D.P. leidinių spaudinimas 117553.24
Rinkimams į St. Seimą ir agitacijai 49410.00
Rinkimas į Kauno miesto savivaldy
bę šiais metais.............................. 2706.00
Propagandai .......... ’.............................. 1105.00
Centro Komiteto išlaidos........................ 2275.70
Įsigyta turto vietoje (Kaune) ........... 3055.00
Lieka pas įvairius asmenis ir
organizacijas atsiskaitymui ..
24410.80
200515.74
Saldo sausio 1 dienai 1921 m.
121062.90
Balansas auksinų 321578.64
Lietuvos Socialdemokratų Partijos Centro Komitetas:
Pirmininkas St. Kairys,
■,
Iždininkas K. Bielinis,
’ Buchalteris F. Jagminas.

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*
Vai. 1—2; 7—9 po piet.

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

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
Lietuvis Dentistas
padaromas ant konservaty- j
4712 South Ashland Ave^
vio pamato.
CHARLES MESKIS
arti 47-tos gatvis •Pardavėjas, 2116 S. 48th ! ■■imi ■■ ■■■■■■!
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit apie lai!

DR. YUSKA

Ne ryto

1SOO So. Halsted St
Tel. CanaI 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8140 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASl
Moteriiką ir Vyriiką
Taipgi Chroniiką Ligą.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

SIMPTOMAI
MOTERŲ BAIME

RedStarLine
Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, Nevv York
Samland) Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1
Gothland)

“
“
“
Tik 3-čia klesa

Kroonland) New York
Zeeland)
j
Lapland)
Hamburgą
Finland) ..........................

Rūgs. 22

(Rugp. 13
(Rugp. 6
(Rugp. 27
(Liepos 23

A
merican Line
Manchuria)
New York
(Rugp. 25
Mongolia)
Minnekahda)

į
Hamburgą

(Rūgs. 8
(Rugp. 11

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, VVest. Pass.
Agent, 14 North Dearborn St.,
Arba prie vietinio agento.
Severo*; Gyduole^ užlaiko
šeimynos ‘sveikatą.

Tūkstančiai
Moterių
♦

silpnu, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kertančiu vargingais ir neregulariškais perjodais, aplaika pa
galbą per vartojimo

SEVERA’S
REGULATOR
(Severo Regulatoriu). Kurie pri
duoda stiprumą, prašaliu skausmą
ir regulųjo moterių priedermę. Per
keturioe dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26.
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar
rašykite pas

Pašovė žmogų.
Peter Fraceni, 2808 Wont\vorth gatves, tapo pašautas
nežinomų piktadarių. Jis sto
KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumcųų vėjo prie savo namų, kuomet
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su eidaniu du vyruku pro šalį ta
rė jam nušausią jį. Vienas jų
a
a paleido du šūviu i Fracenį.
Vnizbtdenkllo užreg. S. V. Pat. Ofise.
Kulka sužeidė jo koją, žaizda
Žiūrėk, kąd gautum tikrajj-garsujį per
nepavojinga. Fraceni sake, kad
daugiau kaip 50 metų.
jis nebuvo matęs
Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Auchor tų vyrukų
VaizbazenklĮ.’
pirmiau.
W. F. SEVERĄ co.
CEDAR RAPIDS, IQWA

J PAIN-EXPELLER J

Thomas Fi tapai riek, parėkia
mas iš bažnyčios, rado savo
sūnaitį , Ray Johnson, .18 me
tų, 7848 So. Morgan gat., kam
bary ant grindų be sąmones.
Šalę jo gulėjo
revolveris su
viena iššauta kulka.
Vaikas
greitai nugabentas
Auburn
pade ligoninėn, kur jis ir grei
tai mirė.
Manoma, kad tai pasekmlč ne
atsargumo.

Ponios Wilson laiškų turi
skaityt kiekviena moteris.
— “Po gimimui parugsėjo mėnesyj,
pereitų metų, ne
galėjau atlikti vi
so savo darbo. Tu
rėjau didelį skaus
mą kairiąjam šone
kas mėnuo, taipgi
karėti ir sirgau
kvaituliu ir dide
lius skausmus sa
vo periodų, kurie
tęsdavosi po dvi
savaiti.
Girdėjau
apie Lydia E. Pinkham Vegctablo Compound kad pagel
bėja kitoms, tad nutariau ir aš iš
mėgint. Esu labai linksma, kad mė
ginau, nes esu daug tvirtesnė ir ga
liu visą savo darbą atlikti. Pasakau
savo draugėms, kuris tik klausia,
kas man pagelbėjo ir jos mano, kad
tai yra geriausia gyduolė. Ir ištikro
tokia yra. Jus galit panaudot šį laiš
ką kaipo paliudijimą, jei tik norit.”
— Mrs. HARRY A. WILSON, R. F.
D. 5, Clearfield, Pa.
Patyrimas ir liudijimas tokios mo
ters, kaip ponios Wilson pertikrina
abejojančias, kad Lydia E. Pinkliam
Vegetable Compound atitaiso sveika
tą prašalindamas tokius nesmagu
mus; sugrąžina visą systemą į nor
mali stovį. Kuomet panašus symptomai apsireiškia, kaipo strėnų skau
dėjimas, silpninantis skausmas, nu
krypimas, nerviškumas, ir “mėlynės”,
moteris negali veikti per greitai mė
ginime Lydia E. Pinkliam Vegctablo
Compound, jei tik ji apkainuoja sa
vo ateitį ir laimę.

DR. A. R. BUIMENTHAL
Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

M^DR-HERZMAlh^K

Keletas paaiškinimo žodžiu prie apyskaitos
Didžiausia Partijos išlaidų pozicija, — Partijos laikraščio
ir brošiūrų leidimas. Brošiūrų įvairių vardų išleista iki š. m.
pradžiai 23,500 egz.; jų spatizdinimas ir honoraro apmokėjimas
atsėjo apie 40,000 auks. Likusioji sumos dalis įdėta “Socialde
mokrato” leidimui. “S-to” leidžiama 4000-3600 egz. Laikraščių
ir knygučių spauzdinimo sąlygos Lietuvoje šiuo metu ypatingai
yra sunkios. Popierio kaina ir darbo apmokėjimas tiek žymiai
paaugo, kad laikraščių administracijoms sunku pasivyti su laik
raščio kainos kėlimu, visų pirma dėlto, kad skaitytojai nerodo
didelio palankumo brangiau mokėti ir velik atsisako . laikraštį
skaitę.
Rodos, nepaklysim pasakę, kad dabar nėra Lietuvoje laikraščio, kuris išeitų lygiomis. Daug sunkumų laikraščiui daro ir
agentų-pardavėjų netvarkingumas. Kelios Lietuvą perėjusios
okupacijos per kelis kartus sumaišė ir sukrikino ir laikraščių są
skaitas su jų ėmėjais ir agentais. Susidarė ypatingas agentų
palankumas vilkinti atsiskaitymą, nesąžiningai naudojant tuo
budu politines sąlygas. Tas palankumas yra ik? šiol pasilikęs ir su
juo tenka vesti sunki kova, tuo sunkesnė, kad administracijos
agentų siuntinėjimas dėl brangaus kelio dažnai darosi beveik ne
galimas, nes neapsimoka.
Tuo tenka aiškinti ir musų laikraščio didelius nuostolius.
Tos ydos pradeda betgi mažėti.
Tenka pastebėti, kad “Socialdemokrato” bendradarbiai šiuo
metu visai neapmokami; tik kai kurį laiką buvo mokamas nuola
tinis laikraščio redaktorius, bet dabar ir to nedaroma.
Kitos partijos, išlaidos, kaip Centro Komiteto, organizacijos,
propagandos reikalams, kaip tenka matyti iš apyskaitos yra ne
normaliai mažos. Jos mažinamos iš prievartos, norint atlikti
butiniausius partinio gyveninio darbus. Pastaruoju laiku Par
tija daro pastangų sutvarkyti finansinį savo ūkį taip, kad pats
stotų ant savų kojų, bet reikia pasakyti, kad dabartinėms sun
kiomis sąlygomis greitai tas nepasiseks padaryti. Ir dėlto ypač
brangintina mums Jūsų, draugai, piniginė pagalba. Apyskaiton
neįėjo 10,000 auks., gautų šiais metais per dr. Bagočių, Norkui
Kaune tarpininkaujant. Partijos C. Komitetas prašo Amerikos
draugų patikrinti, ar visos jų siųstos sumos bus mus pasiekusios,
nes toj suirutėj, kuri ėjo pas mus 1919 ir 1920 metais kai kurios
siunčiamos sumos galėjo dingti. Jei paaiškėtų kokių trukumų,
prašome mums pranešti.
St. Kairys.
Kaunas, birželio 2 d.,'1921 m.

Turiu patyrimą
motorą ligose; rū
pestingai
pridu
riu ligonę ir kūdi
kį laika ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Kampas 47th St.

AR NORI NAMO?

10000.00

I LIETUVA

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn■ilvanljos hoapitaliM.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterim* ir
merginoms.

I
Chroniškos Ligos

60993.00

A.SHUSHO
AKUSERKA

AKUIERKA

Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
140000.00
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
29117.64 pasibudavojimo sau namo.

79600.00

T. Pullmtt W|M

16 RUSIJOS
Persikėlė nuo 8412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- į
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniikas ligas,
vyrą, motorą ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Naktimis: Dražė!
958 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vii. vak.
k______________________________ —/

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

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyriiką 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 vat
valandos ryto iki 1 vai. po pitu
Telefonas Drexei 2880
k------...

Tel. Boulevard 2160

Clearfield,
skutinio

Dr.A.J.KARALIUS

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

People Teatro Namo,
1616 W. 47th St., Tel. BomI. 160
VALANDOS:

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2£>14 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268
--------------------------------- —-______ /
Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS

I

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin|
gas vyrų ligas.
| 3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5882 ■

DR. M. STUPNIGKI į
81D7 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare,

Gydytojas

įįį.

t

ir - - r~i n—- ■ ■. j ,

i

omenį.
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CANADlAįį;ja» PACIFIC

Telephone Van Buren 294
Ree. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. RŪTH

I IR IŠ LIETUVOS
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
Vaikų ir visų chroniškų ligą
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei 7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau Daktaras Petras Šimaitis
gus musų dideliais, greitais laivais.
Naprapath
Atsišaukite prie artimiausio laiva
Gydau be vaistų be operacijų.
korčių agento, arba
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai.

THE CANADIAN PACIFIC 2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, išski
ketvergus.
OCEAN SERVICES, LIMITED. riant
Vakarais pagal susitarimą.
40 N. Dearborn St, Chicago, III.
2418 W. 45th St.
Prie Wėstern Avė., Chicago.

Rado mergaitės lavoną.
Mergaites lavonas, astuonių
menesių senumo, buvo atrastas
suvyniotas skarelėj oloje prie
1543 Toli pi.
Policija mano, kad kūdikė
lis mirė iš bado.

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.
•

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47tli St,

Chicago,

Chirurgai
9—12 ryto

VALANDOS:

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street,
Chicago, I1L
Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijoi ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St

Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare iiskiriant nedildieniue.
k................. . ............. i . ............. i
-------- 7- -'>■■”!■■■■ " JE*
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. 1*. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud < po
piet. 6 iki 9 vakaro.
Medinomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St^
Kampas 18 ir Halsted St.
a--* —.... --- ------------------- '0
Tel.i Yards 6666
Boulevard 8448

rm ■ ■ ■ ■ ■ ■ m iii ■■■■*£
J

ir

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuilraa
8203 So. Halsted St., Chicago. ‘
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

somunonmoi
Telefonas Pullnran 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietevys Dentistae
10801 So. Michlgan Avn Roeelaed.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, I1L
kampas 18th St.
\
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257

įįį

.. .

■■■n I
..Miiiin 11 Zjfc
i

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS

Liet.ri. Gjdjtoiu Ir CUrirtav I
Į 10900 Michiitan Are.. Roaeland* {
I
VaL 16 IM 12, 2 M < Ir «,»
į
IH 8)80 vak.
|

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

~

Į

CHICAGOS i
:: ŽINIOS::
A..»

"

Riaušės.
Pereitą sekmadienį ant Boosevelt road ir St. Izniis gatvės
kampo įvyko tikros riaušės.
Buvo maždaug taip: čia atsi
baldė dešimtis misionierių, jų
tarpe dvi moterį, skelbti “die
vo žodžio.” Jie pasitaisę gerų
platformų savo
automobily
praliejo sakyti pamokslus iš
“dievo rašto” — biblijos. Pak
lausyti pamokslų susirinko la
bai daug žmonių — sako, tūk
stantinė minia. Misionieriai susirėsdami rėžė vienų pernieksią
įx) kito. Žodžiai pylėsi kaip iš
kibiro. Žmonių rinkosi vis dau
giau ir daugiau.
Kas gali užginčyti, kati mi
nioje nesiranda visokio plau
ko žmonių. Taip ir buvo. Kai
kuriems pamokslai ne labai pa
tikę. Minioje atsirado gudruo
lis, kuris norėjo duoti “pa
mokslų” pamokslininkui. Taip,
sako, vienas žmogelis, ndbegalėdamas suvaldyti pykčio, pra
dėjo artinties prie platformos.
Tas žmogelis, pasidrąsinęs pri
siartino prie pamokslininko ir
palipęs užtraukęs jam per val
gymus- Tai, žinoma ,ne labai
patiko pamokslininkui. Ir kamgi tas gali patikti? Gavęs per
valgymus pamokslininkas susi
raukė ir išsitraukė iš kišcniaus
revolverį. Žmogelis persigandęs
leidosi bėgti.

sužinota. Kai kurie mjano jį
esant Meksikoj. Bet visgi yra
viltis, kad jis ankščiau ar vė
liau busiąs sugautas ir pat
rauktas atsakomybėn.

Perdūrė peiliu.
James M. Jankowski,
821
VV. 33-čios gatvės, susiginčijo
su Louis Echelos, 1253 W. 13
gatvės. Eelielos, sumušimui ar
gumentų savo oponento pavar
tojo peilį. Pasekmė — Jankowskio krūtinė perdurta pei
liu. Jiedu argumentavo susiti
kę ant Ilalsted ir Max\vell gat
vių.
Areštavo tris banditus.
Trys ginkluoti jauni vyrukai
buvo areštuoti Biver Forest
jMilicijos po to, kaip jie apip
lėšė Walter Frentei ir Bose
Coates.
Plėšikai iššoko iš automobi
lio ir sulaikę juodu atėmė $<30
pinigais ir brangenybių
už
$1,950. Tuomet banditai pra^
nykoTrys policistai nusekė juos
“pulrumin” Melrose parke,
kame jie padarė kitų užpuoli
mą, grasindami revolveriais.
Bet čia juos polieistai arešta
vo.

ti daug naujieniečių iš Rockford, III., Beini t, Wis., Bucine,
Wis„ Aurora, 111., Bockdale, III.
Waukegan, III. ir kilų mieste
lių.
Labai genu. Mažesnių mies
telių lietuviai negali surengti
tokių dideliu piknikų, čia gali
ma susitikti su visais Chieagos
lietuviais. O tas yra naudinga
praktišku žvilgsniu.
Jauni nevedę vaikinai čia
ras daug gražių merginų, su
kuriomis turės progos susipa
žintiJaunos nevedusios mergelės
susipažins su naujais vaikinais.
Iš tų naujų pažinčių paskiau,
galimas dalykas, gali įvykti ir
artimų draugiškų ir šeimyniš
kų ryšių.
Paprasti biznieriai “Naujie
nų” piknike susitiks daug nau
jų pažįstamų, iš kurių dauge
lis taps koslumeriais.
Profesi joną lai Naujienų pik
nike turės progos susitikti su
savo pacijentais, o taipgi susi
pažinti su naujais. Tas atneš
naudos ir vieniems ir kitiems.
Paprasti darbininkai, kurie
neturi dabar darbo, Naujienų
piknike susipažins su tais dar
bininkais, kurie dirba ir nuo jų
galės atsižinoti apie darbus.
Daugelis tokių pažinčių gali su
teikti didelės praktiškos nau
dos.

SIULYMAĮKAMBARIŲ
NAŠLE reikalauja vieną

arba dviejų vaikinų ant rui
mo. Kuriam reikia, prašau

•

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 paaažierių Overland automobilius. Geras kaip nau
jas. Turi būt parduotas iki rugp. 5
iš priežasties ligos1— brangiai ar pi
giai.
B. PALULIS,
4333 S. Wood St.

telefonuoti: Dorchester 9300.

*

PARDAVIMUI

ISRENDAVOJIMIII

REIKIA DARBININKŲ

________ MOTERŲ
JIEŠKAU moteries prižiūrėti 2
vaikus dienomis pas save. Mažiukas
10 mėn. Su mokeščiu susitaikysime.
Atsišaukite po 6 vai. vakare.
733 W. 21st PI.
3 augštas iš užpakalio

REIKIA DARBININKŲ

TURIU parduoti Mandolin Piano
orchestrą, tinkantis teatrui, šokių
svetainėn, restaurantui arba soft
drinks parlor. Pirmos klesos padėji
me. Vertes $3009. Parduosiu už $1500.
4958 S. Hermitage Avė.
Yra $250.00 vertės muzikos rolių.

Besirengiant Nau
jienų Piknikan,
Kiek girdėjai*, šįmet į “Nau
jienų” pikniką ketina atvažiuo

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas,
8328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
PARDAVIMUI medinis na ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
mas, 4 pagyvenimų po 4 kamU^ tar.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
barius. Iš fronto grosernė. Na 2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
2334 W. 23rd St.
mas gerame stovyje. Kreipkitės Paulauskas,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio paskutinę subatą Valenprie savininko.
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
4637 S. Paulina St.
7:30 vai. vak.

nis išdirbtas per daugelį metų.
Parduosiu pigiai, nes turiu du
bizniu.
Atsišaukite
BEVEIK geriausis užtikrinimas.
2011 W. 63rd St.,
Pirmo mortgečio farmų bondsai, po
Chicago, III.
$500.00 vienas, pelnas 12%. Užtikri

MORTGECIAI -PASKOLOS

NAMAI-2EME. :

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius labai
gerame stovyje. Taip pat, parsiduoda
drukavojama mašinėlė No. 4 Underwood Standard Typewriter visai nau
ja, ir poras auksinių laikrodėlių. Par
duosiu pigiausiai, kas kiek pasiūlys.
Matyti galima vakarais.
S. WARPOT,
3339 Emerald Avė.

Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mfnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chicago.

nimas keletos bankų. 75% par pasko LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir los bile laike. Pilnai išmokės į 2 me
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
kitokių tautų apgyventoj vietoj; biz tu, parduodama ant išmokesčio.
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
nis neša gerą pelną, turi būti par
J. L. WELLS,
I^eknickas, 663 W. 18th St.; nutar.
duotas į labai trumpą laiką, nes sa
Room 1305—11 So. La Šalie St.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
vininkas eina j kitą biznį. Parduosiu
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
už labai prieinamą kainą. Atsišau
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
kite greitai.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
3404 So. Morgan St.
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
investmento 16 Še
PARDAVIMUI saliunas Bri- rųPARDAVIMUI
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
Co-operative Society of America.
laikomi kiekvieno mėn. antrą sughton Parke. Biznis senas ir ge $25 Šeras. Taipgi trys Šerai pirkti už batvakarį
A. Urbono salėj, 3338 S.
Parduosiu lygiai už $67.00.
ras. Pardavimo priežastis — $61.50.
Auburn Avė.
Matykit Mr. Ure.
168 N. Michigan Avė.
einu į kitą biznį.
Room 200.
4213 S. Canalport Avė.
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
PARDUODU saliuną, lietuvių, ru
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sų ir lenkų apgyventoj vietoj. Par
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
duodu į labai trumpį laiką ir visai
10520 Indianą Avė.; iždininkas I.
Ar norit, kad jūsų pinigai Ivanauskas,
pigiai. Atsišaukite greitai.
122 E. Kensington Av.;
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
A. BLINSTROB,
prot.
rašt.
P.
Grigula, 10449 Wentnai išmokėti ? Pinigai pasiųsti per
1755 W. 18th St.
vvorth
Avė.;
turto
rašt. W. Dargis,
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
10520
State
St.
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
PARDAVIMUI barbernė, lietuvių M. Kąitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
mėnesio
pirmą pėtnyčią F. Shedkolonijoj. Su 2 krėslais. Viskas įreng vedėjas.
villo
svetainėj,
341 E. Kensington
St., Chicago, III.
ta pirmos klesos. Geroj vietoj. Daug 3301 So.
Avė.
apgyventa lietuvių. Tik viena lietuvių
WAREHOUSE certificates
barbernė. Pardavimo priežastis — va
ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
žiuoju j Lietųyą. Pigiai. Ateikit ar ant bonded degtinės perkami RYTMETINĖS
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevba parašykit laišką.
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
cash.
723 Washington Avė.,
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
Racine, Wis.
Room 11—731 Roosevelt Rg.,
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
Kampas Ilalsted St.
PARDAVIMUI bučernė ir
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
grosernė geroj vietoj, arti lie
jį ketvergą kiekvieną mėnesio LiuoROSELAND
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
tuvių ir kitų tautų; biznis cash.
Chutrd ir Savickas
7:30 vai. vak.
Platesnių žinių kreipkitės laiš Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate. paskolas, LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
ku'į Naujienų ofisą No. 344.
insurinai, ir t. t
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
10715 a. Michigan Avė.
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. čiPhone: Pullman 3499.
vinskas;
nut. rašt. X. $haikus, 1557
PARDAVIMUI saliunas prie Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Girard St.;
turto rašt. K. Labanau
skas,
1515
N.
Wood St.; kontr. rašt.
Blue Island Avė., arti Ashland.
TAJERIAI.
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
Parsiduoda pigiai. Atsišaukite: Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
pardavimui labai žema kaina. Taip
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
2230 Blue Island Avė. Priežas gi
senus sutaisau.
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis pardavimo važiuoju Euro
J. ZAKES,
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. MdntWestern Tire Retreading
pon.
vid, 2121 Western Avė.
and Vulcanizing,
2514 S. Halsted St.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
PARDAVIMUI saliunas 5339
SAVAITINĖS PAŠALPOS: Pirmi
Nuolatinis
rėmėjų
skaitninkas
J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
So. Ilalsted St. Labai geroj vie
vice-pirm. K. Kailis, 3247 D. Diviliaus augimas parodo, kad LIBERTY
toj, apgyventa visokių tautų. LAND * INVESTMENT CO. ofise sion St.; prot. sekr. A. Shimas,
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
Pardavimo priežastis, apleidžiu visi reikalai yra atliekami teisingai, Briedis,
1049 N. Marshfield Avė.;
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
Chicago.
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont3301 So. Halsted Str., Chicago, 111.
C. K. S.
vid, 182.4 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
PARDAVIMUI
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėlGROSERNĖ
dienį Zvviązek Polek salėj, 1315 N.
NEBRANGIAI.
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.
DIDŽIAUSIA

jami, taipgi kurie gabus ir norinti iš
mokti agentystės, išmokinsime dy
kai.
Atsilankykite arba adresuokite:
JIEŠKAU savo draugės Antaninos
BROKERAGE CO.,
Gudaitienės, po tėvais Doraitė, girdė Room GARY
1538
—
127 N. Dearborn St.
jau, kad nesenai atvažiavo iš Lietu
PARDAVIMUI mūrinis namas su
vos, labai norėčiau susieiti.
""REIKALINGAS
geras
pirniasaliunu, parduosiu pigiai namą dėl
LEONORA GENIATAITĖ,
familijų ir garadžius.
2342 S. Leavitt St., Chicago, III.
rankis, “baker”, gera mokestis. šešiųAtsišaukite
Telephone: Canal 1678
Prie juodos ir baltos duonos ir
AND. SOBY
1338
So.
Miller
St.,
Chicago, III.
JIEŠKAU savo pusbrolio Jono Jo- “biscuits”. Atsišaukite:
kubausko, Kauno rėd., Panevėžio ap3357 Auburn Avė.
SU KELETĄ ŠIMTŲ.
skr., čepenų valšč., šilių viensėdis;
Padarysi pinigus.
du metai atgal gyveno Johnston
REIKIA vyrų ir moterų valdiškam
City, III., dabar nežinau kur. Malo
nės atsišaukti, arba jį žinanti teisis darbui tuojaus.
Pirkdamas šiuos namus.
Filing klerkų, listing klerkų, typispranešti adresu:
3 pagyvenimų naujas mūrinis na
tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- mas po 5 kambarius, elektra, vanos,
JOHN JOKUBONIS,
nešių bei privatiškų detektivų.
Box 305,
augštas cementuotas skiepas, įreng
Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė. ta pastogė, ir kiti parankumai. Par
Standard, III.
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir duoda už $3,000.00 pigiau, negu yra
nuo 7 iki 9 vakare.
vertas. Įmokėt tik $2,500.00. Randa
si prie 33-os ir Emerald Avė.

JIEŠKAU apsivedim-ui merginos ar
našlės nuo 20 iki 35 metų amžiaus —
našlys, 34 metų; turiu 4 vaikus: du
Amerikoj ir du Lietuvoj, mažiausia
3 metų. Paeinu Kauno rėd., Kretingos
apskr., Veveržėnų par.; kalbu: angiškai, vokiškai, žydiškai ir lietuvišcai. Mylinti dorąj gyvenimą atsišauki;e. Atsakymą duosiu kiekvienai.
‘ P. PIKTURNA,
238 W. 51st St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas trijų pagyvenimų po šešis kam DRAUGYSTE MEILĖS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
barius. Visi naujausios mados įtaisy
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.;
mai. Nam-as randasi ant Albeny Avė.
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit
rašt. Izidorius Juščius,J967 Canal
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedecpo pirmą jmokėjimą. Atsišaukite pas:
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
SZEMET & LUCAS
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
4217 Archer Avė.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius
ir Petras Vestelis; maršalkos: L
PARDAVIMUI namas 3 fla Jonas Guzauskis, II. Geo. Cherligonių glob. Antanas
tų ir krautuvė. Gerame stovy,L nauskas;
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
Viskas įrengta moderniškai, sėjas Stan. Romanas.

padėjimui. Pasiklausti 545
PARDAVIMUI saliunas, biz W. 35th St.

ASMENŲ JIESiffljg

APSIVEDIMAI.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

STORAS ant rendos. tinka
mas bile kokiam bizniui, ge
riausia dėl Real Estate. Atsišau
kite: J.
KORNELSKI,
PARDAVIMUI Ice Cream
4601 S. Hermitage Avė.
PARDAVIMUI PIGIAI
Parlor, lietuvių kolonijoj. Biz
Tel.: Yards 3333
A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
nis senas ir geras.
Priežastį mūriniai namai su dviems LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
pardavimo patirsit ant vietos. pagyvenimais, 5 ir 6 kam Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
bariais, su skiepu visokiam Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
3302 S. Ilalsted St.
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank

Pranešimai

CATARRH

NAMAI-ŽEME

KAMBARIS ant rendos PARDAVIMUI bučernė ir
vedusiai porai be vaikų — grosernė pigiai, geriausioje lie
duodama visos privilegijos, tuvių apgyventoje vietoje. No
arba dviems vaikinams.
Rendos mėnesiui $85. Kaina
rintieji kreipkitės pas:
Atsišaukite:
500.00. Kreipkitės į Naujienų
J. J. RADOMSKI,
6622 Rhodes Avė.
ofisą num. 359.
2257 W. 23rd PI.

Mandagus banditai.
Užvakar keturi Chieagos ban
REIKALINGA moteris prie
ditai pasižymėjo savo drąsa,
Namų ir žemių pardavinė namų darbo ir 3VL> metų mer
didviriškumu ir mandagumu.
Galbūt ateity jie taps gerais tojai Nnujienų piknike turėk gaitės prižiūrėjimo.
JONAS GRABLIAUSKAS,
vadovais savo profesijoj; nes progos surasti daugelį žmonių,
3018 W. 39th St.
matyt jiems netrūksta gero iš kurie nori įsigyti arba par
duoti savo nejudinamą tuntą.
silavinimo.
Žodžiu, kiekvienas atvažia
Taip suimtos naktį jie užšo
ko ant papėdės automobilio, vęs į “Naujienų” pikniką, sale
kurį operavo sūnūs Perey O. moralės naudos ir pasilinksmi
VYRU
nimo
galės
rasti
sau
praktinės
Perkins’o,
Chicago Title &
REIKIA pardavėjų, sena instaiga
Brolyčiai, ir kas gi ištiko? | Trust kompanijos akcionie- naudos.
Trust Co., padarė bankinio discounto
Tat rengkitės vsi į Naujienų išlaidą, siūlo tamistai pirmenybę ir
Minia, pamačiusi misionieriaus riaus.
Vyrukai
užsitrankė
Pikniką.
Chicagietis.
gerą komišiną. Prie musų, gali pa
rankoje revolveri sujudo. Pa I skrybėlės už veidų.
daryt gerai ir mes siūlome tamistai
sigirdo
šauksmas:
“į kailį
“Malonėsite iškelti jūsų ran —II" ■'-1 'OI u.... ...
sales ofisą tuojaus.
jiemis!” Visi sujudo sukruto, kas,“ tarė jų vienas didvyris168 N. Michigan Avė.
Room 200.
visų akvs sužibėjo.
“Mušt kai, bet mandagiai.
Panelė
juos!”
Pagaliai,
akmenys, Benie Menvin, sužiedotinė pREIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai
kiaušiniai, tomą tęs ir kiti givė- Perkins. pasielgė gana keistai UžKVIETIMAS NAUJIENŲ kalbančių. Katrie išgyvenę <3 mietus
PIKNIKAN.
ar daugiau Chicagoj; mokslo nerei
rai pradėjo lėkti į misionierių
iš jos lupų
suskambėjo
kia, išmokinsime darbą veltui. Žmo
būrį. “Duoti jiems, užmušti soprano riksmas.
gus
uždirbti nuo $3,000' iki $5,šiuo turime garbes kviesti visus 000 jgali
metus.
Kreipkitės prie:
juos,“ šukavo minia.
“Tai neapeina jūsų,“ sumur draugus ir drauges, Naujieniečius ir
WM. II. NOVEK manager,
Misionieriai, matydami kad mėjo vienas banditų. “Jums Naujiėnietes, didelius, mažus, senus ir
29 So. La Šalie St.
jaunus, atsilankyti Naujienų pikni
Room 348
jiems gali prieiti lošti Šrv. Ste- nereikia nusigąsti. Jei jus tylė kan.
fono rolę, leidosi bėgti. Jų lai si!, tai mes nedarysime jums Kaip matote iš apskelbimo, Naujie REIKIA vyrų pardavėjų tarpe lietuvių
nų piknikas bus, nedelioj, Rugpjučio- kad užinteresuoti juos su didele komei pribuvo policistų. Pastarie blogo.”
August 7, 1921. Gardners G rovė Dar operative budavojimo propozicija.
že,
123 St. ir Michigan Avė., Kose- Pagal musų pieną galime sutaupyt
ji pradėjo vykinti tvarką. Ak
Čia jie paėmė septyniolika
land,
III. Pradžia 10 vai. ryto. Įžan mažiausiai 20% budavojimo kaštų.
menimis, pagaliais ir kas kuo dolerių iš pono Perkins ir pa ga y pat
a i 40c.
Geras atlyginimas, patyrimas nerei
sugriebė lydėjo bėgančius mi reikalavo jo apleisti šoferio sė šis metinis Naujienų piknikas bus kalingas.
labai gražus ir įvairus.
sionierius.
WALTER C. NIELSON,
dynę.
Muzika pirmos klesos. šokėjai ga
810 N. Parkside Avė.,
- Panelė, kur tu gyveni? — lės smagiai šokti.
Policistams, nors ir sunkiai,
(Austin), Chicago.
Užtat
malonėkit
atvažiuoti visi
paklausė
vienas
imdamas
aupasisekė įvykinti tvarkų. Keli
Chicagiečiai ir apielinkių miestelių
REIKIA patyrusio, atsakančio bupolicistai
apkulti ir keletas tomobiliaus vairu.
lietuviai. Tikriname, kad visi busite
čerio,
kuris gali kalbėti lietuvių ir
—Seši-keturi-aštuoni-du So. svetingai priimti ir turėsite daug anglų kalbas.
žmonių areštuotaNepatyrę neatsišaukite.
smagumo ir didelės naudos.
Geriausia
alga
ir darbo sąlygos. Mel
Bishop gatvės - atsakė p-lė
Naujienų Pikniko
džiam
atsišaukti
greitai.
Renginio Komisija.
Merwin.
Bankas busiąs atidarytas.
W0RKER’S CONSUMERS ASS’N.,
Atvažiavę prie sakyto namo,
2005 W. Lake St.,
Roseland. — Lietuvių Scenos My
Melrose Park, III.
Valstijos prokuroras prane jaunai paneliu banditai man lėtojų Ratelio susirinkimas bus utar- Tel.: Melrose Park
1740.
šė, kad Michigan avė. Trust dagiai padėjo išlipti iš auto ninke, rugpjūčio 2 d., Strumil Sve
tainėj. Visi rateliečiai būtinai kv eREIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
kompanijos bankas, kuris kiek mobili aus. Vienas banditų pap čiami
dalyvauti.
— Valdyba.
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
laiko atgal likosi valdžios užda rašė telefono numerio p. Per
katos ir atsitikimi} Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko
ngas, neužilgo busiąs atidary kins’o.
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
—Jūsų
automobilis
bus
tas. Sako, kad depozitoriai nei
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
PASARGA.
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
mums
trumpam
laikui
reika

kiek nepralaimiesią, nors pabė
ke tapti superintendentu. Jei esi
gusia prezidentas, Warren C. lingas — tarė banditas. — Kuo Norintieji pasigarsint į sekamos dfe darbščiu ir nori padaryti didelius pi
Naujienas, turi priduot savo pa nigus, matykit musų agentų* superin
Spurgin išeikvojęs nemažai pi met jis bus mums nebereika nos
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
mes
telefonuos! me karo.
nigų. Banko direktoriai ir ak- lingas,
kasdieną.
(automobilis)
cionieriai pasirūpinsią padengti jums kur jis
Pardavimai savasčių, biznių, auto CHICAGO MUTUAL CASUALTY
3221 So. Limo St.
visus trukumus ir išniokosią randasi.
mobilių, rakandų, kambarių jieškojiCO.,
431 S. Dearborn St.
Tuomet banditai užsimovė mai, apsivedimai, asmenų jieškojivisiems depozitoriams dolerį už
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
Room 911-91Ž.
PARDAVIMUI saliunas, mai
skrybėlės ir nuvažiavo- Perkins mi.
dolerį.
šytų tautų apgyventoj vietoj;
Kur pabėgusia banko prezi 'atrado savo automobilį prie
REIKALAUJAME patyrusių agen
Klaidos padarytos paskelbime, turi tų, po Chicago ir kitose vietose; dar biznis išdirbtas per daugelį me
dentas randasi, kol kas dar ne- i Archer ir Loomis gatvių.
būt atitaisytos į 24 vai.
bas lengvas, uždarbis labai geras ir tų. Atsišaukite:
“steady” geriems vyrams. Life Insu
4301 S. Lincoln St.
O’Connor jau Chicagoj.
rance ir kiti agentai yra pageidau
Paskilbęs žmogžudys ir plė
šikas, kuris pereitų savaitę bu
vo areštuotas St. Paul, Minu.,
užpuolime ant traukinio, jau
pergabentas Chicagoj. Sako,
jo
teismas prasidės šiandie.
Pirmiausia jis bus teisiamas
dėl nušovimo dete'ktyvo-seržanto O’Neill. Tuomet bus nagri
nėjami jo kiti prasikaltimai.
O’Connor sakosi esąs nekal
tas O’Neill užmušime. Jis pri
rūdysiąs, kad jį nušovė patys
policistai. O’Connor nebuvęs
tame name tuo laiku, kuomet
policistai padarę j antie kratų
ir nušovę O’Neill.
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2 pagyvenimų mūrinis namas po
6 kambarius, gerame stovyj. Kaina
tik $2,800. Įmokėt tik $600.00.
2 flatų mūrinis namas ant kampo,
apačioj krautuvė ir 4 kambariai pa
gyvenimui, viršuj 5 kambarių pagy
venimas, užpakalyj garadžius 2 au
tomobiliams. Rendos, neša $60.00 į
mėnesį. Kaina tiktai $3,200.00.
C. P. SUROMSKI & CO.,
3446 S. Halsted St.

~ STOCKAI-SEROS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOKYKLOS

Mokykla Chicagoj

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

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. California Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

Designing, kirpimo, litavimo, ii
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinant į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:—
Ateikite pasiteirauti, tas nieko nePirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
prekiuoja.
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
Atdara dienom ir vakarais.
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. MaMASTER SYSTEM DESIGNING
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
SCHOOL,
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
190 N. STATE STREET, CHICAGO
simus Mykolas Budas; kasos glo
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų,
J. Padžiuvėlio svet., kampas
VALENTINE DRESMAKING
18-tos
ir Union avė.
♦
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS:
1850 N. Wells St.
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
mo, Designing bizniui ir namams
3327 S. Wallace St.; Turto rašt.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
Klesos dienomis ir vakarais. Paglobėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
reikalaukit knygelės.
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
T©1. Seeley 1648.
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
SARA PATEK, virminiaki.
mą subatvakarį Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avenue.

