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True translatlon filed with the post- ginusia baime, kad Angliju ir '
master at Chicago, 111., Sept. 13, 1921 Francija bando gauti Rusijoje
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

monopolių ar bent privilegijuo
tą poziciją ekonominėse konce
sijose, kaip užmokestį už pa
gelbą.

Žmonės gatvėse miršta nuo ba
do ir choleros. Turkai sude Tme translatlon filed with the postmaster at Chicago, Ilk, Sept. 13, 1921
gino 140 miestelių.

as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

TIRUS, nigs. 11. — Armė
nijos valdžios • nariai sako, kad
jie bijosi, jog epidemija tarp

soje šalyje. Vaikai miršta Alek-

sandropolio gatvėse kaip nuo
choleros, taip ir nuo bado. Nuo
latos gatvėmis važinėja vežimai
į kuriuos kraunama lavonai,
kuriuos paskui laidojama be
jokių apeigų dalelėse tranšėjo
se.
Maskva teikia pagelbą kovai
•u epidemija, formoje tavorinių traukinių ir savanorių Ru
sijos mergaičių slaugytojų.

Italija šelps Rusiją
Nepaisys talkininkų vilkinimo
ir veiks atskirai.

PARYŽIUS, rūgs. 12 - Ita
lijos delegacijos prie talkininkų
Rusijos šelpimo komisijos ne
suprantamas išleidimais atskiro
pranešimo tuo laiku, kada tapo
paskelbta komisijos telegrama
čičerinui, tapo dabar išaiškintas delegacijos narių.
Italijos Raudonasis Kryžius
ir kitos organizacijos,
delegacijos narių, tuojaus vyks
duoti pagelbą badaujantiems,
galbūt pasiūlymu pačios Dali
jos valdžios,
visai nelaukda
mos sugrįžimo iš Rusijos talki
ninkų komisijos tyrinėjimo ko
miteto. Kitais žodžiais sakant,
italai veik visai atsiskiria nuo
komisijos ir atsisako laikytis
jos vilkinimo taktikos. Jie sa
ko, kad jie nori pase ti puikų
Amerikos pavyzdį,
teikiant
greita humanitarinę pagelbą.
Italų pareiškimas atsargiai
vengia paminėjimo apie atsiskirimą nuo talkininkų,
bet jų
nuoširdus ir draugiškas tonas
yra visai skirtingas nuo pilnos
susitaikymų komisijos notos,
Jis pabrėžia geistinumą
tuo
du rbą,
jaus pradėti šelpimo
neprikergiant jokių
politinių
sąlygų. Italai sako, kad dabar
tie žodžiai bus paversti į darbą.
Svarbumas šio žingsnio yra
tame, kad Italija visai atsiski
ria nuo talkininkų savo santikiuose su Rusija. Tūli mano,
kad Italija ypač nori laimėti
Rusijos prielankumą
dabar,
kada rašoma yra Italijos pre
kybinė sutartis. Kiti gi mano,
jog Italija vadovaujasi
<tau-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
Kaina 5c

PARYŽIUS,
rūgs. 12. — Iš
ištikimų šaltinių patirta,
kad
Anglijos ir Francijos delegatai
talkininkų Rusijos šelpimo ko
misijoje bandė padaryti sovietų
valdžios pripažinimą senųjų ca
ro skolų sąlyga talkininkų šel
pimo Rusijos. Sulig to projek
to Rusija netik turėjo prižadėti
užmokėti senąsias skolas, bet
užs-tatyti visą tikrąjį
Rusijos
turtą, t. y. atiduoti svarbiau
sias ekonomines
koncesijas.
Nuo lokio reikalavimo tečiaus
prisiėjo atsižadėti, kada Relgijos ir Italijos delegacijos pareiš
kė esančios “ne kompetentiŠkos” tokiuose dalykuose,
ka
dangi
jos neturi įgaliojimų
nuo savo valdžių spręsti apie
kokius nors ]>olitinfuis klausi
mus ir gali vien kalbėtis apie
teikimą humanitarinėj? ipagedboą.

Sakoma, kad pirmąjį .pasiūly
mą davė Sir Philip Graham,
galva Anglijos delegacijas. Jis
pasakęs, kad jei Rusija nori
pirkti maisto užsienyj ant kre
dito, bus reikalinga sustiprinti
tą kreditą užstatant tikrąjį Ru
sijos turtą. Bet Noulans, galva
Francijos delegacijos ir taipjau
prezidentas Francijos draugi
jos turinčiųjų Rusijos lionų, pa
sipriešino tam, kad Rusijos tur
tas butų užstatytas vien išga
vimui užmokesčio už maišią,
nes tai butų nnskriaudimas tų
Francijos žmonių, kurie turi
Rusijos bonų. Todėl jis pasiūlė,
kad komisija reikalautų ir tai,
kad Rusijos turtai butų užsta
tyti ir užmokėjimui visų Rusi
jos skolų, be jokio išėmimo.
Su tuo Anglai sutiko, bet
Belgams ir Italams pasiprieši
nus, komisija nutarė kol-kas
apsirubežiuoti vien pareikalavi
mu iš Rusijos priemonių pla
čiam ištinimui Rusijos padėties.
Niekuriuose rateliuose į Ang
lijos ir Francijos pieną žiūri
ma su susirupiniinu. Komį^ietentiški dabotojai, kurie anaip
tol nėra radikalais sako, kad
tai yra skimas Anglijos ir Fran
cuos pasigavimui monopoliaus
ant visų Rusijos

lyvauti Rusijos prekyboje ir
industrijoje ir prie
bolševikų
valdžios. Tą rodo ir daugelis
kitų ženklų.
Yra faktų, kad
nesenai Vokietijos kapitalisto
Hugo Stinnes .gautosios konce
sijos buvo priimtos Francijos
banko

apmokėjimui už tūlas

skolas.
Tas priėmimas rodo
pripažinimą teisiotumo bolše
vikų koncesijų. Yra ir daugiau
ženklų, kad Francija rengiasi
atnaujinti prekybinius
ryšius
su Rusijos sovietų valdžia. Vi
sas keblumas tik tame,
kaip
išgavus iš Rusijos patogesnes
sąlygas.
Nors Francijos-Angiljos rei
kalavimas pripažinimo Rusijos
skolų yra atidėtas į šalį, talki
ninkų šelpimo komisija nieko
neveikia prisirengimui prie šel
pimo
Rusijos
badaujančių,
laukdama
raporto nuo savo
komiteto. Tam ims mažiausia
mėnuo laiko
(Rusija kelios
dienos atgal atsisakė įsileisti
tą talkininkų tyrinėjimo komi
tetą. Ta žinia, matyt, Franci
jos dar nėra pasiekusi, ar nėra
skelbiama).

Baltgudija sukilusi preš
bolševikus
žudo komisarus, kurie daro
maisto rekvizicijas.

IX>NDONAS,
rūgs. 12. —
IŠ Varšuvos panešama,
kad
Baltgudija sukįlo prieš sovietų
valdžią.
Sukilimas prasidėjo delei bol
ševikų verstinų maisto rekvizi
cijų. Gyventojai kovoja,
kad
išlaikius savo maistą ir sukili
mas nuolatos plėtojasi.
Bolševikų komisarai nuola
tos yra žudomi. Sovietų įgi val
džia kovoja su sukilimu viso
mis .priemonėmis ir daro dau
gybę masinių žudynių.
BAVARUOS PREMIERAS
REZIGNAVO.

LONDONAS,
rūgs. 12. —
Municho žinia, kad iš priežas

ekonominių ties susikirtimų tarp Bavarijos

koncesijų.
Tokia pienas ati
duotų į Anglijąs ir Francijos
rankas visos Rusijos imperijos
dar neišdirbtą turtą.
Tas siūlymas. rodo naują
krypsnį Anglijos ir Francijols
jx>litikoje linkui Rusijos. Ang
lai, kurie ikišiol visai tylėjo
klausime pripažinimo Rusijos
skolų, dabar remia
Francijos
reikalavimą
tas skolas pripa
žinti, kas buvo pagrindu visos
Francuzų .politikos linkiu Ru
sijos. Iš kitos pusės ta politika
rodo, kad Francija sutinka da-

PARYŽIUS, rūgs. 12. — Hen
ry Mason Day, prezidentas už
sienio prekybos korjioracijos,
kuris yra paskirtas
prekybos
atstovu Graikijos. Azerbaidžano
ir Armėnijos unijos, dabar grįž
ta į Wasliingtoną tikslu
per
duoti Amerikos prekybos de
partamentui ir Jungt. Valstijų
gabenimo tarybai įvairius pre
kybinius pasiūlymus.
Jis jau
7<ni?Kts
ISA Hp
išplaukė iš Paryžiaus į New
Yorką.
Day, be raštiško abelno įga
liojimo atstovauti tas tris šalis,
turi dar kitų sutarčių padavi
Delei nusiginklavimo konferencijos Washingtone. mui Amerikos prekybos depar WILLIAMSON, W. Va., rūgs.
12. — 20 Matęva no angliaka
tamentui apsvarstyti. Jat
vesta yra apie $600,000 auksi sių byloje jury jau tapo išrink
niais rubliais, kurie Ibus panau tas ir dabar prasideda tardy
doti palengvinimui eksportų j mas liudytojų. Jury susideda iš
Hardin pavieto valdžia prisiža Graikai jau traukiasi, bet tur tas tris Kaukazo šąlis. Day at Pocahontas pavieto gyventojų.
kai delei pavargimo negali sivežė auksą su savim iš Tif- Angliakasius teisiama už už
dėjo pašalinti visus mušeikas
pasinaudoti pergale.
Jiso į Konstantinopolį, kur jis jį mušimą mušeikos Ferguson,
iš spar kasyklų.
kuris tapo užmuštas kartu su
depozitavo.
kitais 7
mušeikomis,
kaita
KONSTANTINOPOLIS, r. 12
ELIZABh7THTOWN, III., r.
Gruzija,
Azerbaidžanas ir jie puolė Matcivvan miestelį ir
12.— Šiandie suėjo vieni metai, — Grajkų ofensivę reikia skai Armėnija turi bendrą raštinę
kaip streikuoja maineriai čia ir tyti pilnai nepavykusiu. Graikų Konstantinopolyj, kur Day ir užmušė mayorą ir kitus 2 žmo
Rosiclare flour-spar kasyklose. armija pradėjo pasitraukimą susitiko su tų respublikų užsie nes.
Reniai n ties karo stoviu, poli
Gubernatoriaus komisija deda prie labai nepatogių sąlygų, nio reikalų ministeriu Pilypu
pastangų įvykinti čia šiokią to- nors ji nėra sekama turkų, ku Rabinovič, kuris pirmiau per 9 cija nieko neįleidžia į teismą,
apart liudytojų, valdininkų ir
rie patįs yra visai pavargę. Ka
ralius
Konstantinas apleidžia metus gyveno Chicagoje. Rabi- laikraštininkų.
benti iš kitur mušeikos.
noviš jau 8 metai yra Kaukaze
Bandholtz apleido West
Gen. adjutantas Di'ckson pa frontą ir važiuoja į kvatierą uiž| ir svarbiausiu asmeniu toj res
Brussa
buk
delei
ligos,
kuri
reiĮ
Virginiją.
reikalavo, kad Hardin pavieto
publikų
grupėj.
CHARLESTON, W. Va., r.
Valdžia pašalintų visus mušei kalauja pilno užsidarimo, ne*
Day sako, kad visur Gruzi
prie
jo
nieko
neprileidžiama.
kas, kuriuos ji atsigabeno Iš
joj jis radęs gerą tvarką, taip 12.— Gen. Ramlhbltz, kuris ko
Gautosios
iš
fronto
žinios
ro

mandavo federaliniais karei
St. Louis ir kitų miestų ir pas
jau
rado
didelį
trukumą
mais, , _
viais Wesf Virginijoj laike ang
kui padarė šerifo pageJbdnin- do, kad Graikų dvasia yra nu-.
puolusi. Kareiviai daug kenčia '? ,r
>r ^ugel, susir- liakasių karo su mušeikomis,
kais, kad pagelba jų lengviau nuo krūvinės ir karštligės ir'«in,5 cholera Genamojo vanbet vėliau tapo nuo komandos
butų persekioti streikuojančius
atvirai rodo savo nepasitenkini- d<>nl<)
labal ,"ažaln. JIS pašalintas, dabar apleido West
mainerius. Valdžia pasižadėjo nu,.
Kelios divizijos sužeistų jn,atęs. 50°.
l jfbse
Virginiją ir grjšta j Wasbingtai tuojaus padaryti.
kareivių pareikalavo deniobili- • !’ne vienatjn.o.saltuuo. kur van- toną. Trįs pulkai kareivių dar
šiandie jau sugrįžo 23 strei- zacijos, kadangi Angom, j ku-|du° tm?a S?”TL-. .
pasilieka' anglių laukuose. Ka
kieriai, vadovaujami jų lokalo prezidento Glehardt. Tai yra rią oficieriai prižadėjo juos nu komisarų tarybai (kas prilygs reiviais komanduos jų |>ačių
pirmieji sugrįželiai iš 150 mai- vesti prieš pabaigą pareitos sa ta senatui). Jis priėmė pakvie pulkininkai.*
nerių ir jų šeimynų, kuriuos vaitės, dar nėra pasiekta.
Rengiasi tyrinėjimams.
Ant laimes Graikams, Turkų timą.
išvarė miestelio kompanijų jr
“Aš nusistebėjau radęs, kad
WASHINGTON, rūgs. 12. — .
padėtis
nėra
geriausia,
nors
valdžios mušeikos 8 dienos at
kareivių ūpas yra geras delei daugiau kaip pusė narių kabia Senato su'bkomitetas, kuris ty
gal. Jie liudijo gubernatoriaus
angliškai,” pasakoja jis.
“Aš rinėja padėtį West Virginijoj,
sustabdymo
Graikų
ir
delei
at

komisijai, kad valdžia juos iš
turiu įspūdį, kad Gruzijos, Aze rengiasi vėl išvažiuoti į tą val
vykimo
24,000
kareivių
pagel

varyti iš mostelio gelbėjo atga
rbaidžano ir Armėnijos organi stiją rūgs. 19 d. Jis susirinks
bės
iš
Kaukazo.
Stoka
amuni

benti iš St. Louis mušeikos.
neleidžia zacija rengiasi pasekti sovietų seredoj, kad apsvarsčius visus
International Union of Mine, cijos ir transporto
valdžios pietvakarinėj Rusijoj, tyrinėjimo pienus ir prirengus
turkams
vytis
graikus.
Tik
kur

Mill and Smelter Workers or
kur prekyba nėra kontroliuo- reikalingas smulkmenas.
ganizatorius Ed. Garbine, kuris dų kavalerija dar pajiegia už
puldinėti graikų rcargardą.
dabar yra Harrisbunge, atsisakė
atvykti į Elizabethown liudyti
prieš komisiją, bet jis mielai
sutiko pasitikti su komisija ir
duoti savo liudijimus, kada ji Serbija jau išbandė ant savo
išvažiuos iŠ Hardin pavieto.
kailio Rusijos žandarų veiki
Yra žinių, kad pavieto valdžia
mą.
ir mušeikos tyko ant jo gyvas
Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus
KONSTANTINOPOLIS, r. 12.’
ties.
negu kada nors pirma
Komisija tikisi ryto užbaigti -Serbijos valdžia atrado, kad
is pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
darbą ir tuoj sugrįš į Spring- neapsimoka samdyti policistais.
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
tuos žmones, kurie pirmiau1
fieldą.
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Koltarnavo Rusijos šnipais. Tūlas'
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar auk
Komisarov, buvęs generolu Ru
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sijos žandarmerijoj, įtapo pa
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
samdytas pereitais metais su
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
LIVERPOOL; nigs. 12. —
organizuoti Serbijos šnipų de
stum žiemą.
šiandie čia buvo didokos be partamentą. Bet po jo paskirimo
darbių riaušės. Policija keletą politiniai prasižengimai žymiai
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra dikartų puolė ant bedarbių, pirm padidėjo ir pasiekė tokį laiplsnj,
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
negu juos išskirstė. Apde 100 kokio dar nebuvo Serbijos isto
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pažmonių areštuota.
rijoje.
Į
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
Ha
Nesenai tapo susekta, kad j
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
PTNIGTU KITIMAS.
Visi pasikėsinimai ant gyvasčių i
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
ininisterių
ir
net
karaliaus,
taip-1
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Vakar, rugsėjo 12 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip jau ir kitos piktadarybės buvo
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koKs tik
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
Ųuorganizuotois
paties
KomisaSNew Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijąs
1 svaras .....
‘“
$3.74 rovo, kad parodžius jo veiki-1
espondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Austrijos 100 kronų ..
... 10c mą.
Komisarov
tajio
tuojaus
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Belgijos 100 frankų ....
. $7.14
Danijos 100 kronų ......
$17.60 pašalintas iš vietas ir areštuo
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Finų 100 markių ......
$1.45 tas.
Francijos 100 frankų .
$7.24

leidimai angliakasiu byloj
jau prasidėjo

Ii visai pribaigti šalies sunaiki

ritorijoje
taiM> sudeginta ir
valdžia apskaito, kad pusė me
liono gyventojų yra benamiai
ir tikrai turės mirti sekamą
žiemą, prieš nupjaujant javus.
Cholera sparčiai plėtojasi vi

AmerikiečiŲ laimėjmas
Kaukaze

jama, bet yra laisva. Viena val
stija susidės iš Dono teritori
jos, kita iš Krymo, o trečia iš
Odessos apygardų.
“Bęt nemanoma, kad tokių
valstybių sudarymas pasiektų
šiaurinę ar vakarinę Rusiją.
Ralbinovičius mano, kad kele
tas valstijų, panašiai kaip kad
Jungt. Valstijos, gali būti su
vienytos panaudojant tuos pa
čius organizacijos
principus,
kurie dabar suriša
Gruziją,
Azerbaidžaną ir Armėniją ir
kuri turi bendrą administrato
rių, senatą ir kabinetą.
“Kaukazo unijos santikiai su
Maskvos valdžia yra geri, bet
ant kiek aš žinau, Maskvos val
džia tiesioginiai nąsimaiŠo į
unijos reikalus.*’

UO

Naujos talkininku intrigos,
prieš Rusiją

Anglija ir Francija bando pasi
naudoti iš bado ir priversti
pacija, kuri išgabeno iš visos
Rusiją užmokėti skolas ir už
šalies nuliekamą maistą.
statyti visus savo turtus.

True translatlon filed wlth the postmaster at Chicago, III., Sept. 13, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerikietis prekybos atstovas
grįšta i Ameriką su dideliais
užsakymais.

Talkininkų intrigos prieš Rusiją

Baisi Armėnijos padėtis

Pirmas Lietuvių Dte nra štiš A m e r

Chicago, III., Utarninkas, Rugsėjis (September), 13 d., 1921

Kaina 3c

VOL, VIII.

Mitter March 7, 1914, ai the Post Office of Chicsgo, IU.,

NEWS

ir Berlino valdžių, Bavarijos
premieras Kahr rezignavo.
Ekspliozija išvarė gyventojus.
HALIFAX, N. S., rūgs. 12.—Eksplodavimas penkių Impe
rini Oil Co. tankų Halifax uos
te privertė pusę miesto gyventojų apleisti savo namus. Gyven
tojai bijosi, kad nepasikartotų
1917 m. nelaimė, kada eksplodavo amunicijos laivas,
kas
sugriovė didelę dalį miesto. Ta
da žuvo apie 1,200 žmonių. Bet
šį sykį, rodos, žuvusių nėra.

Pašalins mušeikas

Graikų ofensivas nepavyko

tulikas visur žulikas

Auksinai nupuolė
žemiausia

Redarbiy riaušės

Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų ..
Lenku 100 markių .....
Olandų 100 guldenų ...
Norvegų 100 kronų ...
Švedų 10’0 kronų
šveicarų 100 kronų ...
Vokietijos 100 markių

$4.26
.... 95c
.... 3c
$81.77
$18.00
$21.67
$17.20
... 95c

MADRIDAS,
rūgs. 12. —
Oficialiniai paskelbta, kad šį
ryt prasidėjo naujas ispanų
ofensivas prieš sukilusius mau
rus Melilla apygardoje, ph -

sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo

Skyrių.

naujienų pinigų siuntimo skyrius
1789 So. Halsted St.,
*

Chicago, HL

NAUJIENOS, Chicago, III.
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The

Komunizmo
NAUJIENOS
Lithuaniaa Daily New* pelkėse.

PnbUahed Daily eicept Sunday by
Uthuan.Ua Naw« Pnb. C<u Ina.

Qm

Musų skaitytojai jau žino,
ItatteT pTertnitta
kad pereitą pavasarį iškilo
1739 SO. HALSTED ST., didelis skandalas Vokietijos
komunistų partijoje. Parti
CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 850fl
jos prezidentas, Paul Levi,
atvirai pasipriešino gink
Sabecription Rateli
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outaide of Chicago. luotam maištui, kurį komu
18.00 per year in Chicago.
nistai padarė vidurinėje Vo
8c per copy.
*
kietijoje kovo mėnesyje. Už
Entered m Second Claae Mattor
March 17th, 1914, at the Poa$ Office tai jisai tapo prašalintas iŠ
of Chicago, Iii., uader the act ©f
partijos, ir su juo pasitraukė
March 2nd, 1879.
ištisa eilė kitų įžymių komu
Naujienos eina kasdien, išskiriant
and 41 dienius. Leidžia Naujieną Ben> nistų vadų. Dabar jie lei
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago,
džia savo laikraštį. “Unser
(U. — Telefonas i Roosevelt 8500.
Weg” (Musų Kelias), kuris
Užnisakomoji Kainai
veda atkaklią kovą su komu
Chicago je — paltu;
Metama
18.00 nistų partija ir su komunis
Pusei metą__ .. .... ......
4.50
Trims manosioms ............ ,,, .... —

Dviem minMiane
Vienam nUneeiui

._______

Chicagoje — per nešiotojas!
Viena kopija
■ Sav*it«i

m.

HtoMiui _________ ________ _ ... .

/•v<tMk>pw»i »♦>?*»«■*#%<»•
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Daugiaus kaip pusė šimto
metų atgal Marksas parodė
buržuazinės politinės ekono
mijos klaidas ir sutvėrė pro
letarinės ekonomijos moks
lą. O šiandie komunistų va
dai vėl eina į mokyklą pas
buržujus.

j Imas arba partijtnės Organin
eijos.

LSS. 71 kuopos
pareiškimas.
W

NORI SUVAŽIAVIMO,
BET, MAŽESNIO.

Savo nusirinkime, laikytame
rugpiličio 28 d., apsvarsčius
Sąjungos reikalus 71 (kuopti nu
“Tėvynė” pirmiaus išreiškė tarė padaryti sekamą poetiškitokią nuomonę, kad daryti pro mą:
gresyvus visuomenės suvažiavi
Kadangi esamus Naujienų
mą, kurį sumanė \Vaterburio
Bendroves šėrininkų kivirčius
draugijos, neapsimoka, kadangi kai kurie LSS. nariai pasiryžo
2.25 tinio internacionalo vadais.
jisai neapseitų be didelių išlaidų būtinai perkelti Į L. S. Sąjungą,
1.75
ir kiltų ginčų tarpe priešingų
1J0
Viename to laikraščio nu partijų. PasKutiniame savo nu Kadangi tarp tų narių yra
“Waldemar”, meryje tečiaus ji sako, kad su- dagi LSS. viršininkų, būtent,
08 meryje tūlas
18

, 70

kuris iki

šiol

buvo

labai

vnžiuot pažangiosios visuomenes

Kas Dedasi
Lietuvoj

Veikėjų pasikalbėjimai (kon
ferencija) taipgi, žinoma, galė
tų būt naudinigas dalykas, ibet
UKMERGĖ.
reikėtų duot progos tarti 8avo
Ukmergės apskrityje savival
žodį pačiai visuomenei, o ne tik
dybių rinkimuose jei ne visai, tai
vadams.
bent dalinai laimėjo darbo žmo
nės.

L. S. Sąjungoje

lw.ll III

ŲEarninlčas, Rūgs. 13, 1921
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clnijs sekretoriauti- -v<sr>tcj<>
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Nekurtuose valsčiuose kunigai
su davatkomis rašė skundus
Žvalgybai ant tų, kurte buvo
pirmutiniai darbininkų sąrašuo
se, įrodydami juos komunistais,
buk jie bažnyčioje nesimeldžią,
nepasninkaują, mišių niekad neužperką ir t.t. Todėl jie esą ko
munistai.
žvalgybai to ir reikėjo. Birže
lio mėn. 24 d. š. m. paplūdo
žvalgibininkų gaujos po visą
Ukm. ap. bekratydami bejieškodami komunistų ir areštavo j
šimtą žmonių. Areštuotieji ne
turi mažiausio supratimo už ką
juos sukimšo į kalėjimą.
Hotardant

būtinai

Musų Moterims.

AKUftERKA
Mra. A. Michniewicz
8101 S. Halsted St., kampas 81oa gat*
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yarda 8654.
Baigusi Altolelijos kolegi
ją; ilgai pmk-

tikavusl P«nnsllvanijos hos-

pltalise.
sėkmingai
tarnauja
gimdymo.

Papa
pris
Duo

da rodą viso
kiose
ligose
moterims Ir
merginoms.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

BLIUZE — No. 1109 1

reikalavo

Kai
svarbus komunistinės spau veikėjams vis dėlto
BurianytoH Valstijom M Cblcagoj,
kuriuos
neprisipažinus mušė
paltui
dos bendradarbis, paskelbė “lėv.” redakcijos straipsnyje narys J. Juknas,
kumščiomis ir kojomis spardė.
Metama_____ _________ .,,, ...- |7.00
skaitome:
Kadangi
prieš
Naujienų
nu

keletą
laiškų
Karolio
RadePusei metą
4.00
Ukmergėj tardymas tęsėsi 17
Trims mėnesiams ..... .. .,.— ... 2.00 ko, rašytų Vokietijos komu
sistatymą jie nieko neturi, o dienų. Ištardę dalį poliuosavo,
“Tačiau pažangiajai visuo
Dviem mėnesiams
1.60
Vienam mėnesiui n
-r------- -- .75 nistams.
Radekas yra ko menėj —" bent jos ly tąsosi tik dėl armėniškų išro- o apie 32 žm. išsiuntė į Kauno
kavimų ir keršto, «u kuo LSS. kalėjimą.
Kietųvon Ir kitur uisieaiuoaei
munistų internacionalo pil
deriams,
būtinai rei nieko bendro neturi,
(Atpiginta)
(Cenzūros iškąsta!)
kalinga
susiartinti
ant
Metams------- ...- ....... , - - .,... $8.00 domojo komteto sekretorius,
Todėl LSS. 71 kuopa reika
Li
Pusei metą-------------------------- 4.60
kiek galima, kad subendrinus
Trinas mėnesiams
2.25 ir savo laiškuose jisai duoda
savo planus kovai prieš kru- lauja, kad Pildomasis Komite kusieji atiduoti teismui, tebesėdi
Pinigus reikia siųsti palto Money nurodymų Vokietijos “drau
Orderiu, kartu su užsakymu.
ciados skelbėjus. Nesą šian tas atšauktų savo skirtąjį sek Kauno kalėjime.
gams
”
,
kaip
jie
turi
agituot,
-r-» —
gy—e.mmbbpmm—a,
—Ukmergietis. (“S-d”)
dien tiktai tas negali matyti retorių, nes jis savo “veikimu”
kokius žmones rinkti į tarp prie ko klerikalai siekia, kas jau gana susikompromitavo
PILVIŠKIAI.
tautinius gongresus, kokius nenori matyti, arba kii nein- prieš sąjungiečius ir neteko jų
vadus skaityti ištikimais sdteresuoja musų gyvenimu. pa si tikėjimo bei draugiškos Šių metų * liepos 12 dieną 3
Klerikalams jau neužtenka simpatijos, —< kas sekretoriui žvalgų punktas areštavo Pilviš
Maskvai, kokius ne, ir t.t.
reikalinga turėt.
kių Valsčiaus Tarybos narį SiStoka vietos neleidžia mums svietišku organizacijų — jie
jau pavertė kiekvieną parapi
Lietuvos informacijų Biu
čionai ištisai perspausdinti ją savo poli tikos (kuopa, kiek Sekretoriaus fMireigonn eiti maną Blažaitį. Jis priklausė
ras, Washingtone, praneša
kad Pild. K-tas paskirtų drau darbininkų frakcijai. Areštavi
tuos įdomius dokumentus.
vienos
bažnyčios
sakyklą
nau

gą, kuris dirbtų jam pavestą
laikraščiams, kad Tautų Są
priežastys iki šiam laikui dar
Vienas tečiaus Radeko doja ne Dievo žodžio skelbi darbą, neskiepydamas jokio mo
nežinomos. Tai tau ir musų
jungos atstovas, p. Hymans,
laiškas turi nepaprastos mui, bet klerikalinės politikos keršto bei frakcijizmo Sąjun “demokratybė” — grūda žmones
įteikęs naują pasiūlymą lie
svarbos, kadangi jisai nu I įsakymų ? davimui. Paga goje.
kalėjiman ir nepasirūpina pasa
tuvių ir lenkų delegacijoms
liau
jie
net
ir
valstybines
įšviečia dvasinį stovį bolše
(“S-d.”)
Taipgi reikalaujame, kad Pil kyt, už ką.
staigas, kaip čionai, AmerikoGenevoje. Bet koks tas pa
vizmo vadų. Jisai yra rašy * je, taip ir Lietuvoje, savo po domasis K-tas atatinkamai pa
siūlymas, jisai nepaaiškina.
tas balandžio 21 d. 1921 m., litikos tikslams naudoja ir ki nagrinėtų, ar tie draugai: St.
Biuro pranešime pasakyta
Iš Latvijos
kuomet Maskvos diktatoriai tų įsitikinimų žmonės net te Strazdas ir J. Juknis tinka bū
tiktai tiek:
rengėsi prie komunistinio roro įmonėmis mėgina nugalė ti Pild. Komiteto nariais, ir iš Nekartą esame minėję, kad
gvildenęs dalykus kad pasielg
“Tas projektas mažai internacionalo
kongreso. ti. Todėl reikia imtis griežtų tų su jais pagal Sąjungos tai reakcija Latviuose giliai įleidusi
įmonių kol dar nevėlu, kad ga
tesiskiria nuo pirmojo.” Tarp kitko tenai skaitome:
šaknis. Karo stovis duoda pro
i
lutinai nusukus galvą šitai sykles.
gos ir galimybės įvairiom val
“Prisirengimui
prie tamsybes hydrai, kuri išskė
Bet kodėl yra slepiamas to
LSS. 71 kuopos vvldyba:
džios įstaigom “plačiai” suprasti
projekto turinys nuo Ameri kongreso mes turime ma tus savo juodus nagus ren
Org. J. Valeika,
savo teises ir priedermes. Karo
giasi
visą
musų
pažangųjį
gy

Rast. W. V. Anesta.
kos lietuvių?
teismai, nagrinėdami politines
žai laiko ir mažai žmonių.
venimą užsmaugti. Ir šitai ko
bylas, nueina toliau caro laikų.
Nesenai amerikečius pu Zinovjevas yra paskendęs vai reikia tvirtos organizuotos
Sudarymui bylų plačiai vartoja
žodis
Sąjungiečiams.
augščiaus
ausų
Petrogra

jėgos,
ko
pažangiajai
visuome

sėtinai nustebino žinia, kad
mos denunciacijų priemonės. Vi
do
darbe,
Bucharinas
tu

nei
negali
duoti
visuomeniniai
Draugai!
Lietuvos valdžia nutarė
sa tai vainikuoja mirties baus
suvažiavimai.
rėjo
iškeliaut
su
savo
ser

Vos
tik
pradėjome
atsigrieb

mės, ištrėmimai ir t.t. Policijos
siųsti delegatus Genevon į
Pagaliau ir patys klerikalai, ti nuo smūgių, kurie krito į tankiai vartojami suimtųjų kan
naują konf^nciją su len gančia žmona į Krymą. Aš
mus pora motų atgal nuo žino
kais. Prieš tai jiems buvo su Kuusinen’u parašysime nors ir turėdami didesnes mi mųjų “kairiasparnių;” vos tik kinimas ir mušimai, žodžiu sa
kant, reakcija įsivyravo veik vi
pranešta, kad Lietuvos vai- rezoliucijų projektus. Tu nias negu bile kuri kita sro ėmėme mažu-ipamažu atsteig- sur; ypač gi žymi provincijoj,
vė ,tačiau savo užmačių nere
dža atmetė Hymans’o kvie riu prie Jus sekamą pra mia vien neorganizuotos mi ti suardytąjį musų darbą, vos kur vietos valdininkai jaučiasi
šymą : aš turiu paruošti se
timą dar kartą tartis su len
nios jėga. Jie organizuojasi tik spėjome pasidžiaugti, Jcad neklaidingais ir karo stovio sau
niui
(t.
y.
Leninui.
N
:
kais; ir Lietuvos laikraščiai
ir auklėja partijinę discipliną mes vis tik išlaikėme sunugjius, gojamais. Piliečių apsaugos įne tik išlaikėme, liet ir lai staigose, policijos ir žvalgybose
rašė, kad tokiam valdžios Red.) eilę memorandumų tarpe savo pasekėjų, nes jie —
referatui apie tarptautinę
gerai numano, kad tik tuo ke mėjome, nes musų pusėj bu vyrauja buvusieji caro laikų spe
nusistatymui pritarė visos
vo tiesa ir kad mes, socialistai, cialistai. Visi šitie metodai ži
partijos Steigiamajam Sei ekonominę ir politinę pa liu galima savo tikslų pasiek esame pasaulio darbininkų ju nomi
ir mums Lietuvoje.
ti. Todėl ir pažangiajai visuo
dėtį. Butų labai gerai, kad
dėjimo avangarde, — ir štai
me.
Praeitą mėnesį Latvių darbi
menei reikėtų vien to kelio
Jus užsakytumėte ^Frank
vėl debesis: vėl iš nieko gema ninkai, Socialdemokratų partijos
Taigi amerikiečiams buvo furter Zeitung’ redakto laikytis.
kerštai, skiepi j auna neapykan vedami, suruošė visą eilę protes
pusėtinai nuostabu, kuomet riui, Feiler’ui nuodugnų
Bet kadangi pažangioji ta vieniems prieš kitus,
vėl to mitingų. Demokratija, kuri
jie išgirdo, kad po to Lietu raportą apie pasaulio ūkio visuomenė pasiskirsto į kelias prasideda rašymas “rezoliuci nori laisvai vystytis ir sąmonin
vos valdžia vėl sutiko priimti padėtį. Jisai, žinoma, turi • sroves, todėl jai vienos su jų,” vėl varinėjama intrygos. gai eina prie savo tikslų, negali
Tautų Sąjungos atstovo pa visą medžiagą po ranka, ir bendra disciplina organizaci žodžiu, sena istorija išnaujo. tylėti, kuomet krašte viešpatau
Draugai!
kokia gi ateitis
jos sudaryti nėra galimybių.
siūlymą ir atnaujinti dery ta medžiaga yra mums rei Jai priseina siekti tarpsrovi- laukia Sąjungą, jei joje vėl at ja karo stovio ir mirties baus
mių diktatūra. Ji reikalauja pabas su lenkais. Jie tuomet kalinga... Rankraštis tri nio susitarimo, kad tuo budu sirado intrigantų?
klausė: kame dalykas — ne jose kopijose turi būt ma-j subendrinus įvairių grupių Ar yra vilties, kad ji galės nakintj ypatingus apsaugos sto
vius, karo teismus, reikalauja
jaugi p. Hymans atsiėmė sa no rankose iki 20 d. Nesi planus vienai ir tai pačiai ko bujoti ir išbujos galinga dar prasikaltusių valdininkų baudi
vai. Ir musų supratimu, šito bininkų organizacija, jeigu vos
vo netikusias sąlygas?
mo ir greito visų politinių bylų
gailėkite pinigų, pasampasiekti butų geriausiai, leng spėjus atsigriebti joje vėl vei tardymo.
Į šitą klausimą tečiaus jie dykite, jei bus reikalo, viausiai ir pigiausiai susiva- kia kerštininkai ir darbininkų
Latvių valdžia, duodama tiek
nesulaukė atsakymo. 0 da dvejetą žmonių, pastaty žiavus partijų ir srovių va vienybės ardytojai?
laisvės savo “žvalgibininkam”,
bar vėl nauja misterija. dami juos po priežiūra...” dams ir pažangiųjų laikraščių Draugai, pagalvokite.
Kuopos savo susirinkimuose susilaukė net tarptautinio pro
redaktoriams.
Suvažiavę
vien
Amerikiečiams pranešama, “Fankufurter
Zeitung” pažangiojo Amerikos lietuvių pasvarstykime tą klausimą ar, testo ir skandalo delei reakcijos
kad tas lenkų bičiuolis įtei yra kapitalistų organas Vo gyvenimo prekyje stovinti dėl Sąjungos gerovės, darykite įsisiūbavimo. Dr. Brauno byla>
kė naują sutarties projektą kietijoje. Ir iš to laikraščio žmonės ir žinodami, kad čio tinkamų žingsnių, kad tą pra sukėlė protestų V. Europos spau
lietuvių ir lenkų delegacijom redaktoriaus Rusijos komu nai su pagalba daugumos bal gaištingą intrigantų darbą pa doje, prieš paskirtą jam karo
teismo mirties bausmę susilauk
bet nepasakoma, koks yra nistų vadai stengiasi gaut už sų nieko neatsieks, nei ne ban žabojus.
Lai išnyksta iš musų tarpo ta protestų Vokietijos, Francidys statyti savo partijos pres
tas projektas.
didelius pinigus medžiagos
jos socialistų ir Vienos inter
tižo ir ieškos visoms grupėms kerštai bei visokie negudrus
nacionalo biuro.
Kam reikia tuos dalykus Lenino referatui, kad juo priimtinos alternativos, kurią straksejimai.
Lietuvos reakcija susilauks to
LSS. 71 kp. Org. J. A. Valeika
slėpti? Amerikečiai, kurie “apšvietus” trečiojo interna be abejonės ir suras.”
Rašt. W. V. Anesta. paties, jei karo stovis nebus pa
yra tiek daug pinigų aukavę cionalo kongresą!
naikintas ir nebus suvaržyti tie
Bet
kas
tuos
vadus
skirs,
ir
Letuvos reikalams, turi tei Taigi pasirodo, kad bolše
ponai, kurie visame kame fabri
kiek jų turės būt suvažiavime?
DR.
A.
MONTVID
'
sės žinoti, kaip yra spren vikai jau ne tiktai prekybos
kuoja “pavojus”, ir iš denuncia
Lietevis
Gydytojas
Ir
Chirergas
cijų surdaro bylas.
džiamas Lietuvos likimas. dalykuose nusilenkė kapita Paskui — kas atstovaus toms
25 Esat Washington St.
draugijoms, kurios nepriklauso
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Pas latvius, kaip ir pas mus
lizmui, o ir patapo buržuazi jokiai partijai? Tokių draugi
Telephone Central 3862
Lietuvoje, vienutėlė tikros de1824 iWabansia Avė.
jos
uodegomis
ekonominės
jų
yra
tūkstančiai,
ir
jos
netu

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
mokratybės ir darbininku klasės
SKAITYKIT IR PLATINKIT
Reziden.
i|os
te!.
Kedžlo
7718
ri jokio centro, kaip Susivieni- v._______________________________ / laimėjimų gynėja yra socialde
teorijos srityje.
“NAUJIENOS"

reikėtų, reigas St. Strazdas ir Pild. K-to prisipažinti

mokratija ,tik ji pas mus silp
nesnė, draugai latviai daug spar
čiau organizuojasi ir stiprina vis
naujas pozicijas, ko pas mus ma
žai tesimato, žemiau paduotieji
trumpi pavyzdžiai tai liudija.
Liepos mėnesy įsteigta Rygo
je vietos s.-d. organizacijos kliubas, kurio tikslas padėti darbi
ninkam lavintis įvairiose mokslo
srityse. Atidengimo iškilmės
sutraukė daug darbininkų ir
darbininkių. Nuo praeitų metų
sparčiai organizuojasi ligonių
kasos. Viena Rygos ligonių ka
sų jungia 10,500 darbininkų.
Skubiai tvarkomi visi reikalai,
rūpinamasi pašalpomis, steigia
ma nuosavi senatorija sergan
tiem.
Tiek tuo tarpu žinių iš Latvi
jos darbininkų gyvenimo. —K.
(“S-d”)

komunistais.

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

Tel. Boulevard 6487
b—... .
»'

ĮJ

BR.M. T. STRIKOL'IS
Lktuvys Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bosi. 1«J
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Daugiau
viešumo!

Liuosa ir patogi dėvėti yra ši vir
šutinė bliuze, sd ilgom ar trumpom
rankovėm. Jei ilgom rankovėm, ran
kovių galams vartojama tokia pat
materija kaip ir apykaklei.
Šiai bliuze! pavyzdys No. 1109 su
kirptas mieros 36, 40 ir 44 colių per
krutinę. <36 colių mieros bliuzei rei
kia 2^ jardo materijos 36 colių plo
čio, ir M jardo kitokios materijos 22
col. pločio.

Telephone Yards 5382 I

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

Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
miiiiiiiiiiiimi
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę Ir aiškų adresą ir, įdėjus |
Telephone Van Buren 294
konvertą kartu su 15 centų (pašto
Ros. 1189 Independence Blvd. Chicago
ženkleliais ąr pinigai*) atsiųsi, mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.
/ RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Valką ir visų chronišką ligą
NAUJIENOS Pattern Dep.
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Telephone Drover 9693
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
Valandos:
10—11 ryto; 2—8 po piet,
siųsti man pavyzdį No. 1109.
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

DR. A. A. ROTH

per krutinę.

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

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

KAS PAGAMINO

ATMAINA?

■■■■■■■■■■■B
Telephone Yards 1582

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

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 6:00

ši moteris sako, kad Lydia
E. Pinkham Vegetable Compoundas padarė ją nauja
motere.

v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.

Pittsburgh, Pa. — “Pirm ėmimo
Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundo vaikščiojau
skasmuose, silnėjau
ir tokis skausmas
šonuose, pilve ir
strėnose, kad nega
lėjau pastovėti Bu
vau išbalusi, laibu
tė ir nervuota, tu
rėjau prastą apeti
tą ir svėriau tik
112 svarų. Išnau
dojau 10 bonkų neapleisdama nei vie
no sykio ir parodė ką jis pagelbėjo.
Kuomet išbaigiau paskutinę bonką,
tad kiekvienas klausė kas pagamino
stebėtiną man atmainą. Aš sakiau
jiems apie Lydia E. Pinkham Vege
table Compoundą ir rekomendavau,
kur tik galėjau. Suteikiu teisę pa
garsint ši mano laišką, kad pagel
bėjus kenčiančioms moterims, nes jū
sų gyduolė padarė mane jauna mo
teriške”. — Mrs F. A. Baker, 4749
Butler St., Pittsburgh, Pa.
Kodėl gi velkasi diena iš dienos
kentėdamos strėnų skausmą, silpnyn
skaudė ėjimą, nerviškumą ir “mėly
nes” neužbaigtiną sunkų gyvenimų,
kuomet turi tokius prirodymus, kaip
augščiau matųme, kad Lydia E.
Pinkham Vegetable Compoundas pa
tikėtina gyduolė nuo panašių ligų.
Netoli per keturiasdešimts ši didelė
sena, šaknų ir lapų gyduolė yra ati
taisius Amerikos moteris sveikatoje
Ir tvirtume.

Tel.i Yards 6666
Boulevard 8448

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, UL
1 —
. ..................... ....... f1

Chicago^

Prie Westem Avė.,

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

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietivla Dentlatha

<712 Sotth Ashland Ave^
arti 47-toa gatvhs
JH

W n... _i------------- !f^

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
T«l. Can.l 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
. Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
............ . ......

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 'Emerald Ave«
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279
k-........................................................

mi,.

i

M um neri

Utarninkas, Rugs^ 13, 1921

KORESPONDENCIJOS

pusė žmonių išvaikščiojo. Buvo
renkamos badaujančiai Rusijai
aukos; surinkta $81.55.

Raulinaitis.

H

— •

"

’

aaog

Vakarais; 4509 S. Ashland Ate.
Tel. Yards 1058

SPRINGFIELD, 1LL.

gi jos, kurios buvo ketinusios
prisidėti prie bendro darbo —
Rugsėjo 4 dieną buvo sušauk Rusijos badaujančių šelpimo .

Europsan American Bumu

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvy* Advokatą*
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearbopi St.

LIETUVĄ
Arčiaus
,___Lietuvos
___
viepasiekimui
vie
ta. Gera* nurista*,
laistąs, ir užtektinai. DiDi
cščiojlmui vieta. Visi pa
dėlė pasivaikščiojimui
rankumai, modemiško
lodernifcko laivo.

E R B. Naujienų skai

ta komunistiškų komandierių
Komunistams draugijų vardai
viešas vietos lietuvių susirinki buvo labai reikalingi ,kad jų fir

tytojos ir skaitytojai

prašomi pirkinių reikalais
mas, kad paaiškinus apie badau ma pasidengę galėtų varyti sa
eiti į tas sankrovas, kurios
jančią Rusiją, šitam susirinki vo darbą. Bet vargiai draugijos
skelbiasi Naujienose.
mui buvo pritarę ir kai kurios klausys komunistų komandos.
pašalpinės draugijos. I susirin
— Rankpelnis.
kimą atsilankė apie 50 žmonių
SO. BOSTON, MASS.
kuone visi komunistai ir apie
dešimtį kitokių. Jurgis Bulota,
kaipo komunistų lyderis, atida
Rugsėjo 3—4 ir 5 dd. Lietu
rė susirinkimą ir meldė susirin vių svetainėj buvo L. M. P. S.
kusių gerai apkalbėti apie mielą suvažiavimas. Dalyvavo apie 25
Rusiją.
Potam pakvietė V. delegatės. Tarimų jokių svar
černauską, kad ką-nors pakal besnių nepadarė, noi’s ir turėjo
bėtų. Tam pakalbėjus, išėjo kal iš šalies dirigentus, kaip Juke
po 18c. svarai
bėti komunistukas F. Klembaus- li, Bimbą, Andriulį etc.
kas, nes komunistų taip buvo
Nors ir turėjo gana autorite
Kam reikia geros baltos
^sutarta: pirmiausia šaukti kal tingų dirigentų, bet besvarsty(bond) rašomosios popieros (nebėt Černauską, o pasKui jį kri damas daug kartų paliko klau
iinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
tikuoti. F. Klembauskas pradė simus visai nenubalsuotus — užjienas”.
jęs kalbėti tuojaus išvadino čer simiršdamos apie ką jos kalbė
nauską melagium, kam jisai sa jo ir eidamos jau prie naujo
Turime pardavimui dideli
kęs, kad kareivių ir darbininkų klausimo; buvo ir tokių atsiti
pluoštą rašomosios popieros ir
tarybos t vėlėsi ne prie Lenino kimų, kad nubalsavus uždaryt
parduodame labai pigia kaina —
valdžias, bet pirmiau. Mela- diskusijas viena delegačių atsisvarais po 18 centų už svarą, ar*
Darbininko Draugas
gium išvadino ir už pasakymų, gtoja ir sako;: nors jus ir nu
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
kad bolševikų valdžia peidaug balsavot diskusijas uždaryt, bet
tuvėse tokia popiera pardavinė
vargino kaimiečius rekvizicijovjgtiek kalWsiut _ ir kada
jama po 40c svaras. Reikalau
mis, niekuomi nž tai neatlygin- je- [>uvo ]ejsta kalbėti ji, baigus
dami popieros kreipkitės Naujie
VaitbftženkH. nžreg.8. V. Put. Ofise.
dama, o dėlto kaimiečiai kas met savo “kalbėjimą” antrino, kad
nų ofisan Kas norite gauti poGarsus
per
daugiau
kaip
vis mažiau žemės apdirbo ir “jeigu jus man nebūtumėt lei
pierų | kitą miestą paštu, turė
50 motų.
mažiau žemės buvo apsėta, nei dę kalbėti, tai aš vistiek bučiau
site primokėti už persiuntimą
kad caro laikuose. Klembaus kalbėjus”.
‘rimyk Įkaro (Aacher) Vaizbaženklį. skyriumai po 8c nuo svaro.
/
kas rėkė,' kad prie bolševikų dau Subatoj, rugsėjo 3 d., Lietu
giau žemės apdirbą ir vaikai te vių svetainėj buvo jų spektak
nai bado , nekenčią. Vaikai te lis “Du keliu”, žmonių buvo ma
nai esą kuogeriausiai užlaikomi žai ir veikalas suvaidinta pra
ir maitinami. Su užaugusiais stai.
žmonėmis irgi nesą jau taip blo
Rūgs. 4 dieną buvo prakalbos.
gai ir jie bado perdaug neken
Kalbėjo du oratoriai ir dvi ora
čią. Tai esą tik social-išdavikištorės. Dainavo “Birutės Cho
kos “Naujienos”, social-buržuras”, ir padainavo gerai. Kalbė
jus Grigaitis, prakeikti Vokieti
toją Ješkevičiutė kalbėjo vidu
jos socialdemokratai, Amerikos
tiniškai; antras, Andriulis, kal
soęial-patrijotai, moksliniai biaubėjo taippat neblogai, tik, žino
rybės tą viską pramanę apie
ma, kaip pas komunistus papra
mielą Rusiją.
sta, kai-kuriuos faktus kreipė
šokinėjo vyrukas, rėkė, keikė savotiškai — komunistiškai,
ir kai visus “Laisvės” žodyno ypatingai apie Rusijos badą.
gražkalbystės žodžius išbaigė, Trečias kalbėjo delegatė iš ChiNAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tada ir savo i>arkalbą užraukė. cagos (vardo nenugirdau); kal
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Iš to kalbėtojo ką nors ge bėjo silpnai, ketvirtas kalbėjo
resnio ir laukti negalima, nes Jukelis; kaip paprastai, juo di
Lietuvon ir iš Lietuvos.
tai žmogelis be jokio pasilavi- desnių nesąmonių jis pliauškė,
c NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
nimo, vos šiaip tajp pramokęs tuo daugiau mūsiškė komunistės
skaityti ir rašyti, ir visą savo ir komunistai jam plojo.
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
žiniją semęs iš Laisvės ir Vil
Publikos buvo iškarto nema
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
nies.
ža, bet nuo pusės prakalbų apie
Pabaigus Klembauskui plūsti,
visu kuo juos aprūpinti.
išėjo kalbėti antras komunistas,
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
Severos Gyduoles užlaiko
George Starkevich. Pastarasis
v
šeimynos sveikata.
nors nieko nauja ir ne pasakė,
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
tečiaus bent nesikeikė ir nieko
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
Nervoutos,
neužgauliojo. Pasibaigus “spySunaikintos
čiams”, rinkta rinkta vietos ko
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
Noterės
mitetas aukoms rinkti. Išrink
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
tas visas komitetas ir aukų rin
kintančios nuo skausmo nugarei,
kėjai vien iš komunistų. Komu
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
strėnos*, tampymo jausmą ir sun
kumą
papilvei,
galvos
skausmo
bei
nistai buvo susiorganizavę viską
netvarką gamtiškos priedermęs,
kalus.
išanksto. Rugpiučio 28 d. sa
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo
vo “A. L. D. L. D. susirinkime
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
jau buvo nutarę, kokius rinkti.
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
M. Lekešienė. “Kirpte” (čia
yra dvi Lekešienės; viena jų
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
plaukus nusikirpus, tai vietos
taksu.
lietuvių ir vadinama kirpte)
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypač buvo susirupinus, kad tik
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
tingu nusilpnBjimu, netvarkų ir ne“social-išdavikas”
černauckas
regulariikumų, kuremis moterys
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
į komitetą neįeitų...
kenčia. Gaukite pas sava Aptiekoriaus šianden.
Aukas siųsti nutarė į komu
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
Prekė $1.25.
nistų “Friends of Soviet Russia”
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
komitetą per Mizaruko rankas.
W F. SEVERĄ CO.
* be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
Nežinia, ką dabar pasakys drauCEDĄR RAPIDS, IOWA

lis
toasted

Rašomoji
Popiera

PAIN-EIPELLER

Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York
Samland)
New York į
Spalio 15

Hamburgą.
Tik 8-čia klesa
Kroonlan)
New York (Ruga, 17.
Zeelnnd)
į
(Spalio 15
Lapland)
Hamburgą (Rūgs. 24
Finland) (______________
................................ ___
Spalio 1

> American Line

Spalio 20
Mongolia) . New York
Minnekahdfc)
į
(Ruge. 22
Manchuria)
FHamburgą (Spalio 6
Tiki etai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
ChlCago: F. C. Brown, West. Paša.
Agent, 14 North Dearborn St.,
Arba prie vietinio agento.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

Chicagos Lietuviai

KATRIE KITIEM RENDAS MOKATE
PASINAUDOKITE ŠITA PROGA
Keli pamislinote, kad jau baigiate už tą namą mokė
ti, arba pabaigėte, het jis.neštoje kas mėnesyj pradžioj ar
ba pabaigoje į duris baldyti rendos dienai, jis arba ji ne
žiūri, ar tu dirbi ar sveikas, jisai rasytę išrašytą atsine
ša ir tavo bėdų klausyti laiko neturi. Neužmiršk, kad ga
li pradėti savo reidas mokėti. Ant tąsyčių pinigus pasiskolyti negali, o ant namo visada. Galima įgyti namą su
$200.00 mokant $10.00 ar $15.00 j mėnesi, gražiausiose
vietose Chicagoj. Ateidami arba rašydami pas mus, atsi
neškite šitą kuponą, tada visas informacijas ir patari
mus gausite veltui.

♦

W. Elmore & Co.
WM. H. NOVEK
Room 348 — 29 So. La Šalie Street

Varda* .................................................................................
Adresas ............................. ......... ........................................

liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St,
Chicago

Tel. Monro* 2804

kreipkitės į J. E. Bruževi’
čiaus aptiekę:
‘

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.
■■■lamnoiHBnBBH

Susivesk elektros Uratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokančio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
upkainavimą suteikiame.

BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n e.

Verti UetūvftmM timnuaa pvr 22
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurge* Ir akušeris.
Gydo aštria* ir chroniška* liga*,
vyrą, motorą Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir nteHu
elektros prietaisus.

NOTARlJUAAB
Real Estate, Paskolos,
Insurinai Ir tt.

800 W. 85th
Kamp. Halsted B*.
Tel.: Boulevard 611.

Ofisas Ir Laboratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fiat 8t.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i U tat. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Nod.1 iki 8 po pietą.

VALANDOS! Nuo 19—12 plotą,
ir nuo 6 iki 8 vai, vakarai*
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephenait
Naktimi*: Drazel
. 959 - Drover 4186
GYVENIMAS! 8818 S. Hateted St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

- T. Pullman 5481

Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekreminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgeČiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898

A.SHUSHD
AKUŠERI*
Turiu patyrimą
moterą ligose; rū
pestingai
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.'
10929 8. Stato 84.
Chicago, I1L

.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidų rudes tyj t
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salio St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panedlliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyda Park 8895

DR. G. M. GLASER
Praktikvoja M sietai
Ofisas i
$149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinoia.
SPECIALISTAS!
Moterišką ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 8—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Ydephoae Yard* 68T

V. W» RUTKAUSKAS
Advokatas
M So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 639fl

Tel. Yard* 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.-: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Building
79 We*t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisą*
4729 80. Ashland AveM 2 labo*
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Ud 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 pie«.

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7,
iki 9 vakare.

Telefonas Dreael 2880

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Gen.ralia

Tai. Austin 787

Kontraktorius ir
budavotojas.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimu pilnai atsa

L. DAMBROWSKIS

koma.
>
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha,

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
▼51 tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harriso* St.

Valandos! 8—12 kasdieną lt 8—9
vakare išskiriant nedlldieniua.

(Not Ine.)

1

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Piųigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

■

1

1/

■

savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 418
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Suvedame dratua
ir sudedame fixtu
res j 6 kambarių
namą už $69.00.
Persi tikrinimui
kreipkitės
pas
mus arba teleifonuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.

DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Vedinomis nue 9 iki 12 ryto.
1821 B. Halsted SU
Kampa* 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieja,
Musų kainos prieinamos.

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

Chroniškos Ligos

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

1145 MILWAUKEE AVĖ.

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt

New Peoples Electric Go.

STREIKAS UŽBAIGTAS

Spėriai amas: Moterį Ilgo* ir Chirnrgija.

PenikUi nąo 8412 So. Halsted St.
•O No. J 8818 0o. Halsted St.

vedėjai

tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.

CHICAGO,

' .

Btrvą A. Patratls Ir 8. H Fablo&a*

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
Budavojame ir taisome.
minėms Lietuvon, mo- 1401 W. 47th St, Chicago.
ney orderiais ar draf-

Iš čia pinigai yra pąsiunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

DR. W. F. KALISZ

g^DR.HERIMAN^K
U RŪBUOS

savo giminėms LIETUVON,

Pinigai
Iš
Lietuvon ir iš Lietuvos
Kenoshos
LAIVAKORTES Lietuvon

Severa’s
Regulator

Fabionas ir Mickiewicz

8800 So. Morgan Street,
Chicago, . III.

Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St.. Chicago, III.
kampa* 18th St.

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė-

Phone Canal 257

Vai. 1—2;.7—9 po piet

DR. P. P. ZALLYS

CANADIAN ji,
---------- - ‘

Lietuvy* Dentista*
10801 So. Michigan Av^ Roeeland.
Valandos: 9 ryto Iki 12 dieną'
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

PACIFIC
ŠEPVlCK

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
IKI DANZ1GO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scąndinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZ1GUI pigiaM*
sios kabinete .......................... S20DC00
$200C<
Trečios klesos ......................... $135100
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa................................ $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Railvvay Trafiko agentas
40 N. Dearborn St.,
Chicago, Iii.

Rockford, m

(.
! *

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj Ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
1 Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, trankai ir valyzos.
•—
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947

vai.,

■
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Baisi žmogžudystė
Žmogžude* nukovė
dvi ypatas.
Policija daro nuodugnų
tyrinėjimą.

Pereito ketverge popietį Chi
cagoj tapo papildyta pasibaisė
tina dviguba žmogžudystė. Harvey W. Church, 23 metų am
žiaus vaikinas, žvėriškai nuko
vė dvi vpatas savo namų skie
pe, 2922 Fulton gatvės. Nužu
dytieji yra Bemard J. Daugher
ty'įr Carl A. Ausmus, Packard
automobilių kompanijos agentai-pardnvėjai.
žmogžudystės
istorija yra maž-daug sekama:

Hapvey
W. Church dirbo
Northwestem geležinkelio kom
panijai kaipo brekmonas.
Jo
mėnesinė alga buvus $200. Jis
turėjo savo namą. 2922 Fulton
gat., kuris nešęs apie $45 ren
dos mėnesy. Jo tėvai yra jau
senyvi
žmonės ir turi
ūkį
Adams, Wis. Jaunasai Church
tarnavęs Suv. Valstijų

amui joj

laike karo, turėjęs daug myli
mų merginų ir svajojęs įsigyti
puikų automobilį.
Kartą nežinomas žmogus pa
šaukęs jį telefonu ir pareika
lavęs jo įsigyti $5,000 arba ge
resnį automobilį iki rugsėjo
dešimtai dienai. Priešingam at
sitikime jam, jo seseriai ir tė
vams pagrąsinta nužudymu.
Taigi
žmogžudystės motivas
buvęs įsigyti Packard airtomoJam pasitarus su kai kuriais
Packard kompanijos pardavė
jais, pereitą ketvergą Daugherty ir Ausmus atsilankė pas
Church *ą parodyti automobilį,
o jei sutiks ir parduoti jį. Apžiurinėjus automobilį Church
nusivedė Daugherty savo kam
barin. Ausmus pasiliko auto
mobily.
Įėjus vidun Church
įrėmė revolverį Daugherty krū
tinėn ir pareikalavo iškelti auk
štyn ranki*8- Church surakino
nariais jo rankas ir įsakė eiti
sklepan, kame jis su pagaliu vi
su smarkumu drožė Daugherty
galvon. Galutinai užtapęs pa
galiu savo auką, perplovė jam
gerklę ir nuvilkęs įmetė jį į
anglių boksą. Tuo tarpu įėjo
Apsmuk
kuriam nusibodo
laukti. Choreli pasielgė su juomi lyginą! kaip h* su Daugherty.
Žmogžude apsidirbęs su savo
aukomis, nuėjo vakarieniauti.
Po to, jis sakosi, važiavęs bjau
riu darbu įgytu automobiliu su
savo motina ir sesere |>aisiva.

žinėti.

Jam sugrįžus namo reikėjo
kur nore dėti savo aukas. Ket
verge naktį jis iškasė duobę sa
vo garažiuj. Į duobę įdėjo vir
vėmis surištą, sako dar gyvą,
Aųsnlus’ą ir užkasė jį. Daugherty įsidėjęs Packard automoibrlin
nuvežė ant Mayhvood tilto ir
įmetė pespalins upėn. Atlikęs
tą brautų darbą, Church nauju
automobiliu išvažiavo į Adams,
Wls. pas savo tėvą pasirodyti.
Vienok jam neilgai buvo lem
ta vendravoti. Daugherty lavo
nas tapo patemytas phiduruojant upėj ir ištrauktas, žmog
žudystė tapo atidengta. Pradėta

Nfii Priorai

NAUJIENOS, Chicago, HĮ

■sss

Rado kūdikį prie durų.
jieškoti kaltininko. Church ne
spėjo pasiekti nei savo tėvo uF. M. Norerse, 1613 Alibion
kio, kaip tapo detektyvų areš
gat., užpereitą nnktį rado prie
tuotas ir su jo tėvais pargaben
savo namų durų, ant laiptų, 'tritas Chicagon tardyti. Jaunas
Church energingai gynėsi ‘•22|jU mėnesių kūdikį. Jis nugabentas šv. Vincento našlaičių prieg
nenorėjo prisipažinti padaręs laudom
biaurų darbą. Bet po dešimts
valandų įtemto
klausinėjimo
Neteko šemuolės.
nebeišlaikė. Nedelioj po pietų
policija nugabeno jį žmogžu
Poni Margaret Dovis, 2628
dystes scenom .parodė jam kru Cottage Grove gat., turi didelio
vinas nukankintųjų kepures, iš nesmagumo. Jai vaikščiojant
kastą duobę ir lavonus pas gra- gatve pasipainiojo du piktada
borį. Po to Church ilgiau ne riai, kuriedu
ištraukė iš jos
beišlaikė. Vyriausiai ivestigato-, rankų šernuolę.
Su šemuole
riui Ben Newmark paklausus: jiedu nukniaukė ir penkioliką
“matai, mes turime visus fak dolerių pinigų.
»
tus, kad jus uižmušote tuodu
vyru. Nesigink ilgiau. Prisipa
Grūmojo pačiai šautuvu.
žink." Church atsakė: “Taip, aš
John Moskola, 2546 Toiwa
užmušau juodu."
gatvės, tapo areštuotas policisVienok nežiūrint jo tprisipa- to Steven O’Ne‘11 iš W. Chica
žiniino, valstijos advokatas Ro- go avė. stoties.
Moskola grū
bert E. Crowe ir vyriausia in- mojęs savo žmonai revolveriu.
vestigatorius Ben N<<wmark, ne Policistas sako, jis buvęs gir
sutinka su kai kuriais Chinrch’o tas ir busiąs pasiųstas proto
pareiškimais. Numatoma, kad ligoninėn.
vienas Church buvo per silpnas
apsidirbti su jais. Jieškoma
Keturi apiplėšė dvidešimt.
daugiau
kaltininkų. Jau dvi
Keturi banditai su revolve
nužiūrimos ypa tos areštuotos.
įėjo Kieckapov
Toliau dalykas goriau paaiškės. riais rąnkose
smuklėn, 7901 So. Chicago Avė.
“Veidus į sieną ir rankas aukš
žMOGžUDYSTfi 19-ta m
tyn,“ suriko vienas banditų. Vi
WARDE.
so dvidešimts vyrų tapo susta
Užpuolikas pabėgo.

Vaikėzai apiplėšė vaistinę.
Negrai reikalauja lygių teisių.

Bomba apardė namus.

Frontas namo, kuriame gy
vena George De Penoe, 2011 De
Kalb gatvės,
tapo apardytas
bombos pareitą naktį. Žmones
liko išmesti iš lovų, bet nesužeisti.
Policija nesupranta piiktadaPastatytas
rystės priežasties.
policistas daboti namą.

Du vaikėzu įėjo į vaistinį
Charles
Glastone,
1257 N.
Crawford Avė. Prigrąsinę savi
ninką revolveriu, paėmė 1S JO
$105 pinigais ir pabėgo.
Apiplėšė žmogų.

Thomas Jewel 2607 N. Ridge
gat., tapo užpultas banditų prie
Lockwood ir Belmont gatvių.
Jis neteko $260 deimantinio
žiedo ir 10 dolerių laikrodėlio.
Saulėtekis — mirtis šunims.

Visi Willmetho šunis, kurie
neturės laisnių ir apynasrių, bus
šaudomi saulei tekant. Taip pa
reiškė Edward Zipf, kaimo ko
misijos prezidentas.
Policistams įsakyta atlikti darbas.
Policija ieško moters.

P«rtH Harry Norton
Kaina tik 10c.

Tik dvi ypatog reikalauja
mo! lošimui.
sos Ženkleliais.

Naujiehų Knygynas
1789 So. Haltsed St.
Chicago, IU.
j*1

WEST SIDE
Praeitą pūtnyčią, rūgs. 9 <1
Aušros Vartų par. svet. įvykt
draugijų valdybų ir šiaip dar
buotojų susirinkimas Lietuvos
paskolos reikalais. Tapo peror
ganizuota vietinė paskolos sto
tis išrinkta pastovi valdyba:
pirmininkas P. Cibulskas, vicepinn. J. Simanavičia, rašt. B
Lenkauskas, iždin. J. Krotkas
Valdybai ir komisijai pavesta
kartu išdirbti atatinkamą pas
kolos vajui programą ir darbą
tuojau pradėti.
Kad palengvinus vietos žmo
nėms atsiimti L. L. P. nuošim
čius už 1921 metus, Metropoli
tan State Bank sutiko tuo rei
kalu patarnauti, tatai tie kurie
nori už savo kuponus gauti pi
nigais, malonės kreiptis į mi
nėtą banką.
Kadangi stoties darbuotės iš
laidoms padengti reikia pinigų
o kasoj jų nėra, -tat susirinku
šieji liuosu noru sumetė po do
lerį.
—J. B.

Pranešimai

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnoninis posėdis bus rugsėjo 13 d. (Utarninke), 8 vai. vak., Mildos svetainėj
Labai daug svarbių ir neatidėliojamu
reikalų susirinko apsvarstymui; to
dėl meldžiama Tarybos atstovai nesivėluoti.
— Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

NMUI-2EMĖ.

MOTERŲ

PARDAVIMUI SALIUnas, restaurantas, namas ir
2 akeriai žemės.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ
medinis namas po 5 kambarius, už
pakalyj mažas namukas su 5 kamba
riais. Naujai ištaisyti. Namas ran
dasi ant Bridgeport.
Kaina $2,500.
{mokėt $1,500, kitus ant išmokėjimo.
Atsišaukite pas J. Namon, 3452 So.
Halsted St., 2-os lubos.

REIKIA
SENYVOS
MOTERS,
prižiūrėjimui namų'ir pridabojimui 2
vaikų. Valgis, kambaris ir gera už
mokestis.
BRUNO GILVED,
1641 Brigham St.
Tel.: Armitage 7904.
REIKALINGA MOTERIS ARBA
mergina pridabojimui 4 metų mar
gaitės ir apžiūrėti namus. Duosiu
kambarj ir apmokėsiu. Esu našlys,
einant | darbą neturiu kur palikti
mergaitę.
J. DEZULSKIS,
4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rear
Telephone: Yards 7241

REIKIA DARBININKĮį
REIKIA AGENTŲ, ALGA
ir komišinas — dideli pinigai ir
ateitis teisingam vyrui. Kreip
kitės, 79 W. Monroe St. Room
1108.
REIKALAUJU 3 LIETUVIŲ
vyrų, galinčių lenkiškai ir* ang
liškai kalbėti. Gali uždirbti $3,500.00 mažiausiai ant metų. Geriausia proga Chicagoj, katrie
gali pripildyti šituos darbus.
Atsilankykite pas:
WM. H. NOVEK,
Room 348 — 29 S. La Šalie St.

1660 W. 47th St.
PARDUODU

SALIUNĄ.
3858 W. North Avė.

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

nu į kitą biznį.
1447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
labai geroj vietoj, lietuvių ir ru
są apgyventa. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite 828 W. 14th St.

ciškaus Visgirto su kuriuo persisky
riau Philadelphia, Pa., ir iki šiam
laikui nieko nežinau apie jį. Jis pa
PARDAVIMUI SALIUNAS,
eina Kretingos apskr., Darbėnų mie
stelio. Gavau laišką iš Lietuvos nuc visas ar pusė. Pardavimo prie
motinos. Yra labai svarbus dalykas
Meldžiu jį patj atsišaukti ar kas ži žastį patirsite ant vietos.
nantis apie jį, meldžiu pranešti, už
8512 S. Lowe Avė.
ką tarsiu širdingai ačiū.
FRANCIŠKUS VISGIRTAS, tėvas.
PARDAVIMUI SALIUNAS, GE259 Embarcadero St.
roj, lietuvių apgyventoj vietoj ant
San Francisco, Cal.
Town of Lake. Parduosiu labai pigiai, barai, boliniai (pool tables) sta
lai ir kiti visi įrengimai. Savininkas
turi kitą bizn|.
4547 So. Ashland Avė.
Tek: Boulevard 1152.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERginos nesenesnės kaip 25 metų ir tin
kamos prie biznio. Aš esu 28 metų
pasiturintis vaikinas. Geistina kad at
PARDAVIMUI BUČERNfi IR
sišauktų iš Chicagos arba apielinkės
prisiųsdamos savo paveikslą. Rašyki, grosernė Brighton Park apie
te Naujienos No. 395.

APSIVEDIMAI.

radžius ir medinis vištininkas. Arti
rengiamas didelis parkas, paranki
transportacija į bile miesto dalį gat
vele ari ai s.
Pardavimo priežastis —
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rockwell St. ,Tel. Vincennes 7494.
Puiki Illinois valstijoj 60 akerių
farma; žemč prie molio, visa dirbama,
nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai,
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. At
sišaukite:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYmui medinis namas 1 pagyvenimo 8
kambarių, karvei tvartas, vištinin
kas, 2 lotai po 140 pėdų pločio, apie
100 mylių nuo Chicagos, arti dideliu
miestų ir geležinkelio, labai gražioj
vietoj. Atsišaukite, St. Ruigis, 3232
S. Lowe Avė., Imas augštas.

PARDAVIMUI
6
KAMBARIŲ
namas labai geroj vietoj, aržuoliniai
trimingai. Turi būti parduota j
trumpą laiką, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite,
6919 S. Tai man Avė.
bai gera vieta, arti bažnyčios ir mo
kyklos. Pardavimo priežastis, einu į
kitą biznj.
PARDUODU LABAI PUIKIĄ
3206 S. Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI

farmą su mašinoms ir pigiai.
Platesnių žinių kreipkitės pas
JOE ZUBRICKI,
Goodman, Wisc.

PARDAVIMUI TROKAS GErame stovyj, 4 geri tajeriai. Kai
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ
na $250. Turi būt parduotas šią dubeltava medinė stuba, 3 flasavaitę.
tai ir krautuvė. Elektro šviesa
2640 W. 30th St.
ir gasas, 1947—49 Canalport
Avė. Kreipkitės 2-os lubos.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

PARDAVIMUI SALIUnas geroj vietoj. Pardavimo
priežastis liga.
6945 So. Ashland Avė.
JIEŠKAU SAVO SUNAUS FRAN-

PARDAVIMUI 4 AUGdTŲ AKME
niniu priekiu namas; krautuvė ir 6
flatai. 2007 Blue Island Avė. Da
bar išsirendavoja už $1,800. Pečiaus
šiluma, bet yra karšto vandens įtai
symas. Rendą®galima įžymiai padi
dint. Kaina $12.000.
Išmokėjimas
kaip kas nori. Kreipkitės Randolph
6624.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
PARDAVIMUI DU l^AMU.
labai geroj vietoj, biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišaukit kiekvienas ant dviejų pagyveni
mų po 4 kambarius. Rendos ne
2468 Roosevelt Rd.
ša $65.00 į mėnesį. Parduosiu už
PARDAVIMUI BUčERNfi IR $4,800.00. Atsišaukite:
grosemė geroj vietoj, lietuvių
2003 S. Jefferson St.
apgyventa, arba mainysiu ant
BARGENAS. PARDAVIMUI MUnamo ar automobilio. Pardavimo rinis
5 kambarių bungalow su elek
tra
.maudynė,
šiltas vanduo, kny
priežastį patirsit ant vietos.
goms šėpos, augštas, cementuotas
710 W. 33rd St.
skiepas, furnace šiluma, mūrinis ge-

PARDAVIMUI SALIUNAS
labai geroj vietoj; parduosiu už
pirmą pasiūlymą. Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja
REIKALINGAS PATY- į Lietuvą.
3601 So. Union Avė.
ręs barberis.
Atsišaukite
tuojaus.
PARDAVIMUI BUčERNfi IR
85 W. Main St.,
grosemė. • Nauji fixtures, daug
St. Charles, III.
stako, labai geroj bizniavoj vie
REIKIA TVIRTŲ VYRŲ toj. Pardavimo priežastis —
abelnam darbui į skudurų san važiuoja ant farmų, 3247 South
Morgan St.
dėlį, nuolatinis darbas.
WEST SIDE METAL
PARDAVIMUI GROSERNfi, Ku
REFINING CO.,
rioje laikoma saldainiai, lengvi gėri
mai, rūkymui reikmenys ir tt. La
2917 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIEtuvių apielinkėj, biznis išdirbtas per
ilgą laiką, gera proga, 5 kambariai
pagyvenimui, pigi renda.
AtsišauPAJIEŠKAU SAVO SUNAU: ; kitę greit —- važiuoju laetuvon.
720 W. 35th St.
Stanislovo RubęžiaUs, Gimbiatiški j
kaimo, Viekšnių parapijos. Kas žino
ar pats atsišaukit sekančiu adresu:
PARDAVIMUI GROSERNĖ
M. RUBEŽIENfi,
ir bučernė, lietuvių kolonijoj.
2337 So. LeaVitt St.,
Chicago,, III.
Biznis geras. Parduodu, nes ei

JIEŠKAU GIMINAIČIO AUGUS
tino Večkio, Vilniaus rėd., AlitauiJ
apskr., Merkinės valsč., Maksimų kai
mo. Gyveno Lawrence, Mass., dabai
nežinau kur. Malonėkit atsišaukti.
ANTANAS ČEPLIKAS,
3821 Adams St.,
Gary, Ind.

Kreipkitės:

Puikiausia proga jaunai porai; 5
kambarių vėliausios mados rakandai
turi būt parduoti už bile sąžiningą
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruindo setas, kaurai,
pastatoma ant grindų lempa davenport, langams uždangalai etc. Viskas
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis
pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
rekordais ir daimanto adata. Viskas
gvarantuota. Nepraleisk šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RAkandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atstekir&iu su 3 kaurais, grojikliu
pianu, Victrola, dining ruimio setu,
miegkambario setu ,ant grindų pasta*
tomą lempa, library stalu, indais, už
kabomis ir tt. M r. Shapiro, 1644 So.
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ RAkandai,
pirmos klesos stovyj. Taip
linkėj. Priežastis liga.
gi, galima ir kambarius paimti — ri
Naujienos 893.
si šviesus, antros lubos, renda $30.
■
Pardavimo priežastis, priversti eiti j
mažesnius
kambarius.
PARDAVIMUI BARZDASKUTY4742
S. Halsted St.
kla 4 krėslais. Biznis išdirbtas per
Tel.:
Boulevard
8926.
ilgą laiką. Parduosiu už cash arba
ant išmokesčio. Turi būt parduota
Mergaitė pradeda vaikščioti. Kas ga greitai, nes savininkas išvažipoja Lie
lėtumėte paimti, malonėkite atsišauk tuvon. Atsišaukite | Naujienų ofisą
ti nuo 5 iki 8 vai. vak. šiuo adresu: klausdami No. 394.
733 W. 21st PL 8-čias augštas iš
NAMAS UŽ PUSĘ KAINOS
užpakalio.
PARDAVIMUI GROSERNfi 2 flatų mūrinis namas, 4 Ir 5 kam
barių, augštas basementas.
Kaina
IR BUČERNfi. LABAI PIGIAI. $2,300.
Įmokėt $500, likusius kaip
ATSIŠAUKITE Į NAUJIENŲ rendą.
C. P. SUROMSKI & CO.,
OFISĄ No. 396.
3346 S. Halsteil St.
JIEŠKAU VIENAM VAIKI-

Policija ieško Agnės Phalas,
kuri nesenai Išsiskyrė su savo
vyru. Numatoma, ji pavogus
šeškių metų savo dukterį, kuri
REIKIA TĖVŲ. ATIDUODU Au
pereitą subatą prapuolė iš na ginimui
gerai šeimynai mergaitę 1
metų amžiaus. Mokėsiu kas savaitę.
mų, 1320 N. La Šalie gat.

SUSTOK! ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
Parduodu namą, kuris užsimoka pats
už save j 6 metūs. Rendos neša $900
j metus. Kaina tik $5,500.00. Atsišau
kite greitai, nes turi būt parduota į
3 dienas. Namas randasi prie 3181
Archer Avė. Savininkas J. Januszka,
3278 Archer Avenue.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
ant vieno pagyvenimo 5 kambariai
užpakalyj, iš priekio saliunas. Garadžius 3 automobiliams, taipgi ir lo
tas. Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju
Lietuvon. Atsišaukite:
3601 S. Lowe Avė.
2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS —
bargenas. 7 ir 7 kambariai, fumaso
šiluma, elektro šviesa, dideli porčiai.
Mano užsiėmimas verčia išsikraustyt.
Kaina $9250.00. $3,000.00 cash, išmo
kėjimai. Matykit savininką 2723 W.
35th St., Tel. Lafayette 1151.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

REIKIA TĖVŲ

NAMAI-ZEME

REIKALINGOS MOTERYS, KURIOS APSI-

pažinę su sortavimu popierų ir skudurų. Gera alga
nuolatinis darbas. Ateikite anksti.
GUMBINSKY BROS. CO
2261 South Union Avenue

JIESKO kambarių

nui

kambario North

Side, su

valgiu ar be valgio.
PR, RIMKUS,

Chicago.

1739 S. Halsted St.

SIŪLYMAI ĮOIMBMiy

Komedija

Verti Jonas U gandas.
Puslapių 28.

Lietuviu

SUSIRINKIMAS.
Visos draugijos, kliubai ir pavieni
tyti prie sienos. Banditai paėmė asmenys kviečiami dalyvaut labaii
susirinkime, kuris jvykh
$150 pinigais iš registerio ir svarbiame
Utarninke, rugsėjo 13, 7:30 vai. vak,’
$750 iš kostumerių. Visi susėdę šv. Jurgio parapijos salėje, prie 32nd
PI. ir Aubum Avė. Susirinkimas yra
automobiliu nuvažiavo.
šaukiamas tam, kad atnaujinus veiki!
mą ir suruošus pasitikimą Lietuvonj
atstovų, kurie atsilankys į Chicago
Pasimirė traukinyj.
spalio 25tą ir 26tą dieną kalbėsį
Bridgeporte. Bridgeportiečiai, ateikitej
Florcnco Clansfon, 63 motų susirinkiman
ir atsiveskite save
amžiaus
moteris, iš DeJwey, draugus. — Kviečia
Kun. M. L. Krušas.
Okla.» pasimirė Chicagoj. Ji ke
Povilas P. Baltutis,
J. Janulis.
liavo Alton geležinkelio kompa

Pereito nedėldienio
vakarą
dar vienas žmogus tapo nukau
tas devynioliktam warde.
Ir
šiuo kartu policijai nepavyko
suimti užpuoliko, kuris kelio
mis kulkomis pervėręs savo
auką. Nukautasis esąs Di Miaro
Francisco. f jį paleista šeši šū
nijos traukiny. Ji peripruolė ant
viai.
žemės ir ipasimirė.
Francisco pasimirė kely i
pavieto ligoninę. Jo marškiniai
Nusižudė gazu.
buvo beveik visiškai sudrasky
ti. Numatoma, pirm nušovimo
Valentine Blue/44 metų amįvyko peštynės. Policija neturi
žiaus, 511 Mihvaukee gatvės,
mažiausių informacijų kas dėl nusižudė, gazu savo kambary.
nužudymo Francisko. Jo kiše
Priežastis saužudystės numato
nių] rasta keletą laiškų nuo jo ma nepasitenkinimas gyvenimo
tėvo iš Marion, Ohio. Turbut są lygomis.
žmogžudės nenusiseks surasti.

200 negrai delegatai vakar
atidarė keturioliktą metinę kon
venciją Nacionalės Lygių Tei
sių lygos. Konvencija laikoma
Pilgrim Baptist temply, 33-čios
ir Indiana gatvių. Pirmininkau
ja Rev. M. A. N. Shaw iš Bos
tono, lygos prezidentas.
Konvencijoj busią svarstomi
sekami klausimai: Suteikimas
negrams teisių rinkti savo at
stovus kongresan, uždrausti ra
šymą laiškų Ku Klux klaniečiams,
kad Jungt. Valstijos
baustu linčiuotojus ir panaikinimą “Jame Crofwe" karų. Kon
vencija tęsis tris dienas.

Utarninkas, Ruys. 13, 1921
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NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Tari mokėti kiek nors pašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

KAMBARIS ANT RENDOS VIEnam ar dviems vaikinams, ar mer
ginoms, su valgiu ar be valgio. Visi
parankamai, maudynė, telefonas ir
tt. Kreipkitės:
2942 Pamell Avė.

Tel.: Boulevard 8905.

IŠSIRENDAVOJA ŠVIESUS',
Švarus kambaris vienam vaiki
nui^ Atsišaukite greitai.
837 W. 33rd St,
,
3-oą lubos

PARDAVIMUI GROSERNfi,
kendžių ir nesvaiginančių gėri
mų krautuvė. Nori parduoti
greitai, kadangi į Lietuvą va
žiuoja.
3843 S. Morgan St.
PARDAVIMUI CIGARŲ, CIgaretų, saldainių ir visokių
smulkmenų krautuvė. Pigiai, nes
važiuoju į seną tėvynę.
1609 S. Halsted St.
Phone: Canal 4812

PARDAVIMUI DELIKAtessen krautuvė arba Fixturės
1631 So. Jefferson Si.

Designing, kirpimo, fitarimo, ir
siuvimo vyrilkų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktualijai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinant | trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato,
be darbo nebusi.
EXTRA! PARDAVIMUI LOTAS,
Ateikite
?rie 26-tos ir Van Buren, Gary, Ind. prekiuoja. pasiteirauti, tas nieko neuri būt greitai parduotas. Savinin
Atdara dienom ir vakarais.
kas važiuoja Lietuvon.
Atsišaukite.

4638 So. Fairfield Avė.
2nd floor

PARDAVIMUI NAMAS IR 2

bu, 2 bamės dėl gyvulių, lievių apgyventoj vietoj, 8631 ir
88 W, 55th PI., Chicago, I1L,
ri būt parduota j 3 dienas,
skas už $1,500, ant išmokė-

JUSTIN MACKIEWICH
2842 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

MASTER

SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,

196 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
1850 N. WeUe St.

Moko Siuvimo. Hątternų Kirpi
mo, Destgning bizniui ir narnama.
Vietos duodamos dykai, Diplomai
Mokslas lengvais atmokejimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki t knygelis.
Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirminiai.
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