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Egyptas Niaukiasi tautu 
lygos užtarimo

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, UI., June 24, 1921 

,1 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

1 Leninas duoda patarimus 
I Kaukazo komunistams.

Dalinasi kontribucijomis

Rusija gretinasi prie rytų valstybių

Egyptas šaukiasi tautų 
lygos pagelbės.

Sako, kad Anglijos protektora
tas uždėtas yra prievarta yra 

be jokio pripažinimo.

Taikos taryl>ose buvęs prezi
dentas VVilsonas formaliai atsi
sakė nuo dalies kontribucijos 
Amerikai, bet naujoji adminis
tracija vistiek gali pareikalau
ti iš Vokietijos kontribucijos 
atskirose taikos tarybose.

Liepia tuojaus atnaujinti pre
kybų su užsieniu, duoti koncesi
jų kapitalistams ir nesilaikyti 
Rusijos bolševikų taktikos.

prestižų tarp darbininkų ir ma
sių. Tuo pačiu laiku mes turi
me daryti visa musų galėję, 
kad sujudinus buržuazijų, su
kėlus tarp jos nepasitenkinimų.

“Galutinė kova tarp prole
tariato ir buržuazijos jau pra
sidėjo. Kiekvienas musų turi
me pasirinkti savo pusę.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 24, 1921 
as reųuired by thę act of Oct. 6, 1917

Abi pusės sutiko pasi
traukti Silezijoj.

Kuris gi dajrar meluoja? 2ydu universitetas
Urbaitaitė liudija niekad neda
vusi lenkų kun. Gorėk 

bonų.
jokių

Lietuvoj.

True translatlon ■ iiieu with the post- 
master at Chicago, 111., J/ne 24, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, June 24, 1921
M reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija gretinasi prie. 
rytinių valstybių.

draugiškus ryšius su 
Persija ir kitomis 

Pataikauja rytų žino- 
psichologijai.

GENEVA, birž. 23. — Tau
tų lygos pildomoji taryba tapo 
paprašyta tarpininkauti tarp 

Egypto ir Anglijos.
“Jaunųjų Egyptiečių” vado

vas Mahomed Fahniy prisiuntė,
lygai laišką, prašydamas ap- Užtaezga 
svarstyti tų klausimų ir užtik- Turkija, 
rinti Egyptui nepriklausomybę, šalimis.

Jis sako, kad lygos yra kom- 
petentiška rišti tų klausimų, 
kadangi Egyptas niekad nepri
pažino Anglijos prievarta už
dėto 1911 m. savo protektora
to ant Egypto.

Tik imąsi, kad
ine posėdyje lygos taryba iš
neš savo nuosprendį apie Aland užima puikiausius 
salų (tarp Finliandijos ir Šve
dijos) ateitį.

Manoma, kad išrišus šį klau
simų, bus svarstomos smulk

menos Danzigo valdyme. Tiki- 
mųsi taipjau, kad bus apkalbė
tas ir raportas komisijos, kuri 
svarstė pasiūlytus priedus 
prie tautų lygos santarvės.

Europos rūbais, 
didelį kontrastų 
pasirėdžiusių mas-

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
23. čia gautosios Lenino in

strukcijos Kaukazo respublikų 
komunistams yra visiškai skir
tingos nuo Lenino Trockio 
žvanginimo kardu ir yra dide
liu nukripimu nuo buvusios 
Rusijos bolševikų politikos.

Palinkėjęs naujoms Kaukazo 
sovietų respublikoms pasiseki
mo. Rusijos premieras atkrei
pia jų donię į tų faktų, kad jie 
skirtingoj padėtyj nuo Rusijos 
bolševikų ir todėl yra labai 
svarbu, kad jie visai nesilaiky
tų Rusijos sovietų taktikos.

Jis sako, kad joms nėra rei
kalo bijotis talkininkų interven 
cijos parėmimui reakcinių ele
mentų ir nurodo, kad jie yra 
pozicijoj mainytis prekėmis su 
vakarinės Europos kapitalisti
nėmis šalimis.

Rolševikų premieras pataria 
švelniai elgtis su buržuazija, 
iinteligentija ir valstiečiais ir 
karštai ragina pasinaudoti va
karų kapitalistais, pradedant 
su jais mainymus! prekėmis ir 
duodant jiems koncesijų. Mil
žiniški Kaukazo mineraliniai 
turtai leidžia teikti didelių 
cesijų.

Leninas tarp kitko sako:
“Viskas kas tik galima,

būti daroma, kad pasinaudojus 
iš mainymosi prekėmis su 
Jungt. Valstijomis, Anglija jr 
Italija; irrigacija irgi turi būti 
pravesta. Socializmas turi 
būti vykinamas laipsniškai ir 
atsargiais metodais, kurie turi 
būti skirtingi nuo Rusijos so
vietų.

“Jus turiti sudėti savo viltį į 
greitų atnaujinimų apsimainy- 
nio su kapitalistinėmis šali
mis ir turite būti prisirengę 
duoti svetimšaliams didelę da
lį savo brangiausių mineralų.”

Laiškas, matyt, padare savo 
įtakų, kadangi Vokietija, Is
panija,/Danija ir Italija jau ve
da plačių prekybų su Gruzija, 
kuri noriai duoda įvairių svar
bių koncesijų svetimų šalių 
kapitalistams. Prekyba veda
ma pamatu apsimainymo pre
kėmis. Vokietija jau pasirašė 
sutartį aprūpinti techniškomis 
medžiagomis ir manufaktūra, 
o ji gaus vilnas, lašinių ir man
gano.

Maskva ir Čita karia 
sjjung?.

Pa

OPPELN birž. 23. — Angli 
jos kareivių 
gen- Henniker, vokiečių koman 
duotojas gen. von Hoefer ir 
komitetas iš 12 politinių vado
vų, padarė sutarimų apie lik
vidavimų maišto. Nė viena 
pusė negales keršyti kitai pu
sei. Lenkų maištininkai pasi
trauks j 26 valandas, o vokie
čių milicija už 48 vai. po to.

Pasitraukus milicijai pasida
rys trįs zonai, kuriuos valdys 
talkininkai, vokiečiai ir lenkai.

Paskui gynimos milicija laip 
sniškai bus ištraukta iki Vokie
tijos rubežiaus. Dalis milicijos

TOLEDO, ()., birž.
, , , . , Prieš porų savaičių čiakomanduoto uis ... , . .J..•' * dėjo bylos nagrinėjimas 

" namų išplėšime Toledo
Tarp apkaltintųjų yra 

j Chicago, Ind

Chicagiškio žydų laikraščio 
Forverts korespondentas savo 
kablegramoj iš Berlino birže-

įteikus
ministerijai 
sumanymų.

kon

turi

ŠANGHAL birž. 23. — 
sak beviclinio pranešimo, galu
tina sąjunga tapo įkurta tarp 
Tolimųjų Rytų respublikos Či
toje ir Maskvos valdžios. Ofici- 
alinė sutartis bus paskelbta už 
kelių dienų. Žioja sako, kad
susitarimas buvo reikalingas de jau pasitraukė už Odro upės, 
lei Japonijos ir Merkurovo vai- prašant Anglijos komanduoto- 
džių veikimo Vladivostoke ir j ui, kuriam vokiečiai 
pajūrio provincijoj. Sakoma, 
kad Maskva duos karinę pagel- 
bų Čitos valdžiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 24, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Japonai susirėmė su 
Siberijos rusais.

pasitiki. 
Maištininkai gi pavargo nuo 
“ginkluotos demonstracijos” ir 
didžiuma jų sugrįžo į namus, 
bet pasilaikė savo ginklus, pa
laiko savo organizacijas ir ku- 
rjerais susižino su savo štabu. 

Skaitoma, kad sekamų savai
tę lenkų maištas bus galutinai 
užsibaigęs jeigu bent maišti
ninkai nepanorėtų apleisti in
dustrinių apygardų.

Bolševikai paėmė Ochotsk 
miestų.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., June 24, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai dalinasi 
kontribucijomis.

Francija gaus daugiausia. Len
kija nieko negaus. Amerikos 

visai ir neklausiama.

PARYŽIUS, birž. 23. — Ofi
cialiais žingsnis, kuris pašalina 
Jungi. Valstijas iš dalyvavimo 
Vokietijos kontribucijoje, tapo 
padarytas šiandie, kada John 
Bradbury ir Louis Dubois su
sitarė kaip padalinti likusius 
6 ir pusę nuoš., po to kaip 
Francija atsiims 52 nuoš., An
glija 22 nuoš., Italija 10 nuoš., 
Belgija 8 nuoš. ir Portugalija 
su Japonija imi 3 ketvirtdalius 
nuoš. visos sumos.

Serbija turės pirmenybę iš
dalinant likusius nuo didžiųjų 
talkininkų 6*/2 nuoš. Po to burf 
svarstyti Rumunijos reikalavi
mai, bet kontribucijos komisi
ja atsižvelgs j tą faktą, kad

užgriebdama Transylvanijų ir 
Dobudžų.

Brazilija, Kuba, Graikija, 
Siamas ir čeclio-Slovakija taip 
jau gaus dalį kontribucijos, bet 
Bolivijos, Chintjos, Peru ir 
Lenkijos reikalavimai tapo at
mesti- Tos šalįs nieko negaus.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno Kiekvienas darbininkas 
privelėtų j| perakaitvti Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

Gaunamas Naujienų ofise.

nių

Ryga, birž. 23. — Atvykę iš 
Maskvos žmonės sako, kad 
pasaulis mažai žino apie tai, 

j kaip arti Rusija susidraugauja
šiandienioia-.su artimaisiais rytais.

Maskvoj Turkijos legacija 
senuosius 

minus, o jos sąstatas apsivil
kęs puikiais 
kurie daro 
tarp prastai 
kviečių.

Afganistano ir kitos artimų
jų rytų delegacijos užima irgi 
puikias vietas, rengia puikius 
pokilius ir abelnai daro viską 
su didžiausiomis pompomis se
nųjų ry tinių dvarų.

Lenino valdžios nariai tan
kiai būna svečiais tuose poky
liuose ir patįs taipjau rengia 
puikius banketus legacijų atsto
vams.

Be to Leninas hrip prisitaikė 
prie rytų psichologijos, kad jis 
dabar apsimaino dovanomis su 
Turkijos, Persijos ir k. valdo
nais, kaip darė valdonai seimo 
se laikuose.

Maskvos žinia dabar išrodo 
į nuošarų nuo heiroglifų tob- 
liteles, aprašančios Babilionijos 
pasiuntinio apsilankymų pas 
Persijos karalių Cyrus. Ji sa
ko: “Sovietų valdžios atstovas 
padarė pirmų oficialioj vizitų 
Persijos šachui, įteikdamas 
jam ant auksinės skardies al
bumų su fotografijomis visos 
Rusijos sovietų vadovų,* kaipo 
asmeninę Lenino dovanų ša
chui.” .

Nesenai atvykęs iš Maskvos 
žmogus pasakė: “Tik keli žmo
nes tesupranta kokie artimi ry
šiai dabar yra tarp Rusijos ir 
seno jos priešo, Turkijos, ir 
taipjau su visais artimaisiais 
rytais. Leninas, žaisdamas 
ant rytiečių psichologijos, at
siekė čia to, ko negalėjo atsie
kti senoji Rusijos valdžia.

“Taip vadinamas ' bolševiz
mas rytinėse šalyse visai nėra 
panašus į bolševizmų Maskvo
je, bet kiekviename atsitikime 
Rusijos agitatoriai veda skir
tingos rūšies proipagandų, kad 
sutiktų su senais kiekvienos 
šalies papročiais. Pavyzdžiui, 
tose apygardose, kur nuo šimt
mečių vedama prekyba turga
vietėse, agitacijos prieš laisva 
prekybų nevedama ”

TOKIO, birž- 23. — Japonijos 
ir Rusijos bolševikų spėkos su
sirėmė arti Nikolajevsko (pa
jūrio provinrijoj, Siberijoj) ir 
keli žmonės susirėmime kri
to, sako oficialiais pranešimas. 
Pranešimas tvirtina, kati bol
ševikai užpuolė japonus.

Ochotsk, svarbus miestas 
Ocotsk jurų pakraštyj, tapo už 
imtas bolševikų. Antbbolševikų 
spėkos pasitraukė į apielinki- 
nius kaimus ir ten priešinasi 
bolševikams.

Apie padėtį centralinėj Sibe
rijoj pranešimas sako:

“Padėtis yra rami į rytus 
nuo Tomsko, į kur bolševikų 
infanterija nepajiegia prasiver- 
šti.“ ‘

True translatięn filed with the post- 
master at Chicago, III., June 24, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

12 užmušta sumišimuose 
Silezijoj.
.f ............»........ ....

Francija vėl persergsti 
jos vokiečius.

Silezi-

12 žino 
sužeista 
suiniši-
1 lenkų

23. —
prasi- lio 22 praneša: 
kalti- žydi 
pašto. Kaune

New kad Lietuvoj butų
L, lenkų kunigas dų Universitetas, Lietuvos val- 

Antanas Gorėk ir jauna sulen- džia tų sumanymų priėmė, 
kėjusi lietuvaitė Vanda Urbai-1 
tis. Kun. Gorėk liefgi bus tei
siamas atskirai ir šioje byloje 
dalyvavo vien kaipo liudytojas.

Jis savaitę laiko atgal liudi
jo, kad vasario 21 d. jis En- 
glewood stotyj, Chicagoj, susi
tikęs su Vanda Urbaitaitė ir 
toji jam įdavusi kokį tai pa
kinką, kurį prašė gerai paslėp
ti. Jis tada nežinojęs kas tame 
pakinko yra. Tik kada radęs 
laikraščiuose žinių apie Van
dos suėmimų sųryšyj su Tole
do pašto išplėšimu, jis supra
tęs kas tame pakinko yra. Ir 
jis tikrai radęs už $85,000 bo
nų. Po tūlo laiko jį paeinG 
“pagunda” ir jis keletu mažes
nių bonų išmainė, o viena 
$1,000 bona pasiuntė savo bro
liui Vokietijon.

Vakar liudytojų kėdėn atsi
sėdo ir pati kaltinamoji, Vanda 
Urbaitis (arija Urbaytis, kaip 
ji rašosi). Ji griežtai užsiginė, 
kad ji nedavė kun. Gorekui jo
kių bonų ir nieko apie tuos 
nūs nežinanti. Daugiau to, 
netik nedavėkun. Gorekui 
kių bonų, bet ir nesimatė 
juo vas. 21 d. Englewood 
tyj, nes jos tą diena visai 
nebuvo. Ji sakė, kad ji išvažia
vo iš Toledo vas. 14 d., už tri
jų dienų prieš pašto apiplėši
mų.

Kuris gi dabar čia meluoja, 
ar kunigas Gorėk, ar Vanda 
Urbaitaitė?

Jau 20 laivu pasigenda

lio

jo- 
su 

sto- 
ten

WASHINGTON, birž. 20. — 
Sąrašas paslaptingai pražuvu
sių laivų nuolatos didėja. Dar 
vakar buvo skaitoma, kad 12 
laivų yrįj^prmUivusių, o šiandie 
suskaityta jau 20 laivų, kurie 
po sausio mėn. išplaukė iš At- 
lantiko uostų į Europą ir dau
giau nebegrįžo. Jie visi paslap 
tingu būdu pražuvo Atlantiko 
vandenyne, be jokios mažiau
sios apie juos žinios. Tarp žu
vusių yra ne vien Amerikos, 
bet ir kitų šalių. laivų.

Išpradžių, kada prapuolė pir 
mieji laivai, manyta, kad gal
būt jie žuvo audroj, bet tiek 
kiek dabar yra prapuolusių lai 
vų, žūti audroj negali. Tūli 
spėja, kad galbūt Atlantiko 
vandenyne veikia kokia piratai, 
kurie užpuldinėja laivus, juos 
apiplėšia, pasiima ar žudo įgu
las, ir laivus skandina. Kiti ma
no, kad kokia subniarina 
kia.

Valstybės departamentas 
sake visur jieškoti laivų 
jų įgulų ir tam dalykui
pasiųsti keli kariniai laivai. Jie 
plaukios po Atlantiko vandeny
nų ir jieškos ar tų laivų laujų 
ar piratų (jurų plėšikų).

vei -

ar 
bus

Siunčia kareivius Airijon.
LONDONAS, birž! 22. — Ka

ro ministeris Evans vakar ats
tovų bute pirmų sykį oficiali- 
niai pripažino, kad Anglija ve
da karų su Airija. Jis sakė, 
kad Anglija siunčia į Airiją 
kiekvienų nuliekamų kareivį ir 
kad galbūt paskelbs karo stovį 
Bet kiek kareivių yra pasiųsta 
i Airiją, ministeris visgi nepa
sakė.

BERLINAS, birž. ‘2 
Oppeln pranešama, kad 
nių liko užmušta ir 30 
komunistų sukeltuose 
muose Augšt. Silezijos
mieste Bromberg. Karo stovis 
tapo paskelbtas.

Komunistai ir bedarbiai štu
rmu užėmė Bromberg miesto 
salę ir užpuolė miesto tarybų. 
Tuojaus prisiųsta kareivių, ku
rie pradėjo šaudyti į komuni
stus iš kulkasvaidžių.

Francija pasiuntė naujų per
sergėjimų gen. Hoesfer, vokie
čių savanorių komanduotojui 
Augšt. Silezijoj. Nota sako, kad 
gen. Hoefer atsisakymas iš
traukti vokiečius iš plebiscito 
zono kliudo talkininkų pastan
goms įvykinti tvarkų. Yra nu
rodymų, kad vokiečių koman- 
duotojas išpildys talkininkų rei 
kalavimus.

Jau peršasi j premjerus

Pašalino du oficierius.

WASHINGTON, birž. 23. — 
Laivyno sekretorius Denby pa
šalino iš vietos du laivyno ofi
cierius, kurie leido balsuoti ju
rininkams, vienas disciplinos 
klausime, o kitas, klausime iš
plaukimo laivo. Sekretorius 
mano, kad tokie dalykai yra so
vietizmas ir negali būti toleruo- 
jami’laivyne. Negelbėjo ir ofi- 
cierių teisinimųsis, kad jurinin
kų balsavimai būdavo daromi 
ir pirmiau, ir kad juos pilnai 
užgirė buvęs laivyno sekreto
rius Daniels.

Graikija gal nusileis.
Manoma, kad ji galų-gale 

priims talkininkų pasiūlymus.
ATHENAI, birž. 23. — Yra 

ženklų, kad Graikija, mažiau
sia principe, priims Anglijos, 
Francijos ir Italijos pasiūlymų 
tarpininkauti tarp Grakijos ir 
Turkijos nacionalistų, kad iš
vengus karo Mažojoj Azijoj.

LONDONAS, birž. 23. - Vo
kietijos komunistų vadas 
Max lloetz vakar tapo nuteis
tas visam amžiui kalėjimai! ir 
šiandie jau tapo į ten išgaben
tas. Jis vadovavo komunistų 
sukilimu keletą mėnesių atgal.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., June 24, 1921 
ts required by the act of Oct. 6, 1917

Trockis vis dar tebesap
nuoja apie revoliucijas.

Tik dar biskutį palūkėkite, 
pasaulį apims revoliucijos, 

šaukia jis.

o

PARYŽIUS, birž. 23. — Eif- 
felio bokštas parėmė Maskvos 
bevielinį pranešimų, paduodan
tį Trockio kalbų trečiam kon
gresui Trečiojo Internacionalo. 
Tarp kitko jis ten pasakęs:

“Visas pasaulis yra ant slen
ksčio smarkių kovų, ypač va
karinėj Europoj. Padėtis arti
nasi prie trukumo ir visur 
matyti nepasitenkinimo ženklų.

“Visų šalių kapitalistų susi
tarimas daro negalimu pa
tiems piliečiams išgelbėti bur
žuazines šalis. Ateis valanda, 
kada komunistai turės pasinau-

RYMAS, birž. 23. — Italijos 
komunistų vadovas ir narys at
stovų buto, Misiano išvažiavo doti skurdu ir bejiegumu bur* 
į Rusiją. žuazijos, tuo padidinant savo

6 laivai paskendo.

Tex.,CORPUS GHiRISTI, 
birž. 23. — Pasak čia gautų ži
nių, šešios valtįs, jų tarpe ir 
vienas didesnis aliejinis laivas 
paskendo vakar Aransas uos
te laike didelės audros. Kiti lai
vai irgi yra pavojuje ir nuo 
kelių laivų juroje gauta šauki
mų pftgel'bos.

Ar žuvo ant laivų žmonių, 
dar nėra žinių.
n n"i ~r7fwtn.ii i ii n . įįibiu

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birželio 23 d., užsienio pini- 3 kaina, perkant jų ne mažiau kaip 

25,000 dolerių, bankų buvo skai- 
tama Amerikos pingais liaip:

Anglijos 1 svaras ..................  $3.75
Austrijos 100 kronų ............... 20c
Belgijos 100 frankų ............... $8.00
Danijos 100 kronų ............... $17.10
Finų 100 markių ..................... $1.70
Francijos 100 frankų ........... $8.02
Italijos 100 lirų ......................  $4.85
Lietuvos 100 auksinų................$1.45
Lenkų 100 markių ......................  7c
Olandų 100 gulednų .... ......  $83,10
Norvegų 109 kronų ............... $14.30
šveicarų 100 kronų ............... $16.95
švedų 100 kronų ............... $22.40
Vokiečių 100 markių..............   $1.45

Lordas Cedl jau paskelbė, kad 
jis sutinka užimti Lloyd 

George vietų.

LONDONAS, birž. 23. — 
Lordas Rdbcrt Cecil, kuris ne
senai apleido Lloyd George ko
aliciją, šiandie viešai paskelbė, 
kad jis yra pasirengęs sudary
ti naują ministeriją, vieton 
Lloyd George kabineto, kada 
to pareikalaus šalis.

Galbūt nujaučia, kad Lloyd 
George valdžia silpnėja, kad 
jau dabar save perša į premje
rus. .

Sims teisinasi.
WASHINGTON, birž. 23. — 

Admirolas Sims jau prisistatė 
laivyno sekretoriui Denby ir 
davė savo paaiškinimus apie 
laikytų prakalbų Londone. 
Sims sakė, kad jo kalba buvo 
neteisingai laikraščiuose per
duota. Paskui ji pridavė ir pil 
nų kopijų savo kalbos. Jis 
pats atsisakė duoti kokių nors 
paaiškinimų laikraštininkams.

Dabar laikas 
slysti pinigai Lietuvon

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

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

zacijos konvencija.
Balsavimas ir “kairįų- 

jų” manevrai.
Po ilgų ir kartais gan keistų 

diskusijų pagalios nutarta eiti 
prie balsavimo. Kįla klausimas, 
kaip balsuoti. Opozicija siūlo, 
kad reikia panaudoti taip va
dinamą ‘Toli calFą”, taigi iš
šaukti kiekvieną delegatą ir at- 
klausti, už ką jis balsuoja. “Kai
rieji” gi ėmė šaukti, kad rei
kia balsuot “pakėlimu rankų”. 
Kodėl jie tai darė? Ve kodėl: 
į konvenciją buvo atėjęs ne
mažas būrys nedelegatų — 
“kairiųjų”. Pagalios, buvo ir 
tokią. kuriems klausimas ro- 

<lesi esant “neaiškus”. įteikė
jo tik, kad kas nors stipriui su
šuktą ‘'balsuokime, draugai!” 

,ir, galimas daiktas, butą pake
lę rankas ir nedelegatai ir tiu
lis tų, kuriems klausimas bu
vo neaiškus.

Galų gale tečįaus nutarta bal
suoti atklausimu. Ir kokios 
buvo pasekmės? Už dejimąsi į 
Trečiąjį Internacionalą paduo
ta penkiasdešimts balsų, o 
prieš septyniasdešimta keturi. 
Vadinas didžiuma balsų Eng- 
dahl’io siūlymas atmesta.

Čia reikia pažymėti ir tai, 
kati diskusijoms užsitęsus (o 
jos tęsėsi kokias keturias va
landas) daugelis delegatų ap
leido svetainę. Apleido ją dau
giausia tie, kur buvo pasireiš
kę prieš siūlymą. Jeigu disku
sijos butų buvusios trumpes
nės. opozicija butų turėjus dar 
daugiau Iki Įsų. ’ * * < < 

čekų “pasirodymas”.
čekų delegacija konvencijoje 

sudarė taip vadinamą “kairįjį 
sparną” (dėl mados jie dagi ir 
kairėj pusėj susėdo). Delega
cija buvo gan didelė, apie tris
dešimts žmonių.

Balsavimo metu jau buvo 
aiškų*. ka<l „siūlymas,. bus at
mestas. Čekų delegatai pradėjo 
nerimauti. Visi suprato, kad 
jie “ko nors” laukia. Taip ir 
buvo. Paskelbus balsavimo da
vinius, draugai čekai šturmu 
apleido svetainę. Kai kurie jų 
lyderiai dagi šitaip a tsi reko
mendavo: “We have nothing 
to do with the velloAvs!” 

šitaip mums pasakė kaip tik 
tie draugai, kurie didžiojo karo 
metu patys kiek drūti agitavo 
už Wilsoninę “demokratiją”. 
Kurie ėjo išvien su įvairiais 
“sokolais” ir sake, kad tie bus 
“socializmo išdavikai”, kurie 
nekariaus prieš kaizerio auto
kratiją, kurie eis į Brest-Litov- 
skus...

Je, keisti tie musų draugai 
čekai. Iš kraštutiniųjų “social- 
patriotų” jie šiandie pasidarė 
kraštutinieji “bolševikai”.

Toks draugų čekų “pasiro
dymas” padarė gan blogą įspū
dį į delegatus, ypač “kairiuo
sius”, Kai kurie jų draugai 
“kairieji” apie juos atsiliepė ši
taip: “Jus ne revoliucionieriai, 
bet išdavikai!”

Gal ir tiesa.
Jokio Internacionalo.

Konvencijai buvo dar trys 
siūlymai: dėtis į Trečiąjį Inter
nacionalą pasiliekant sau tei
ses nepriimti visus to Interna
cionalo reikalavimus — “punk
tus”; dėtis į tą Internacionalą, 
kurį siūlo Vienna, ir — į jokį 
Internacionalą Besidėti.

Didžiuma balsų priimta pa- 
starasai, t. y., kad Socialistų 
Partija tuo tarpu į jokį Inter
nacionalą nesidėtų.

Suprantama, kad tai yra tik 
draugų chicagiečių mintis. 
Kaip nuspręs [Mirt i jos konven
cija — dar turėsime progos pa
matyti. Mano manymu, toji 
draugų chicagiečių mintis yra 
nevykusi. Priimtasai siūlymą* 
yra neaiškus ir, reikia pasaky
ti, neišmintingas.

Dar vienas manevras.

ganizacijos delegatams duoti 
instrukcijų kokios pozicijos jie 
turi laikytis partijos konvenci
joje. Bet kada F.ngdahrio ir jo 
draugų siūlymas atmesta, tai 
tie patys draugai pradėjo ‘tik
rinti”, kad duoti delegatams in
strukcijas 'butų ir nedraugiška 
ir neišmintinga!

Ištikro, keisčiau manevruoti 
nė negalima. Bot šitaip elgtis 
juos privertė tas faktas, kad 
chicagiečių delegacijoj įeina 
“kairieji”... Vadinas, tiems mu
sų draugams teko atsidurti 
ytin keblioj pozicijoj. Jie, taip 
sakant, patys save išstatė ant 
juoko.

Suprantama, jų “receptas” 
buvo atmestas. Didele didžiu
ma balsų nutarta, kad musų 
delegatai turi elgtis taip, kaip 
konvencija yra nutarus.

RendroS paskibos.

Keikia pasakyti, kad ši kon

vencija turėjo daug trukumų. 
Pirmas ir svarbiausia truku
mas * — neapsiskai tymas kon
venciją šaukiant. Konvencija 
atidaryta tik trečią valandą, po 
Įlietų. Argi per (aš kelias va
landas galima tokius didelės 
svarbos klausimus išspręsti? 
Žinoma, kad ne.

Konvencija vos ne vos pa
jėgė išspręsti tik Internaciona
lo klausimą! Visa kita taip ir 
liko. Konvencija, galima' saky
ti, pati savaime užsidarė. O 
sušaukti konvenciją buvo gali
ma anksčiau — iš ryto. Ir tai 
kažin ar visa butų tinkamai iš
spręsta.

Aišku, kad Internacionalo 
klausimas buvo pats svarbiau- 
sis- Vis dėlto, mes turėjome vi
są eilę kitų taipjau didele® 
svarbos klausimų. Pavyzdžiui, 
musų santykiai su komunis
tais; kaip turime žiūrėti į tuos 
draugus, kurie pritaria III In
ternacionalui; platformos ir 
principų klausimas; svetimkal- 
bių organizacijų klausimas, ir 
visa eilė kitų.

Tais klausimais nič nieko ne
nutarta. Arba jeigu ir tarta, 
tai paskubomis --“imt 
greitųjų”. Pavyzdžiui, rezoliu
cija, reikalaujanti, kad svetim- 
kalbių organizacijų klausimu 
jokių pataisų konstitucijoje ne
daryti, priimta tik “per gvol- 
tą”. Rezoliucijos skaitytojas rė
kė kiek begalėdamas, bet ne
daugelis jį girdėjo... Delegatai 
buvo galutinai nusikamavę — 
pavargę, ir žiurėjo, kad tik 
greičiau apleidus svetainę.

Tas pats buvo ir su kita re
zoliucija, kuria reikalaujama 
mesti iš partijos tuos draugus, 
kurie reiškia pritarimo Tre
čiam Internacionalui. Pamati
nė mintis toje rezoliucijoje yra 
gera, bet ji yra nevisai aiški. 
Tiesa, kad • mes negalime pri
tarti komunistams. Tiesa, kad 
mes turime savo organizaciją 
ginti. Vis dėlto, tiesa yra ir tai, 
kad musų partija turi būt to
lerantinga. Mesti iš partijos 
tuos josios narius, kurių vie
natinis nusižengimas yra tik 
tame, kad jie pritaria Trečiam 
Internacionalui, butų ir neiš
mintinga ir, jei galima pasa
kyti, nesocialistiška. šitaip elg
damiesi mes pasidarysime tik 
politiniai sektantai. Musų par
tija negali ir neprivalo varžyti 
nuomonių laisvę. Tuo tarpu 
rezoliucijoj aiškiai ir trumpai 
pasakyta:

“Todėl tebūnie nutarta, kad... 
Socialistų Partijos nariai, pri
tariantys ar remiantys komu

nistų Internacionalą arba skel
biantys dėjimąsi į jį, gali būt 
pašalinti iš savo kuopų”.

Bčto, rezoliucija reikalauja, 
kad partijos Pildomasai Ko
mitetas šitų tarimą vykintų.

Tai yra perdaug. Tai yra tas 
pats, ką metai — dveji atgal 
skelbė pirmieji musų partijos 
“kairiasparniai”. Jie tuomet 
sakė (ir šiandie dar sako): kas 
ne su mumis, tas prieš mus. 
Tuos, vadinas, reikia “sijoti 
laukan”. Bet tai yra sektan
tiška logika. Mums, socialis
tams, ji netinka. * *
‘ Pats savaimi aišku, kad par
tija turi apsisergėti. Bet tas ap- 
sisergejimas neturi eiti per to
li. Jisai neturi likti savo rųšies 
dogma. Jeigu mes ištikro im
tume “sijoti”, tuomet prisiei
tų “išsijoti” ytin didelę dalį mu- 
sų partijos nariij. rI'o “sijoji
mo” štilininkai nemato ar ne- 

nori matyti vieno, mano many
mu labai svarbaus, dalyko: 
eiliniai musų organizacijos na
riai (kadir nevisi) iki, šiol ne
pajėgia atskirti Rusijos revo
liucijos nuo komunistų Inter
nacionalo. lk‘l jų tai yra vie
nas ir tas pats. Daugelis jų ma
no šitaip: pritarti — remti Ru
sijos revoliuciją reiškia remti 
Trečią j į In ternaciona lą.

Tai yra klaida. Bet kartu 
yra faktas ir tai, kad musų or
ganizacijoje toji klaidinga min
tis yra gavusi “pilietybės tei
sę”. Daugelis musų organizaci
jos narių Rusijos revoliuciją 
ir komunistų Internacionalą 
skaito esant nedalomu.

Tad, kaip dabar elgtis? Me
sti juos iš'partijos ar padėti 
jiems suprasti tai, ko jie iki 
šiol nesuprato?

Mano manymu, mes turime 
pasirinkti pastarąjį. Jeigu taip, 
tai toji rezoliucija, kurią Cook 
apskrities konvencija paskubo
mis priėmė, yra netikusi. Nė
ra reikalo remtis tuo, ką ko
munistai yra pasakę ir ką jie 
dar pasakys, o tuo, kas pačio
je musų organizacijoje darosi. 
Jeigu yra pakankamai įrodymų, 
"kad toks ir toks partijos na
rys ar skyrius savo darbais yra 
nusižengę ar nusižengia musų 
partijos principams ir jos tak
tikai — įrodyti tai ir pašalin
ti. Tuomet klausimas bus pa
statyta aiškiai. Tuomet mes ži-

nosime, su kuo turime reika
lo.

Rezoliucijoje to nėra. Tenai 
tik cituojama tai, ką yra pa
sakęs komunistų Internaciona
las, ir visa. Po to jau daroma 
išvada, kad mes turime apsi
sergėti ir šalinti iš partijos vi
sus tuos, kurie tam Interna
cionalui pritaria, remia jį ir 
siūlo dėtis į jį. Beje, vienoje 
vietoje (matyt, “dėl visko”) 
yra pažymėta, kad: “...nariai, 
kurie... pasiliks musų partijoje 
tik tuoju tikslu, kad sukėlus 
(partijoje) nesutikimų ir ban
dys musų organizacijų drasky
ti”. Bet tatai veik nieko neiš- 
aiškina, kadangi norima šalin
ti visus tuos, kurie tam Inter
nacionalui pritaria ir siūlo dė
tis | jį.

Kaip dabar išaiškinti: ar jie 
tam Internacionalui i»i-i tuvio 
tuoju tikslu, ka<Į sudraskyti 
partiją ar tuoju, kad jiems 
“taip rodosi” — kad jie nepa
jėgia atskirti dviejų būtinai 
skirtinų dalykų?

Suprantama, butų galima 
ginčytis ir dėl to supratimo. 
Kai kas gali pasakyti, kad tas 
“supratimas” musų partijai da
ro tam tikros žalos. Tai tiesa. 
Bet mano manymu, šimtų kar
tų didesnė tiesa yni ta: nerei
kia [Hilti į kraštutinybes, reikia 
būti tolerantingiems.

— St. Strazdas.

8-TAS METINIS PIKNIKAS
SU KETURIAIS ISLAIMĖJIMAIS; PO $6.00 AUKSO KIEKVIENAS 

—Parengtas—
Lietuvos Mylėtojų Draugijos

Nedėlioj, Birželio-June 26,1921
Bergman’s Grove-Darže

Riverside, III.
Pradžia 10 vai. ryte Įžanga 35c. y patai

, Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, visi kaip seni taip ir jauni yra 
kviečiami ant minėto pikniko.

Taip-gi apart laimėjimų, kuriuos Draugija leidžia, dar turėsite progą 
pamatyti, kaip Draugija suteiks dovanas savo garbės nariams, kurie ne
sirgo per 10 metų. Tokių narių yra apie dešimts.

'fik, prašome skaitlingai atsilankyti, o mes stengsimės atsilankiusius 
svečius užganėdinti. Kviečia KOMITETAS.

Jau minėjau, konvencija bu
vo sušaukta tam, kad musų or-

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

Phone Canal 6222
DR. K. NURKAITIS

AKINIŲ 
Pritaikytojas 

2201 W. 22nd and 
So. Leavitt Sts. 
Vai.: vak. 5—9

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
✓

Atdaras
' SEREDOMS, SUBATOMS 

ir 
NEDĖLIOMS

Puikus
Vodevilius ir Krutanti Paveikslai

................
Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyjj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po piet> 
Panedėliais iki 8 vakare.

Namų Tel.: Hyda Park 8396
V

v. W. RUTKAUSKaS 
Advokatas

H &0. La Šalie St. Koobi 124
Tel. Central 8890

Vak.: 812 W. 33rd Stn CMcago 
Tel. Yarda 4681.

............. ..... '
Tel. Boulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos 

Valgykla
3200 S. Halsted str.

Sveikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas 

—su namų, o ne su restau- 
ranto, skoniu.

Čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai, 
bankieriai, dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai 
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.

' (JO ’ • Ij •'

Valgykla susideda iš kelių 
kąmbarių. Galimą turėt pri- 
vatiŠkus stalus ir kambarius.

Atmosfera linksma, drau
giška ir dailė moterims ir vy
rams.

V?' ‘V ’ : • |

Kainos žemos. *
Pavalgykite'čia sykį ir ne

norėsite valgyt' niekur kitur, 
k-— ■ , J

PARDAVIMUI
Jūsų pasirinkime iš 96 vartotų ka

rų. Tarp šių visų atrasi tinkantį sa
vo kišeniui. Lengvi išmokėjimai. Tė- 
mykit musų didelį pagarsinimų šiame 
laikraštyj.

MITCHEL AUTO CO., . 
2328-2334, S. Michigan. Avė.

Atdara dienomis, vakarais ii* nede- 
liomis.

DIDELIS PIKNIKAS
Kurie mylite tyru oru pakvėpuoti ir vasaros 

gražybėmis pasidžiaugti ir linksmai laiką praleisti, 
nepamirškite atsilankyti birželio 26 d. į viršminėtą 
pikniką. Atsilankiusieji bus užganėdinti saldžiais gė- I 
rimais ir gardžiais valgiais. Bus visokių lietuviškų 
žaismių ir Šokių. Piknikas tęsis iki vėlai naktyj.

Kviečia KOMITETAS.

Rengia
Liet. Taut. Liuosybės Draugystė
Nedėlioj, Birželio-June 26 d., 1921 

Leafy Grove Darže
Willow Springs, 111.

Pradžia 11 vai. iš ryto Tikietas 35c
Pasarga: Važiuojant imkite Archer Cicero karus 

iki galui; paskui Willow Springs karus iki daržui.

N PROGA
Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies 

1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel

tui, visiškai gvarantuojame, kad visą amžį laikys.
Kam mokėt aųgštas kainas arba pirkti antrarąnkep mašinas iš 

taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo Imąs 
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės reteile- 
rių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis 
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį 
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholesale.•

Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedaliomis nuo 10 ryto iki 
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bile laike.

Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi 
siunčiame C. O. D.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvių atstovai.

2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertes rekordų veltui kožnain, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593

Namų Ofisas
1645 Wabansia Ave^

Tel. Haymarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

būdavote jas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

Stogu Dengejas
— i.n.1 ■' i „

ftiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengėjas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troka perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų ^udavojimo Draugi-

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?

Tiktai

Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

quarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales. Manager,

SMy Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrią.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS
. ASSOCIATION

National Headquarters, 
Raųd. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"NAUJIENAS”
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Į KORESPONDENCIJOS]
FRANKFORT HEIGHT8, ILL.

Apie a. a. Joną Pilecką.

šių metų gegužes 10 dienų 
lietuvis Jonas Pileckas išėjo į 
kasyklas dirbti, sveikas ir link
smas, bet tai buvo paskutinė 
jo gyvenimo diena; sveikas gy
vas namo jis nebegrįžo: pietų 
laiku užgriuvo ant jo koki as
tuoni tonai anglių ir sutrynė 
jo vidurius, sulaužė kaulus. Jo 
draugas, su kuriuo dirbo kar
tu, pasišaukė daugiau žmonių 
pagalbon ir atkasė nelaimingų- 
jį, bet jau pusiau negyvų. Jį 
iškėlė iš kasyklų, nugabeno į 
ligoninę ir bandė daryti opera
cijų, bet nepavyko, ir apie tre
čia valanda po pietų jis pasi
mirė.

A. a. Jonas Pileckas buvo 27 
metų amžiaus vyras, nevedęs. 
Nesenai buvo įstojęs į S- L. 
A. 191 Kuopų, West Frankfort, 
III. Tris menesius prieš mirtį 
Jonas Pileckas sako turėjęs 
apie 2,200 dolerių banke; taip
gi už Jono mirtį kompanija tu
ri atlyginti jo tėvams ar gimi
nėms apie kokius 3,500 dole
rių; iš mainerių unijos lokalu 
turi gauti 750 dolerių, iš štėto 
(? B.) 250 dolerių. Taigi susi
daro nemenka krūvelė pinigų, 
kuriuos jo giminės turėtų iš- 
jieškoli. Girdėjau, kad jis tu
rėjo dvi seseri kur ten apie 
Lawrence, Mass., taigi jos tu7 
retų ir pasirūpinti tų turtų .su
sirinkti, nes kitaip tai svetimi 
mokės iį išgaudyti. Teko gir
dėt, kad jo laidotuvės kaštavu
sios apie tūkstantį dolerių! 
Svetimų pinigų mat nieks ne-1 
gaili, o kas tik gali, naudojasi.

— Mainieris.

SACCŪ-VANZETTI BYLA.
Visi kaltintojų liudininkai 
užginčija tai, ką pirma 

buvo sakę.

[Iš Federuotosios Presos]
DEDHAM, Mass. Jau dvy

likta diena, kaip prasidėjo 
Sueco ir Vanjetti byla. Iki šiol 
tcčiaus nė vienas kaltintojų liu
dininkas neišėjo “sausomis”. 
Kiekvienas jų suklupo: užgin
čijo tai, kų buvo sakę pirma. 
Jeigu ir visi kiti kaltintojų liu
dininkai bus tokie, kaip tie, kur 
jau buvo pašaukti liudytų, iš
eis labai negudri komedija.

Kaltinamųjįj advokatas Fred 
Moore ir vėl gerokai pakočio
jo vienų kaltintojų liudininkę, 
p-lę Francus Devlin. Pastaro
ji pasakė, jogei ji tikrai žinan
ti, ir mačiusi, kad žmogžuda, 
kuris nušovė Slater and Morill 
batų kompanijos kasininkų bei 
jo sargų, buvęs Nicola Sueco. 
Bet apie septynis mėnesius lai
ko tam atgal toji pati liudinin
kė Quincy policijos stotyj yni 
pasakius, jogei ji negalinti pa
sakyti, kad tikrasai žmogžuda 
buvo Sacco. Kaltinamųjų ad
vokatas, suprantama, Misa tai 
įrodė. Kaltintojų advokatui pri
siėjo traukti savo liudininkų iš 
balos. Tik nepasisekė. Ūsai 
mat norėjo privesti prie to, kad 
jo liudininke anąmet šitaip sa
kiusi tik dclei to, kad buvus 
sujudinta “baisumu tos žmog- 
žudybes”. Kaltintojų advokatai 
tam betgi pasipriešino ir pa
reikalavo, kad tie kaltintojų 
liudininkės žodžiai butų iš
braukti iš teismo rekordų. 
Tai]) ir padaryta.

Beto, vienas kaltinamųjų 
advokatas, J. MeAnarney tos 

pačios liudininkės atklausč:
“Tamsta anąmet liudijai,

daugiau, kai]) penkias pėdas ir 
keturis colius. Vadinas, liudi
ninkė pati nesižino kų sakan
ti.

Dar viena įdomybe. Kada 
imta rinkti prisaikintuosius tei
sėjus, tai vienas pašauktųjų, 
Harry Delbėme, posikuždėjus 
jam su teisėju Tliaycrs’u, tapo 
paliuosuotas. Paskui betgi jis 
pasirodė kaipo vienas kaltinto
jų liudininkas ir pahiaiškino 
maždaug taip: paliuosavimo 
jisai prašęs tik dėlto, kad pa
žinęs Vanzetti kaipo vienų tų 
žmogžudy, kurie nužudė anos 
batų kompanijos kasininkų ir 
jo sargų... To liudininko elgę
sis labai primena “sąžiningojo 
gyvulių pirklio” Oxmano elge
sį. To paties Oxmano, kuris 
“pasižymėjo” Mooney ir Bill- 
ings’o bylos metu- Truputį ati
džiau panagrinėjus jo lindy
nių, matai, kad jisai yra bega
lo naivus. Pavyzdžiui, jis pa
sakė, kad tų rytų, prieš užgul
siant ant anos kompanijos ka
sininko bei jo sargoi jis matęs 
vienų automobilį, kuriame sė
dėjo penki “keisti žmonės”. 
Bet iš visų jų jis gerai įsidė
mėjęs tik vienų, būtent, Sacco.

Kaltinamųjų advokato pa
klaustas, delko tie žmonės jam 
atrodę keisti, liudininkas pa
reiškė:

“Mane pa trauke jų išorinė 
išvaizda. Jie man buvo nepa
žįstami, ir išrodė kaip svetim
šaliai”.

“O kas daugiau?” — kiau
le advokatas.

“Well, tai buvo ypatingas 
bunčius žmonių”... Bet ir pats

liudininkas buvo priverstas 
prisipažinti, kad automobilių, 
kur yra sėdėję |M» penkis jam 
nepažįstamus žmonės jis matęs 
“tiek ir tiek”. Pagalios, kada 
kaltinamųjų advokatas jo pa
prašė smulkmeningiaus papa
sakoti apie automobily buvu
sius žmonės, tai jis nieko gera 
nepasakė. Visa, kų jis “gerai 
matė” ir taipjau “gerai atsi
mena”, tai — Sacco. Ir kas 
įdomiausia, kad tas pats Del
beare tų dienų, kai Braintree 
miestely buvo papildyta žmog- 
žudybe, vietos valdininkams 
nič nieko nesakė. Nesakė, kad 
jis matęs tas “ypatingų žmo
nių bunčių”. Maža ir to, jisai 
“nepastebėjo” nė Sacco nė Van- 
zetti fotografijų, kurios buvo 
plačiai paskleistos po visų Nau
jųjų Angliju tuoj po to, kai 
jiedu buvo areštuoti. Iš jų jis 
tikrai galėjo pažinti Sacco ir 
tuojaus daryti atatinkamų 
žingsnių. Bet apie tai jis atsi
minė tik dabar, kai jį pašaukė 
liudyt kaltintojai.

“Didžioji Bostono spauda” 
daro kų gali, kad iš Sacco ir 
Vanzetti bylos savo naiviems 
skaitytojams padarius didelį 
baubų. Bašo stačiai nebūtus 
dalykus. Bet — melai jos spe- 
ciališkumas!

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted SI., 

CHICAGO, ILL.

B^IJOS AMERIKOS UNIJA
_____ O l>WOAI)WAY ________NEVY YORK N Y

Tiesi kelioni be persidiaio ii New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus 

I LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų palto laivai išplauks 

"POLONIA” JULY 6 ( "ESTONIA” ............. AUG. 3
S.S.L1TUANIA LIEPOS' 20 J S. S. POLONIA Aug. 17 

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada 

A. W. KEMPF, Gen. Western Paus. Ageut, 120 N. La Šalie Stn 
CHICAGO, ILL.

Ar Jau :
Buvai Atėjęs?

Daug žmonių pereitų savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami 
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai 
žemos.

ARNE BUTŲ
VERTA IR TAMISTAI ATEITI?

Foreign Exchange Department
Atdara subatomis ir utarninkais 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis Biznio Dienomis nuo 9 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Moel §tate JJank
A. 1 V MILVVAUKEE AND NORTH AVENUES V

Visų žmonių Bankas
/

IIETUV0S ŠAULIAMS 
AUKA.

Oakley. Wyo. — Lietuvos

kad žmogžuda galėjo būti aug- 
j što ūgio žmogus, ar ne?”

“Tikiu, kad kų nors pana- 
t šaus esmi sakius”, pareiškė 
liudininkė.

sauliams aukojo: Kazimieras j ’B.ęt tikrenybėj tai Sacco nė- 
Bužas 2; AJbert Clark (ame-; ra augštas'žmogus. Jis turi nM 
r ik ietis), Joe Barron, Joe 
ski, Joe Buhvcll po $1;
$6. Pinigus siunčiame
Naujienų administracijų.

—Ch- Royce.
($6 gavome ir pasiųsime

Liet. Atstovybėm. Naujienos.)

Ko- !---- --- ------- r--- ------------- --------
viso ”■■■■■■■■■■■■■■■■■»_» 
per

INFORMACIJA
šiuomi atkreipiame jūsų atydą, kad _ 

kitoje vietoje šiame laikraštyj, atra- jį 
aite surašą geriausios progos vartotų 
karų.

MITCHEL AUTO CO.,
2328-2334 S. Michigan Avė., 

Atdara, dienomis, vakarais ir nedė-

S DATRIJOTIZMAS S
Pavėdumas tini būt ;
pasargos žodis i

! I0WA STATE 5
■ SAVINGS BANK ■
J Kapitalas ir Perviršis— ’ 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 5 

Jackson Sts. ’ 2 
SIOUX CITY, IA.

u

liomis.
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L. TURNER

Lygiai metai tam atgal mes atidarėme čia, ant 12-tos gatvės kam
pas Halsted, musų Krautuvę vyrams aprėdalų. Atidarydami musų 
Krautuvę mes paėmėm sau už tikslą duoti musų pirkėjams geresnius 
kostiumus, pasiutus geriausio materiojolo, geriausių siuvėjų ir pigiau
siomis kainomis.

Palikdami sau mažą uždarbį nuo kiekvieno siuto mes žinojome, 
kad mes įgysime pasitikėjimą pirkėjų ir jų skaičius dauginsis kasdien 
vis daugyn ir daugyn.

Mes neapsirikome savo apskaitliavime.
Metai praėjo. Mes apvaikščiojam dabar metines sukaktuves mu

sų Krautuvės ir su jausmu užganėdinimo galime apreikšti, kad laike 
tų metų mes įgijome nesuskaitomą daugybę pirkėjų, kurie liko geriau
siais musų draugais.

Kur slepiasi pasisekimas musų darbo? ,
Jis slepiasi tame, kad pirkėjas randa pas m*as siutus pagamintus 

geriausių išdirbėjų šalyj ir pasiutus naujausios mados, kainomis labai 
numažintomis.

Pas mus ateina pirkėjai iš visų dalių miesto.
Jie patyrę, kad pas brolius Turner galima rasti puikiausius siu

tus, kokių negalima rasti kitur.
Būdami visą dieną krautuvėj mes prižiūrime, kad kiekvienas pir

kėjas jaustųsi kaip namie ir gautų pilną užganėdinimą. •
Mes širdingai dėkavojam savo pirkėjams-draugams už tą pasiti

kėjimą, kurį jie mums parodė iki šiol. Ir mes dabar kviesdami jumis 
į musų Jubilėjinį Išpardavimą, nustebinsim jumis musų puikiausiais 
siutais, kur niekur mieste nėra jiems lygių.

Šiame išpardavime mes pasiūlome siutus naujausios mados, pada
rytus geriausių išdirbėjų šalyj.

Siutai SU vienom ri Dvejom 
Kelnėm

Kaina iki $35.00 už $24.50
11 ” 45.00 "—. $33.50
" ” 55.00 ” — $37.50
" " omo".... $47.50

SIUTAI T. N. PALM BEACH
Pirmesne kaina 18.50 dabar $12.50

” " 22.50 " $14.50
” " 25.00 ” $18.50

’ 'r.., ■ ’ f ■

Dar sykį ačiū už jūsų pasitikėjimą. Mes dabar jumis kviečiame 
į musų jubilėjinį Išpardavimą ir tikriname, kad jus ant pirkinių su- 
čėdysit daug pinigų.

SOUTH WEST 
CORNER

T. Pullman S482

A.SHUSHO 
AKU8ERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akto EgiamiiMla Dykai

Gyvenimas yra 
tuičias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame į vai

kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Y arda 4817 

Boulevard 6487

^■DR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

/

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau 
jausies metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal
T^ephon^J „3“° arba 867

) Naktimis: Drcxel 
1 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai vak

DR. CHARLES SEGAL

A. i UKINBK

Praktikuoja 15 meta)
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Ligų-
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik) 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vųj 

valandų* ryto iki 1 vai. po piefc
Telefonas Drcsel 2880 

---------------------------------------------------/

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DUWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Caiifornijoa b 
vii tęe savo praktikavimą po No 

5208 W. Harrison St
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare Išskiriant nr<IUdieniu» 
-..... .... . ✓

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
IjTel.. Yarde 6666

Boulevard 8448

■ DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
■ 8203 So. Halsted St., Chicago. I 
J Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
R v. v. Nedčliomis 10-12 ryto.
fr ■■■■■■■■■■■■■■■■■{?
“I' DR. S.RIEŽIS------

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Pardavimas prasidės nuo 24 d. Birželio iki 2 d. Liepos. Kiekvie
nas pirkėjas pirkęs pas mus siutą gaus dovaną. Naudokitės Šia proga 
kol nevėlu. *

Roosevelt Road 
and Halsted St.

T T

Telephone Y arda 5884

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted StM Chicago, III.
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The Lithuanian Daily News

the Lithuanian N«w« Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratoai
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
88.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second Claua Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Taigi socializacijos princi
pas visgi galima sakyt, pk- 
ėmė viršų konvencijoje, ne
žiūrint to, kad senasis Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas priešinosi jam.

Iš to jau galima numanyt, 
kad dabartinė kova Federa
cijos konvencijoje dėl prezi
dento vietos anaiptol nėra 
vien tiktai asmeniškos var
žytinės tarpe Gomperso ir 
Lewiso. Tai yra ir tam tik
rų srovių kova. Didysis dar
bininkų unijų susivienijimas 
Amerikoje pradeda krypti į 
naujas vėžes.

88.00
4.50
2.25
1.75
1.00

03
18
75

Chicagoje -• paltu:
Matams--------- - -------------
Pusei metą ___ ________
Trims misesiama
Dviem mėneaiauoa
Vienam mėneeiui

Chicagoje — per neikto jus:
Viena kopija______ .
Savaitei _______________
Minėsiu! _____ ___ _____

Suvienytose Valstijose oo Chicago], 
paltu:

Metams______ —_________  87.00
Pusei metą --------------- --------- 4.00
Trims mėnesiams ..........2____ 2.00
Dviem mėnesiams  .........  1.50
Vienam mėnesiui ■*-?-----,75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ________
Pusei metų-------
Trims mėnesiams 

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

18.00
4.50

. 2.25

Socializacijos 
klausimas.

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoje iškilo soci
alizacijos klausimas. Jį iš
kėlė geležinkelių darbininkų 
unijos, kurios stoja už tai, 
kad geležinkeliai pereitų j 
valstybės nuosavybę ir kad 
geležinkelių biznio vedimui 
butų sudarytos tam tikros 
tarybos iš valdžios atstovų 
ir darbininkų atstovų.

TFeSeracTjos konvencija 
pritarė tokiam geležinkelių 
darbininkų reikalavimui, bet 
radikališkoji delegatų dalis 
nepasitenkino tuo. Jie pa
siūlė konvencijai rezoliuciją, 
išreiškiančią pageidavimą, 
kad ne tik gelžkeliuose, o ir 
visose stambiosiose industri
jose turi būt įvesta valsty
bės nuosavybė ir demokrati
nė kontrolė.

Gomperso frakcija pasi
priešino šitam pasiūlymui, 
ir jisai tapo atmestas. Vie
nok tuojaus po to konvenci
ja nutarė duot instrukciją 
Federacijos valdybai remt 
valstybinę nuosavybę ir de
mokratinę kontrolę kiekvie
noje pamatinėje industrijos 
šakoje, jeigu tiktai to parei
kalaus darbininkai.

ST. PSIBISEVSKIO

Lenkų socialistai 
kaireja.

Lenkijos socialistai, kurie 
ilgą laiką rėmė imperialisti
nę savo valdžios politiką, 
paskutiniu laiku ėmė užimti 
radikališkesnę poziciją. Ka
da Lenkijos valdžioje įvyko 
krizis ir socialistams buvo 
pasiūlyta prisidėt prie suda
rymo koalicinės valdžios, tai 
jie atmetė tą pasiūlymą ir 
savo atsakyme aštriai sukri
tikavo atžagareivius. Soci
alistų partijos atsakymas 
baigiasi tokiais žodžiais:

“Delei to P. P. S. (Pols- 
ka Partja Socialistyczna) 
skelbia, jog pasiūlymo da
lyvauti koalicinėje vyriau
sybėje nepriims. P. P. S. 
galėtų dalyvauti tik vy
riausybėj, kuri butų re
miama darbo žmonių pa
sitikėjimu, kuri, atsisa-

aiškinti, apleidžiu atsakomojo0 
redaktoriaus vietą su 2 d. lie
pos š. m.“
Lietuvių laikraštija nepasiges 

to asmens. Ne naudos, o žalos 
jisai nešė jai per dvejetą metų 
redagavimo “Laisvės“.

Pirmiaus “Laisvė“, jei ir ne
buvo pilnai rimtas ir pastovus 
laikraštis, tai bent stengėsi lai
kytis švarumo ribose. Bet p. 
Paukščiui užėmus redaktoriaus 
vietą, ji tarytum nudardėjo į 
pakalnę. Visi doros ir padoru
mo reikalavimai taįx> užmiršti 
*1L.” redakcijoje, ir į jos skiltis 
ėmė piltis tokie bjaurus keiks
mai ir asmenų dergimai, kad daž
nai būdavo šlykštu paimti ją į 
rankas.
Turinio žvilgsniu “Laisvė“ ir

gi labai nupuolė. Pirmiaus ji 
stengdavosi visuomenės gyveni
mo sąlygose surasti politikos 
įvykių priežastis, o paskui ėmė 
viską aiškinti asmenų dorybėmis 
ir nedorybėmis. Rusijos bolše
vikų vadai esą doros ir išmin
ties pavyzdys, o visi tie, kurie 
jiems nepritaria, esą “judo- 
šiai“, “išdavikai“ ir “niekšai“; 
tokia pasidarė “Laisvės“ filoso
fija nuo to laiko, kai jos redak
torium buvo paskirtas p. Paukš
tys, ir tokioje dvasioje ji “švie
tė” savo skaitytojus. .

Paukštys neturi jokio moks
lo; nėra baigęs net pradinės mo
kyklos- Būdamas Europoje, ji
sai kurį laiką dirbo kokioje tai 
rusų valdžios kanceliarijoje, kai
po raštininkas. Tenai jisai tur
būt ir įgijo pirmutines idėjas to 
“socializmo“, kurį jisai dabar 
skelbia “Laisvėje“.

mes patys turim vertinti tai
ką su rusais. Kiek žinome 
rusų valdžia taip pat brangi
na draugiškus santykius su 
Lietuva ir stengsis, kad atei
ty, ypač gresiant naujam pa
vojui, tie santykiai dar page
rėtų. Jei ikišiol buvo nesu
sipratimų dėl to, kad rusai 
mažai kreipė domės į musų 
tremtinių grąžinimą, į Lie
tuvos turtų reevakuaciją ir 
tt., tai tokiu aktualiu momen
tu musų valdžia ’ gali šituo 
žvilgsniu nemaža pasiekti, jei 
darys atatinkamų žingsnių, 
nes ir Lietuvos ir Rusijos tik
slai šiandien yra vienodi: geri 
draugingi santykiai, taika kū
rybos darbas.“

ANGLIJOS DARBININKAI 
ATMETĖ KOMUNISTUS.

PABALTĖS SĄJUNGA IR 
' RUSIJA.

Senai yra svarstomas klausi
mas sutvėrimo Pabaltės valsty
bių sąjungos. Apsireiškia du 

kiusi nuo dabartinių vai- pamatiniai skirtumai nuomonė- 
dymo metodų, sutaikytų 
savo programą su P. P. S. 
reikalavimais delei arti
miausių uždavinių ūkio, 
visuomenės ir politikos 
srityje.”
Toks lenkų socialistų nusi

statymas rodo, kad Lenki
jos žmonėse yra daug nepa
sitenkinimo , savo valdžia. 
Reiškia, lenkų ponija ir ku
nigija nesugebėjo apdumti 
liaudžiai akis triukšmin
gais žygiais Vilniuje ir Sile
zijoje.

-

se. Viena nuomonė yra tokia, 
kad tą sąjungą reikia tverti iš 
Lietuvos Latvijos ir Estonijos; 
o antra nuomonė tokia, kad į 
Pabaltės sąjunga turi įeįti ir 
Lenkija su Finlendija.

Antrosios nuomonės šalinin
kai yra daugiausia lenkų impe
rialistai ir franeuzų diplomatai. 
Jie nori, kad ta sąjunga stotų į 
kovą su bolševikų’ Rusija. Len
kams prisidėjus prie Pabaltės 
sąjungos, jie vadovautų joje, ka
dangi Lenkija yra daug galin
gesnė, negu bent kuri kita Pa- 
baltės valstybė- Europos spau
doje eina agitacija, kad sukurs- 
čius Lenkiją ii’ Pabaltės valsty- 

į bes prieš Rusiją.
* : - a . . . , - . .

“LAISVĖS“ REDAKTORIUS 
TRAUKIASI.

Brooklyno keikūnų organe V. 
Paukštys praneša:

“Delei įvairių priežasčių, 
kurių čia, kol kas, nenoriu

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

Greta su dirbtuve stovėjo dideli malkų san
deliai, toliau stovėjo degtines dirbtuve. Malkos 
jau liepsnojo ir sudegė vienam akiesinirksnyj. 
Reikėjo dirbtuvę palikti degti, o visas jiegas 
kreipti ant to, kad apgynus degtines dirbtuvę.

Karštis buvo toksai, kad jokiu bildu nebu
vo galima prisiartinti prie gaisro. Be to pasiro
dė, kad daugelis gaisro įrankių netikę. Žarnos, 
regimai, buvo perplautos, ar sulietos kokiu nors 
ėdančiu skystimu, todėl kad truko viena paskui 
kitą, o mažos pumpos, pribuvę pagelbon iš apie- 
linkių, mažai ką galėjo gelbėti.

Tarp darbininkų bėgiojo nerimasties apim
tas Šnittleris. Jisai lauže rankas, meldė minios 
gelbėti, aukso kalnus žadėjo, bet minia žiurėjo 
į jį tyliai ir abejutiškai; o ir nebuvo galima nie
ko gelbėti. Nebuvo ką ir bandyti. t

Staiga tarp darbininkų pasklydo gandas, 
buk šnittleris patsai padegęs dirbtuvę, kad ga
vus didelį apdraudimą.

Lietuvos Savivaldybes

(Tęsinys)

Rašo Kunigas

dai kuodnugiausiai. žinoma, jei 
savivaldybėse seilės turtingieji, 
jiems visa to nereikės, mokes
čių jie nemokės, bet viską 
kraus ant pečių to, kas mažai 
turi, bet didelę naštą neša.

(Bus pabaiga)

Lietuvos socialdemokratai ma
to šitą pavojų ir aiškina, kad 
Lietuvai nėra reikalo stoti prieš 
Rusiją. Kauno “Socialdemokra
tas“ sako:

“Nežiūrint beprincipių mu
sų dešinėsės spaudos užsipul
dinėjimų ant Tarybų Rusijos, 
Tarybų Rusai betgi yra šian
dien mums visų palankiausi 
ir kiek mum priešai stengias 
mus supjudyt su rusais, tiek

Anglijos Darbo Partija savo 
suvažiavime vėl svarstė klausi
mą priėmimo komunistų į parti
ją. Bet sumanymas tapo atmes
tas 4,115,000 balsų prieš 224,- 
OOO.

Už tai, kad priėmus komunis
tus į Darbo Partiją, balsavo tik
tai vienas iš 20 delegatų.

Tai yra ne tiek nuostabu, kaip 
tas faktas, kad komunistai no
rėjo įstoti į Darbo I\irtiją. Jie 
jau senai barškina į Darb. Par
tijos duris. Ko jiems reikia te
nai lįsti? Juk Darbo Partija 
jie skaito “kontr-revoliucine” 
organizacija.

Komunistai veda atkakliausią 
kovą su tokiomis organizacijo
mis. Kur tik galėdami, jie sten
giasi skaldyti ir naikinti jas. 
Jie ardo net daug kairesnes or
ganizacijas, negu Anglijos Dar
bo Partija. x Komunistai, pav. 
suskaldė Francijos socialistų 
partiją, kurioje vadovavo kai
rysis socialistas Jean Longuet; 
jie suskaldė Vokietijos nepri
klausomų j ų socialdemokratų
partiją; jie suskaldė Italijos so
cialistų partiją, pertraukdami 
ryšius su Serrati, kuris buvo vie
nas pirmutinių bolševizmo skel
bėjų vakarų Europoje.

Taigi šitas kairiųjų socialistų 
partijos komunistai skaldo ir 
traukiasi iš jų, o Anglijos Dar
bo Partiją stengiasi būtinai įsi
skverbti. Kur-gi čia yra nuosa- 
kumas ? .

Reikia dar pastebėti, kad An
glijos Darbo Partija priklauso 
(kartu su Vokietijos šeidetnan- 
niečiais ir su Belgijos socialis
tais) senam j am antram j am in
ternacionalui, kurį komunistai 
keikia susiriesdami.

Į Darbo Partija komunistai 
nori įlįsti dėlto, kad kitokiu bu- 
du jie visai neprieina prie dar
bininkų minių. Nesugebėdami 
pritraukti prie savęs minias, jie 
nori pasinaudoti tuo, kad Dar
bo Partija jau yra suorganiza
vus po savo vėliava apie 5 mili- 
onus narių.

O Darbo Partija pan>dė, 'kad 
ji neketina duot komunistams 
pasinaudoti jos darbo vaisiais .

Iš kur paėjo tas gandas, niekas nežinojo. 
Turbūt, jau pirmiau buvo šnekėta, kad Šnittleris 
nori tą padaryti, todėl kad staigu gandas virto 
įsitikinimu. Išpradžių apie tai kalbėjo tik pakuž
domis, tartum dasiprotėdami, bet dabar jau nie
kas neabejojo.

Darbininkų minia šėlo.
— Tas šuo nori pabėgti į Ameriką su savo 

numylėtinėmis, — šaukė milžiniško ūgio dar
bininkas nuožmios išvaizdos. — O mes dabar 
badu d vėsime I

-— Kur mes dabar gausime darbo? — šau
kė kitas. — Dabar, vidury žiemos!

Ir tas šauksmas virto tartum karo šauks
mu: moterys pradėjo verkti, vyrai keikė ir grū
mojo sugniaužtomis kumščiomis...

Vėl pribėgo šnittleris, melsdamas ir rankas 
laužydamas, bet minia paniurusiai į jį žiurėjo.

Pribėgo vienas jaunas darbininkas ir už
gavo jį.

šnittleris nustojo žado.
Tuo pat laiku darbininkas, kitų padrąsin

tas, sudavė jam per r galvą.
Šnittleris parpuolė, bet tuojau atsistojo.
— Užmuškite tą šunį! — staugė minia.
Keletas darbininkų puolė prie jo, bet į tą 

laiką pribėgo Gordonas.
— Ką jus darote? — jisai šaukė. — Norite 

patekti kalėjimai) ? -

Žinomas dalykas, kad daly
vavimas savivaldybių rinki
muose reikalauja, kad krašte 
užtektinai butų subrendusios ir 
susiorganizavusios politinės 
partijos, kurios vienos gali aiš
kiai nušviesti visą reikšmę rin
kimų ir kovoje už savivaldy
bes gali įnešti aiškaus ir rim-k 
to darbo pačiose savivaldybė
se. Šiemet bendrai imant to 
dar nesimato, bandoma nami
niais budais rinkti į savivaldy
bes vietos kaimo žmogų, kurs 
nevisai dar nusivokia, kokio 
darbo jam prisieis griebtis 
vietos savivaldybėse; antra ver
tus, buržuazinės partijos viso
kiais budais stengiasi nejučio
mis pasisavinti savivaldybes, 
— todėl ir naudojasi dar se
nu raugu. Kol kas vieni Lietu
vos Socialdemokratai, kaip ir 
pernai, jau paskelbė savo rin- ir negali papraščiausios teisy- 
kimų platformą (žr. “Sočiai-. bes atrasti, menkos skriaudos 
demokrato“ 19 num- iš gegu- prašalinti. Komunistų ar kitų 
žės 12 d., š. m.), kiti tyli, —j 
arba nesugeba, nenusimano, 
ar tyčia, kad kontrabandos ke
liu be triukšmo ir toliau užim
ti savivaldybėse vietos.

Lietuvos savivaldybės.
Iš aukščiau pasakyto, nors ir 

labai bendrai duoto vaizdo, aiš
ku, kad vietos savivaldybės tu
ri dideliausios reikšmės Lietu
vos gyvenime, ypač gi toji reik
šme didele Lietuvos darbinin
kams. Nekurtuose Vakarų Eu
ropos kraštuose socialdemokra
tinės Partijos, ypač kreipia do
mės į miestų ir valsčių savi
valdas, ir jos daugely vietų 
yra paėmusios į savo rankas.

Ėjimas į vietos savivaldybes 
socialistinei partijai nėra tiks
las, tik priemonė prieiti prie 
tikslo — prie teisingos visuo
meninės tvarkos įvykinimo. 
Kad įvykinus teisingą tvarką 

socializmo tvarką, darbiiūu.- 
kains prisieina mokytis tvar
kyti ir vesti visuomenės reika
lai, vesti visuomeninį ūkį, — 
savivaldybės kaip tik ir duoda 
tos progos. Socializmo tvarka, 
tai tvarka tikslios visuomenės 
organizacijos, organizacijos 
ūkio; gamybos srityje. Taigi 
ar gali darbininkų klase nemo
kėti to darbo? Ji turi mokėti, 
nes jai, darbininkų klasei, pri
sieis organizuoti dar tikslesne, 
tobulesnė tvarka, nei dabarti
nė kapitalistinė — buržuazinė.

Jei Rusijos darbininkai, ku
rių vardu dabar veikia bolše
vikų komisarai, butų turėję 
galimybes ankščiau dalyvauti 
visose buržuazines Rusijos gy
venimo srityse, šiandiena mo
kėtų sutvarkyti savas gyveni
mas be pagalbos tokių pat ne
išmanėlių komisarų, ir kas ži
no, gal toumet,’nežiūrint tokio 
didelio sugriovimo gamybos, 
jie mokėtų sutvarkyti viską ir

platų, didelį darbų

prie tikslo, vartoj o- 
priemones. Lietuvos

nekęstų pasyviai bado ir alkio.
Taigi savivaldybių reikšmė 

nemaža; ji duoda progos daug 
ko išmokti, daug suprasti ir 
išmokina 
dirbti.

Eidami 
me visas
darbininkams vietos savivaldy
bės dar ir antru atveju svar
bios, — jose jie galės nevieną 
savo reikalą apginti, ir pasi
mokys, kaip juos ginti.

šiandiena, kuomet darbinin
kai neturi tam tikrų organiza
cijų, visa tai užmiršta. Profe
sinės sąjungos, valdžios guja
mos — todėl, kad jose “ne vis
kas gerai“, — nevisai atlieka 
tą savo uždavinį. Darbininkai 
šaukiami prie didelių darbų, 
prie greitos revoliucijos Lietu
voje, nors ir su pagalba Tary
bų Rusijos įvykintos, nesugeba

Musų Moterims.
MERGAITĖMS SUKNELĖ No. 9902.

1 partijų tikslai tame dalyke yra 
nusidėjimas prieš darbininkus.

Mums, socialdemokratams, 
aišku, kad turime organizuo
tis, visur ir visame kame gin
ti darbininkų reikalus, kad su
darius tokią pajėgą, kuriai už
teks dvelktelėjimo savo priešų 
nugalėjimui. Lietuvoje vietos 
savivaldybėse iki šiam laikui* 
sėdėjo stambus konservatyvus 
ūkininkas, jam nieko nereikia, 
jis priešingas kiekvienam nau
joviškumui. Organizuotas da
lyvavimas darbininkų privers 
tą konservatorių ir savivaldy
bės įstaigose kitaip pažiūrėti į 
reikalą, pakrapštyti kišenius 
švietimo, kultūros ir visiems 
vietos gerovės reikalams.

Socialdemokratai vienintelė 
partija, kuri jau seniai pa
skelbė savo platformą rinki
mams į savivaldybes (“Social
demokratas” 19 num.). Musų 
reikalavimai bendrais ruošais 
Imant yra šie f

1) savivaldybės turi paleng
vinti darbininkams pragyveni
mą, saugoti jų darbą nuo iš
naudojimo, 2) jos turi rūpin
tis darbininkų švietimo reika
lais, 3) joms turi rūpėti dar- 
bančiųjų sveikatos reikalai, 4) 
jos turi sutvarkyt senių, naš
laičių ir pavargėlių šelpimą ir 
t. t. Tai tik bendri sakiniai; to- * 
ji platforma, žinoma, paskelb
ta kur kas plačiau ir konkre
čiau, ir norintieji gali susipa
žinti su ja paėmę viršminėtą 
“Socialdemokrato” numerį. At
likti visa tai ne taip lengva, 
prisieis nemažai padirbėti, kad 
ir tuos kelius užbrieštus tikslus 
įkūnyti gyvenimai!. Bet visa 
tai tik tuomet seksis gerai, su
tvarkyti, kuomet savivaldybės 
bus tinkamai sutvarkiusios sa
vo mokesčius, kuomet bus taip 
padaryta, kad tie, kurie daug 
turto turi ir daug pelno gau
na, mokės savivaldybių nau-

Kieki vena gera motina stengiasi pa
rėdyti savo vaikučius sveikai, gražiai 
ir kiek galima ekonomiškai. — Prak
tiškas ir teisingas patarimas:— siūk 
pati namie, savo vaikams rūbelius, 
o lengvai to atsieksi. — Mažoms 
mergytėms nereikia kokių nors gud
rių sunkiai kombinuotų fasonų. Už
tenka joms, paprastą, gluotniai su
kirptą rūbelį, padabint skaisčių kas
pinėliu, rožyte, ar kalnieriu su rauk, 
teliais ir...  tikslas atsiektas.

Tokiai suknelei pavyzdys No 9902 
yra sukirptas mieros nuo 2 iki 8 me
tų amžiaus. 4 mierai reikia 1% jar
do 36 colių pločio materijos, su 2 jar
dais rauktelių.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzd], praion 
iškirpti žemiau paduotą b lankutę, pa- 
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų, (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., ^Chicago, III.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

čia {dedu 16 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9902.

Mieros ..................  metų mergaitei

DR. A. MONTVID '
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

(Miestas ir Valrt.)

Telephone Drovai 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted SU, Chicago, I1L
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Gordonas, regimai, buvo minios paguodė- Liepsnų jūres išsiliejo ant kelių šimtų met- 
jamas, nes ji tuojau atsitraukė. , i ų pločio.

Šnittleris žiurėjo į darbininkus su neapsa-1 Baimė apėmė minią. Visi tekini nubėgo pas 
komu įniršimu. Jisai jau nevaldė savimi. Ant jo 
lupų pasirodė putos. Atstume Gordoną į šalį, 
bet tas nutvėrė jį iš užpakalio ir drūčiai laike.

— Jus iš proto išėjote? Norite, kad jus už
muštų?

Šnittleris kovėsi su Gordonu,
atsiliuosuoti, kad šokti ant darbininkų. I

— Pirmyn! Gelbėkite degtinės dirbtuvę! 
Kiekvienas gaus po talerį! — sušuko Gordonas.

Tatai pagelbėjo. Darbininkai nubėgo.
Gordonas stengėsi nuraminti šnittlerį.
— Modeliai! Modeliai! — staiga sušuko 

šnittleris ir tekinas nubėgo prie kito sparno 
dirbtuves, kur buvo laboratorija.

Čia stovėjo keletas darbininkų niekadėja 
žiūrinčių į gaisrą.

Gordonas pažiurėjo į laikrodį. Paskui pra
dėjo pamažėl} ir nematant tolinties nuo gaisro, 
vaikštinėjo nuo vienos krūveles darbininkų prie 
kitos, girdėjo keiksmus ir .piktžodžiavimus, ino- 

norėdamas. terų raudojimus, matė baimę ir nerimastį.
“Dabar rinksiu p jutę”, jisai pagalvojo

ir liūdnai nusišypsojo. Jam pasidarė gaila dar
bininkų, nustojusių darbo. Nuėjo miesto link, 
kad liepti varpais skambinti.

VII.
Vronskis prisigriebė į valdybą nepastebėtas. 

Ir kaip tik į laiką. Greitai jisai išgirdo mušant 
dešimtą valandą.

O gal būt, kad tai buvo ir netuojau. Tėmy-
- Tuojau sugrius tlirbtuvė! — tarė vienas, ti laiką jam atrodė taip keista. Tarpais valanda
- Tuojau! tuojau! — Visi laukė su įtemp-

Kur Garinamas? — sušuko šnįttlerjs.
Užmiršo, kad pats atleido Gartmaną dviem 

dienom-
Apsidairė aplinkui klejojančiomis akymis.

Pradėjo sprogti spirito rezervuarai degti- 
dirbtuvėj.

Kur Garinamas?

nės

praslinkdavo kai sekunda, o tarpais išsitęsdavo 
iki begalybės.

: Buvo visiškai ramus, nejautė nė šešėlio bai
mės. X

Tiktai keistos, įkirios mintys be pertrūkio 
jį kankino.

Su baime atsiminė, kaip rinkoj norėjo už
sidegti degtuką, nes jam atrodė, kad jie sudrėko.

(Bus daugiau)

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliikai dei Informaciją.

Ruatta & Serenelli 
817 Mae Idand Avė.

Didelis pinigų sutaupymas, peržiū
rint musų didelį bargeną vartotų ka
rų. Perskaitykit musų pagarsinimą 
kitoje vietoje šio laikraščio.

MITCHEL AUTO CO.,
232.8-2334 S. Michigan Avė.

Atdara, dienomis, vakarais ir nedė- 
liomis.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
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Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų

o Pa
kenčia 
tikėtis,

rio) darže prie Desplaines upės 
Melrose Parke. Draugija tikisi 
turėt nemaža svečių. — O.

Keli Žaislininkai atsiuntė ir 
išrišti šitokį uždavinį:

Imkite penkiolikę degtukų ir 
padarykite Šitokių 
gelių figūrą:

Dabar iš tos figūros atimkite tris 
degtukus taip, kad liktų tik trys to 
paties didumo ir kits su kitu lygiai 
uusiduriantys langeliai.

CARTERS 
•ITTLE 
IlVER 
Špilis.

Kada Šamas Gompersas bu
vo atvažiavęs Chicagon, jis sa
ko, buvo nusisamdęs ne unijos 
uitomobilį važinėti.

yra, vėl pradedama kova. Už
vakar korporacijos taryba su 
Etteisnnu ir kitais vadovai!to
jais tarės kaip parašyti peticiją 
dėl penkių centų gatvekarių 
fėrą. Ta peticija manoma pri
ruošti nevėliau kaip iki liepos 
ketvirtą.

Telefonas: Boulevard 7042

LIETUVIAI PARDAVĖJAI
Juzė Martinkus, pirmos grindys No, 26. 
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103, 

Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente. 

Steve Kanus No. 167.
Margaret Balton No. 162.

EMILY DAGIS
Clacks ir Siuts

Ch. L. Darb. Tarb. konf. 
atidėta.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kam*. Marshfield ai 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakaru.
Tai. Prospect 1157

Miss Vera Stradomskaitė atsiuntė 
štai kokią mįslę:

Kas yra tas daiktas, kurio parda
vėjas nemėgsta, pirkėjui nereikia, bet 
jis perka ne sau, kitam, o tas, kam 
nuperka, su tuo daiktu nebesiskiria, 
bet jo nemato nei nežino ?

Na, spėkite!

sirinkimą. Pakėlus finansų 
klausimą, sako, iškilę mušty
nės. Vyrai ėmę krėslais dau
žytis. Sako, kad Julius Roth ir 
Oscar Zwarek, nuskirti delega
tai į Chicagos darbininkų fede
raciją rezignavę.

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Refrigerato. 
riai, 30 svarų 

ledo įtalpos. 

Padarytas se- 
' zono kietme- 

džio, speciaKai

$10.85

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji ! Jie prašo 
daugiau*. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Av«nue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City.

Telefonas Pulliuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet avys Dentistas 
10801 So. Micbigan Av^ Roeelaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL'IS
Liet trr y b Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bosi. 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Reu. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

PERIOD DOVENPORT STALAS
60 COLIŲ viršus veniruoto mo- 

hogany; stambi apačia gražiai iš
tekinta kojos ir gražus skėstuvas. 
Gražus šmotas jūsų CO4 EA 
frontįnei. Specialiai vC’LvU

Ceveryky Departamentas
Užlaikome vėliausių madų čeverykus vyrams, moterims ir vaikams 

visokios1 rųšies. Atsilankę pas mus klauskite No 167. Turiu 12 metų 
patyrimą tame darbe, todėl geriau ir patarnausiu nei svetimtautis

STEPONAS KANUSAS

Raker’s and Comfcnctioner’s 
Local No. 2, 218 W. Onk gat. 
nariai utaminke laikė savo su-

DEL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

Kaip šešios, užvakar pilnoj 
dienos šviesoj, kuomet šaligat
vis buvo pilnas žmonių einan
čių iš darbo, šeši vyrai užpuolė 
Lobell’s Fur Shop, 4715 Sheri- 
dan road. Vagys paėmė $10,- 
000 vertės kailių ir automobi
liu pabėgo.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halsted SL, Chicago, 111. 
kampa* 18th St. 

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

AKYSNA PUOLA INTERESINGUMO 
FAKTAI VISIEMS 

LIETUVIAMS

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,n 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.” *a

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy- JfeLMŽhįH’CCd 
čiui bereikalingą nes.
magumą.

Bendrove turėjo draugišką 
.važiavimą birželio 1.9.
shington Heights miške. Kalbė
jo Alsys, Vasys ir Šatkus. Buvo 
ir kitokių pamarginimų. Ken- 
singtono lietuvių benas griežė 
(veltui) o jaunimas linksmai 
pasišoko, beto jauni ir seni žai
dė lietuviškas žaismes. Buvo 
duodama ir dovanos (surink
tos nuo vietos biznierių) už 

tikietus ir lenktynėse vyrų, 
merginų ir vaikų. Žmonių bu
vo apie astuoni šimtai — dau
giausiai, kiek kada aš pamenu. 
Delio vietos klerikalai labai ne
rimauja. *

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dirbu pas Atkins ir Freund per tris metus ir patyriau, kad dau
gybė lietuvių iš viso miesto dalių perka moteriškas drapanas ir siutus 
Šioj krautuvėj. Po susipažinimui su jais patyriau, kad juos traukia 
čia inteligentiškumas, kadangi jie žino vertę tavoro. Galiu {tikrinan
čiai sakyt, kad jie gauna geresnės vertės už savo pinigus, kuomet per
ka čionai, faktiškai, geresnis, nei jų pinigai gali pirkti.

Mielai parodysiu šias stebėtinos vertės moterims, vaikams dėvė
jimui drapanas visame departamente. i

Gvarantuojame kokybę, patarnavimą ir užsiganėdinimą visiems 
kostumeriaips .

495 MIESTO DARBININKUS 
X ATLEIS-

Miesk\. finansų komitetas, 
Šių savai tęXnuebulaavęs pakelti 
$100 algas poliais ta m s, ugnage 
siams ir kai-kiiriems detekty
vams, ėmė žiūrėti kaip suma
žinus savo iždo išlaidas. Užva
kar jis laikydamas savo posėdį 
rado galimu atleisti keturis 
šimtus devyniasdešimta penkis 
politiškus miesto darbininkus. 
Tie darbininkai buvo laikinai 
nuskirti įvairiems miesto rei
kalams. Atleidus tą skaičių 
darbininkų, miestas sutausos 
daugiau kaip $800,000 į metus.

Kad kaip gal bus atidėtas ir 
sumanymas pagražinti kai ku
rias miesto vietas. Tas buvo 
nutarta keletas savaičių atgal, 
bet dabar stigaujant pinigų, fi
nansų komitetas galvoja atidė
ti jį tolesniam laikui.

KAZIMIERAS RUPŠIS
Paminėjimtfi metų sukaktuvių. Jau praėjo metai laiko kaip per

siskyrė su šiuo pasauliu musų brangiausias globėjas ir Tėvelis. Mirė 
birželio 27 d., 1920 m. 6:35 v. ryte turėdamas 49 metus amžiaus. 
Velionis paėjo iš Kauno rėti., Tauragės apskr., Šilalės parap., žėru
čių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus; paliko dideliam nuliūdi
me moterį Vincentą ir mažą dukrelę Kazimierą 3% metų amžiaus ir 
Lietuvoje dukterį Juzefą, seną motiną ir dvi seserį: Kotriną ir Mag- 
delianą. Ak! Dieve, Dieve, kad ta’beširdė mirtis atėjus atėmė gyvybę 
ir suardė visą gyvenimą. Nors mirė, bet musų širdyse neužgęsta di
džiausias nusiminimas dėl mano brangaus prietelio.. Lai būna jam 
lengva šios šalies žemelė, o vėlė jo būdama malonėje Dievo, tegul 
išmelš ir mums nueiti pas jį ir gyventi per amžius linksmybėje, o 
mes jo ant šio svieto daugiau nesulauksime ir nematysime. Tai-gi 
giminės, draugai ir pažįstami atmindami tą liūdną dieną A. A. Ka
zimiero mirties praeituose metuose ir pamename, kad velionis buvo 
geras žmogus, turėjo daug giminių ir pažįstamų, tad dabar visi yra 
širdingai kvičiami, atminti už jo vėlę ir atsilankyti anį pamaldų, ku
rios atsibus pirmadienyj, birželio 27 d., 7:40 ryte, Dievo Apveizdos 
bažnyčioj prie 18-tos ir Union gatvių. O po pamaldų į namus po 
ntimeriu 1819 S. Union Avė.

Kviečia nuliudus moteris Vincenta Rupšienė ir maža dukrele 
Kazimiera.

2-JŲ UOLIU STULPELIAIS 
MISINGINĖS: LOVOS.

Pukiau.sio atrodymo; gvarantuo- 
to lacųuėr, satino ir polet, baigimo 
Visokio, dydžio; puikiausios Chica
gos lovos; stambus antgaliai; stul
peliai 2 colių ir 2 colių virba- 

diiiaiSpe<!ia- $27.50

Užvakar vakare statytojų 
prezidentas Thomas S. Kear- 
ney pranešė, jog jų jau susitai
kyta su kontra-ktoriais. Ta
čiau kaip viena taip ir antra 
pusė susitaikymo teksto kol 
kas dar nepaskelbė.

Vėl pradeda kovą už penkių 

centų gatvekarių fėrą.
Kad padarius 'Chicagos gat

vekarių fėrą penkių centų, vie
toj aštuonių, kaip kad dabar

| Musų uždavinys No. 18 apie trau
kinius iškarto pasirodė žaislininkams 
begalo painus ir sunkus išrišti; bet 
kada jį pakartojome ir pažymėjome, 
kad tam sunkiam, pažiūrėt, uždavi
niui išrišti nereikia žinot dagi nei 
aritmetikos pradų, tada beveik visi jų 
susigriebė ir ėmė siųsti atsakymus. 
Žaislininkus mat labai klaidino skait
mens apie traukinių greitumą, laiką, 
tolį kelio etc., kuomet tie dalykai čia 
visai rokundon beina. Visa uždavi
nio, taip sakant, klasta išeina aikštėn, 
kai įsistebi.į patį klausimą: Kai du 
traukiniai, bėgdami prieš viens antrą 
susitiks kurioj nors vietoj, kat
ras jų hus toliau nuo New Yorko? 
Suprantamas juk dalykas, kad susiti
kę kurioj nors vietoj jie bus abudu 
vienodo tolumo nuo kurios nors kitos 
vietos, pavyzdžiui nuo New Yorko.

Tam uždaviniui teisingą atsakymą 
atsiuntė: W. Ambrozas, A. P. Žmui
dzinavičius, Frank Klikna, V. Naglis, 
S. C. M., Antanina Ilevičienč, Kazi
mieras Jurša, Izidorius Čerois, Vinc. 
Vilkunas, Petras Kikilas, O. Kalvai- 
čiutė, A. U. S., John Butkus, A. B. 
Vargšas iš Binghamton, N. Y., Frank 
Todvalkis iš Leechburg, Pa., P. Miller 
iš Thompson, Iowa, K. Kuslewskis iš 

’Kenosha, Wis.', Q. Kevish iš St. Tho- 
mas, N. Dak.

Atsakymas j Uždavinį No. 19. — 
Ant tvoros neliko nė vieno žvirblio 
(nes du jų nušovė medėjas ir jie nu
krito žemėn, o kiti nulėkė).

Teisingą atsakymą atsiuntė: Bro- 
nislava Venskaifė, W. Ambrozas, V. 
Naglis. S., Cf M., .Antaniną Ileyičienė, 
L. YoKubauškis’, K. Jurga,“ fzidorius 
Černis, P. S.. Rindokas iš Ind; Har- 
bos, Ind., P. Kikilas, A. J. Gnižins- 
kas iš Johpston City, III., Jos. Goš
tautas iš Herrin, III., Geo. Yokubai- 
tis iš Waukegan, III., V. Vilkunas, A. 
U-S, J. Butkus/A. Vargšas iš Bing
hamton, N. Y., F, Jodvalkis iš Leech
burg, Pa., P. Millėr iš Thompson, la., 
K. Ku$zlewskis iš Kenosha. ,Wis., 
Apuokas iš Thorp, Wis., G. Kevish iš 
St. Thomas, N. Dak.

Telephone Van Buren 294 
Re*. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

ARTER’S IRON PILLS
Grynų Daržovių.

DR. G. 1. VEZELIS
Liet* vis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-toa gatvė*

Pastaba. — Siųsdami atsakymus, 
rašykite kiekvieno uždavinio atsakymą 
ant atskiro sklipelio popierio; jei 
^siunčiate dar ir naują uždavinį, su
rašykite jį taipjau ant atskiro popie
rėlio. Atminkite visados, kad siun
čiant naują uždavinį reikia kartu at
siųsti ir jo išrišimas arba atsakymas; 
kas to nepadaro, jo uždavinis meta
mas šalin. “Žaislo” vedėjas.

Vinckus ir Uksus gyveną vic 
nuošė namuose, prie 4442 S. 
Richmond gat. Uksus užvakar 
patraukė Vinckų teisman už 
norėjimų turėti dvi pačias. Be 
to Uksus pareiškė, kad jis įla
ši rengęs išsikraustyti iš to na
mo

REFRIGE- 
TORIAI.

Ice King, trimis 
durimis, iš šono 
ledas įdedamas; 
golden rėmai, 60 
svarų ledo telpa; 
tikro šalto oro čir 
kuliacija už

$24.50

:■.■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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 liga*.

8259 So. Halsted Ši., Chicago. i

Du detektyvai pašauti, vagis 
nušautas.

Detektyvai, John Hgan, 4441 
Berkley avė., tapo sunkiai pa
šauti besišaudant su trims juod 
veidžiais vagimis. Vienas; vagių 
nušautas, antras suimtas, o tre 
čias pabėgo. Dennis manoma, 
kad mirs. Detektyvai sutikę 
tais juodvciidžius prie Graml 
bulvaro ir norėjo juos iškratyti, 
vyrai vietoj duotis kratyti ėmė 
šaudyti.

DOMESTIC DEPARTMENT
Atkins & Freund patikėtina krautuvė kiekvienam, norinčiam ką 

nors pirkti. Užlaikome geriausią tavorą už žemiausią kainą.
Linksmi busime išgirsti jūsų pašaukimą sutaupinant laiką, pini

gus ir puikiausią patarnavimą — jie laukia jūsų. '
Turime lietuvius klarkas visuose departamentuose.

BERTHA RAYUNAS

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 31*t St.
Tel.: Yards 3654

Du blokai nuo Halsted St. į rytu*.
Kampas Union Avė.

Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos Konferencija, kuri 
buvo šaukiama susirinkti atei
nantį nedeldienį, birželio 26 
dieną, nebejvyks. Del tam 
tikrų priežasčių Ch. L. D. T. 
Pildomasis Komitetas nutarė 
atidėti ją vėlesniam laikui.

Kada dabar atidėtoji konfe
rencija įvyks, bus savu laiku 
paskelbta.
—Ch. L. D. T. Pildomasis 

Komitetas.

PARANKUS 3-JŲ ŠMOTŲ AP
MUŠTI SEKLYČIAI SETAI, 

t

Jungtiniai gražus, minkšti, šia
me pažymėtiname pasiūlyme, gau
site puikų, apmuštą rakandų setą; 
laikys daugelį metų; plačiomis ir 
gilioinis sėdynėmis

•P \ 5 i •

pakuliais ir palaidomis paduškuta- 
mis; aht plėškių pakabinti; apmuš
ti brangiu audeklu ir velouru, La- 
bjau patraukiantis ir kada nors

S! 67.50

. iŠ iu 
ve i* penkių Imi-

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau* 
sis pasaulyje J 
valytojas 
jaknų ir jdg 
skilvio.

Telephone Yards 5332 ■

: DS. M. STUPNIGKI Į
8107 So. Morgan Stn 

Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto į 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

telis rengia draugišką išvažia
vimą j Beverly Hills mišką bir 
želio 26. Vieta labai graži, tat 
atsilankiusieji galės linksniai 
laikę praleisti. ----liijunelis-

Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams, kari užlaikome di
džiausią ir puikiausią skyrių šilkų ir taip materijų dėl visokių išeigų, 
už pigiausias kainus.

Reikale kreipkitės prie manęs, o aš stengsiuos kuogeriausiai už- 
g*an3dinti.

Ateikite ir persitikrinkite.

JUZĖ MARTINKUS
» Main Floor

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

>
DR. B. M. ROSS 

Specialistas
Vyrai, kurio serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

AKUAERKA 

Baigusi AJra- 
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
girtvlymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

S DR. G. M. GLASER g 
Praktikuoja 30 motai

Ofisas:
■ 3149 S. Morgan St., kerti 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų ir Vyriiką 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOSiJ Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 ■ 2 vakare. Nedėliomis nuo 10—2 ■
■ po piet.
■ Telephone Yards 687 inniniiiiiiiMin

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija..

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos >
■ 12th STREET ■
■ TaL Kedaie 8902 . ■ £’i įŠUįįAiMf UX' ■

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

MELROSE PARK
Praeitą nedeklicnį buvo Lie

tuvos Simų ir Dukterų Draugi
jos priešpusinetinis susirinki
mas. Be kita ko buvo pers
kaitytas šerno Draugų Būrelio 
laiškas,. kuriame nurodoma į 
to visų gerbiamo musų rašyto
jo sunkią padėtį ir prašoma 
materialinės jam paramos. Lai
škas buvo priimtas, betgi iš 
draugijos kasos nieko neskirta, 
tik nariai suaukojo keletą dole
rių. Reikia pažymėti, kad ta 
draugija yra viena progresy
viųjų, į kurią .priklauso visi lai
svų pažvalgų žmonės; yra dagi 
tokių narių, kur dedasi esą 
mokinti ir kuriems rupi darbi-1 
ninku švietimas; gaila todėl, 
kąd ji savo progresivumo ne
parodė šiuo atveju, būtent, pa
skyrimu iš savo iždo šiek tiek 
pinigų sušelpti mokslo vyrui, 
kurs visą savo gyvenimą buvo 

1 pašventęs lietuvių darbininkų | 
švietimui ir auklėjimui, 
bar, jiegų nebetekęs, " 
vargą. Reikia vienok 
kad draugija dar susipras ir tą 
.savo klaidą atitaisys,

Beje, ta pati draugija nuta
rė surengti liepos mėnesy pik
niką Parašakino (ruso farme-
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NAUJIENOS, Chicago, UI Petnyčia, Birželio24, 1921
Penki vyrai užvakar po pie

tų atėmė iš National Brewing 
kompanijos t roką prikrautų 
alaus ir degtinės.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos nuo 

18 iki 20 metų amžiaus, kuri mylėtų 
šeimynišką gyvenimą vesti. Aš esu 
vaikinas gerai pamokintas ir turiu 

i civilis inžinierius.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

Ali MOBILIAI PARDAVIMUI t

NAMAI-2EME. NAMAI-ZEME

Lucy Rosati, penkiolikos gerą darbą—esu 
metų mergaitę, kuri utarninke b&įgę* šį metą universitetą. Ra- 

, x \ v . į šykite šiuo adresu:.... ta-------- MR J0SEpR j SODAIT1S,
Lindę) 1 Hotel,

1519 Cass Avė., Detroit, Michigan

nušovė Guy Depeso, užvakar 
jury paliuosavo nuo tos kalties. 
Ir jų policija\paleido. Teisme ji 
viena save teisino ir papasako
jo kokį susinėsimų ji turėjo su 
vyru, kurį ji nušovė.

REIKIA pirmos klesos kepėjo bal
tos, juodos ruginės duonos ir keksų. 
Alga $40 į savaitę. Miestelis šva
rus, prie Michigan ežero. Geram vy
rui, darbas ant visados.

H. MOCKUS,
1634 Mead St., Racine, Wis.

PARDAVIMUI Oakland karas, pi
giai. Savininkas apleidžia miąstą. Gai
limą matyt nuo 6 iki 7 vak.

C 7 D. K.
855 West 51st PI.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė Ir grosernė 
prie Michigan Avė. Tirštai lietuviais 
apgyventa, netoli didelių dirbtuvių, 
biznis išdirbta nuo keletos metų. Par
duosiu pusę arba visą. Pardavimo1 
priežastis, pirkau kitą biznį. Puiki pro 
ga, pasinaudokit. Naujienos 320.

Pranešimai

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo; 

nuo 28 iki 33 metų. Aš esu velkinas 
30 metų amžiaus. Norinti apsivesti 
lai atsišaukia šiuo adresu:

JOHN DAMBRAUSKY
R. F. D. 6, Box 51, 

Morgantown W. Va.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

Bridgeport. — Susivienijimas Drau
gysčių Administracijų ir Delegatų 
Bridgeporto kolonijoj laikys savo pus
metinį susirinkimą 27 birželio, 8 vai. 
vak., Mildos svetainėj. Teiksitės būti 
visi susirinkime, nes bus daug svar
bių reikalų svarstyti dėl statymo sve
tainės, *ir rinkimas darbininkų pikni
kui, kuris įvyks Liepos 4, Chernaus- 
ko darže. — Fr. Rakutis, Rašt.

JIEŠKAU apsivedimui merginos, ne 
jaunesnės 20 iki 30 metų amžiaus. 
Geistina, kad mokėtų angliškai kal
bėti. Ūgio, kad nemažesnė butų 5 pė
dų. Esu 29 metų amžiaus, iš užsiė
mimo dailydė (carpenter), turiu savo 
rakandus.

ANTANAS VAITKUS, 
2010 Canalport Avė.

Labai gera propozicija, nes 
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems 
mokėsime savaitinę algą. Atsišauki ; 
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 8. Dearbom St.» 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

kiek-

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

PARDAVIMUI saliunas ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo — važiuoju Lietuvon.

9342-44 Cottage Grove Avė.

EXTRA $2,000 PIGIAU.
Pardavimui bučernė ir grosernė ar

ba mainysiu ant loto, narna, automo- 
I BU-

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj. Norinti gerą gyvenimą pada
ryt, pasiskubinkit, nes greitai parduo
du, kadangi į Lietuvą važiuoju.

2900 S. Lowe Avė.

bilius ir t.t. Priežastį pardavimo 
žinosite ant vietos.

Kreipkitės: 
AUGUST GRIGAS, 
4605 S. Paulina St.

Roseland. — R. L. D. S. S. Bendro
vės direkcijos ir šėrų pardavėjų susi
rinkimas Jvyks Nedėlioję, birželio 26 
d.» 9 vai. ryto Aušros kambariuose, 
šėrų pardavėjai visi malonsite daly
vauti ir knygutes atsinešti peržiūrėti.

— Direkcija.

RASTA-PAMESTA
REIKIA pirmos klesos bar

beno, kuris gali lietuviškai ir 
lenkiškai kalbėti.

Atsišaukite greitai.
2620 W. 47-th St.

PARDAVIMUI tee Cream Parlor 
ir kltoki įvairiausi daiktai. Pragy
venimui 4 kambariai užpakalyj. I4t- 
bai gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metų. Atsišaukite Naujienos 
317.

PARDAVIMUI grosernė, kurioje 
laikoma saldainiai. Labai geroj vie
toj, vien lietuviais apgyventoj. Parda
vimo priežastis važiuoju Lietuvon. At- 
sišaukit tuojaus:

1621 S. Union Avė.

Cicero. — Draugijos Lietuvos Tvir
tybė pusmetinis susirinkimas bus lai
komas nedėlioj, birž. 26, 1:30 v. po 
pietų pas S. Zvibą, 1347 So. 50th 
Avė. Visi nariai būtinai susirinkite, 
nes yra svarbių reikalų. Atsiveskite 
ir naujų draugų. — Sekretorius.

PAMEČIAU $500 Šerus verčios. Kas 
radote, sugrąžinkite, už tai bus atly
ginta.

TAMOŠIUS NOREIKA, 
. 4628 S. Wood St.

3rd floor front.

REIKIA barbenę. Darbas vi
sada. Gera alga; geros darbo 
sąlygos.

3521 Deodor St.
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI saliunas su namu; 
gera vieta. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Turi būt parduota grei
tai, nes savininkas išvažiuoja Lietu
von. Atsišaukite:

1942 Canalport Avė.

PARDAVIMUI barbernė lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj vietoj prie di
delės* gatvės. Geresnės vietos negali
ma rasti šioj apielinkėj barbemei. Ei 
nu į kitą biznį. Atsišaukite į Naujie
nas No 323.

RAKANDAI

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų

JIESKO KAMBARIU
d * p . , XV • I JIEŠKAU KAMBARIO SURatelis rengia draugišką išvažiavimą \ # ......
nedėlioj, birž. 26 d., į Beverly Hills Į valgiu Bridgeporto apielinkėje.

Praneškite į Naujienas 322mišką. Iš Roselando reikia važiuot 
niio 79tos gvės karais iki Ashland 
Avė., Ashland Avė. kol karai eina, v 
nuo ten paeit į vakarus. Kviečiame 
narius ir svečius gausiai dalyvauti.

— Komitetas.

Town of Lake. — Prieš-pusmetinis 
susirinkimas Dr-stės Balsas Lietuvių 
įvyks subatos vakare, birželio 25, J. 
Ijturino svetainėj, 4512 So. Hermitage 
Avė. Pradžia 8 vai. Visi nariai bū
tinai turite atsilankyti, nes yra labai 
daug svarbių reikalų svarstymui.

— Valdyba.

JIEŠKAU kambario vienam 
vaikinui Bridgeporto apielin
kėj, turinti malonėkite atsi
šaukti.

B. Šidiškis
1147, W. Washington Blvd.

ISRENDAVOJIMUI

REIKALINGAS pirmarankis 
virėjas. Darbas ant dienų — 
mokestis gera.

Atsišaukite į Naujienas 321

PARDAVIMUI restauranas lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą. Atsišaukite laiš
ku į Naujienų ofisą No 319.

REIKIA bučerio; turi mokėt

. i . ................’Y ’ 1 ' "
PARDAVIMUI visi barbemės ra

kandai, 3 krėslai, veidrodžiai, 2 pool- 
tables. Parduosiu visus kartu arba 
atskirai. Atsišaukite.

ST. RAZBADAUSKI,
1818 W. 47th St., Chicago.

A. Paskatimas
3934 So. California avė

AUTOMOBILIAI

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Jiznis išdirbtas per daug metų. Ren- 
da pigi, n^ra kreditorių. Pragyveni
mui kambariai. Pardavimo priežas
tis— važiuoju Lietuvon. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą.

5159 S. Morgan St.

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5) 

kambarių rakandai. Gražiausis gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miegkam'bario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI namai Brigh- 
ton Pk. mūrinis namas 4-' 
kambariu elektros šviesa, nau
jai statytas kaina $6,500 įmo
kėti $1,000 likusius kaip renda-

PARDAVIMUI namas, 2 pagyveni
mų, po 5 kambarius, elektra, gasas, va 
nos. Viskas pirmos klesos. Parduosiu 
už $5750.00. 4440 So. Mozart St. Na
mą parodys gyventojas antro floro. 
Atsišauki t:

3339 Douglas Blvd.
Phone Rockwell 5863
Iš ryto 7—8; vakare 6—7.

Town of Lake. — G. D. L. K. Vy
tauto No. 1 laikys priešmetinį susirin
kimą Švento Kryžiaus par. svetainėj, 
birželio 26, 2 vai. po pietų. Visi drau
gai privalo būt, nes dautr bus svarbių 
svarstymų. Už neatvykimą bausmė 
pagal įstatus.

— W. Sharka, Fin. Rašt.

Melrose Park. III. — Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo priešpusmetinis 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
Mrf. 26; Jt Vaičiulio svet., prie Lake 
ir 28čios Avė. Pradžia t v. pietų. 
Visi nariai kviečiami susirinkt.

— Prot. paštininkas.

RENDAI 4 kambarių stuba Mor
gan Park. Galima laikyt gyvulių ir 
paukščių; arti We«t Pullman dirbtu
vių, 3 blokai iki lllth gatvekarių. 
Kreipkitės:

ELZ. PŪKAS.
1419 W. 113th PI.,

Arba LITHUANIAN REALTY CO., 
3220 Wallace St.

RENDAI 5 kambarių flatas, elek
tra ir kitos vigados, ant 2-jų lubų, 
priekis. Tiktai $40 rendos.

2244 Charleston St., 
netoli Oakley Ąve.

Dr. Vinco Kudirkos draugijos prieŠ- 
pusmetinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, birž 25 d. .8 vai. vak., Meldą- 
žio svet., 2224 W. 23 PI. Draugai ir 
draugės, susirinkite laiku, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti.

—Valdyba.
REIKIA DARBININKU

IŠMAINYK SAVO 
SENį KARį

DARYK TAI DABAR
Jūsų seną karą (nesenesnį kaip 1912) 

imsime į mainus kaipo dalį 
cash išmokesčio.

KARAS TINKA KIEKVIENO 
KIŠENIUI

Parduoda karus išmokėjimais 
96 karai, iš kurių gali pasirinkt 

PIRMIAU ATEISI, 
PIRMIAU APSIRŪPINSI

DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR 
BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ 

MODELIŲ 
Visi Mitchellio pertaisyti lygiai 

gvarantuojami kaip ir nauji. 
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

PARDAVIMUI saliunas su barais, 
visokių tautų apgyventoj kolonijoj, 
’ardavimo priežastis, Draugystės ne- 
eidŽia būti tokiame biznyj.

307 E. Kensington Avė. 
Kensington, III.

PARDAVIMUI mažučiai 
rakandai, sykiu galima ir kam
barius paimti. Kreipkitės

831 W. 33-rd St.

NAMAI-ZEME.

MOTĘRU

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj. Biznis gerai eina. Pardavimo 
iriežastį patirsite ant vietos. Norin- 
ieji pirkti, pasiskubinkit.

510 W. 81st St.
. --------_------

______________ —J--- —---------------

MURINIS namas 6—6 kam
bariai elektros šviesa, base- 
mentas labai puikus, namas ne 
toli lietuvių bažnyčios ir 
puiki vieta. Kaina $8,200. 
$2,000 įmokėti likusius kaip 
renda.

PARDAVIMUI mūrinis namas vie
no pagyvenimo, 4 kambariai. Elektra, 
gasas, maudynė ir kiti visi paran- 
kumai. Namas statytas 4 metai. 
Puikioj vietoj. Kreipkitės prie savi
ninko. Kaina $3300.00.

4948 So. Tripp Avė., 
Cicero Archer Avė. karai daveža 

1 blokas į North.

Mūrinis namas ant trijų pa- 
gyVeniiAų 5—0—6 kambariai 
elektros šviesa. Kaina $9,500. 
$2,000 įmokėti likusius kaip 
renda.

DIDŽIAUSIS BARGENAS KUO 
MET NORS BUVO.

Bizniavas namas, galima viso
kį biznį varyt, tarpe 34-os ir 35- 
os. Rendos virš $1,200 į metą. 
Paaukausime, kadangi pinigų 
reikia. Veikit urnai Atsišaukite.

3511 S. Halsted St.

WM. D. MURDOCK and CO.
4400 S. Kedzie Av. near Archer 
Avė., 9 A. M. to 7 P. M. ir ne- 
dėlioj.

J. N. ZEWERT MGR.’

NAMAS SU BIZNIU 
ant Bridgeporto.

BARGENAS
Bizniavas muro namas, 4510 So. 

Marshfield Avė., trys pagyvenimai ir 
Storas. Cementuotas skiepas po visu 
namu.. Store dabar yra bučemė ir 
grosernė. Galima pirkti vieną namą 
arba sykiu su bizniu. Lietuvių apgy
ventoj vietoj. Nupirkus vieną namą, 
savininkas prižada biznį išparduoti, 
tad tame štore galima atidaryti saliu- 
ną. Labai patogi vieta dėl bile kokio 
biznio. Priežastis pardavimo— savi
ninkas serga, turi išvažiuoti į Cali- 
fomią.
duokite savo pasiūlymą.

A. M. BARČUS, 
4601 So. Hermitage Av., Chicago, 111. 
Tel.: Boulevard 60801

Apžiūrėkite šitą namą ir

A. M. BARČUS,

Roaeland. — Gerbiamų draugijų ir 
kliųbų valdybos ir nariai, taipgi ir 
biznieriai Roselando, West Pullmano, 
South Chicagos, Kensingtono, Burn- 
side, Harvey ir apielinkės esate kvie
čiami atvykti į labai svarbų masinį 
susirinkimą pėtnyčios vakare, birž. 
24 d., Visų šventų parapijos svetai
nėj, 10806 So. Wabash avė.

L. L. P. Stoties
Pirmininkas J. Savickas, 
Raštininkas J. Pivoriūnas.

REIKIA šeimininkės našlės be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas. Atsišaukite:

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,

1718 So. Halsted St.
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei

PLANAS
$200.00 $75.00 $25.00

800.00 100.00 30.0
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.oo
600.00 200.00 45.00

* 700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.oo
Augštesnių kainų karai proporcijoj.

morgečius, , 
brokrečius 
notary mokestis, 
freitas mokėt, 
taksai mokėt.

PARDUOSIU salįuną labai pigiai, 
;ęeroj vietoj, bizniė išdirbtus per 12 
inetų. Apgyventa lietuvių ir lenkų. 
4 kambariai, renda pigi — $50 J mė
nesį.

1719 Eilėn St.
Važiuok Milwaukęe Avė. karu iki 

’aulina ir Wood S|p. 
----------------------- rirrir-----------------

PARDAVIMUI saliunas su barais, 
jianais, ir su visais įtaisymais; prie
žastis važiuoju į Lietuvą.

Labai geroj vietoj prie pat šv. Kry 
žiaus bažnyčios.

CHAS VAŠKELIS, ( 
4547 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj apielinkėj; biz
nis įdirbtas per ilgą laiką. Savininkas 
eina į kitą biznį.
1229 So. Jefferson St., Kampas 12 PI. 
Tel.: Canal 7259.

PARDAVIMUI 120 akerių farma; 
9 kambarių stuba su skiepu, 2 kam
barių vasarinis namukas, nauja barnė, 
vežinvams pašiūrė, svirnas, garadžius, 
vištininkas ir kiaulininkas. Namuose 
įvesta elekeros šviesa. 5 arkliai, I1 
karvės, 2 didelės kiaulės ir vištų; 
taipgi visoki įrankiai. Užsėta seka
mais: 12 akerių avižų, 3 ak. žirnių, 
7 ak. cukriniais burokais, 3 ak. Žirnių, 
žiu, 6 ak. bulvių, 7 ak. kornų, 2H ak. 
tabako, 18 ak. šieno, daržas užsbdytas 
Miestas ir geležinkelis 1 mylia. Kai
na už viską $10,000.00. Pusę cash. 
Kreipkitės tf’ojauš.

ALEX VĖRĖS, 
Box 104, i Nadeau, Mich.

MIESTE FARMA.
Pardavimui dviejų akrų farma su gy
vuliais ir paukščiais. Keturių kamba
rių stuba ir kiti budinkai gerame pa
dėjime. Trys blokai nuo Halsted St. 
gatvekarių. Dirbtuvės aplinkui. J. 
Skinder, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III

Tel.: Boulevard 6775.

Mūrinis namas, Storas ir 6 kamba
riai, biznis—grosernė, lietuvių apgy
ventoj vietoj. Savininkas yra ameri
konas, parduoda iš priežasties mirties 
už $3,000.00. Namas vienas yra ver
tas $3,000.00, arba daugiau— biznis 
dykai.

3 metų senunvo mūrinis namas, mo
derniškas, karštu oru šildomas ant 4 
pagyvenimų, kampinis lotas, medžiais 
apsodintas, rendos neša $140.00 į mė
nesį. Parduoda už $13,500.00, pusę į- 
mokėt, likusius ant ilgo laiko.

PARDAVIMUI hotelis, prie pat 
ežero, namas pilnai moderniškas, su 
šiluma, Storu ir rakandais. Gera vie
ta dėl jaunų svečių ir geras pelnin
gas biznis. Turi būti parduotas iš 
priežasties ligos.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

786 W. 35 St.
Klauskite P. Borneiko.

UŽ $3.000 GROSERNĖ IR 2 NAMAI
Pardavimui grosernė, 2 namai ir 

garadžius dėl 10 mašinų, lietuvių ap
gyventoj vietoj, biznis per daug metų 
išdirbtas. Kaina $15,000. Su $3,000 
galima paimti. Vienas Storas vertas 
daugiau. Pardavimo priežastis —se
natvė ir liga Klauskit J. Skinderio: 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775.

STOCKAI-SEROS
PARDUODU 20 šėrų Co-operative 

Society of America. Pardavimo prie
žastis— važiuoju Lietuvon.

TONY,
1931 Canalport Avė.

2-os lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI 4 kambarių cottage 
Morgan Parke. Mylintiems tyrą orą 
ir ramų gyvenimą, geriausia vieta. 
Galima laikyt gyvulių ir paukščių. 
Prie cottage yra barnė ir vištininkas; 
arti Mest Pullman dirbtuvių ir tik S 
blokai iki karų linijos. Savininkui 
reikia pinigų. Dalį jmokėt, likusius 
pagal sutartį. Kreipkitės:

LITHUAN1AN REALTY CO., 
3220 Wallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar riotit, kad jūsų pinigai 

nueitų į IJetuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjos*
3301 So. Halstędt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI labai pigiai mūri
nis namas, 4 flatų, po 6 kambarius, 
ant 2 lotų. Elektra, vanos ir viskas 
modemiška. Rendos neša $120.00 į 
mėnesį. Parduosiu labai pigiai, arba 
mainysiu ant loto ar biznio. Savinin
kas Prainskis, 

56-03 So. Morgan St.

Roseland. — Pėtnyčios ir Nedėlios 
vakarais, birž. 24 ir 26, bus gražios 
prakalbos Brolių Strumilų svet., 107- 
ta ir Indiana avė. Prakalbos bus an
glų ir lietuvių kalbomis apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri 
lietuviu gledoriai ir didelio olandų cho
ras. Bus ir šiaip įvairių pamargini- 
mų. Kviečiame visus lietuvius, vyrus 
ir moteris atsilankyti. Įžanga dydcak 
Nebus nė jokių kolektų.—Komitetas.

Liet. Moterų Apšv. Dr-ja turės šei
mynišką išvažiavimą nedėlioj. birž., 
26 d., kaip 10:00 vai. ryto miškuose. 
Ton vieton nuvažiuot! reikia paimti 
Trisdešimts penktus karus ir jais va
žiuoti iki Ashland, čia paimti Ash
land karus ir važiuoti iki Aštuonias
dešimt septintos gat. karų, kuriuos 
paėmus važiuoti iki karai eis ir pas
kui paėjus tris blokus į pietus bus 
išvažiavimo vieta. — Komitetas.

PASARGA

Norintieji pasigarsint i sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

iieškoji- 
jieškoj!- 
apmoka-

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Riminių: Leono Vaičiū

no, Kauno rėd., Pasvalio apskr., Vai
kių par., Pamaveičių kaimo, \densS- 
dijos Seneve. 8 metai gyveno Phila- 
dedphia, Pa., dabar nežinau kur. Taip- 
pat Stanislovo Maskuliuno, 2 metai 
atgal gyveno Chicagoj, West Side, o 
dabar nežinau kur. Vaškių par., Tit- 
konlų kaimo. Malonėkite atsišaukti, 
arba kas žinote, malonėkite pranešti.

STEVE G. VAIČIŪNAS,
3718 Elm St., Ind Harbor, Ind.

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui popierinių atmatų. Smagi vieta, 
geros darbo aplinkybės.
REPUBLICAN WASTE PAPER CO.

1039 W. Congress St.
Tel. Haymarket 856.

PASINAUDOKITE
Moterims darbo sujieškojimo patarna
vimu

59 Chatan St., Pittsburgh, Pa.
Mums reikia gerų moterų namų 

darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po pie
tų.

REIKIA DARBININKŲ

MITCHELL 
AUTO 00.,

DU PARDAVOJIMO KABARIAI 
ŽEMUTINĖS GRINDYS 

Žemutines grindys, žemutinės grindys 
2328 2384

Michigan Avė. Michigan Avė.
ATDARA DIENOMIS 

VAKARAIS, NEDALIOMIS
Telefonas Victory 8805 

Važinėk kasdieną 
Mokėk sykį į mėnesį

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, galima ir rastaurantą atidaryt. 
Viršuj kriaučių dirbtuvės ir taip dirb 
tuvės, lysas ant ilgo laiko.

3641 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 396Ž.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-jų pagyvenimų, po 4 kamba
rius, elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cementuotas beismantas. Parduo
siu už $6000.00. Kas turite lotą ge
roj vietoj, priimsiu kaipo pirmą įmo- 
kėjlmą. Atsilankykit tuojau pas 

ŠZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI du namai su 2 biz
niais, labai pigiai. Jei nori kas stoti 
į saliuno biznį, tai gali eiti ir dabar, 
nes saliuninkas neturi lyso. 
randasi 3656-3658 S. Union Avė. 
vininkas

CLEMANS MIKUTAITIS.
731 W. 18th St.

AKUŠERKA M. BANIENĖ 
po antru vyru 

VAITKEVIČIENĖ 
šiuomi pranešu savo kostumerkoms 

kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num. 
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard 
3138.

VYRŲ

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

Priimsime keletą vyrų į smar 
kiai augančią taxi Cab Co. Jei 
turi keletą šimtų dolerių arba 
touring karą į mainus ant taxi 
cab. Mes išmokinsime biznio ir 
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 į 
savaitę ir visuomet užsiėmę per 
52 savalti i metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE 

Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 829-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki 

9:00 vak.

PARDAVIMUI labai pigiai puikia
me padėjime 7 pas. Hudson automo- 
bilHis su visais naujausiais įtaisymais. 
Arba mainysiu ant namo arba loto. 
Turiu 2 automobilius, vieną privers
tas parduoti. J. Skinder,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775.

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 26th St.

PARDAVIMUI Fordas 1 tono
express\ body ir cab. Naujas

1921 motoras. Kaina $500.

Namas
Sa-

i REIKIA jauno, inteligentiško vaiki' 
no su pardavėjo gabumais. Gera al
ga, teisingai ypatai. Nėra reikalo 
kad mokėtų angliškai. Atsišaukite.

WM. J. BOCKNOR,
R. 811—64 W. RandolphvSt.

Ant išmokėjimo, jei norėsite.
Kreipkitės:

MEM MOTOR CORP.
3110 So. Michigan Avenue,

Tel. Douglas 3730

REIKIA barberio vakarais 
arba ant visados.

J. Tellale,
3357 So. Halsted st

PARDAVIMUI Detroiter automo
bilius, prieinam®, kaina, 1918 modelio, 
gvarantuotas, pirmos klesos mekaniš- 
kam stovyj. Galima matyt po 5 vai. 
vak.

3344 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj ir greitu laiku. Pardavimo prie
žastis — našlysta. Nepraleiskit šios 
progos. Parduosiu pigiai, nes noriu 
Lietuvon važiuoti.

1436 So. Morgan St.,

EXTRA.
Turi būt parduota šią savaitę 2 augš 

tų medinis namas. Krautuvė ir 3 
flatai, prie Halsted St. arti 50th St. 
Gera vieta groseriui. Apleidžui mies 
tą. Geriausias pasiūlymas paims na 
mą.

'L. KARWOSKI,
5159 S. Racine Avė.

NORTH 1010 ALTGELD ST.
Arti Sheffield

Pardavimui 6 kambarių flatas, ra
kandai ir 
tas, gera 
į mėnesį, 
dą; gato

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

lysas, visas naujai ištaisy- 
transportacija. Rendos $69 

2 kambariai apmoka ren- 
šihima ir elektra.

M. CONNOR.
1010 Altgeld St., 

2-as Apt. Tel. Lincoln 4116.

PARDAVIMUI grosernė, Ice 
Cream ir minkštų gėrimų, cigarų, ta
bako ir notibns. Vieta apgyventa 
lietuviais, lenkais ir kitokiomis tauto
mis. Biznio daroma nuo $75.00 iki 
$150 į dieną. 4 kambariai pragyveni
mui, renda pigi, lysas.

( 1689 W. Nąrth Avė.

PARDAVIMUI 
SALIUNAS,

Lietuvių kolonijoj.
3415 S. WA(LLACF. ST.

PADDAVIMUI Saliunas
Rusų ir lietuvių apgyventoj 

apielinkėj. Senas biznis, 
daug metų išdirbtas.

1400 So. Union avė. Chicago

per

AR TURI $300.007 
Pirk namą—bargenas.

2 augštų mūrinis namas po 6 kam
barius su augštu skiepu. Kaina $3,- 
200.00.

4 pagyvenimų mūrinis namas po 4 
kambarius! su maudynėmis. Kaina 
$4,500.00.

Kampinis namas su Storu; 5 kam
bariai viršutiniame pagyvenime. Kai
na $2,900.00.

2 pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, netoli šv. Jurgio bažny
čios. Kaina $2,900.00.

2119 So. Halsted St., didelis kam
pinis namas ant 4 augštų. Rendos ne
ša $307.00 į mėnesį. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnio namo/ 
Įnrokėt tik $4,000.00, likusius kaip 
rendą. >

Priimame lotus bei įvairius šėrus, 
kaipo pirmą įmokėjima už namą.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3846 So.‘ Halsted St.

PARDAVIMUI farma 120 akerių 
Scott, Mich. Mūrinis namas dviem 
pagyvenimais, barnė, du kiaulinin
kai ir kitos visos reikalingos triobos; 
viskas apsėta javais. Parduosim pi
giai iš priežasties laikymo kito biz 
nio.

ANTANAS NAMAVIČIA, 
340 E. 14th St., Chicago Heights, III

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
jriekyj krautuvė ir flatai 2 karams 
ęaradžius. Visi įrengimai, elektra, 
maudynė, tinka bile bizniui, o labiau 
saliunui, nes arti kito nėra. Labai pi
giai.

2607 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne lie
tuviais apgyvąntoj vietoj. Biz
nis išdirbtas per daugeli metų.. 
Atsišaukite 2002 Cąnalport Av.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ

KREIPKITĖS:
3759 So. Halsted st.

PARDAVIMUI galiūnas.
Pardavimo priežastis važiuoju 
ant farmų. Apgyventa lietuvių, 
lenkų ir rusų.

903 N. Ėųcine Avė.

UŽ PUSE KAINOS BIZNIAVAS 
NAMAS.

Pardavimui 5-ių flatų namas su 
Storu ir dėl 2 mašinų garadžium ir 
šalę lotas. Randasi ant Bridgeporto. 
Pardavimo priežastis—mirtis šeimy
noj. J. Skinder, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III 

Tel.: Boulevard 6775.
Savininkas parduoda 5 kambarių 

bungalaw, pečiau^ šiluma, elektros 
šviesa, naujai ištašyta. Karvės tvar
tas galima pakeisti i automobilio ga- 
radžių, aspalt gatvė ir išmokėta. Ran
dasi 4062 So. Artesian Avė., arti Wes- 
tern 
850. 
200.

PARDAVIMUI stuba ir lotas, 
iriekyj krautuvė prie 3758 
Wallace st. Groseris pardavi- 
nui. Kreipkitės:

3759 So. Halsted st.

MAŠINOMS SIŪTI 
OPERATORiy
LABAI REIKIA

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

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

Tel.:

■

PARDAVIMUI namas ir 
tas su krautuve priekyj. 

3758 Wallacc st. 
kreipkitės 3759 S. Halsted

lo-

st.

MAINYMUI Kas turite vie
ną du ar tris lotus, Marąuette 
Manor ar kitoj kokioj geroj 

Išmokėjinvai. Inšiuryta ant $2,-Jvletoj ir norite mainyti ant au- 
, tolnobilio. Atsišaukite

Cen“al48a68n,c p ’ 840 W. 33-rd st. Yards 2790

ir Archer Avės. karų. Kaina $2;-

. -V/

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjiroais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tai. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

♦


