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Japonija nusileisiant Amerikai 
» ' ' 1 I

Pranašauja greitą taiką

Rusija įsileis senatorių France

Japonija nusileisiant!
Jungt. Valstijoms.

Nusileisiant! netik Yap salos 
klausime, bet ir kituose klausi* 

niuose.

PARYŽIUS, birž. 24. — Ja
ponijos valdžia nutarė nusileis
ti Jungt. Valstijoms ne lik gin
čuose apie Yap salų, bet taip
jau Šantungo ir Manžurijos 
klausime, sako paprastai gerai 
patyręs Tokio korespondentas 
Journal (les Deltats, vieno iš 
rimčiausių Francijos laikraš
čių.

Debats korespondentas sako, 
kad tas yra tiesa, kadangi Ja
ponija žino, jog ji negaus pa- 
gelbos nė iš Francijos, nė iš 
Anglijos šiame dalyke, o Vo
kietija, kad ir norėtų, negali
pagelbėti.

Jis sako, kad Japonijos diplo- 
malai pradžioj gegužės skaitė tijos”. 
politinę padėtį taip rūsčia Mažojoj
esant, kad net tarėsi sustabdyti i 
kronprinco Hirohito kelionę po j 
Europą. Bet atėjus pabaigai 
gegužės ir nieko ypatingo neat
sitikus, k ron princas tęsė savo 
kelionę. - Į

“Užsienio pavojus greitai at
siliepia j Japonijos politikų’’, 
sako' korespondentas.

“Diplomatiniai klausiniai 
perviršijo žmonių mintyse vi
sus naminius klausimus, kaip 
svarstymus apie suteikimų bal
savimo teisių, nacionalizaciją 
dirbtuvių ir 11.

“Lengva suprasti, kad prie 
tokių aplinkybių Japonija nesi
leis prisigauti nusiginklavimo 
pasiūlymais. Atpenč, ji didžiau
siu paskubamu stiprina savo 
gynimos priemones.

“Jai reikalinga išorinė pagel- 
ba šitame darbe, bet šiame da
lyke jų viršija Jungt. Valstijos- 
Del svarbių priežasčių Franci- 
ja neatsakinėja į jos atsišauki
mus. Anglija atsakinėja su 
daug susilaikymų ir išsisukinė
jimų; to pasekmėje, tik viena 
Vokietija rūpina reikalingus 
žmones pamokinimui japom 
tikrųjų metodų.“

Francijos militarinė misija, 
vadovaujama maršalo Joffre, 
dabar yra Japonijoj.

True translation filed with the poRt- 
master at Chicago, III., June 25, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Pranašauja taiką sekamą 
mėnesį.

Iki rugp. 1 d. bus užbaigti visi 
karai mano anglų diplomatai.

LONDONAS, birž* 24. — An 
glijos užsienio reikalų ministe
rija mano, kad sekamų mėne
sį bus įvykinta visuotina taika. 
Manoma, kad iki rugp. 1 die
nos bus susitaikinta Augšt. Si-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis b 

Kauno Kiekvienas darbininką* 
privelėto jį pevsknitvti Nu m 
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 oTTm.

lezijoj ir artimuose rytuose.
Sekamų pareiškimų davė 

vienas augs tas tos ministerijos 
valdininkas: 1

“Užsienio reikalų sekretoriui 
lordui Curzon pasisekė įtikin
ti Franeijų ir Italiją, kad Turki
jos klausimas turi būti išrištas 
taikiu būdu.

“Italija jau prižadėjo sustab- j 
(lyti visas slaptas tarybas su 
Turkijos nacionalistais. Franci- 
ja yra su mumis.

“Mes esame įsitikinę, kad 
labai garsinamas graikų ofen- 
sivas Anatolijoj yra tik ‘blofas’. 
Jo negalima išdaryti.

“Graikijos atsakymas į talki
ninkų pasisiūlymų tarpininkai! 
ti tarp Graikijos ir Turkijos, 
galbūt bus gautas iš Athenų 
panedėlyj.

“Mes turime žinių, kad tur
kai gabaus nusilenks išmin
čiai’’.

Diplomatiniai rateliai šven
čia “pergalę Anglijos diploma- 

Ma tomai išvengta karų 
Azijoj ir Silezijoj.

Galutinos smulkmenos su
tarčių bus apdirbtos ir užgirtos 
vyriausios tarybos susirinkime 
sekamą mėnesį.

True translation filM with the popt- 
master at Chicago, III., June 25, Itlžl 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkijos nacionalistai ne
pasitiki talkininkais.

Tečiaus taika gali įvykti, jei 
vieni kitiems daugiau pasitikės

KONSTANTINOPOLIS, birž 
24. — Progos taikos ar karo ar
timuose rytuose yra veik visai 
lygios, nors naujasis užsienio 
reikalų ministeris Izzet Paša 
sako, kad ramus išrišimas ar
timųjų rytų klausimo yra da
bar daug lengvesnis. Jis sako, 
kad susitaikimas tarp talkinin
kų ir Turkijos nacionalistų ga
lėtų būti padarytas, jeigu kiek
viena pusė daugiau pasitikėtų 
kita puse.

Angora vis dar abejoja apie 
talkininkų nuoširdumų, o talki
ninkai reikalauja, kad naciona
listai pasitrauktų nuo Rusijos 
bolševikų, prirodymui savo 
nuoširdumo. Nacionalistai, sa
ko Izzet Paša, nemėgsta ir ne
pasitiki rusais, bet naudoja 
i uos kaipo įrankį prieš talkinin 
kus; to įrankio jie negali atme
sti, kol nacionalistai nebus ga
vę gvarantijų, kad jų reikala
vimai bus išpildyti.

Nacionalistų reikalavimai 
yra tie patįs, kų jie statė Lon
dono konferencijoj pereitą va
sario mėn. Jeigu talkininkai 
sutinka sugražinti Smyrną ir 
rytinius Trakus Turkijai ir pa
keisti ekonominius ir finansi
nius skirsnius, nacionalistai su
tinka pasitraukti nuo bolševi
kų ir padaryti taikų su talkinin
kais.

Kol talkininkai viešai nepa
skelbia, kad tos sųlygos bus pri 
imtos, turkai negali pasitraukti 
nuo bolševikų, kadangi ji atsi
durtų tada talkininkų malonėj-

Vietos talkininkų atstovai 
pritaria permainymui politikos 
linkui Turkijos, bet prisibijo, 
kad bolševikai yra perdaug 
tvirtai pasigriebę turkų nacio
nalistus ir kad jokios koncesi
jos nepatenkins Anoros

žios. Talkininkai mano, kad 
pirmų žingsnį turi padaryti pa
tįs nacionalistai, nes jei jie 
yra širdingi, nepakenks jų san
tykiams su Rusijos bolševikais, 
jei jie nuims embargo, neleid
žiantį Anglijos laivams lankytis 
j Azijos Turkijos uostus ir pa- 
liuosuos Anglijos ir Francijos 
belaisvius Anatolijoj.

Svarstydamas užimtųjų lin
kui talkininkų pozicijų, Kernai 
Paša pasakė, kad Angoros val
džia sutinka išpildyti visus 
Bėk i r Sami Bei (buvusio už
sienio reikalų ministerio) pada
rytus susitarimus Londono 
konferencijoj. Jis tečiaus pri
dūrė, kad nacionalistų pasiun
tiniai nepadarė, jokio susitari mo 

apie Smyrną ir Trakus. Ango
ros valdžia priimtų talkininkų 
intervencijų ir užbaigtų kariavi 
mą, jei jos reikalavimai butų 
išpildyti.

Jis išreiškė viltį, kad Euro- ( 
pos intervencija duos pasek-' 
nųų ir pasakė, kad jei abi pu-' 
sės parodytų daugiau sutikimo, 
rytų klausinių butų lengva iš
rišti.

Senatorius France gauna 
leidimą {važiuot į Rusiją.

BERLINAS, birž. 24. —- Jun
gtinių Valstijų senatorius Jo- 
seph I. France vakar gavo lei
dimų įvažiuoti į Tarybų Rusiją.

------------ --------------------------- Į, ...................

Rusija aiškinasi kodėl ne
įsileido Jolinstono.

Tai esą apdaryta delei abelnos 
Amerikos opzlcijos linkui Ru

sijos.

RYGA, birž. 24. — Vietos 
sovietų legacija pasiuntė laiškų 
Amerikos mašinistų unijos pre 
zidentui William H. Johnston, 
paaiškinantį kodėl sovietų vald
žia atsisakė leisti jam įvažiuo
ji j Rusijų. Laiškas sako, kad 
manyta reikalingu jį neįsileisti 
delei abelno Jungt. Valstijų 
nusistatymo linkui sovietų pre
kybos delegatų. Kiek galima 
atsižinoti Rygoje, abclna Ru
sijos pozicija yra tokia, kad 
visai nejsileidus amerikiečių.

(Rusijos valdžia, kuri neįsi
leido mašinistų unijos preziden 
to, “delei Amerikos pozicijos 
Mnkui Rusijos“, betgi leido į- 
važiuoti Amerikos respubliko
nui senatoriui France).

LITTLE ROCK, Ark., birž. 
24. —r 1 žmogus liko užmuštas 
ir 5 namai sugriauti Jacksonvi-

vald- llyj laike viešnios*

J. VILEIŠIS APLEIDŽIA 
AMERIKį.

Jonas Vileišis, pirmas nepri
klausomosios Lietuvos Respub
likos oficiali uis atstovas Jung
tinėse Valstijose, šiandie aplei
džia Ameriką ir grįžta Kaunan* 
Jo laivas “Olympic“ išplauks iš
New Yorko uosto kaip 12 vai. 
dienos.

Prieš apleisiant Ameriką, bir 
želio 20 dieną Bostono lietu
viai, o birželio 23 dieną New- 
Yorko-Brooklyno lietuviai bu
vo suruošę p. Vileišiui išleistu
vių pokylius.

Lietuvos atstovu Amerikoje, 
vietoj p. Vileišis* dabar bus 
Valdemaras -Čarneckis, kurs 
jau pirm keleto dienų yra at
vykęs į Jungtines Valstijas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 25, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Aland salos atiduotos 
FinliandijaL

GENEVA, birž. 24. — Tautų 
lygos taryba šiandie nutarė 
Aland salas Baltijos juroje ati
duoti Finliandijai.

Anglijos darbininkai remia 
angliakasius.

BRIGHTO ’N, birž. 23. — 
Šiandie Anglijos Darbo parti- 
jos konferencija vienbalsiai pri 
ėmė rezoliuciją, išreiškiančią 
pasigerėjimą angliakasių dva
sia ir narsumu, su kokiu jie 
atstovėjo padarytas ant jų val
džios ir kasyklų savininkų ata
kas. Rezoliucija pareiškia, 
kad angliakasių kova yra veda
ma ne vien angliakasių intere
sų naudai, bet naudai visos ša
lies darbininkų. Konferencija 
nutarė visomis jiegomis remti 
angliakasius ir rūpintis mažin
ti skurdą kasyklų distriktuose.

PINIGU KURSAS.
Vakar, birželio 24 d., užsienio pini- 

kaina, perkant ją tie malinu kaip 
ii 25,000 dolerių, banką buvo akai 
•m« Amerikos plngals iiaip:
Anglijos 1 svaras ................... $3.7^
Austrijos 100 kronų ............... 18f
Belgijos 100 frankų ............... $7.9S
Danijos 100 kronų ............... $16.92
Finų 100 markių ................... $1.6?
Francijos 10'0 frankų ........... $7.9?
Italijos 100 lirų ......................  $4.77
Lietuvos 100 auksinų ................$1.45
Lenkų 100 markių ......................  7c
Olandų 100 guldenų...............$32.9?
Norvegų 100 kronų ............... $14.36
Šveicarų 100 kronų ........   $16.92
Švedų 10'0 kronų ............... $22.32

Vokiečių 100 markių..............J $1.45

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj.

DENVER, Colo., birž. 24. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija šiandie nutarė rem
ti visas unijas, kurios kovos 
už trumpesnes darbo valandas, 
kad su laiku atsiekus 6 valandų 
darbo dienos. Tečiaus konven
cija atmetė įnešimą tuojaus 
reikalauti 6 vai. darbo dienos 
su 8 vai. užmokesčių ir panai
kinti viršlaikį.

Konvencija pareikalavo fede
ralinės kontrolės ant visų ang
lių, geležies ir vario kasyklų.

Federacija pareikalaus iš 
prezidento Hardingo, kad jis 
ištirtų užmušimą keturių dar
bininkų laike Standard Steel 
Car Co. streiko, Hammond, 
Ind. Kaltinama, kad los kompa
nijos mušeikos naudojo armi
jai priklausančius šautuvus.

Konvencija parėmė spaustu
vių darbininkų streiką.

Konvencija vakar aštriai pa
smerkė Kansas valstijos indu
strinį teisiną, kaipo siaurinantį 
pamatines teises organizuotų 
darbininkų ir pagirė Kansas 
darbininkus, kurie nežiūrint 
visokių persekiojimų, priešina
si tiems įstatymams ir su jais 
griežtai kovoja.

Federacija nutarė vesti kuo- 
plačiausią agitaciją visoje šaly
je prieš teismų išduodamus 
prieš streikierius injunetaonus- 
Vienas delegatų ragino net j>as- 
kelbti generalinį streiką kovai 
su injunetionais.

Pareikalauta permainyti mė
sos i ndu s t ri j os kon troli n vlm e 
įstatymus ir taipjau įstatymus 
apie federalinius rezervo ban
kus, kad jie negalėtų duodi pa
ramos spekulia toriams ir fi- 
nansdstams.

Atklausinėjlmas atstovų pa
rodo, kad 18,400 balsų yra pri
sižadėjusių balsuoti už Lewis į 
Federacijos prezidentus. Dau
gelis delegatų atsisakė pasakyti 
už ką jie balsuos. Viso kon
vencijoj yra 38,000 balsų.

priešinasi Anglios-Japoni- 
įos sutarčiai.

MELBOURNE, Australijoj, 
birž. 23. — Australijos Darbo 
nartijos konferencija priėmė 
rezoliuciją, protestuojančią 
nrieš atnaujinimą Anglijos ir 
Japonijos sutarties, “ar kokios 
nors grynai militaristinės ar 
slaptos sutarties, užvedančios 
ateities karo diegus.“

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 25, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Aiškina permainas Rusijos 
tvarkoje.

Bucharinas sako, kad svarbiau
siu dalyku yra išlaikyti savo 

rankose valdžią.

REVELIS, birž. 24. — Nikel
iai Bucliarin, redaktorius Mas
kvos Pravdos ir teoretinis vado 
vas Rusijos komunistų, kalbo
je III Internacionalo kongrese 
aiškino reiŠkmę naujos Rusijos 
sovietų valdžios ekonominės 
politikos.

Bucharinas pradėjo nuo to, 
kad pareiškė, jog visi jjirmesni 
revoliuciją supratimai buvo 
labai paiki ir kad socialinė re
voliucija apima ne tik politinį 
sukilimą, bet ir “pilną išardy
mą senojo kapitalistinio apara
to“.

“Proletariato revoliucijoj“, 
sakė jis, “mes turime netik 
sunaikinti valstybės mašiną, 
bet pilnai reorganizuoti indu
strinius sentikius.”

Apie suteikimą ekonominių 
koncesijų jis sekamai vaizdžiai 
pareiškė:

“Vienas principas vra pama
tinis. Mes turime tvirtai išlai
kyti, kiek nė kainuotų, musų 
diktatorystę. Kol mes laikome 
valdžios mašineriją, mes gali
me pasukti ratą į dešinę ar kai 
rę pusę* Negali būti jokios ko
alicinės valdžios ir net lygių 
teisių tarp valstiečių ir darbi
ninkų. Musų koncesijos nepa
keis klesinį pobūdį diktatorys- 
tės.

“Politine reikšme koncesijų 
yra tame* kad jos darys rami
nančią ir neutralizuojančią įta
ką į mažą vidurinę klesą. Fak
tiškai, jau dabar įvyko nusira
minimas. Banditizmas Ukrai
noj apsistojo ir net Machno 
bandos pradeda irti.

“Musų apskaitliavimai yra 
sekami:

“Mums reikia daugiau duo
nos ir labiau patenkintų valstie 
čių, kitaip mes esame žlugę. 
Net darbininkai sukils prieš 
savo valdžią, jei neturės nieko 
valgyti. Mes žinome, kad kapi
talizmas augs pamaži iš apa
čios, bet ims laiko visos istori
nės epochos pirm negu valstie
tis pataps kapitalistu. Tuo pa
čiu laiku vyriausieji industrijos 
šaltiniai yra musų rankose.

“Turėjimas duonos reiškia 

Dabar laikas 
siusti 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 kokią 
kitą dieną 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 pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
Korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau- 

i 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, BĮ.

atsteigimą didžiosios industri
jos, o kada tai įvyks, viskas 
įeis į tinkamas vėžes Tada pra
sidės techninis persimainymas 
Rusijos. Kada valstietis gaus 
elektros šviesą ir pajiegą iš 
mus, jis pataps socialiniu veik
sniu. Suprantama, kapitaliz
mas darysis stipresniu gerėjant 
bizniui didžiųjų industrijų. Ar 
mes tada pulsime? Mes tiki
mės, kad musų apskaitymai iš
sipildys.“

Naujos taikos tarybos.
DUBLINAS, birž. 24* — 

Šiandie čia vaigšto gandai, kad 
naujos taikos tarybos prasidė
jo tarp sinn feinerių ir Angli
jos valdžios. ’’

Tapo patirta, kad valdžia da
vė naujų pasiūlymų, bet res
publikonai, juos apsvarstę, at
metė, kadangi jie nq)atenkina 
jų tautinių aspiracijų. Tarybos 
pajro. Po to Anglijos valdžia 
davė vėl pasiūlymų, kuriuos 
parėmė Lloyd George. Smulk
menų apie naujus pasiūlymus 
nežinoma.

De Valera buvo areštuotas.

LONDONAS, birž. 24. — Ai
rijos ministerio raštinė oficia- 
liniai patvirtino, kad Airijos 
prezidentas De Valera tūlą lai
ką atgal buvo areštuotas, bet 
ir vėl tuojaus tapo paliuosuo- 
tas, kadangi valdžia yra nusi
tarusi nepersekioti politinių 
žmonių. . ’ J

Padėjo dvi minas.
BELEFAST, birž. 23. — Trįs 

kareiviai ir 1 traukinio darbi
ninkas liko užmušti ir apie 20 
kareivių sužeista, tir« Dundak 
sprogus po traukiniu dviem 
sinn feinerių padėtom minom-

Cechai tariasi su Vengrais
MARIENBAD, čcchijoj, birė. 

24. — Tarybos tarp čecho-Slo- 
vakijos užsienio reikalų minis
terio Dr. Eduard Benes ir Ven
grijos vadovų, tikslu padaryti 
padėtį cent ratinėje Europoje 
pastovesne, kurios prasidėjo pe 
reitą kovo mėn. Bruck, Austri
joj, dabar atsinaujino Čia.

Sftns viešai pabartas.

WASIIINGTON, birž. 24.— 
Laivyno sekretorius Denby 
šiandie viešai pabarė admirolą 
Sinis už jo prakalbą, laikytą 
Londone dvi savaiti atgal.
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LS.S. Reikalai
L. L. S. NARIŲ DOMEI.
Del siūlymų susiaurint svetim

kalbių Federacijų teises.

Socialistų Partijos konven
cijai ir paskui referendumui 
bus pasiūlyta pakeisti konsti
tucijos straipsnį XI, kuriuo no
rima žymiai susiaurint svetim
kalbių Federacijų teises. Siū
loma, kad tas straipsnis butų 
išbrauktas, o vietoj jo įdėta 
sekamas:

1. Socialistų Partijos nariai, 
kalbantys kuria nors kita — 
ne anglų — kalini, gali būt 
suorganizuoti į svetimkalbių 
kuopas; tokios kuopos turi pri
klausyti Socialistų Partijos lo
kalinėm bei valstijų organiza
cijom.

2. Svetimkalbių kuopos nat
rio mokesnių žymes (stamps) 
turi pirktis iš valstijos orga
nizacijos ir savo veikimų tvar

kyti taip-pat, kaip ir visi kiti 
Socialistų Partijos lokalai (vie
tų organizacijos) bei kuopos.

3. Svetimkalbių lokalai bei 
kuopos gali sudaryt Naeionalį 
Propagandas Komitetų, kuris 
savo gimtųjų kalba propagan
dos darbų vestų — leidžiant 
laikraščius, periodinius leidi
nius ir atsišaukimus, ir ruo
šiant paskaitas bei prakalbų 
maršrutus. Tokių komitetų vei
kimas turi būt partijos Pildo
mojo Komiteto prižiūrimas ir 
derinamas su partijos princi
pais, jos platforma bei konsti
tucija.

4- Partijos Pildomasai Ko
mitetas skiria vienų narį į be- 
deracijos Komitetų, kurio išlai
dos — Komiteto posėdžiuos da
lyvaujant - turi būt dengia
mos iš Federacijos iždo.

5. Svetimkalbių kuopų dėji- 
mųsi į atatinkamų kalbinę Fe
deracijų neverstinas. Vis dėlto 
Federacija neturi teisės nepri
imti kurios nors kuopos, iš
reiškusios noro dėtis į jų. lai 
padaryti galima tik partijos

—S"——v—

Pildomojo Komiteto pritarimu.
6. Kada svetimkalbė Fede

racija yra suorganizuota, kuo
pos, prisidėjusios į jų, nario 
mokesnių žymes turi {Arktis iš 
savo valstijos organizacijos 
sekretorio ta pačia kaina, kaip 
ir visos anglų kuopos. Valsti
jos sekretoris kas mėnesis turi 
gražinti lokalinėm organizaci
jom tokių sumų, kuri lyginasi 
pusei tos sumos, kurių sumo
ka anglų kuopos, ir taipjau 
grąžinti po dešimt centų nuo 
kiekvienos svetimkalbių kuo
pom parduodamos žymės. Grų- 
žinti tai Propagandos Komite
tui, kartu pranešant kiek ir 
kuriai kuopai tų žymių parduo
ta.

7. Valstijų sekretoriai parti
jos Pildomam Komitetui kas 
mėnesis siunčia tam tikrų ra
portų, įrodydami kiek ir ku
riom svetimkalbių kuopom 
parduota nario mokesnio žy
mių ir taipjau sumų pinigų, 
kurie grąžinta atatinkamiem 
Federacijos komitetam.

8. Svetimkalbių Federacijos 
neturi teisės disciplinuoti joms 
priklausančias kuopas, negi pa
vienius tų kuopų narius. Tokia 
teisė — spręsti apie svetimkal- 
bių kuopų narius — priklau
so išimtinai tik partijos, val
stijos ir lokalu organizacijom.

9. Partijos Pildomasai Ko
mitetas, sava nuožiūra, svetim
kalbių Federacijų organizacinių 
bei propagandos komitetų sek
retoriam Nacionaliame Ofise 
gali skirti tinkama vietų rašti
nei ir kitus reikiamus paran- 
kumus duoti, o taipjau mokė
ti jiems algas — tokias, kaip 
ir paprastiem Pildomojo Ko
miteto darbininkam.

10. Tos svetimkalbių Fede
racijos, kur Socialistų Partijai 
jau priklauso, turi būt reorga
nizuotos tais pamatais, kaip jie 
šiame straipsny nužymėta. Re
organizuotos bėgiu šešiasde
šimts dienų po to, kai 
straipsnis bus užgirtas.

■BBS
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8-TAS METINIS PIKNIKAS
SU KETURIAIS IŠLAIMĖJ1MAIS; PO $5.00 AUKSO KIEKVIENAS 

—Parengtas—
Lietuvos Mylėtojų Draugijos

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

Riverside, III.
Pradžia 10 vai., ryte Įžanga 35c. ypatai

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.

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

MAIIIIKI'II):'., rtiic,..,,. Iii

RENGIA

KAS
KA
KUR
KADA

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, 
bankicriai, dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai 
ir šiaip inteligentiški žmo
nes. i

Valgykla susideda iš kelių 
kambarių. Galima turėt pri- 
vatiŠkus stalus ir kambarius.

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

Kainos žemos.
Pavalgykite Čia sykį ir ne

norėsite valgyt niekur kitur.

inillllllHMIlIlIlIH

žinia visiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje 

rų šapą; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu į 
naujus ir duodu gvaranciją 
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
bas sutaisau ir visą darbą 
gvarantuoju.

Pirma negu pirksite taje
rus, ateikite ir pamatykite 
visą darbą, tad sutapysite 
pusę pinigų.

J. ZAKES, 
WESTERN TIRE RE- 
TREADING and VULCA- 

NIZING.
2514 So. Halsted St. 

Chicago, III.
NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

šis

ku-

lie-
ne-

Tokios yra tos pataisos, 
rios siūloma svetimkalbių 
Horacijų klausimu. Mums, 
tuviams socialistams, jos
gali nerūpėti. Musų Sąjungos 
veikime jos žada įnešti daug 
nauja ir, gal būt, mums negei- 
daujanio. Todėl butų gera, kad 
musų organizacijos kuopos tuo 
klausimu pasitartų: kai]) jos į 
tai žiuri?

Be to, butų gera, kad savo

Pildomam Komitetui — mano 
vardu, Tai * padaryti reikėtų 
kaip galima greičiau, kol siū
lymas nepaduota visatiniam 
narių balsavimui — referen
dumui. Draugai, atsiliepkite!

St. Strazdas,
L. S. S. Pild. Komiteto sekr.

Phone Canal 6222
DR. K. NURKAITIS

AKINIŲ
Pritaikytojas 

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

DIDELIS PIKNIKASt

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

Leafy Grove Darže
Wiilow Springs, III.

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
rimais ir gardžiais valgiais. Bus visokių lietuviškų 
žaismių ir šokių. Piknikas tęsis iki vėlai naktyj.

Kviečia KOMITETAS.

Europaan American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir 8. L. Fabiona*
Siuntimas pinigų, ialva* 

kortės, pašportai ir tt. 
N0TARIJU1AS 

Rcal Estate, Paskolos, 
In>urinai ir tt.

809 W. 35th St., Kam p. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

V ak.; Utar. Kct. ir Sub. iki 9 vak. 
Ncd.i iki 3 po pietą.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurodestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

k9 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicaro 
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas 

154 W. Randolph St. 
Room 479 Tel. Main 2598

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Are., 

Tel. Haymarket 3869.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Hermitage Avė. 

Tel.: Boulevard 6080, 
11005 S. Michigan Avė., 

lloseland, III.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

būdavote jas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St. Chicago.

Darže ?
Liepos

JEWELRT 
STORE

Ankeybi, C'elum- 
bfjofl Graftmolaa Ir 
lieturiiki nanjaunl 
rekordai.

i«>37 S. Ashland 
Aviu Chicago, III.

Phoiifl Boulevard 491
ASHLAND 

MUSIC
fretaNiUI, 
taiki adikli

Tiktai

$35

Žiūrėkite musą skelbimą 
Liepos 1 ir 2 dd.

Stogu Dengėjau
Šiuomi pranešu visiems namų sa

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

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

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 augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš 
taip vadinami} Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus 
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertes retene- 
rių nuo $200.00 iki $225.0/) tik už $35.00 su rekordais ir adatomis 
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonograplias, kuri 
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar vvholesale.

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 nedeliomis nuo 10 ryto iki 
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bilo laike.

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

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvių atstovai.

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

Tiktai

s35

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės 

Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, III.

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

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

Atdara, dienomis, vakarais ir nedė- 
liomis.

Milžiniškas Piknikas
Rengiamas

UNIVERSAL STATE BANKO 
Nedėlioj, Liepos 3,1921 m. 

RIVERSIDE MIŠKE 
(Forest Preserve)

Tarpe National ir Bergman Groves
s Tai bus

šeimyniškas BasketPiknikas

Visų depozitorių, jų draugų, šėrininkų, direktorių 
ir Banko Valdybos

Tokio pikniko lietuviai dar niekados nėra turėję, 
todėl visi esate kviečiami atsilankyti.

Muzika, Dainos, Šokiai,
Žaislai Lenktynės, Dovanos

Pastaba: Programas prasidės 12 vai. dieną.
Privažiavimas:

22-nd St. karais į vakarus iki sustos, paskui paimti LaGrangc 
karus iki 28th St., čia išlipti ir paeiti pora blokų į dešinę iki vietai. 

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI.35c
Pasarga: Važiuojant imkite Archer Cicero karus 

iki galui; paskui Willow Springs karus iki daržui.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Atmušė reakcininku 
pasimojimą.

NAUJIENOS, Chicago, UI .—M.—..... - —.
MMMI
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T. Pullman 5482

Gali būt, kad West Virginijos 
gutarnatorio “triūsas” nueis 

vėjais.

[Ii Federuotosios Presod]

CHARLESTON, W. Va. —• 
West Virginijos reakcininkams 
užduota stiprus smūgis. Ji už
davė augščiausio (valstijos) 
teismo teisėjis George Poffen- 
barger — angliakasių unijos 
reikalaujamas.

Buvo taip. Daugiau kaip 
trys savaitės laiko t c m atgal 
valstijos policija (constabula- 
ry) areštavo vieną United Mi
ne Workcrs unijos organizato
rį A. I). Lavinder. Jisai areš
tuota neva dėlto, kad nešiojosi 
su savim ginklų. Bet nešiotis 
ginklų jis turėjo teisės, nes bu 
vo gavęs atatinkamų leidimą. 
To neveizint tasai žmogus areš
tuota ir įmesta kalėjiman. Ma
ža ir to. Apskrities valdininkai 
jį atsisakė paliuosuoti. Paliuo- I 
suoti dagi už kaucijų.

Tuomet visas reikalas 
dūrė augščiausiam teisme, 
sėjis Poffenbarger prie tos 
gos pareiškė, jogei karo 
neišvengiamu budu turi 
militarinė okupacija, 
(karo stovis) negali būt
stas ir išlaikomas tik policija.

SAUGIAUSIA

LIETUVA
YRA VAŽIUOJANT PER

alsi- MONTREAL I KLAIPĖDA
pro- 

stovį 
sekti 
Jisai

prave-

UŽTIKRINTAI SAUGIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS PERVAŽIAVIMAS IŠ AMERIKOS Į 
LIETUVĄ DABAR YRA PER

ris Morganas kaip tik šitaip ir 
elgiasi. Mingo paviety, kur yra 
paskelbta kare stovis, šeimy- 
ninkauja valstijos policija.

Spėjama, kad šis teisėjo 
Pof f e nba rger i o pat va rk yni a s 
galutina’ suardvs valstijos gu- 
bernatorio plonus.

Padėtis Mingo apskrity yra 
daugiau negu blogu. Policija 
čia šeiinyninkauja kaip tinka
ma. By viena, k idir nekalciausį 
pasipriešinimą. jį be jokios 
atodairos nugniaužia. Pav., bir
želio 21 dienų keli United Mine 
Workers darbuotojai turės sto
ti prieš federalinį teisėjį ir 
‘‘pasiaiškinti” kodėl jie'per
žengė jiems “nužymėtąsias tei
sių ribas”. Kitaip sakant -— ne
paisė indžionkšeno, kuris prieš 
juos buvo išduotas. 'Tikro įro
dymo, kad kaltinamieji butų 
nusižengę, iki šiol nieks neda
vė. Belo, policija persekioja ir 
eilinius angliakasių unijos na
rius. Pavyzdžiui, Liek Greek’e 
andais toji policija be jokios 
suniatomos priežasties užpuo
lė streikininkus, ir keturiasde
šimta tris angliakasius uždarė 
“kur reikia“. Maža to. Suim
tųjų žmonių šeimynas bandy
ta išvyti iš gyvenamųjų namų. | 
Bet moters tiems 
botoĮjams” griei

tvarkos da- 
i atkirto: 

čia neeisime!”

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motoms.
Užlaikau elektrišku reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ESAME VIRŠININKAI 
UZlAIKYTOJAI

Džiovintų

Juodu Vynuogių
(Grapes)

Slyvų nuo 30 iki 100 
Taipgi be sėklų razinkų 

(Sultanas)

Karus lotais ar mažiau
Telefonųok ar rašyk 
klausdamas kainų

F. E. NELLIS & CO.,
111 W. South Water St., 

Chicago.
F. E. Nellis Jr. 
Otto Annoreno

MONTREAL, KANADA - ANTVVERP - STATTIN ■■ Į - KLAIPĖDĄ
Važiuodamas šiaja tiesiąją linija visai ne kliudysi Anglijos ir dvieju Lietuviams pavojingu saliu Francijos 

ir Lenkijos. Visa kelionė yra be jokiu kliūčių.

Garlaivis “SCANDINAVIAN” Išplauks
Iš Monlreal, Kanados, 23 d. Liepns-July. 1921

Musu agentas V. B. Villovičius, važiuos ir palydės visus iki laivui ir atliks visus k eliaujantiems į Lietuvą 
reikalingus reikalus.

LAIVAKORČIŲ KAINA IKI

H

KLAIPĖDOS ... 
KONIGSBERG 
EYDKUNŲ 
LIEPOJAUS ... 
KAUNUI.........

Iš Chicagos iki Montreal, Canada.........................
Karės Taksai $5.00

$107.10
$107.10
$107.15
$114.00
$111.15
$ 35.28

Del, Laivakorčių. Pašporty, liicome Taksy ir Tolesniu Informacijy, atsišauk į bile katrą Musų Ofisą.

FEDERALE AGENTŪRŲ BENDROVE
666 West 18th Street, Chicago, Illinois

Telephone Roosevelt 7653.

‘[įlfbttuttuirfaMir.
ĮI/friHutarrftsKr/, 
Aliumi iMllMNn I'

1439 So. 49th Court, CICERO, ILL. Telephone Cicero 5969
Siunčiame pinigus j Lietuvą ir išduodam Federalės Paskolų Bendrovės čekius, kurie yra išmainomi visuose Bankuose Lietuvoje.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SEcuRiTY Bank 
MngHHEBHHI OF CHICAGO mmbhhbbhb

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

37? PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

MONTREAL iki 
HAMBURG, DANZIG ir LIBAVO 

Per

THIRD1 
CLASSĮ CANADA UNEilŠš]

VienintMis tiesus kelias į Baltiko Portus
S. s. POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10.

Piukiausis valgia, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir 
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem 

lovom.
Platesnių informacijų ir kainų kreipkitės i

KOMPANIJOS OFISĄ 14 No. DEARBORN ST„ CHICAGO, ILL.
Arba prie vietos Agento.

m

Rusiškos ir Turkiškos Vanos Severos Gvcluiile-. uilAikG 
šeimynos ęvelkąta.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd, 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.

Liepos 18

RED STAR LINE
New York — Hamburg 

Libau — Danzig
Samland
Gothland Liepos

Tik 3-os klesos

AMERICAN LINE
Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir 

rusams 
Dideli ir moderniški dubeltavais 

šriubais garlaiviai.

Minnekahda Birž 

Manchuria Liepos 

Mongolia Liepos
Atsišaukite Kompanijos ofisan
14 No. Dearbom St., 

Chicago, III.
Arba prie vietos agento.

30

30

M. J. K iras & Co.
3331 So. Halsted St.

10 Metų šitam Bizny.
Visi Rėmėjai Pilnai 
Užganėdinti.

Pinigų Siuntimas, Pasportai, 
Laivakortės.
Perkame ir parduodame namus 
ir farmas.
Perkame ir parduoaame pir
mus ir antrus morgečius.
Duodame paskolas ant namų.
Padarome visokius dokumentus.
Teisingas, greitas ir geras pa
tarnavimas.

Ofiso valandos:
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Pane- 
dėliais, Seredomis ir PStnyčiomis 
iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2 
po pietų.

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, tai yra tas persergSjimų. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
tvvarkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol
(pirmiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei —su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
dSl priprasto žarnų užsikimšimo. 
Prekė 86 centai. Aptiekosė visur.

W F SEVERĄ CO. 
CfcDAR RAPIDSį ĮOWA

PARDAVIMUI
Jūsų pasirinkime iš 96 vartotų ka

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

MITCHEL AUTO CO., 
2328-2.384 S. Michigan Avė.

Atdara dienomis, vakarais ii’ nedė
liomis.
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A.SHUSHII 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St

Chicago, III.■■■■■■■■n

Dr. A. R. Bluniunthal'
AKIU SPECIALISTAS

Akie Egiaminaoja Pykši

Gyvenimas yra 
tuičias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame 1 vai

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

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
Telephone Yards 4817 |

Boulevard 6487
'...... II 1 'T ........................ IJ?

^■DR.HERZMAN-^1
Iš RUSIJOS

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

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. 

Dienomis: Canal 
8110 arba 857 

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

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

_____________ :_____ ________

Talephonaii

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaikų Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. N*\iėliomis nuo 10 vai.

valandos ryto iki 1 vai. po pfe» 
Telefonas Dreael 2880 

v-----------------------------------------------

- ---- ------------ ---------------- =»
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z; ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakare.

Hediliomis nuo 9 iki 12 ryte. 
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St,
<k. ■ - -■■ ■ ■;■ -••i i. .. i. j. . f

1II1IIII9IIIBIRIII 
"Tel.: Yards 6666
g Boulevard 8448

3 DR. V. A. ŠIMKUS g
Lietuvis gydytojas, Chirurgas E 

Akulėraa
■ 8203 So. Halsted StM Chicago. 
j Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
Jj v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

~ DR. S. BlEžlS------
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: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt 8U, 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 18 dlmą. 

nuo 1 po pietą Iki 9 vakare.

Telephone Yards 8884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vak.
3325 So. Halsted St„ Chicago, III.

— I I I ■■ I ' '| 7. .

T«l. Pultam 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave„ Rocelanda.

VaL 10 iki 12, 2 Iki 4 ir 61M 
iki 8:80 vak.

h .......—— ......  n „f
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'‘Dar nepasiekė 
socializmo 
prieangio ’ ’.

tais santykiais, kurie dabar 
yra Rusijoje. Žodis žodin 
jisai sako:

“Valstybinis kapitaliz
mas yra nepalyginamai 
augštesnis ekonominiu 
žvilgsniu, negu musų da
bartinė ekonominė siste
ma.”

Toliaus bolševikų vadas 
ima valstybinio kapitalizmo 
pavyzdį ir atranda, kad tai 
yra Vokietija, kurioje nau
joviškoji, kapitalistinė tech
nika ir sistematinė organi
zacija yra pasiekusios aug- 
ščiausio laipsnio. Ir štai ką 
jisai pastebi:

“Socializmas yra nega
limas be didelės kapitalis
tinės technikos, sutvertos 
pagal paskutinį mokslo 
žodį, be sistematinės val
stybinės organizacijos, 
verčiančios milionus žmo
nių laikytis griežto vie
nodumo produktų gamini
me ir skirstv**'0. Mes 
marksininkai visuomet 
tatai sakydavome (bet 
bolševikai buvo užmiršę 
per trejetą metų. “N.” 
Red.) ir vargiai apsimo
ka ginčytis bent dvi se
kundas su žmonėmis, ku
rie to nesupranta, kaip 
anarchistai ir dauguma 
social-revoliuncionierių.”

metų šlykščiausiu budu der
gė jį, kaipo “darbininkų iš
daviką”, “revoliucijos ir so
cializmo priešą”, “proletari
ato mulkintoją” ir tt. Ar jie 
kada-nors atšauks tuos sa
vo šmeižtus?

Leninas, toliaus, išreiškia 
nuomonę, kad Vokietija 
esanti ant slenksčio socializ
mo; jai, girdi, trūksta tiktai 
vieno dalyko, būtent, kad 
proletariatas paimtų val
džią į savo rankas. Jeigu 
Vokietijoje įvyktų socialisti
nė revoliucija, tai, pasak 
Lenino, socializmas paimtų 
viršų visame pasaulyje. Bet

NACTIMTOS.CHcAgO,m.

DUMIA AKIS ŽMONĖMS.

Suhata, Birželio 25, 1921

“Naujienose” jau keletą 
kartų buvo nurodyta, kad 
Rusijos bolševikai pagalios 
pamatė, jogei toje šalyje są
lygos dar nėra pribrendu
sios socializmui. Pasire
miant bolševikų šaltiniais, 
buvo nurodyta, kad sovietų 
valdžios galva, Leninas, 
šiandie stoja už valstybinio 
kapitalizmo vykdinimą Ru
sijoje. ' '

Kad musų skaitytojams 
tečiaus butų dar aiškesnis 
Rusijos bolševikų nusista
tymas ir kad jų negalėtų 
suklaidinti komunistų laik
raščiai ir agitatoriai, kurie 
dar vis tebeskelbia tą pasa
ką, jog Rusijoje jau esanti 
įsteigta komunizmo tvarka, 
— mes čionai paduosime1 ke
letą ištraukų iš vieno nau
jausiųjų Lenino straipsnių, 
“Ėjimas iš kapitalizmo į so
cializmą” (anglų vertime, 
“The Transition from Cap- 
italism to Socialism”, iš- 
spaudinta laikraštyje “Chi
cago Socialist”, birž. 25 d.).

Tame straipsnyje Leni
nas pareiškia, kad valstybi
nis kapitalizmas butų žings
nis pirmyn, palyginant su tai

Girdite, ką sako Leninas? 
Jisai sako, kad socializmas 
yra negalimas tol, kol nėra 
išsiplėtojus didelė kapitalis
tinė technika ir sistematinė 
valstybinė organizacija! Vi
suomenė turi pasiekti tam 
tikro plėtojimosi laipsnio, 
pirma negu galima įvesti 
socializmo tvarką. Tai esąs 
senai žinomas“ Markso pase- 
kėjams dalykas, ir kas jo 
nesupranta, su tuo, pasak 
Lenino, neapsimoka nei gin
čytis.

O dabar prisiminkite, ką 
skelbia mūsiškiai komunis
tai — tokie, kaip “Laisvės” 
redaktorius, kaip J. Baltru
šaitis, kaip Bimba, Jukelis 
ir k. Jie skelbia kaip tik 
priešingą nuomonę, tvirtin
dami, kad socializmą galima 
įvesti kiekvienoje šalyje,! 
neatsižvelgiant į tai, koks 
yra jos ekonominis išsiplė- 
tojimas.

Už tai, kad “Naujienų” 
redaktorius nuolatos aiškin
davo, jogei tokiose atsiliku
siose šalyse, kaip Rusija ar
ba Lietuva, socializmą šian
die dar negalima įvykinti, 

komunistai per keletą

je dar greit neįvyks, kas 
tuomet? Tuomet, sako bol
ševikų vadas, “musų užda
vinys darosi aiškus: išmokti 
valstybinio kapitalizmo iš 
Vokietijos ir dėti visas pas
tangas, kad įgijus jį.”

Taigi sovietų valdžios gal
va laikosi tos nuomonės, 
kad Rusija šiandie dar turi 
mokintis kapitalizmo iš Vo
kietijos ir įvesti pas save to
kią tvarką, kokią turi Vo
kietija. Tada Rusija busian
ti “socializmo prieangyje”. 
O kolkas dar jai esą toli iki 
to. Savo straipsnį Leninas 
baigia tokiais žodžiais:

“Be abejonės yra aišku, 
kad materiaiėje, ekonomi
nėje, industrinėje prasmė
je mes dar nepasiekėme 
Socializmo ‘prieangio’, bet 
nėra kitokio kelio įžengti 
į Socializmą, kaip tiktai 
per tą, dar musų nepa
siektą prieangį”.

. Aiškiaus išsireikšti tur
būt jau negalima. Leninas 

j -dulkes tų žmonių 
pasakas, kurie mano, kad 
Rusija jau “peršoko” per 
kapitalistinio plėtojimosi 
laipsnį ir atidavė visam pa
sauliui kelią į socializmo 
tvarką. Jisai nurodo, kad 
Rusija kaip tik dabar žen
gia į tokią tvarką, kokią tu
ri augštai išsiplėtojusios 
kapitalistinės šalys.

Šitokie Lenino pareiški
mai rodo, kad tiesą turėjo 
ne jisai, o jo kritikai ‘socia
listai, kurie visą laiką tvir
tino, kad bolševikų planas 
tuojaus įvykinti socializmą 
Rusijoje yra nesąmonė.

ku, kuomet Vokietijoj socia
listai ir dar kokie — ‘mark
sistai’ paėmė į savo rankas 
visos šalies galią, tai jis butų 
susilaukęs tokį likimą, kokį 
susilaukė jo tikrieji pasekė
jai — Liebknechtas, Luxem- 
burg ir kiti. ‘Marksistai’ so
cialistai butų tuojaus nužudę 
Marksą, kaip kad jie nužudė 

• Liebknechtą, Luxemburg ir
daugelį kitų. Bet laimingas 
buvo Marksas, kad nesulaukė 
savo šalyje (? “N.” Red.) so
cialdemokratinės valdžios.”
Ką turi bendro visa šita mali- 

malienė su Kautskiu, kurį norė
jo sukritikuot komunistų laik
raštis ?

Kautskis niekeno nežudė ir 
jokiems žudymams nepritarė. 
Priešingai — jisai per keletą 
metų griežčiausiai kovoja su te
roru, nežiūrint ar jį vartoja bur
žuazija, ar Noskė, ar Leninas. 
Pradėt straipsnį apie Kautskį, 
o pabaigti jį Liebknechto ir 
Luxemburgienės užmušėjų 
smerkimu, gali tiktai žmogus, 
kuriam galvoje negerai darosi.

Terorui, kaip minėjome prita
rė bolševikai Rusijoje ir išda- 
lies didžiumiečiai socialdemokra
tai, su Noske priešakyje, i Vokie
tijoje. Kodėl tečiaus “Laisvė” 
bolševikų terorą nuolatos giria,

Bostono klerikalų “Darbinin
kas” dar vis nesiliauja kartojęs 
tą kvailą pasaką, kad Lietuvos 
socialdemokratai (ir “Naujie
nos”) einą išvien su dvarinin
kais. Kaip dvarininkai, taip ir 
socialdemokratai priešinąs! dva
rų išdalinimui, todėl jie esą dar-, 
bo žmonių priešai.

Bet tame pačiame straipsny
je, kur padaryta šitas priekaiš
tas, “Darbininkas” sako:

“ ‘Naujienoms’ tokia soci
aldemokratų partijos taktika 
matyt labai patinka ir dėlto 
tik nelabai sielojosi kuomet 
‘Draugas’ ir ‘Darbininkas’ pa
rašė, kad mums šiandie svar- 
biaus atsiimti iš lenkų Vilnių, 
negu skubėti dalinti dvarus.”
Taigi ’ pradžioje straipsnio 

“Darbininkas” peikia socialde
mokratus už tai, kad jie yra 
priešingi dvarų dalinimui; o ga
le straipsnio jisai pats sako, kad 
nereikia skubėti dalinti dvarus. 
Reiškia, jisai pats nežino, ko ji
sai nori.

Bet tas mišinys “Darbininko” 
redaktoriaus galvoje ] 
nuo to, kad jisai mėgina supai- baisiai piktinasi? 
nioti klausimą.

Svarbiausias dalykas Lietu-. valdžia pasaulyje tiek neišžudė 
Iri <111 oi’mn ma ' Y  • _ i • v • m i •

nors iš socialdemokratų butų 
dalyvavęs toje piktadarybėje. 
Yra gana aiškiai žinoma, kad ją 
atliko prūsų kariuomenės oficie- 
riai, junkeriai.

“Naujienos” yra gana pras
tos nuomonės apie Scheideman- 
ną, Noeskę ir visą Vokietijos di- 
džiumiečių partiją. Bet jeigu ji 
yra bloga, tai dar nereiškia, kad 
jos pažeminimui reikia meluoti. 
Kas stengiasi taip, kaip “Lais
vė”, melais ir šmeižtais apgalėt 
scheidemanniečius, tas pastato 
save žemiaus ir už juos.

LIET. SOCIALDEMOKRATŲ
KRITIKA.

ST. PSIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

— liet, po teisybės, kas jau butų tokia at
sitikę, kad aš bučiau užsidegęs degtuką? — gal
vojo, nusiramindamas.

Buvo blogiau, kuomet pajuto nepergalimą 
norą pabelsti į Ostapo duris ir viską jam papa
sakoti.

Dabar jisai sėdėjo ant popierų ir laukė var
pą balso.

Suprantama, su dirbtuve kas nors atsitiks. 
Paskutinis atsišaukimas, beabejonės, atsieks 
savo tikslo...

Suprantama, dirbtuvė taipgi degs. Žinoma! 
Atsiminė, kad Gordonas jau kartą apie tai kal
bėjo. f

Bet valdyba buvo svarbiausias dalykas.
Nusijuokė. Mintis, kad tuoj tuoj užsiliep

snos valdyba, pasirodė jam nepaprastai juo
kinga. . ..

Žinoma, valdyba visiškai nesudegs, o tiktai

Vakar rytą pakorė du juod- 
veidžius, Grover C. Redding 
ir Oscar McGavick. Metai atgal 
jiedu sudegino Amerikos vėlia
vą ir nužudė Robert L. Rose 
Wardo, žmogžudžio, pakori
mas da atidėtas.

pareina t . scheidemanniečių teroru taip 
_____  r ’ Visiems juk 

lyra žinomas faktas, kad jokia • -- 1.1 v į_1 • J « 1 • V V 1 —
vos žemės klausime yra ne ta-'žmonių,’ kaip Lenino-Trockio 
me, ką daryti su žemėmis, jeigu valdžia. Vokiečių Noskė buvo 
jos bus atimtos iš dvarininkų, tiktai menkas pamėgdžiotojas 

tų kruvinų “didvyrių”, kurie 
valdo Rusiją.

—, skaldyti jas, ar ne- Pirmiaus 
negu spręsti apie tai, turi būt 
nutarta, ar imti žemes iš dvari
ninką, ar ne.

Šitame-gi klausime socialde
mokratą pozicija yra žinoma: 
jie stoja už dvarų žemės konfis
kavimą. Tuo tarpu kad kleri
kalai priešinasi dvarą žemės 
konfiskavimui. Jie siūlo arba 
atpirkti dvarus iš dvarininką, 
arba visai nejudinti jų.

Taigi kaip tik klerikalai ir yra 
dvarininkų apginėjai.

J&ud žmones nesuprastą to, 
tai klerikalai stengiasi nukreipti 
jų domę ant kitų dalykų. Jie 
su didžiausiu triukšmu šūkauja 
apie tai, kad, girdi, esą geriau 
dalint dvarus, negu nedalint — 
kuomet dar tie dvarai tebėra 
ponų rankose! Tai yra mėgini
mas apdumti žmonėms akis.

Pagalios, kam “Laisvė” pra
simano, kad Liebknechtą ir 
Luxemburgienę nužudę social
demokratai ? Jau pusketvirtų 
metų praėjo nuo to laiko, kai 
juodu buvo užmušti, bet iki šio 
dar nebuvo surasta nė vieno
fakto, kuris liudytų, kad kas- mą demokratinės respublikos.

Senas Lietuvos socialdemo
kratų veikėjas, A. Janulaitis, 
rašo ilgų straipsnį (“Socialde
mokrate” ir “Lietuvoje”) apie 
dabartinę Lietuvos socialdemo
kratų partijos padėtį ir jos nu
sistatymą. Jisai atranda, kad 
socialdemokratų partija dabar 
esanti kaip ir ant kryžkelės. Ji 
turinti dvi sroves: vieną dešinę, 
kuri dengiasi labai revoliucin
gomis frazėmis, bet neturi aiš
kios pozicijos jokiame klausi
me; antrą — kairę, kuri žino, 
kuriuo keliu reikia eiti, bet šio
je valandoje yra silpnesnė už 
pirmąją srovę.

Janulaičio straipsnis beveik 
išimtinai yra pašvęstas “deši
niosios” srovės kritikai. Jisai 
nurodo, kad ta srovė oportunis
tiškai taikosi prie aplinkybių, 
nesilaikydama jokių principų. 
Šiandie ji labai krypsta į Mask
vos pusę ir mėgsta visame kame 
rodyti savo “radikalumą”. Ji 
visuomet eina prieš valdžią, ne
žiūrint ar valdžia elgiasi gerai, 
ar blogai.

Kritikas reikalauja, kad Lie
tuvos socialdemokratai aiškiai 
pasisakytų, kaip jie supranta 
dabartinę Lietuvos revoliuciją 
ir ar jie pripažįsta reikalingu-

jranlami, — suprantami taip, 
taip tai supranta socialdemo
kratai dabar.

Iš viso pasakyto aišku, kaip 
tvarkosi Lietuvoje savivaldy
bės, kokios jų maždaug kom
petencijos, kokie tikslai darbi
ninkų einant į jas ir kokie dar
iai laukia musų savivaldybė
se. Bet to dar maža, reikia pa
sakyti svarbiausią priežastį, ku
ri kliudo darbininkams ir nu
vejąs į savivaldybes daug ko 
nustoti. Toji priežastis tai sto
ka patyrusių žmonių. Esant ka
rui, kuomet gyvesnieji žmonės 
tapo sumobilizuoti, tų žmonių 
vietose dar mažiau liko. Rei
kalinga turėti savivaldybėse ne
tik tokių žmonių, kurie mokė
tų spręsti, reikalinga įvairių 
sričių žinovų, kurie savo ži
niomis sugebėtų sutvarkyti 
tuos reikalus. Bėda, kad ir vie
nų ir kilų trūksta. Kol tie žmo
nės vietose pasigamins praeis

JONVAIKIŠKI MELAI.

“Laisvė” užsimanė parodyt, 
kad garsusis socialdemokratų 
mokslininkas, K. Kaustsky, esąs 
nenuosakus . Tuo tikslu ji išpe
šė keletą žodžių iš vienos jo 
knygos, kurią jisai parašė 1906 
metais, o paskui ji ėmė riesti 
ilgą pasaką apie Scheidemanną, 
Noske ir Ebertą. Užbaigdama, 
“Laisvė” sako:

“Savais laikais Marksas 
buvo persekiojamas už savo 
įsitikinimus, už skleidimą sa
vo idėjų. Bet laimingas jis, 
kad gyveno tais laikais. Jei
gu jis butų gyvenęs tuo lai-

sutirps, puikiausiame ugnies elemente, dievo 
Agni, šventos ugnies.

Staiga atsiminė, kad Botko kalbėjo apie 
kerosiną.

Tai buvo stačiai baisu, kaip jisai paeiliui už
miršta apie svarbiausius dalykus.

Jį apėmė nerimastis... Omenyje jisai per
kratė visą kalbą su Botko ir su baime patėmijo, 
kad nieko neatsimena.

Pašoko.
Štai ir dabar visiškai buvo užmiršęs apie 

kerosiną.
Atsargiai apčiupinėjo apie save.
Ištikrųjų, šalę durą stovėjo didelė blokinė 

su kerosimi.
Paėmė ją ir visą laiką turėjo rankose.
Dabar jau buvo užganėdintas. Ilgai ir pla

čiai galvojo apie savo darbą archeologijos sri- 
tyj, apie sunkumą, su kuriuo reikėjo rauslios 
popierose...

Staiga jo galvoj žibtelėjo geniališka idėja 
dėl tą skylią, kurios buvo padirbtos plytose vie
nuolyne XVII amžiaus.

Jis turi tuojau papildyti savo darbą, todėl 
kad dar niekam neatėjo į galvą toji idėja. Tos 
skylės buvo daugelyje tą laiką sieną.

Jisai su smagumu tobulino tą mintį toliau,

Lietuvos Savivaldybės

(Pabaiga)

Rašo Kunigas

Pradedant ginti tnors ir iš
vardytus reikalus, savivaldy
bėms prisieina norams neno- 
roms užvesti savas ūkis; no-

mokyklai rūmus, nori tinka
mai pasigydyti — steik ligo
ninę, nori pavargusį senį, naš
laitį vaiką priglausti ir duoti 
jam pastogę — kurk prieglau
dą, ir t- t. Rupinanties tais rei
kalais prisieina kurti nuosavas 
ūkis, samdyti žmones jį vesti, 
rūpinti maistas, — žodžiu, su
sidaro didelis ir platus darbas. 
Lietuvos sąlygose svarbu dar
bininkams, kad jų niekur ne
apeitų, — dabar vedama že
mes reforma eis per savivaldy
bes. Prie šito dalyko darbinin
kams reikia labai arti stovėti, 
nes kitaip pasinaudos žeme 
tie, kurie stipresni, apsukresni,

turi daugiau turto ir išteklių.
Tai mat kokiais tikslais ei

nama į savivaldybes. Įdomu 
tai, kad tie žmonės, kurie ei
na Lietuvoje į savivaldybes ne 
tiems tikslams vykinti, iki 
šiam laikui tyli. Tai daro kra
štutiniai kairieji ir kraštutiniai 
dešinieji elementai. Pirmieji 
tyli todėl, kad jiems rupi ne 
darbas, bet išnaudojimas dar
bininkų u<po: manoma, kad 
jei bus daug revoliucinio ūpo, 
tai tuom jau daug bus pasiek
ta; antrieji, jau sakiau, tyli 
todėl, kad galvoja apie tai, ar 
nepasiseks kaip nors apgauti, 
kaip nors padaryti taip, kad 
viskas pasiliktų po senovei. Nei 
pirmiems, nei antriems tai]) 
žaisti ilgai neprisieis: išgaruos 
ūpas, išsiaiškins apgauliai ir 
tikri tikslai darbininkų klasės 
vietos savivaldybėse patys sa- 
vaimi pasidarys aiškus ir su-

Baigdamas savo priepuola- 
mą rašinį, noriu kreipti drau
gų amerikiečių domės į pasta
rąją apystovą. Tie, kurie grį
žta Lietuvon, pinnon eilėn tu
rėtų visa tai turėti omenyje. 
Žinau kelis tokius žmones, ku
rie sugrįžę griebėsi to darbo 
ir turbūt nesigaili ir nesigailės. 
Ypač šiuo momentu reikalingi 
žmonės, kurie mokėtų vesti 
bent raštines ir sąskaitybą. To
liau, norintieji grįžti ir būti 
naudingi Lietuvos darbinin
kams savivaldybių srityje, pri
valo bent kiek tuo reikalu pa
sidomėti vieloje, — Amerikos 
savivaldybėse. To krašto prak
tiką atnešus pas mus butų duo
ta progos ją taikinti čionai.

Tai tokie, bendrai suglaudus, 
Lietuvos savivaldybių reikalai. 
Kiek galėdami ruošiamės prie 
rinkinių, bet ir musų pajėgos 
ne taip jau tvirtos. Patsai da
lykas taipgi naujas, nes iki 
šiam laikui buvo gyventa su 
rusų “zemskiais”, vokiečių 
“žandarais”. Eidami į nau
jas gyvenimo sritis turime ne 
tik dirbti, bet dar ir mokytis 
to darbo. Ir šituo atvejų ne
nuliūstame, nes sveikas darbas 
greit įtrauks mus į savo esmę 
ir duos mums progos ir savi
valdybių srityje tiksliai ginti 
darbo klasės reikalus.

Kunigas.
KAUNAS, 
26 V 21 m.

Musų Moterims
ŠNIURAVONĖ No. 9252.

0252

Popilnėms moterims yra labai nau
dinga sveika ir gražu po bliuze dė
vėti šitokią aptempta šniuravonė, ku
ri galima pasiūti iš storo gražaus 
šilko, tai nereiks nei gorseto.

Tokiai šniuravonei pavyzdys No. 
9252 yra sukirptos mieros nuo 36 iki 
46 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia % jardo 36 colių pločio materijos 
sul% jardo karbatkų.

Norint gauti tokiai šniuravonei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chičago, III.

bet tuoj vėl buvo apimtas snudulio ir apatijos., 
Nuo gatvės girdėjosi dundėjimas ratų, o kur 

iš toli laukiniai šauksmai....
Dabar, turbūt, tuojau išgirs varpų balsą.
Buvo visiškai ramus.
Visiškai užmiršo, delko čionai atėjo.
Taip buvo gera sėdėti. Nejautė taipogi ne

paprasto šalčio; visiškai ne... Abelnai, jautėsi vi
siškai sveikas; — visiškai sveikas, — kartojo 
tyliai ir džiaugsmingai nusišypsojo.

Keista tiktai, kad jį apima miegas. Jeigu 
tiktai užmerktų akys, tuojau užmigtų.

Kodėl ir neužmigti? Juk jau jis tiek mik
čių nemiegojo.

Baisiai nusigando.
— Dieve! iš proto išėjo, ar ką?
Jį apėmė nesuprantamas susierzinimas. Kas 

tokia su juo darosi? Karštligės priepuolis, ar ką?
Galvoje kokia lai maišatis.
Nejaugi karštligė apėmė jį taip drūčiai, kad 

jisai apie viską užmiršo. Jisai išsigando, pamą
stęs, kad tą viską sapnuoja, bet staiga pajuto 
rankose blokinę, kurią laikė suspaudęs.

Tatai galutinai jį atgaivino.
Kad tik sužinojus kelinta valanda.
Liguistai jautrus noras žinoti kelinta valan- 
kankino jį daugiau, negu visos pirmutines

lai

da

mintys. Dieve! Dieve! Kad tik kokiu-nors bildu 
sužinoti. Ji

Tuksiančiai sumanymų gimė jo omenyje, 
kokiu budu tatai atsiekti; paskūi vėl atsigavo.

Kokia beprotystė! Matomai, vėl karštlige.
Paskui pradėjo galvoti apie Gordoną. Atsi

minė, kad Gordonas turi jo laukti krūmuose, 
už tilto. Ir taip, jisai turi būtinai pareiti tą pa
vojingą kelią išilgai grabės. 
tuo

Kuomet jisai eis 
keliu, nuo tilto jį gali patėmyti.
Keista, kad tos mintys jo visiškai nerupino. 
Labai iš to stebėjosi.

vas.
Su begaliniu paniekinimu galvojo apie bai

mę, kurią pirmiau jaute. Bet abelnai, nenorėjo 
apie tai visiškai galvoti. Kitaip jisai turėtų sa
vęs gėdytis.

Dabar jau jisai turimi greitai išgirs varpų 
balsą. Nereiks daugiau laukti. Aiškiai lą jautė.

Ir staiga visas krūptelėjo. Pradėjo taip dre
bėti, kad net blokinė susiūbavo. Dantys kaleno, 
jaute perveriantį šaltį.

Jau tuoj! Greičiau negu suskaitys iki tūk
stančio.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9252.

Mieros . per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Ir staiga — skambina varpais!!
(Bus daugiau) (Miestas ir Valst)

Z
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Subata, Birželio 25, 1921 NAUJIENOS, Chicago, III.
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SU PALYDOVU
SU BALTIC STATES BANKO KELEIVIAIS 

SIUNČIAMAS PALYDOVAS 
IS NEW TURKO Į LIETUVį

Kad musų kelei
viai butų kuoge- 
riausiai aprūpinti 
kelionėje, kad jie 
gautų tinkamų ir 
draugiškų patar- 

muitinėse 
siunčiame 
palydovų

navimą 
ir t. p., 
drauge

Vytautą Šauklį
pabaigoje Liepos (ar pradžioj

VYTAUTAS ŠAUKUS
Jis iškeliaus su musų keleiviais

Rugpjūčio). Visi keleiviai bus aprūpinti su pasportų, vizų ir bagažo 
reikalais ir su išgavimu “Income Tax” kvitų New Yorke.

Kas norit turėti ramią, gerą ir linksmą kelionę į Lietuvą tėvynę, 
tas tuoj privalo užsisakyt sau vietą.

Užsakydami vietą ir klausdami informacijų, prisiųskite mums iš
kirpę šį paskelbimą.

Užsisakymih,' ir pinigus siuskite šiuo adresu:

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė. New York, N. Y.

“B.”

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ 
PER KLAIPĖDĄ

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 

Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.

I LIETUVA nevažiuokfte per Lenkiją, nes kelionėje per Ant- 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems 
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir 
sutvarkome Income Taksus veltui. ,

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite 
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon 
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas, nes 
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.

Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių 
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3219 So. Halsted St., 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, UI. Tel. Yards 6062. Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
rišliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) .
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

SACCO-VANZETTI BYLA.
Norį “įkvėpti” prisaikintuosius 
teisėjus; dar vienas liudininkas 

pagauta sakant netiesą.

DEDHAM, Mass. — Dviejų 
I italų, Sacco ir Vanzetti, kaltinto
jai daro visa, kad “įkvėpus” pri- 

Isaikintuosius teisėjus. “įkvė- 
Į pus” juos tuo automobiliuin, ku
rį tie du italai buk vartoję kai 
buvo “surengę” puolimą Brain- 
tree miestely. Tai Buick auto
mobilis. Vienas automobilio šo
nas peršautas. Tas automobilis, 
pastatyta užpakaly teismabučio. 
kiek kartų prisaikintieji teisėjai 

[eina pietautų, tiek kartų jie tu
ri progos pamatyti automobilį.

Taip kaltintojai darė pirmo- I 
sios bylos metu Plymouthe, taip 
jie daro dabar. Visa to tikslas 
labai aiškus: norima, kad prisai
kintieji teisėjai nuolatos turėtų 
minty aną žmogžudybę ir many
tų, kad tikrieji žmogžudės yra 
niekas kita, o tik Sacco ir Van
zetti. į

Galimas daiktas, kad kaltina
mųjų advokatai pareikalaus, kad 
tas automobilis butų pašalintas. 
Juk nėra jokių tikrų įrodymų, 
kad tai tas pats automobilis, ku
lį anąmet vartojo banditai. Be- 
to, yra pakankamai įrodymų, 
kad tas automobilis nėra to
kiam stovy, kaip kad jis buvo 
tuomet, kaip jį rasta paliktą 
miške. Iki šiol juo naudojosi 
policija ir, kiek žinoma, yra pa
taisiusi. Tad kuriem galam da
bar jį laikyti prių teismabučio?

Kaltintojų advokatai pasišau
kė dar vieną liudininką. Jis — 
“viktrolų” pardavinėtoj i s - agen
tas, Carlos Goodrich. Pačių kal
tintojų advokato Williamso pa
klaustas, ar jis kada nors yra 
matęs Sacco, atsakė:

“Taip, praeitą rugsėjo mėne
sį — čia pat šiame korte”.

“Ar tamsta matai jį dabar?” 
— klausė advokatas.

“Taip”, atsakė liudininkas ir | 
parodė į geležinę klėtką, kurioj 
sėdėjo Sacco ir ^Vanzetti? Ro
dė į Sacco.

Čia liudininką paėmė klausi
nėti kaltinamųjų advokatas Mc- 
Anarney. Pirmiausia jis pa
klausė:

“Ar tuo metu, kai liudijai, 
tamsta nebuvai kaltinamas de-

(Tąsa nuo 5 pus!.).

PRANEŠIMAS

MHMKflASim

riešmetinis Rakandu Išpardavimas
dienas, iki 1 d. Liepos.

Laike išpardavimo 
Krautuvė bus 

atdara vakarais.

Naujos kainos nužemintos nuo 20% iki 35%
Išpardavimas prasidės panedėlio ryte, 27 d. Birželio ir tęsis per 3 

s rnaktjd st @mpany
b, Halsted ot. rin a i a Jurnhur., ftua.. Stovu. SrvtnaMacMA...4201-03 Archer ve.

Be abejonės musų visuomenė yra nuvargusi skaityti ir tikėti įvairiems apskelbimams; taip, kad žmogus nenori atkreipti savo atydą ant jų. 
Bet šis apskelbimas yra kas kita. Jei jus jį perskaitysite atydžiai ir pasinaudosite šia proga, šiuo rakandų išprdavimu, jus sučėdysit dešimtis ir 
šimtus,dolerių, kurie šįmet yra labai brangus. Nelaukite, bet tuoj panedėlio rytą ateikite į jums artimesnę musų krautuvę ir pasirinkite savo na
mams reikalingus daiktus už taip nužemintą kainą. Kur dalį talpiname žemiau.

Sako ir valgis yra skanesnis jeigu valgomas kambarys yra papuoš
tas. Tai yra vienintelis papuošimas turėti dailų, dabartinės mados valgo
mo kambario setą, šis setas yra Queen Anna mados, volnut medžio, su
sidedantis iš 10 šmotų. Stalas apvalus 56 colių, ištiesiamas iki 80į colių 
ilgio. Bufetas dišėm. šėpa ir serveris dideli. 5 kėdės ir 1 kėdė su ran
koms su tikra skūra apmuštom sėdynėm. Kitos Ofl
krautuvės parduoda po $500.00, mes už f w.UU

Ivory bedroom sėt. Tamstos pasiskubinkite. Jus užsiganėdinsite ši
tuo baltu (Ivory) miegamo kambario setu. Komoda yra daili ir paran
ki, lova pilnos mieros. Rėdytis stalai su trimis franeuziškais veidro
džiais. šefenyras su 6 dideliais stalčiais, duodantis didelį pasidėjimą. 4 
šmotai. Pirmiau parsiduodavo už $200.00; COK Aft
dabar už U>33.UU

3 šmotų seklyčios stalai su pilnos mieros lova su stipriais spring- 
sais; galima sulenkti į vidų patalinę; paranki greitam vartojimui, ap
mušta spaniška skūra, tikro aržuolo rėmai,
vertas 175.00; šiame išpardavime 4)0 f .wU

Valgomo kambario setas dėl ekonomiškų namų susidedantis iš ar- 
žuolinio apvalo stalo ir 4 krėslai su skūra apmuštom sėdynėm. Vienas 
stalas kaštuoja daugiau; dabar visi 5 šmotai $37.50
priešinventonmam išpardavimui 

čia nėra ko 
atidėlioti.
Jus galite 
nusipirkti, 
kaip mes sa 
kom, Queen 
Anna” sty
liaus valgom 
mo kamba
rio setą. Šis

setas padarytas iš tikros medegos. Stalas yra 
volnut medžio, apvalus, 54 colių pločio, ištie
siamas 72 colių; kėdės yra pritaikintos. Sėdy
nės tikra skūra apmuštos. 7 šmotai: 1 stalas, 
5 krėslai ir 1 kėdė su ranke- Cį 1 4 Cfl 
nomis. Dabar už. * 1 1

^i^Uibs'on

vasaros laiku šeimininkė 
sugadina, tai į 2 mėnesiu 
nusipirkti ledaunę. Nors 
ledaunių šįmet pardavėm,

Kiek 
maisto 
galėtų 
šifntus 
bet dar turim pasiūlyti pilną pasi
rinkimą už labai nužemintą kainą, 
šeimyniškos mieros ledaunė talpi
nanti savyje 30 svarų ledo su 
enemeluotu C 1 Ji 7 C
vidų

Valgomo kambario stalas 42colių ; 
ištiesiamas iki 68 colių ;aržuolo medžio 
su 5 kojomis ant Sriubų, dabartinė jo k 
aina yra$25.00. Spėkit CIO 
kaip m*es parduosiu, I

II 
imu

Parlor sėt. I>abai stiprus rėmai, 3 šmo- 
tų Colonial styliaus seklyčios setas, ar? 

■’uoloarba mahagony medžio; apmuštas 
su tikra skūra. Gvarantuotas per mus 

pačius. % sučėdysit dabar CQO Ort 
mokėdami UU

Kapitalas ir perviršis 
$245,000.00.

Turtas jau siekia trečia milijoną 
doleriu.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 W. 33rd St., 

Yards 2790

—
Dirbijas ir Importuotojas ge

riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informacijų.

PirmutinisLietuviškasValstijinis 
Bankas Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22-nd ir Leavitt Sts

su visais jusi} reikalais j 
už jūsų pinigus, kuriuos 
jūsų ateitį. Paskolinam

j šį savą Valstijinį Banką, o 
laikote neparankiame Banke, 

i Pinigus ant 1-mo morgečio 
Perkan-

Norėdami rasti tikrąjį Jusli draugą — kreipkitės 
gausite geriausį patarimą, kaip gauti gerą nuošimtį 
namuose, arba uždarę baksuose.- Tas galės užtikrint „ _ 
už 6%. Keliaujantiems į Lietuvą Amerikos ir Lietuvos piliečiams parupinam pasportus dykai, 
tiems pas mus laivakortę. 9

Norintiems vežtis pinigus į Lietuvą galite pirkti muši} bankos draftą, pagal dienos kursą, markes, U. S. 
doleriais arba Anglijos svarais, tas bus mainomas visuose Lietuvos Bankuose arba artimiausioje Paštoje.

BANKO VALANDOS: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Utarninkais ir Subatom-is iki 
8:30 valandai vakare.

Kodėl kūdikį laikyti vi
duje ant nuvargusių mo
tinos rankų, kuomet vai
kų vežimėliai yra siūlomi 
už taip mažą kainą. Lo- 
yds vaikams, pinti vežimė 
liai įvairiose spalvo-

: $22.50

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
kų ir auginant organizacijų 
Namų Budavojimo Draugi
ją

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

AR NŪRI NAMU?

Ruatta & Serenelli 
817 Blae Island Avė.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Pasiryžk ant Case & Martin ir savo pajų, kurie pri- 
rodys užsiganėdinimų.

Užsisakyk Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 9336

Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

St^tey Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty
viu pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

8261 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE*E AVĖ. CHICAGO.

INFORMACIJA
Šiuomi atkreipiame jūsų atydą, kad 

kitoje vietoje Šiame laikraštyj, atra
site surašą geriausios progos vartotų 
karų.

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

Atdara, dienomis, vakarais ir neriš
liomis.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquarters, 
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.



NAUJIENOS, Chicago, III

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

LOTU
Pigiai

į&į<:<'

Duc

Linksmumui

$1.10

Kuflles

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA

Telefonas: Boulevard 7042

$1.35
$6.00

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas

Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D. 

2221 So. Kedzie Avė-

Kiekvienam, kartkartėmis yra geru daiktu apsistojus 
paklaust savęs, jei tikrai taupai, kiek tik gali—jei padedi 
j savo taupymo accountą kiekvieną dolerį, kurį gali nepra- 
leidus apsieiti.

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Jei jūsų atsakymas taip, esi gerame stovyje ant kelio 
prie finansines nepriklausomybes. Jei abejoji — gerai pa
mąstyk!

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių į§į$J Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daronta su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakarą. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 0660

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

KURIE TURI TAUPYMO ACCOUNTUS 
SIAME BANKE

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligą 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phons: Prospect 2704

Subata, Birželio 25, 1921

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų. 

Pardavėja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St, Chicago, III 
Phone Drover 3473

AKUdERKA

Baigusi Aku 
Serijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa 
sėkmingai pa 
tarnauja 
gimdymo 
da rodą viso 
kiosa ligos* 
moterims ir 
merginoms.

lei kokio nors kriminalio nusi 
žengimo?”

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, BĮ.

Phone: Humboldt 5849

Daktaras Petras Šimaitis 
Napraphath’as

Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai 

p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd., 

Kampas Harrison St, Chicago.

Pranešame lietuviams, jog 
atidarėme naują krautuvę 
po No 4617 S. Ashland Avė., 
kur laikome: vyriškus dra
bužius, naujausių madų, siu
tus, skrybėles, čeverykus^, 
marškinius, kaklaraikščius 
ir kitus vyrams reikalingus 
aprėdalus.

Parduodame pigiau negu 
kur kitur ir užtikrinam pil
ną pasitenkinimą.

Užkviečiame visus lietu
vius atsilankyti.

Savininkai.
M. RONDIS ir

J. JANUŠAUSKAS
4617 S. Ashland Av., 

Chicago
Pastaba: Atvažiavusiems 

iš kitų miesto dalių, mes at
lyginsime karfėrą.

Naujausių laikų psychologija tvirtina, kad labai tankiai atsitinka 
kirmėlėmis užsikrėtimas, kurios pas žmogų randasi ir vadinamos Pin, 
galvijinės ir kiaulinės; apvalainos, o kartais ilgosios šniūrinės ir tūk
stančius atsitikimų galima prirodyti pamušusiais nuo jų. Tankiau
sia mirti patinką iš priežasties neatbojimo ant tų kirminų. Todėl, 
kaip tik pajusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniai 
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, BĮ.

“Tai daryti neišpuola” — pa
reiškė teisėjis Thayer. Girdi, 
šitokiu budu klausinėti negali
ma. Kol koks nors žmogus ne
buvo nuteistas, tol nėra pamato 
užsipulti ant jo.

Suprantama, kad toks teisėj d 
Thayer patvarkymas kaltinamų
jų advokatui nedavė galimybės 
iškelti prieš prisaikintousius tei
sėjus to kaltintojų liudininko 
“praeiti”. O ji yra nekokia. 
Faktas yra toks, kad tas liudi
ninkas, Goodrich kartą buvo 
areštuotas. Kaltinta jis dėl pa
vogimo vienos “viktorolos”, ir 
paskui buvo paliuosuotas “pasi
taisymui”.

Kaltinamųjų advokatai dar 
vieną kaltintojų liudininką paga
vo sakant netiesą. Tai Elmer 
Cldrk’ą. .Jis pasisakė, kad auto
mobilis, kuriuo anąmet važiavo 
banditai, buvęs Buick automobi
lis. Bet kiek laiko atgal tas 
pats liudininkas buvo pasakęs, 
kad jis tikrai negali pasakyti, 
ar tai buvo Buick ar Hudson au
tomobilis.

DR. S. WOLF
SPECIALISTAS VYRIŠKŲ LIGŲ 
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir 
7 iki 9 vai. Ned. 1Z) iki 12 pietų. 
1053 W. Roosevelt Rd., Chicago.

Tel. Canal 1986.

^AVest SideSžBank.
k flhe Bank o f "Sat'ety and Friendly Seniai
Rooscvdl Road ai tlalslcd SlrecP Chicago

DR. YUSKA
1900 So. Halsted SL 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

PRANEŠIMAS
Town of Lake Lietuviam

ARTI GRAŽIAUSIŲ UPIŲ

$175

Aiškiausiu ženklu aukščiau minStų kirminų yra, jei jie randasi 
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinanvieji 
symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas, pilvo ir žarnų skausmas, ir tankiai 
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas, 
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustojimas kraujo arba ma- 
žakraujistė, tankus galvos skaudėjimas, nemiegojimas, slobimas, ap
alpimas ant; syk ir tam panašus ženklai apsireiškia. Tas yra ženklu, 
kad tūkstančiai jų randsi išeinamąiam kanale. Visi tie symptomai 
pašalinami visai į trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių 
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčia yra 
tie kirminai. Jei manai, kad kenti nuo tų kirminų, ateik pas mane, 
o aš pagydysiu į kelias valandas, ką gali patvirtint šimtai mano pa- 
ciantų, kuriuos pagydžiau. Pilnas gydymas kainuoja $15.00.

DR. DICKSON, 
1645 Weat 47tb St.

Tarpe Paulina ir Marshfield.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. vakare; nedėlioję 

nuo 10 iki 12.

■ Nesikankykite savęs ^įkaus-
■ mais, Reumatizmu, Saušgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ]
■ — raumenų sukimu; nes skau- |
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į 
U ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- |
■ stis lengvai prašalina viršmi- i 

nėtas ligas; mums šiandie dau- I
■ gybė žmonių siunčia padėka- I 

vonės pasveikę. Prekė 50c per I
" pačtą 55c arba dvi už $1.05. I 

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- I 
E K A TOS”, augalais gydytiea, I 
g kaina 50 centų.

■ Justin Kulis ! 
H 3259 So. Halsted St. Chicago, III. Į 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St„ 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294 
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CH1RURGA> 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 yak. Nedėliomis 10—12 dieną

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 3654

Du blokai nuo Halsted St. | rytus 
Kampas Union Avė.

Gerbiamieji:—
Noriu daugiau žinot apie jūsų įrengtus lotus, naujoj Lie 

tuvių Kolonijoj, taip pigiai, kaip $175 ant lengvų išlygų.
Vtftdas ........................................................................................................................................................

Adresas .....................................................................................

Į IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaite 
tiesioginiais laivais | ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, I1L

PURITY BRAND
Selykla, Extraktas ir Apyniai

1 setas su drebučiais 
6 setai su drebučiais 
Komų cukraus 2 svarai 
Pukiausi importuoti čekiški apyniai sv. 
Oregon apyniai, svaras 
Džiovintų miežių salyklą 2 sv.

Rašykit lietuviškai reikalaudami katalogo. Iš toliau prisiųstus 
orderius greitai išpildoma.

Su orderiu turi būt prisinučiama ir pinigai čekiu arba money or
deriu.

BRIDGEPORT GROCERY
3352 So. Halsted St. Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

PIRTIS.
Turkiška«elektrikinš maudynė
Motelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spindulitd, nerviškumo, 
Šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utaminkais 
dieną ir naktj.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA, 
1657 Weat 45-ta latvi, Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
1 Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
Gydo visokias ligas moterų, vai- g 

I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g 
pančias, senas ir paslaptin- ■

■
Chicago. ■

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame 

dirbtuves. '----- - ---- - " - .....
Pirmutinė Lietuvių Elektroa Korporacija Amerikoje

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

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentą naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daiktų: žiedų ir, 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam j kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

IŠLYGOS; $30 CASH, $5 KAS MĖNUO
Randasi Pietinėje dalyje miesto, pačiame viduryje Calumet dirb

tuvių, dirba tūkstančiai darbininkų už gerą algą ir nuolatinis darbas 
visą metą.

Nauja Lietuvių Kolonija
Keletas kunigų jau apžiurėjo šią naują vietą LIETUVIŲ KOLO

NIJAI ir yra paskirta plotas žemės lietuviškai mokyklai ir bažnyčiai, 
ši yra stebėtinai puiki vieta lietuviams, kadangi arti paranki trans- 
portacija arti pakankamai darbo, ir tik kelios minutos ėjimo iki pui
kiai upei, kurioje puikiausi valtelėmis pasivažinėjimai ir žuvavimai.

VELTUI EKSkURSIJA
Nedelioj, Birželio 26,1921
Patiksite musų žmones dėvinčius raudonos-baltos ir mėlynos spal

vų ženklus prie Illinois Central Station, 31-a gatvė ir ežeras, ant 2:00 
vai. po pietų, nedelioj, birž.-June 26. Jie nuvežš ir parvežė jus ir 
jūsų šeimyną be jokių jums lėšų—veltui. Atsivesk ir savo šeimyną. 
Imkit 31-st St. karą ir važiukite į rytus iki galui karų linijos. Musų 
pardavėjai patiks jus ten dėvinti raudonos-baltos-mėlynos spalvų ženk
lus. Įsitčmykit — nedelioj, birž.- June 26-tą, lygiai 2:00 vai. po pietų.

Negalint, arba laiko neturint atvažiuoti nedelioj, birž. 26„ iš
kirpkite kuponą žemiau tilpstantį ir išpildę' pasiųskite antrašuodami 
šitaip: Mr. A. JUOZAPAVIČIUS, Branigar Bros. Co., 117 N. Dear
born St., Chicago, 111. Tel.: Central 8147.

BRANIGAR BROS. CO.
117 N. Dearborn St., Tel.: Central 8147

šitaip jam pasakius kaltina
mųjų advokatas to liudininko 
atklausė:

“Ar tamsta galėtum pasakyti 
kuo savo užpakaline dalimi Buick 
automobilis skiriasi nuo Hudson 
automobilio?’’

Clark negalėjo pasakyti.
“Gal tamsta gali pasakyti kuo 

kitu jis skiriasi?”
Clark ir to nežinojo.
“Pasakyk man kaip išrodo už

pakalinė Buick automobilio da
lis” — reikalavo advokatas-

Bet liudininkas ir tai padaryti 
negalėjo.

Tad kaip jis gali liudyt, kad 
tai yra tas pats automobilis?

Dar vienas įdomus dalykėlis. 
Kiti du kaltintoju liudininkai 

pasakė, kad tuo metu, kai jie su
rado tą automobilį miške, jie ne
matę, kad jo vienas šonas butų 
buvęs peršautas. Visa tai “ne
ginčijamai priparodo” tik — vie
nas policistas...

Well, bet tas automobilis vis- 
tiek laikomas prie teismabučio. 
Laikomas tam, kad juo “įkvė
pus” tuos, kurie turės spręsti 
apie dviejų žmonių likimą, žmo
nių, kurie, kaip visa rodo, delei 
tos4 žmogžudybės yra nekalti-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

STEBETINI BARGENAI
INRENGTŲ

NAMAMS

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVTNGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J< Harris 
James H. Gatei y 
Fred Farr 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Ar Jus Kankins Pleiskanos ?' 
NAUDOKITE Rttffles 
Ar Jum* Galvos Odą Nislti? 
NAUDOKITE RtlffleS 
Ar Jtpų Plaukai Slenka?' 
NAUDOKITE >

Ar Jus Norite Apsau/oTr Juos?,, J
NAUDOKITE ĄtlffleS f 

Užlailymui savo plaukų gražiai* ir tankiai*
NAUDOKITE gįuffles 

Užlsdžymui galvos odos svuImu u tvariai'
NAUDOKITE

£«■■■■■■■■■■■■■■■■■•
S DR. G. M. GLASER E

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas:

■ 8149 S. Morgan St., kerti 32 St. R
Chicago, Illinois. p
SPECIALISTAS:

3 Moteriškų ir Vyrišką
■ Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS:
5 Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 ■2 vakare. Nedėliomis nuo 10—2 ■ S po piet.

Telephone Yards 687 ■

I DR. C. Z. VEŽELIS 9 
Lietavis Dentistas

4712 Soath Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvės

■■■■■■■■■■■■■■■■■■V

Sveikatai ir
Gerk 

South Side Beverage Co’s
O “MALT TONIC”

gas vyrų ligas
3259 So. Halsted St., ■■■■■■■■■■■■■■■■I

i viiis

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS 
ERASYK JŲ SAVO GROSERNINKO
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Pinigas Daro Finiga
JEI NORITE KAD JŪSŲ PINIGAI BUTŲ SAUGIOJE VIETOJE, 
KAD JIE UŽDIRBTŲ JUMS NUOŠIMTI, KAD GALĖTUMĖT SAVO 
PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS PASIIMTI KAIP TIK PRIREIKIA— 
VISADOS DEKITE Į

UNIVERSAL STATE BANKĄ

CHICAGOS
i savo 

broliukų Vilimų, pusantrų me
tų amžiaus, beverkiant prie sa
vo motinos lavono. Jinai ban
dė tėvus prikelti, bet negalėjo.

Inių metų, atsikėlus rado i. ... '.....
tvarkyti ir pasitarti dėl įvedi
mo pašalpos, greitu taiku žada 
būt sušauktas visuotinis lietu
vių ex-lkareivių susini nik imas.

Dr. Vinco Kudirkos draugijos prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks suka
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.

PASARGA.
Norintieji pasigarsini į sekamos die

nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Capital & Surplus
$250,000.00

šio Banko Turtas Siekia

3,1)00,000.00
TAI YRA DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ 
INSTITUCIJA AMERKOJE PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

SUV. VALST. VALDŽIA IR CHICAGOS MIESTAS LAIKO SA-’ 
VO PINIGUS ŠIAME BANKE.

AR TAMSTAI NE BUTŲ MALONU BŪT MUSŲ KOSTUME- 
RIU? .PRIDUOKITE SAVO ŠANKINĘ KNYGUTĘ BILE KURIO 
CHICAGOS ARBA KITO MIESTO BANKO, KURIS JUS NEUŽGA
NĖDINA ARBA NĖRA JUMS PARANKUS (KAIPO SVETIMTAU- 
TIŠKAS) — MĘS PATYS SUKOLEKTUOSIM IR PERKELSIM VI
SUS PINIGUS SU NUOŠIMČIU I ŠI

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision) 

Perkelkit tuoj — mokėsime pilnų nuošimtį.

PINIGUS LIETUVON
geriausiai ir greičiausiai pasiunčia Universal State Bankas su pil
na garantija. PRISTATO | 21 DIENAS.

Parduoda laivakortes, draftus ir markes PIGIAUSIAI.
Iš kitų miestų prisiųskite mums doleriais, o mes išsiųsime Lie

tuvon auksinais pagal kurso.
Norėdami pirkti arba parduoti namų pirmiausiai atsilankykite į 

musų Real Estate Departmentų. 
Banko Valandos; /

Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po pietų ir vakrais: Utarnin- 
kais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatonus visų dienų iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Dailės Instituto moksleivių 
darbų paroda.

Dailės Institutas yra didžiau
sia dailės mokykla netik Ame
rikoj, o ir visam pasauly. Jau 
susirenka apie tris tūkstančius 
mokinių, priskaitant įvairias 
dailės mokslo šakas.

Pėtnyčioje, birželio 17 dienų 
buvo taip vadinamas uždarymo 
mokyklos programas ir atida
rymas parodos muzėjaus ryti
nėse galerijose.

Diplomas šįmet gavo apie 
25 baigusių mokinių. Galeri
jos yra pripildytos įvairios dai
lės darbais, kurie yra rinktiniai 
iš pačių geriausių mokinių dar
bų ir skulptūros. Tarpe tūks
tančių mokinių yra ir dviejų 
lietuvių M. Šileikio ir A. Valat
kos portretai, kurie išskiriant 
vakarinę mokykla, lanke jų 
pirmus metus dienos laiku.

laiką verkė. Paskui gi sumanė 
eiti pas kaimynę ant viršaus 
pasiguosti, kad ji savo tėvelių 
negalinti prikelti. Mat ji dar ne
žinojo, kad jie amžinu miegu 
užmigę. Vaikučius kol kas te
ta pasiėmė pas save. \

Vyras ilgų laikų buvo be 
darbo, dėl to šeimynoj nebu
vo gero sutikimo. Sako, tankiai 
jiedu bardavus.

Užvakar policijos agentai iš
vertė laukan dvidešimt penkis 
galionus degtines. Ta degtinė 
buvo atimta iš Sam Marcelin, 
1000 N. Franklin gat.

i

O’Brien pašautas.
W. W. O’Brien, pagarsėjusį 

kriminalistų advokatą užvakar 
pašovė į abidvi kojas. Spėja
ma, kad tų padarė Roy Shields 
Maliavotojų unijos biznio a- 
gentas. Rot O’Brien atsisakė į- 
vardinti vyrą, kuris jį pašovė. 
Esu niekada jo neišduosiųs. 
šaudymas įvyko Ryan and No- 
vak saliune, prie 5901 S. Sta
le gat., kaip 6.45 vai. Kiti kurie 
matė tų vaizdų irgi atsisakė, 
ka nors apie tai pasakyti. Žaiz
dos nepavojingos. .

Mario Galpern, keturiolikos 
metų amžiaus, 6717 Glenwood 
ave. parašė (goriausių straipsnį 
apie “Amerikonizmų” ir gavo 
Colonel (pulkininko) Daines 
medalį užtai. Jinai yra gimus 
Lenkijoje ir Amerikon atvažia
vo tik du metai atgal. Tų 
straipsnį parašyti buvo reika
lauta iš pradinės mokyklos 
lankančių vaikučių. Jinai lanko 
Eugene Field School.

Ponia La verne 
1113.5 Watls ave., 
mejo divorsų, už tai, kad jos 
vyras buvo nuėjęs žiūrėti boles 
žaismės laike gimimo jų vaiko. 
Teisėjas Lcw-is pasakė, jog “ka
da kada, bet tokiais laikais vy
ras privalo būti namie prie sa
vo pačios.

Paaiškinimas
Gerbiama Visuomene:

Žemiau paduota išaiškinimų 
buvau priverstas parašyti dėlto, 
jog daugelis žmonių sutinka 
mane ir klausia kaip čia yra 
kad aš dar esu Chicagoj. Jie 
mat mane vadilia Petračiu. (A. 
Petrulis dabar randasi Lietu
voj) Kada Pctratis buvo mano 
pusininku tai aš vedžiau sky
rius: Pinigų siuntimų, laivakor
čių pardavimo, ir Real Estate. 
Vesdamas virš minėtus sky
rius aš daugiau ir tankiau su
tikdavau su žmonėmis. Tie ku
rie nepažino manęs ypatiškai, 
bet lik iš biznio ryšių tur būt 
ir manė, kad aš esu Pctratis. 
Bet nuo šio laiko atminkit visi 
iie, kurie mane nepažinote ypa
tiškai, jog aš, kaip matote, ant 
paveikslo, esu S. I. Fabionas.

Liet. Moterų Apšv. Dr-ja turės šei
mynišką išvažiavimą nedėlioj, birž., 
26 d., kaip 10:00 vai. ryto miškuose. 
Ton vieton nuvažiuoti 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.

Draugystė Adomo ir Jievos laikys 
savo pusmetinį susirinkimų Nedėlioj, 
birž. 26, 2 vai. po pietų McKinley Park 
svet. Del daugelio atidėtų dalykų visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

—Prot. Rašt.

Krutaroieji paveikslai bus rodomi ir 
prakalbos sakomos nedėlioj, birž. 26 
d., 8:00 vai. vak., Raymond Chaple 
darže, prie 816 31 gat. Kviečiame lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti.

—Komitetas.

L. S. S. Rajono Centralinio Komite
to susirinkimas įvyks panedėlyj, birž. 
27 d., Naujienų name. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visi C. K. nariai malonėkite 
susirinkti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

—J. J. Čeponis, sekr.

Woodruff, 
užvakar lai-

PASKUTINĖ PROGA

Amerikoniškos vėliavos, kurias 
musų bankas dalina veltui, bus sun
ku gauti į kelias dienas laiko, todėl 
patariame tiems, kurie nori gauti, 
kad pasiskubintų.

Jei pradėsi tuo jaus naujų taupymo 
accountą su penkiais doleriais ar 
daugiau, mes duosime kaipo dova
nų didelę gražią amerikonišką vė
liavą, su 6 pėdų kotu. Gaukit vė
liavą 4 Liepos.

Aldermanai atmetė algų 
pakėlimų.

Policistams, ugnagesiams 
kitiems 18,050 miesto darbinin
kų užvakar finansų komitetas 
pareiškė, jog šįmet jų algos 
nebus pakeltos. Taipgi truputį 
pakeitė nuosprendį dėl atleidi
mo 175 politiškų miesto darbi
ninkų. Kaikurie jų paliks 
toliau eiti savo pareigas..

šįmet miestas paskyrė $118,- 
218,195 išlaidų. Praeitais me
tais turėjo 132,560,962.

ir

Vienas bučkis $10,000.
Miss. Francis Riddle reika

lauja $10,000 už vienų ja pabu
čiavimų, kurį jai suteikė Jay 
Colvin, Trianglc Motor ko įlipa* 
nijos prezidentas, 2226 Michi- 
gan ave. Jos byla randasi Su- 
perior korte. Praeitų žiemų jis 
pavėžino jų savo automobily; 
paskui pavadino savo namuos- 
na, kur ėmė apkabino jų ir pa* 
bučiavo. Dabar ji reikalauja iš 
jo $10,000 atlyginimo.

Lietuviu StatBliuūSB
Ch. L. Darb. Tarb. konf.

atidėta.
Chicagos Lietuvių DaPbinjn- 

kų Tarybos Konferencija, kuri 
buvo šaukiama susirinkti atei
nantį nedėldienf, birželio 26 
dienų, nebeįvyks. Del tam 
tikrų priežasčių Ch. L. D. T. 
Pildomasis Komitetas nutarė 
atidėti jų vėlesniam laikui.

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

Komitetas.

Pirmiau aš mokinau* De- 
Paul Universitete o vėliau pas 
lojau už managerių Užsienio 
Depai!mente, Central Mfg. Di- 
striet Banko, Chicagoje- Vėliau 
1919 metuose sutvėriau sykiu 
su Petračio visiems gerai ži
nomų įstaigų European .Ameri
can Bureau, 
si ant 35-tos

kuri dabar randa- 
ir Halstpd gat. 
aš atmokėjau 

Petraičiui jo dalį ir priėmiau 
Z. S. Mickevičių.

Ant pat kampo 47-os gatvės 
ir Ashland Avė.

B

Telefonas Pullman 856 I
DR. P. P. ZALLYS 

Lietivy* Dentista* 
10801 So. Miekigan Ar., Roseland. Į 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS ’

1821 So. Halsted St., Chicargo, lig 
kampas 18th St.

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

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

siskyrė su šiuo pasauliu musų brangiausias globėjas ir Tėvelis. Mirė 
birželio 27 d., 1920 m. 6:85 v. ryte turėdamas 49 metus amžiaus. 
Velionis paėjo iš Kauno rėd., Tauragės apskr., Šilalės parap., žėru
čių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus; paliko dideliam nuliūdi
me moterį Vincentų ir mažų dukrelę Kazimierų 3H metų amžiaus ir 
IJetuvoje dukterį Juzefų, senų motinų ir dvi seserį: Kotrina ir Mag- 
delianą. Aki Dieve, Dieve, kad ta beširdė mirtis atėjus atėmė gyvybę 
Ir suardė visų gyvenimų. 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 tų liūdnų dienų 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 ant, 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 
numeriu 1810 S. Union Avė.

Kviečia nubudus moteris Vincenta Repšienė ir maža dukrelė 
Kazimiera

žmogžudės Orthvvein tardymas 
Jau kelintų dienų Mrs. Cora- 

Isabelle Orthvvein yra tardoma 
ir kuo tolyn tuo vis aiškiau 
priparodoma, kad jinai nušovė 
Hęrbert P. Ziegler iš užpakalio, 
o ne iš priešakio save gindamo- • r SL

Ta žmogžudystė atsitiko ke
letas mėnesių atgal. Ziegler bu
vo ženotas turėjo savo pačių ir 
vaikus, bet susimylėjo su ja ir 
ilgokų laikų jiedu draugavo. 
Paskui ištiko ta tragedija — ji
nai nušovė savo mylimąjį. Iš 
sykio jon žiūrėta netaip baisia 
akimi. Ji buvo paleista užsista- 
čius kaucijų. Mat pirmų syk jų 
tardant, ji įtikino teisėjus, kad 
Ziegler norėjęs jai krėslu su
duoti ir tuo sykiu sudavęs per 
revolverį, kurį ji laike savo 
rankoje. Tokiu būdu revolveris 
iššovė ir jį užmušė. Ret šiuo 
kartu atsirado priparodymų, 
kad Ziegler nušautas iš užpaka
lio. Reiškia jinai nušovė jį ne 
save gindamosi, bet jį užpulda- 
ma. Jeigu tas bus priparodyta, 
tuomet jai bus prastas dalykas.

PIKNIKAI.
Ot ir vėl, nedėlioję šventa! O, 

žmonės rūpinasi, kur jiems rei
kės pasidėt sulaukus nedėlioję 
šventa, kuomet miesto gyveni
mas pabodęs, tvankus oras— 
šilta? Visai bereikalo galva su
ka, kuomet lietuvių organizaci
jos apsirūpina savo viengenčių 
likimu vasaros laiku “nedėlioję 
šventa”.

Subatos vakare, imkit gatve- 
karį ir važiuokit į pikniką su 
programų, kurį surengė Aukso 
Rykštės Merginų Kliubas ant 
bažnytinės žemės, 44 gatvė ir 
Fairfield Ave.

Ant rytojaus, t. y. birž. 26 d. 
rengkitės į 8-ą metinį piknikų 
Liet. Mylėtojų Dr-jos, Bergma
no Grove darže-

Jei ten neparanku, važiuokite 
į Liet. Taut. Liuosybės Dr-tės 
didelį pikniką į Leafy Grove, 
VVillovv Springs.

Jei nori gražiai skambančių 
dainų pasiklausyti, nepraleiskite 
progos nenuvažiavę į žinomą 
Chernausko daržą^ Lyons, nes 
ten ir bus piknikas su progra
mų, kurį rengia S. L. D. 1-as ap
skritis.

už pusininkų
Mes esam pilnais žinovais savo 
užsiėmime ir turim atsakantį 
mokslų. Kiekvienas žmogus 
atsilankantis į musų Biurų gan 
na patirusių žmonių ypatiškų 
patarnavimų. Todėl mes ir tu
rime didelį pasisekimų biznyje.

Pranešima?
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. Bakutis, Rašt.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Antano Abromavičio, 

paeina iš Joniškio, buvo metus Ra
seinių apskr. Burnių kaime. Ameri
koj gyvena apie 30 metų. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsiašukti.

JUOZ. ABROMAVIČIA,
4614 S. Paulina St., Chicago, III.

JIEŠKAU Antano ir Roko Gužaus- 
kų, Antano Radvilo, ir Kazio Matu- 
lioko. Šipulių apskr., Grudžių para
pijos. Malonės patys atsiliepti, arba 
žinanti teiksis pranešti, už ką busiu 
dėkinga.

ELENA LEMENTAUSKAITĖ, 
3223 S. Emerald Ave., Chicago, III.

SIUVĖJA 
PASITAISĖ

Pasekė kaiminkos patarimą 
ir vartojo Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound.

Vernon, 
kenčiau

Bedarbis nužudė savo pačių ir 
pats nusižudė.

John Lohoda, trisdešimts ke
turių metų amžiaus, 2147 W. 
Walnot gat., iš ketverge į pel
nyčius naktį, nušovė savo pačių 
ir paskui pats nusišovė.

Rytų jų duktė Marytė, aštuo-

Am. Lietuvių Ex-Kareivių 
organizacijos valdyba nusis
kundžia, kad nariai mažai be
sirūpinu savo, kaipo buvusių 
kareivių organizacijos reikalais 
ir kad kaikurie visai ją aplei
džiu. Pirmininkas Wm. J. Ka
reiva ir nutarimų raštininkas 
F. Raila atsišaukia į visus cx- 
kareivius lietuvius, kad jie. ne
apleistų savo organizacijos, 
bet laikytus joje ir darytų pas
tangų ja geriau sutvarkyti. Jie 
sako, kad reikią būtinai įvesti 
ex-kareivių organizacijoj narių

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

— Direkcija.

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

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengia draugišką išvažiavimą 
nedėlioj, birž. 26 d., į Bevorly Hills 
mišką. Iš Roselando reikia važiuot 
nuo 79tos gvės karais iki Ashland 
Ave., Ashland Ave. kol karai eina, u 
nuo ten paeit į vakarus. Kviečiame 
narius ir svečius gausiai dalyvauti.

— Komitetas.

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

— Valdyba.

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

— W. Sharka, Ęin. RaŠt.

Melrose Park. III. — Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo nriešpusmetinis 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
birž. 26, J. Vaičiulio svet., prie Lake 
ir 23čios Ave. Pradžia 1 v. pietų. 
Visi nariai kviečiami susirinkt.

— Prot. Raštininkas.

JIEŠKAU Jurgio Mikalausko, 
33 metai kaip Amerikoj, Kau
no rėd., Šiaulių apskr. Žinanti jį 
malonėkite pranešti, arba jis 
pats teiksis atsiliepti.

Baltramiejus Mikalauskas, 
Kauno rčd., Šiaulių apskr., Pa- 

Į krojaus valsčiaus, Karašilio 
|kaimo. Lithuania

— “Per tris metus 
agoniją kiekvie

ną menesį skaus
mus šonuose. At
radau tuom- laiki- 
n’us palengvinimus m gydytojo suteikto-
se gyduolėse, arba 
visai nieko, vienok 
vartojau, koliai 

Rlj mano vyras nepa-
| H/' matė pagarsinimo

. Lydia E. Pinkham
I Vegetable Com- 

>ound. Minėjau 
apie jj savo kaiminkai ir ji pasakė, 
kad ir ji yra ėmusi ir sulaukė geras 
pasekmes, tad patarė pamėgint. Gu
lėjau lovoje dalį laiko ir mano gy
dytojas pasakė, kad turėsiu eit am. 
operacijos, bet mes nusprendemo iš
mėgint Vegetable Compoundą, taipgi 
vartojau Lydia E. Pinkham Sanative 
Wash. Esmu siuvėja ir dabar ga
liu' atlikti savo darbą ir apart to stu- 
bos darbą. Kviečių panaudot šį ma
no laišką, kaipo paliudijimą, nes es
mu pasirengusi tarti žodį apie jūsų 
gyduoles.” — Mrs. W. M. Stephens, 

1103 N. Commerce St., Vernon, 
Texas.

Siuvėjos, kuomet esate nusidirbę ir 
jaučiatės panašias negales, tad turit 
pasinaudoti ponios Stephens patyri
mu ir imkit Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundą.

APSIVEDIMAI.
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 Ave.

GYVENIMO ..MOŽAISKU- 
MAS.

“Tamista ir aš, esame mo- 
zaiški darbininkai”, sako 
Forbes. “Gali būt gyvenimas 
palygintas mozaiškumu. 
Kiekviena dalele yra maža, 
bet kuomet visas mozaiškai 
sudeda, visupirmiausiai ar 
baisių baisiausiai, tad tas ir 
rėmėsi ant sutvėrėjo išmin
ties, kokias daleles parinko, 
išmintingai, ar ne išmintin
gai”. Gyduolės, taipgi mo- 
zaškos. Jei jų sudėtinė su
rinkta išmintingai, tad augš- 
čiausis panašumas yra Tri- 
nerio Karčiajam Vynui. Jei 
sudėtinė parinkta neišmin
tingai, visas augščiausis pa
našumas daugiausiai yra pa
mėgdžiojimas įžymios Tri- 
nerio gyduolės. Tobulumą 
Trinerio Kartusis Vynas at
siekė po daugelio metų stu
dijavimo, nesuskaitoma 
daugybe skonio ir rūpestin
gų eksperimentų. Sudėtinės 
(cascara sagrada ir kitos 
karčios šaknys ir žolės ir ty
ras raudonas vynas) ne vien 
ką išmintingai surinktos, bet 
ir jų vertybė, taipgi augš- 
čiausios pastovumo rųšies. 
Kiekvienas kenčiantis nuo 
gasų, nemalimo, vidurių už
kietėjimo, prasto apetito, gal 
vos skaudėjimo etc. gali imti 
Trinerio Kartųjį Vyną su 
pasitikėjimu. Jūsų vaisti
ninkas arba vaistų pardavė
jas turi užtektinai Trinerio 
gyduolių — Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash
land Ave., Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1637 W. 51 at. kamp. Marahfield av 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

BASTA-PAMESTA
PAMEČIAU $500 Šerus verčios. Kas 

radote, sugrąžinkite, už tai bus atly
ginta.

TAMOŠIUS NOREIKA, 
4628 S. Wood St. 

3rd floor front.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO SU 

valgiu Bridgeporto apielinkėje. 
Praneškite į Naujienas 322

REIKALINGAS kambarys ve 
dusiai porai su 7 metų vaiku; 
kas tokį kambarį turite, Chica- 
goj arba apielinkėj, meldžiu 
atsišaukti antrašu:
S. B. 3238 So. Halsted st.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI 4 kambarių stuba Mor

gan Park. Galima laikyt gyvulių ir 
paukščių; arti West Pullman dirbtu
vių, 3 blokai iki lllth gatvekarių. 
Kreipkitės:

ELZ. PŪKAS,
1419 W. 113th PI.,

Arba LITHUANIAN REALTY CO., 
3220 Wallace St.

IŠRANDAVOJA 2 kambarių

šviesus kambariai.
3518 N. Parnell ave 2 lubos 

Phone Yards 1846

REIKIA DAfiBININKŲ
MOTERŲ

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

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,

1718 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui popierinių atmatų. Smagi vieta, 
geros darbo aplinkybės.
REPUBL1CAN WASTE PAPER CO.

1039 W. Congress St.
Tel. Haymarket 856.

REIKIA MOTERŲ PRIE 
SORTAVIMO ATKARPŲ.

GERA ALGA IR DARBAS.
I. KERNES,

1461» Blue Island Avenue

REIKALINGAS pirmarankis 
virėjas. Darbas ant dienų 
mokestis gera.

Atsišaukite į Naujienas 321

REIKIA bučerio; turi mokėt 
lietuvių ir anglų kalbas.

A. Paskatintas
3934 So. Califomia ave.
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REIKIA ŪAREIIMIMKII AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME. NAMAI-ŽEME.
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 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE 

Independence State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd.

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

9:00 vak.

IŠMAINYK SAVO 
SENA MRį

DARYK TAI DABAR
Jūsų senų karų (nesenesnį kaip 1912) 

imsime į mainus kaipo dalį 
cash išmokesČio.

KARAS TINKA KIEKVIENO 
KIŠENIUI
karus išmokėjimais

iš kurių gali pasirinkt
PIRMIAU ATEISI, 

PIRMIAU APSIRŪPINSI 
DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR 

B1MO, ATDARŲ IR UŽDARŲ 
MODELIU

Visi Mitchellio pertaisyti lygiai 
Svarantuojami kaip ir nauji.

[ENESIN1Ų IŠMOKĖJIMŲ

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj ir greitu laiku, 
žastis — našlysta. 
progos. Parduosiu 
Lietuvon važiuoti.

1436 So. Morgan St.,

Pardavimo prie- 
Nepraleiskit šios 
pigiai, nes noriu

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

831 W. 33-rd St-

STOGKAI-SEROS

Parduoda
96 karai.

PARDAVIMUI grosernfi, Ice 
Cream. ir minkštų gSrimų, cigarų, ta
bako ir notions. Vieta apgyventa 
lietuviais, lenkais ir kitokiomis tauto
mis. Biznio daroma nuo $75Z)0 iki 
$150 į dieną. 4 kambariai pragyveni
mui, renda pigi, lysas.

1639 W. North Avė.

PARADAVIMUI 5 kambarių visai 
Keti rakandai. Gali išrendavot ir 
kambariu no No. 5701 So. Laflin 
St. Savininką galima matyt visada 

3200 S. Halsted St.

MIESTE FARM A.
Pardavimui dviejų akrų farma su gy
vuliais ir paukščiais. Keturių kamba
rių stuba ir kiti budinkai gerame pa 
dėjime. Trys blokai nuo 
gatvekarių. Dirbtuvės 
Skinder, 
3301 So. Halsted Str., 

Tel.: Boulevard 6775.

Ilalsted St.
aplinkui. J.

Chicago, U

PARDAVIMUI
SALIUNAS, 

Lietuvių kolonijoj.
34LTS. WALLACE ST.

PARDAVIMUI rakandai, puikus 
gramafonas, karpetai ir lova. Pai- 
duosiu visai pigiai. Priežastis, tu
riu išvažiuoti kitur. Savininką ga
lima matyt subatj po pietų. 2918 So. 
Union Avė. 1-os lubos iš užpakalio.

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- 
kėjimą. Atsilankykit tuojau pas 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

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

PARDUODU 20 Šėrų Co-operative 
Society of America. Pardavimo prie
žastis— važiuoju Lietuvon.

TONY, 
1931 Canalport Avė.

2-os lubos užpakalyj.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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.

REIKIA pirmos klesos bar
beno, kuris gali lietuviškai ir 
lenkiškai kalbėti.

Atsišaukite greitai.
2620 W. 47-th St.

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei

PLANAS
$200.00 $75.00 $25.00

300.00 100.00 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.

PARDAVIMUI 3 šmotų stubos se
tas ir du stalai; turime parduoti grei
tai už pirmą pasiūlymą, nes turime 
apleisti miestą. Atsišaukite

J. ČEPONIS, 
2121 W. 28rd PI.PADDAVIMUI Saliunas

Rusų ir lietuvių apgyventoj 
apielinkė]. Senas biznis, per 
daug metų išdirbtas.

1400 So. Union avė. Chicago I paimti. Kambariai šviesus. Par

PARDAVIMUI groserne lie
tuviais apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų.. 
Atsišaukite 2002 Canalport Av.

PARDAVIMUI 3 kambarių 
rakandai. Gali ir kambarius

duosiu greitu laiku. Atsišaukite

1156 Wallace St

NAMAI-ZEME.

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.

MŪRINIS 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.

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

L. KARWOSKI, 
5159 S. Racine Avė.

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

3521 Deodor St.
Indiana Harbor, Ind.

REIKIA vyri) kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa 
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai; 
ke tapti superintendentu. Jei esi 

darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit m*usų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

MITCHELL 
AUTO CO.,

DU PARDAVOJIMO KABARIAI 
ŽEMUTINfiS GRINDYS 

Žemutinės grindys, Žemutinės grindys 
2328 2834

Michigan Avė. Michigan Avė.
ATDARA DIENOMIS 

VAKARAIS, NEDALIOMIS
Telefonas Victory 3805 

Važinėk kasdieną 
Mokėk sykį į mėnesį

Farmos prie Chicagos

Už PUSĘ 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.

Mūrinis namas ant trijų pa
gyvenimų 5 6—G kambariai 
elektros šviesa. Kaina $9,500. 
$2,000 įmokėti likusius kaip 
remia.

AKUŠERKA M. BANIENft 
po antru vyru 

VAITKEVIČIENE
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. '

431

MUTUAL CASUALTY
CO„

S. Dearbom St.
Room 911-912.

PARDAVIMUI Oakland karas, pi
giai. Savininkas apleidžia miestą. Ga
lima matyt nuo 6 iki 7 vak.

D. K., 
855 West 51st PI.

WM.
1IOO

D. MURDOCK and CO.
S. Kedzie Av. near Archer
9 A. M. to 7 P. M. ir ne

dėlioj.

PARDAVIMUI
GROSERNE

KREIPKITĖS:
3759 So. Halsted st.

PARDAVIMUI saliunas.
Pardavimo priežastis važiuoju 
ant farmų. Apgyventa lietuvių,

903 N. Racine Avė.

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

REIKIA dviejų darbininkų, kurie 
suprastų pentinimo ir kalkiavimo 
darbą. Atsišaukite tuojaus.

J. BALTRŪNAS, 
2500 W. 39th St.,

Tel. Lafayette 919.

REIKALINGAS patyręs draiveris 
su arkliu ar su automobiliu prie iš- 
važiojimo duonos, kuris galėtų užsista 
tyti kauciją. Atsišaukite 3138 S. Hal- 
sted St.
Phone Boulevard 240.

PARDAVIMUI labai pigiai puikia
me padėjime 7 pas. Hudson automo
bilius 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.

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

9342-44 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI

KXTRA $2,000 PIGIAU.
Pardavimui bučernė ir grosemė ar

ba mainysiu ant loto, narna, automo
bilius ir t.t. Priežastį pardavimo su
žinosite ant vietos.

Kreipkitės:
AUGUST GRIGAS, 
4605 S. Paulina St.

JŪSŲ PROGA
Nebūk amžinu vergu arba belaisviu 

prie sunkių darbų nuo dienos iki ki
tos dienos ir be geresnės ateitis. Pra 
dėk savo atliekamą laiką vakarais ir 
nedėldieniais sunaudot ant gero, vietoj 
ką eikvojat savo atliekmą laiką ant 
niekų. Stok prie musų, o uždirbsi nuo 
$160.00 iki $800.00 į mėnesį. Dauge
lis pristojo linksmumo delei, bet da
bar lengvai padaro gerus pinigus. 
Nedaro skirtumo, kuomi dabar užsi
imat ir kur gyvenat .rašykit man, o 
aplaikysit brangius, pinigą darančius 
sekretus. Mano draugiškas patarimas 
ir prigelbėjimas visiškai veltui. Ant-

*
CHARLES URNIK, Room 342, 154 

W. RandoIph St., Chicago, III.

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

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

2900 S. Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 

r kitokį įvairiausi daiktai. Pragy
venimui 4 kambariai užpakalyj. La
jai gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metų. Atsišaukite Naujienos 
317.

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

1621 S. Union Avė.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groserne 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Pigiai 
sišaukite pas:

JUSTI N MACKIEWICH,
2342 So. Leavitt St., 

Phone Canal 1678.

At-

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

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

2560 So. Halsted St.
priešais 26th St. *

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

PARDAVIMUI groserne, bučernė 
ir namas sykiu; 5 pragyvenimai kam 
bariai ir nauja barnė 2 automobiliam, 
labai pigiai.

3355 W. 38th St.
Savininkas, 2824 W. 38th PI. ant 

antrų lubų.

PARDAVIMUI groserne ir taipgi 
sykiu namas 5 kambarių. Elektra, pe
čiu šildoma. Pigiai.

2245 W. 22 St.

PARDAVIMUI Fordas 1 tono
express body ir cab. Nauja?

1921 motoras. Kaina $500.
Ant išmokėjimo, jei norėsite.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Ren
da pigi, nėra kreditorių. Pragyveni
mui kambariai. Pardavimo priežas
tis— važiuoju Lietuvon. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą.

5159 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj prie Pullmano dirbtuvių. Biz
nis gerai eina. Pardavimą priežastis 
—važiuoju j Liętuvą.
10301 Cottage Grove Avė., Pullman

Kreipkitės:
MEM MOTOR CORP.

3110 So. Michigan Avenue,

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj. Biznis gerai eina. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Norin
tieji pirkti, pasiskubinkit.

510 W. 81st St.
Tel. Douglas 3730

PAĘDAVIMiUI saliunas ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Atsišaukite

FRANK KOVALSKI 
2001 W. 20-tii St.

kampas Robey St.

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

8344 So. Emerald Avė.

PARDUOSIU saliuną labai pigiai, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per 12 
metų. Apgyventa lietuvių ir lenkų. 
4 kambariai, renda pigi — $50 į mė
nesį.

OAKLAND 
Oakland — kaip nauji 

$750 
Touring Automobiliai 

dūkiausiai tinkanti pasivažinėji
mui visiškai nauji pertaisyti musų 
pačių dirbtuvėse; užlaikome Oakland 
Motor Car Co. naujus karus, gvaran- 
tuotus ir 30 dienų VELTUI PATAR
NAVIMAS’; puikiausi ratlankiai; tik
ras bargenas ;šis yra musų vadovas; 
ateikite anksti. Atdara visą nedėldie- 
nį vakarais iki 9 vai.
CHICAGO OAKLAND COMPANY 

2426 Michigan Avė.,
Calumet 5310.

1719 Eilėn St.
Važiuok Milwaukee Avė. karu iki 

Paulina ir IVood Sts.

PARDAVIMUI saliunas su barais, 
pianais, 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 bučernė ir 
groserne geroj vietoj tarpe lie
tuvių ir kitų tautų. Biznis 
cash, nėra knygučių. Su auto- 
mobilium arba be automobi- 
Haus. Platesnių informacijų 
klauskite telefonu Lafayette 
5195.

RAKANDAI

PARDUODU 7 pasažierių Hudson 
automobilių, gerame padėjime tik už 
$350.00. Priverstas parduoti taip pi
giai, kadangi panedėlyj apleidžiu mies

P. M.
3352 S. Lowe Avė.

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

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

3641 S. Halsted St.
Tai.: Boulevard 8962.

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, vėliausio? 
mados fruntinės setas, dining setas 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo 
sime ant syk arba atskirai už tave 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė.

j 14 akerių, geri budinkai, visa žemė 
apsėta: kornais, kviečiais ir kitais 
javais. 7 karvės, 3 arkliai, pulkas 
vištų; prie pat kelio, prie gatvekarių 
linijos ir geležinkelio. Miestan gali
ma atvažiuoti į 45 minutas laiko.

j 10 akerių, juodžemis, budinkai, gra
žus sodas; žemė apsėta: kviečiais, 

i miežiais, kornais ir dobilais. Prie 
gero kelio ir miesto. Kaina $4,000.

15 akerių ,seni budinkai, žemė už
sėta javais; graži vieta, prie gero 
cementuoto kelio. Pėstiems eiti iki 
gatvekarių 20 minutų. Galima dirbti 
bile kokį darbą ir atliekamais laikais 
apdirbti farmą.

Į 60 akerių, netoli Chicagos: 3 ark
liai, 12 karvių, nauji budinkai, viš
tų, žąsų, kiaulių, naujos mašinos, la
bai puikus 7 kambarių namas, gra
žus sodas, labai puiki vieta.

40 akerių, puiki juodžemė: kornais, 
kviečiais, rugiais, dobilais užsėta; ge
ri budinkai ir mašinos. Parduoda 
viską kartu už $1,000 įmokėjimo, o 
likusius lengvomis išlygomis.

11 akerių pačiame mieste, Lemont 
111. miestelyj. 2 karvi, 1 arklys, 2 
paršai, 60 vištų; nauji budinkai, so
das, žemė užsėta kornais ir užsody- 
ta daržovėmis. Kaina $6,000. 24 my
lios nuo Chicagos. Maino ant 
cagos propertės.
FIRST NATIONAL REALTY 

736 W. 35th St. 
Klauskite J. Pyndina.

—U-4-l------- a-----
BRIGHTON PARK.

Turinti parduoti namą Brighton 
Parke, praneškite. Mes turime kos- 
tumerį. Parduosime į trumpą laiką. 
Praneškite musų ofisan. 
FIRST NATIONAL REAI.TY CO.

736 W4/ 35th St.
------------------«... ------- -------------------

BARGENAS

Savininkas parduoda 5 kambarių 
bungalaw, pečiaus šiluma, elektros 
šviesa, naujai ištašyta. Karves tvar
tas galima pakeisti j automobilio ga- 
radžių, aspalt gatvė ir išmokėta. Ran
dasi 4062 So. Artesian Avė., arti Wes- 
tem 
850. 
200.

ir Archer Avės. karų. Kaina $2,- 
Išmokėjim-ai. Inšiuryta ant $2,-

Tel.:
1506 Masonic Temple, 

Central 4868.

PARDAVIMUI mūrinis namas vie
no pagyvenimo, 4 kambariai. Elektra, 
?asas, 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.

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 
Atsišaukit:

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

floro.

Chi

CO
UŽ $3.000 GROSERNE IR 2 NAMAI

Pardavimui groserne, 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
natve ir liga Klauskit J. Skinderio: 
3301 So. Halsted Str.. Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775.

BARGENAS.
4 kambariu stuba ir 4 lotai par

davimui. Vištų, žasu. ožka, kralikai, 
karveliai. Kaina $2.950.00

3718 W. 56th PI.

J. N. ZEWERT MGR.

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.

MOKYKLOS
NAMAS SU BIZNIU 

ant Bridgeporto.

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

3 metų senumo mūrinis namas, mo
demiškas, 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 modemiškas, su 
šiluma, štoru ir rakandais. Gera vie
ta dėl jaunų svečių ir geras pelnin
gas biznis. Turi būti parduotas iš 
iriežasties ligos.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35 St. 
Klauskite P. Borneiko.

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

LITHUANIAN REALTY CO., 
3220 Wallace St.

nau- 
visa

Farma Lemont, III. pardavimui arbt 
mainymui ant namo.

60 akerių žemės, visos triobos 
jos, įrengtos kaip mieste, žemė
dirbama, javai užsėti, visos mašinos 
farmai reikalingos; 4 arkliai, 10 kar
vių, 12 kiaulių, 100 vištų ir daug ki
tokių paukščių. Prie pat Archer Av. 
Geras kelias nuo pat Chicagos. Turi 
būti parduota greitai ir pigiai. Prie
žastį pardavimo sužinosite pas

C. P. SUROMSKI & CO. I 
3346 So. Halsted Str.

------------- 1------------- --------------------- —-------

PARDAVIMUI medinis na
mas; 2% pagyvenimų. Garad
žius dėl 2 automobilių. Ir lotas, 
kuris randasi sale namo.

1807 W. Armitage Avė.

PARDAVIMUI farma 120 akerių 
Scott, Mich. Mūrinis namas dviem 
pagyvenimais, baimė, 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.

PARDAVIMUI cement bloksų na
mas. Taipgi sykiu parduodu ir 
ną. Dar šalę yra lotas. Be to 
džius 2 automobiliams.

15705 So. Halsted St., 
Pheonix, Ilk, Harvey.

saliu
gara

, STUBA IR LOTAS.
Pardavimui. Kaina $2,500.00 prie 

1627 So. Ruble St. 4—4 kambarių 
flatai. Rendos $35.00 į mėnesį. At
sišaukite: '

CHAS. J. VAN SACK, 
2007 So. Racine Avė

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

2607 S. Halsted St.

KIŠENINIŲ
ir

MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ
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.

VALENTINE DRESMAKING 
CfOLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė jimsais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu lietuviams, kad ša

lę mand farmos yra geros žemės, ku
rią galima nupirkti už labai prieina
mą kainą. Kas dabar mano pirkti 
farmą, štai yra puiki proga įsigyti 
puikią farmą. Žemė yra labai derlinga, 
auga viskas ką nepasėji. Atvažiuokit 
tiesiai pas mane, arba rašykit, o aš 
Jums duosiu kuonopilniausias informa
cijas. šioj apielinkėj yra daug lie
tuvių ūkininkų. Aš pats čia nusipir- 
tau šmotą žemės ir matau, kad čia 
galima puikiai gyventi, tad aš patariu 
pirkti žemė1 šioj apielinkėj kol da yra 
iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys, 
arba rašykit ant sekančio adreso:

J. STEFANKEVIČTUS, 
P. O. Woodboro, Wis.

TUŠČIOS PR A PERT ES' SOUTH 
WEST SIDE.

Pardavimui lotai, ant kurių jau ga- 
ima statyt namus.

Tikai pribukit nedėlioj, ant West 
55th St. tarpe California ir Fairfield 
A.ves. Cemento šalygatvei .suros, van 
duo suvestas ir apmokėta, tik $600.

60 pėdų kampas California ir Fair
field Avės., už didelį bargeną.

Fairfield Avė. lotai į pietus nuo 55- 
os gatvės, $445.

Miera 30x125 pėdas ant išmokėjimo, 
įmokant vieną dešimtadalį ir likusius 
jo $10 kas mėnuo. Netoli publiškos 
mokyklos ir parko.

Kreipkitės i brench ofisą nedėlioj po 
lietų, nuo 1 iki 5 vai., kampas S. Ca- 
ifornia Avė. ir W. 57th St.

E. A. CUMMINGS & CO., 
Mąin Offise, 40 N. Dearbom St.

PARDAVIMUI bizniavas na
mas lietuvių apgyventoj vietoj 
arba mainysiu ant namo 
gyvenimui, atsišaukite.

2214 W. 23-rd plaue 
Tel. Canal 1749

pa-

PARDAVIMUI 1 akeris žemės, 4 
kambarių namas. 1 Karvė, 3 kiaules, 
100 vištų ir šiaip visokį įtaisymai. 
Parduosiu pigiai, nes likau sužeis
tas, todėl negaliu laikyti. Atsišaukite:

C. K.
11334 S. Homan Avė.
Mount Greenvvood, 111.

PARDAVIMUI stuba ir lotas, 
priekyj krautuvė prie 3758 
Wallace st. Groseris pardavi
mui. Kreipkitės:

3759 So. Halsted st.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMfi

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta 
mistos kaimynas tam-istos, šir 
džia ir sielą. Stambaus produk 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda 
vojame po $25 už akerį. Bažnyču 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbtu 
žeme turi abelną vertę virš $135 u? 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš

PARDAVIMUI namas ir 
tas su krautuve priekyj.

3758 Wallace st.
Kreipkitės 3759 S. Halsted

lo-

St.

ku.

840

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

West 33rd St., Chicago, III 
Tel. Yards 2790

MAINYMUI Kas turite vie
ną du ar tris lotus, Marquette 
Manor ar kitoj kokioj geroj 
vietoj ir norite mainyti ant au
tomobilio. Atsišaukite

840 W. 33-rd st. Yards 2790

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

2)
3)
4)

ILLINOIS FARMA.
130 akerių farma netoli _ Chicago 

juikųs namai ir gera žemę; visi ja
vai, melžiamos karves, arkliai, paukš 
Šiai ir mašinerijos. Gali tuoj eit n 
gyvent. Lengvi išmokėjimai. Savi
ninkas, telefonuok Normai 8299.

GERIAUSIS 1NVESTMENTA S.
Geriausia proga jvestyt pinigus per 

cant kampinį lotą smarkiai augančia
me mieste—Indiana Harbor, Ind. Pik 
du blokai nuo lietuvių bažnyčios, vie- 
;a jau apgyventa. Greitai parsiduoda 
nes savininkas važiuoja Lietuvon. Vie
nintele proga, todėl nepraleiskite.

LITHUANIAN REALTY CO., 
3220 Wallace St.

BARGENAS
Bizniavas muro namas, 4510 So 

Marshfield Avė., trys pagyvenimai ir 
štoras. Cementuotas skiepas po visu 
namu, štore dabar yra bučernė ir 
grosemė. Galima pirkti vieną namą 
arba sykiu su bizniu. Lietuvių apgy
vento] vietoj. Nupirkus vieną namą 
savininkas prižada biznį išparduoti, 
tad tame štore galimu atidaryti saliu 
ną. Labai patogi vieta dėl bile kokio 
liznio. 
ninkas 
fornią. 
duokite

Priežastis pardavimo— savi- 
serga, turi išvažiuoti į Cali- 

Apžiurėkite šitą namą ir 
savo pasiūlymą.

A. M. BARČUS,
4601 So. Hermitage Av., Chicago, III. 
Tel.: Boulevard 6080L

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

PARDAVIMUI dviejų augštų 
įamas ant dviejų lotų. Trys 
hitai, elektra ir gasas, visas 

naujas plumbingas naujai ma- 
iavotas.

252 W. 47-th St.

FARMA UŽ PUSĘ KAINOS
80 akerių geriausios žemės, Wis- 

consin valst., įmokant $500.00 nupirk
si. Arba mainysiu ant namo, loto ai 
kokio biznio.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 So. Halsted St.

VYRAI IR MOTERS, mokinkitės 
harberio amato dienomis ar vakarais. 
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet 
mokinantės amate. Išmokę uždirba 
nuo $12 iki $15 į savaitę.

International Barber College, 
653 West Madison St, 

Chicago, III,

SKAITYKIT IR PLATINK1T


