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True translation filed with the post-master at Chicago, Ill./July 11, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Želigovskis puola ballgudžius
Nacionalistai nori Konstantinopolio

Washingtono nusistatymas nepersimamęs

Želigovskis puola
Baltaodžius.1

žudoBaltgudžiai ir lietuviai 
Želigovskio kareivius; Vilniuj 

ir gardine neramu.

tis. Bet kaip oficiali n iuose ra
teliuose aiškinama, jis visiškai 
negudrias ir net negalimas są
lygas status.

Be kita tos jo sąlygos reika-, 
lauja pilnos turkų kontrolės 
ant Konstantinopolio, ir sąs- 
maugos (Dardanelių), o taip-

lenkų

nųjame Vokiečių-Busų fronte 
prasidėjo naujas karas. Baltgu
džių savanoriai kareiviai, apsi
ginklavę šautuvais ir kulko
svaidžiais, renkasi į kasinius ir 
kitas atatinkamas tvirtumas, 
kur jie savo mūšio linijas su
daro.
kariuomenė, generolo Želigovs- 

V kio vadovaujama, baltgudžių 
pozicijas puola apginkluotais 
automobiliais.

Tokios žinios paduodama ofi 
cialinėj telegramoj, kurių šian 
die gavo Baltgudžių respubli
kos misija, esanti Beri i ne.

Misijoje pareikšta, kad 
kaimiečiai Vilniaus srytyje, 
rlą dabar laiko Želigovskis,
sukilę. Sako, kad prie šito žin
gsnio bal įgūdžius 
nesėkmingas lenkų 
gšlojoj Silezijoj. •

Pranešama, kad
sukilėliai lenkų jėgas .ytin selę-

Trakija, Smyrna ir kai kurios 
kitos teritorijos. Faktinai, vadi
nasi, reikalaujama, kad Turki
jai ir Europoj ir Azijoj — 
butų pripažinta tai, ką ji turėjo 
prieš karą. 

---------------------------
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 11, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Washingtono Valdžios nu
sistatymas nepersimainęs.

“Tąika” Airijoje.
“Mūšių paliauba” prasideda 
šiandie; premjeras Lloyd

George tarsis su De Valera.
LONDONAS, liepos 10. —

Vakar netik Dubline, bet ir vi-

Intrygos Springfielde.
Gatvekarių baronų priete- 

liai darbuojasi.

SPRINGFIELD, liepos 10. —
soje Airijoje buvo istorinė die- Senojo Illinois valstijos guber- 
na: Airijos “prezidentas”, Ea-'(natorio Lowdeno sekėjai daro 
mon de Valera paskelbė prok- i visa, kad Chicagos gatvekarių 
liamaciją, kurioj ------- k—
tojai raginami 
vartojimo jėgos

Airijos gyven-' kompanija laimėtų. Kitais žod- 
susilaikyti nuo žiais, kad aštuonių centų “tran- 
prieš Anglijos* sferis” pasilikti.

kariuomenę, policiją ir visus ki-jbar yra susispiitę valstijos pro
tus anglų sekėjus, o taipjau ne-(kuroro firundage raštinėje. Chi- 
naikinti jų savastis. De Valera’eagos gatvekarių kompanijos 
įrodo, kad mūšių paliaubos me- reikalą jie esą pasiryžę kelti 
tu kiekvienas Airijos pilietis tu
rįs pagerbti sutartį — elgtis iš
mintingai ir laukti kokios bus 
pasekmės konferencijos, kuri ne- 
užilgio įvyks Londone.

Oficialiai toji “
ba” pradeda veikti panedėlyj.
Tos paliaubos metu airiai turi į kompanijos prietelis, buvusis 

Public Utilities komisijos na
rys, James H. Wilkerson, dabar

| .................. ................ ----------------------------------------------V ---------------

‘ sferis” pasilikt#. Tie ponai da- *

kadir į patį augščiausį valstijos 
teismą, ir ten padaryti taip, 
kad Thompsonui ir dabartinio 
valstijos gubernatorio Small se
kėjai praloštų. Tai sako Smailo

mūšių paliau- ir Thompsono sekėjai.
Vienas uoliausis gatvekarių

prokuroro ranka. “Kai kur” ir 
“kai kam” jis buk pareiškęs, 
kad Thompsono ir Smailo ma-

visi 
ku- 
yra

Hardingas laikosi Wilsono po
zicijos nepripažinti atsiskirusių 

nuo Rusijos šalių.

Siunčia kariuomenę 
į Fiume’ą.

Meksikoj ramu

D’Annunzio sekėjai dar nenu
rimsta.

Jungtinių Valstijų lobininkai 
nieko nepešė; šelpia 

darbininkus. ,

pastūmėjo 
maištas Au-

kaliu iečiai

ny ?) distrikte, būtent Os- 
chmjan’oj (Ašmenoj i ir netoli 
Volozino 1 (Ašmena Lietuvių- 
Busų sutartimi buvo pavesta 
Lietuvai. Tai rodo, kad prieš 

Želigovskį yra sukilę netik 
baltgudžiai, be! ir lietuviai.

[Iž Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Valsty
bės departamento oficialinis nu 
sistatymas linkui atsiskirusių 
nuo Rusijos valstybių tebėra 
toks pat, kokis buvo prie prezi
dento Wilsono, būtent nepripa
žinti nė vienos valstybes kuri 
susidarė iš buvusios Rusijos 
imperijos, išėmus Lenkiją ir 
Finliandiją. Valstybės depar
tamentas taipjau atsisako pri
pažinti Rumunijai teisę pasilai
kyti Besarabiją.

Iš kitos pusės valstybes de

toji žinia yra tensinga — ir iš 
to pasakymo, busiu Vilniaus ir 
Gardino gyventojai taipjau ne
rimauju. —>Red.). Sukilimų^ 
kaip sakoma, išprovokavo paš- 
tarasai Želigovskio žygis — ban 
dymas . priversti baltgudžių 
(taigi kartu ir lietuvių. Red.) 
jaunuomenę stoti į “ųeregulia- 
rinę” lenkų armijų.

Beto, baltgudžių misija pa
reiškia, jogei Gardino ir Vil
niaus gyventojai yra labai su
judinti. Sukilimas, turįs tikslo 
atsteigti-sukurti Baltgudijos

kių prižadų duoti pagelbų bal
tosios gvardijos ar anti-komu- 
nistinei valdžiai, jei tokia vald
žia įsikurtų Rusijoj.

FIUME, liepos 10. — Delei tų- 
neramumų, kurie čia pastaruo
ju laiku pasireiškė. Italijos val
džia pasiuntė į šį miestų penkio 
likų tūkstančių kareivių. Ka
reiviai yra gerai apginkluoti — 
kanuolėmis ir dagi tankais. Jie 
pasiskirstyti į tam tikrus būre
lius ir pastatyti pačiame mieste 
bdi jo apielinkėse.

Avanturininko D’Annunzio 
legionininkai vis dar nenurim
sta- Praeitų savaitę jie užėmė 

Porto Barus. Tai jie padarė po 
to,, kai patyrę, kad Italijos už
sienio reikalų ministeris, gro- 
vas Sforza, nutaręs Porto 
ros atiduoti Jugo-Slavijai. .

Ba-

Mažina algas.
UŽPUOLĖ BANKĄ.

Mažesniuose miesteliuose esu 
nužudyta daugybė Želigovskio 
kareivių ir policistų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.,. July 11, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nacionalistai norį gaut

Beto, jie norį gaut Trakiją, 
Smyrna ir kai kurias kitas 

teritorijas.

LONDONh 
Turkų nacim 
stafa Kernai! 
sienio reikalu 
notą, kurioj jiKųjgreiškia noro 
di I artimųjų rytųpurtėtics tar-

epos 10. — 
vadas, Mu- 

Anglijos už-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darhininltaa 
privalėtą jį perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9.10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir-Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

Gaunamas Naujienų ofise.

10. —
Vera 

ramu.

MEXIC0 CITY, liepos 
Aliejaus laukuose apie 
Cruz ir Tampico visa 
Aliejaus kompanijų, ypač Jung
tinių Valstijų lobi ninku kontior 
liuojamų, paskalai apie gręsian
tį pavojų, pasirodo, buvo tik 
muilo burbulas.

Delei tų paskalų Meksikos 
valdžia yra pareiškusi sekamą: 
“Tai dar vienas, aliejaus kom-

- Rieties kompanijos susitarė 
sumažinti savo darbininkams 

algas.

C&LUMBUS, O. liepos 10. - 
Blėtios kompanijos, kurios dau 
giausia dirbtuvių turi Pitjabu-r- 
ge ir St. Louis, susitarė mažin
ti savo darbininkams algas, 
žia Įsikurtų Rusijoj.

Tatai paliečia daugiau kaip 
trysdešimts penkis tūkstančius 
darbininkų.

Padėjo bombą.
MADRIDAS, liepos 10. — Ne

žinomi piktadariai vakar naktį 
vietos viešbuty Ritz padėjo 
bombų. Ekspliozijos metu vie
nas žymus valdininkas apakin-

Pasigrobė penkiolikų tūkstan
čių dolerių ir pabėgo.

vakar
bankų
tuks-

CHICAGO, liepos 10. — šeši 
nepažįstami piktadariai 
užpuolė Clearingo State 
ir pasigrobę penkiolikų 
tančių dolerių pabėgo.

Savo darbų piktadariai atlikę 
nepaprastai greit ir gabiai- Pas
tatę prie banko durų sargybų, 
keli piktadariai įėjo bankan ir 
jo darbininkus bei kelis “ko
štu merius” suvarę į atskirų 
kambarį — pasiėmė kas rei
kėjo. Visa tai atlikta į kelias 
minuteb.

Pasitrauks iš Tampico.

WASHINGTON, liepos 10. —
ta- Beto, kad kiek butų užmu- j Laivyno departamente pareikš- 
štas ir Anglijos ambasadoris, 1 ^a» ^a(l skraiduoliui Clevelandui 
Esme Howard.

Piktadariai nesisekti.
I ir kanuoliniui laivui Sacramen- 
į to paliepta apleisti Tampico 
prieplauką. Laikyti tuos laivus 

“Krikštija” Nevski prospektų. I Tampico prieplaukoj nesą reika- 
HYC.A, liepos 10. — čia gau-'io: tuo tarpu amerikiečiams 

ta žinių, kad tarybų valdžia nu joks pavojus negrumojąs.
tarus “perkrikštyti” vienų -Pet
rogrado gatvę, Nevski prospek- 
tų. Toji gatvė dabar vadinsis 
Spalių prospektu. Tai padary-J

Pūga Coloradoj. •

OURAY, Colo. li&pos 10. — 
ta tuoju' tikslu, kad pažymėjus: Sne.ffcls parko sryty vakar 
bolšcvistinj sukilimų, įvykusį siautė didelė pūga, kokios vie- 
spalių mėnesy, 1917 metais,; tos gyventojai nobepamena. Se- 
kada buvo nuversta Kerenskio. šiolika žmonių pūga kone pa- 
valdžia. Į laidojo.

_____ ■ n t ios.fol]
Ūkininkams didelių 

nuostolių pridaryta.
Y0ŲNGST0WN, 0., liepos1-----------------------

XV. — — ERIVAN, liepos 10. — Ar-
nija paskelbė, kad ji gražina meni jos sovieto viršininku-pre- 
darban apie pusantro tukstan-' zidentu paskirta buvęs anarchi- 
čio darbininkų. Istas Gasinas.

G 10. — Erie geležinkelio kompa- liepos 10. — Ar

elgtis sekamai:
1. Neužpuldinėti anglų kariuo

menę, policiją ir civilinius gy- dirba valstijos prokuroro rašti- 
ventojus —- Anglijos pritarė- nėję. Jisai yra dešinai valstijos 
jus.

2. Nesinešioti su savim gin
klų. .

3. Nedaryti jokių militarinių šiną turinti būt sutriuškinta 
manevrų.

4. Nenaikinti jokios viešos ir 
privatinės savasties.

5. Visur ir visada elgtis taip, 
kad valdžiai nereikėtų šauktis 
kariuomenę ir policiją tvarkai 
išlaikyti.

* Ką turi padaryti anglai? Ve 
ką: . •

1. Užpuolimai ant gyventojų 
bei kratos turi būt sulaikytosi

2. Kariuomenės veikimas tu
ri būt susiaurintas: visa, ką ji 
gali daryti, tai pagelbėti polici
jai tvarką ir ramumą išlaikyti, 
jeigu tatai butų reikalinga.

............. 3. Atšaukti visus suvaržy- 
jrodyti Sueco ir Vanzetti misi-! mus, kokie iki šiol buvo antdė- 

’ ’ kriminalistų, ; ta.
vėliava. ka<l Į 4. Naujų kariuomenes burių 

pritaikintuosius siuntimas iš Anglijos turi būt 
kaimo sulaikytas.
Tik ne 
kurios |

Sacco-Vanzetti byla
Kaltintojai nori “Įkvėpti” 

saikintuosius teisėjus.
pri

Už-
Sac-

DEDHAM, liepos 7- 
vakar, dvidešimts devintų 
co ir Vanzetti bylos dienų, kal
tintojai paleido darban savo 
didžiausias kanuoles . Ir tuo 
patys save išdavė. Pagalios pa
sitikrino tie pasakojimai, bū
tent, kad abudu italai yra kalti
nami netiek cįelei žmogžudybės, 
kiek dėl jų politinių įsitikini
mų. Kaltintojų advokatai, 
“užmiršę”, jogei jiems reikia

Jie, girdi, lošia “politinį gėmį”: 
po priedanga penkių centų 
“transferio Thompson ir Small 
norį gaut gyventojų užuojau
tos. Bet jie nežiūri, kad tokiu 
savo elgėsiu jie kenkiu bizniui. K

Aišku!

Gaisras beprotnamy.
UKIAH, Cal., liepos 8. — 

Kad kokios, Mendocino beprot
namy šiandie butų kilęs didelis 
gaisras, kuris butų sunaikinęs 
triobėsį ir gal palaidojęs devy
nis šimtus nesvcikapročiij- Gai- 

ir

panijų bandymas, kad iššaukus žengimą -kaipo 
nesusipratimų tarp Jungtinių ėm? mosikuoti 
Valstijų ii* Meksikos”. Išmestie-, tuo jkvėjnis 
ji iš darbo darbininkai, apie ku- . teisėjus, kurie 
riuos buvo pasakojama nebu- žmonės. Kuo įkvėpus? 
čiausių dalykų, tikrenybėj buvo' ta žmogžūdybe, delei 
taikus ir ramus. < abudu italu kaltinama.

Bedarbių skaičius yra didelis' žosi įrodyti, kad ir Saeco ir 
ir jų padėtis bloga. Meksikos (Vanzetti yra šiai šaliai “negei- 
valdžia todėl yra nutarus duoti (dalijami žmonės.” Negeidau- 
jiems reikiamos pašalpos — 
valstybės iždo.

nis šimtus nesveikaprnčių.
sras betgi laiku pastebėtas 
užges ylas.

Sumišimo metu dvylika 
sveikaproČių ištruko.

Gaisro priežastis dar nepa
tirta.

nc-

Cholera Rusuose.
Epidemija plėtojasi, nes stoka 

daktarų ir medikamentų.

RYGA, liepos 10. — Pasiro
do, kad kiek laiko atgal gauto
sios žinios, kurios minėjo apie 
cholerą tarybų Rusuose, buvo 
teisingos, čia gauta kelios Mas
kvos laikraščių kopijos, kuriose 
ytin plačiai rašoma apie tą epi
demiją.

Tie patys laikraščiai sako, kad 
liga sparčiai plėtojasi, nes tin
kamai su ja kovoti negalima: 
stokoja daktarų ir medikamen
tų.

Ir Kaukaze tas pats.
KONSTANTINOPOLIS, liepos 

10. — Gautomis iš Batumo ži
niomis, Kaukaze siaučia chole
ra. Kasdieną suserga šimtai 
žmonių. Tinkamai kovoti su epi
demija negalima, nes stokoja 
medikamentų.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, liepos 9 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 kronų .... 
Finų 1OO markių .......
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 106 kronų . 
Šveicarų 100 kronų . 
Švedų 100 kronų ..... 
Vokiečių 100 markių

$3.65 
... 16c

$7.86 
$16.50

$1.70 
$7.85 
$4.65

. $1.35
.... 5c 
$32.45 
$13.95 
$16.70 
$21.70

$1.35

Negeidau- 
iš jami dėl savo politinių įsitiki

nimų. Tik jiems nepavyko. Sa- 
cco ir Vanzetti advokatai parei 
kulavo, kad kaltintojų advoka
tai čia nekalbėtų nė apie ko
munizmą, nė anarchizmą, nė 
socializmą. Nors ir labai pyk
dami, bet prispirti prie sienos, 
kaltintojų advokatai turėjo nu
tilti.

Bet jie gavo naujos progos: 
vienas kaltinamųjų, Bartolo- 
meo Vanzetti, buvo pasodintas 
į liudininkų suolą. Jisai turėjo 
papasakoti apie savo praeitį. 
Tatai jis padarė labai akuratin 
gai ir be jokių 
Čia, ve, prie jo 
vienas kaltintojų 
Mat, 1917 metais 
vo nuvykęs į Meksiką, 
kutas jo paklausė:

“Taigi, 1917 metais, gegužės 
mėnesy, tamsta pabėgai į Mek
siką, kad nereikėtų stoti karau?

“Taip", ramiai atsakė kalti- 
nainasai. Bet kartu jis pasakė 
ir daugiau, biitent, kad jisai tą' 
patį butų padaręs ir Italijoj 
būdamas. Ką nedarė kaltinto
jų advokatai, bet įrodyti, * kad 
Vanzetti visa tai darė nenorė
damas nusilenkti tik šios šalies 
įstatymams, negalėjo. Visą lai
ką, kuomet jį klausinejo^altin- 
tojų advokatas, Vanzetti laikė
si šaltai. Boto, Vanzetti griežtai 
užginčijo kaltintojų liudininkų 
pasak'ojimus, buk jisai yra vie
nas tii, kurie dalyvavo žmog- 
žudystej, delei kurios jis ir jo 
draugas Sacco dabar yra kalti
nami. Vanzetti detalingai įrodė 
kur jis tuomet buvo ir lt. Liu- 
dymas padarė gerą įspūdį.

5. Tvarką Dubline turi išlai
kyti pati vietos policija.

Tai tokios yra vienos ir kitos 
pusės sąlygos. Dabar tenka 
laukti konferencijos, kuri įvyks 
Londone ir kurioj dalyvaus pats 
Airijos “prezidentas” de Vale
rą.

Paskendo laivas.
WASHINGTON, liepos 8. — 

čia gauta žinių, kad Juodojoj 
Juroj paskendo vienas Jungti
nių Valstijų laivas. Užėjęs ajit 
minos.

WASIIINGTON, liepos 8. — 
Pusiauoficialiniuose šaltiniuose 
šiandie gauta žinių, kurios lyg 
ir patvirtina tas ^inias, kurios 
skelbė apie įkalinimą Trockio, vj

PARYŽIUS, liepos 6. —' Gau
ta žinių, kad talkininkų komisi 
ja Augštojoj Silezijoj išleido 
patvarkymų, kuriuo du miestai
— Gross Strehlitz ir Rosenberg
— paskelbta esant apgulos sto-

mikčiojimų, 
prisikabino 
advdkatas. 

Vanzetti bu- 
Advo-

Dabar laikas 
siųsti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiųfei, 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
džiausią lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka^ietuvos 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 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St„ Chicago, Dl.

, ... ............................................................................................................................



AUSTRALIJA
K06T. AUGUSTEdltor P. Grigaiti*

Australijos dar-Mašina

Pajudino širšių lizdą

RUSIJA

Tatai reiškia
Pusiau oficia-

vitaminas

būdamas, nesitikėjęs

ANGLIJA

Apžvalga
DVASIOS SKURDAS

JUNGTINĖS VALSTIJOS

Spaustuvninkų streikas

Samdytojai pergalėjo“Civilis karas West Virginijojir ne

Išlaikė” įstatymą.

Geri laikai 
klerikalams

redakto 
laikraš

Vokieti- 
partija

kai kurių su 
mechanizmų

boję). 0 Scheidemanno par
tija nerėmė socializacijos 
idėjos.
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revoliucija V okietijoje,
Kautskis nepaliauja raginęs 
Vokietijos darbininkus ko
voti už tai, kad butų tuo- 
jaus pradėta industrijos so- 
cializacija (tam klausimui 
pašvęstą Kautskio brošiūrą

medžiagos, 
Vienos tų 

kitos veža mus, 
ir 1.1. Vienok

savo

Public
Railway kompanija 

Jos darbininkai bu- 
sutikti dirbti už 

Darbininkams 
mokama po penkis

pasi- 
bendro 

prie šalies valdymo.

portuotas, nors kiekvienas į šią 
šalį atvykstantis žmogus yra at- 
klausinėjamas, ar jis pajėgs 
“užsidirbti pragyvenimą”...

Taip buvo su p-le Mary Cough- 
lan. Vieno vietos knygyno di- 
rektoris pernai jai parašė laiš
ką kviesdamas ją j savo veda
mąjį knygyną. Kvietė ją kai
po tyrusią darbininkę ir savo 
draugę. Ji jau deportuota!

NEW YORK. — Jeigu tams
tos turite gerą prietelį užsieny 
ir norite jį kviesti į Jungtnes 
Valstijas, nesakykite jam, kad 
turite dėl jo darbą. Tokiam at- 
vėjy jis bus deportuotas. De-

Reikalauja paliuosuot Debsą

[Iš Federuotosios Presos] 
Internaciona
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25 East Washington St. 
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Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė, 
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Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Tas pats lietuviškųjų ko
munistų barškalas sako, 
kad visi Vokietijos socialde
mokratai “nuo Scheideman
no iki Kautskio” esą Judos 
Iskarijotai, “kuriem dar ne
pribrendo sąlygos dėl socia
lizmo”. Taigi, pasak jo, iš
eina, kad nurodinėti, jogei 
sąlygos dar nėra pribrendu
sios socializmui, tai yra Ju
dos Iskarijoto ypatybės. Bet 
jeigu taip, taip didžiausias 
Juda Iskarijotas šiandie yra 
Leninas, kuris skelbia, kad 
Rusija dar turi pergyventi 
“valstybinio kapitalizmo” 
laikotarpį, pirma negu ji 
prieis prie socializmo.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily ezcept Sunday by 
the Lithuanian N«we Pub. Ccu, Ine.

Prof. Nearingas pranašauja 
sunkius laikus.

New <York. — Wintroph D. 
Lane šiomis dienomis išleido 
storoką knygutę, kurią jis pa
vardijo “Civilis karas W. Virgi 
iiijoj.” Tinkamai įrodoma visos 
kasyklų baronų ir valdininkų 
šunybes W. Virginijoj ir krei
piama federalinės valdžios do
mėsis į tai.

Ncav York. -y 
les spastuvninkų 
ba praneša, kad 
streikuoja apie 
tančiai jos norių, 
grįžę darban, nes samdytojai jų 
reikalavimus išpildė.

Streikas vesti unijai atsieina 
gan daug: kas savaitę išmoka
ma apie du tūkstančiu dolerių 
—tai parėmimui streikininkų, 
tai vėl bylinėjimuisi su samdy
tojais.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St. 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Lietuvos atstovu Ameri
koje tapo paskirtas klerika
las Čarneckis, Lietuvos fi
nansinės misijos galva — 

i klerikalas Bielskis, o jo pa- 
gelbininku — klerikalas Ma
jauskas. Ir šitų paskyrimų 
pasekmės jau ėmė reikštis.

Nesenai Amerikos lietu
viuose kilo sumanymas, kad 
tie žmonės, kurie yra pirkę 
Lietuvos paskolos bonų, ne
imtų šių metų nuošimčių, 
bet paaukotų juos Lietuvos 
valstybės reikalams. Ir tuo- 
jaus atsiliepė delei to suma
nymo mūsiškiai klerikalai, 
sakydami, kad nuošimčius 
nuo bonų esą geriaus pave
sti Tautos Fondui.

Tautos Fondas yra kleri
kalų partijos įstaiga. Kleri
kalai, vadinasi, užsimanė 
pasipinigaut, atitraukdami 
aukas nuo valstybės iždo. 
Lietuvos atstovas ir misijos 
nariai turėtų pasipriešinti 
tokiam klerikalų žygiui, bet 
jie tyli. Tyli dėlto, kad jie 
ir patys yra klerikalai: var
nas varnui į akį nekerta;

Smerkia savo draugus.
[Iš Federuotosios Presoš]

New York. — Savo laiške, 
kaltinantį aldermanų tarybą, 
Jcaipo protiniai ir moraliniai 

‘ nepajėgiančią suprasti tikrąją 
reikšmę nepriklausomybės dek 
laracijos, aldermanas Vladeck 
rezignavo iš aldermanų tarybos 
Ketvirtos Liepos komiteto. Tai 
jis padarė todėl, kad aldcrma- 
nai pasipriešino socialistų ap- 
vaikščiojimui tos dienos 
davė pinigų socalistui alderma- 
nuį Braunstein surengti apvaikš 
čiojimą Bronx miesto dalyj.

“Žinones, kurie paaukojo* sa-

Highland, N. J 
darbuotoj is, profesoris
Nearing ,andais čia laikė prakal
bą. Be kita jisai pareiškė, kad 
neužilgio pažangieji šios šalies 
darbininkai, ypač socialistai, tu
rėsią pergyvent sunkius laikus. 
Šovinistinio nacionalizmo ųpas 
Jungtinėse Valstijose tolydžio 
stiprėja. Tą ūpą labai sušitpri- 
no didysis pasaulio karas, o dar 
labiau jį sustiprins kivirčiai su 
Japonija. Socialistų Partijai, 
kaipo tarptautinio darbininkų 
judėjimo reiškėjai, su tuo upu 
kovoti bus nelengva.

Tie žmonės tečiaus, kurie 
stato ant vienos lentos Schei 
demanną su Kautskiu, paro
do, kad jie yra arba igno- 
rantai arba sužinųs mela
giai. Nuo to laiko, kai įvyko
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apie jį sužinota. Dar 
žmogaus kūno paslapčių 
dengta. Kas metas toj 
padaroma atidengimų 
prastai didelės svarbos, 
vieną tokių atidengimų 
bandysiu'šiame rašinyj kulbė

Sydncy
Liniukams grūmojo ytin didelis 
pavojus, Kad kokios, trumpoj 
ateity jie gali būt supiudyti su 
savo draugais Jungtinių Vals
tijų ‘darbininkais.

Visi juk žino, kad tarp An
glijos ir Japonijos yra padaryta 
tam tikra sutartis. Bet visi ži
no ir tai, kad ta^p Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų yra “tam 
tikrų interesų” priešingumas. 
Jeigu tas priešingumas nueitų 
taip toli, kad* Jungtinės Valsti
jos ir Japonija paskelbtų vie
na kitai karą 
jai pačiai to nenorint, taipjau 
butų įtrauktu į jį. Australija 
mat priklauso didžiajai impe
rijai, kur “saulė niekuomet ne
nusileidžia”.. .

Pasekmės butų baisios. Aus
tralijos darbininkai petys į pe
tį turėtų eit su tolimųjų rytų 
Prusija-Japonija ir jos intere
sus ginti.

Lenkų markės vertė taip 
nupuolė, kad dabar už vieną 
dolerį duoda 2,530 markių. 
Jeigu lenkai turėtų tokį pat 
“gabų” finansininką, kaip 
rusų Leninas, tai jie pa
skelbtų, jogei jie tyčia pada
rė savo pinigus bę vertės, 
idant paskui visai panaiki
nus juos. Ir butų daug idio
tų, kurie tam tikėtų.

Subscription Rate*:
88.00 per year in Canada.
87.00 per year outaide oi Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per topy.

Entered as Second Olas* Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., undar the act of 
March 2nd, 1879.
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“Žirronė
vo gyvastis, kad Amerika butų 
laisva ir nepriklausoma, butų 
paniekinti ir apspjaudyti, jei 
aldermanų taryba ir niekurie 
musų valdininkų galėtų apie 
juos spręsti”, seko Vladepk tarp
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receptą: tiek ir tiek riebalų, 
cukraus, proteinų, etc. Visą tą 
maistą sterelizuodavo, kad su
naikinus žalingus gemalus. 
Bet mažutis Viliukas, nepaisant 
tokio nepaprasto tėvų rūpestin
gu mo, vis ėjo silpnyn ir men
kyn. Jis beveik visai neaugo. 
Jis nuolat verkšleno ir nyko. 
Tėvo draugas ėjo chemijos 
profesoriaus pareigas kolegijoj. 
Jis patarė duoti Viliukui žalių 
kopūstų. Tėvas palaikė tai 

juoku, o motina net įsižeidė. 
Bet profesoriui pavyko įtikinti 
juodu, jog tai nėra nė juokas, 
nė įžeidimas, ale rinitas pata
rimas, kuris 'gali atnešti vaikui 
didelės naudos. Baimės kupi
nu juodu ėmė duoti Viliukui 
žalių kopūstų. Žalingieji mik
robai jiemdviem taip ir sto
vėjo akyse. Ir kokie buvo to 
daviniai? Viliukas pradėjo 
sparčiai augti. Jis pasidarė 
gyvas ir veiklus, taip sakant, 
eiti sienomis.

,w •/, ' $ i v. *

Kuo tai išaiškinti? Juk1 Vi
liukui maisto nesigalėdavo. Jis, 
rodosi, gaudavo visa, kas rei
kalinga tinkamam sveikatos 
palaikymui. Tai kokiu būdu 
nevirti kopūstai galėjo prisidė
ti prie jo sveikatos pataisymo, 
kuomet kopūstai, kaipo mais
tas, neturi didelės vertės? Da
lykas tame, kad kopūstai turi 
tokios cheminės . sudėties, ko

kios nebuvo kitame maiste. Tos 
sudėties vardas
Vėliau mos pamatysime, kad 
vitaminų esama kelių rųšių. Ir 
jeigu žmogus negauna tų vi
taminų, jis paprastai suserga. 
Šiame atvėjyj, labai galima, 
kad pas Viliuką buvo beprade
dąs reikštis škorbutas.

; Kas tai yra Škorbutas?
Gan dažnai tenka girdėti to

kių klausimų: “Kas tai yta 
elektra? Kas tai yra magnetiz- 
ma«?” Ir kuomet užklaustasai 
negali duoti patenkinančio at
sakymo, klausėjas mano, kad 
užklaustasai (nors jis butų ir 
specialistas elektros ir magne
tizmo Srityse) nedaug tenuvo
kia tame dalyke. Vienok ne- 
žinystę parodo ne tižklaustasai, 
bet klausėjas- Ta nežinystė 
reiškiasi ncmokejilne klausti. 
Juo daugiau žmogus žino apie 
elektrą, tuo jis geriau supran
ta, jog tokio klausimo negali
ma nieku bildu atsakyti. Svar
ba nę elektros sąvokos apibrė
žime, bet žinojime, kaip elek
tra veikia, kaip ji pasidaro ir 
kokiu budu ją galima panau
doti įvairiems tikslams, štai 
kodėl žmones moka naudoti 
elektrą, nežinodami, kas jinai

[Iš Federuotosios Presos]
Brighton. — Andais čia lai

kyta dvidešimt pirmoji metinė 
Darbo Partijos konferencija. 
Be kita kaip vienu balsu priim
ta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas paliuosuotų Socialistų 
partijos darbuotoji Debsą, Ta
rną Mooney ir visus kilus po
litinius nusižengėlius.

teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiabs ant lengvų išlygų.

Visa gerai” — tarybų 
Rusuose.

New York
lis tarybų valdžios organas New 
Yorke, “Soviet Russia”, andais 
gavo telegramą nuo pulkininko 
Raustman Beko, kuris kiek lai
ko atgal viešėjo Jungtinėse Val
stijose ir buvo nuolatinis to lai
kraščio bendradarbis.

Bėk sako, kad tarybų Rusuo
se esą “visa gerai”, taip gerai, 
kaip jis pats, Jungtinėse Valsti
jose

Sunykę vokai.
Nepraeina ne vienos žiemos, 

kad laikraščiai nepaskelbtų 
mokyklas lankančių vaikų svei
katos tyrinėjimo davinius. Tie 
daviniai nepaprastai keistai 
skamba, štai, sakysime, 1918 
m. Dr. Baker paskelbė, kad 
New Yorke 216,000 Vaikų ą*odą 
aiškių - ženklų nedavirigymo. 
Esą .jų nesveikata ir sunyki
mas pareiną nuo nuolat besi

tęsiančio badavimo! Netikė
tina! Tuo labiau, kad Dr. Ba
ker sako, jog tuo chroniniu 
nedavalgymu kenčia ne tiik be
turčių vaikai, bet ir vaikai pa
siturinčių tėvų. KaifL galima 
tokiam pareiškimui tifeėti? O 
vienok tatai yra faktas.

Viliukas ir jo tėvai.
Paskilbęs chemikas Hend- 

rick paduoda tokį pavyzdį.
Gyveho labai pažangus žmo

gus, kuris, vienok, mažai te- 
skaitydavo, Tas pats galima 
pasakyti ir apie jo žmoną. Juo
du buvo dideli mokslo garbin
tojai, bet ant nelaimės, jiem
dviem truko pamatinių moks
lo žinių. Nežiūrint to, juodu 
buvo aršiausi visokią '‘bakte
rijų” priešai. Viskas namuo
se buvo tvarkoma ir prižiūri
ma taip, kad nedavus progos 
žalingiems mikrobams įsivy
rauti. Pagalios, juodu susilau
kė Viliuko, pirmojo vaiko. Ta
tai paskatino dar labiau kovoti 

su bakterijomis. Viliukui 
maistas buvo duodamas pagal

Socialitsas aldermanas nusidėjo 
Airijos “prieteliams”.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — New Yorko 
miesto aldermanų taryba labai 
supyko . Mat, toji taryba an
dais priėmė rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad prezidentas 
Hardingas “užtartų persekioja
mą Aįriją”. Už rezoliuciją 
balsavo ir republikonai ir de
mokratai. Tik vienas alderma
nas, socialistas Beckermanas, 
balsavo prieš. Republikonai ir 
demokratai pakėlė dideliausį 
triukšmą. Kaip, girdi, socialis
tai pritaria vergėjams?

Beckermanas juos greitai nu
ramino.* Jis pasakė kad socia
listai daugiau negu, kas nors ki
tas kovoja prieš vergėjus. Ji
sai pareiškė:

“Kaip šios šalies politikieriai 
drįsta reikšti savo užuojautos 
Airijai kuomet Jungtinės Val
stijos lygiai taippat šeiminin
kauja Haiti ir Santo Domingo?

Republikonai ir demokratai 
dar labiau įširdo. Scialistą al- 
dermaną jie apšaukė neišmanė
liu ir gaudytoju balsų. Bet at
remt jo argumentus nepajėgė.

Lietuvos žvalgybininkai 
suimtuosius kalinius muša 
šompolais, o bolševikiškos 
Rusijos žvalgybininkai mu
ša kalinius šautuvų drūtga
liais (“kulbėmis”). Bolševi
kai, pasirodo, visgi “bytina” 
buožes.

Kiekvienas musų turi maši
ną. Ta mašina dirba dieną ir 
naktį nesustodama nei se
kundai. Jos durnas cinu taip 
Mini, jog mes to nė nepaste
biu ine. Ta mašina tai mu
sų kūnas. Mašinos, kurias 
žmonės padaro iš medžio, ge
ležies ir kitokios 
yra labai sudėtinės 
mašinų Jokia, 
trečios kalba 
jos nieko negali daryti 
iniciativa: jos negyvos. Jos yra 
įrankis žmogaus rankose. Bet 
žmogaus kūnas ir negyvos ma
šinos viename dalyke yra labai 
panašus. Žmogus gali judėti, 
žodžiu, gyventi tik maitinda
mas savo ’ kūną atatinkamu 
maistu. Mašinos in-gi reikalau
ja tam tikro maisto: elektros, 
vandens, anglies, gazolino, etc. 
Jeigu tas maistas nėra geras, 
mašinos nedirba atsakančiai ir 
greit nusidėvi. Lyginai tas 
pats atsitinka ir su žmogaus 
kurni. Jiegu žmogus maiti
nasi netinkamu maistu, tai jo 
mašina ir-gi sugenda, nebedir
ba atsakančiai

Kad supratus 
dėtinių mašinų 
prisieina nemaža laiko pašvęs
ti. Gi žmogaus kūno sudėtis 
yra daug keblesnė negu bile 
vienos mašinos. Nieko todėl 
nuostabaus, jog jau praėjo du 
tūkstančiu su viršum metų kaip 
tyrinėjama žmogaus kūnas, o 
betgi palyginamai dar nedaug 

daug 
neati- 
srityj 
nepa- 
Apie

Tas pats gadina pasakyti ne 
tik apie elektrą, bet apie dau
gelį kitų dalykų. Vitaminų ne
galima apibrėžti. Apie juos 
galima kalbėti tik tokiu budu, 
kaip ir apie elektrą. Nors nie- 

j kas negali elektros sąvokos 
apibrėžti, vienok visi tiki, kad 
elektrą ištikrųjų egzistuoja. O 
tiki gi todėl, kad žmonės ma
to, kaip elektra apšviečia mu
sų namus, veža gatvekarius, 
varo mašinas, etc. • Apie vita
minus ir-gi sužinota iš to, kaip 
jie veikia į.žmogų ir kitus gy
vūnus. Kaip liko atrasta vita
minai ir patirta jų veikimus,— 
tatai mes tuoj sužinosime.

(Bus daugiau).

Dėdelė-Pruseika baisiai 
piktinasi, kad Scheideman- 
nas drįsta kalbėti darbinin
kų vardu. Scheidemannas 
yra pridirbęs daug kiaulys
čių, bet kas dėl to teisės kal
bėti Vokietijos darbininkų 
vardu, tai jisai turi jos bent 
dešimtį kartų daugiaus, ne
gu komunistai. Nė viena 
stambesnė darbininkų unija 
Vokietijoje nepritaria ko
munistams; jos eina paskui 
“daugumiečius” socialdemo
kratus arba paskui nepri
klausomuosius socialdemo
kratus.

są laiką kėlė kuoaštriapsius 
protestus prieš “spartakiečių.” 
persekiojimus.

Antra — tie socialdemokra
tai, kurie ištiesų nusidėjo savo 
sėbravimu su buržuazija (t. y. 
Socialdemokratų Partija, arba 
“daugumiečiai”), niekuomet ne
buvo paėmusi visą galią į savo 
rankas. Pradžioje jie sudarė val
džią kartu su nepriklausomai
siais socialdemokratais, ir per 
tą laiką, kada šita valdžia gy
vavo, tai Vokietijoje nebuvo jo
kių revoliucinio ar nerevoliuci- 
nio proletariato persekiojimų. 
Bet paskui sutarimas tarpe tų 
dviejų partijų išnyko, ir nepri
klausomieji socialdemokratai pa
sitraukė iš valdžios. Vieni, “dau
gumiečiai”, žinoma, negalėjo 
atsilaikyt valdžioje ir tuomet 
jie susidėjo į bloką su buržua
zinėmis partijomis.

Socialdemokratų ir buržuazi
jos blokas buvo neišvengiama 
pasekmė to, kad nepriklauso
mieji socialdemokratai ir “spar- 
takiečiai” nedalyvavo valdžioje. 
Jeigu “daugumiečiai” elgėsi he- 
gerai, dėdamiesi su buržuazija, 
tai blogai elgėsi ir “spartakie- 
čiai”, kurie nuo pat pradžių 
priešinosi dalyvavimui socialisti
nėje valdžioje. Liebknechto ir 
Rožės Luxemburg organizacija, 
mat, laikėsi tos kūdikiškos sva
jonės, kad ji gali vienui viena 
pasiimt valdžią į savo rankas 
(panašiai, kaip bolševikui Rusi
joje), pergalėdama ir buržuazi
ją ir tuos darbininkus, kurie ėjo 
paskui Scheidemanną. Ir “spar- 
takiečiai” pradėjo daryt gink
luotus sukilimus.

P-as V. P. vadina šituos su
kilimus “šalies darbininkų judė
jimu”, ir šitą “darbininkų judė
jimą”, girdi, socialdemokratai 
išvien su buržuazija “pasirūpi
no paskandinti kraujuose!” Bet 
yra neužginčinamas faktas, kad 
“spartakiečių” vedamieji sukilė
liai buvo tiktai nedidelė dalis 
darbininkų judėjimo. Socialde
mokratą partiją ^“daugumie- 
čius”) rėmė nepalyginamai di
desnis darbininkų skaičius: ko- 
del-gi “Laisvės” rašytojas ma
no, kad “spartakiečiai” turėjo 
teisę vartoti bombas ir mašini
nes kanuoles prieš “daugumie
čius”, o “daugumiečiai” neturė
jo teisės tokiais pat įrankiais 
kovoti prieš “spartakiečius” ? 
Kodėl jisai mano, kad “sparta
kiečiai”, liedami kraują tų dar
bininkų, kurie pritarė Scheide- 
mannui, elgėsi “revoliucioniš- 
kai”, o “daugumiečiai” social
demokratai, liedami “Spartako” 
pasekėjų kraują, elgėsi “kontr- 
revoliucioniškai” ?

Pagalios, apie Liebknechto ir 
Rožės Luxemburg nužudymą: 
p. V. P. jau tur-but tūkstantį 
ir pirmą kartą tvirtina, kad jų 
dviejų žudytojai esą “socialde
mokratų partijos lyderiai”. Tuo- 
gi tarpu visas svietas žino, kad 
tai yra melas. “Spartako” vadus 
nužudė Prūsų armijos oficie- 
riai.

Tai šitaip tas fanatizmo prį-, 
sigėręs žmogelis “šviečia” ko
munistų organo skaitytojus. To
kią “apšvietą” jisai teikė jiems 
per keletą metų, be to dar kar
štai agituodamas juos, kad ki
tų laikraščių jie neskaitytų. Ko 
tuomet stebėtis, kad tie žmone- 
liai tapo visiškai apmulkinti!

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurariestyji
ASSOCIATION BLDG. 

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

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

Uiaieakomoji Kaina: 
Chicago je —• paltu:

Metams..................................... $8.00
Pusei metą - — - - ■ 4.50
Trims mAnosiams________ ___ 2JŽ6
Dviara minėdama___________ 1.75
Vienam minėsiu! ...........  - 1.00*

Chicagoje — per neilotojuat
Viena kopija —..............................08
Savaitei________________ 18
Minėsiu!-------- -----   76

Suvienytose Valstijose m Chicagoj,
paltui

Metama------------- ----------- r... $7.00
Pusei metų-------------------------- 4.00
Trinu mėnesiams , 2.00
Dviem mėnesiams —1.50 
Vienam mėnesiui --- ------ .75

Lietuvon ir kitur uislenluoMl 
(Atpiginta)

Metanu-------------- — ' - , $8.00
Pusei metų________— . - , 4.50
Trima mlnesianu____________ 2.26

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Buvusia “Laisvės” 
rius, V. P., rašo tame 
tyje:

“Kaip gi pasielgė 
jos socialdemokratų 
tuomet, kuomet ji buvo pa
ėmusi visą šalies galią į savo 
rankas? Ji pirmiausiai puolė
si buržuazijai glėbin, 
kviesdama ją prie 
darbo 
Paskui bendromis su buržua
zija jiegomis pradėjo smaug
ti Vokietijos revoliucinio pro
letariato organizaciją — Spar
takų organizaciją. Socialde
mokratų partija pirmiausiai 
pasirūpino paskandinti krau
juose savo šalies darbininkų 
judėjimą. Paskui pradėjo sė- 
brautis su imperialistinėmis 
šalimis ir, nors neoficialiai, 
kovoti prieš Tarybų Respubli
ką, kur visa galia randasi ne 
buržuazijos, bet darbo žmonių 
rankose...

“Vokietijos social-išdavikai 
darbininkų akyse yra dar ar
šesni, negu kaizerio buvuęieji 
viršininkai. Kaizerio valdžih 
visgi neišdrįso nužudyti revo
liucinio proletariato vadų 
Liebknechto ir Luxemburg, o 
socialdemokratų partijos ly
deriai, tapę šalies valdonais, 
nužudė juos...”
Kiekvienas žmogus, kuris 

įskaito laikraščius, žino, kad ši
toje V. P. pasakoje nėra nė vie
no. teisingo sakinio.

Komunistų organo rašytojas 
visų-pirma užtyli tą faktą, kad 
Vokietijoje yra dvi socialdemo
kratų partijos: Socialdemokra
tų Partija ir Nepriklausomoji' 
Socialdemokratų Partija. Pirmo
ji ištiesų dalyvavo valdžioje iš
vien su buržuazija ir pritarė aš
triam persekiojimui “spartakie- 
čių” (komunistų); bet Nepri
klausomoji Socialdemokratų 
Partija niekuomet nesutiko 
veikti išvien su buržuazija ir vi-kilko savo rezignacijos laiške



Panedėlis, Liepos 1&21

Kas Dedasi Lietuvoj
RIETAVAS.

Musų kampą aplanke krikš- 
dcm. žmogus ir kvietė visus 
dėtis į pavasarininkus. Tarį) 
kito ko išvadino rietaviškius 
“bolševikais*. Paklaustas, ko? 
dėl jisai taip kalba atsakė: 
‘'man taip liepta kalbėti”.

YLAKIAI (Maž. ap.).

Musų apylinkę krečia drugys. 
Geg. 26 d. milicininkas Lizde
li LS išvaikė Gonavičiuose jauni? 
mą, kuris buvo susirinkęs pa
simokinti griežti. Gegužes 27 
dienų milicija, tirpu ge su šau
liais, įsilaužė į Stepo Vitkaus 
butą, daryti kratos. Nežiūrint 
sergančios Vitkaus žmonos (po 

LAIVAKORTES | LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojoj $114.00; 
iki Kauno $117.00.

I LIETUVĄ nevažiuokite 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'* BENDROVĖ 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 Šerų, kurie dabar parduodami po $8.00 vienas.

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

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mase.

Jeigu patogiau tai kreipkitės j skyrius

Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3249 So. Halsted St.» 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, III. TeL Yards 6062. Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne- 
dėliomis: 10:00 ryte iki 8:00 po pietų.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
o droadway nevvyork.n.y. ___

liesi kelionė be persėdimo ii New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnai

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

S.S.LITUANIA LIEPOS 20
“ESTONIA” .......AUG. 3

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

K. W. KEMPF, Gen. Westem Paša. Ageat, 120 N. La Šalie St„ 
CHICAGO, ILL.

S. S. POLONIA Aug. 17
“LITUANIA” Rugp. 31

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ *
Specialuraasi Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO.• ' i ' * ■ 1 ■ J "L

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

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

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

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

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešu visiems savo pažįstamiems ir kostumeriams, kad aš dabar 
atidariau naują biznį, Willow Springs Koteli, ir restoraną Willow Springs. 
Todėl užkviečiu visus senus ir naujus draugus atsilankyti pas mane, o aš 
suteiksiu gerą patarnavimą. Vakacijas praleisti pas mano irgi labai pa
ranki vieta.

, K. SURVILA,
Willow Springs, III.

džių, Pr. Voseris ir kiti “krikš- 4 
ritmiškos” dvasios žmonės.

Gegužės 29 d. mirė M. Vit
kienė — visų tų šėlimų auka. 
Tai trečioji iŠ eilės. Vietos 

jo ve- 
Griežė trimitų 

[orkestras, nešta^gėlių vainikų 
įsu parašais ant raudono kas- 
(pino: “Iš klerikalų priežasties 
| žuvusei draugei”. Antras vaini
kas nuo jaunimo su parašu: 
“Draugei Magdutei — progre- 
syvis jaunimas”. Laidotuvėse 
dalyvavo į 400 žmonių.

Ką pasakys V. R. Ministeris 
ir “šaulių sąjungos” vadai apie 
tuos įvykius. [“S-d.”]

ginuiyino. — ną pasakys | uu draugai gcg. 30 d. palydoj 
Seimo moterys?), kratą daru ijonę j kapus. Griežė tri 
kuosmarkiausiai, nesilaikydami I

.jokio padorumo... Pabaigę čio 
nai, visa kompanija vadovau-1 
jami agento Juzmo, metėsi 
krėsti ir kilų žmonių, ypač tų, 
kurie dalyvavo sudaryme ma
žažemių sąrašo. Iš rišo buvo 
iškrėsta ir suimta 40 žmonių. 
Gegužės 28 d., atvykus iš Ma
žeikių vyresn. žvalgibininkui, 
siautimas sustojo. Neradus 
kaltės, visi liko paliuosuoti. 
Kratų tikslas aiškus, — gegu
žės 28 d. baigiasi terminas pa
duoti sąrašam, tai norėta su
kliudyti ir įbauginti, bet nepa
vyko. Bekrečiant atsižymėjo 
šaulys — klebono bernas Ka
zys Jutas, K. Runkis iš Milvi-

Iš Latvijos gyvenimo
Tarp a t važia virsti ų Kaunan 

Latvių ir Estų laikraštininkų 
buvo . trys latvių socialdemo
kratai.* Jie atstovavo socialis
tinei Latvių spaudai.

Seimo S.-D, Frakcija pasi
naudojo proga ir pakvietė drau
gus latvius savo posedin. Su
sirinkimo tikslas buvo pasiin- 
formuoti abiem pusėm kas do 
dusi Latviuose ir Lietuvoje.

Va kai kurios žinios iš pro
fesinio daubininkų judėjimo 
Latviuose ir apie socialdemo
kratų santykius su komunistais.

Draugai latviai praneša, kad 
pastaruoju laiku padidėjusi 
komunistų Įtaka miesto darbi
ninkų profesinėse sąjungose, 
ypač Liepojoj, Rygoj ir Min
taujoj. Tokio apsireiškimo 
priežastis esanti ta, kad eko
nominė Latvių padėtis darosi 
vis sunkesnė. Miestų pramo
nė, kad ir atgija, bet labai pa
maži: fabrikai išardyti; kurie 
dirba, nevisuomet turi užsaky
mų. Del sunkaus ūkio stovio 
Latvių pinigai pinga, o pragy
venimas darosi vis brangesnis. 
Sunkiausia, žinoma, darbinin
kam.

Todėl pastaruoju laiku Lat
viuose Įvyko visa eilė ekono
minių streikų, tarp jų ir geiž- 
celiečių streikas, kuris tęsėsi 5 
dienas. Sunki darbininkų pa
dėtis sudaro jų tarpe nepaten
kinimo ūpą, kurį uoliai išnau
doja komunistai.

Latvių komunistai daro tą 
iatį, kaip ir visur, — skaldo 
darbininkų judėjimą. Apie pu
sę gegužes š. m. buvo sušauk
tas profesinių sąjungų suvažia
vimas. Iš 170 suvažiavimo 
atstovų komunistai turėjo apie 
60 savo šalininkų. Kai paaiš
kėjo, kad s.-d. suvažiavime tu
ri daugumą, komunistai be 
motyvų išėjo iš suvažiavimo 
ir tuo atsiskyrė. Dabar suva
žiavimo išrinktas Centro Biu
ras susideda iš socialdemokra
tų.

S.-d. pusėj aiškiai stovi Lat
vijos laukų darbininkai. Paga
lios ir tarp miestų darbininkų, 
jei komunistai ir laikosi, tai 
tik išnaudodami laikiną darbi
ninkų ūpą, riebiai aprūpinti 
Maskfos pinigais ir žmonėmis. 
Tas padidėjimai komunistų į- 
takos išviso nėni didelis ir ne
turi ateities. Draugų Latvių 
supratimu pačiuos Tarybų Ru
suose komunistų partija serga 
sunkia liga, kuri jučs gali ne 
tik suskaldyti, bet sunkiausia 
sužluginli. Komunistų takti
kos bankrotas Rusuose darosi 
kas kart vis aiškesnis. Tie 
latvių, kurie šimtais ir net tū
kstančiais grįžta dabar iš Ru
sijos (latvių batalionai) yra 
geriausio agitatoriai prieš ko
munistus.

Pagalios komunistai patys 
padeda darbininkams susipras
ti. Kai vyko gelžkelieČių strei
kas, komunistai |pasiskubino 
streikuojantiems prisegti savo 
obalsius. Valdžiai to tereikė
jo. Ji ėmė pulti gelžkeliečius, 
kaip komunistus ir sugniiiždi- 
no streiką. Komunistai ne tik 
tuo kenkia darbininkų judėji
mui, kad jie skaldo dari'- \ 
kų organizacijas, bet ir dėlto, 
kad jie savo taktika padeda re
akcijai pulti darbininkus ir slo
pinti bent kokį klasinį darbi
ninkų judėjimą. [S-d.]

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flat% 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

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

AR NORI NAMO?
žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

.ųuarters, 5886 Randolph;
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey, 
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS 
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto 

THE HOME. BUILDERS 
ASSOCIATION 

National Headąuarters, 
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City Hali 
Sųuare Bldg.

139 N. Clark St.

Dis-

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS 
savininkas 

1711 W. 47th St. 
Te).: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
> Suvedame dra-

tus ir sudedame 
fixtures į 6 kam
barių namą už 
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. įran-
kių krautuvę ir 

taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Mhi ■ ■ ■ vPinigai is 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa- 
' siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III. i. • 

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pa&stamieins 
NAUJIENAS?— Lietu
vos žmones Amerikos 
Nau j ienas labiausia
mėgs

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. Smetona
Akinių specialistas

1801 So. Ashland Avė., 1 
Kampas 18-os Kalves.

Ant trečio aug&to virė Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedčliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins aidą įtempimą, kurto 

•sti, priežastimi galvos akaudijimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, Dervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę Ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius, Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus. '

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1553 W. 471 h St„ kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 966D

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą 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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir 
GERKLĖS EXPERTAS.

-mr- Modemiškiausi įren
gimai ligų pažinimo 
ir gydymo. 23 me
tai’ prie State St.

ŽVAIRAS AKIS' 
ATITAISAU.

savo speciale meto
dą; virš 3,000 išgy
dyta. Daugelis ant 
syk vizai mano ofi

se. Reikalauk knygelės.
DR. F. O. CARTER, M. D.

120 S. State St.
Vai.: 9, iki 6. Ned.: 10 iki 12.

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras 
reikia geros baltosKam 

(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

Waukegano
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

UI UMUMUUn
1 o *»_ • T PullmanT. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSEHKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, 111.

Dr. A. R. Bluirienthal
AKIU SPECIALISTAS 

Akto Egiaariaeejs Dykai

GyvenimaH yra 
tulžias, kada pra 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam

halmometer. Y 
stinga doma at 
Talpiame

kus. Val.i nuo
Nedaliomis, nuo 9 ild 12 dieną. 

4640 S. Ashland Avė. kam*. 47 St.
Telephons Yards 4817 

Bouisvard 6487

M^DR. HERZMAN^M ia rusuos
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas Ir akušeris.
• Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS! Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drosei 
950 - Drover 4186

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

Tslephonaii

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 jklJS xaix.aM .JRUQ IM 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 vąj. 

valandos ryto* iki 1 vai. po pieu.
Telefonas Drerel 288d 

k._ ___ _____ —........  .y

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Čalifornijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos! 8—12 kasdieną Ir 6—9 

vakare išskiriant nedčldienius.

(Janai 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedilioiuis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,

• Kampas 18 ir Halsted St. *

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akuščras
Halsted StM Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedčliomis 10-12 ryto.
■■■■■■■■■■■■■■■■■M

DR. S. BIEŽIS“ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 

Valandos nuo 10 iki 12 dieną.______

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. ▼ak.
8825 S<s Halsted St., Chicago, Dl.

Mitn man v ............

Tel. Pullmsan 842
DR. 1. E. MAKARAS

. Lietuvis Gydytojas ir Chirergae 
1D900 Michigan Ave^ Rusalande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6t8l 
Ud 8:80 vak.

9
jĮjumsisn ■■■■■■■■■j,

AKUŠERKA |
Mra. A. Michniewfcz 

701 W. Slot SL 
Tel.i Yards 8654

Du blokai nuo Halsted i rytus* 
Kampas Union Avė.

AKMKBKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
sflvanijos hos- 
pitaliea. Pa
sekmingai per 
tarnaują prie 
gimdymo. Duo 
da rodą Vtot- 
Hom ilgose 
moterims ii

DR. M. T. STRtKGL’IS
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name, 
; 1616 W. 47tb SL, Tel. BosL 160

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

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 1582

S DR. J. KUUS E
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visddas ligas moterų, val-

■ kų Ir vyrtį. Specialiai gydo limr Q
■ pančios, senas ir paslaptie- 3
■ gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicago. jįI ■■■■■<■■■■■■■■

Telephone Yards 5882

DR. M. STOPNIGKI S8107 So. Morgan St., 
Chicago, I1L 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

■ - 1 .■ ..r, ■ .ag
Telephone Van Buren 294

Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTO
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chfcage.
Telephone Drover 9698 

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

DR. YIKKA
1900 So. Halsted St.

TeL Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466
ū.............. ■■' i. i .jįi-js;.. .iiii'TiM, , ■ J I ,a

[
■■■■■■■■■■■■■■UI
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 Soath Ashland Ave^
M arti 47-toe gatvls ą !■ n ■ ■■>■*■■■■■ n ■ a

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavya Dentistas 
10801 So. Michigan Av^ Roaelaad. 

Valandos: 9 ryto iki 1? dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 Vakare.



CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

* - - ------------------ -------

Elektros darbininkų streikas 
atšauktas.

360 miesto elektros darbi
ninkų streikas kuris turėjo 
įvykti aštuntą valandą subatos 
ryte ir kuris grūmojo paskan
dinti miestą tamsoje tapo at
šauktas. Pasitarimas kaslink 
algų įvyko šiandien. Unijos 
viršininkai užtikriną neskelbti 
daugiau streiko, jei darbininkų 
reikalavimai bus “tinkamai” iš
pildyti.
Laimėjo $1,000 vertės žiedą.

Praeitos subatos vakare ke
turi maskuoti plėšikai įėjo 657 
\V. Roosevelt gt. drapanų krau 
tuvėn. Max Mantynband, sa
vininkas leidosi link užpakali
nių durių. Vienas banditų iš
šovė į jį du šūvi u, bet nepa
taikė. Paėmę $1,000 vertės 
deimantinį žiedą ir 160 dole
rių pinigais banditai prasišali
no-

Traukiny^ suvažinėjo 
vaiką.

Echvard Lecarski 11 meti, 
vaikėzas 3526 Kilbourne avė. 
pasimirė šv. Onos ligoninėj pra 
eitos pėtnyčios vakarą. Jo de- 
Šinėji koja buvo sutriuškinta 
mėginant jam įšokti į bėgantį 
tavorinį traukinį.

Ištraukė nežinomą lavoną.

Užvakar policija ištraukė ir 
Chicagos upės nežinomo žmo
gaus lavoną ir nugabeno į 
Western gralhorių. kompanijos 
kambarius. Manoma, kad žino 
gus prigėrė besimaudydamas.

Turi iš ko pasirinkti.

Jfphn ftriman, 28 metų kava
lierius, bent turi iš ko pasirink
ti- Vakar jis buvo pašauktas 
Chicagos avė. teismabutin pasi
aiškinti prieš teisėją John B. 
Newcomer. Pastaris, smul
kiai išklausinėjęs jį liepė kiek 
pagalvojus išrišti sekamą galvo 
sūkį: — Apsivesti užsimokėti 
$490 pinigais savo geriausiai 
merginai ar eiti belangėm

P-lė Carolinė Schwartz, 925 
Winona gat., papasakojo teisė
jui, kad ji .davus savo jauni
kiui $490 už kuriuos jis turėjęs 
parūpinti “meilės lizdelį”. Bet 
tas šelmis atsisakęs eiti su ja 
prie altoriaus — apsivesti. Ne
gana to, kad jis jai iškirtęs tokį 
nemalonų šposą, bet kartu ir 
atsisakęs sugrąžinti jam duo
tus pinigus.

Kažin, kurį jis iš trijų pasi
rinks?

Grąsina parapijonams už 
knarkimą.

Metodistų “pryčerfs” Re v.* 
George Hugh Birney, nelabai 
užganėdntas savo mielais para- 
pijonais. Kalbėdamas jiems 
Desplaines kempėse, jis prašė 
jų gerumu nustoti knarkti lai
ke pamokslų, o jei ne, tai jis 
žinosiąs su jais pasielgti ir ki
taip.

—Vienas senas džentelmonas 
— pasakojo dūšių ganytojas— 
nei kartą neapleido išklausyti 
mano pamokslų per metų me
tus; vienok jis, kiek aš žinau, 
nei vienas pamaldų negirdėjo. 
Jis visuomet jau garsiai knark
davo pirm pradėsiant man skai 
tyti tekstą ir pabusdavo tik 
po palaiminimui.

Toliau kunigėlis tęsia, kad 
bažnyčia turinti įtempti visas 
savo jėgas lenktynėse su ponu 
velniu, kuris einąs kasdien dru- 
tyn. Knarkimas bažnyčioje esą 
tokis dalykas kurį velnias labai 
mylįs. Kitas gi iš eilės pavojin 
gas elementas — tai kratomie
ji paveikslai. Pastarieji daran
tis “velnioniškos” įtekmės tar
pe jaunų vaikinų ir mergaičių.

Taip, taip — labai blogai ja-

gamastellau. Mums rodos, kad 
čia parapijonų nereikia kaltin
ti už knarkimą. Jūsų pasakos 
apie peklą pragarą, velnią ir ki
tus nebutis daiktus juos to iš
mokino. Duokite savo parapi- 
jonams tinkamo dvasinio peno 
— aiškinki! jiems jų gyvus rei
kalus — tuomet j te ir patys 
nustos knarkę.

želvys užkimšo vandens dūdą.
Vienas želvių, kurie buvo 

laikomi Evanstono parko fon
tane, netikėtai pateko vandens 
dudon, kur ir įstrigo. Pasekmė 
to — visas mažytis parkelis pa
tvino ir likusieji želviai tapo 
išplauti į ežerą.

Lietimu Rateliuose
Aštunto Rajono Išvažiavimas.

Vakar liepos 10 dieną, Jef- 
ferson miške įvyko LSS. VIII 
Rajono išvažiavimas. Kadangi 
diena buvo labai graži, tai ir 
žmonių suririnko gana daug. 
Susirinkusieji džiaugėsi apleidę 
tvankią miesto atmosferą ir gė
rėjosi gamtos gražumu. Visi 
linksminosi ir žaidė įvairias žai 
smes. Vėliau atsilankė “Nau
jienų” redaktorius drg. P- Gri
gaitis ir pasakė susirinkusiems 
ytin pamokinančią prakalbą.

Toliau kuopiečiai su savo 
draugais ir draugėmis žaidė ir 
ant toliau. Kuomet jau pusėti
nai pritemo, vjjsi pradėjdrengtis 
į namus — į surukusį Chicagos 
didmiestį, žodžiu, išvažiavimas 
nusisekė labai gerai. Tokių iš
važiavimų ir daugiau.

Pranešimai
M—.... .. . i i s

K

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių susirinkimas įvyks 
panedėlį ,11 liepos Keistučio ofise, 
840 W. 33rd St., kaip 8 vai. vakaro. 
Visi direktoriai malonėkite laiku at
vykti, nes turime daug svarbių rei
kalų. Raštininkas.

Roeeland, III. — R. L. D. S. S. ben
drovės šėrininkų pusmetinis susirin
kimas įvyks panedėly, liepos 11 d., 7 
vai. vak. J. Stančiko svet., 205 E. 
115 St., Visi šėrininkai malončsite 
paskirtu laiku susirinkt, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyt.

— Direkcija.

We«t Pullman. — S. L A. 55 kp. 
pusmetinis susirinkimas įvyks liepos 
11 d., 7 vai. vak., J. Gruzdžio svet. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų svar
stymui. Taipgi pasirūpinkit užsimo
kėti užvilktus mokesčius.

— A. Statkus.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėne
sinis posėdis bus Mildos svet. utar- 
ninke, liepos 12 d., 8 vai. vak. At
stovas J. Viskontas duos raportą iš 
posėdžių atsibuvusių prie naujos at
stovybės New Yorke. — Meldžiama 
atsilankyti visi atstovai.

— Valdyba.

ASMENĮ) JIESK0J1MAI
JIEŠKAU savo pačios Marcelės 

Beniulienės, kuri apleido balandžio 
d. palikdama mergaitę 7 metų, 
vaiką 6 metų. Girdėjau buk gyvena 
Chicagoj. Ji yra 30 metų amžiaus, 
gelsvų plaukų, sveria 200 svarų, 5 pė
dų 9 colių augščio.

Malonės ji pati atsiliepti arba ją 
žinanti teiksis pranešti, už ką atly- 
gysiu.

A. BENIULIS, 
1230 Sheffield Avė., Voodlawn, Pa.

JIEŠKAU savo vyro Prano Pra
nevičiaus ir dukters Magdelenos, ku
ri pabėgo pas tėvą. Meldžiu jų pa
čių arba juos žinančių pranešti.

MRS. ONA PRANEVIČIENĖ, 
Box 154, 

Orient, III.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo į bučernę; 

esu patyręs per 8 metus; kalbu 
4 kalbas. Atsišaukiantieji ma
lonėsite pažymėti kokia alga ir 
darbo valandas.

1818 S. Halsted St.

RASTA-PAMESTA
KAS PAMETĖTE Enterprise 

Placer Milling Mining Co. bo
nus? Atsišaukite į Naujienai po 
No. 338.

SIŪLYMAIKAMBARIŲ
ANT RENDOS pirmos klesos 

kambaris jaunam inteligentiš
kam lietuviui vaikinui. $15 į mė- ---------------, .

. a. .y , .i i • ohe bargenas, cash ar išmokėjimai. Im- nesj. Atsišaukite vakarais, 3415 • jU3U gen^ Fordą į mainus. At- 
S. Halsted St,

A. JOZAITIS.

REIKIA DARBININKŲ
________MOTERŲ________

BEIKI A merginos ar moters 
kad ir jaunos mergaitės vakaci- 
jų laike, pridabot 2 kūdikius; 
mažesnysis 15 įnėn. Atsišauki
te. 2046 Le Moyne St.

Tel. Armitage 7323

REIKIA patyrusių fini- 
sherkų prie augštos rųšies 
vyriškų kotų. Atsišaukite:

ALFRED DECKER .
& COHN,

Piet. vak. kampas nuo Van 
Buren ir Franklin Sts.

arba 
620 So. Kilborne Avė.

Imkit Harrison karą iki 
Kilborne.

REIKTA darbininkų ~
VYRV____

REIKIA: keletos apsukrių vy
rų atstovauti namų budavojimo 
organizaciją. Turi sugebėti rei
kalus turėti $500, kalbėti gera 
kalba; priduok savo tautystę, 
kalbąs kokias kalbi, amžį, užsi
ėmimą. Adresuokite.

H. B. NOTIONAL 
IIEADQUARTERS, 

1709-12 — 139 N. Clark St., 
Chicago, 111.

BEIKI A pardavėjų pardavot 
gerą staką tarpe savo žmonių. 
Patyrimas nereikalingas. Augš- 
ta alga komišinas.

Ruben Bros.
3804 South Kedzie Avė.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

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

C0MM0NWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.
.. i - . ■ -—■■■ - —.............. v ------ --

REIKIA patyrusiu spėka va
rinių mašinų operatorių. Gera 
alga, nuolatinis darbas. Atsi
šaukite pasirengę dirbti.
ACME SANITARY SUPPLY Co. 

819 W. 47th St.

REIKIA spėka varomų siuva
mų mašinų operatorių. Nuolati
nis darbas, smagi vieta.

Atsišaukite:
1300 Fulton St.

REIKIA vyrų ir moterų, kaipo 
laišknešių, Post Ofiso klerkų, gele
žinkelio pašto klerkų ir typistų. Alga 
$191.00 į mėn. Mes išmokysime jumis.

O’BREIN SCHOOL,
Ofiso valandos: 9 ryto iki 5 po 

pietų, ir vakarais nuo ? iki 9.

“ AUTOMOBILIAI
200 FORDŲ 200

Geriausias pasirinkimas Chicagoj 
CASH, IŠMOKĖJIMAS, MAINYMAS 

Karai prie 1736 Michigan Avė.
1920 Coupet starter $425
1920 Sedan starter $495
1920 Touring starter $310
1919 Touring starter $300
1918 Touring Dem. $250
1920 Roadster, Starter $275

Karai prie 3161 N. Clark St.
1919 Roadster Dem. Rims $285
1918 Taxi Cab $200
1920 Touring Starter $340
1921 Touring Starter $400
1920 Coupe starter $475
1920 Sedan starter extras $550

Tono trokai $100 ir augščiau.

Karai prie 6350 Cottage Grove 
Tel.: Fairfax 8.'

1920 Coupe starter, extras $465
1918 Roadster A-l $195
1916 Touring A-l $145
1913 Touring $95
1917 Touring Dem. rims reikia

taisyt $125
1920 Sedan starter, Dem. R. $525

Karai prie 2751 W. Madison St. 
Tel.: Seeley 7466.

1919 Roadster $240
1919 Touring $95
1920 Sedan starter $345
1917 Roadster $90
1920 Touring starter $395

Vartotų karų departamento. 
AUTORIZUOTI FORDO DEALERS. 
CASH, IŠMOKĖJIMAS, MAINYMAS.

FORDAI FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

modelių, su arba be starterių; tikras

I BIIIIU jūsų LUiuą I

i dara vakarais iki 10 vai.
4 2560 So. Halsted St.

priešais 26th St.

NAUJIENOS, Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
GROSERNE. 
KREIPKITĖS:

3759 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI galiūnas, pia
nas, registeris; geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų; lie
tuviais apgyventa. Pardavimo 
priežastis nemalonumas šeimy
noj. 2013 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų tirš
tai apgyventa. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4555 So. Paulina St. *

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė; biznis išdirbtas per daugelį me-‘ 
tų ir cash. Priežastis pardavimoepa- 
tirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas 335.

PARDAVIMUI bučernė ir 
^grosernė geroj vietoj, lietuviais 
apgyventoj. Biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Pardavimo prie
žastis — liga.

710 W. 33-rd str.

PABDAVIMUI SALIUNAS 
LIETUVIŲ KOLONIJOJ, GE

BOJ VIETOJ, GEBĄS 
BIZNIS

3404 S. MORGAN ST.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė labai geroj vietoj, lie

tuviais apgyventoj. Kreip
kitės į Naujienas 336

PARDAVIMUI' Saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj; biznis 
senas ir geras.

1501 W. 18-th St.
Kampas La f Ii n St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir kitokių tautų apgyven
toj apielinkčj, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Turi būti par
duotas greitai; priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

1857 W. 13 St. netoli Lincoln

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5 
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę 
arba visą.

3201 S. Auburn Avė.

BIZNIERIAU, TfiMYK IR KLAUSYK
Pardavimui restaurantas ir coffee 

house; didele 10 kambarių modemiš
ka stuba, iš priekio ir užpakalio por- 
čiai, skiepas, gasas, vanduo, elektra, 
didelis garadžius, lotas 94x187, di
deli medžiai prie vieškelio, Ogden 
Avė., Riverside.

LEO RYCHTARIK, 
Ogden Avė., arti Hass’Ave.

PARDAVIMUI restaurantas, Ice 
Cream ir nesvaiginančių gėrimų krau
tuve . Naujai įtaisyta sodei fontn- 
tanas. Kreipkitės,

J. SAUVONCHIK,
• 905 W. 14th St. 
Kampas Peoria St.

k------------------------- --- -----------------------------
PARDAVIMUI saliunas labai geroj 

vietoj. Tik vienas saliunas visame 
bloke. Biznis gerai eina. Priežas
tis — nesutikimas . Randasi: pianas 
puikus stalai, krėslai, pečiai ir kiti 
įtaisymai. Kas pasiskubins, tas lai
mės. Turi būt parduota šią savaitę.

1082 N. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, nes kriaučių šapa viršuje; prie 
saliuno Storas ant rendos parankus 
restauranui.

Atsišaukite
3641 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 3962

JUOZAPAS PASK lietuvis, mote
riškų rūbų siuvėjas ,geriausia įren
gimas ir geriau apmokamas biznis 
visame mieste, taigi parduoda iš 
priežasties ligos. Bargenas.

1648 Vn Buren St.

PARDAVIMUI saliunas
Savininkas

J. PAULAUSKAS,
3000 S. Union A ve.

PARDAVIMUI grosernė ir/bučer- 
nė, taipgi dveji kampiniai biznio na- 
mab arba be namų, geriausioje lietu
vių apgyventoje vietoje ant w ėst Si- 
dės, priežastis senatvė ir nesveiku
mo. Platesnių žinių kreipkitės pas 
savininką. ’ 1

A. W. RADOMSKI, ' 
2257 West 23rd Place

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen krautuvė; 5 kam
bariai užpakalyj: elektro šviesa, 
garo šiluma. Pigiai.

2245 W. 22nd St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA ferankom pakabin

ti patentą visai .naujai užpatentuo
tas, viskas prirengta pradėjimui 
dirbti.

Atsišaukite: L. K.,
2912 W. 38th PI., užpakalį.

VARDAVIMUI barber shop, 
labai pigiai. Biznis nuo senai 
įdirbtas. Trumpame laike par
duosiu, nes išvažiuoju ant far- 
mos.

3405 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Ice Cream, 
kendžių ir kitų možmožių krau
tuvėlė. Parduosime Jabai pigiai, 
nes važiuojame Lietuvon.

2917 Lowe Avė. 
Galite matyt po pietų.

NAMAl-ŽEME.

s

PARDAVIMUI CICERO NAMAI, VISI GERI BARBENAI.
No. 1. Naujas mūrinis namas, 2 florų, po 5 kambarius; 

gasas, elektra, maudynės, augštas skiepas su skai
dinėmis; extra tuščias lotas sale, su dideliu gara- 
džium dėl 3 automobilių. Kaina $22,000.

No. 2. 3 florų mūrinis namas po 6 kambarius; elektra, ga
sas, maudynės, didelis skiepas, garadžius dėl 2 au
tomobilių, labai gražioj vietoj. Kaina $17,000.

No. 3. Naujas 2 florų namas, 4 pagyvenimų, po 4 kamba
rius, gasas, elektrikas, maudynės, augštas skiepas, 
viskas gerame padėjime. Kaina $15,000.

No. 4. Mūrinis namas, 3 florų, 3 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektrikas, gasas, maudynės, augštas skie
pas, grąžus mūriniai porčiai. Kaina $11,500.

•
No. 5. 3 mūriniai namai ant 2 lotų: 1 namas 3 florų, bu

černė yra žemai, o ant 2 ir 3 floro po 7 kambarius. 
2 namas 2 florų, štoras apačioj ir 5 kambariai ant 
2 floro. 3 namas vieno pagyvenimo su 5 kamba
riais. Visur elektrikai, gasai, maudynės ir skiepai 
naujausios mados įtaisymai. Rendos per metus 
$2,256. Kaina $19,000. .

No. 6. Mūrinis namas su 2 ir pusę lotų, 2 florų, 2 didel 
storai apačioj: bučernė ir Grosernė, ant viršaus 2 
pagyvenimai po 5 kambarius, elektrikas, gasas, 
maudynės, didelis garadžius dėl 3 automobilių, ir 
visi kiti parankumai. Kaina $19,000.

No. 7.2 florų medinis namas: 1 floro 4 kambariai dėl gy
venimo ; 2 floro 4 kambariai, extra lotas šalę; ga
sas ir elektriką. Kaina $7,700.

No. 8. Mūrinis namas, 2 florų; 4 ir 5 kambariai, didelis 
augštas skiepas, tinkamas dėl gyvenimo, steam 
heat, gasas, elektra, visi parankumai. Kaina $7,000.

No. 9. Medinis 2 pagyvenimų namas, 5 ir 6 kambariais, 
didelis skiepas, gasas, elektrikas; gražioj vietoj. 
Kaina $4,800.

No. 10. 5 lotai ir naujas 2 florų mūrinis namas, po 6 'kam
barius, augštas skiepas, murinės šantės, gražio, 
vietoj, ant Archer Avė. Kaina $10,500.

No. 11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant 
pirmo floro, ant viršaus daktarų ofisai, garad
žius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.

No. 12. 2 florų mūrinis naujas namas, 4 pagyvenimų, po 
5 kambarius, extra 4 tušti lotai šalę, gražiausioj 
miesto dalyje, maudynės ir gasas. Kaina $14,000.

No. 13. Naujas mūrinis namas, 2 florų, ant pirmo floro 
didelis štoras dėl bučernės ir grosernės su gyve
nimo kambariais, ant 2 floro 6 kambariai; skie
pas, gasas, elektrikas, maudynės, viskas gerame 
stovyje. Kaina $10,000.

No. 14. Medinis namas, 2 florų: didelė grosernė ir 6 kam
bariai dėl pagyvenimo; 2 floro 6 kambariai, ga
sas, elektra, grosernė ir namas. Kaina $8,500.

No. 15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis 
skiepas, gasas, elektriką, visas gerame stovyje. 
Kaina $3,400.

No. 16. Medinis namas, 2 florų, 4 ir 5 kambariai, cemen
tuotas skiepas, gasas, namas gerai atrodo. Kaina 
$4,300. ’

No. 17. Didelis medinis namas, ant kampo, iš fronto sa
liunas su svetaine dėl mitingų, ir 4 kambariai dėl 
pagyvenimo, extra tuščias lotas šalę, už viską 
kaip stovi, kaina $12,000.

No. 18. PARDUOTA 2 florų medinis namas po 4 kamba
rius, gasas, elektra, maudynės, viskas gerame 
stovyje. Kaina $2,900.

No. 19. Medinis namas 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas, 
elektrikas, maudynės, extra tuščias lotas šalę ir 
garadžius. Kaina $5,000.

No. 20. Turime dar 6 didelius bargenus čionai nepaminė
tus, klauskit jų kainos musų ofisuose.

Visus augščiau minėtus namus galima nupirkti su 
visai mažu įmokėjimu, ir ant lengvų išmokėjimų. Visi 
namai yra Cicero mieste.

FEDERAL REALTY COMPANY,
666 W. 18th St., Chicago. 1439 S. 49th Court, Cicero 

602-604 Association Bldg., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI barbernė Rose- 

lande. Apgyventa lietuvių ir ki
tų tautų prie didelės gatvės. 
Vietos geresnės negali būti toj 
apielinkčj dėl barbemės. Atsi
šaukite Naujienos 337.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Gera proga jaunai porai penkių (5) 
kambarių rakandai. Gražiausia gro
jikus pianas su rolials, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miegkam'barfo setas, kaurai, devem- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė,

NAMAl-ŽEME.

Panedėlis, Liepos 11, 1921

NAMAl-ŽEME
PARDAVIMUI 50 skėrių farma ne

toli Chicago; riebi žemg ir visa dir- 
jam; nauji budinkai, sodas, upę su 
daug žuvų, prie gęro kelio, viską 
šperka Jš namų, nieko nereikia ant 

turgaus vežti. Kas nupirks tą far- 
mą, bus laimingas.

S. SLONKSNIS, 
3437 S. VVallace St.

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą 

J pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius. 
Namas gerame stovyje, renda $80.00 ,

mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri- 
msiu kaip pirmą įmokėjimą. Atsišau- 
dte tuojau pas

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI bizniavas 2 pagy
venimų namas, užpakalyj garadžius. 
Rendos neša $62.00 į menesį. Kaina 
$5,500.00 tik greitame pardavime.

A. JANČIUS,
3225 S. Auburn Avė., 

Savininkas 2-ros lubos užpakalyj

PARDAVIMUI medinis vieno - pa
gyvenimo, 5 kambarių namas, 2 lo
tai, lietuvių apgyventoj dpielinkėj, 
netoli Archer Avė. Labai puiki vieta 
gyventi. Kaina $3,000. Taipjau par
duodu arklį ir vežimą. Priežastis par-» 
davimo — nesutikimas šeimynoj.

B. PALIUKONIS, 
3858 W. 55th Pi., 

Kampas So. Springfield Avė.

PARDAVIMUI madinis namas 9 
kambarių: elektra, vanos, gasas, šalę 
lotas. Namas randasi 2743 W. 47th 
St., prie Gelleck Parko; geras biz
niui. Kaina $3,800. Pardavimo Par
davimo priežastį patirsite pas savi
ninką, No. 4653 S. Rockwell St. 
Frank Bistras, 2nd floor.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas ir 4 lotai, daug medžių 
ir visas apdirbtas. Parduosim pigiai, 
nes važiuoju į I^enkiją.

Atsišaukite:
3717 Morton Avė., Berwyn, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
^WMIWWI**MIWW*^^I*^R^W*^**^* IWW«» Î*^W*^**^*^***M**********

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 Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
8301 So. Halstedt St.. Chicago, III.

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

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. Čia 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinant į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, bo darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam®. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė. 
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AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietutfų kalbos.
Aritmetikos.

tematikų.

i 
2 
8
4) 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

gusia ir geriausia. Mokiname die- 
omis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, Jll.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Su'rienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dalliarašys- 
tės Ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
S1H SO. HALSTED ST., CHICAGO.


