
iii, .1.1, .11 ■ I I ■ ............ . 11 ____ !_______!____

(Į Tite First and Greatest Lithuanian Daily tn America

NAUJIENOS
The Lithuanian Qaily Neivs

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Telepbjre Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. IX

Vokietija paskolos negaus
Rusija nebenusileisianti
Lenkijos ministerija rezignavo

Vokietija negaus interna 
cionalinės paskolos.

Bankieriai neįstengė susitai
kinti tarp savęs apie davimą 

paskolos.

PARYŽIUS, birž. 8. — Su
manymas suteikti Vokietijai 
internacionalinę paskolą nuėjo 
niekais, neįstengus patiems 
bankieriams tarp savęs susitai
kinti apie tą paskolą, šiandie 
bankieriai dar sykį susirinks, 
bet tik tam, kad susitarus apie 
raportą kontribucijos komisi
jai, jog nesusitarta apie pasko
lą Vokietijai. Parašymas ra
porto užims du ar tris jio-sėd- 
v • ZUIS.

Kaina 3c

čičerinas atmeta Jungt.- Valsti
jų reikalavimus naujų gvaran- 
tijų. Laikysis savo memoran

dumo. v
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kolos, nesant susitaikimo tarp 
pačių talkininkų, kurie tuos pi
nigus skolipti turėtų).
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Rusija nebedarysianti nau-

THEįLITHUANIAN DAILY NEWS

Chicago, I1L, Pėtnyčia, Birželio-June 9 d., 1922

Metinė mokyklų vaiką diena Chicagoįe

The First and Greatest Lithuanian DaiJ i n America 

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1?39 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 135

Lietuvos žinios
Pavergtoji Lietuva.

Lenkų valdžios atstovas 
Vilniuje.

nuomonė, kad suteikimui Vo
kietijai internacionalinėj pas
kolos yra reikafiinga dviejų da- 

’lykų: >
1. Turi būti pilnas susitari

mas tarp skolintojų, į kuriuos 
turi įeiti visos kontribucijos 
komisijoje atstovaujamos ša-

pamatas Vo- 
aiškiai išdės

BERLINAS, birž. 8. — Rusi
jos užsienio reikalų ministeris 
čičerinas paskelbė, kad Rusija 
atmes Amerikos reikalavimą 
didesnių gvarantijų, kaipo kai
ną pripažinimo sovietų vald
žios ir nebeduos naujų konce
sijų it’ nebesitrauks nė žings
nio atgal nuo savo memoran
dumo gcg. 11 d., kuris Rusijos 
delegacijos buvo paduotas 
G^noa konferencijai. Rusija 
be to neįsileis internacionali
nio tyrinėjimo komiteto.

“Jeigu Haagos konferencija 
bandys gauti naujų gvaranti
jų, ji bus nesėkminga,” sakė 
čičeifmas. “Musų paskutinis 
Genujai memorandumas - pa
duoda musų nusistatymą lir 
mes negalime erti “toliau
atsitraukti nuo jo. Sovietų sis
tema tapo galutinai įsteigta.”

“Kbkia, gi ta sistema?” pa
klausta čJČerinas.

“Abelnai sovietų sistema 
yra valdžios nuosavybė, . visų 
didžiųjų industrijų ir žemės. 
Sekami yra laisvi dalykai: vi
durine prekyba, mažos indus- 
trijos ir mažos privatinės nuo
savybės. šio programio laiky
simės tvirtinai ir nedarysime 
naujų koncesijų.”

Jis tikisi, kad viešoji nuo
monė suvaldys Franeijos t ag- 
resy^ę politiką.

Pats čičerinas lį Haagos kon
ferenciją nevažiuosiąs.

ar

.'Pereitą utarninką buvo 7-to mokyklų distrikto (vidurmiesčio ir apielinkių) metinė vaikų diena. Tūkstančiai to dis- 
trikto mokyklų vaikų ir mergaičių susirinko Grant parke. Buvo žaįsmiif, lenktynių, lengvosios gimnastikos, artistinių 
šokių — viso to, ko šioje srityje vaikai buvo išmokę savo mokyklose. Vaizdelis rodo vaikus ir mergaites suderintinai 
besimiklinant, tūkstančiams žmonių pasigerėjimu žiūrint į tų vaikų lavumą. '■> ... jĮjįffiį

Rusija duoda koncesijų 
žemėmis Italijai.

Jamtoriy byla baigiasi. Slavy karalius apsivedė. Apkaltino Ku Klux Klan 
narius.

E. VILNIUS. — Lenkų Vals
tybės viršininkas paskyrė Va- 
lery Romaną lenkų valdžios 
atstovu Vilniaus krašte.

Valery Roman gimė Kalva
rijoj, Suvalkų rėd. ir yra 44 
metų amžiaus. Baigė gimnazi
ją Suvalkuose ir juridinį fa- 
kultą Varšuvos universitete. 
Ilgą laiką advakofavo Suval- 
valkuose. Karo metu buvo Su
valkų dvarininkų koiniteto 
pirmininku, paskiau 1917 m. 
dalyvavo lenkų teismo organi
zavime Varšuvoj, o vėliau tapo 
aukšč. tribunolo prokuroro 
padėjėju. 1919 m. liepos mėn., 
kaipo Suvalkijos atstovas, bu
vo išsiųstas $ Paryžių daryti žy
gių dėl to krašto atvadavimu 
nuo vokiečių okupacijos ir len 
kų lietuvių demarkacijos lini
jos nustatymo klausiniu.

Bankieriai žiuri į paskiausį 
kontribucijos komisijos atsa
kymą, kaipo rodantį, jog tarp 
galimų skolintojų nėra pilno 
susitarimo ir todėl negalima 
siūlyti pienų apie suteikimą ir 
sukėlimą paskolos. ♦

Talkininkai nesusitaikė.
Francija paiipriešiuo sumaži

nimui kontribucijos.

PARYŽIUS, birė. 7. - 
rika atvirai pareiškė, £ad j 
pritaria sumažinimui Vokieti
jos kontribucijos. Tai pasakė 
Amerikos neoficialinis atstovas 
kontribucijos komisijoje. Jis 
stovėjo kartu su Anglijos, Ita
lijos ir Belgijos delegatais, ku
rie balsavo už padidinimą 
bankierių-komiteto ir leidimą 
bankieriams ignoruoti Londo
no nustatytą kontrbucijos su
mą ir padaryti savus ^tyrinėji
mus apie tai kiek "Vokietija 
gali. kontribucijos mokėti. 
Prieš tokį pasiūlymą balsavo

Lenky kabinetas rezignavo

Francija.
Amerikos delegatas negalėjo 

balsuoti, bet įtapo įrašyta 
toikolan, kad Amerika skaito, 
jo^t\ $33,000,000,000 kontribu
cija kurion neįeina palūkanos, 
■yra'perdaug didelė.

(Šis kitų talkininkų ncsusi- 
taikinimas su Franęfja ir pri
vertė bankierips ųebesvarstyti 
apie suteikimą Vokietijai pas-

-ORHS
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — apsiniaukę ir gal
būt lietuj su perkūnija; biskį 
vėsiau. ,

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:23 v. Mėnuo leidžiasi 5:30 v. 
ryte. ,

VARŠAVA, birž. 8. — Šian
die Lenkų kabinetas atsistaty
dino. Atsistatydinimas įvyko 
dėl to, kad meisteriai' negalė
jo susitaikyti dėl ateinančiųjų 
Lenkų prezidento 
metodų. Prezidentas 
kis darė bandymų 
ministerius, bet jam 
pavyko ir po to
pirinininkas Ponikovskis 
kelbė, kad kabinetas n 
rezignuoti.

rinkimų
Pilsiuls- 

sutaikyti 
tatai nc- 
ministeris

pas-

Anglai atmušė airius.
BĘJJį^STAiS, birž. 8. — An

glijos kareiviai užėmė Bellek, 
atimdami jį iš Airijos maišti
ninkų, kurie buvo tą miestelį 
užėmę, pasitraukus iš jo Uls- 
terio konstabėliams.

Užimant miestelį buvo įvy
kęs susirėmimas tarp airių ir 
anglų. Anglai mūšyje panaudo
jo ir artileriją.

3 žmonės užmušti.
WARM SPRINGS, Ga., 

5. — 3 žmonės liko 
traukiniui užgavus
lių. Keli vagonai nušoko 
bėgių ir keli pasažieriai irgi li
ko sužeisti.

birž.
užmušti 

automobi- 
nuo

RYMAS, bi^ž. 7. Italijos- 
Rusijos , prekybos sutartis, 
padarytoji Genujoj, užveria sa
vyj skirsnį, kuriuo ^Rusija 
duoda Italijos kompanijai 25,- 
000 akrų žemės 25 metams.

Rusija pasilaiko teisę atsi
imti žemę po 16 metų, užmo
kėdama atlyginimą.

Kompanija turi atiduoti Ru
sijai 15 nuoš. užaugintų grudų 
ir nuo 15 iki 20 nuoš. galvijų.

Specialinū's teisės duoda
mos ekspluatavimui aliejaus ir

CIIICAGtO. — Janitorių uni
jos viršininkų bylos nagrinėji
mas jau baigiasi. Jie yra kal
tinami suokalbyj dėlioti bom
bas, išlupti pinigus, boikotuoti 
ir t. p. Skuiidęjų (valstijos) 
pusės liudijimai jau užsibaigė, 
o kaltinamieji visai nestatė sa
vo liudytojų, negi kaltinamųjų 
liudyti nešaukė. . Tad užbaigus 
skundikų liudijimams, prasi
dėjo advokatų K kalbos. Kalti
namųjų advokatas pareiškė, 
kad šią bylą veda ir nuteisti 
unijos yiršfnirikus rūpinasi 
vien namų savinvikai-g ’̂obikai. 
“Kodėl nekaltinti žmones tie-

Kareivių durtiivai saugojo 
^mylimuosius” valdonus. 
BELGRADAS, birž. 8. — 

Didžiausiomis viduramžinėmis 
iškilmėmis ir nepaprastu Bal
kanams puošnumų Jugo Slavi
jos karalius Alenksandras šian
die .apsivedė su Rumunijos 
princesa Mare. Vestuvėse da
lyvavo ir tėvas, -Rumunijos 
karalius Ferdinandas. Dovanų 
jaunavedė gavo didelę auksinę 
karūną, iškaišytą deimantais 
ir jrubinais, po vieną kurių pa
dovanojo kiekviena Jugo Sta
cijos provincija. Vakare buvo 
surengtas bankietas, kuriame

LOS ANGELES, Cal., birž. 8 
— Trįs augšti viršininkai ir 
34 nariai K u Klux Klan tapo 
apkaltinti sąryšyj su puolimu 
Qnglewood bal. 22 d., kuriame 
konstabeiis liko užmuštas.

BURLING7^)N, la., bir. 8. 
— Du žmonės prigėrė apvirtus 
nedidelei ma tori nei valčiai, 
kuriąja jie plalikiojo. Abu pri- 
gėrusieji yra iš MonmoutĮj, 
III., vienas garažo savininkas, 
p kitas šoferis. \

&

Kol auksinai 
dar pigus.

čai bus rišami arbitracijos.
Abi valdžios prisižada bė

gyje 4 inen. padaryti navigaci
jos sutartį. Tuo gi laiku Rusi- 
a, jei’ bent ji vartotų Rusijos 

laivus, apsiima vartoti Itali
jos laivus „gabenimui prekių iš 
Italijos. Italija sutinka įkurti 

♦liniją tarp Triesto, Genujos 
Juodųjų jurų.

ir

. 8 žuvo ant laivo.
WASIT1NGTON, birž. 8. — 

Esančio Siberijos vandenyse 
kanuolinib laivo New Orleans 
komandi/otojas prapešė laivy
no departamentui, kad 8 juri
ninkai išplaukė žėglinc valti
mi ir negrįžo. Manoma, kad 
jie žuvo apvirtus valčiai.

5, prapuolė su laivu.
BEAUMONT, Tex., birė.; 8. 

— Valtis Olympic ir 5 įmo
nės 
je. 
do.

Veikiausia valtis paskcn-

4 žmonės užmušti.
CHICAGO. — Keturi žmo

nės liko užmušti ir vienas gal 
mirtinai sužeistas vakar nelai
mėse su automobiliais. Du au
tomobilistai areštuo-ti.

40 žuvo namam sugriuvus
LVOVAS, Galicijoj j birž. 6. 

—■ Daugiau kaip 40 žmonių li
ko palaidota šiandie po griuvė
siais sugriuvus dviem 
augštų seniems namams.

CHICAGO. — Harold 
McCormick rezignavo iš Inter
national Harvester Co.
dentyfctės.
bartinis manažeris 
Legge.

trijų

siogini'ame papildyme prasižeiV buvo vartojamos auksinės lėk-
• * ♦ n i i _ • ■ *’' • t .girnų”? klausė jų advokatas 

Harrington. “Valstija žino, 
•ka'd tokis kaltinimas ncgaj&tų 
atstovėti, tad griebiasi kmi jai 
prieinamų geriausių priemonių 
nuteisti šiuos žmones. Norima 
tik nuteisti ir to nuteisimo 
kalauja namų savininkai.”

Tikimą«i, kad byla bus 
duota jury sprendiniui 
šiandie.

rei-

ati- 
dar

Penki žmonės pasimirė 
nuo karščio.

CHICAGO. — Bėgyje 24 yal. 
iki vakar vakaro nuo karščio 
Cliicagoje pasimirė penki žmo
nas. Vienas jų mirė Grant, 
parke, o kiti —< ant gatvės. 
Trįs mirusiųjų turėjo 60-67 
amžiaus, o du 20 ir#27 m.

m.

žiogai apnyko.
AURORA'; I1U., birž.

Šias apiolinkes milionais apny
ko ypatingi žiogai' “locust”, 
kurie pasirodo tik kas 17 metų. 
Jie ypač naikina medžius. Gy
ventojai kaip įmanydami juos, 
naikina, bet jų yra tiek daug, 
kad nuo jų ūžimo net sunku 
susikalbėti. Jie slenka į rytus 
ir jau apnyko Dixon ir Joliet.

8.

štės. Visos šalįs buvo atsto- 
vaujamos tose ceremonijose.

rNors buvo skelbiama, kad 
gyventojai buvtd labai entuzia
stiški tas vestuos pasitiko ir 
jomis labai džiaugėsi, bet ka
riuomenės buvo pilnas miestas 
pristatytas. Tomis gatvėmis,< 
kuriomis jaunavedžiai važiavo 
į bažnyčią, iš kiekvienos pusės 
buvo nustatyta dviejomis eilė
mis kareivių, kurie buvo pilnai 
apsiginklavę. Viena tų eilių bu
vo atsigrįžusi į važiuojančius 
viduriu gatvės, o kita — į pub
liką šaligatviais. Kareiviams 
buvo įsakyta šauti tuojaus, jei 
bus nutemytas nors mažiau
sias nužiurėtinas judėjimas 
publikoj. Žmonėms neleista 
buvo susigrūsti, liet kiekvienas 
turėjo atokiai viens nuo kito 
stovėti. Kameras ir kokius 
nors krepčius ar pakinklis gali
ma buvo neštis tik gavus spe- 
cialinį policijos leidimą. ,Ant 
balkonų ir kiekvienoj patoges- 
nėj vietoj buvo dar daugiau 
kareivių sustatyta ir visur lan
džiojo šnipai. Langus tose 
gatvėse buvo galima atidaryti 
tik turint specialioj policijos 
leidimą, v

preri
ja vietą užims da- 

Alexander

PINIGŲ KURSAS
I.

Vakar, birželio 8 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo akai- 
tomą*Amerikos pinigais šiaip:

Angljos 1 sv. sterlingų ....... $4.51
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų............... $8.44
Danijos 100 frankų .t.............. $22.20 
Finų lOOimarkių ................... $2.16
Franeijos 100 frankų ........... $9.11
Italijos 100 rirų ................... $5.24
Lietuvos 100 auksinų......
Lenkų 100 markių ........
Norvegijos 100 kronų ...!. 
Olandų 100 guldenų .... ...
Švedų 100 guldSnų ..........
Šveicarų 100 markių .......
Vokietijos 100 markių ...

Cechija pasirašė sutartį 
su Rusija.

WAS-HHNGTON, birž. 7.— 
Čecho-Slovakijos presos biuras 
paskelbė, kad vakar Pragoję 
abiejų \vaklžių atstovai pasira
šė laikinę sutartį tarp čecho- 
Slova^ijos ir sovietų Rusijos.

WASHINGTON, birž. 8. — 
... 35c. Cili ir Peru nesusitaikant tarp 

savęs apie Ta'cna: Arica ginčą, 
|39J0 valstybės sekretorius Hughes 
$26.11 galbūt pasiūlys savo tarpinin- 
$1935c davimą to ginčo taikime.

Kol-kas Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai tebėra pigus. Jie gali pakilti urnai, kaip tik 
Vokietijai bus (jluota žadamoji paskola. Markės 
ir auksinai vargiai bus kada-nors pigesni. Už 
dolerius dabar jų daugiausia gauti ir daugiausia 
pagelbos suteikti Lietuvos žmonėms.

Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, 
tegul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio 
markių atpigimo, o tai geriausia galite padaryti 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra viena iš. didžiausių pinigų siuntimo įstaigų 
Amerikoje. Su kiekviena diena vis didesnis 
žmonių skaičius siunčia pinigus Liej^ivon per 
Naujienas. Tai ^ra todėl,. ( \

1) kad Naujienų vedėjai yra žmtyiės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią "gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; • i c . 11

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats Igįpipia- 
si i banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir j lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto krabus.

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted" St., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

3210 So. Halsted St Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS
Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Ave„ Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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Kitąkart Naudžius-BaFabo- 
šius visokių teorijų prirašyda
vo “lyties klausimais”. Dabar, 
apsivedęs, visas teorijas užme
tė. —Kazys.

i
E

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 

dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139
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NAUJIENOS, Chicago, ffl. Petnyeia, Birželio 9 d., 1922

[Ui liraikMaa Mama akgrtaje 
naotaonaa Redakcija neataakaĄ

Gal ir tiesa, ką žmonės sako: 
kad Dūdelei gerinu sekęs! ku
nigo rugiai kirsti, negu dabar 
darbininkų partija organizuoti.

šukių tėvas su motina Bepe, 
kalėjimo šmėklai pasivaidinus, 
išbangavo į Lietuvą, net savo 
lotus Bronxe užmiršę.

Bolševikams atsišaukus į pa
saulio darbininkus delei suda
rymo bendro fronto prieš kapi
talų,-daugelis gana rimtų mu
sų draugi) sociaflis'tų maitino 
sąve svajonėmis, kad toks ben
dras frontas yra galimas įvy
kinti. Prasidėjus visų trijų In
ternacionalų ’ atstovų konferen
cijai Berline net draugui iš 
Naujienų patiekė porų konfe
rencijai prielankių straipsnių, 
(^hieagosf draugų pasikalbėji
me toks atkaklus bolševizmo 
priešas, kaip dr. Poška, reiškė 
konferencijai nemaža- optimiz
mo ir simpatijų... Ir kaip tu 
čia žmogus neturėsi simpatijų 
tokiam dideliam, tokiam bega
lo svarbiam įvykiui?—Bendras 
visų darbininkų, visų jų parti
jų frontas, prieš bendrų prie
šų kapitalą! Juk tai kiekvieno 
(Farbinj^ikų draugo idealas! Ir 
kaip nepaprastai gražiai tas vis
kas skamba! »

Bet tik skamba, tai ir vis
kas... šiandie los bendro fron
to vizijos jau daužosi į realy
bės uolas ir griųva, kaip grių- 
va silpnam vejaliui pūstelėjus 
puikiausi rūmai subudavoti iš 
kort$... Internacionalų komi
sija, paskirta gynimui sooialre- 
vofliucionierių sovdepijoje, vos 

. perdengus Rusijos rubežių yra 
kaina nedraugingomis de- 

bnstracijomis ir kačių kon
certais. Sukurstytos gaujos, 

/ nešdamos plakatus su siundo
mais. užrašais, grdmoja užrube- 
žio draugams kumščiais, fizi
nės jėgos vartojimu. I^eninas, 
kai apsvaigęs, šaukia sušaudy-' 
siųš visus, kurie nešoks palei; 
jo dūdą... 
cionalų paskiria komisija, po- valdžių keitimąsi, ] 
sėdžiavusi Berline, kad išdir- tvirti savo nuomonėse. įO re- 
bus planus sušaukimui viso pa- voliucijos bet savo panSitinej 
šaulio socialistinių ir komunis- • vys tymos eigoj yra panašios 
tinių partijų kongreso, paįra.Į viena kitai. Visur, kur tik lai- 
Paįra delei beribio bolševikų ke anarchijos ir suirimo (kaip 
agresiviškumo ir arogantišku- Rusijoj carų nuvertus arba 
nio. Taigi, iš visų pastangų,

Ar Leninas yra 
genijus?

Guglielmo Ferrero, paskilbu- 
sis istorininkas, žurnale Our 
World rašo:

Kaip politiniai įvykiai visgi 
kitėja musų 
ir 1919 m., 
bolševis tinęs 
tais, Europa
laukė žinių apie Lenino puoli
mų. Faktinai, vargu pradėjo 
bot vienas mčnesis be to, kad 
nebūtų paleista gandų apie re
voliucijų Maskvoj. Bėgiu 1920 
m. ir 1921 m. tos viltys pra
nyko. Sovietų valdžia nesisku
bino pulti. Žmonės ir politi
kai pradėjo manyti, kad Leni
no padėtis darosi tvirtesnė. O 
kai sovietų Ęusija liko pakvies
ta į Genuosk konferencijų, tai 
mes visi likome įtikinti, kad 
Lenino galia Rusijoj yra pa
tvari. Pirmu kartu vakarinių 
valstybių išmintis oficialiniai 
pasveikins Leninų, kaipo vie
nų žemes Viešpačių. Ir ta iš
mintis tiki savo ncklaidingu- 

‘mu lyginai taip pat, kai perei
tais metais ji tikėjo, jog bolše
vikų dienos yra suskaitytos.

____ ______  t___ Vienok tie iš musų, kurie 
Visų trijų Intcma- pažįsta revoliucijų istorijų ir 

nėra/ taip

Bet kai- jos piešai vienas po 
kito lieka sumušti, kai jų pa
sipriešinimas silpnėja, kai civi
linis karas sustoja ir gyvenimas 
ima įeiti į normalines vėžes, 
toki valdžia pradeda nustoti 
patvarumo. Tuo momęnitu, 
kada jos pergalė yra visiems 
aiški, ji pradeda “skiesti savo 
doktrinas ir daryti visokių 
kompromisų. Ir tankiai, jei jai 
nepasiseka laiku permainyti 
savo politikų, ji galutinai' su
smunka kaip tik tokiu laiku, 
kuonet jos stiprumas ir patva
rumas atrodo užtikrintas.

Toks tai yra visų revoliucijų 
paradoksas. Bet tai lengva ir 
suprasti, jei mes turėsime gal
voj tą faktų, kad joki valdžia, 
pasilaikanti tik durtuvu, negali 
ilgai gyvuoti. Valdžiai reikia 
šiokio tokio žmonių pritarimo. 
O pritarimas 'duodama tada, 
kada žmones skaito savo val
džių legaline. į

Beveik kiekviena* valdžia ga
li kažkurį laikų pasilaikyti, 
nors ji ir neturi plačiosios liau
dies pritarimo. Bet tai negali 
tęstis amžinai. Brievaitfa s sa
vo prigimtyj yra kitėjantis da
lykas. Tie, prieš kuriuos prie
varta naudojama, progresiniai 
pripranta prie jos ir teroras 
nebėra jiems ^iip baisus. Silp
nosios prievartos puses pasida
ro aiškios kiekvienam. Tironi
jos agentai pradedla biaurėtis 
savo darbais. Ypač revoliuci
nėj’ diktatūroj jos vadai pra
deda pavydėti viens kitam, kai 
pavojus mažėja ir prisieina 'sa
vo pergalės vaisiais dalintis.

Pradžioj kontr- revoliucijos 
pavojus sujudina visus, aksti
ną jų energijų ir duoda gali
mybes pavartoti prievartą prie 
kiekvienos progos. Dauguma 
žmonių mato tai ir tyli. Tas 
tylėjimas gali pųsireikšti net 
pilnam likimo atsidavimui. Bet 
valdančiai oligarkijai nusibos
ta būti apsiginklavusiai, kuo
met atrodo, jog jos priešą/ li
ko galutinai sunaikinti. Ji no
ri ramiai pagyventi. Tokiai Į 
padėčiai susidarius, nugalėtieji 
ir šiaip oligarkijos priešai įsi
vaizduoja sau, - kdd “teroro” 
gadyne jau praėjo. Jie ima

kalbėti. Kokios teisės ta tiro
nų grupė turi šalies valdymui ? 
Matoma, jokios. Kriticizmo 
balsas pasidaro aiškesnis’. Ne
pakanta dėl padarytų skriau
dų vėl atsnaujina. Oligarkija 
jaučia tų nepakantą visur. Ji 
bando taikintis su savo priešais. 
O tai ypač pasireiškia tuo, kad 
bandoma pamažu atsteigti tai, 
kas pirmomis revoliucijos die
nomis buvo naikinama. Gra-

žinanla privilegiruotai klasei 
tai, kas iš jų buvo atimta. Kar
tais tas bandymas pasiseka — 
ir mes turime 
vottiucijas".
bandymas yra
liucininkai, —
kurias jie nugalėjo, bet nesu 
naikino — suklumpa! kaip 
tokiu momentu, kuomet jų 
dėtis atrodo tvirčiausia.

(Bus daugiau)

“ sėkmingas re- 
Bet tankiausia 
nevykęs. Revo- 
įveikti tų jėgų,

RA LTIJOS-AM ERIKOC
LINIJA 9Broadvay, NeV’Yirk.NYj^

SS&elLIETUVfc^
" Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliayą •’ 
aplenkia Lenkų juostų (kandonų) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
, 6-šių, ir 8-nių LOVŲ 

Birželio 14 
Birželio 28

LITUANIA 
POLONIA .

TRECIOS KLASOS KAINOS J: 
OAMBURGĄ $103.50 — P1LIAV4 $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00. .
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

T0WN OF ŪKE LIETUVIAMS

PRANEŠIMAI!
Šiuomi pranešame visiems Town of Lakęs 

Lietuviams,; kad atsipirkome vieną iš didžiausių 
Restaurants ant Town of Lake — Contenental 
Restaurant. Nuo dabar šitas Restaurantas yra 
lietuvių ir gamina gardžiausius valgius kaip 
lietuviškus taip ir amerikonišku^.

Nūnai Town of Lakęs lietuviai turės progą 
pažinti lietuviškų valgių skonį, nešvito Restau- 
ranto ir yra tikslu gaminti gardžius valgius ir 
duoti inteligentišką patarnavimą dėl visų tų ku
rie atsilankys į musų Lietuvišką Valgyklą.

Su gilia pagarba Jums.n

CONTINENTAL RESTAURANT,
u’;/ p' ■'■*'?( t jhti oi c: ■■■’ 

4630 So. Ashland Avė., Tel. Boulevard 2177

Leonas Paukšta ir Juozas Valižius, Vedėjai.

>

: PATRIOTIZMAS Į
Pačėdumas turi būt

■ pasargos žodis J
■ I0WA STATE z K
■ SAVINGS BANK ■ 
k Kapitalas ir Perviršis— i
■ $120,000.00. k
■ S. E. Cor. Fourth and ĮJ

Jackson Sts.
5 SIOUX CITY, IA. !
BBI3MBMM HMM ■■■■■«■■■■

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

MaliOriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir senų darbų viso,-1 
sc miesto dalyse.

3259 Ogden Ąve., Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 Dearborr. St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. »

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 t.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

tik skeveldos...
h\koks mums gali būt iš to 

viso pamokslo pamokslas? 
Mums turi būt aišku, kad su 
bolševikų demagogais, social
demokratų ir socialrevoliucio- 
nierių šaudytojais, jokio bend
ro fronto, jokios vienybės ne
gali būti. Mums turi būt aiš
ku, kad bolševikai dėklam įlo
dami apie bendrų frantą, išvi
so papildė tik naujų klastų, 
kad pasidarius sau politinio 
kapitalo mažiau susipratusių 
darbininkų eilėse, ką aiškiai, 
šaltai pareiškė jiems berlyniš
kės komisijos posėdy dr. Mac- 
Donald.

Mes nesame benrdo fronto ir 
vienybės priešai, mes galime ir 
mes susikalbėsime su papras
tais komunistais, kurie da nėra 
galutinai sugedę, bet su ko
munistinėmis viršūnėmis, su 
demagogais — jokios vienybės 
negali būti!—P. K—as.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

Kur seniausia, 
■ Ten geriausia.

SENIHUS1A

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių LiniV 

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

pinigai

Ryipe Cezariui mirus) 
n

mazu
tu užgriebia 

valdžių į savo rankas, mes ma
tome, kad tai mažumai prisi
eina kovų vesti su daugiau prie
šų. Tie priešai puola tai iš 
vienos pusės, tai\iš kitos, ieško
dami silpnesnių vietų, kad ga
lėjus irgi ginkluotos prievartos 
keliu mažumos valdžių nuversti. 
1 rumpai sakant, revoliucinė 
valdžia turi pakelti daug sun
kumų ir atlaikyti daug puoli
mų. Štai kodėl ir atrodo, kad 
toki valdžia turi pulti, kad jos 
gyvavimo valandos yra suskai
tytos.

net tai tik yra iliuzija. Re
voliucine valdžia visuomet yra 
stipresnė 'savo pirmomis gyva
vimo dienomis, 
priešai rodo daugiausia veiklu
mo. Tąsyk ji gali •didžiausiu 
pasiryžimu veikti ir kuopla- 
čiausia vykinti savo doktrinas.

kuomet jos

--------r— ' :-------L.-

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. . Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, k“Orbita” ir 
“Oropesa”, kurio plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago, 
325 Second Avė., So. Minneapolis,

Didelis ( etinis

v

Išaugo su pagęlba savo draugų
Nepaprastas augimas West Side Trust ir Sav- 
ings B^nko daugiausiai priguli nuo nuolatinio 
augimo musų kostumerių, kurie laiko pinigus 
šiame banke. v

Visi
t i prieš 10

,palūkanos
* jnos nuo 1

depozitai pade
ri. Birželio, 
bus skaito- 
d. Birželio.

Mes darome savo išvadas pasiremdami faktai^ 
kad didesnė dalis mdsų naujo biznio ateina. pH- 
rodijant musų kostumerių, jttirie nori, kad ir jų 
draugai pradėtų savo bizpį taippat pasekmingai 
ir gautų gerų patarnavimą šiame banke “Sau
gaus ir draugiško patarnavimo”.

Pasiremiant šiais faktais, gal bus nuostabu, kad' 
mes teikiame ypatišką patarnavimą visuose de
partamentuose. ,.

Jus galite peržiūrėti musų bankinius rekordus 
kaip mes vedame biznį.

V* West Side TRUST & D |
. . r ____SAVlNGSDanK

“Bandas Saugus Draugingo Patarnavimo”
Roosevelt Road prie Halsted St., Chicago, III.

IREKTORIAI IR PRINCIPIALIAI STARŲ UŽLAIKYTOJAI

Rengia ‘

KLIUBAS

2)2 1 Nedėlioj, Birželio 11, 1922
I III V \ • STICKNEY PĄRK DARŽE .

< ! Lyonshll. /
t Lyons, III.

Tol. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. ....

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 . 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3676

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53G 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St„ Chicago. 
Tel. Yards 4681

Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Li-etu vo j e 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

0
"VIENYBĖS”7 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus ątlieka greitai, 

pigiai ir gražiai./ 
Spausdina . konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių
' "TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite ”VienyUės” Ben
drovės šėrus. rDividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokiu knygą.
vi-

Reikriaukite platesnių 
formaciją apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musą piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

bi- 
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. &

Brooklun, N. Y.’
Kur vienybė, 
Ton galybė.

Tel. HaymaAet 8669
JOSEPH W. GRIGAI.

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

I ' iki 9 vakare.

S. W. BANKS 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A, M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 We8t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 „ 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. VaU 6 iki 9 vai

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo-lietuvis,- lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

6

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

kambarių namui dratus išvac
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą ^varantuojame.
Elektriikam darbui 

7101 
1892Telefonai Boulevard

1(>1^W. 47th Street
Ant iimekesčių, jei pagei

daujama.

Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 50c. ypatai
Muzika F. Jereckio.

Taigi Draugai ir Draugės: — Prašome”nepamiršti atsi
lankyti į musų iškilmingą pikniką. Mes duosime $100,00 
praisų ant įvairių gėmių. Stengsimės kuogeriausiai užganė
dinti jūsų norus. . — KOMITETAS.

PASTABA: — Imkit 22 St. Kenton kayą ir važiuokit kol 
veš. Paskiau Berwyn Lyons Karą ir išlipkit prie Harlem 
Avė. ir Ogden Blvd. Eikit į pietus, ten daržas.
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kas buvo užslėpta Detroito žinios.
PER 6,000 MĖTĮ) DA

BAR APREIKŠTA.
DABARTINĖ PASTOVĄ.

čionai mes paliektame prana
šiškus aprašymus kas atsieina 
tą diena, kad aprašius aiškiau 
dabartinį dalyku stovį pasauly
je, taip kaip mes matome visus 
svieto reikalus prisirengiančius 
prie greitai užeinančio susirėmi
mo — prie tokio'susirėmimo, ku
ris tuomet, kuomet jo augščiau- 
sias laipsnis bus pasiektas, bus 
tiek baisingas, kad jis privalo 
būti trumpas, nes kitaip butų 
išgaišinta visa padermė. Dvi 

.priešingos partijos dėl šitos ko
vos jau matosi. Turtų susikro
vimas ir išdidumas yra vienoje 
šalyje, ir plačiai vieŠpataupanti 
ubagystė, nežinojimas, aklas pri- 
sirišymas ir griešta teisybės^už
uojauta antroje šalyje. Kaip 
viena, taip ir kita iš tų partijų, 
varyta per saumylingas moty
vas, organizuoja sau jiegas ant 
viso civilizuoto pasaulio. Turė
dami savo akys pateptas per tie
są, kur tik mes pasižiūrim, ma
tome kad jūrės ii’ jų vilniai ūžia 
ir putodami veržiasi prieš kal
nus, taip kaip tai yra apreikšta 
per gąsdinimus ir grasinimus 
anarchistų ir neužganėdintųjų, 
kurių skaičius nuolatos didėja. 
Mes taip-gi matome kad besitri- 
nimas tų įvairių visuomenės par
tijų arba elementų, greitu laiku 
prisiartina prie to stovės, apie 
kurį pranašas rašo, kad žemė 
(visuomenė) degs ugnyje, ir jos 
elementai ištirps ir iširs iš abi- 
šališkai pagaminto karščio.

Suprantama, kad žmonėms 
nežiūrint to, kurioje iš tų prieš
taraujančių šalių jie randasi, 
yra sunku suprasti tuos daiktus, 
kurie yra priešingi jų .užsiėmi
mui, jų papročiams ir jų moks
lui. Turtingieji jaučiasi »kad 
jie turi tiesą turėti daugiau ne
gu lygia dali svieto turtų; tiesą, 
pirkti darbininkus ir visokius 
reikalus už mažiausių mokestį; 
tiesą valgyti vaisius savo pasis
tengimų; ir tiesą panaudoti sa-

Detroito lietuvių žiniai.
Seiliaus# besidarbuojant čia 

kun. Skripkai, daugelis lietu
vių prisipirko per jį Harroun 
Motor Co. šėrų. Pirkusių Še
rus yra daugiai kaip 2(X) lietu
vių. “Mažne kiekvienas parapi
jomis yra jų pirkęs, kaip nu
pasakoja vietos lietuviai; jie 
pirkdavo sumomis nuo $1(X) 
iki .$500 ir (langiaus. Dabar 
toji kompanija subankrutijo. 
Pasak laikraščio “Detroit Jour
nal” pareiškimo birž. .5 d.’ š. 
m., vyriausias skyrius mokęs- 
tų valdžiai Washingtone įsakė 
kompanijos turtą parduoti, 
kad išrinkus $75,000 valdžiai 
priklausomų mokestų. Taipgi 
Security Trust Co. per savo ad
vokatą pranešė mokestų rinkė
jui F. L. Woodwardui, kad ji 
atsiimant! iš Harroun Motor 
kompanijos $1,000,000 kaipo 
pirmą morgičių.

Čia vėl daugybės'lietuvių pi
nigų tu r būt žus. (Apskaitoma 
apie $80,000). . . .

Detroite daugiausia darbų.*
Jung. Valstijų oficialinis pa- 

reiškįhias iš Washingtono pa
duoda skaitmenis, kurie paro
do, kad Detroitas pralenkia vi- 
<nis Įeitus miestus savo- <larbn- 
mir. Automobilių išdiDyslės 
už balandžio mėnesį, kaip jau 
buvo rašyta, viršijo visas kitas 
šalies išdirbystes. Darbininkų 
buvo priimta 24,446, arba 
11.2%.

Per gegužės mėnesį gavo dar
bus 19,776 darbininkai, suteik
ta darbų didesniam skaičiui 
darbininkų negu kokiam kitam 
mieste, —11.2%.

Arčiau prie automobilių iš- 
dirbystės stovi gelžkelio ir va
gonų taisyipo dirbtuvės, kurios 
prėjnė 2,843 naujus darbinin
kus, arba 4.6%.

Plieno ir geležies išdirbystes 
suteikė darbus 16,959 žmo
nėms, arba dirbančiųjų skai
čius pasidaugino 4.5%.

IgR-B'iĮOT-JLl--------

KORESPONDENCIJOS;,
■ ąs.‘: iaš *

■ , ii «*■»•

HART, MICH.
S. L. U. susirinkimas.

Birželio 4 d. Sus. Liet. Ūki
ninkų laikė savo mėnesinį su
sirinkimą pas ūkininką D. Bal
čių, R. 4. Pirmininkui atida
rius susirinkimą, raštininkas 
perskaitė protokolą. Po to sekė 
įvairių komitetų pranešimai. 
Atėjus konstitucijos atspaudini- 
mo komisijoj eilei, jis pareiškė, 
kad knygutės jau gautos nuo 
M. Paltanavičius, ’ bet nariai, 
pamatę jas sukėlė lermą, kad 
negęrai padarytas darbas. Kar- 
neckas pasakė jiems, kad jie 
gavo tą, ko jie norėjo. Kada 
Naujienos buvo apsiėmę atlik
ti darbą, tai M. Valinčius, kuris 
tąsyk buvo S. L. -<U. ėmė agp 
tuoti, kad tas per brangu, kad 
kita spaustuvė padarys perpus 
pigiau. Dabar z po vienuolikos 
mėnesių pasirodė pigumas.

Pikniko rėngimo komitetas 
pranešė, kad geriausia pikni
kui diena bus ne liepos 4, kaip 
buvo norėta, o liepos 2 d., nes 
liepos 4 d. daugumas iš did
miesčių gali suvažiuoti ir vie
tos žmonės gal norės juos pa
vežioti po ukes ir pasimaudyti 
bei pažvejoti ežere.

Piknikas bus didžiulėj K. 
Matulio ūke j.

Javai lankuose jau auga — 
avižos žaliuoja, kukurūzai ir 
daržovės gražiai atrodo, pupe
lės ir bulvęs jau pradeda žy
dėti. Žemuoges jau pradeda
ma rinkti.—Paparčio Kelmas.

Kiekviena
Motina Nori Turėti

Sveiką Kūdikį
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, 
neduokite kitokio maisto, bet pradėki
te tuoj duoti jam

EAGLE B R AND 
(CONDENSED MILK}

Tai maistas, kuris yra išauklčjęg daug dau
giau stiprių ir sveikų vyrų ir moterų, negu 
kokis’ nors kitas tam tikslui sutaisytas mais
tas. Jis yra rekomenduojamas daktarų. Leng
vai sutaisomas.

Pasiųskite šitą apgarsinimą 
į The Borden Co., New York 
ir gausite visai veltui, lietir- 

» vių kalboj, visus patarimus
-s. ir nurodymus ,kaip jį vartoti,
k* I taipgi puikią kūdikių knygą.

Žiūrėk!

PROGA
7inra|f 11 MRS- A. MICHNIEWICHLIUĮUA. i AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yarda 1119-J

Del j usų

ĮSIGYTI NAMUS

BERWYN
Labiausia gražiam ir prieina

mam miestelyje

Gražus 30x125 pėdas lotai, ša- 
lygatviai, vanduo ir suros, visa 
šmokėta pilnai.

13,000 varantų.
Miestas suteikė leidimus- 

areštuoti 13,000 žmonių už ne
mokėjimą įeiginių mokestų 'už

Rašytojui Dėdei Šernui 
pašalpa.

West Frankfort, III. — L. M. 
P. S. l<408 kuopa paskyrė 15 
doleriu rašytojui Dėdei šernui 
sušdlptil Nežinodami Šerno 
šelpimo fondo adreso siunčia
me “Naujienų” Redakcijai.

—M. Tamulienė.
$15.00 gavome ir perdavėme 

šerno Draugų Būrelio valdy
bai. Kiek žinome, Dėdė Šernas 
labai sunegalėjęs; dar prisipai- 
niojo kojos liga, ir jis bene du 
mėnesiai kaip yra ligoninėj. Vi
suomenės pašalpa jam labai 
reikalinga.-— “N-nų” Red.

Iš New Yorko iki Dancigo ir Piliau nuo 9 iki 10 dienų

Tiktai $90 cash
y $10 per mėnesi

Jei jus turite $500, mes pa- 
budavotume jums madingą ply
tų bungalow ir jus galėtumėt 
išmokėt tatai rendomis. Jus 
galite išsirinkti sau tinkamiau- 
sį pieną. Mes pabudavosime 
taip, kaip jus išsirinksite, kaip 
jums paliks, už tuos pačius pi
nigus kaip kad užmokėtumėte 
cash.

Pasinaudokit šita proga ir 
buk neprigulmingas. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės 
pas

. PAUL PILKIS,
1822 So. Halsted St., 

Chicago.
Bulgariška kraujo 

arbata
Geriant karštą einant gulti 

pagelbsti gamtai
Prašalina šaltį, apsaugoja nuo in- 

fluenzos. Sustiprina kepenis ir žar
nas.

Bulgariška kraujo arbata susideda 
iš svarių šaknų. Ji suteikia raudoną 
ii’ riebų kraują gįsloms, suteikia 
daug stiprumo prašalinimuj/ visokių

Parduodama visose/aptiekose.
Arba apdraustu sjuntiniu. vienas 

didelis šeimynai-baksas $1,25, arba 3 
baksai už $3.15, arba 6 baksai už 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
Prėsident Marcei Products Comnany, 
451 Marvel Building, Pittsburg, Pa.

vo inteligencija vesti savo užsiė
mimą; tokiu budu, kad tai pa
gelbėtų jiems sukrauti jų did
žiuosius turtus, nepaisant kiek 
butų priverstų ,per aplinkybes, 
vesti gyvenimą turinti mažai pa
silinksminimo, kiekyienariie gy
venimo reikale. Jie šitaipos pro- 
taujat Tai yra neišvengiama; 
įstatymas pagaminimo ir parei-

1920 metus ir, kaip mokestų 
rinkėjas F. L. Woodward, 
praneša, kiekvieno turtas bus 
užgriebtas ir parduotas valdžios 
mokestini atmokėti.

Antras dalinis mokėsiu mo
kėjimas už 1921 m. baigsis bir
želio 15 d. Varantai visi išimti 
ir kasdien laukiama medžiok
lės. —J. Dagis.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 ' Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 —• 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

WHITE STAHf LINE IKI SOUTHAMPJTON 
Subatoj išplaukia didžiausi laivai

OLYMPIC MAJESTIC HOMERIC
Didžiausias laivas pasaulyj

Pradedant su išplaukimu Majestic Birželio 17 d. pasažie- 
riai bus vežami iš Southampton specialiu expresiniu 
traukiniu iki Hull iš kur jie tuojau tiesiai bu$ išvežti 
į ''Dancigą ir Piliau. Tas užtikrina visus pfiiogonvus 
ir greitą kelionę. . Nėra pasjvėlinimų keliorSėj^ Ne
reikia pasportų nei vizos per Angliją. * Bagažai sy
kiu plaukia su pasažieriais.

RED STAR LINE
Išplaukia kiekvieną subatą j Cherbourg ir Antwerpą 

gerai žinomais laivais
FINLAND KRONLAND LAPLAND ZĘELAND 

Labai geras sujungimas gelžkeliais
SS SAM.LAND (3 klesa tiktai) iki Liepojaus ir Dancigo 

tiesiai iš New Yorko Birželio 20
AMERICAN LINE

Reguliariai plaukiojimai tiesiasi į Hamburg su Amerikos 
vėliava. Anoj pusėj sujungimas ant Liepojaus ir 
Dancigo. Dideli parankus laivai. Labai gerai įtai
syta 3 klesos parankumai. Delei tolesnių informa
cijų kreipkitės, prie jūsų vietinio agento.

International Mercantile Marine Co.,
t 14 N. Dearborn St., Chicago, III.

Tel. Yards 1311 r
J., J. HERTMANAVICZIUS,

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA:

1 Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak> 
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. P»-> 
sėkmingai pa
tarnauja pria 
gįmdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rū
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

. iicrtZMAN~^^
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. •

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray. ir kitokiin 
elektros prietaisus. \

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakąrais.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357 .

Nakt. Drexel 950
Bouleyard 4136

3313 So. Halsted. $t.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9^al. vak

Tele

V

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687 *

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką ligą

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai I 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas DrexeL 288(1 

l '■■4-'-... —

; j Telefonas: Boulevard 7042

! DR. C. L VEŽELIS į
Lietuvis Dentistas

■ 4712 South Ashland Avė., g
■ arti 47-tos gatvšs

T. Pullman 5482

kalavimo valdytų pasaulyje vi
suomet buvo bagotų ir biednų ir 
Jeigu turtai butų lygiai išdalinti 
rytmetyje, nekurie per sueikvo- 
jimą arba per savo berupėstin 
gumą, ant vakaro jau butų bied- 
nais, pakolei kiti, būdami išmin- 
tingesniais ir rupestingesniais 
butų bagotais. šalę to, jie ar
gumentuoja šitaip: Argi gali
ma nusitikėti kad žmones turė
dami daugiau proto užsiimtų 
sau išdirbystes, ir samdytų tūk
stančiais darbininkų, manydami 
kad ant jų gali ateiti didi nuo
stoliai, jeigu jie neturėtų vilti 
laimėjimo ir pasinaudojimo?

Amatninkas ir darbininkas 
priešingai sako: Matydami kad 
darbininkas geriaus pasinaudo
ja šiandie negu kada pirmesnių 
laiku, jis gauna geresnį mokestį, 
ir todėl gali turėti sau daugiau 
patogumų, vienok tame visame 
jis tiktai turi tą kas jam priguli, 
tą nuo ko jis ilgus laikus buvo 
iš laipsnio atskirtas; ir tokiu 
budu jis pritinkamai atsiima sa
vo dalį, iš tos naudos ką praneša 
išmislai, išradimai, pasidaugini
mas žinojimas ir tt.,musų laikų

(Daugiaus bus kitą Pėtnyčią). ' 
P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 

pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas: %
Dieviškas Plianas Amžių .......  25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs   ........................ 25c
Ką sako šv. Raštas apie Peklą.... 15c

Adrešas: z
SARGYBOS BOKŠTAS,

18 Concord St., Brooklyn, N. Y.

r,---------- U--------- .............. --------- 9FS
Subatoj valandos 8:30 ryto iki 

6 vai. vak.
KENUOSE GLICERINO

PINEAPPLES
Extra puikus MUILAS’
pjaustyti Hawa- 
iian Pineapples Jap Rose geru-
No. 2 kenas, 6 
kenai kostume- mo. Subatoj šmo-
riul. Subatoj ke- x tas tik ......... 7cnas tįk x...... 19c

4 aUgštag 1 augštas
Nesiunčiam ir nepristatome šiuos

orderius...................... . .. . ■•■■■

i

Cigaretai — Camels ir Lucky Strikes — 
Baksas 200 cigaretų, Subatoj $1.25.

—*
CHICAGOS ŽEMIAUSIOS KAINOS

NAMU 
DRESfiS

Moterų languo
tas gingham gra 
žus pasiuvimas, 
tiesių linijų mo
delio su dideliais 
kalnieriais, % il
gio rankovės. Si
jonas su kišenė
mis. Musų pap
rasta kaina $2.45 
Subatoj už $1.65 

2 lubos

MOTERŲ 
iVESTES

Padaryta parin
ktos maišytos va 
tos audeklo su 
prisiūtu šniūre
liu iš viršaus. 
Miera 36 iki 44. 
Musų kaina 50c. 
Subatoj tik 33c 

1 augštas

Nesiunčiam ir 
nepristatom šiuos 

orderius

Dvigubo Dėvėjimo & O £2 
2-ju Keiniu Siutai

Šie atpiginimai sutaupo daug pinigų
Mes turime labai daug vyrų 2 kelnių siutų, vilnonių, materijolas yra 
labai didelės vertės, musų brangių <materijolų, nes pasiūlome suba- 
tos išpardavime visus po $25. Tamsių ir šviesių spalvų, augusių ir 
jaunų vyrų modeliai.: Mieros iki 46, įskaitant sporitškus siutus.

Specialiai: Mohair siutai, $7.50
Geriausi ir pigiausi rūbai Chicagoj, pilki, žali ir juodi. Sportiški ir 
reguliari modeliai.

Tikri Palm Beach Siutai, $12.50
Geriausiai pasiūti Palm Beach Siutai — taip pasiūti, kaip ir vilnoniai 
siutai, lengvai pritaikomi. Visokių spalvų.

Vilnones blue serge kelnės, $2.50
Mieros nuo 29 iki 36. Puikiai pasiūtos.

L. Klein, Pirmos lubos.

Vyry šiaudinės skrybėlės
Gražiai išmargintos 
ir dailiai pasiūtos, 
geriausios vertės. Na 
turalios arba naujos 
bronzo spalvos. Viso
kią miery. Labai pri
einamai apkainuotos, tiktai $2.45 

/ 
'L. Klein, Pirmas augštas.

Geriausios vertės pančiakos
MOTERIMS

Manhatten E. ir Pėrfecto 
marškiniai $1.95

Nauji patrinai—visų mierų—geriausio gatunko 
Pasirinkimas spalvų ir patrinų yra labai dide
lis, galės užganėdinti kiekvieną, ir materijolas 
yra geresnis negu paprastų marškinių. Mieros 
14 iki 171z2.
GRENADINE NERTINIAI KAKLARAIŠČIAI 

— SPECIALIAI 75c.
Gražiai išmarginti, vienodos ir pasirinkimui 
spalvos kokios tik kas nori. -Specialiai atpi
ginta.

L. Klein, Pirmas augštas.

Vasariniai apatiniai
Vyrų atletų union siutai, margi ir dryžuoti, 
pasiūti labai gražiai. Pilnos mieros pasirin
kimui visiems. Mieros 34 iki 46. 70'/*
Specialiai už ■ ww
Vyrų mėgsti union siutai, neblunkamo vatinio 
materiolo. Trumpomis rankovėmis, dvigubo 
fnateriolo ąpie pečius. Kiekvienas audinys ge
riausio materiolo. Mieros 34 iki C 4 4E 
46. Specialiai 4* ■ ■“v

A. SHUSHP
AKUŠERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; rū
pestingai priiiu 
riu ligonę Ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. Stato St, 

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ

(Baniene)
Akušerka

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 
sitikinve teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Geriausios vertės ko
kias galima rasti Chica
goj. Pasiūlomas didelis 
išpardavimas. Nei viena 
taupi moteris lai nepra
leidžia progos.
Moterų “Buster Brown” 
ir “Wayne nerinid” šilki
nės pančiakos su dvigubp 
stovia kulniais, labai il
gos. Kiekviena pora yra
gera. Baltos, polo, nude ir juodos. 
Specialiai porai |

VYRŲ BUSTER BROWN MERCERIZED 
LISLIE PANČIAKOS

Su dvigubo storio kulnimis, su pridėtu gumi
niu viršui apsiuvimu kuris tempiasi. Baltos, 
pilkos, navy ir juodos. Specialė
kaina porai wwG

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 fr aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo 
Du įėjimai.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. BOU levand 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

hž-ros lubos.
■■■■■<11 I .......... .........

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SU, Chicago, 
HL — Telefonas i Jioosevelt 8500.

Nfaimekijima kainai
Chicago je — paltus

Metama.................  ■ S8-JJĮ
Pi IBS j matĘ irrfc—gi — <4.60
Trims mėnesiam* 2^6
Dviem mėnesiams , t . L7J>
Vienam minėsiu! , ■ Lili)

Chicagoje per aeiiotfljuai
Viena kopija , ■ * .■».—<
Savaitei ................ ———» *—« į8c*
Minesiui____ .... ------ — 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštui

Metams —     . f7.00
Pusei metų —,. ,, , m ■.■■■—i 4.80 
Trims mėnesiams ■ „ , , »■■■—« 2.00 
Dviem mėnesiams — . L60
Vienam mėnesiui   —...   i .75

Lietuvon ir kitur užsianiuasai 
(Atpiginta).

Metams ............... - . —•« $8.00
Pusei metų----- -- . 4.50
Trims mėnesiams ----- ----------2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nepasitenkinimas 
valdžios politika.
Iowos valstijoje kairioji re- 
publikonų partijos frakcija 
sumušė dešiniąją tos parti
jos frakciją, pravešdama 
Brookhartą kandidatu į 
Jungtinių Valstijų senato
rius. Brookhartas yra bur
žuazinis radikalas, artimas, 
savo pažvalgomis Wisconsi- 
no senatoriui, LaFollettui. 
Sakoma, kad jisai laimėjo 
nominaciją daugiausia' ačiū 
farmerių balsams.

Panašios kairiojo republi- 
koiių partijos elemento per
galės nesenai buvo laimėtos 
Indianoje ir Pennsylvanijo
je. Iš to galima spręsti, kad 
toje partijoje yra didelio ne
pasitenkinimo dabartiniais 
jos vadais ir šalies adminis
tracija, kurią kontroliuoja t 
konservatoriai. .

Partijos bosai ir valdžia 
yra susirūpinę. Bet republi- 
konų spauda ramina save 
tuo, kad opozicija , apsireiš
kia partijos ribose, o ne už 
partijos sienų. T&ne yra, iš- 

■ tiesų, republikonų partijos, 
ir jos atstovaujamų interesų 
laimė.

Kol nepatenkintieji val
džios politika elementai bal
suos už jos partijos žmones, 
kad ir šie butų dar taip pa
žangus, tol jai nebus jokio 
pavojaus. Washingtono poli
tikieriai jaustųsi visai ki
taip, jeigu farmerių ir pies
tų darbininkų minios atsuk
tų nugarą kapitalistinėms 
partijoms ir imtų vesti'sava
rankišką politiką.

mi r irimą  1-------------------———.

Dėme ant
Sovietų Rusijos

\ .................................-.............-

Kai kuriems žmonėms labai 
nepatinka, kad mes nuola
tos kritikuojame Rusijos 
valdžią, kurią jie skaito re
voliucinga ir darbininkiška. 
Tų žmonių domesiui, reko
menduojame faktus, išdės
tytus Aleksandro šreiderio 
laiške, atspausdintam šios

dienos “Naujienų” apžval
goje (“Socialistų Persekioji
mas Rusijoje”).

Ką jie mano: ar yra gerai, 
kad sovietų Rusijoje socia
listai yra grudziami į kalėji
mus ir laikomi tenai mėne
siais ir metais be teismo ir 
tardymo ? Ar yra gerai, kad 
bolševikiškos valdžios kali
niams reikia kankinti save 
badu, idant prispyrus val
džią teisti juos arba paliuo- 
suoti? . t *•

Socialistai visuomet kovo
davo už laisvę ; tad jie negali 
tylėti, kuomet iš revoliuci
jos kilusi valdžia vartoja 
žiaurios priespaudos prie
mones prieš nepritariančius 
jai žmones ir partijas. Žmo
gus, kuris užtaria tokią val
džią, yra ne socialistas ir ne 
revoliucionierius, o atžaga
reivis. ' *
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Apžvalga j
SOCIALISTŲ PERSEKIOJI

MAS RUSIJOJE.

Sovietų valdžia persekioja vi
sus tuos žmones, kurie neprita
ria bolševizmui. Bet juo tolyn, 
tuo aštriau jos represijos krei
piasi prieš socialistus. Su bur
žuazija ir net su atžagareiviais 
monarchininkais bolševikai tai
koje, bet socialistai yra šimtais 
ir tūkstančiais grudžiam^ į ka
lėjimus, tremiami į Turkestaną 
ir kitas tolimas vietas.
/iki šioljbuvo daug žinių apie 

menševik(fsb<Jialdemokratų ir 
dešiniųjų socialistų revoliucio
nierių areštus Rusijoje. Mažiau 
buvo girdėt apie kairiuosius so
cialistus revoliucionierius. Pasi
rodo tečiaus, kad ši partija yra 
taip pat smaugiama, kaip ir pir
mosios dvi.

Eiropos socialistų spaudoje 
randame “atvirą 'laišką drau
gams, keliaujantiems Maskvon,” 
po kuriuo pasirašo Aleksandras 
šreider, kairiųjų socialistų re
voliucionierių partijos atstovas 
užsieniuose. Jame skaitome:

“Gerbiami Draugai:
“Visi kairieji socialistai re

voliucionieriai, kurie yra su
areštuoti Maskvoje, gegužės 
9 d. vėl pradėjo bado streiką. 
Dar iki 16 d. gegužės tas 
streikas tęsėsi. Paskutinis 

*bado streikas tęsėsi 9 dienas, 
/iki 10 d. balandžio 1922 m. 
Draugai labai nusilpo: Kam- 
kov, Kachovskaja, Bogačev, 
Trutevski ir Majorov — mu
sų partijos centralinio komi
teto nariai — beveik miršta.

“Maskvos kalėjime dabar 
randasi 42 musų draugai, ku
rie sudaro tiktai mažą dalelę 
visų draugų, laikomų bolševi
kiškuose kalėjimuose. Šitie 42 
draugai išsėdėjo per Rusijos 
komunistų, partijos diktatū
ros laikotarpį viso 87 metus 
ir 9 mėnesius ir išbadavo vi
so daugiau kaip 880 dienų!

“Didžiuma jų ne tiktai ne
buvo pastatyta prieš teismą, 
bet nebuvo'net išklausinėti!

“Jie dabar reikalauja, kad 
valdžia sugrąžintų jiems lais
vę arba leistų iškeliaut į už
sienius. ’

“Be Eiropos draugų pagel- 
bos tie 42 badaujantys drau
gai mirs, nes jie nutarė arba 
įgyti laisvę arba mirti — jie 
nebegali daugiaus būti kalė
jime!

“Mes esame tikri, kad Jus, 
gerbiamieji draugai, kurie va
žiuojate Rusijon, kAipo Ei
ropos proletariato atstovai, 
įteiksite bolševikų valdžhu 
vienbalsiai pareikštą viso p\- 
saulio. proletariato reikalavi
mą, kad socialistai butų pa- 
liuosuoti.”

šitas “atviras laiškas,” mato
ma, yra atkreiptas į tuos .Vaka
rų Eiropos socialistus, kuriuos

antrasis ir Viennos internacio
nalai pasiuntė Rusijon ginti teis
me socialistų revoliucionierių.

Kairieji socialistai revoliucio
nieriai (internacionalistai), ku
riems atstovauja Aleksandras 
Šreideris, priklauso Viennos in
ternacionalui. Šito internaciona
lo sekretorius, Friedrich Adler, 
parašė laišką komunistų inter
nacionalui, reikalaudamas, kad 
pastarasis darytų reikiamų žing
snių Maskvoje badaujančiųjų 
kalinių paliuosavimui.

SAVONUoDėMES PRIKAI
ŠIOJA KITIEMS.

Dėlto, kad “Naujienose” buvo 
pastebėta, jogei p. Vinikas mo
ka pataikauti į kairę ir į deši
nę, Brooklyno “Vienybe” rašo.

“...Konstatuojame faktą, 
kad kur eina partijos reika
lais, tai priešais lietuvius 'li
beralus labai, gražiai susigie- 
da ir socialistų ‘Naujienos’ ir 
klerikalų ‘Draugas’.”
Iš pastabos apie vieną asme

nį daryti išvadų apie ištisų par
tijų santikius yra ne vietoje, 
nes asmuo tai ne partija.

Bet apie * “<usigiedojimą” su 
klerikalais tai “Vienybė” visai 
be reikalo užsimena. Niekas nė
ra tiek daug su jais “giedojęs” 
išvieno, kaip ji pati. Ji savo 
“giesiųėmis” ‘nemažai prisidėjo 
prie to, kad klerikalams išaugo 
tokie dideli ragai.

Del komunistų 
' bankroto.

Savo straipsny apie Lietuvos 
Socialdemokratų partijos, me
tinę konvenciją, išspausdintą 
“Naujienų” geg. 23 d. leidiny, 
d. St. Kairys minėdamas Lietu
vos Komunistus šitaip apie juos 
sako: ' ’

“Praėjusiais motais Lietuvoj, 
kaip ir kitur, gavome vesti 
nuolatinę idėjinę kovą, varžy
damies su komunistais. Šiuo 
tarpu tai vieninteliai rimtesni 
musų konkurentai socialistinių 
srovių tarpe, nes apie kairiuo
sius liaudininkus netenka kal
bėti, kaipo masių partiją. Ir 
tuo atveju rainiai galime pasi
džiaugti savo laimėjimais. Ko
munistai Lietuvoje, kad ir rū
pestingai penimi iš Maskvos, 
susmuko vis labiau. Aiškiai su
mažėjo jų įtekmė profesinėse 
sąjungose, žymiai apiyo orga
nizacijos ir ne tik dėl žvalgy
bos puolimų. Turime .visą ei
lę atsitikimų, kuomet rimtesni 
dailbininkaL pirma prisidėję 
prie komunistų, dabar grįžta 
pa*3 mus. Tai vienas prirody
mų, kad bolševikų idėjinis lai
vas prakiuro nebeužtaisomai ir 
atsargesnieji jų jau dezertuo- 
ia. u *

Komunistų barikiblas reiš
kiasi dar kuo ę kitu. Prisižiū
rėjus jų vedamajai linijai, ten
ka pasakyti, kad ‘ir Lietuvoje 
jie visą laiką eina atatupsti. 
Pakeitė savo nusistatymą dėl 
Seimo, dėl savivaldybių, že
mes klausimu, dėl darbuotės 
profesinėse sąjungose. Ir jeigu 
vis da plusta mus su pirmykš
čiu įnirtimu, tai iš dalies ir 
dėlto, kad taip jau priprato. 
Tenka pastebėti, kad pučiu pa
staruoju laiku Lietuvos Komu
nistų Partijos C. K. kreipėsi į 
mūsiškį C. K. bendro fronto 
sudarymo reikalu. Tai pirmu
tinis jų oficialus >žingsnis) ir, 
žinoma, ne iš gera padarytas.

Galima i neabejojamai' pra
našauti, kad komunistai nusi
gyvens Lietuvoje kas kar vis 
labiau ir turės arba žlugti, ar
ba arčiau grįžti prie to kelio, 
kuriuo eina socialdemokratija. 
Ta keista ir apverktina rolė, 
kurią suvaidino komunistai 
Rusijoj ir kurią jie dar „gaus 
atlikti, tik \ prisidės prie jų į- 
tekines mažėjimo.

Šitoks iš Maskvos penimųjų 
Lietuvos komunistų bankroto 
parodymas, Ssuprįhtamak daly
kas negalėjo patikti jų Ameri
kos vienininčiams, kurie moka

NAŪJIEw Čhicago, ffl 
taip 'grazii/ pasakų sekti apie 
vis didesnį komunistų įtakos 
stiprėjimą Lietuvos darbinin
kuose. Brooldynškis komunistų 
organas, nenorėdamas palikt 
nėatsikiirięsį, beit neturėdamas 
argumentų, griebiasi paprasto 
savo įnagio: klastos ir šmeiž
to. Pasakymą, kad Lietuvos 
komunistai susmuko ne tik dėl 
žvalgybos puolimo, “Laisvė” 
išverčia, kad čia d. Kairys pri- 
sipažįstąs, jogei Lietuvos ' so- 
sialdeniokratams nuveikti ko
munistus padėjus žvalgyba! 
Ką, girdi, Kairys pasakytų apie 
komunistus, jei jie Lietuvoj 
naudotųsi tokia laisve, kokia 
naudojasi socialdemokratai ? 
Veikiausia, sako Laisvė, social
demokratai jau senai butų pa
laidoti ir ant jų kapo beaugtų 
usnis.

Amerikoj ir kituose kraš
tuose komunistai naudojasi to
kia jau laisve kaip ir socialis
tai, ir pastaruosius komunistai 
visur “laidojo” ir ant jų “ka
pų” usnis sėjo, bet ištiesų kaip
gi dalykai yra? Socialistai 
(socialdemokratai) visur stip
rėja, o komunistai visur smun
ka ir patys į usnis gula.

Smunka komunistai visur 
dėlto, kaili! patsai Rusijos ko
munizmas subankrulijo ir am
žinai save diskreditavo.

Al.* R—tis.

Iš Lietuvos.
. -..

Kaip klerikalai rašo Lietu- 
' vai konstituciją.

Kunigas

Savo laiku man teko rašyti, 
kaip St. Seimas svarstė pirmuo
ju skaitymu Lietuvos Respub
likos konstituciją. Visai nu
blukusiai atrodė ir praėjo 
pirmojo skaitymo ginčai. Už
tai prie antrojo skaitymo kri
kščionys demokratai praregėjo 
ir nuosakiai 'pradėjo nešti kon
stitucijos projektai! savo patai
sas. Didesnių ginčų antruoju 
skaitymu įvyko prie mirties 
bausmės klausimo. Socialde
mokratai pasiūlė aiškią ir griež
tą formirlą, kad Lietuvoje mir
ties bausmės nėra; liaudininkai 
su krikš.-dem. stovėjo už tai, 
kad karo metu tam itiikrais į- 
statymais mirties bausmė turi 
būti taikoma. Žinoma, daugu
ma pergalėjo, jos pasiūlymas 
buvo priimtas.

Prezidento klausimu pasireiš
kė trys nusistatymai: soc.-de- 
mokratai siūle toKjią tvaiką, 
kad Prezidento pareigas eitų 
Seimo pirmininkas; liaudinin
kų blokas tą honoraivą vietą 
siūle atiduoti M misteriui Pir
mininkui, ' krikŠ.-demokratai 
užsigeidė atskiro prezidento 
renkamo Seimo trims metams. 
Buvo net ir tokių pašildymų, 
kad jį rinktų visa tauta. Gin
čuose* dėl savo V pasiūlymo 
krikčš.-dem. nedahAauja, nes 
opozicijos įrodym«Ffykię, kad 
prieš juos nieko^ nepasakysi, 
bet balsuojant Seimo dauguma 
kaip mūras iškelia rankas ir 
prezidentūra praeina, kaip 
sviestu patepta.

Akyvesnių ginčų kįla dcl jtų 
pačių krikščj-dem. pasiulnno 
suteikti prezidentui “veto”ltei- 
sę, buterft, jų siūloma duoti 
prezidciitui teises laike 14 die
nų grąžinti Seimo priimtą įsta
tymą. Reiškia, įstatymų leidi
me Seimas gali būti netobulas, 
tą tobulumą turi turėti vienas 
žmogus — prezidentas, taip 
galvoja krikščionys. Visi iš- 
rodyhiai, žinoma, nueina nie
kais. Balsuojant krikšč.-dem. 
savo balsais tą pasiūlymą pri
lipa.

Šitaip pradėjus krikščionims 
-demokratams raikšti savo va
lią, opozicijai pasiliko vienas 
kelias sekti visą antfojo skaity
mo cįgą ir lik joili pasibaigus; 
dąryii savo išvadas prie galu
tino trečiojo skaitymo. Pana
šiai, žinoma, manė ir krikšč.- 
demokratai, bot tolimesnis 
svarstymas sudarė tokių plai
šų, kurios žymiai pakeitė visą 
nusistatymą.

Aš čia neminėsiu dar kelių 
klausimų,, kurie sukėlė žymes
nių ginčų, vienas jų tai krašto 
ginimo klausimas. Opozicija 
iš soc.-dem. reikalavo įrašymo 
į konstituciją, kad Respublikos 
ginimas tvarkomai milicijos 
pagrindais, bet ir šituo klausi
mu krikš.-dem. pravedė savo 
nusistatymą. Pirmoji plaiša, 
svarstant konstituciją, pasiro
dė tokioje vietoje, kur jos ma
žai kas telaukė, būtent ji iški
lo tautinių mažumų klausime.

Patiektame konstitucijos 
projekte, kurį priėmė St. Sei
mo konstitucijos komisija, ke
liolika paragrafų pašvęsta tau
tinėms mažumoms ir jų tei
sėms apsaugoti, čia kalbama 
apie tai, kad kiekvienas pilie
tis turi teisės pareikšti savo 
prigulmybę bet kuriai tauty
bei, kad sudaromos tani tikrais 
įstatymais einant, tautinių ma
žumų autonomijos, kurioms 
skiriama tam tikra dalis vals
tybės pajamų, kad kiekviena 
tautinė mažuma, kuri turi ne
mažiau 5% visų Lietuvos gy
ventojų, turi teisės turėti Vy
riausybės sudėtyje savo atsto
vą ir 1.1. Nors komisija ir pri
ėmė tokį konstitucijos skyrių, 
bet Seimc\dplei nekuriu to sky
riaus paragrafų kilo ginčų. 
Krikščionys demokratai, ku
riems tasai skyrius labai nepa
tiko, nedrįso kelti prieš jį bal
so, nes bijojo žydų frakcijos 
pykčio, todėl tylėjo kaip žemę 
pardavę. Socialdcmkikratams, 
kurie nėra padarę jokių sutar
čių su žydų buržuazijos atsto
vais, St. Seime teko pasakyti ir 
pareikšti savas tuo klausimu 
nusistatymas. Nieko neturėda
mi prieš tai, kad kiekviena 
Lietuvoje gyvenanti tautinė 
mažuma ' turėtų autonomiją, 
kad joms butų laiduota kuo- 
daugiausiai teisių kulturos- 
švietimo< dirvoje ir t.t. Soc.- 
dem. prisiėjo griežtai' pasisa
kyti prieš tai, kad tautinės ma
žumos/ kurios sudaro nema
žiau 5% visų* krašto gyvento
jų turėtų valdžioje savo atsto
vus, būtent pasisakyti prieš tai, 
kad butų sudaromos tautines 
ministerijos su tautiniais mi- 
ni'stcriais. Tokių ministerijų, 
einant musų konstitucija, gali
ma butų sllkurti bent 3—4, 
tautiniai ministeriai, tokiu bil
du, valdžioje sudarytų veik pu
sę balsų ir, žinoma, tuomet iš
eitų ne darbas, bet įtik įvairus 
kivirčai. Dabar esamos tauti
nės ministerijos — žydų ir 
Gudų — nieko tautinėms ma
žumoms neduoda, nes tauti
niai ministeriai greičiau rupi- 
nasi savo buržuazijos reikalais, 
nei plačių 'savo tautiečių rei
kalais ir vargais. Tautinius rei
kalus turės gbiti tos tautos vb 
siiomenės organizacijos, bet ne 
ministeriai, kurie visai yra be
reikalingi ir t.t.

Tokie buvo motyvai, prieš 
tautinius • ministerius. Ralsuo- /
jant 80 §, kuriame eina kalba 
apie tautinius ministerius, ji
sai dideles daugumos > halsų li
ko* išmestas.

Žydų frakcijos žmonės tuo
jau beprotesluodami apleido 
SeimąT— taip pasidarė pirmo
ji ]Maiša. Žydų, buržuazinė 
spauda ir dabar veda smarkų 
puolimą prieš soc.-dem., it jie 
kalti, kad antruoju .skaitymu 
tapo išbraukti mažumų mims- 
teriai. Jei čionai ir yfT j?du.- 
.dem. kaltės, tai tik tiek, kiek 
jie sąžiningai gindami žmonių 
reikalus pasakė gryną teisybę. 
Sbc. dcm. nepasisakė prieš tau
tinę autonomiją, bet tik prieš 
(autinius minisldH-us.

Delei šito nedidelio incidento, 
žinoma, St. Seimo posėdžiai 
nebuvo nutraukti, konstitucijos 
svarstymas ėjo toliau.

Prieita prie “švietimo reika
lų”. Konstitucijos projekte 
buvo pasakyta, kad religijos 
mokslas* yra mokyklų progra
moje, išskyrus lai< mokyklas, 
kurios yra įsteigtos vaikams, 
kurių tėvai nepriklauso jokiai 
tikybinei organizacijai. Toliau 
pasakyta, kad nuo tikybos pa
inokų lankymo ligi 16 metų 
amžiaus mokinį gali paliuosuo-
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ti jų tėvai ir globėjai, po 16 
m. pats mokinys. Krikščiony^ 
pasiūlė išmesti paskutinį posa
kį, kad iki 16 m. gali paliuo- 
suoti nuo tjkybos pamokų tė
vai ir t.t. Pasiūlė ir išmetė, ne
žiūrint griežtų pratęstų opozi
cijos.

Siųmškudiję dar kejias vietas, 
kur eina kalba apie mokyklas, 
prieita prie įto skyriaus, kur 
kalbama apie tikybos ir kulto 
dalykus. Čionai Seimo daugu
ma įnešė šias pastabas: a) kad 
religijoms pripažįstama teisė 
taip tvarkytis, kaip jų kanonai 
arba statutai' reikalauja, b) kad 
jos galėtų liuesai skelbti savo 
tikėjimo mokslą ir atlikti sa
vo kulto reikalus, c) įsigyti ju- 
domąjį ir nejudomąjį turtą ir 
jį valdyti, d) įsteigti ir tvarky
ti savo kulto namus, mokyklas, 
auklėjimo ir labdarybės įstai
gas, e) steigti vienuolynus, ti
kybines kongregacijas, brolijas; 
religinės organizacijos turi 
valstybėje juridinio as^nens 
teisių. Dvasininkai liuosi' nuo 
kareiviavimo. — Soc.-dem. 
griežtai pareiškė, kad jie kovo
ja už visišką bažnyčios atsky
rimą nuo valstybės ir mokyk
los nuo bažnyčios, kad tie jų 
dėsniai turi būti įtraukti kon- 
stitucijon ir jei krikšč.-dem. 
aukščiau siūlomų savo pataisų 
neatsiims prieš statant juos 
balsavimui, tuomet socialde
mokratų frakcija padarys iš to 
tinkamų išvadų ir pasiliks sau 
laisvas rankas. Tas pats pa
reiškimas buvo padaryta ir 
liaudininkų bloko.
^Ginčams pasibaigus ir prieš 
statant balsavimui išvardytos 
krikščionių pataisos, pastarieji 
jų neatsiėmė. Tuomet visai 
opozicijai teko padaryti viršmi- 
netas išvadas. Soc.-dem. ir

• ’ i
liaud. blokas apleido salę, pa
likę vienui vienus krikščionis 
priimti savo pasiūlymus.

Kadangi išėjus opozicijai sa
lėje nepasiliko užtektino skai
čiaus atstovų, posėdis liko nu
trauktas. ; Įvyko rimtas krizis. 
Opozicija pastatė visą eilę rei
kalavimų ir pareiškė, kad ji 
neduos krikščionims kito klap
simo svarstyti, kol nebus rei
kalavimai išpildyti. Krikščio
nims įį^siliko vienas dviejų: 
aha nusilenkti arba mobilizuo
ti visus paklydusius savo zak- 
rastijonus, sukviesti juos Sei
man ir sudlaryti 57 balsus 
(kvorumą) — daugiau kaip 
pusę visų St. Seimo narių ir 
vieniems priimti konstituciją. 
Pasirinko jie pastarąjį kelią. 
Veik savaitę mobilizavosi kri- 
kščionys-demokratai ir' gegužės 
2 dieną visa jų armija ištikimai 
užėmė St. Seimo suolus,—mat 
jie turi 59 vietas, — tokiu bu- 
du patys' vieni gali sudaryti 
teisėtą posėdį. Taigi tą die
ną vkrikšč.-deni, nubalsavo sa
vo pataisas taip, kaip jas bu
vo įnešę. Maža to, jie priėmė 
antruoju skaitymu visą konsti- 
tuci,|os^ sumanymą?"

Pasilikę vienui *vieni krikšč.- 
dem. drąsiai taisė tai, kas jiems 
nepatiko. Iš pasiūlyto soc.- 
dem. 1 rakei jos ūkio skyriaus 
išmetė koalicijų, streiku teisę, 
prašalino tas vietas kur pasa
kyta, 'kad valstybė ir savival
dybės gali suvisuomeninti tas 
ūkio šakas, kurios naudingos'' 
visuomenei ir t.t.

žodžiu sakant, krikšč.-dem. 
vienui vieni priėmė konstituci
ją ir tuo pačiu už ją neša vi
sišką atsakomybę. Pasinaudo
ję proga, jie priėmė galutinai 
dar kelius įstatymo projektus, 
būtent apie kariuomenės kom
plektavimą, kur nustatė 2—3 
metų tarnybą ir t.t.

Bet tai padarę, kirkšč.-dem. 
parlamento krizio visai nepra
šalino. Liaudininkai atsisakė 
iš Seimo komisijų atsakomingų 
vietą, atšaukė savo atstovus iš 
konstitucijos komisijos ir tuom 
krizį pagilino ir visdar tęsia. 
"Nors opozicija dalyvauja Sei
mo posėdžiuose, bet dalykas 
vis dar pasilieka neišspręstas. 
Matomai, tokia padėtis tęsis 
iki trečiojo konstitucijos svars
tymo, — tuomet paaiškės ar 

krikšč.dem. nesiskaitys su skai-

Pėitnyčia, Birželio 9 d., 1922" 

tlinga opc^zitija ir vieni, net be 
žydų buržuazijos atstovų, ga
lutinai parašys Lietuvos Res
publikai konstituciją, ar eis į 
kokius nors kompromisuš su 
liaudininkais, kurie šiuo atveju 
šiek tiek yra įsigiję drąsos.

Išvados iš viso to aiškios: 
krikšč.-dem. rašo laisves sau, 
t. y. kunigams ir davatkoms, 
rausia turtus sau, bet ne Lie
tuvos visuomenei; tam tikslui 
jie pravedė konstitucijoje tokių 
teisių, kurios duoda , kunigų 
luomui dangaus karaliją ant 
“griešnosios” žemės ir t.t.

Tai mat ką reiškia įsivyra
vimas kunigų! Jeigu minėti 
visą tą vylių, kurio pagelba 
tie ponai atsivedė Seiman savo 
žmones ir sudarė daugumą, tai 
kiekvicpain šiek tiek nusima
nančiam žmogui darosi aišku, 
kad dievo tarnai visai nesirūpi
na žmonių “dusių” ganymu ir 
išganymu, tik iš žmonių savo 
kišenei turtų rausimu.

12-V-22 m.’ r

Lietuvos Socialdemo
kratams

Rinkimų Seiman kampanijai
vesti

AUKOS

Waterbury, Conn. — Per d. 
P. Motiečių: Petras Paląpis $5.; 
po $1: Pivanmas Bros., V. 
Nainienė, J. J. Kurauskas, A.
J. Mockaitis, M. Pangis; po 
50c: Ad. Andrulevičius, V. Za- 
višius, M. Jasiukinas, K. Cvir
ka; 40c. Fr.Cvirka; po 25c: Kl. 
Sadula, J. žemaitis, J. Kuidu- 
las, J. JakševičiuBi, A. Kantau
tas, J. Blekis, St. Kretavičius,
K. Sabutis, Br. Marcinipnis, 
V. Krasnickas, P. Alenskas, V. 
J. Valaitis, D. Janulionis ir T. 
Lafvenas. Viso labo $15.90.

Draugas P. Kintiečius, atsiun
tęs tas aukas rašo:

■'Draugai, rinkite aukas! Au
kų galima daug surinkti, jei tik 
norėsime kiek pasidarbuoti. 
Mes \vaterburiečiai jau surin
kom kelias dešimtis, — neap- 
sileiskite watcrburiečiams, ei
kite lenktyn! Musų buvusieji 
draugai irgi duoda, tik reikia 
pakalbinti. Man aukas ren
kant maniau, kad gausi ii nuo 
buvusių musų draugų visokių 
komplimentų — pavadins “bur
žujų” ir “pajdaviku”, bet ap
sirikau: jie tokia jau užuojau
ta aukojo, kaip ir kiti. Taigi 
rinkite aukas visur ir iš vi- 
sų . %

Reikia pastebėti, kad ištik- 
rųjų draugai waterburiečiai au
komis yra daugiausiai pasižy
mėję, netik Lietuvos Socialde
mokratams remti, bet ir viso
kioms kiliem^ svarbesniems 
reikalams. Ir tai nežiūrint to, 
kad Waterbury siaučia nedari 
bas it žmonės patys sunkioj 
padėtyj gyvena. Kad taip ki- 
toš kolonijos butų susipratu
sios; kaip vvaterburiečiai, galė- 
tume^ nuveikti didelių darbų ir 
ypatingai daug padėtume Lie- 
tuvųį darbo įmonėms kovoti 
su klerikalizmu ir reakcija.

A. žymontas, LSS. Sek r.

MAISTŲ BRANGUMAS 
DIDĖJA.

- ------- -—_—|—

VVashington. — Maisto bran
gumas per mėnesį pasibaigu
sį balandžio 15 d., kaip prane
ša iš 19 miestų, paduodančių 
žinias, Jungt. Valstijų darbo 
statistikos biurui, padidėjo 15 
miestų. Savanah’e per tą mė
nesį pakilo 3 nuoš. Sumažėjo 
Fall Rivere^ Butlej, Rocheste-” 
ry ir San Francisco nuo 2 iki 
žemiau vieno nuošimčio puses.

Palyginti su vidutiniu 1913 
melų brangiu smulkmeninis 
maistų brangis bal. 15 d., 1922 
metais buvo 47 nuoš. augštes- 
nis Charlestone, 44 nuoš. Būf- 
faloje, 40 nuoš. Fall Rivere, 
39 nuoš. Manchektęry ir Oma- 
hoj, 35 nuoš. San Francisco j c, 
33 nuoš. Little Rocke, Seattlėj 
ir Indianapolise ir 30 nuoš. 
Louivillėj.

4
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NORTH SIDE

BULLDOG BLUE(Seka ant 6 pust.)

2-joms Kelnėms. Siutai

BULLDOG BLUE

12th STREET;
Tel. Kedzie 89U

Atdaras 
iki 6 yaka 
re subato 
mjs.

O. Milkintaite
J. žilius
J. Pocevičius
K. Kasparaitis
J. DovidaiČius
J. Nauronius
•J. Kraiyenė
S. Petrauskienė
J. Glebuckas
J. Mieliauskas
A. Dabravolskiene
■F. Kela
V. Kvetevakis
P. Bislienė^

L. Zubrickis
K. Juškevičius
K. Jokubauskas
K. Mikšis

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

Geriausios lazurkoę namų 
dariMkirapanoms, kurios pa
darys paltas kaip sniegų.

L. S. S. 174 kp., rengia draugišką 
išvažiavimą į Jeffenson miškus nedė- 
lioj, birž. 11 d. Bus gražių ii’ įvairių 
pamarginimų. Norintįs smagiai lai
ką praleisti, kviečiami atsilankyti.

’ — Komitetas.

Vilnis,
#Sa va i loriai ,-cs prašomi 

H jsirasymo kortas šitose 
tose 
čiausiai jas grąžinti

1514-16 Roosereli Rd. 
Arti St. Lovia Avė* 

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Moterų D-ja “Apšvieta” 
rengia šeimynišką išvažiavimą nedė 
lioj, birž. 11 d 
ley Hill mišką, 
žiu, įvairus žaislai ir muzika 
įteiktos dovanos* 
Bilietus galima 
d-jos nares arba/pirm. P. Petraitienę, 
3237 Auburn AJe., Telef. Yards 5056. 
Jei tą dieną lytų, prašome susirinkt į 
Fellowship House, 831 W. 33 PI. Kvie
čia visus Rengimo Komisiją.

KAMPANIJA PRIEŠ PAGE 
DUSLUS ŠUNIS.

draugišką 
ir kad 

susiriiiki- 
f rak ei j i n i y už^i važinėj i-

10 vai/ ryto į Bever- 
Bus skanių užkand- 

t. Bus 
“Irim garbės narėm. 
fcaut iš anksto pas

NUO JUNGTINIO TAG DIE 
NOS KOMITETO.

ADAM STANKIEVICZ
Mirė Birželio 7, 6:30 vai. it# ry
to. Laidotuvės atsibus subatoj 
Birželio 10 dieną iš namų 1232 
Noble St. pirmą valandą dieną, 
į Tautiškas kapines, Willow 
Springs, III. Katrie norėsit da- 
lyvaut laidotuvėse, meldžiu at
sišaukti ne vėliau kaip pėtny- 
čioj 6 vai. vakare, 1624 North 
A venue. '

RADO ŽMOGAUS LAVONĄ 
EŽERE.

Brighton Čark. — L. S. S. 174 kp. 
susirinkimas įvyks subatoj, birž. 1C 
d., 7:30 v. v., d. Karlo*) namuose, 
3827 Archer Aye. Visi nariai-ir no
rintįs prisirašyti kuopai, prašomi at
silankyti. ‘ — Valdyba.

ji paliautų kėlus kivirčus, 
isuomet ardo reikalingą

Canal 0257 i 1
Naktimi Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandoj: 11 iki 12 ryto; 1 iki į 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 S'o. Halsted SL 
Chicago, III.

• Ofiso Valandos: 6—8 vak. * 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1041

Ofiso Telefonas Boulevard 7$20
* DR. M. T. STRIKOL’JS

LIETUVIS GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL
Nam.t 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

• Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras- 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Dr. AL. DAVIDONIS k
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Ate.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082

DR. P, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
^Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pev mi i 
40'cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $l.(\0

Pigesnis kursas sii 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
Dis|rict Bank 
State Bank—

’ CIearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

Užvakar policija .pradėjo 
gaudyti palaktus sunis gatvė
se. Nes sušilus .orui atsirado

JIEŠKAU brolių Juozapo, Leonar
do ir Antano, 5 metai atgal gyveno 
Pittsburg, ‘Pa., 4 Liepos busiu pitts- 
burge ,todėl norėčiau, kad greit pra
neštumėt savo adresą. Nes norėčiau 
su broliais pasimatyti. V. Kurpeikai- 
te-Garliauskienė, 10521 S. State St., 
Chicago, III.

JIEŠKAU Motiejaus ŽinvOnčiaus, 
apie 10 metų gaip gyvena Chicagoj. 
Aš dabar esu Chicagoj ir norėčiau su 
juo pasimatyti. Malones jis pats ar 
kas kitas man tuojau apie jį praneš
ti, busiu labai dėkingas. Muikis Sa
dauskas, 2712 So. Emerald Avė., 
Chicago, 111.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

12601 
12602 
12603 
12610 
12.616—M. Gedminaitė 
12626—R. Grigaliunaite 
12627—O. Tvaranavičicnė 
12630—P. Sabanskis 
12646—A. Kraičiunas 
12679'—T. Jenionienė 
12707-—A. Kybartas 
12708 
12731 
12736 
12739 
12740 
12774 
12776 
12813 
12831 
12839 
12870- 
12901 
13046 
13055 
50244 
50380 
50301 
5030.8 
50311M. Skudžiunas 
50316A. Sinkus

Dr. Yuška 
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto 11d 

' 8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 8466,

P. Maziliauskas 
-K. Grinius 
T. Minelgicnė 
■S. Rimkus
B. Indrošaitė 
■V. Indrošius 
A. Pocevičienė
C. Stanaitis 
P. Pikelis 
-P. Kilusis 
J. Vaitkus

aikevičaitė 
lumbinas

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

ROSELAND.
L. S. M. R. susirinkimas.
Pereitą antradienį, birželio 

6, Strmnilo svetainėj/Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis laike 
savo mėnesinį susirinkimą. Ra
telio pirniifiinkui Beatsilankius, 
susirinkimą atidarė nutarimu 
rast in i ūkas ;d. Na rinitas. Tf ar
kos vedėju likosi išrinktas 
Liutkevičiui puvo skaitytas iš 
pereito1 susirinkimo protoko
las, kuris likosi priimtas.

Po to sekė įvairių komisijų, 
pranešima į. Aušos Knygyno 
palaikymo draugijų delegatas

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“NjfcijienŲ” ofise.

L. S. S. VIII Rajono centro valdy
bos susirinkimas įvyks .pėtnyčioj 
birž. 9 d., 8 v. v., Naujienų name 
Visi nariai prašomi atsilankyti laiku 

v , — Rašt. A, Greblis.

Liet. Lais. Pask. Chicagos ir Apie- 
linkės Apskričio specialis susirinki
mas bus pėtnyčioj, birželio 9, 7:30 v. 
y., šv. Jurgio parapijos svotų 32-ros 
ir. Auburn gat. (Bridgeporte). Visų 
stočių valdybos bei darbuotojai malo
nėkite susirinkti, nes bus svarbus pra
nešimas iš Washingtono.

— J. A. Mickeliunas, pirm.

Ežere prie Randolph gat. ra
ito žmogaus lavoną. S^SpSjama, 
velionis buvo Detroito darbi
ninkų unijos viršininkas, nes 
prie jo rado unijos ženklelį.

Ar jis pats nusižudo, ar jį 
kas kitas nužudė dar nesusek-

Lietuvos Laisvės Paskolos Stoties 
valdyba kviečia visų draugijų bei 
kuopi} valdybų ir šiaip darbuotojų at
silankyti į susirinkimą, kuris įvyks 
pėtnyčioj, birželio 9 d., Aušros Var
tų parapijos svetainėj, lygiai 8 v. v. 
Bus svarstoma apie aukso ir sidabro 
vajų, taipgi yra daug žinių iš Lietu
vos Finansinės Misijos.

— Valdyba.

K. Raibutė
O. Juknienė * 
B-vė “Šviesa”
K. Gclumbickis
P. Meloni

. 145—A. Gustas 
Goss

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L PRESCOTT CO.,
l Mew York

J. Paulauskis 
M. Biliutaitū 
■P. Balčiūnienė 
-J. Ž vi n airis 
-D. Marinkienė 
-P. Slavikutė 
-A. Grigalius 
-J. Barškeičius 
-K. Arbacevskas 
-U. Jurkštienė 
-S. Blaskėvičias 
-M. Tumynas 
-J. Girdauskis 
-K. Kleveckaitė

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—ŠASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E 
vakare išskiriant1 nedėldieniuą.

Nuo to laiko, kai oras sušilo 
pagedę šunis apdraskė dvide
šimt penkis žmones, daugiau
sia mažus vaikus.

gavo “divorsą” 
su kita 

Bet po keturių ir

Birželio 9 d., 8 v. v., bus “Švietimo 
Tarybos Beno“ koncertas stanford 
Parke, 14 pi. ir Union Avė. Įžanga 
dykai. Publika kviečiama gausiai 
atsilankyti.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 . 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriški*,U 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—fe vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res.\1139 Independence Blvd. Chicugi

Tel. Nr. 150—V. Bagolienė 
Perlaidos:

12061- 
12324- 
12325- 
12332 
12355- 
12362 
12379 
12403 
12420 
12482 
12484 
12494 
12498 
12564 
12573—J. Šalkauskienė 
1^589—K. Valiokis 
12590—O. Aleknavičienė 
12594—P. Juška 
1259£^-O. Kunčienė

-S. Žakevičius 
-B. Mažeikienė 
M. Pluštienė 
O. Laukevičienė 
J. Milius

rengia draugišką išvažiavimą į 
Jefferson miškus nedalioj, bir
želio 11. ’Sakor^us dtmg'pasi
gerėjimo. — Antanėlis/

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaia nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

čia, Birželio 9 et, 1922 y

Lietuviu Rateliuose

oiganizacijas, ir kad visi. jų 
prižadėjimai nuėjo vėjais. Jo 
kalba buvo pamokinanti, gyva, 
ryški ir vaizdinga. Iš jo kalbos 
pasirodė, kad socialistai nešo
kinėdami iš vienos erdvės į 
kitą išlaikė savo principus. Ir 
tie principai, kaip dabar kad^ 
pasirodė, buvo ir yra teisin
giausi, ir kad tik jų laikyda- 
mies darbininkai gtfli pagerin
ti savo būvį. Jo prakalbos dau
gumas matyt buvo labai išsiil
gę ir* su dideliu susidomėjimu 
ir pasigerėjimu jo aiškinimų 
klausėsi.

Ant galo d. Grigaitis prisi
minė ir apie draugus socialde
mokratus Lietuvoj. tr bema
tant geros valios žmonės sume
tė suvirš 17 dolerių savo drau 
gams ginimui darbininkų ci
kadų Lietuvoj.

Pabaigus d. Grigaičiui kalbė
ti, keletas iš susirinkusiųjų 
pareikalavę dar kad ir d. 
Du'bickas kalbėtu. Jis* jų troš
kinius pilnai patenkino.

Po prakalbų jaunimas žaidė 
įvairias, žaismes, o senesnieji 
I)o mišką vaikštinėjo, pavasario 
gamtos gražumu gėrėjos ir ty
rą orą kvėpavo, žodžiu 
turėjo daug pasigerėjimo

Pageidaujama, kad 
daugiau panašių išvažiavimų.

— Puodžių Jonas

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St^ Chicago.

Naujas Pimyn Mišraus Choro 
vedėjas.

Kiek laiko atgal dažnai pasi
rodydavo žinučių Naujienose 
iš vietos progresyvių lietuvių 
judėjimo, bet pastaruoju laiku 
vėl nieko nematyt. Todcl norė
tųsi ir man šis tas iš šio kam
pelio pranešti.,

Be abejo, ębieagiečiams yra 
gerai žinomas\.l>inųyn Mišrus 
Choras. PirnuAu šį chorą ve
dė d. S. Dilius, bet pastaruoju 
laiku dėl savo Šeimyninio gy
venimo, aplinkybių jis atsisakė 
chorą mokinti. \Įis sakes norįs 
per vasaros karščius turėti “vo 
teisiną.” Bet choras jokių ato
stogų turėti nenorėjo ir su 
energija stengėsi susirasti sau 
eitą mokytoją. Ir gavo. Chorą 
vesti apsičiųe plačiai chicagie- 
čianis žinomas muzikas ir 
dailūs mylėtojas P. V. Šarpa- 
lius. Jis jau praliejo mokinti 
Chorą. Pamokos būna kiek
vieną utarninką nuo 8 iki 10 
valandai vakarais, Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabąnsia avė.

Mylintįs dailę kaip vaikinai 
taip ir merginos, yra kviečia
mi prisidėti prie Pirmyn Miš^ 
raus choro ir lavintis dailės 
srityje. ;

KETVIRTAS ”D1VORSAS” 
IšVEDfi VYRĄ Iš KANTRY

BES.
“Tai jau bus užbaigtas kru- 

kis — aš daugiau jos niekados 
nebevesiu,” lakoniškai tarė 
Danicl M. Burnham, 4708 She- 
ridan road, kai jam buvo pra
nešta, kad jo antra žmona 
trečiu sykiu pareikalavo “di- 
vorso.”

Keletas metų atgal jo pir
moji žmona 
Paskui jis apsivedė 
mergina 
puses metų j*ų ženybinio gyve
nimo ir antroji žmona pareika
lavo divorso. Tečiaus teisme 
šiaip Jaif) juodu susitaikė.

Po trijų ir pusės motų ji vė 
pareikalavo “ilivorso” ir jį ga
vo, bet po astuonių mėnesių 
judu vėl išnaujo apsivedė.

Gi dabar ji t/3čiu kartu pa
reikalavo ‘klivorso ’.

Sako, kad Burnhamą “divor- 
sai” taip prikankinę, kad jis 
jau atsižadėjęs daugiau vesti. 
Ir tai vis dėl munšaino!

P. Misevičius
K. Janušauskienė
-K. Cesčevičaitė
J. B. Vasiliauskas
J. Indrašiusi
B. Mickevičienė
-J. Joknus
A. Karvelienč
-J. Pikelis
-M. Petrušonicnė
-J, Vaičikauskis
-M. Marmikytė
-O. Burbienė
-A. Valčiukas
-O. Gienviene
-T. Vaičkus
-A. Zacharevičiukė
-V. Stančius
-A. Sėreikis^ų
-J. Vitkauskiene
-V. Klybas
A. Sutkienė

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVI
MAS Į MIŠKUS.

Graži . ^uka ..Socialdemokra
tams.

Birželio^ 1 LSS. 22 kuopa bu
vo surengus šaunų išvažiavi
mą į Beveriy Hill miškus. 
Žmonių buvo prisirinkę gražus 
būrelis. . ',;ų

Apsirinku^ gražų kalnelį ir 
žmonėms šiek tiek atsilsėjus, 
d. A. žymontas prabilo keliais 
žodžiais į susirinkusius ir pri
statė Naujienų redaktorių d. 
P. Grigaitį kalbėti.

Kalbėtojas aiškino kaip ko-

Ratęjio turto 
irerijų sužiūrėjimo 
pranešė, kad ji priduos 
atskaitą sekame susirinkime.

Buvo nuo Aušros Knygyno 
raštininko prisiusiąs ratelio 
valdybai laiškas. Tame laiške 
kaltinami Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio nariai, kaipo as
menys vedantįs blogą agitaciją 
prieš Aušros Knygyną. Bet lai
ške nebuvo įvardinti asmenys, 
kurie buk varą tą agitaciją. Iš 
to laiško matyt, kad “kairieji” 
savo užsivarinėjimais daro ra
teliui, kaipo organizacijai, 
moralę skriaudą, nes jie tą vi
są yra įrašę į savo protokolų 
knygą. Atrėmimui tų užsivari- 
njimų, susirinkimas įgaliojo 
raštininką parašyti Aušros kny
gyno valdybai atatinkamą at
sakymą. grieš tai reikalaujantį, 
kad 
kurie 
darbininkų vienybę palaikyme 
naudingos visuomenės įstaigos.

D. Šimkus įnešė, kad ratelis 
išrinktų komisiją, kuri rūpin
tus! iš anksto dėl ateinančio 
žiemos sezono surasti naujų 
scenai pastatyti veikalų, svetai
nės misamdymui ir kitiems da
lykams. Tam darbui likosi iš
rinkti dd. Grabelis, J. Darnusis, 
Liutkevičia, taipgi jiems pa
gelbės ir d. Šimkus.

Prie ratelio prisirašė du 
nauji nariai, vaikinas 
gina. Abu gerai ir aiškiai kai 
ba lietuviškai. Tikimąsi, kai 
jie bus geri lošėjai. z

— šapds Darbininkas.

d. Grėbtais pranešė, kad Auš 
ros Knygyną palaįkantįs drau 
gijų sąryšis rengi 
išvažiavimą į miškus, 
knygyno delegatų * 
muose
mų iš kairiųjų puses vis dar 
apsireiškia. Šiaip knygyne ma
tosi viskas tvarkoj.

Išvažiavimo į farmas rengė
jai pranešė, kad jie surado la
bai patogią vietą pas vieną far 
merį. Išvažiavimas bus birže
lio 25. Visas smulkmenas apie 
tai komisija praneš vėliau.

rūbų ’ir sce- 
komisija 

visa

J?'1”,?,'?-' ; , .

'M:.•

Dar kitas siunl m\:. iii / Cb,. ;n y į 
siutų, kurie iššaukė tiek daug 
sujudimo prajosią sdvaitę; ir 
nestebėtina, mat kožnas siutas padarytas sulig, vėliausios 
mados. Jus patirsite, jog tai yra tikra proga įsigyti gerinu
sį siutą už mažiausias išlaidas. 1 »
Trijų guZikų, vienkas krutinės modeliai šviesios ir tamsios 
driūžės, vidutinės ir tamsios spalvos mėlyno; rudo ir pilko, 
šitie kautai yra alpaca pamušalu, pasiūti pagal visokios 
naujausios mados. Visos mieros.

Pinigai IšmoM
NaujienŲ PinigŲ Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Patiko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. ?

/ Pinigus gavo: 
12855—J. Kušlys 
12920—O. Ališauskienė 
12931—O. Petkevičienė 
12947—T. Sadauskienė 
12965—A. Žilys 
12975—A. Palunkiškis 
12979—A. Kuzmickis 
12992—P. bžela 
12996—J. Jokubauskas 
13023- 
13024- 
13067- 
13205- 
50218- 
50229- 
50256- 
50258- 
50266 
50279- 
50288- 
50305- 
50309 
50314- 
50315- 
50320 
50323 
50325 
50327 
50337 
50341 
50343 
50353—J. 
50355 
50366 
50369 
50371 
50372 
50373 
50375 
75052 
75054 
75055- 
75064 
85032—0 
85036—L 
8^064—K. Interdorf 
90010— 
90011- 
90016- 
90017- 
90024- 
Tel. Nr

'Tel. Nr. 147Prisirengimo darbo - prie 
“Tag Day“ aukoms rinkti ru
sų bailudliams, kuri yra pas
kirta birž. 26 d., eina sparčiai. 
Jungtinio “Tag“ klienos komi
teto raštinė randas Steinway 
Hali name ant šeštų lubij, j64 
E. Van Buren gat. Įsirašymo 
stotys, kuriose savanoriai au
kų rinkėjai įsirašo yra bažny
čiose visuose miesto kraštuose 
ir taipgi šitose stotyse.

Vidurmiesty: F. of S. R., 
kamb. 307, 166 W. Washing- 
lon gat.

Walden Book shop 307 Ply- 
inouth Ct.

Northsidėj: Rad. »Book Store, 
832 N. Glark gat.

N.-VV.-Sidėj: Vėice of Labor, 
N. (kilifornia avė.
Braut Cictor Art Shop, 
W. North avė. .
stsidėj: Prolet. Book Sto

re, 1237 W. Mailison gat.
Znanje, 2741 W. 23 gt.
Darbo žmonių knygyną^ 

H38 So/flalsted gat.
2513 S. Halsted gat.

gau- 
vie- 

išpildžius -jas kuogrei-

LAZURKOg/*
Dabar sroviausios

PAJIEŠKAU įsavo švogerio šunaus,, 
Silvestro Misevičiaus ir sesers sūnų, 
I’azimiero ir Jono Misevičiij, paeina iš 
Kauno rčd., Kėdainių apskr., Surviliš
kiu valsč., Naujos Pakrastės sodos.

George Trumpauskas,
, 3326 Dduglas Blvd.

• Chicago, III.
PAJIEšKAU tetčno, Pijaus Armi

no. Jis ar kas žinantis te atsišau-

LADAS ^ATVEVIČIUS,
Lietuvos Steigiamo Seimo narys, 

3252 So. .Halsted St., 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo giminaičio Br. 
Kelpšo ir kitų savo giminių kurie 
paeina iš Kaltinėnų miestelio bęi Pa- 
guros sodžiaus. Girdėjau gyvena Ci
cero, III., bet antrašo nežinau. Norė
čiau pasimatyti prieš išvažiuojant į 
Lietuvą. Ona Norgailaitė-Marcinke- 
vičienė, 4449 Sb. Fairfield Avė., Chi
cago, III.

f? W

ssf'



(Seka nuo 5-to pusi.) REIKIA. DARBININKŲ REIKIA DARBININKU
NAUJIENOS, Chicago, 111. Petnyčia, Birželio 9 d., 1922

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
ASMENŲ JiESKOJIMAI MOTERŲ VYRŲ

PAJIEŠKAU SAVO DRAUGO 
Joe Pavilonio. Paeina, Kauno rėd., 
Ukmergės apskr., želvos vąl., Pele 
nių sodžiaus; turiu ^svarbų reikalą, 
pranešti apie Lietuvą. Atsišaukite 
jis pats ar kas apie jį žinote. J. 
Masses, 1314 S. 49th Ct., Cicero, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
kad tik paeitų iš Lietuvos. Nejaunes- 
nts kaip 35 metų ir nesenesnes kaip 
43 metų amžįdUs. Turiu gerą darbą 
PlateshesP-žinias pranešiu laišku. Su 
pirmu laišku prisiųskite savo paveiks
lą. Kožnai atsakymą duosiu ir pa
veikslą grąžinsiu. G. W. 726 So. 4th 
St., Kansas City, Kansas.

J1EŠKAU apsivedimui merginos 
, arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 

turi būti ne senesnė 38 metų, nes aš 
esu 38 metų senumo. Merginos my
linčios gerą šeimynišką gyvenimą at
sišaukite į Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St. No. 119.

JIESKŪ PARTNERIŲ
REIKALAUJU partnerio prisidėti 

prie automobdią naujų radiatorių. 
Tas naujas radiatorius pripažintas 
1921 metuose. Turi turėt kapitalo 
ir turi būti apsišvietęs, kad galėtų 
vesti biznį.

“Nauienos” Box 46.

REIKIA Partnerio. Gera pro 
ga žmogui su pinigais, kuris 
norėtų būti mano partneriu. 
Labai gerame biznyje. Užtik
rinu jus, kad apsimokės ištir
ti. Parašyk arba atsišauk. Yocie 
309 So. La Šalie St.; Room

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA - patyrusiu moterų 
prie sortavimo popierų.

ROCCO RIZZO SONS & CO.,
612 W. Tąylor St.

REIKIA 3 patyrusių moterų 
sortavimui regsų.,

SMITU & OGUS, 
2633 Roosevelt Rd. 
Tel. Rockwell 1352

REIKIA darbininkų į steel 
yard $4.00 Į dieną. z
CONCRETE ENGINEERIfcTG

COMPANY, 
1926 So. 52 Avė.

PARDUODU 5 pasažierių Maxwell 
autotnobilių. Gražiai atrodo ir geru
mą garantuoju. Atiduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant didesnio automoBi- 
liauS. Kreiptis: Sukatoj po piet ir 
nedėlioj per visą dieną, 6925 Califor- 
nia Avė., pirmos liibos.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu. Namas geram stovyj. 
Priežastis pardavimo savininkas 
išvažiuoja į Europą. i.--^

1957 W. 20 St.

REIKIA FOUNDRY PAGELBI- 
niųkų. Ateikit prisirengę į darbą, 
gera mokestis.

R. M. EDDY FOUNDRY 
COMPANY

372 W. Grand Avė.
REIKIA senos moters arba 

mergaites 1 1-15 metų^ prida- 
bojimui 1 mergaites. J. Suba
čius, 1835 W. North Avė., 2 
lubos iš užpakalio..

REIKIA merginos prie namų 
darbo; maža šeimyna, atsišau
kite rekomendacijos (referen- 
ce) 3708 Douglas Blvd. 2nd 11.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 
vyrų ir moterų, galima dirbti atlieka
momis valandomis. lengvas parda
vinėjimas — naujas daiktas, 
vas uždarbis. 50 nuošimčių 
no. Pardavinėtojai turėtų 
kiek angliškai.
2816 So. Michigan Avė, 
M r. Gray.

Leng- 
komiše- 
mokėti 

Kreipkitės adresu 
klauskite

REIKIA patyrusių vyrų ar mote
rų prie maišų siuvamos mašinos. Pa
tyrimo nereikia.
RELIABLE BAG & BURLAP CO., 

1212 West 13th St., 
Chicago, III.

VYRŲ

PARANDAVOJU kambarį dėl dvie
jų vaikinų arba deJ vieno arba dėl 2.G,3*i 
merginų.

Reikia 2 pečkurių ir pagelbininkų 
60c. į 
luną.

REIKALINGAS bekeris pir- 
marankis: prie juodos ir baltos 
duonos.

4530 So. Donore St.

REIKALINGAS geras 
ris.
\ 'Atsišaukite:

3225 Auburn Avė.

buče-

REIKIA darbininkų į fandrę. 
Nuolat darbas. Atsišaukite 
tuojau į darbo skyrių.

CRANE CO.,
40 St. & Kedzie Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ Į 
geležies atmatų kiemą, nuolatinis 
darbas, geras mokestis.

Kreipkitės:
1ROŲUOIS STEEL & IRON CO., 

4620 W. Roosevelt Rd.

REIKIA vyrų į faundrę prie 
tirpinimo žalvario ir kitų 
talų.

H. KRAMER & CO.,
1324 W. 21 PI.

me-

PARSIDUODA Lexington 
1919 m. 5 pasažierių automobi
lius gerame stovyje taip kaip 
naujas, parduosiu pigiai; gali
ma matyti’visados, 3222 South 
Hall-sted St.

PARDAVIMUI čeverykų tai-

PARDAVIMUI
' PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, labai geroj vietoj, turi 
būt parduota greitai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą, Box 39.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vjex
toj, lietuvių ir airių apgyventas, biz
nis išdirbtas nuo seniai. Arti dide
lių šapų. Ir 5 kambariai gyvenimui. 
Parduodu pusę hrba visą. Pardavimo 
priežastis dėl llisnio. Savininką ra
si 6 vai. vakarei ’subutom ir nedėliom 
po pietų. Prašome eiti per šonines 
duris. 901 W. 39th St. Phone Boule
vard 7447.

PARDAVIMU I arba randavojimui 
5 kambarių namas. Elektros šviesa, 
didelis kambarys rubam-s džiovinti. 
Yra didelė ba’ no, taipgi 4 lotai. Par- 
diosiu pigia*..

5525 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 

* bargeną.
Vienas 

bizniavas 
ras labąi tvirtas ant trijų florų, 6 
fljatų ir dideliu Storu ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. . Rcndos iš abiejų namų per 

j mėnesį įeina $170, o iš Saliuno biznio, 
“ r. name atlieka

1 gryno pelno $400 per nvėųęsj, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuvių* užeiga.

Federal Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, Cljicago.

medinis ant dviejų florų 
namas ir šalę jo yra ant-

symo dirbtuvę, VISOS masinos,' kuris yja mūriniam 
gerame stovyje ir naujausios 
mados, atsišaukite:

3255 S. Union Av., Chicago.
EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA Saliunas su 
namu geroj vietoj, parduosiu pi-, 
giai, nes išvažiuoju į Rusiją. 
Atsišaukite:

1338 S. Miller St., Chicago.
PARDAVIMUI arba mainy

mui saliunas, ant grosernės arb^ 
ddikatesen krautuvės. Prieža
stis pardavimo — nesutikimas 
partenerių. 936 W. 14th«St. į

PAR! )AVIM lJI groseįąč, ice 
crcam ir minkštų gėrynių 
krautuve, gera viela, lietuvių 
apgyventa, atsišaukite, 1505 S. 
49thz Ct., Cicero, 111.

PARDAVIMUI bučerernė ir 
grosernė, vieta išdirbta, renda 
pigi, visas įtaisymas.

Atsišaukite j Naujienų ofisą 
Box 48.

PARDAVIMUI! medinis na
mas dėl 6 šeimynų, gazo šviesa, 
geriausias pasiūlymas, atsišau
kit dienomis, 909 W. 20 St. ar 
vakarais 1426 S. Kominsky Ąvc. 
Klauskit L. Korecky.

EXTRA
Parduodu arba mainau ant wmo 

ūkę Mich. valst. 200 akrų; 165 akrai 
ariamos, 42 akrai žieminių kviečių, 35 
akrai avižų, 37 akrai dobilų, 10 akrų 
alfalfa, 4 akrai rugių, 20 akių kornų, 
bulvių, žirnių. Namas 12 ruimų ge
ri kiti budinkai, cimentiniai saidvo- 
kai; vanduo namuose; telefonas; di
delis sodnas; upelis bėga per ūkę; pu
sė mylios nuo mokyklos. 3 mylios 
nuo miestelio ir geležinkelio stoties. 
Ūkė parsiduoda su gyvuliais, mašino
mis, trakteriu. DidcTis bargenas. 
Galimu pirkti su mažu įmokėjimu ir 
ant lengvų išmokėjimų. Savininkas 
serga ir todėl parduoda. Kreipkitės: 
P. Mažeika, 3319 So. Auburn Avė.

NAMŲ IR PASKOLOS DRAUGI- 
ja priversta yra parduoti dviejų aug- 
štų mūrinį namą, degtų plytų frontas, 
lietuviu apielinkėj už $2900.00.
y ‘ JAMES NECKAR, 

1852 W. 22nd Street 
RUDOLP BRABENEC

2010' South Throon Street

BRIGHTON PARKE

cimen- 
imai ir 

karčiama, 3 aptverti ir medžiais ap
sodinti lotai ir 3«ms karams garad
žius. Parduosiu už gerą pasiulijimą 
—tam yrd priežastis. Greitai.

A. M. BARČUS, 
4632 So. Hermitage Avė.

» Tel. Yards 0559

Pardavimui medinis narna 
rūšies naujas m-urinis't0 aukštas skiepas 3 pragyvik AUKŠTOS 

narnas 5-6 rijimų su son parjor, bed- 
ruimiai, marhuro padlagos. Visi įtai
symai vėliausios mados. Pečia’s šil
domas. Turi būti parduotas į trum
pą daiką ir už pigiausiai kaip galima. 
Ateikite ir pamatykite.

Savininko namas randasi 4420 So. 
Campbell Avė. Savininkas, 243$ W. 
46th PI., 1 lubos.

BRIGirrON PARK BAR
GENAS 2 fialai po 6 kam
barius, elektra, maudynės, auk 
šias beismantas, stogas dėl 
drapanų pasidžiovimą. Leng
vos išlygos gera vieta netoli lie
tuviškos bažnyčios kaina $6500 
Atsišaukite greitai.

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

* Chicago, 111.

PARDAVIMUI naujas namas; 
karštu vandeniu šildomas. * Pi
giai. . Galite tuojau ateiti gy
venti. Ateikite ir pažiūrėkite. 
N. Dado, sav., 4522 S.Turner Av.

, 'pigiai 
trumpą 

Randasi ant bizniavo 
Galima padaryti »gerą 

“Naujienos” Box 49.

PARDA V IMLU barberne 
Turi būti parduota į 
laiką, 
s t ryt o.
gyvenimą.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių kolonijoj, geriausioj vietoj. 
Priežastis pardavimo—liga.

3428 S. Halsted, St. EMra Bargenas.REIKIA 50 vyrų darbui prie 
pečiaus arba į pot kambarį kur 
yra išdirbamas aluminas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų, šei
mynos čia ras geras gyvenimui 
vietas ir pigiai. Atvažiuokite 
arba rašykite. , ♦
Aluminum Company of America

Massena; New York.
(Geležinkelio stotis Massėna

1 Springs) \

PARDAVIMUI DELIKATESEN ir 
grosernė, North West. 
parduota iš priežasties ligos, 
geriausi rakandai, šiovvkeisai, 
baksas, kautęriai ir tt. Yra 
Šviežia stako. Pigi renda ir du 
bariai gyvenimui. Geras lysas, 
riausis bargenas Chicagoi. 
už viską arba geras ir 
lymas. Jei kas nori 
tam tikro laiko.

2875 EIston Avė.

Turi PARSIDUODA saliunas gc- 
gera vieta, rūmai 
užpakalyj, parsi- 
apie kitus daly- 
ant vielos. 2956

Parsiduoda už pigiausią kai
ną penkių kambarių stocco bun- 
ga'low. — namas — furnice apšil
domas,< vaisiniai medžiai aplink; 
52 pėdų kampas; garadžius, gra
ži apielinkė. ’Atsišaukite telefo
nu Maywood 468. Adresas 302 
So. lOth Avė., Maywood, 111.

būti 
Yra 

ledui 
daug 
kam- 

Ge- 
$1250 

r greitas pasičt- 
gaji pirkti ant

ras bumi's, ir .r pagyvenimui 
duoda pigiai, 
kus patirsite
So. Emerald Avė.

INMOKĖK $1000 NUPIRKSI
valandą. 2 darbininkų į ‘ma- 
Ofiso janitorius $110.00 į tnė- 
Automobilių plovėjų. Vaiki- 

25c. iki 
3 karpenterių. 3 

elektros žinovų. Kalvių — $100.00 į 
mėnesį. Į šapą prie mašinų. Prie 
benčiaus. Sriubų mašinos operatorių. 
Buferių, pališerių ir malovotojų. , 

MOTERŲ j

merginų, kambarys didelis ir šviesus 16 metų ii senesnių, 
ar su valgiu ar be valgio atsišaukit '} valandą.
nuo 6 vai. vakare iki 9 vai. Mes gy
vename ant 2 lubų iš fronto. John 
Klimavičius, 703 W. 21 Place, Chica- 
go, III.

IŠRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMŲI kambariai 

vienam arba dviem vaikinams su vi
sais) paskutinės mados parankumais.

3252 So. Halsted St. 
3rd floor front 

Tel. Yards 4276 a

ANT RENDOS saliunas, visi įtai
symai sutaisyti naujai. Vieta yra ge
ra, tarp Wentworth ir 14 gatvės, 1436 
Wentworth Avė., Chicago Heights, 
III. Savininka galim” matyt.

F. URBIK,
4147 So. Kedzie Avė. -

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lavvndale 
0114. — Visi Skyriai.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokiu naminių rakandų 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

REIKIA. DARBININKŲ
MOTERŲ S

REIKIA MOTERIES IŠDESTY- 
mui popierų atkarpų. Mokama gera 
alga. Butų gerai, kad butų patyrusi 
tame darbe, bet jei nemoka to darbo, 
bus gerai.

REPUBLIC WASTEsPAPER CO., 
1039xW. Congress St. 

netoli Morgan St.

REIKIA STIPRIOS MERGINOS 
ar vidutinio amžiaus moteries dėl 
namu darbo^* virimo, nereikės skalb
ti. Turi suplasti vokiškai ar angliš
kai. Gera alga, prie žydų šeimynos.

..DRY GOQDS STORE, 
Victory 2327 1806 So. State St.

REIKIA GARIU MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS. DARBAS PRIE IKEŠRŲ 
CASINGS. NUOLAT DARIUS. 
GERA MOKESTIS. ATSIŠAU
KITE Į SUPERINTENDENTO 
OFISĄ.
OtPPlENIlEIMKH CASIN'a CO.,

1016-26 W. 36th St.

KEIKIA merginų dirbti į 
brass dirbtuvę, 15 metų ir se* 
nesnių.

W. R. ALLEN MFG. CO., 
5650 W. Roosevelt Rd.

10 moterų lengvam dirbtuvės dar
bui — 30c. į valandą. Kotelių ir res
toranu darbininkų visokio darbo. Ge
ra mokestis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
BUREAU

• 4193 So. Halsted St.
Kalbame lenkiškai. Vi- 

pietų, vakarų ir šiaurės

REIKALINGAS bučeris kuris mo
tetų lietuviškai ir lenkiškai.

Atcič'-mVito i

NEW CITY MEAT MARKET,
24k2 West 46th PI.,

Phone Lafayette 4536.

PARDUOSIU PUSĘ SALIUNO 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti greitu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite j Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210‘So. ‘l^ilsted St, num. 113.

NAMAI-ZEME
PIRK SAVO NAMĄ

Mes parduodam ir mainom namus 
lotus, farmas ir bučernes.

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

Chicago, I1L 
Tel. Boulevard u641

2 floras, 
sos' dalies 
vietos.

K

I X

REIKIA beit sanders du var
nienų prie kėdžių. x

GREAT NORTHERN 
GHAIR CO., 

2500 Ogden Avė.
REIKIA 2 vyrų ir moterų sor

tavimui atmatų, regsų. Nuolat 
darbas.

LOUIS DRAY,
1342 So. Racine Avė.,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

“REIKIA AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ DARBUI”

Kabinę! dirbėjų,
Duri| kabintojų
Budy Framerių

‘ Medžio darbipinkų
Mašininiu medžio darbui

TUOJAUS
GERA ALGA IR t
GYVENIMO APLINKYBĖS

THE KISSEL MOTOR CAR CO., 
HARTFORD, W1S.

REIKIA darbininkų. Nuolat 
darbas.

Atsišaukite tuojau.
WILSON STEEL 

PRODUCTS 
49th St. & Western Avė.

REIKIA PAPRASTŲ DAR- 
bininkų kaipo pagelbininkų prie 
mašinų; šmotų darbas, patyri
mas nereikalaujamas.

ACME STEEL GOODS CO 
130 St. & Indiana Avė., 

Riverdale, III.

REIKIA vyrų į foundrę.
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY,
37th PI. & South Kedzie A ve.

REIKIA virėjų (cooks) į lietuvių 
restaurantą — vieną naktinį kitą die
ninį. Geistina kad mokėtų sutaisyti 
lietuviškus valgius.

CONTINENTAI RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.
Phone Boulevard 217^7.

REIKIA SALESMANŲ
Proga gyvenimui. Kas tai nepap

rasto, Didelis pelnas. Lygus pasi
dalinimas. Žingeidu kiekvienam. 
Turi mokėti anglu kalbą.

LE1BSOHN CO.,
35 So. Dearborn St., Room 505

REIKIA dąibinink<^~ atsakančio 
bučerio. Darbas ant visados, mokes
tis gera, kas atsakantis bučeris, malo

nėkite greitu laiku atsišaukti.
J. N.,

.8139 Vinsennes Avė., < 
Chicago, III.

PARSIDUODA GANA PIGIAI ČE- 
yerykų taisomo Šapa — priežastis 
pardavimo: turiu du bizniu. Nemo
kanti to amato išmokinsiu. . 5600 So. 
Laflin St. ir 56-to.s — vienas blokas 
nuo Ashland Avė.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, tarpe dirbtuvių. Par
duosiu pigiai nes turiu greit par
duoti. Galima pirkti visą ar pu
sę, 2259 W. 13th St.

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
ras biznis apsukriems vyrams. ■ Sve
timtaučių ,airių ir vokiečiu iipgvvet,- 
toj vietoj. Pardavimo priežastis — 
nesutikimas tarpe draugu.

5301 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 8164

PARDAVIMUI . BUČERNĖ IR 
grosernė. Visokiu tautų apgyventa 
vieta. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Parduosiu pigiai, nes važiuo
tu ant farmų, 3500 So. Union Avė., 
Phone Boulevard 4341.

RAKANDAI
i

PARDAVIMUI BUČERNĖ, GE- 
roj vietoj, biznis išdirbtas, parduodu 
pigiai, nes atidariau wholesale mar- 
ket. Nors turiu pilkėjų, bet nenoriu 
atiduoti svotim-taučiams.

Atsišaukite:
601 W. 31st St

PARDAVIMUI pigiai, visi sa
ldino rakandai, l^do baksai, 
pertvaros, durįs, stalai, cigare- 
tams keisai, šėpos ir visas phim- 
beris dėl saliuno. 519 S. Oakley 
Boulevard.

PARDAVIMUI 5c. IR 10c. IR 
aukštesniu kainų krautuvė, kurioje 
randasi visokiu smulkių daiktų. Biz
nis labai gerai eina, apgyventa viso
kiu tautu.

Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 44.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saliunas. Vien lie
tuviu apgyventoj kolonijoj. Saliunas 
randasi geriausioj bizniškoj vietoj 
nrie pat šv. Kryžiaus bažnyčios. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

4525 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Overland Saden 1917 - modelio self 
starter, elektrikos šviesos, 5 sėdynių, 
gerP'tairai ir visas geram' padėjime, 
labai pigiai, tik $150. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju į kitą miestą. 
2423 W. 46th St., gali matyti va
karais po 6 valandai.

PARSIDUODA saliunas, vieta ap
gyventa lietuviais ir svetimtaučių; 
biznis senas ir gerai išdirbtas; dau
giau žinių patirsite ant vietos.

' 558 West 37th St., '
Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių Sana, n-e- 
roj vietoj, tarpe gčrų krautuvių, biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą, taipgi parduosiu 

'kar 5 pasažierių 1919 m. atrodo; Nstubes rakandus, kambariai dėl pa
ką ip naujas, galit matyt vakare 
nuo 5-7 vai. Ben Kereck, 1837 
\Vabansia Ave7 Chicago, 11'1.

PARDAVIMUI Paige touring

41 gyvenimo. -Atsišaukite. 3428 South 
Lei Halsted St. ant 2-rų lubų, iš prie

kio.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Reo 7 sėdynių. Geram stovyi. Kas 
pirmas, tai laimingas, nes dabar se
ras, laikas, pasivažinėti. Atsišaukite 
po numeriu •

3413 W. 51st St.

PARDAVIMUI grosernė yra daug 
ir švaraus tavoro. Aržuolo rakan
dai. Dvejos svarstyklės ir cash re- 
p-ist?erls». T.absii e-eroi vietoi. 
duoda, todėl, kad turi kitą biznį, 
gi remia. Atdara riedėlioms 
pietų.

5709 Wenthworth Avė.

Pare
iki

PARDAVIMUI r pasažierinis 
Chevrolet 1920 “F. R.” auto, 
mobilius. Labai gerame sto
vyj. ir gana pigiai.

2906 W. 40th PI.

PARDAVIMUI e-roeernė ir bučenė 
—,,pardavimo priežastis liga. Šitas 
biznis goriausio! vietoj ant Tow of 
Lake. Pasiskubinkite, o parduosiu 
už pigią kainą.

J. ŠAKALIS,
4438 So. Hermitage Avė.

Phono Boulevard 7618

'■ r f1 ■ ‘I lr ■ 4

PRANEŠIMAS lietuviams, kurie 
nori pirkti namą. Pardavimui na
mas 4 kambarių ir, 2 lotai po 30 pė
dų pločio ir 13^\% ilgio ir 5 baimės. 
Galima laikyti i2Ncarvės, arklį, kiau
lių, vištų, ančių ir žąsų. * Gahyklos 
dykai ir šieno galima prisipauti kiek 
nori. Didelis daržas apsėtas daržo
vėmis. Daug vaisinių medžių ir visi 
medžiai pilni vaisių, 
dasi arti Summit, III. 
kaina tik trumpam laikui — $2150. 
Priežastį pardavimo patirsite pas sa
vininką. Ta vieta randasi prie karų 
linijos. Savininko adresas toks. Ig. 
Noreika, 4534 S. Califomią Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas 5 kambarių, cimentinis, 7 
pėdų beismantas, elektriką, ga
sas, maudyne ir visas įtaisymas 
pagal vėliausios mados. Tuščias 
lotas prie šalies. Galės pirkti su 
karve ir vištoms. Gražioj vietoj 
prie lietuviško vienuolyno. Atsi
šaukite prie savininko. Ant. Ra- 
jauskas' 6809 S. Rockwell St.

4 pagyvenimų mūrinį namą 
su visais įtaisymais arija mai
nysiu ant loto arba grosernės.

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

Ta vieta ran-
Labai žema

PARSIDUODA • puikus namas — 
bungalow ir & lotai šalę namo — 
parduosiu su lotais arba be lotų. Kai
na prieinama.

B. MALSEVIČIUS,
72 And Douglas St., Summit, III.

BRIDIIE1N>1 IT BARGENAS
2 failai mūrinis namas 5 ir 6 

kambariai su viasais įtiksimais 
aukštas beismantas gera vieta 
lietuvių apgyventa.

Kaina tiktai $5900.
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 So. Halsted St.
Chicago, III.

------------ 1-----

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalowmaudynes, 
gasas ir elektra $3,500. Cash, 'li
kusieji ant morgečiaus. 119 So. 
23rd Avė., Bellwood, UI.

----------- --------------- >------- --- ---- L_
DEL GREITO PARDAVIMO: 

Dvieju aukštų mūrinis “Business pro» 
perty”; štoras 75 pėdų p:ilumo ir du 
pagyvenimai. Nepraleiskit šitos re
tai atsitinkančios progos. Turi būt 
parduota sekančioje savaitėle. Atsi
randa 3527 S. Halsted St. Vertė tik
tai žemės $10,000. Kaina už viską 
$12,000. M. Kiras, 3£31 S. Halsted st.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 7 kambariu stuba, 2 ak

rai žemės, cementinis skiepas, vande
niu apšildoma, elektros šviesa, 30 vai
siniu medžių, 1 karvė, 30 v:štu, netoli 
Ilinois Central Stoties ir 2 blokai nuo 
g9tvekariu linijos.* Didelis bargenas 
už $6500.00, įmekėti $2000.00. o liku
sius ant lengvu mėnesinių išmokėji
mų. Kreipkitės šiuo adresu:

F. M. JOGMINAS, 
11247 Michigan Avė., Rosclnad, 

Phone Pullman 439
m.

t PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant namo Chicagoj 80 akrų farmą 
su gyvuliais ir mašinoms, labai ge
ra žemė, nėtoli Chicagos.

Kreipkitės: )
R. ZAUGAS, 

Box 102, 
Edgewood, III.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio 
biznio.

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

kito

z PARDAVIMUI pigiai mūrinis 
namas 2% augšto, dėl 2 automo
bilių garadžus, elektros šviesos. 
Kaina $6000, cash $1500, liku
sieji lengvais išmokėjimais. 1404 
S. Peoria St.firmas floras.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, neša metams pelno $924.00. 
Už $8200.00. . Atsišaukite tuo
jau 4619 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI murinfe ‘ na
mas aukštas beismantas, didelė 
vieta kur drapanas padžiauti, 4 
fletai. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Atsišaukite: 2 lubos iš 
fronto, 3316 Parnel'l Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN
DIENINIAM LAIKRAŠTYJ

/

Beveik netikėtina, bet tiėsa. Par
davimui visas mūrinis 5 kambarių 
bungalow. Augštas cemento skiepas. 
Labai augštas kambaiys džiovinimui 
rūbų. Cimentiniai stepsai ir porčius 
padarytas iš degtų plytų maišytų su 
akmenimis. Specialė vieta skiepe 
dai džiovintų vhisių. 6x24 pėdų plo
čio, marmuro plytukių maudynė, kar
štu 
nuo karu linijos, mokyklos ir krautu
vių.
40x125. Krina tik $5850.00, $1000.00 
pinigais, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Šis namas visuomet vertas ( 
$80QQ.00. Mes tinime tik du liku-^ 
sius Tianrus, todėl ateikite apžiurėtf" 
su savo šeimyna ir pamatykite koks' ( 
yra puikus namas. Tie namai ran
dasi prie Wesley Avė., vienas blokas 
į šiaurę nuo Archer Avė. '»Nedėlio- 
mis ir subatomis atdara visą dieną ir 
iki 9 vai. vak.

JAMES KARBAN 
arba

J. KISOSONDI 
6652 Archer Avė.

vandeniu apšildoma, 1 blokas

Namas 24 pėdų pločio, lotas!

MAŽA VIŠTŲ 
viduryj miesto,

t PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 l'latų. 
'Prausvėrinis kampas. Su di
deliu paaukaviniu. * Atsišauki
te. 2110 So. Robey St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo— Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių* dirbėjų, nuprosytųjų, 

.kirpimo, ciezaininimo etc., mokina- 
J)ne pigiai. *

Tailors School
1707 W. Division St.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj
L

PARDAVIMUI 
auginimui farma, 
10608 Chnrch St., Beveilv Hills. — 
6 kambarių namas, apie % akro že
mės. Barnė su cimonto grindimis. 
Elektros šviesa, vanduo ir suros, 2 
karvės, 85 vištos, 2 vištų tvartai. Obo- 
liu, vyšnių, pyčių, slvvu ir grušių me- į 
džiai, aviecios, ; 
ges, agrastai. Rožės, pina.vi.ios ir mėtos, Pilnas daržas yra p’ iset^s 
daržovių. Supykla. Dalis rakandu 
bus parduota svkiu su visa manta. 1 , 
blokas nuo Ha'sted St. Kątvekorią, j 1 ^7
2 blokai nuo Rock Island geležinkelio., . be dar|)0 nebusi
įvedimas elektros, vandenio ir sūrų Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
apmokėta. Galima gyventi tuojau.1 preįju0:a 
Kaina $8000.00 pinigais, jei bus par- Atda’dienom ir vakarais, 
duota ) 10 dienų. Savininkas ant MASTER SYSTEM DESIGNING 
pareikalavimo. Telefonuokit Stew- SCHOOL,
art 4142- 190 N. STATE STREET, CHICAGO

------------- Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
ak&uališkai kerpa, mieruoja iy siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są- 

; lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
Išmokęs

1, Slyvų ir grūstų me-1 M sistema yra geriausia, 
juodaviečjos, zemuo-i ,.nXA nfeuiriin«p ^nartam




