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True translatton filed wlth the post-master at Chicago, III., June 4, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

NESulUUKMz

terių konferencija. Jos tikslas
— pasitarti dėl Pabaltės valsty
bių lygos sudarymo. Vis dėlto,
kartu pareHLšta, jogei toje kon
ferencijoje Lenkija ir Finlendi
Sako, kad Japonijos valdžia ja veikiausia nedalyvaus. Ma
ėjusi talkon Rusų monarchl- nyta teČiaus, kad jeigu tokia
lyga bus sudaryta, ir Lenkija
ninkams.
ir Finlendija ją ramstančios.)

Vladivostoko maištininkai
sumušti.

----

Oficiulinės Rusų telegrafo agen True translation filed with the postmaster at Chicago, III., June 4, 1921
tuos pranešimu, anti-bolševikų as
requixed by the art of Oct. 6, 1917
jėgos Vladivostoke taju) sunaikintos-išsklaidytos. Sunaikino
jas — sovietų kariuomenė.
True tnuislation filed with the postPranešime sakoma, kad antimaster at Chicago, III., June 4, 1921
Samsune
Ir
Trebizonde
eina
iM>lševikams ėjusi talkoj
reąuired by the act of Oct. 6, 1917
didelės skerdynės krikščionių;
Japonijos valdžia.
Amerika pasiuntė karinį laivą.
Generolas Budenny, tas
kur lošė žymią rolę kampani
LONDONAS,
birž. 3. —
jose prieš Lenkus ir generolą
Vrangelį, praneša, jogei Ukrai Exchange Telegraph žinia, gau
ną kareiviai, grūmojusioji pul ta iš Graikijos sostinės Atėnų,
ti bolševikus, esančius Pietų sako, kad Samsune ir Trebi- Francuzai nuginkluosią Vokie
čius, o Anglai — Lenkus.
Rusijoje,
tapo sumušti ir iš zonde, Turkijoje, įvyko baisi
skerdyne krikščionių —- dau
vaikyti.
BERLINAS, birž. 3. — Vie
>
[Tiesiog iš Siberijos gauto giausia Graikų.
Į Samsuną jau atvyko vienas tos laikraštis Neue Bevliner Zeisios žinios praneša, jogei bol
tung šiandie gavo iš Oppelno
ševikai koncentruoja savą jė- Jungtinių Valstijų karinis lai- pranešimą. Sako, kad talkinin
gas įmanė, į šiaurius nuo VIa- Vas
tor|>edininkas. Atvyko,
kų komisija“ Šilezijoje’• ąau su
divostoko. Taipjau minėta apie kati apgynus amerifciečitMh
Pranešama, kad Santsuno ir sitarus delei nuginklavimo Vo
bolševikų kariuomenės jiasirokiečių ir Lenkų. Tik Vokiečiai
dymą kai kuriose kitose vietose. Trebizondo gatvėse pilna Grai dar spiriasi:
jie reikalauja,
Skerdynių metu
Vis dėlto, apie susirėmimą su kų lavonųkad pirmieji turi būt nugink
anti-bolševikų kariuomene, ka daug krautuvių išplėšta.
(Abudu miestai — Samsun luoti — Lenkai.
daise gen. Kappell’io komanduo
Sulig patiektojo pieno, Pran
ir Trcibizond — randasi Anato
jama, nič nieko neminėta.]
cūzų kariuomene, esanti Augšlijoj, prie Juodosios juros).
tojoj Silezijoj, nuginkluos Vo
kiečių savanorius,
gi Lenkų
True translatioa filee with th« po«tmaster at Chicago, III., June 4, 1921
“insurgentus” — Anglų ir Ita
as reąuired by the act of. Oct 6, 1917 True translatioa filed wlth the postmaster at Chicago, III., June 4, 1921 lų kareiviai.

I/enkų valdžia neužilgo pakylė
sianti į konferenciją Finus,
Latvius, Estus ir Lietuvius.

HEKSLNGFORS, Finlendija,
biri. 3. — šiandie Čia gauta
žinių, jogei Lenkijos valdžia
neužilgio pakvipsianti Finlendiją, Latviją, Estoniją ir Lie
tuvą, kad jos pasiųstų savo
įgaliotinius į Varšavą. Tenai
turės įvykti konferencija, ku

rios artimiausia tikslas bus —
pasitarti dėl sudarymo sąjun
gos tų valstybių, kurios pirma
didžiąjai Rusijos imperijai pri
klausė.
Sakoma, kad prisirengimai
prie kalbamosios konferencijos
jau yra daromi.
Gautomis iš
Estonijos sostines Revelio ži
niomis, Lenkijos ambasadoris,
esantis tame mieste, jau iške
liavo VarŠavon. Iškeliavo ten
tais pačiais reikalais su savąja
valdžia pasitarti.
(Gegužes 30 gautoji Pary
žiuje žinia sakė, kad birželio
mėnesy I^atvijos sostinėj Rygoj
įvyks Lietuvos, Latvijos ir Es
tonijos užteienio reikalų minisSOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų

PALIEKA VOKIEČIŲ
SAVANORIUS.

AUSTRIJOS KLERIKALŲ
VARGAI.

LONDONAS, birž, 3.— Gautoji iš Oppelno, Augštojoj Si
lezijoj, žinia, kurią pasiuntė
beriiniškis Central News ko
respondentas, sako, jogei tal
kininkų komisija yra nutarus,
kad Vokiečių apsaugas karei
vių buirai ( taigi savanoriai)
negali būt skaitomi kaipo in
surgentai.

Klerikalų ministerija rezigna
vo; intrygos su Belgradu.

VIENNA, Austrija, binž. 3.
— Ministerijos krizis netik pa
čioje sostinėje, bet kone viso
je šalyje sukėlė ytin rimto su
sidomėjimo.
Ir gyventojai ir
“augštosios sferos”
nebegali
susivokti: kam teks paimt val

LONDONAS,
birž. 3. —
Gauta žinių, kad darbininkų
atstovai Australijos parlamena
te davė pasiūlymą — įrašyti į
parlamento rekordus amerikie
čių komisijos, tyrusios padė
tį Airijoje, raportą.
. Atžagareiviai siūlymui sttijptriai pasipriešino, ir jis atmesta.
Raportas atžagareiviams netin
ka dėlto, kad jame daug tie
sos pasakyta apie žiaurų Anglų
valdininkų
l>ci kariuomenes
šeimininkavimą Airijoje.

tais vadinami. Dabar jų padėtis
vadindami.
Dabar jų padėtis
yra labai sunki. Pasitikėjimo
žmonėse jie neturi. Įr tai dėlto,
kad jie vienaip kallka, o kitaip
daro.
Iki šiol jų agitatoriai
kurstė
Styrijos gyventojus,
kad jie balsuotų už vienijimąsi
su Vokietija. Bet dabar, kuo
met toks pat balsavimas ruo
šiamas Korintijoj, klerikalai
jau kitą giesmę giedą. Kai kas
sako, kad jie ir su Belgrado
valdžia susiuostę...
Pareikšta, kad į naująjį ministerių kabinetą
klerikalai
neisią.

“UŽMIRŠTI ŽMONES.”
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Tūkstančiai buvusių kareivių
prarasiu savo apdraudas.

laikraštis Ii
CHICAGO, birž. 3. — Vienas
Kauno. Kiekvienas darbininkas karininkas vakar be kita pa
reiškė, jogei greitu laiku tūk
Jau atęjo
Socialdemokratas
stančiai buvusių kareivių pra
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
ras savas apdraudas. Tai delta,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. kad daugelis jų nedirba — nes
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 negali susirasti darbo —• ir to
centus.
dėl nepajėgia apdraudos mo
Gaunamas Naujieną oftM.
kestį mokėti.

Mirė Serbijos diplomatas.

PARYŽIUS, birž. 3. — Čia
gauta žinių, kad Belgrade mi
rė žymus Jugo-Slavijos diplo
matas, daktaras Milenko Vesnič.
STOCKHOLM, birž. 3. —
Nesenai j šį miestą atvyko paskilbusis Indų poetas, Rabindranath Tagore.

LEIPZIG, Vokietija, birž. 2;
— šiandie čia nuteista dar vie*
nas “karo nusižengėlis.”
CHICAGO, birž. 3.— Vakar
Chicagon buvo atvykus pasku
busi Francijos mokslininkė#
Curic-Skaladowska.
KONSTANTINOPOIJS, birž,
2.— Gauta žinių, kad Turkų
nacionalistai yra gavę nemažai
amunicijos bei ginklų. Gavę iš
tarybų Rusijos.

PARYŽIUS, birž. 3. - Užsie
nio reikalų ofisas užginčija pas
kelbtas žinias, busią Francijos
valdžia atšaukusi savo komisionierį
Augštojoj
Silezijoj,

WASHINGTON, birž, 2. —
šiandie be kita Čia pareikšta,
jogei valdžia nieku budu ne
Minta užpuolė policiją; šeši po- sutiks, kad talkininkai tartus!
i
Įleistai užmušta, Jceturi —
dėl šios šaly užgriebtų Vokieti
sužeista.
jos laivų. Tai Washingtono
CORK, Airija, birž. 3. — valdžios reikalas.
Apie šimtas
apsiginklavusių
žmonių, spėjama kad sinn fein
MEXTCO CITY, biri 3. —
organizacijos narių, netoli šio Meksikos valdžia įsakė padary
miesto vakar naktį užpuolė mi- ti atatinkamą tyrinėjimą dėl
litarinę Anglų policiją. Pasek nužudymo vieno amerikiečio—
mės tokios: šeši policistai už Tampico mieste.
mušta, o keturi sužeista.
Policija buvo sumušta. Puo
LONDONAS, birž. 2.— Augš
likams teko daug amunicijos tosios sferose jau pradedama
ir ginklų. Gi tris policijos auto kalbėti apie... nusiginklavimą.
mobilius, kurie palikta puoli
kų molonėj, pastarieji juos su
SO1IA, Bulgarija, birž. 3. —
degino.
Čia paskelbta, kad sekamą ru
Kiek vėliau vieton atvyko denį Jugtinėsna Valstijosna at
didelis policistų būrys, liet nė vyks Bulgarijos karalius Boris.
vieno puoliko neberado.
PARYŽIUS, birž. 3. — Ka
ro lauko teismas
nuteisė du
negru kareiviu — “delei nede
“Piliečių būriai” užima strei ramo elgesio Vokietijoj.”

Žudynės Airijoje.

BOSTON,
birž. 3. — Kad
Amerikos
kokios, busimoje
Darbo Federacijos konvenci
joje dabartinis tos federacijos
prezidentas tyres stiprią opc(ziciją. Tai dėlto, kad Jis “už
miršta” tai, ką pats yra sakęs
ir net žadėjęs padaryti. '
Praeitoje A. D. F. konvenci
joje Gompersas žadėjo “dary
ti visa, kad teikus
reikiamos
pagalbos Airijos gyventojams
— jų kovoje dėl savo gimtojo
krašto atvadavimo.” Maža to,
jis ir pačius federacijos narius
ragino “daryti visa,” kad padėjus Anglų slegiamai Airijai.
Bet...
klausimu nič
'Iki ;šiol tuo
Federacijos
nieko nedaryta.
konvencijoje
Gompersas pa
kalbėjo, o sugrįžęs iš jos — vi
sa užmiršo.
Beto, federacijos viršyta kal
tinamas ir delei tų nepasise
kimų, kurių šios šalies darbi
ninkai turėjo, ypač įprafeijtais
metais. Naujosios Anglijos dar
bininkų darbuotojai sako, kad
Gomperso žygiai į “augštųjų
sferų kanceliarijas organizuotiemsiems šios šalies darbinin
kams suteikė ne naudos, bet
“dideles žalos.”

džios vairas. Ikišiol jį laikė kle
Kada Gompersui ir vėl teks
rikalai —krikščionims socliaih’rS-. “runyti” į federacijos prezti-

Bijo tiesos.

Ceko-Slovakijos <leJega-

OBER GLOGAU, Augštoji
Silezija, birž. 3. — Vokiečai
sako, kad jie sudesią ginklus
taip greit, kaip talkininkų ka
riuomenė atsteigsianti tvarką.

cija. Tarsis su tarybų valdžia gen. Lerondą.
— apie prokytais reikalus.

Smerkia Gompersą. Išteisino Talaat Pašos už
as
mušėjį.
kad busimoje Amerikos
Susitarė dėl nuginklavimo Spėja,
Darbo Federacijos konferenci
joje jis turės “stiprią opoziciją” Armenas studentas, kur nužu
Silezijos.
dė buvusį Turkijos vizitą,

Lenkija nori Pabaltės
valstybių lygos.

--

-

Zinios-Žinelės.

RYGA, birž. 3. — Gauta ži
nių, kad Rykovas paskirtas
“dešiniąja Lenino ranka.”
MASKVA, — Gegužės 2 d.
Petrograde buvo surengta di
delis apvaikščiojimas pagerin
imu žuvusių raudonosios armi
jos kareivių — mūšy su Kronštadto sukilėliais.
VIENNA. — Pravda skelbia,
kad birželio 1 d. pasirodys nau
jas mokslinis žurnalas, “Apšvieta.”
VIENNA.
Gautomis žinio
mis, Volgos srity eina spartus
naujų laivų statymo darbas.
MASKVĄ. — Pašto ir teleg
rafo reikalams tvarkyti komi
sariatas praneša, kad susisieki
mas telegrafu su Lietuva, Lat
vija ir Estonija jau prasidėjo.
Siutinėjama netik diplomati
nės, bet ir privatinės žinios-telegramos.
PETROGRADAS. — Kievan
atvyko

Turkai skerdžia krikščionis

as require<l by the act of Oct 6, 1917

-

Rosta-Wien pranešimu

Vif. viT-

Turkai skerdžia krikščionis

3.

-
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RUSUOSE.

Lenkija nori Pabaltos valstybių lygu

STOCKHOLM.
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Klerikališka “gudrybe”

Vladivostoko maištininkai
sumušti
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dento vietą, naujoji opozicija
gali padaryti jam ‘ytin daug
nesmagumo”.
šelpia rasinio karo aukas.

išteisintas.

BERLINAS, birž. 3.— šian
die čia užsibaigė ytin įdomi
byla. Tai armėno studento, Salomono Teiliriano, kur praei
tą kovo mėnesį nužudė buvusį
Tunkįjos viziją ir fįnanęų ministerį, Talaat Pašą. Nužudė
čia pat, Berline.
Vienatinis studento pasiteisi
nimas buvo toks: jisai atsitei
sė dėl baisenybių Armėnijoje.
Kai Tallat Paša buvo Turkijos
valdonas, jo įsakymu nužudyta
sena Teiliriano motina ir apie
šimtas tūkstančių armėnų. Ar
mėnai skersta tik dėlto, kad
jie ne inuzulmanai, bet krik
ščionys. Skersta be jokios atodairos — vyrai, moters ir kudikai. Kada buvo nužudyta Tei
liriano motina, šis prisiekęs,
kad jis sekios Talaat’ą; sekios
jį tol, kol gaus progos atkeršyti
dėl žudynių Armėnijoje.
Teismas armėną studentą iš
teisino. Pažangieji Berlino gy
ventojai šituo labai džiaugiasi,
nors jie nužudymą ' Tataat’o
taipjau skaito piktu darbu,
“žimogžudybė yra žiauri seno
vės liekana,” pasakė vienas
Berlino laikraštis. “Bet armė
nas studentas stvėrėsi jos tik
dėlto, kad jisai buvo netekęs
lygsvaros
dėl tų baisenybių,
kurios kadaise dėjosi buvusioje
Turkijos imperijoje ir dėl ku
rių reikia kaltinti patį nužudy
tąjį-”

PASIŪLYS NAUJĄ REZO
TULSA, birž. 3. — Čia su
LIUCIJĄ.
daryta tam tikras komitetas,
kuris
rūpinsis rasinio karo
aukų šelpimu. Pirmiausia bus Siūlo “baigti” karą su Vokieti
ja ir Austrija, bet...
daroma pastangų, kad atstačius
baltųjų riaušininkų išdegintą
WASHINGTON, birž. 3. miesto dalį —- “negrų distrik- Atstovų buto komisija užsie
nio reikalams tvarkyti šiandie
nutarė “prielankiai raportuoti”
atstovų butui apie kongresmaPINIGŲ KURSA&
no Posterio režoliuciją,
kuri
Vakar, birželio 3 d., užsienio pini reikalauja
“baigti” karą su
gą kaina, perkant jų na mažiau Rali Vokietija ir Austrija. Knoxo
25,000 dolerių, bankų buvo akai
rezoliucija, kuri reikalavo pa
tema Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras ................... $3.88 čią karo dekloraciją atšaukti,
Austrijos 100 kronų ............... $0.24 “užkliuvo.”
Belgijos 100 frankų ............... $8.33
Spėjama, kad Postario rezo
Danijos 100 kronų ............... $17.80
Finų 100 markių ................... $2.05 liucija atstovų butui bus pa
Francijos 100 frankų
..... $8.32 siūlyta — sekamą savaitę.
Italijos 100 lirų ....................... $5.23
IJetuvos 100 auksinų ........... 81.60
Lenkų 100 markių ....... *..... $0.12
Olandų 100 guldenų................ $84.37
Norvegų 100 kronų ................ $15.30
švedų 100 kronų ................... $23.OF
Šveicarų 100 kronų ............... $17.52
Vokiečių 100 merkių ........... $1.60

VARŠAVA, birž. 3. — Nese
nai Pilsudskis gavo paragauti
“pirmą Amerikos pajų.” Sako,
jam labai tiko. Reikia manyti]

Laužo darbininky streiky.
kininkų vietas.

STOCKHOLM,
birž. 3. ~
Praeitą pėtnyčią Norvegijoj
prasidėjo generalis streikas.
Gautomis finomis, apie du
trečdaliai organizuotųjų Nor
vegijos darbininkų yra metę
darbą.
Kaip greit prasidėjo strei
kas, taip greit imta verbuoti
“piliečių būriai”. Kaip, skelbia
gautosios iš Norvegijos sosti
nės Kristianijos žinios, streikas
turbut bus sulaužytas.

VALDŽIOS DARBININKAI
GRŪMOJA STREIKU./

ROMA, birž. 3. — Įvairių
valdžios departamentų darbi
ninkai reikalauja didesnių algų.
Jeigu jų reikalavimai nebus iš
pildyti — grūmoja streiku.
STOCKHOLM,
birž. 3. —
Smalando provincijoje šiomis
dienomis kilo dideli girių gais
rai. Nuostoliai bus dideli.

Auksinai ’
Laikinai Atpigo
Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakaršiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti
pinigus Lietuvon. Kaip, ilgai jie bus atpigę —
nežinia. Gal tik dieną-kitą, o paskui vėl pradės
eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliaciją. f
Nauiienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors Kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicago ie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
V
1739 So. Halsted St,

IMPERFECT

IN

SnJNTIMG SKYRIUS
Chicago, HL

ORIGINAL

NAUJIENOS, CNcftgo, III

SaccoA enzetti Byla
Du darbininkų vadovai kaltinami dėl plėšimo ir žmogžudybių, kurių niekad nėra papildę. •— Tai nauja Mooney rųšies byla.

dėlto pradėta policijai prikai
šioti apsileidimų. Tat reikėjo
Ir čia
kaip nors pasiteisinti
nušauti
uždaryti “radikalus”
pasitaikė gera proga du zuikiu
ir parodyti žmonėms savo uo
lumų, ypač kad ir fabrikantai
nuo senai neapkentė areštuotų
jų ir j ieškojo progos jiems ker
šyti. Areštuotuosius apie tuos
plėšimus pradėta klausinėti lik
ketvirtų dienų po arešto ir tuo
jau tapo paskelbta laikraščiuo
se, kad jie jau esu kai kurių
žmonių pažinti kaipo tuo|se
plėšimuose dalyvavę.
Venzetti tapo slaptu! apkaltin
tas už plėšimų Bridgewater, o
paskiau, kariu su Sacco, už
žmogžudybę Braintree mieste-

Europsan American Bureau
Fabionas jr Mickiewicz
vedėjai

Rengia

Buvę A. Petratis ir S. L Fablonaa

CHERNAUSKO DARŽE—LYONS, ILL.

Nedėlioj, Birželio (.Tune) 5 d., 1921
Pikniko pradžia 10 vai. ryto. '

Programas pra*l«J6s 4 vai. po pietų.

■

šiomis dienomis nedideliame po plėšikai ar žmogžudžiai, bet
Massachusetts miestely Ded- I kaipo “raudonieji”. Juos areš
ham prasidės nagrinėjimas tuota Brocktene (Mass.), kur
bylos dviejų italų, Nicholos jie bus surengę viešų susirinki
Sacco ir Bartolomeo Venzetti, mų Salsedo reikalu. Tai buvo
kurie yra kaltinami užpuolime geg. 9 d. praeitų metų. Sal
ir apiplėšime dienos laiku Sla- sedo buvo areštuotas New
ter & Morrill Shoo Co., South Yorko ir slapta išlaikytas jus
Braintree, Mass., pasiuntinių ticijos departamente du mėne
su pinigais skirtais algoms iš- siu. Jam pasisekė paduoti ži
mokėti.
Laike to apiplėšinio nutę apie savo katėjimą ir kad
du pinigų sargai tapo nušauti. valdžios agentai žiauriai jį kan
Sis apiplėšimas įvyko balan kina, ir Saoco ir Venzetti tuo
džio 15 d., 1920. Keletu mė jau puolėsi jį gelbėti. Jie ap
laike nagrinėjimo Venzetti
nesių prieš tai būtent gruodžio silankė Now Yorke, pasamdė bylos nė vienas liudytojų ne
21, 1919 m., automobiliniai advokatų ir praliejo visur reng pasakė, kad jis tikrai butų pa
banditai mėgino apiplėšti L. Q. ti viešus protesto susirinkimus. žinęs; daugelis mainė savo
Nau
Jei šitos visos šventos “asabes” maršuoja į “Kardo” pikniką, tai kiekvienas griešninkas
Whitc Shoe
Co.,
Bridge- Bet išgelbėti Salsedo nepasise liudijimus, o daugelis liudijo,
iienų skaitytojas turi būtinai pribūti.
šiame “Kardo” piknike kalbės įžymus laisvamanių kalbėtojai ir dainuos didieji Chicagos Chorai
water, Mass. Banditai, po pa kė. Jis pats iššoko ar tapo kad jis “atrodo” panašus į
Pirmyn Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir Chicagos Lietuvių Vyrų Socialistų Choras.
Visi “Naujienų” Skaitytojai yra kviečiami gausiai atsilankyti į šitą “Kardo” pikniką. — birželio 5.
sišaudymo, nieko nesužeidė ir išmestas pro langų iŠ 14 augš- Bridgewater plėšikų. Iš kitos
dieną.
KOMITETAS.
nieko nepelnę, pabėgo. Už pa to justicijos departamento raš gi pusės buvo daug liudytojų,
starų j į užpuolimų buvo apkal tinėj ir užsimušė ant vietos. kurie liudijo, kad toj valandoj,
tintas Venzetti ir po kiek lai Departamento agentai sako, kaip įvyko plėšimas Bridgeko teismas pasmerkė jį ilgiems kad jis pats iššokęs pro langų wateryj, Vanzetti ramiai par
metams kalėjimo. Dabar jis ir kad jis prisipažinęs prie davinėjo sankrovoms ungurius
mėtymo bombų ir dar išdavęs (tai buvo kūčių dienos rytas)
bus teisiamas antru kartu.
Ar jie yra kalti jiems prime- kitus savo draugus. Bet nė Plymothe, už 28 mylių nuo pie
Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
taniose piktadarybėse? Apie vienas tų neva išduotųjų nie šimo vietos, ir kad todėl plė
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
jų byla, Sacco-Vcnzetti gynimo kad nebuvo areštuoti! Eina dar šime dalyvauti negalėjo. Bet
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
komitetas ir daugelis kitų dar ir kitokių gundų. Ypač, kad tai nieko negelbėjo.
tui, visiškai gvarantuojajne, kad visą amžį laikys.
bininkų ir šiaip pažangesnių or- kartu su Salsedo buvęs Robert
Viena
moteris
liudijo
mačiu

\įinizacijų duoda sekamų pa Elia, kuris matė kaip Salccdo
Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašihas iš
taip vadinamų Storame Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
buvo žiauriai kankinamas ir si iš stoties lango užpuolimų
aiškinimu.
visai naują 1921 styliaus gvaraniuoti Phonographai vertės reteiloSacco ir Venzetti yra seni mušamas tapo tuojau depor- ir pažinusi Venzetti. Bet pas
rių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
kui
pasirodė,
kad
ji
yra
trum

veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
tų apielinkių gyventojai ir yra t uotas. Salesdo užsimušė geg
pų
akių
ir
kad
dveji
namai
pirksi
nuo mus, negali sulygint su kitais visoje Šiaurinėje Ameri
pasižymėję darbininkų veikė-i 3 d.
koje
ant
trijų sykių pas retailerius ar wholesale.
dengia užpuolimo scenų, taip
jai. Jie per 12 metų savo gy
Sacco ir Venzctti tapą areš- kad ji jokiu budu nieko negaTaipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų,
kuriuos
parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
venimo Amerikoje yra dalyva tuoti už rengimų protesto susiTiktai
Tiktai
lėjo>matyti.
■
Kita
moteris,
Ku?
Atdara
kas
dieną
iki
9
vaL
vak.
ir
nedaliomis
nuo
10
ryto
iki
vę daugelyje streikų. Sacco yra rinkimo delei Salsedo nusižujo- 4 po pietų, taip, kad gali ateiti bite laike.
kurpius ir yra organzayęs ba dymo, i r iš pradžių tik apie ri “pažino” .Venzettį ir paskui
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
dar geriau pažino vienų prieš
Į.
siunčiame
C. O. D.
tų dirbtuvių darbininkus ir ve tai ir buvo klausinėjami Bet
Venzettį
liudijusį
detektivų,
| NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
dęs jų streikus. Jis taipjau pa justicijos departamento agentų
kaipo irgi dalyvavusį plėšime,
dėjęs Hopedale liejyklos dar kankinimų Salsedo, kurie pri
9
Dirbtuvių atstovai.
gavo už tų liudijimų $200.
bininkų streike 1913 m. Ven vedė jį prie nusižudymo (jei
2023‘ So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
zctti gi be kita, vadovavo strei jis pats nenusižudė), visi labai
•
$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.
ku Plymoufh Cordage Co. pasipiktino ir agentai nusigan
1916 m., po ko jis neteko toje do. Jie pasibijojo judinti tuos
dirbtuvėje darbo ir nuo to lai dalykus, kurie pratęstų kalbas
ko uždarbiavo žuvių pardavi apie Salsedo ir gal iškeltų aikš
nėjimu.
tėn naujų agentams nemalonių
Jie abu daug veikė laike dalykų. Ageutaųj^. ir. policijai
LaVTcnce strekierių vadovų reikėjo kaip nors atskirti Sal
Ettor, Giovanntti ir Caruso sedo reikalų nuo areštavimo
bylos. Jie irgi* buvo neteisin Sacco ir Venzetti, bet kartų
gai apkaltinti už žmogžudys rasti naujų priežastį ir toliau
tę ir darbininkams teko padė- juos laikyti kalėjime.
ti daug I>astangų, kol tie jų
Tada tai prisiminta apie plė
DR-TĖS PALAIMINTOS LIETUVOS
vadovai tapo išteisinti.
šimus Bridgewatero ir South
Nedėlioj, Birželio-June 12 d., 1921 m.
Šiame atsitikime Sacco ir BraintrJe miesteliuose, ypač
PASARGA: — Važiuokit iki State St. ir imkit
Venzetti nebuvo areštuoti kai- kad čia dar buvo policijai pro
GARDNER’S. PARK
State, 119 Morgan karą ir važiuokit į pietus iki 119th
ga pasiteisinti ir parodyti sa
Prie 123rd St. ir South Michigan Avė
DIDELIS — IŠKILMINGAS
St. Tada eikit tiesiai iki daržo, arba imkit kitą ka
vo veiklumų. Po tų apiplėši
rą. Nuvažiavimas kainuoja tik 8 centus.
i
Chicago, Illinois.
mų policija neįstengė areštuoti
nė vieno įtariamo žmogaus ir
Rengia

EPAPRASTA

PIKNIKAS

PROGA

.

Dr-stė Garsus Vardas Lietuvos
Ant Town of Lake
Nedėlioj, 5 d. Birželio-June, 1921
Blinstrop darže,
Leafy Grove, Willow Springs, III.
Pradžia 11 vai. ryte.
Įžanga ypatai 50c.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės!
kviečiame visus atsilankyti į musų
pikniką ir praleisti laiką linksmai
tarpe kvepiančių žolynų, pasimatyt’
su savo draugais ir pažįstamais.
Kviečia KOMITETAS.
P. S. Imkit Archer Avė. Limit ka
rus ir važiuokit kol sustos.
Iš čia
imkit Willow Springs karą, kuris deveš iki daržui.

etinis Koncertas

Ketvirtas

P-LĖS ELZE. G. MAKARAITĖS PIANISTĖS,
IR JOS MOKINIŲ
,
'
Birželio-June 5 dieną, 1921,
Mokyklos salėje, School Hali, 48-ta gat. ir Honore gatvė

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Panelė Elzbieta G. Makariute, kuri' yra žinoma kaipo pirmaeilė pianistė ir moky
toja, šiame koncerte parodys savo mokiniu^ ko jie išmokę. Bus žaidžiama solo, ketu
riom rankom, aštuoniom rankom ir choru. Visi programų numeriai bus išpildyti jos
studentų. Visi yra kviečiami atsilankyti j šį nepaprastą koncertą. Po programo bus
ŠOKIAI. Muzika Brolių Sarpalių. Tikietus galima pirkties prieš koncertą ir koncerto
dienoj įeinant.
Kviečia KOMITETAS. .

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUiAS

Real Ėst ate, Paskolos,
« Inaurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted Si.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vok.: U t ar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

Tol. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyji

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 88rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatą*
154 W. Randolph St
Room 479 Tel. Mala 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,

> Tel. Haymarket 3869.

J. P. WAITCHES
LAWYER ’
Lietuvys Advokatas

4601 S. Hermitage Avė.,
Tek: Boulevard 6080.

Phona Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
ImikrodUai,

Auksybi, Ualumbijoa Grafonclaa Ir
UettiviUd naujausi
rakerdal.
087 8. Ashland (
vK,
Chicago, III.

EXTRA!
BUDAVOJAME
NAMUS
Flatus ir bungalows. Augštos rųšies materijolas ir
puikiausia unijistų gabių
darbininkų darbas už tokią
žemą kainą, daug pigiau, nei
kuri kita\įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimą.
Nebudavok namo, nematęs
mus.
District Sales Managef dis
triktams į šiaurius nuo 51
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės, į vakarus nuo
Wentworth Avė. District
Sales Manager

Stanley Rubey,

PIRMAS
ĮDĖLIS

Nedėlioj, Birželio-June 5 d., 1921
GARDNER’S PARKE
123 gatvės ir Michigan Avė.

Pradžia 12 vai.
Inžanga 50c. ypatai
Muzika Evan’s orchestra.
P. S. Iš visų miesto dalių važiuoti
iki State St. ir nuo čia paimti 119 Mor
gan karus ir važiuoti iki 119 g-vės, po
to eiti ar važiuoti tris blokus i pietus.

Rengiamas
AUKSINĖS ŽVAIGŽDĖS L. P. IR P. KLIUBO

4021 S. Maplewood Avė.,
Tek: Lafayette 5284.
P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko, kad gavus
faktus. Arba kreipkitės prie

Charles Meskis .

Pardavėjas, 2116 So. 48th
Ct., Cicero, III.
The Home Builders
Association,
National Headą^rters
137 \North Clark Street.

Telephone Rand. 5886.

DĮDPI
IS
JLJ 1 Jl^ 1—4 JL41 D
k

Parengtas

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS

KLIUBO”

Nedėlioj, Birželio (June) 5 d., 1921
STICKNEY P ARK, LYONS,1 ILL
Pradžia 10:00 vai. iš ryto

Jžanga 50c ypatai

P. S. Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, kaip jaunūs, tai ir senus atvažiuoti į musų parengtą pikniką, apturėti good
times.
es negarsinam good times, bet mes parodom good times, kas
tik atvažiuoja į musų parengtus piknikus, arba baliusi ir
ii visi būva
užganėdinti
užganėdinti.
\
Mužiką J. JERECKIO
Su godone, RENGIMO KOMITETAS

i

NAUJIENOS, Chicago, III

1921

ubata

'' I— ’

WATERBURY, CONN.
Perkėlimas Igno J. Griešiaus
kūno į Lietuvių Kapines.

I »II»'I

žiavimuos žmones linksminasi
Visa tai imant į atydą jo
šokdami lietuvių šokius ir (Mastausko) paskyrimas Lict u vos Misijos nariu Suvienytodainuodami daineles.
Kad ir mažai, vis tik kuopaffiie Valstijose vesti finansini
liko kiek pelno. Ateityj kuopa sk yrių netik neatneš naudos
mano ir daugiau tokių išvažia Lietuvos Valstybei, bet prida
rys daug nesmagumų ir suar
vimuIp suruošti.
— M. K.
dys lietuvių vienybę Suvieny
tose Valstijose.
Todėl W. L. P. D. Sąryšys
reikalauja, kad Steigiamasis
Seimas atšauktų p. Mastauską iš Lietuvos N isijos ir panu
lieptų užrubežinių
nisteriui Kun. Purickui paskir
Watcrburio (Coim.) Lietu- ti tinkamesnį žmogų, pav.
Progresyvinių Draugi jų kaip esantysis p. Vileišis.
Sąryšis, atstovaująs penkis tūk
II
stančius organizuotų vietos
Rezoliucija dėl žemės
lietuvių, balandžio 29 dieną š.
reformų*
m. laikė konferenciją, kur, be
Mes, Wateriburio Lietuvių
kita ko, buvo priimta keletas
rezoliucijų Lietuvos dalykais. Progrcsyviškų Draugijų Sąry
Tos rezoliucijos, su Rezoliuci šis, reprezentuojantis 18 drau
jų Komisijos narių: Ip. Kute gijų su 5000 narių, savo kon
lio, J. S. Prusalaičio. S. Sen ferencijoj 29tą dieną Balandžio
kaus ir K. Ramanausko para 1921 m., užgyrėm Philadelplrišais tajx) per socialdemokra jos lietuvių rezoliuciją dėlei
tų atstovą Steponą Kairį pasių žemės reformų Lietuvoje, pristos Lietuvos Steigiamajam imtą balandžio 10, 1921.
Rezoliucijos turinys sekanSeimui.
lis:

Waterburio lietuviy rezo
liucijos Lietuvos St.
Seimui.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So: Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy
vehimo vieta 701 W. 31st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

AKUAERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj
veijc nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedčlioinis iki 4 vai.

Lietuvių Laisvų Kapinių ko
miteto pasidarbavimu, Š. m.
gegužės 17 d. tapo perkeltas
2810 W. Harrison Si,
Chicago, III.
Igno J. Griešiaus kurias iš Naugatueko (Conn.) protestonų
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
kapinių į Waterburio Lietuvių
delį Vięįfolą gvarantuota 10 mėty su daugeliu reLaisvas Kapines. Kapų Kaišymo Dieną (geg. 30) tasai pats
komitetas suruošė Kapinių apIšsiųsimo C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
pirmiau, nei kad mokėsĮ pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
vaikščiojimą ir kartu paminė
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
jimą Griešiaus kūno perkėli
tuo jaus. Veltui pristatome. Jei atsinešito šį pagarsinimą, bus
mo. Paskirtu laiku, apie 3 vai.
nuleista $3.00.
po pietų susirinko būrys drau
gų — apie tris šimtus žmonių.
Drg. šunskis pasakė gražią
prakalbą, po jo dar trumpas
JAU AT
T. Pullman 5482
prakalbėles laike kapinių įkū
PIGO
rėjai ir darbuotojai, k. t. T.
Ratkevičius, V. Zubrickas, J.
Bendoraitis, M. Dambraubkas,
M. Laskevičius, pagalios Igno
tęs stačiai i Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną.
Turiu patyrimą
J. Griešiaus artimiausias drau
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon
moterų ligose; ru
gas (išskiriant M. Bačiutę) J.
pestingai
prižiu
pigiausiai ir išmokom greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
riu
ligonę
ir
kudi
Rezoliucija
dėl
Mastausko.
S. Pruselaitis kalbėjo apie jo
Mot, W. L. P. D. Sąryšis,
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:
kj laike ligos.
Broliai, Steigiamojo Seimo apsvarstę Steigiamojo Seimo
gyvenimą ir darbus.
10929 S. State St
Chicago, III.
Nariai:
—
Apie Igno kapą apsodinta
žemės reformų komisijos dar
136 E. 42-nd Street
LITHUANIAN
BBBBHBBBHHBHBB
Waterburio Lietuvių Progre- bus, kur komisijos narių di
žydinčių gėlių, o ant kapo bu
NEW YORK, N. Y.
TRAVEL BUREAU
vo puikus gyvų gėlių vainikas syviškų Draugijų Sąryšys, at- džiumos nutarta, kad nusavi
stoyąiijantis 18-ką Draugijų su
nuo Mares M. Bice-Herman.
Ignas J. Griešius buvo gimęs 5000-čių nariį,! atsibuvusio j fų, magnatų žemes turi bu t ap
SIŲSKITE
AKIŲ SPECIALISTAS
1872 m. birželio 21 d.; mirė konferencijoj Balandžio 29 d., mokama jiems nuo 80 iki 600
TEtEGRAFU
1921 m., išreiškia didžiausio auksinų už dešimtinę, — pa
1962 m. rugpjūčio 13 dieną.
nepasitenkinimo užrubežinių reiškiame štai ką:
Vietinis.
reikalų ministerio Kun. Puric
Kadangi visi Lietuvos dvar
kio pasielgimu kaslink pasky
RACINE. WIS.
rimo p. Mastausko Lietuvos poniai, didžiūnai, grafai, bajo
Gyvenimas yra
Misijos nariu Suvienytose Val rai ir kitoki dideli ponai aptuščias, kada pra
m. r>. 121 stijose vesti
nyksta rejęžjimaa.
finansinį skyrių, laikū tuos didelius plotus že
Mes vartojam
kūopa turėjo pirmą šiuo sezo kadangi p. Mastauskas, gyven mių kaipo dovaną nuo despo
pagerintą
Ophnu gegužinį išvažiavimą Mid- damas Suvienytose Valstijose, tišku valdžių už engimą valsthalmometer. Ypatinga doma at
way Parke. Diena pasitaikė buvo lietuvių įtariamas l^aipo
Milwaukee 'Ave. cor.’Carpenter St
kreipiame l vaipuiki, tat lietuvių suvažiavo ga priešas Lietuvos Valstybės neKadangi tokis netiesotas,, ne
kua. Valu nuo 9 ryto iki 9 vak.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
na daug. Buvo atvykęs dagi priguhnybei ir demokratijai: savo triūsu žemių įgijimas ne
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
gerokas būrys draugų iš MilP E L N 0 A N T P A D Ė T Ų PINIG Ų
(1) pasižymėjęs lenkomanas; gali kitaip vadinti-;, kaip tik 3%
Telephone Yards 4317
waukės, su kuriais čia susiėjo
valstiečių
turto
išpiešimas;
Boulevard 6487
(2) dalyvavęs slaptoj P. Ga
me į artimesnę pažintį. Be to
Kadangi
laike
suteikimo
že

brio politikoje.
Saugios Depozitu Dėžės
buvo dar svečių iŠ Kenoshos,
mių
privilegijuotam
luomui
(3) p. Mastauskas gyvendaMainoma Svetimšaliu. Pinigai
DR. G. M. GLASER
o keletas net iš Cliieagos — ir
— dvarponiams tos žemės buPraktikuoja 30 metai
už tat jiems tariame didelį
Įvo
atimamos
iš
vargšų
valstie

se pasižymėjo kaipo siau
Atdara panedeiiais ir subatomis iki 8 vai. vak
Ofisas u
ačiū. Suvažiavę linksminos,
čių,
jų
triolbos
sugriaunamus
3149
S.
Morgan
St., kerti 62 St.
v. ’
rai partyviškas asmuo ir
Chicago,
Illinois.
kaip paprastai tokiuos išvhar sudeginamos, o patys vals
SPECIALISTAS:
tiečiai atiduodami ponų vergiMoteriškų ir Vyriškų
jon,— •
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi
Todėl mes, Waterburio lie
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
tuviai, karštai protestuojame
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
prieš tokį žemės reformų ko
Siunčiame pinigų^ Lie
po piet.
Telephone
Yards 687
misijos tarimą ir reikalauja
tuvon, prisiuntimas užtik
me, idant visų dvarponių, di
rintas.
Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų.
dikų, grafų, baronų ir visokių
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
DR. CHARLES SEGAL
Inšuruojame nuo ugnies,
pleiskaną paprastai rodą apei nemagnatų žemės butų nusavi
Praktikuoja 15 metai
twarkumo jaknu ir virinimo maito
Vėliavos dieną
namus, rakandus ir auto
namos be jokio jiems atlygi
Ofisas
aparatų.
Birželio 14-tą
mobilius.
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos
nimo.
Chicago, Illinois.
Mes, W. L. P. I>. Sąryšis,
Severa
’
s
Parduodame
namus,
sko

Neprigulinybės die [kurie visomis išgalėmis remiam
Specialistas džiovos
liname
pinigus.
Moteriškų, Vyrišky ir
ną Liepos 4-tą.
i Lietuvos Valstybę, griežtai rei
Vaikų Ligų.
kalaujam, kad Lietuvos Val
Evaldas & Pupauskas,
Ir kitose šventėse, kaipo Čolumbus
OFISO VALANDOS:
dienoje, Armistice dienoj, Lincolno ir
stybės Seimas tokį krikščionių
840 W. 33rd St.,
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Washingtono gipiimo dienose ir Mcmo(pirmiau
vadintas
Severo
Gyvybes
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
demokratų
komisijos
projektą
Yards 2790
rial dienoje.
Balzamas) ir Balzol plyskelei — su
vakaro.
Nerišliomis nuo 10 vai.
atmestų.
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
valandos
ryto iki 1 vai. po piet.
B0BBBBHBB.B!BBEaQBBBQBl

Mestai FurnitureStorageCo

LAIVAKORTES

A.SHUSHO
AAUSERKA

Dr. A. R. Bluntlial

PINIGUS

Apsauga Padėtiems Pinigams.

security

Bank

Mrs. A. Michniewicz
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ Telephone Yards 1532

:

DR. J. KULIS

:

Į
H
■
gi
■
■

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai*
kų ir vyrų. Specialiai gydo limpančias, senas ir paslaptingas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago.

■
j
|
g

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 166
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262
<-------- .------------------------------- ------ /

II
: DR. M. STUPNICKI :
Telephone Yards 5332

3107 So. Morgan St,
Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■
■
ir nuo 5 iki 8 vakare.

?■■■■■■■■■■■■■*■■■■£
Telephone Van Buren 294
Itez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7-—8 vak. Nedėliotais 10—-12 dieną.

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Bukime Pirmoje Eileje
Apvaikščiojimuose

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St.
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenine Tel. Yards 5098.

DR. YUSKA

Balzol

Kad )Mtkėlus patriotjzmą bei taupumą,
šis bankas parūpino 5,000 didelių vėliavų
ir bus duodama viena VELTUI kiekvie
nam, kuiis tik atsidarys taupymo accountą su .*5.00 ar daugiau nuo subatos,
birž. 4 iki subatai liepos 2 d.
šios vėliavos, kuriomis gali pasididžiuot
-kurią galėsite išstatyt ant visų patrioą’
tiškų švenčių ir tikrai laikys visam am
žiui.
Viskas, ko reikalaujame, tai pradėt
taupymo accountą su $5.00 ar daugiau ir
pelningu pasiryžimu, kad accountas smar
kini augs.
Mes geidžiame, kad kiekvienas turėtų
tikra vėliavą.
Pradek savo vėliavos
accounta DABA. Tamsta nenorėsi būt
vieninteliu žmogumi ant savo gatvės,
kurs neturės vėliavos iškabinęs.

PEOPLESSFftBANK
Visai ant kamoo 47th St. ir
Ashland Avė.. Chicago, III.
žinoma, kaipo greito ir mandagaus pa
tarnavimo lietuvių kalboje.
■BHHBHB

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu

Męs kalbame Lietuviškai

Banldnčs valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba-

tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

III
Rezoliucija dėl karo
. stovio Lietuvoj.

Kadangi jau keletas mėne
sių praėjo kaip Lietuva susto
jo kariavus su Lenkija, o ka
ro stovis dar vis tebestovi, ku
ris duoda specialinių teisių
įvairiems valdininkams siau
rinti ir varžyti darbininkų pi
liečių teises, pav. uždarinėti
darbininkiškus laikraščius, varžyt profesinių sąjungų susirin
kimus ir t. t.
Karo stovis gali būti reika
lingas tada, kada šaliai gresia
revoliucija, ar koks maištas.
Bet šiame bent laike Lietuvai
negresia nei re™liucija, nei
maištas, tad aišku, kad karo
stovis Lfietuvoj’e laikomas ne
kam kitam, kaip tik Lietuvos
darbininkų judėjimui smaugti.
Todėl mes, Waterburio Liett.
Progr. Draug. Sąryšis, visados
rcmentĮs Lietuvos valstybę mo
rališkai ir materiališkai, reika
laujam Lietuvos Valstybės Sei
mo, kad panaikintumėt karo
stovį Lietuvoj ir Biiteilk.tumot
visiems Lietuvos piliečiams pil
ną laisvę žodžio, spaudos, susi
rinkimų, ir organizavimosi.
IV

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath’as
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd.,
Kampas Harrison St., Chicago.

taisą tos netvarkumus, sutaisą, jaknas, paragin apetitą ir pastiprin (vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
dėl priprasto žarnų užsikimšimo.
Prekė 85 centai. Aptiekosė visur.

^DR.HERZMAN-^l

i

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
■ ■■T-r.-.—r^,-.

—------------
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Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

B Telefonas: Boulevard 7042

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

vą įvairių gyvenimui reikalin
gu daiktų savo giminėms nuo
karo nukent ėjusiems. Paga
linus patirta, kad tų siuntinių
retas kuris nueina ten, kur bu
vo siusiąs. Reiškia, visi jie žiųsta Lietuvos pašte.
Štai vienas iš daugelio pa
vyzdžių: Devynioliktų metų ru
deniop, Vincas Kumelaitis iš
Ruatta & Serenelli
Waterburio, Conn., pasiuntė
817 Blue Islaud Avė.
Lietuvon savo giminėms tris
skrynias įvairių daiktų. Viena
skrvnia su menkesnės vertės
siuntiniais gauta; kitos dvi
Iš RUSIJOS
skryni su vertesniais daiktais
nuo 3412 So. Halsted St.
prapuolė. Panašių pavyzdžių Persikėlė
po No. 3313 So. Halsted St.
yra daug. Tokiu budu ameri
Gerai lietuviams žinomas per 22
kiečiai priversti susilaikyti nuo metu kaipo patyręs gydytojas, chi
siuntimo daiktų Lietuvon, o rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chronilkas ligipi,
dėl to nukenčia Lietuvoj nelai vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
mingieji žmonės, ir pagalios jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
visa Lietuva.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
Todėl Watcrl>urio Liet. Pro- 18th St., netoli Fisk St.
Nuo 10—12 pietų,
gr. Draug. Sąryšis savo konfe ir VALANDOS:
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Rezoliucija dėl Lietuvos
rencijoj buvusioj 29tą dienų
Dienomis: Canal
8110 arba 857
pašto betvarkės.
Balandžio, išreiškė reikalavimą,
Telephonai:
Naktimis:
Drexol
Atsidarius susisiekimo ke kad Lietuvos Steigiamasis SeL
950 - Drover 4186
liam tarp Jungtinių Valstijų ir mas imtų į atydą Lietuvos pa GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 0—10 ryto ir 8—9 vai. vąk.
Lietuvos, daugelis Amerikos što sutvarkymo klausimą.

1900 So. Halsted St.

Telefonas Dreiel 2880

DR. P. Z.ZALATORIS
Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašykt angliškai dėl informacijų.

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir Halsted St.

: DR. C. Z. VE2ELIS ■
Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė,
arti 47-tos gatvšs
<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tel. Boulevard 2160

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWJATT—SASS.

Dr.A.J.KARALIUS

Kątik sugrjžo iŠ Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare i i skiriant nedėldienius.

»■ . .................. —Į ........

■

tf---------------------------- -----1---------------

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
8804 So. Kedzie A ve., Chicago, UI.
Arti 38th Street
Vv.g.—■■■t----------- l-,'ffr.r.-.T.--as.“ssara~— -.tit#
■■■■■o.—.5

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3308 So. Morgan Street,
Chicago, DL

.................. . ....... t

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yard a 6834

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas
1687 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tai. Prospect 1157

Telefonas Pullman 856

DR. F. G. WIEGNER

DR. P. P. ZALLYS

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i*
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

10801 So. Michigan Av., Roeeland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną

8325 So. Halsted St., Chicago, III.
... . .................

..... ------------ —

Lletuvys Dentistas

Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
....... -.................... ■■ n

■■

Sutnfo
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Centro (katalikų-klerluž Socialistų Partijos kandi mokėtų teisingai j vertint i jaus panaikino Gruzijoje.
tuos tuščius šukavimus apie Visi laikraščiai, buržuazi kalų) partijoje vyrų bal
datus.
lutnuanian baiAy
........... r— ——
“vadų parsidavimą”; Ir gar niai ir darbininkiški, tapo sai sudaro 41 nuošimtį, o
PubUAhed Daily aacept Suaday by
Chlcagos Lietuvių Darbininkų Tarybos pildomasis
siųjų “lapelių” platintojai, uždaryti. Eina dabar tenai moterų balsai — 59 nuo
Rubsiuviai
komitetas nutarė šaukti draugijų konferenciją birželio
vietoje pritarimo, gavo kal- tiktai komunistų laikraščiai šimčius ;
Ęditor P. Grigaitfi
laimėjo.
Demokratų partijoje vy 26 d., 10 vai. ryto į Meldažio svetainę (2242 W. 23 Place,
kur į kailį. (Reikia, deja, ir šalę jų išviso tiktai vienas
Chicago). Kaip šioje valandoje galima numatyti, svar
rų
balsai
53
nuošimčius,
o
vadinamųjų
“
federalistų
”
or
biausieji konferencijos dienotvarkės punktai bus: dabar
Rūbų siuvimo fabrikantų pastebėti, kad lietuviai rubmoterų
balsai
47
nuošim

tinė Lietuvos padėtis ir Amerikos lietuvių darbninkų
asociacija New Yorke, pa siuvial nelabai, pasižymėjo ganas; bet Gruzijos liaudyje
Tūlephoną Roororelt 8500
uždaviniai sulig Letuvos; raportas Ir apyskaita iš ben
susipratimu šitame jisai neturi jokio pasišeki- čius;
■b galios, sutiko pasirašyti nau savo
■
SubecripUon Rateli
Socialdemokratų parti drojo Lietuvos Gynimo Komiteto darbuotės, ir naujojo
mo. Tie "federalistai” tai
ją sutartį su Amalgameitų sterike.)
$8.00 per year in Canada.
Rubsiuvlų algų klausimą yra kuopelė pataikaujančių joje vyrų balsai — 57 nuo-' pildomojo komiteto rinkimas.
Snn
<
Jn
t
rhh-nl.
chic><0
'
I
unijos
viršininkais.
Tuo
buChicagos ir apielinkių draugijos ir kuopos šluoml yra
$8.00 per year m Chicago.
’
šimčiai, o moterų balsai—
šovinistų,
kibolševikams
spręs
tam
tikra
arbitracijos
sc per copy.
du ilgas Hibsiuvlų streikas
kviečiamos rengtis prie tos konferencijos. Dalyvauti jo
43
nuoš.;
nacional-bolšetaip
sakant,
komisija,
susidedanti
iš
ly

Entered as Second ciass Matter pasibaigia.. Tebestreikuoja
je galės kiekviena lietuvių organizacija, kuriai rupi pa
M a re h 17th, 1914, at the Post Office 1
»
/ gaus skaičiaus samdytojų ir
Nepriklausomųjų soci remti Lietuvos darbo žmonių kovą delei laisvės ir geres
of chicago, m., under the act of dar tik tai dalis darbininkų,
Savo politinius priešus aldemokratų partijoje vy nės ateities. Delegatus konferencijon organizacijos ren
11 nSjioSm S kasdien. u.kirf«>t kuri dirba dirbtuvėse, atsi- darbininkų įgaliotinių. Jei
rų balsai -A 59 nuošimčius, ka pagal skaičių savo narių, skaitant po 1 delegatą nuo
nedeidieuius. laidžia Naujiena
metuslose nUO aSSOCiacljoS,' gu algos ir bus kiek numuš dabartiniai Gruzijos valdo
kiekvieno 50 narių arba dalies.
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
, .
m. — Toiafonaa: Rooaevait 8500.
bet nėra abejonės, kad ir 81- tos, tai, atėjus geresniems nai persekioja masiniais o moterų -4 41 nuoŠ.;
Pildomasis komitetas išsiuntinėjo pakvietimo laiškus
Komunistų partijoje vy
laikams,
darbininkai
galės
areštais,
bet
minių
simpati

Dial.aiomoji Kainai
I tos dirbtuvės neužllgio tutoms draugijoms ir kuopoms, kurių adresus jisai turė
rų
balsai
—
63
nuoš.,
o
vėl
iškovot
pakėlimą,
—
tu

jų
jie
tuo
neįgija.
Viešus
C Meum*. ~ P**tUJ____ $8.00 r6s pasiduoti.
/
jo. Jeigu kuri organizacija nėra gavusi tokio laiško, tai
rėdami unija.
y
mitingus, kuriuos rengia ko moterų balsai — 37 nuoš. meldžiame jos valdybą tuojau pranešti apie tai Darbi
Tri™ Saldam. „1.JZZZ1 Ur Rubsiuviai laimėjo kovą.
munistai, norėdami pasklei Iš šitų skaitlinių matyt, ninkų Tarybos pirmininkui (J. Markui, 1739 So. Halsted
----------- l:oo Jie apgynė savo organizacl- Okupuotoje
sti savo evangeliją, žmones kad juo dešinesnė partija, St.), priduodant kartu Bavo adresą.
Ch. L. D. T. Pildomasis Komitetas.
Chicagoj. nekietoje.:--------------- i?- priversdami fabrikantus
paprastai visai ignoruoja. * tuo žymesnė jos balsuotojų
viena kopija--------------------------08 įšnaujo daryti su ja sutartį Gruzijoje.
Įdomu bus pažiūrėti, Kaip
Savaitei ______
Msneaiui_____________ - 75 ir atsižadėt savo tikslo įvesti Rusijos bolševikai ir JŲ ilgai prie šitokių sąlygų ga dalis susideda iš moterų. išmano apie politiką; jos ne mltctas nutaria:
» _”
Trijose atžagareiviškiauąio- turėjo tiek progos išsilavin
Reikalauti, kad L S. S. adSuvienytose Vaistijoae m chieagoj! dirbtuvėse “atdaros šapos” apmokamieji lekajai kitose lės tenai laikytis tą okupan
se partijose — nacionalės ti. Vienintelis būdas praša- * ministratoris-lždtininikas kaip
MetaniA
. . .. . — i7.oo Į sistemą.
,
šalyse skelbė, kad jie neuž- tų valdžia.
liaudies partijoje, liaudies linti tą blogybę tai šviesti galima greičiau paruoštų tin
Trim1.
iro Streikas dėlto ir kilo, kad puolę Gruzijos. Prieš menkamą apyskaitą ir pasiųstų ją
partijoje ir klerikalų parti moteris.
Dvi«n m&ne.iama--------------- 1.60
sjuvimo fabrikantai ševistinę Gruzijos valdžią,
L. S. S. Pildomojo Komiteto
Moterų
joje — moters sudaro net
sekretoriui.
Lietuvon Ir kitu, uW«duoM,
mė£in0 BUardyfc rubsiuvių girdi, sukilę patys Gruzijos
didžiumą
balsuotojų.
O
kai

konservatyvumas.
Ir kartu, kad admlnistrato
•
(Atpiginta)
uiriją ir atidaryt savo dirb- darbininkai.
riosiose partijose moterų
ris-iždinlnkas Pildomąjį Ko
tuves neunijiniems darbinin- Musų skaitytojai gerai ži Vokietijos imperijos sta
balsuotojų yra mažiaus, ne Pirmame savo posėdy, gegu mitetą tinkamai painformuotų
Trima mSneaiarM .——kams. Algų ir darbo valan- no, kad tai yra begėdiškas
tistikos biuras paduoda įdo gu vyrų.
žės 24 d., L. S. S. Pildomasui apie bylą Namo Fondo atga
f į
Orderiu, kartu su užsakymu. %
dų klausimas bUVO antros melas.
Bet čia nurodysime mių skaitlinių iš paskutinių
Keista yra tai, kad kairio- Komitetas, pasitaręs dėl kurių- vimo reikalu.
it
Įeiiėa dalykas. Fabrikantai
dar keletą faktų, kurie aiš rinkimų rezultatų. Aštuo
S. S. Piklomasai Komitetas.
sibs partijos susideda iš nekurių finansinių musų orga L.
Panedelį)]
Žinojo, kad, jeigu rubsiuvių kiai liudija, kad niekas ki niolikoje rinkimų apskričių žmonių, kurie visuomet kar nizacijos ręikalų, pabarė seka Chicago, III., geg. 24 d., 1921.
/
St. Strazdas.
rinkimni
unija bus sugriauta, tai nu- tas, kaip tiktai Rusijoje bol vyrų ir moterų balsai buvo štai stodavo už moterų bal mą tarimą:
LSS. Pild. Komiteto Sekrctoris.
LSS. Iždo Ir Namo Fondo
ririMiriui. ,
mu§ti aiga3 ir pailginti dar- ševikų valdžia įvykino gin
suskaityti skyrium, ir štai savimo teisę; o dešiniosios
reikalais.
kluotą pervartą toje Kauka koks jų santykis buvo atski
Ateinantį panedėlį Chica- P0 valandas bus nesunku.
partijos atkakliai priešinda ' Kadangi namjasai L. S. S.
goję bus teisėjų rinkimai. Kapitalistų pusėje ta ko- zo respublikoje.
rose partijose:
vosi moterų lygybei.v Kuo Pild. Komitetas neturi po ran
Jiems
besiartinant,
vis
buvo agresyvė (užpuolan- Gruzijoje iki šiol tebėra
BLIUZfi — No. 1021.
ka reikalingų apie musų orga
met
moterų
balsavimo
teisė
liaudies
Nacionalistų
nizacijos iždo stovj žinių, o •
daugiaus triukšmo kelia dvi p) •
0 nedarbininkai, apie 100,000 rusų raudono
tapo
iškovota,
tai
pasinau

kovojančios tarp savęs poli- padarė ataką, pasinaudoda- sios armijos. Naujoji savie- partijoje vyrų baląsai su dojo tuo ne tos partijos, ku reikalų, surištų su finansinė
mis išlaidomis, turime nema
tikierių grupės: vienoje pu- mi tuo, kad industrija buvo tų valdžia Gruzijoje veikia daro 44 nuošimčius, o mo rios kovojo už tą teisę, o tos, žai;
sėje miesto administracijos apsistojus ir bedarbių skai- tiktai po tos armijos globa. terų balsai — 56 nuošim kurios priešinosi jai!
Kadangi
Pild.
Komitetui
čius;
•
r4db
Batume
nesenai
tapo
pas

“masina”, kuri nori praves- ėius labai padidėjęs. DarbiTai yra ne labai gęras pa taipjau nėra žinoma, kaip sto
Liaudies
partijoje
vyrų
kelbta Rusijos valdžios in
vi byla Namo Fondo atgavimo
ti į teisėjus savo kandidatus, ninkai turėjo gintis.
liudymas
moterų
išmany

o antroje pusėje republiko- Šitą padėtį kuogeriausiai strukcija okupacijos armi balsai sudaro 49 nuo mui. Bet moters nėra kal reikalu, tad
nų ir demokratų “koalicija”, suprato Amalgameitų uni- jai: jai įsakoma pasilikti šimčius, o moterų balsai— tos, kad jos mažiau už vyrus Savo posėdy, gegužės 24 d.,
1921, L. S. S. Pildomasal Ko> •<' . > J/ bu) OJ'k J u, < j J.
kuriai rupijsjatjt į teisėjų Uos vadaį> bet jofc visai nesu- Gruzijoje tol, kol tenai su 51 nuošimtį;
vietas priešingus mayo^i|Pra^°
“Itairiasparniški”| stiprės naujoji sovietinė
ST. PMBIŠEVSKIO
nuo darbininkų tu juk sugalvojai dėlto, kad pa
(gaivalai
rubsiuvių
judėjime,
tvarka.
žmones.
sunkinti mano sąžinę prasižengimu. Ar ne?
kurie yra apmulkinti komu Na, o kaip elgiasi Gruzi
— Velniai imtų, kaip tu visko atsiprotėjai!
Kaip vienos, taip ir antros nistiškų rėksnių. Amalga jos darbininkai, kurie, pasak
Neveltui aš sakiau, kad tų girdi, kaip žolė auga!
šitų dviejų grupių agitato meitų unijos vadai teisingai bolšėvikų ir jų klapčiukų,
*
-------- --- -------lozT
Gordonas staiga tapot rimtas.
riai perša savo kandidatus ir suprato, kad dabartinis ko buk taip neapkentė socialde
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
— Po teisybės, tą idėja tu pasiskolinai nuo
šaukia, kad tiktai balsuoda vos momentas yra nepato mokratų valdžios, jogei su
manęs, tikriau iš brošiūrų, kuriąs pastaruoju* Dvejopu budu daroma parodomos
čia bliuzčs gorsas: augštas, su atlen
(Tąsa)
,
mi už juos piliečiai išgelbės gus darbininkams, ir kad jie kilę prieš ją? Gruzijos dar
laiku perskaitei.
kiama apykakle — kaip kad matoto
»'■■■" ■ ....... * I* l<
nuo pražuvimo Chicagą. todėl turi stengtis ne aštrin bininkai neapkenčia ne soci
figūroj, arba iškirptas žemai, pavida
Ostapas labai susierzina
— Ypač dėlto ir geras mano sumanymas.
le V, be apykakles, kaip parodyta
Bet balsuotojai turi nesi- ti kovą, o tikai atremti fab aldemokratų, o bolševikų.
—
Tau...
tau
ištikrųjų
toji
mintis
atėjo
į
mažesniajame
paveikslčlyj dešinėj.
Tavo pienai grandioziški, milžiniški. Tu visuo
Tokiai
bliuze!
pavyzdys No. 1021
duot apgaut tais šukavi rikantų ataką . Ir jiems ta Nuo to laiko, kada Troc met remiesi ant fantasmagorijų, remi savo pie
Sukirptas mietos nuo 34 iki 42 coliiį
* Pirm negu aš tau ją pasakiau?
per krutinę. 36 colių bliuzei reikia
mais.
kio gaujos užėmė tą šalį, ta nus ant tūkstančių ir milijonų. O tas ir yra
tai pavyko.
— Taip, pirmiau 1 Tą sumanymą aš turėjau 2*4 jardo materijos 86 colių pločio, su
ideologija — tuomi tu ir primeni Karolį XII.. % jardo kitokios materijos 36 colių
Koks yra skirtumas tarpe “Kairiasparniai”-gi norė po perrinkta valdybos dau Juk gi naudojiesi su Okoneku, d visa liaudis ir jau Londone, ir aš jį apgalvojau iki mažiausių pločio.
Thompsono
republikonų jo eiti kitokiu keliu. Jų iš gelyje profesinių sąjungų. yra toks kvailas Okonekas, kurį galima pakreipti smulkmenų. Klausiau tavęs atydžiai, todėl kdd Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
žingeidavau, ar nepasakysi ko nauja, apie ką aš iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
frakcijos ir priešingos jai manymu, susirėmimas su Ir tų rinkimų rezultatai bu pagal norą...
mierą, parašyti savo vąrdą,
Staiga Ostapą apėmė baisus nuilsimas. Vi netikėtai pamiršau... Na, likis sveikas! Rytoj še žymėti
republikonų ir demokratų fabrikantais turėjo būt pa vo visuomet tokie, kad iš
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j
štą valandą bukie namie. Pas tave ateis Garima- konvertų kartu su 15 centų (pašto
koalicijos? Principialio skir naudotas tam, kad iššaukus rinkti tapo vien tiktai soci sas jo karštis iškarto atvėso.
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
— Aplamai, tu nesveikas, — tarė jisai pa nas.
tumo jokio; yra tiktai skir rūbų siuvimo industrijoje aldemokratai (menševikai). galios. —• Girdi, kaip žolė auga,z tveri milžiniš
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
— Kas?
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
Bolševikiškų
okupantų kus sumanymus, bet tą viską maišai į daiktą
tumas asmenyse. Jeigu vie generalį streiką (iš kurio
— Gartinanas! Inžinierius iš šnitlerio dirb St., Chicago, III.
tuvės... Matai, he, he, aš neturiu nuo tavęs pa
na grupė laimės rinkimus, tur-but nė patys komunistai valdžia paskyrė rinkimus į su vaikišku nepraktiškumu.
NAUJIENOS Pattern Dep.
slapčių...
— Duok tu, pagalios, man ramybę!
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
tai tie žmonės gaus teisėjų nežino, kas buų išėję). Jei Tifliso darbininkų tarybą, ir
čia įdedu 15 centų, ir praSau at
Ostapas, nieko neatsakydamas, vaikščiojo
Gordonas buvo labai susierzinęs.
“džiabus”; o jeigu laimės ki gu rubsiuviai, butų paklausę Gruzijos sostinės proletaria
siųsti
man pavyzdį No. 1021.
po kambarį.
Ostapas
atsikėlė
ir
piktai
į
jį
dirstelėjo.
ta grupė, tai “džiabai” teks “kairiasparnių”, tai jie, ži tas parodė savo “meilę” prie
— Taip, Gordonai
jisai sustojo prieš Mieros.................. colių per krutinę
— Ir tu, ištiktųjų, negalvojai apie išauklėjibolševikų,
tuo,
kad
atidavė
noma,
butų
prakišę
ir
tuo
kitiems žmonėms.' Bet teis
mą naujų gentkarčių mikrobų? Ištiktųjų, negal- Gordoną. — Tu — didžiausis piktadarys, kokį
1
95%
balsų
socialdemokratų
butų
atlikę
didžiausią
patar

mai delei to nepasidarys ge
(Vardas ir pavardi)
vojai?.. Na, na, palikinę tai. Eik sau namo, aš kuomet nors sutikau. Tu toks didelis pikta
darys,
kad
jau
net
ne
niekšas...
Dabar
aš
su

navimą savo išnaudotojams. partijai!
resni.
eik! O aš nubaidysiu Kasės mergiškus nekal
Kaip “reguliariai”, taip ir Be to neapgalvoto šauki Aiškus dalykas, kad prie tybės sapnus. Eik, eik ir neužmiršk to, ką aš prantu, kodėl aš Šalę tavęs jaučiu tokią spėką:
(Adresas)
tavo
piktadarybėj
visos
kitos
nyksta
be
pėdsa

tau
pasakiau!
He,
he,
he,
o
aš
visas
atsidėjęs
“nereguliariai” * republiko- mo į generalį streiką (ne šitokio Gruzijos darbininkų
ko... Ret tu meluoji, meluoji! Tą mintį sudegin
nai, kai republikonai, taip darbo laiku!), “kairiaspar- atsinešimo bolševikams ko tau tarnauti: priruošiu tau iškilmingą su žibin ti dirbtuvę, atimti duoną iš darbininkų ir tuomi
(Miestas ir Valst.)
tuvais kelią, kaip tik sudegs dirbtuve
iškliir demokratai teisėjai visuo niai” mėgino padaryt dar ir misarams neteks ilgai šeimi mingą maršą su plėšimais, galvažudystoms ir priversti juos prie griovimo miesto, tu pirmą
met panaudoja teismo galią kitą kvailystę, būtent sukelt ninkauti toje šalyje. Jie, be visukuo likusiu, idant pagelbėti sumanymams kartą išgirdai nuo manęs. Tu nusistebėjai, neDR. A. MONTVID

Darbininku Tarybos Konferencija.

mmmi

L. S. Sąjungoje

Musų Moterims

ŠĖTONO VAIKAI

vienpusiškai.

Jeigu susiker- rubsiuvių minias

prieš um- to,

ir

šeimininkau ja,

labai Karoliuus

ta reikalai darbininkų ir jos viršininkus. Toje valan- negabiai. Kuomet valdžia
kapitalistų, tai teisėjai re doje, kada darbininkams rei pateko į komisarų rankas,
mia kapitalistų pusę ir kėjo ištempti visas savo jie- tai prasidėjo suirutė visame
skriaudžia darbininkus. At gas kovai su fabrikantais, Gruzijos gyvenime. Komi
siminkite tiktai, kiek blogo i komunistų agitatoriai sten sarai paėmė į savo kontrolę
pridirba darbininkams tei gėsi sukurstyti vaidus unijos stambiąją prekybą, ir ji ta
sėjai, išduodami “indžonkše- viduje ir nukreipti jos narių po suparaližuota. Jie ėmė
energiją į tarpusavinių gin leisti neapsakomas daugybes
nus’ prieš streikininkus!
Todėl darbininkai butų čų vagą. Net pasamdyti fa- popierinių pinigų, ir pinigų
neišmanėliai, jeigu jie bal brikantų bernai nebūtų ga- vertė labai nupuolė. Juo pisuotų už Thompsono “maši-| lėję sugalvoti nieko aršes- nigų vertė daugiaus puola,
tuo nlažiaus
nlažiaus noro
noro turi
turi ūki*
uki‘
tuo
nos” kandidatus arba už nio.
Laimė tečiaus, kad ir šitas ninkai pardavinėt savo pro
kandidatus,
“koalicijos”
darbininkai tų bespiegeniškų gaivalų už- duktus; miestuose todėl praProtaujantys
gali balsuot tiktai už tuos simojimaspaliko bergždžias.!sidėjo badas.
kandidatus, kurie pritaria Unijistai rubsiuviai jau jęral Spaudos laisvę bolševikišdarbininkų reikalams, t. y. pakankamai susipratę, kad 1 ki diktatoriai, žinoma, tuo-

Bet neužmiršk, kad tu liguistas

kuonict i»pic tai

ncgalvojt»i.

IXyt, poryt tu

įlcii-

Lietuvi.

Gydytojan

Ir Chirorgft.

St.
nysi tą idėją, bet idėja mano! Supranti? Mano!
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Prisipažink! — šaukė jisai, tartum beprotis. —
Telephone Central 8862
2121
North We8tern A ve.
Tu pavogei mano idėjas! Visuomet skolinai jąs
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
nuo manęs! O aš, juokingas mulkis, lošiau ro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
lę tavo tarno!
Telephone Drover 5052
Jisai visiškai užsimiršo, garsiai šaukė ir pa
siutusiai davė kumščiu į stalą.
Gordonas pažiurėjo į jį su paniekinimu, nu
DENTISTAS
Valandos:
nuo
10 iki 8 vai. vaka
sijuokė veik linksmai ir išėjo.
re. Nedčliotnis pagal sutarimo.
Bet vos jisai atsidūrė ant slenksčio, kaip 3261 So. Halsted St., Chicago, 11L
Ostapas sviedė paskui jį pilną bonką. Vienok
jau buvo nustojęs valdyti savo judėjimus, todėl
jjTel.: Yards 6666
(i(xrjonas ilgai žiurėjo į jį, paskui ironiškai bunka pralėkė peraugs tai ir sudužo į sieną.
Boulevard 8448
nusišypsojo. ,
< .. ,
i DR. V. A. ŠIMKUS
— Ko tu juokiesi? Ko? — užsipuolė Osta
Lauke lijo. Gordonas buvo labai užganėdin
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
pas.
AkuŠIras
— Klausyk, Ostapai, šitas vakaras daug ko tas. Tas prakeiktas sniegas suteikė jam tiek ne
■
8203
So.
Halsted
St., Chicago.
mane pamokė, šiandien ar pažinau tave ge- ramumų. O dabar jisai greitai sutirps. Į dvi die
JJ Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
riau, negu per visus pastaruosius dvyliką metų. ni...
■z v, v. Nedaliomis 10-12 ryto.
Klausyk gi! Sudeginti dirbtuvę ir atimti duoną i
(Bus daugiau)

žirtogus. Ncužsitikėk sau perdaug. Tu tarpais turi puikių idėją, kaip, pavyzdžiui, toji,
kad visi Šėtono vaikai neprivalo pažinti viens
kito, bet tuo pat žygiu turi būt vbdami viena
pamatine mintim arba, kitais žodžiais, {šnekė
jimu sankalbos, Išsišakojusios po visą pasaulį.
Tas nepaprastai yra slaptinga, nepaprastai psi
chologiška, bet tu perdaug staigus ir neatkreipi
atydos į paprasčiausius dalykus... He, lie, he,
paprasčiausio, puikiausio ir lengviausio išrišimo
socialinio klausimo: platinimo mikrobų koleros
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East

Washington

Dr. A. Juozaitis
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Subata, Birželio 4 d., 1921

GALI MATYT VISKĄ!

Sacco-Venzetti byla.

Telef. Watktni 2142.

(Tąsa seka nuo 2-ro pusi)
Laike

bylos buvo

paduoti

TAI YRA SUMA

trys šautuvo patronai, kaipo
(rodymas prieš Venzetti. Pro
kuroro ekspertas liudijo, kad
tie patronai yra pripilti paukš

kurią pats sutaupei—

čių šratais, kuriais negalima

DALTIC STATES BANK

U

KAPITALAS $250.000.00

■>

VlenlnlFUs Lietuvių Val«tljlni» Bankas New Yorko

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir kabio
gramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

S

Nuošimčius kas mėnuo priskaitome prie sumos. Pinigus pasidčjimui
nuošimčiais galite siųsti per paštą.
Turime daug depozitorių iš
Chicagos ir kitų tolymesnių miestų, ir

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES { LIETUVĄ ir iš Lietu
vos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių čekius ir
Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame tei
singai, greitai ir draugiškai
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 8 v. p. p. Užsienių Sky
rius Atdaras kasdien nuo 9 valandos ryte iki 5 valandai. Subatomis
iki 7 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK

Capital & Surpltis

$250,000.00
GAUSI PILNA NUOŠIMTĮ.
Priduokite savo Bankinę Knygutę bite kurio Chica
gos arba kito miesto Banko, kuri jus neužganėdina
arba nėra Jums parankus —• mes patys sukolektuosim ir perkelsim visus pinigus su visais nuošimčiais

(Under State Government Supervision)
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ
FINANSINĖ INSTITUCIJA AMERIKOJE.
Šio Banko Turtas Siekia

$3,000,000.00.
Suv. Valst. Valdžia ir Chicagos miestas laiko savo pi
nigus šiame banke. Ar gal būt geresnis užtikrinimas?
Per Universal State Bank.
Pristato Lietuvon į 25 dienas su pilna garantija.
Parduodam laivakortes ir draftus pigiausiai..

TIESI KELIONĖ I KLAIPĖDA $107.10.
Klauskite informacijos ypatiškai arba laišku.
Norėdami pirkti arba parduoti namą pirmiausiai
atsilankykite į musų Real Estate Departamentą.
BANKO VALANDOS!
Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų ir vakarais: Utarninkais
nuo 6 iki 8:30 vakare. S'ubatomis visą dieną iki 8:30 vakare.

Chicago, III

3252 So. Halsted St.,

BANKAS

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI*
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant’Cashier

M are u s A. Aurelius
Emil G. Seip
Walter E. Schmldt
Herman Teninga
Domenico Basso
William H. Weber

DIREKTORIAU
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr ■ t
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

žmogaus nušauti. Jie nebuvo
teisme atidaryti. Paskui, kada
“jury” nuėjot tartis dėl nuosprendžio, vienas jų atidarė tų<
patronų Ir — stebuklas! — ra
do jame jau stambiuosius
šratus. Jie niekam apie tai
nesakė Ir jiems neatėjo gal
von, kad kas nors tuos pat
ronus bus pakeitęs. Jie vien
tik nusprendė, kad tokie šratai
gali užmušti žmogų ir vien
tuo vaduodamies pripažino
Venzetti kaltų pasikėsinime api
plėšti ir pasikėsinime papildyti
žmagžudybę.

Stereoskopas geriausio išdirbimo
per kurį gali matyt taip aiškiai, kaip
kad tikrai gyvenime yra. Prie kiek
vieno Stereoskopo duodame 100 ge
riausios rūšies reginių, kaipo Iš pa
saulinės karės, historiškos vietos Amerikos, gyvenimas Kristaus, didžiau
si Amerikos miestai, Palestinos regi
niai ir šventa Žemė. Reginiai viso
pasaulio ir daugelis kitų interesingų
vietų. Tai yra gražus ir interesinT
gas daiktas, kurį gali laikyti kaipo
atminčiai ir linksmintis. Stereosko-’
pas ir 100 reginių mažiausia verti
$5.00, bet laike šio išpardavimo, pardavosime už numažintą kainą, tik už
$3.25. Užsiganėdinimą gvarantuoja
me arba pinigus .grąžiname. Prisiųsk
35c. stampoms persiuntimui, ir $3.25
užsimokėsi aplaikęs stereoskopą su
reginiais. Rašyk tuojaus, kol šis
pasiūlymas geras..

Tai Yra Taupymo įprotis
Gali jsisteigti tikrą taupymo accountą su $1.00 i
savaitę, jei taupiusi nuosekliai ir reguliariai.
Pasidaryk šį didžiuli West Side Banką savo taupinimo vieta. Musų 3% polukis padidins tavo kapitalą, ste
bėtinai trumpame laike.
i

Namams taupinimo bankas su kiekvienu nauju tau
pymo accountu. .
,

Tik antrą dieną vienas “jury’ės” narių susitiko teisėjų vai
gykloj ir papasakojo jam, kų
jie rado patrone. Teisėjas ir
prokuroras atėmė iš jų šratus
ir (sakė jiems tylėti apie tai.
Teisėjas tat žinojo, kad patro
nai buvo pakeisti ir kad Ven
zetti buvo rastas kaltu nepaduotals teismui (rodymais, vie
nok jis visą tai nutylėjo ir vė
liau pasmerkė Venzettį 15 me
tų kalėjimo. Dclel tokio teisė
jo ir jury’ės pasielgimo, parei
kalauta naujo bylos nagrinė
jimo.

Antrašas:

Practical Sales Gompany,
1219 North Irving Avė., Dep. 20,
Chicago, III.

Chv! \X į .S I Si 1)1: ™VINGS Bnank
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Dabar besiartinanti byla yra
daug svarbesnė, kadangi čia ei
nasi netik apie apiplėšimų, bet
taipjau ir apie užmušimų dvie
jų žmonių, žmonės matę tų
žmogžudybę, nė vienas netvir
tina tikrai, kad tai padarė Sac
co ir Venzetti. “Galbūt aš kly
stu”. “Aš negaliu pasakyti tik
rai”. “Aš negaliu tvirtinti, kad
tai yra tas žmogus”, — taip
pasakoja tie liudytojai. Kartu
yra daug liudytojų, kurie tuo
laiku kai žmogžudybę įvyko,
matė Venzettį ir Sacco u3 dau
gelio mylių nuo tos vietos. Bet
panašių liudytojų buvo ir Ven
zetti byloje, tečiaus tai nieko
negelbėjo.
Valdžia, justicijos departa
mento agentai ir apielinkių fa
brikantai daro viskų, kad nuteisus apkaltintuosius ir paso
dinus juos elektros kėdėn.
Žmonėms, kurie galėtų liudy
ti už Saccd ir Venzettį visaip
grasinama,
visokie
agentai
vaikšto po namus ir leidžia
įvairius paskalys. Prokuroras
irgi daro visokių klinčių. Jis
atsisako išduoti pirmesnėj by
loj vartotus liudijimus ir pri

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.
'■MMNiiBaaaHa ■■■■■■■■

Atidariau Elektrišką Krautuvę
Ant Bridgeporto.
Pačiame lietuvių biznio centre, kur laikysime visokių elektriškų reikmenų. Kaip tai: fikčerius, lem
pas, prosus, fenus, baterijas, karpetų valytojus, mazgojamas mašinas ir kitokius elektriškus įrankius.

Užlaikome
Taisymo šapą ir taisom visokius elektrinius Įrankius už prieinamiausias kainas ir visa darbą ir niatcrijolą
gvarantuojame.
•
Su visais elektro reikalais kreipkitės j musų krautuvę if šapą

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

P. K. MALELO & CO
Elektros Kontraktorius ir Savininkas
3336 So, Halsted Si.,

Chicago, III

Tol. Boulevard 1969

Suvedame Elektra
Į naujus ir senus namus, sudedam fikčerius ir jstatom motorus visokioms mašinoms. Darbą visuomet
gvarantuojame kuogeriausj (kirbą, už prieinamiausias kainas, nes tame darbo turim patyrimą per daugel
metų.

RED STAR LINE

KAZIMIERAS GDGIS

New York — Hamburg
Libaa — Danzig .

ADVOKATAS

AMERICAN LINE

segs dėlei to kreiptis į teisiną.

bus išvažiavęs Lietuvon nuo 1 birželio

Jis taipgi atsisakė nuo priimto
papročio samdytis bendrus stenografus ir paskui mokėti stenografų išlaidas pusiau. Ka
dangi byla ketina tęstis kokias
7 savaites, tad vien stenografams reikės išmokėti apie
$6,000. Tiek gynėjai negali iš
simokėti, tad teks apseiti su
mažiau stenografų, kas labai
kenks gynėjams, nes jie nega
lės tuojau gauti liudijimų nuo
rašų.
Italijos valdžia, per savo am
basadorių ir konsulus, ištyru
si tų bylų, kooperuoja su gy
nėjais. Italijos darbininkai taip
jau yra sujudę ir turi įkūrę
savo komitetų Italijoj. Ši by
la buvo pakelta net Italijos
parlamente ir valdžia turėjo
duoti paaiškinimų apie jų ir
prižadėti, jog ji rūpinsis, kad
byla bus teisingai nagrinėja
ma.
Amerikos darbininkai irgi
seka šių bylų, nors čia daug
kliudo nejeentimas ateivių, ku
ris yra didelis ypač Naujojoj.
Anglijoj. Sacco ir Venzetti by
la tai yra nauja Tarno Mooney
rųšies byla. Kaip Mooney ir
Billings tapo nuleisti kalėjimai v
kapitalistų ir valdžios atstovų
sumoksiu, remiantis fabrikuo
tais įrodymais ir melagingais
liudytojais, taip ir šioje byloje
tas pats kartojama.
Valdžios agentai ir kapitali
stai stropiai tai bylai rengiasi.
Be grasinimų liudytojams, ru-

(June) iki rugpiučio 15 d., 1921.
Jo ofisas betgi veiks visą laiką ir atli
kinės visus teisiškus reikalus. . Su tei
sių reikalais reikia kreipties į tas pačias
vietas, mieste ir namie, toms pačiomis
valandomis.
Namų Ofisas

New York — Hamburg:

Tiesi kelionė
Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
Dideli ir modemiški dubeltavais
'
šriubais^garlaiviai.

Minnekahda (naujas)
Tik 3-čia klesa
Birželio 30

Tel. Boulevard 1310
;
Miesto Ofisas

Liepos 14.

127 N. Dearborn St.,
i

i

Birželio 16.
Atsišaukite Kompanijos ofisan

Tel, Central 4411

14 No. Dearborn St.,
Chicago, III.
Arba prie vietos agento.
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
|

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

luAflAOlAitji.
PACIFIC!
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Į IR 18 LIETUVOS
pinamas! pašaukti į jury dau
giausia biznierius ir kapitali
stus iš' turtingiausiai Broofclyno miestelio rūpinimąsi taip
jau sukelti teisme tokį vaizdų,
kad išrodytų, jog teikiama la
bai pavojingus žmones.

du ir daugiau išplaukimų kas savaltl
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

žia gali panaudoti šimtus
stančių dolerių ir turi savd
sėjo policijų, šerifus ir net jus
ticijos departamento pagclbų,
taipjau bankierius ir kitus ka
pitalistus. Prie tokių aplinky
bių kad ir nekalčiausiam dar
THE CANADIAN PACIFIC
bininkui sunku rasti teisybė,
o kaltinamieji valdžios ir ka OCEAN SERVICES, LIMITED.
pitalistų akyse jau yra kalti 40 N. Dearborn St., Chicago, IU.
tuo, kad jie drįso savaip mą
styti ir kovoti už darbininkų Z— ....... ...................................................
būvio pagerinimų.
Tel. Pullman 842

Darbininkai deda visas jiegas, kad kaltinamuosius apgy
nus. Bet ta byla brangiai kai
nuoja, o pinigų gynėjai netu
ri. Tiesa, italai dėjo ir deda
kiek galėdami, bet dabar ryti
nes valstijas palietė nedarbas
Aukas tos bylos vedimui pri
ir jie nebeturi iš ko dėti au
kų. Tuo tarpu ta byla kainuos ima Sacco-Venzetti Defense
gal desėtkus tūkstančių dole Committee, 32 Battery St.,
rių, nežiūrint jau išleistų tuk- Boston, Mass. 1

DR. . E MAKARAS
Lietuvįa Gydytojai ir Chirurgai
10900 Michigan Avė., Roielande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6«8fl
iki 8:80 vak.
•

i»i

imanti irt

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III.

Manchuria
Mongolia

3323 So. Halsted St.,

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.
Kenosha, Wte.

NAUJIENOS, Chicago, III.
• Teisėjų

PIRMO MORTGECIAUS AUKSO
BONDSAI, NEŠANTI 7%.
Nuošimtį mokame kas pusmetis.
šie bondsai užtikrinti pirmu mortgačium, Chicagos Real
Estate.
Visos savastys tvarkomos

HOOL REALTY COMPANY
Trustisai: Chicago Title & Trust Co.
Šie pirmo mortgečiaus aukso bondsai absolučiai saugus, ne
spekuliacijai.
Leiskit mums paaiškint musų dalinius išmokėjimo planus
ir kitus dalykus.

EWALDAS & PUPAUSKAS,
810 W. 33rd St.
Tel.: Yards 2790.
T
i

ROSELANDO BEI APIELINKES

Lietuviams
Kad siuvame visokių stylių SIUTUS, OVERKOTUS, ir KEPURES iš geriausių ir styliškiausių,
sezonui pritaikytų materijų. Darbą pilnai gvarantuojame. Kainos žymiai nupigintos.
Taipgi užlaikome visokių reikmenų vyrams:
marškinių, kalnierių, kaklaraiščių, diržų, pančekų ir
tt. Ko tik vyriškiams reikia, pas mumis rasite, ir
tai pigiaus negu kitur.
Malonėkite atsilankyti, o patįs persitikrinsit
musų darbu, kainomis ir patarnavimu.

TONY F. WILLIS,
10715 So. Michigan Avenue,
Phone Pullman 3499

Roseland, III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

rinkimai artinas.

Teisėjų rinkimai jau čiapat,
jie j vyks panedėlj, birželio 6
dieną. Darbo žmones ir čia
turi žiūrėti, kad nerinktų sa
vo klesos priešų, einančių ka
pitalistinių partijų — republikonų ir demokratų — kondidatais, kurie išrinkti žiūrės ne
tiek teisybes, kiek savo ponų
piniguočių reikalų. Rinkti rei
kia tik tuos, kuriuos kandida
tais stoto darbininkų klesai at
stovaujanti politinė organizaci
ja, būtent, Socialistų partija.
Šiais teisėjų rinkiamis Socia
listų partija kandidatais yra
pastačius šiuos savo narius
juristus:

Samuel Block.
Circuit Court.
Swan M. Jonhson.
Samuel H. Holland.
Christian Meicr.
Kasi m ir Gugis.
Calr Strovcr.
Daniel A. Uretz.
Mordecai Shulman.
Keliam Fostcr.
Edward P. Saltiel.
Louis R. Uolines.
Marcus II. Taft.
Robert H. Hbwe.
Olivcr C. Wilson.
William F. Knise.
Hyman Epštein.
Louis T. Hcrzon.
Charles Beranek.
Otto Bransteter.
Jobu M. Collins.
Andrew Lafin.
Kandidatų sąraše, kaip ma
tote, yra ir žinomas advoka
tas lietuvis, Kazimieras Gugis.

FREDERICK BROS,
3700-10 S. Haisted St.

Už jį, be abejo, balsuos ne tik
socialistai ir jiems simpatizuo

jantieji žmones, bet ir visi lie
tuviai aplamai.
Užsibaigė streikas.

[Iš Federuotosios Presos]

GHOVELAND, Cal. — Strei
kas tunelio darbininkų prie
vietos irigacijos kanalo pravedimo, kuris tęsėsi nuo rugpjū
čio, 1920 m., užsibaigė geg. 20
d., kada streikieriai priėmė fe
deralinio tarpininko pasiūlytą
kompromiso pieną. Dariliiįlin
kai išgavo niekurių koncesijų,
bet turėjo priimti algų nukapojimą, kas ir buvo priežasti
mi streiko.

P. CONRAD
LIETUVIS fotografas
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į manę. • Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

svieziosimiel.es
N1& CO.

ŽMOGUS
SU SLAPTA LIGA
Turi žinot, kad venerališkas ligas galima išgydyt tik su vaistais, šios
ligos tankiausiai pasilieka neišgydomoms, kadangi sergantis mano pats
išsigydyti. Koliai nuodingieji gyviai nėra visiškai sunaikinti, pasislepia už
silikę kūno ir gali didelius nesm
mus sukelti bile laike.

Ligonis:— “įleiskit man pasa
kyt, kad jei ne gydytojai spe
cializavę venerališkas ligas, pa
saulis butų pilnas neregių, su
paralyžiuotų, bepročių ir šlubų
žmonių. Iš mano permatymo ir
patyrimo, sakau užsikrėtusioms,
kad dėl geriausių pasekmių, tu
ri eiti pas gydytoją, kuris yra
patyręs gydyme Šių ligų”.

P R A S Y K i J <1

^GERIAUSIOS
O1ERNINKO

DIDŽIAUSIAS .PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms
kalboms, gramafoųų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas

reikia, o ypač muzikališkus intrumentus •
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS.
1907 So. Haisted St.,
Chicago, III.
■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902
3514*16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

■■ rfį
IA N

sau

PlhLADELPHIA, Pa. — 56
Philadelphijds spaustuves paI darė tarp savęs vienų metų su
tartį, prisįžadedamos nedaryti
jokių sutarčių su darbininkų
^organizacijomis apie darbo va
landas, algas ir darbo sąlygas.
Ta sutartis yra paskelbimu
“open shop” ir pertraukimu
visų ryšių su unijomis ir nuo
šio laiko tie samdytojai tarsis i
apie darbo sąlygas su kiekvie

nu darbininku atskirai.

“Kada mane paleis iš kalėji
mo kameros,, aš sugryšin ir
tuomet tau atsimokėsiu,” sušu
ko James B. Smith į detekty
vą. Smith kaltinamas už vagys
tę-

William Beller, devyniolikos
metų vaikinas, laimėjo pirmą
prizą
■ $2,000 už
piano
duota
Chicago North Shore
skambinimą.
Duovana buvo
Festival asociacijos pokily.

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Q1JI
UI ■

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza •
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave«
Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Kenčiantieji turi reikalaut tokio, kuris pilnai yra išsilavinęs tekniškai
naudojime šių gyduolių. Gydytojas pasirenka kuo geriausią metodą, su ku
rią pasitinka reikalavimus jūsų ypatingos ligos. Kiekvienai ligai skirtingą.

^idis vokiečių išradėjas, profcsorius Ehrlich priparodo

Tikrai europiškas gydymas moksliškai įvesdina tie
siai į kraujo gyslas, sąjungoj ir kitų syfilio gydyme.

UUU

Laboratorijos egzaminavimas kraujo, šlapumo ir pavyzdžių, daroma už kaštų kainą.
Ateik ir pasikalbėk su gydytoju, o jis suteiks geriausią patarimą visai veltui, paremta ant dvide’ šimts aštuonių metų praktiko patyrimo, šis pasiu lymns užsikrKtusicfmfe daroma, kati parodžius tei
singus faktus apie jų ligą ir priežasčių prašalinimą, jei nori išsigydyti.

Tas nepriverčia juos gydytis. Tai yra moksliška darbo dalis, kuri bū
tinai reikalinga, kad prigelbėjus prašalint venerališką ligą iš savo apielinkės. šis yra, ką kiekvienas gydytojas turėtų daryti, kad pagerinus žmonių
sveikatos stovį. Tie, kurie nori atgauti sveikatą mokslišku gydymu, atras
Dr. Ross atlyginimą labai prieinamą ir ne daugiau, fyiip kad žmogus no
ri mokėt.
'

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
; svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaisė
i kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |

Pasikalbėjimas visai užlaikomas slaptybėje.
Privatiški gydymui kambariai.

Dr. B. M. ROSS

mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne-

dėldieniais nuo 10 ryto 11d 1 po piet.

35 South Dearbom Street, Kampas Monroc,
Crilly Building. Imk elevaterį iki penktų lubų.
Room 506, Chicago, Illinois.
i

Ypatinga atyda kreipiama gydant nervuotus ir silpnus esančius, kraujo netvarkumą, ir kitas kroniškas ir inkstų skaudėjimo, pūslės*ir šlapumo ligas.

Valandos kasdieną nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 4 po piet tiktai.
Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 iki 4 po piet.

Ligonis:— “Nepaisau, kas ką
sakys, bet duokit man gydytoją
kuris išgydo šimtus kas metai.
Dėkingas už gerumą ir sąžinin
gumą, kokiame turėjote mano
dalyką. Gydytojai, kurie sutei
kia tokį patarnavimą, yra rei
kalingi gerovei žmonių sveika
tos.

Ofisas 1553 W. 471 h St„ kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų

Nuo O r. iki 2 p. p. ir nuo 7 ild 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

ĮSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONI metai

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA

=% KAS PAGAMINO

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

Or. W. Yuszktewicz

GYDAU visokias ligas vyrų ir moAi
terų; galvos, akių nerviškumą, nusilK I IVlHBlIn l
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas.
Kaipo lietuvis savo tautiečiams
ši moteris sako, kad Lydia
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
E. Pinkham Vegetable Com- gas
gydau gamtiškais budais.
poundas padare ją nauja Valandos
nuo 9 ryto iki 9 vakare.
motere.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, 111.
Phone: Humboldt 5849
Pittsburgh, Pa. — “Pirm ėmimo
Lydia E. Pinkliam Vegetable Compoundo vaikščiojau
skasmuose, silnėjau
ir tokis skausmas
šonuose, pilve ir
strėnose, kad nega
lėjau pastovėti Bu ■
Nesikankykite savęs skausvau išbalusi, laibu ■ mals, Reumatizmu, Sausgėle,
tė ir nervuota, tu ■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j
rėjau prastą apeti ■ — raumenų sukimu; nes skau- į
tą ir svėriau tik ■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
112 svarų. Išnau ■ ir dažnai ant patalo paguldo.
dojau 10 bonkų neCAPSICO COMPOUND mo- ■
apleisdama nei vie- I stis lengvai prašalina viršmi- ■
no sykio ir parodė ką jis pagelbėjo.
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
Kuomet išbaigiau paskutinę bonką,
gybė žmonių siunčia padėka- ■
tad kiekvienas klausė kas pagamino ■ vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
stebėtiną man atmainą. Aš sakiau ■ pačtą 55c arba dvi už $1.05.
■
jienvs apie Lydia E. Pinkham Vege
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
table Compoundą ir rekomendavau,
KATOS", augalais gydyties, ■
kur tik galėjau. Suteikiu teisę pa B kaina 50 centų.
garsint ši mano laišką, kad pagel
bėjus kenčiančioms moterims, nes jū
sų gyduolė padarė mane jauna mo-1
teriške”. — Mrs F. A. Baker, 4749 ■ 3259 So. Halstod SI. Chicago. III. įj
Butler St., Pittsburgh, Pa.
j
Kodėl gi velkasi diena iš dienos
kentėdamos strėnų skausmą, silpnyn
skaudė ėjimą, nerviškumą ir “mėly
nes” neužbaigtiną sunkų gyvenimų,
kuomet turi tokius prirodymus, kaili Turkiška elektrikinė maudynė
augščiau matome, kad Lydia E.
Pinkham Vegetable Compoundas pa Hotelis su 100 kambarių
Lankant musų pirtį, galima apsitikėtina gyduolė nuo panašių ligų.
saugot
nuo sekančių ligų: ReumatizNetoli per keturiasdešimts ši didelė
...
.
. nerviškumo,)
sena, šaknų ir lapų gyduolė yra ativioletiniai spinduliai,
taisius Amerikos moteris sveikatoje ®šalčio,
a^I0» strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų
ir kitokių elektra gydymų.
ir tvirtume.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkala
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną, dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

Reumatizmas Sausgėla

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

DR. DICKSON,
1645 West 47th St.
Tarpe Paulina ir Marshficld.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. vakare; nedėlioję
nuo 10 iki 12.

[Iš Federuotosios Presas)

STIPRIAUSI

John J. Smelana

Per keturiasdešimts aštuonis metus Dr. Ross pašventė savo visą laiką
ir energiją, ypatingai šios rūšies ligoms. Savo praktikoj vartoja Salyarsan,
Neosalvarsan, Silver Salvarsan, Hot Springs sistemą, intravenous įleidimą,
gyvo sidabro inunkciją ir kitus vaistus, faktiškai, visa ką kuo geriausiai,
ką-tik medicinos mokslas gali suteikti.

[Iš Federuotosios Presos]

Prieš uniją.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegim-ą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

Dr. Ross išgydė tūkstančius sirgusių.

Atšaukė ilgą streiką.

SCHENECTADY, N. Y.
50 savaičių streikas molderių
ir core makers General Elec
tric Co., tapo atšauktas mol
derių unijos. Tai buvo ilgiau
sias streikas vietos darbininkų
judėjime.
Molderių streikas tapo pa
skelbtas birželio 1, 1920, išreiš
kimui užuojautos tos pačios
kompanijos Erie, Pa., dirbtu
ves makleriams. Dėlei daugy
bes streikų, kurios unija vedė
ir veda, jos centralinia, iždas
išsisėmė.

Reikalingi akiniai.

Jei esi užsikrėtęs, daryk kuo goriausia sau ir savo apielinkei, eidamas
pas kom-petentišką gydytoją gydytis. Vengk rizikos, kad vėliau netaptum
bepročiu arba suparalyžiuotu, arba būti skausmų priežasčia užkrečiant ki
tus. šalis gali būt liuosa nuo šių užsikrečiamų ligų, jei tik kiekvienas ligo
nis elgsis, kaip kad jam pridera.

Superior Court

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

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Subata, Birželio 4 d., 1921

■
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PIRTIS.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
PAJAI! TIKRI PAJAI!
Pajai turi tikros vertės maistų.
Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite
Case & Martin’o

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatvė,

Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė.,

Chicago, III.

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

UŽLAIKYTOJAI

CHICAGOS

Džiovintų

Juody Vynuogių
(Grapes)

Slyvų nuo 30 iki 100
Taipgi be sėklų razinkų
(Sultanas)

Karus lotais ar mažiau
Telefonuok ar rašyk
klausdamas kainų

F. E. NELLIS & 00.,

111 W. South Water St.
Chicago
Otto Annoreno

AREŠTUOTI DU Už APVOGI
MĄ NORINČIUS PASTOTI
PILIEČIAIS.

norėdami

gauti šios šalies pi-

Reikalauk musu kainos asphalt sto
gams ir nvurmurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400

Valdžios agentai aplalkė nu
siskundimus nuo dviejų svetimšiilių vadovautojų,
kad jų
GEORGE GREEN LUMBER CO., krašto žmonės turi mokėti pi
22nd St. Bridge.
nigus už išgavimą pilietystos
popierų.
Sulig tų vyrų paiiavimo, no
rintis pastoti piliečiu ateida
vęs | Circuit Court raštininkų
ofisų pripildyti afidavitų.
Iš
čionai jam paliepdavę eiti į
County Building pasitarti apie
tai su Zappen, kuris padaryda
vęs ‘‘viską gerai” už dvidešimt
Didžiausias, atsakomingiaufias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant penkis dolerius.
’ WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St, Chicago.
Tel Blvd. 9336

Stogu Bengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengė jas.. Dengiu
naujus į r taisau senus stogus, o
taipgi dirbo visokios blekinius
bus. Deda rinae. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį trok: įerkrau
stymui ir kitokiems visokiems
tarnavimas. Kreipkitės y pati
arba per telefoną.

PASTABOS DEL BALSAVINO
PANEDfiLY.
Sekantį panedėlį bus išbalsavimas dešimts teisėjų į Circuit
Court. Balsuotojai, kurie dar
nėra užsiregistravę, galės bal
suoti tik tada, jei turės tinka
mų afidavitų.
Balsuotojas, kuris yra išsik
raustęs iš vienos vietos kiton
nuo praeito kovo mėn
roti afidavitų, po kuriuo butų
pasirašę abiejų namų savinin-

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Rooserelt 8699.

Vyšnių Gojus
TAMSUS MOLASAS

Rytoj JosMokiniąKoncertas

25c. už vieną Naujieny
numerį.

čysto cane — Beaume 42 Turi sa
vyje 50% sujungtų cukrų. Dešimts
galonų lotas $5.00, pervežimas apmo
kėtas.
Jei kas turite Naujienų num. 4(
Pinigai su užsakymu.
— 1914 m. ir 11, 293, 298, 303 1915 m. ir 21, 37, 47 — 1916 m. Ui
visus bus mokama po 25c. Prisiųskite sekamn antrašu:
J. P. M.,
,
Cincinnati, Ohio.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III

Padarome visus legališkus DOKUMENTUS.
Musų ofise yra praktiškas ir labai gabus lietuvys
ADVOKATAS J. P. Waitches. Praktikuoja visuose
Amerikos teismuose. Perkam ir parduodame NA
MUS, LOTUS ir FARMAS.

ATLAS REALTY CO
4601 South Hermitage Avė
Tel.: Boulevard 6080

Chicago, Iii

Chicagiečiai pasiuntė
Raudonanijam Kryšiui Į Tui
sq, kur baisiai daug žmonių ta
po sužeista alike rasinio susi
rėmimo.
Oi

Madnnic Mario Curie, radi li
mo suradėja, vakar buvo atsi
lankius Chicagon. Visai trum
pai tesustojo. University kliubas jų
ir josios dvi dukteris
vaišino. Dabar jinai išvažiavo
j Santa Fe. Birželio trylikta ji
mano sugrįsti Chicagon ir pa
būti bent tris dienas.

Aktorės bandė nusinuodinti.
Pcarl Wilde, dar tik septy
niolikos metų amžiaus, aktorė,
persiskyrė su savo vyru, o ket
vergi)
vakare paėmė nuodų
Bandolph hotely. Su ja tuo syk
rados panelė Bctty Polascheck,
taip pat lošėja. Juodvi abidvi
pasikalbėjo apie rustų savo
gyvenimą ir sutarė abidvi nu
sižudyti. Tuomet pirmoji pas
kyrė proškas pusiau ir jos abi
dvi jas nurijo.
Ponia Wilde
gal būt kad mirs, o antros pa
dėtis nelabai bloga.
Bctty Polascheck nuodų pa
ėmus nusigando: užsidėjo ant
veido daug
piuiros, patrinė
skruostus, kad hutų raudoni,
apsivilko geriausius rubua ir
atsigulė lovon numirti, <1 ant
roji šaukės prie gydytojo.
Chicaga buvo penkias valandas
be šviesos.
Daugiau kaip penkias valan
das užvakar naktį Chicaga bu
vo be šviesos. Griaustinis buvo
nutrenkęs srovę einančių iš Sanitary distrikto elektros spė
kos įtaisų. Viclųs tapo nutrauk
tos kaip 7:20 vakare ir taip iš
buvo iki po pusiau nakčiai.

WESTSn>Bx
Panedėlyj, kapinių puoštuvių dieną,
V. Sabaliauskui
2337 S. LcavCtt St., išvažiavus
ant kapinių, per langą j jo bu
tą įsiveržė vagiliai. Pasekmės
tokios: V. Sabaliauskas neteko
apie $30.00, o Naujienų agen
tas apie $60.00, kurie buvo su
rinkti kone per visą mėnesį už
laikraščius, ten pat parduodant
pavieniais' numeriais. —A.

P-LĖ ELZ. MAKARAITg

Biznio vedėjas departamentinės krautuvės Emaus,
Pa., paskelbė: “Tai yra fak
tas, kad kostumeriai svetim
šaliai, paprastai daugiau ži•no apie muzikų, nei kad jo
kaimynas amerikonas ir apkainuoja pasirinkimų, kurie
padaro čia gimusiems šarma
tųn. Tas yra tiesa taipgi ir
apie gyduoles.
Daugelis
centus, o jei kompanija -hh- Pirma pati verkia, antra
dnler1konų"myli 'yiš*kų, kas
keikia.
sianti daugiau, tai jai busią
tik saldu pilių formose, bet
išimta “injonetion.”
Stanley Wisniewski areštuo amerikonai kitur gimę, nuo
tas už apsivedimą dviejų pačių senai žino, kad Trinerio
Prezidento Hardirtgo “pusbro
Teisme pirma jo pati ėmė verk Kartusis Vynas yra geriau
lis” nuteistas foalejiman.
ti ir prašyti,
kad jo nepaso sia gyduolė nuo pilvo ligų ir
Everett Harding, kuris pasi-’dintų j kalėjimą. Girdi, jis ga- jo “kartumas”, padaro jį ge
paimti su ja divorsų ir tuo- resniu. Žinoma, čia gimę
vadino Jungt. Valstijų prczi
kaltas už amerikonai jau dabar ir iš
dento Hardingo pusbroliu už-mot jau nebebus
vakar nuteistas kalėjiman pcn< dvipatystę. O antra moteris, moko, bet su jų svetur gi
Miss Wallie musiu draugu-piliečių Trine
kiolikai mėnesių. Jisai kaltina seniaus buvus
mas pasakoj imąsi, kad; girdi, Zarnorski, 1907 N. Kedzie avė., rio Kartusis Vynas yra go
jis jau eąs nuskirtas preziden ėmė šaukti, kad toliau ji jau dojamas daugiau nei trisde
to Hardingo
sekretorium ir nebebusianti jo žmona, kad jis šimts metų. Mr. Andro Lukkitur
vis maišęs prezidento butų pasodintas kalėj iman ant sic rašė mums iš Smoke Run,
vardą, kad tuo Čia Chicagoj daugel metų.
Pa., geg. 5, 1921: “Persitik
turėjus geresnius pasisekimus
rinau pats, kad Trinerio Kar
Kunigas Francis Carahcr, ka tusis Vynas yra geresnis,
— beverčius čekius išleisti.
Kuomet teisėjas Landis per talikas, mirdamas paliko $25,- nei kad kitos visos gyduolės
Parapijonys nuo negromuliavimo. Jis iš
skaitė jo nuosprendį ir paklau 500 vertės turto.
sė nuteistojo, ar jis neturįs kai tų išgirdę prisiminė kunigo la valo vidurius ir užlaiko jų
ką
pasakyti, tai prezidento bai lankiai pakartotų pasakų reguliarį veikimų. Jis veika
“pusbrolis” pasistaipė ir atsik apie turtuolio nelaimę. Būtent; be gnaibymo ir padaro žmo
kad “verbliudui lengviau išlys gų mitriu”. —Joseph Triner
rankštęs pasakė: 1
“Taip, turiu. Daugiau aš jau ti pro adatos skylę, negu tur Company, 1333-45 S. Ashnebesikišiu į politiką. Kada aš tingam įeiti į dangaus kara land Avė., Chicago, III. Pas
pradėjau politikauti, aš ma lystę.”
visus vaistininkus ir vaistų
niau visą savo gyvenini# paš
pardavėjus.
■■■
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■■■
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vęsti politikai.
Bet dabar aš
pamačiau, jog teisingam žmo
gui nėra vietos politikoj.”
Paskui teisėjas Landis per
skaitęs kaltinomojo kortelę,
kuri buvo rašyta povą George
Christian, prezidento sekreto
riaus; Aut kortelės jam liepė
pasiskolinti penkis šimtus do
Mrs. Stein patarė, kad sekan lerių iš keturių asmenų. Kal
jog jis
tį mėnesį telefono samdytojai tininkas prisipažino,
Tarp
nemokėtų daugiau kaip penkis pats kortelę pasirašė.
daugelio kaltininko parašytų
čekių vienas randasi parašytas
Pennsylvania, geležinkelio prie
Tai už
vaizdai ant $1,918.49
PETRAS STIGVTLLAS
specialį vagonų, kurį jis buvo
Persiskyrė su šiuo pasauliu
nusamdę s važiuoti į Washingbirželio 3 d. 9:30 v. ryto. Velionį patiko nelaimė ant Ulitoną ant prezidento įšventini
nois Central Railroad Yardo,
mo dienos.
kur liko užmuštas garvežio.
Paėjo: Tauragės apskr., Batakių
Prezidentas Ilardingas prašė
parapijos
Varanaičių kaimo
kad tas jaunas vyras >
Amerikoj išgyveno 11 metų. Ve
savo
baud^iama^ uzJ tuosius
lionis paliko dideliame nubudi
me savo moterį Oną, sūnų Pet
prasimanymus, jeigu nėra pa
rų SVz metų, dukterį Branislavų
5 metų ir brolį Jonų.
Lavonas randasi prie 684 W,
18th St. Laidotuvės atsibus bir
želio 6 d. iš Dievo Apveizdos
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes. Visi giminės ir pažįstami
meldžiami dalyvauti laidotuvėse.
Nuludę: Ona Stigvilienė, bro
lis Jonas, duktė ir supus.

TAI YRA FAKTAS!

P-lė Elzbieta Makaraitė turi daug pasekėjų. 3et
iš jos pasekėjų tur-but labiausia jų mėgsta jos ma
žieji draugai, kuriuos ji piokina žaisti ant piano ir
dainuoti. Rytoj, birželio 5 d., vakare bus P-lės Makariutės mokinių koncertas, kuriame dalyvaus visi
žymesnieji jost mokiniai ir mokinės. Programas ke
žaidimas piano, solo ir keliese,
tina būti įvadus
dainos ir vaikų choras. Rudenį P-lė Elzbieta Maka
raitė ketina duoti savo didelį koncertų, kuriuo jau
žingeidauja Chicagos muzikos mylėtojai.

■

Imta žiūrėti, kad nupiginus
kalniečių kainas. Tuo rūpinasi
National Betail Clothers’ aso
ciacijos direktoriai.

Trisdešimt penkių skirtingų
tautų vaikai sekantį utarniijrka gaus Augštosios ir Pradinės
mokyklų laipsnius.
Mrs. Marga rot Bielitz areš
tuota už naminelės darymų. Jo
sios namuose
namuose, 625 E. 39-tos
rasta trisdešimt galionų
degtinės dar bedirbant Arcšluotą moteris atsisaike nuovadon važiuoti policijos autombbil\ ir nusisamdo ”taxi cab”
kompanijos automobilį, užmo
kėdami už save ir valdžios
agentus.

Du ugnagesiai ir dešimt gal
žeista, kuomet ugnagesių auto

kailininko mobilia susiihirė
Pris ęifKjiiit
maž
Ybąuspib
1 ik ą mt'i $»ši ų a 1 ėj
jis l|aiejime sėdės tik penkioliką ipęni'šių,
o knygosna bus ko ,jog jos vyras nusizyr
įrašyta -ti^ysilešiints mėhesftų/. dėl, kad * jam M ingo ' A$į

PRANEŠIMAI.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedSMoj, birželio
5, Mildos svetainėje, kaip dešimtų va
landa ryto. Visi dainoriai malonėki
te būti paskirtu laiku, nes tų pačių
dienų turėsime dainuoti Kardo pikni
ke,
Sekr. J. Gedraitis.

North Salde. — S. L. A. 226 kp
pusmetinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, birželio 5, 2 vai. >o pietų Viešo
Knygyno svet., 1822 rabansia Avė.
Malohėkite visi nariai usirinkti, nes
yra daug svarbių reikalų.
— Rašt. K. Markus
West Sldo. — T. M. T. 2a kp. ir S.
L. A 109 kp. šeimyniškas piknikas bus
nedėlioj, birž. 5, Beverly Mills. Visi
nariai ir no nariai mielai kviečiami
atsilankyti. Bus gražus programas
ir skanių užkandžių. — Važiuokit ka
rais iki Ashland Avė.; Ashland Avė.
karais.į pietus iki 87tos gvės, kur iš
lipus paeiti į vakarus iki Beverly kal
nelio.
—Rengėjai.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių susirinkimas įvyks
panedėlyj, birželio 6, 8 vai. vakare,
840 W. 33rd St. Keistučio ofise. Visi
direktoriai būtinai atsilankykite, nes
jau turima svetainės plonus, ir korpo
racijos reikalai sutvarkyti.
— Rašt. P. Kukutis.
Bridgeport as

Chicagą.

Alexander Molasses Co.,

TĘS, parupinam PASPORTUS ir pagelbstim atsi
teisti už TEKSUS.
.«

Keletas žmonių liudija, kad
jie matę kaip nuskendo
roplanas Miclngan ežere
Wilmetle ir Kenilvvorth.
roplane rados du vyrai.

Rndfiimo išradėja aplankė

Penki centai telefonu kalbėjimas į arti Chicagos vietas,
Telefonu kalbėjimas tarp
Chicagos ir Evanston,
Oak
Park ir dvidešimts trijų kitų
netolimų vietų jau tekaštuos
penki centai. Pirmiau gi kaš
----- DR. S. BIEŽIS
Phone Boulevard 6301
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ANTANAS GREDUŠKA tavo dešimt centų. Tokio kai
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Generalis
nos sumažinimo pareikalavo
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
Kontraktorius ir
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
State Public Utilities komisija
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
būda votojas.
užvakar. • Numažinimas turės
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Budavojame ir taisome.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.______ 1401 W. 47th St,
Chicago būti padarytas į neilgiau kaip
vienų mėnesį, šitas numažini
mas sutaupius žmoneųis apie
$400,000 į metus. Gal būt, kad
tasai pats'komitetas pareika
laus, kad telefono kompanija
sugrąžintų $730,000, t. y. piisę
tų pinigų, ką surinko už
foną imdama po dešimt cen
‘Siunčiame PINIGUS, parduodame LAIVAKOR

Į LIETUVA

vertės degtinės.
Jis jų buvo
nusipirkęs už keturis tūkstan
čius ir manęs parduoti už dvi
dešimt septynis
tūkstančius,
bet užsidegė namas,
kur jo
degtinė buvo sukrauta, ir visos
jo viltis dingo.

Eunice Taylor, paprašė vai
kino, C. B. Beilley,
kad jis
duotų jai pasinešioti savo žie
dą, kuris kainavo $1,800. žiedą
paėmus mergina dingo. Bet jos
motina su policlj
prispyrė ją sugrąžinti vaikinui

Tuksiančiai chieaglečių, no
rinčių pastoti Jungi. Valstijų
piliečiais, tapo apvogti valltK
jos Ir apskrities darbininkų.
Tas patirta praeitų ketvergą, DAR VIENAS DARBININKŲ
kuomet buvo suareštuotas EdVADAS APKALTINTAS.
ward Zappen, 1306 N. Homapr^
avė., kuris dirbo County Court
Dtdley komitetas dar vienų
rekordų biure už raštininką, ir darbininkų
darbuotojų .rado
išimtas varantas Hvnnun Bar- mfva
kultu. Jisai yra Boytels, raštininkų prievaizda Cir shields* Painters* Union biznio
cuit kerte.
agentas. Statant South Side hoAreštuotieji kaltinami už są tclj, girdi, jis padaręs sąmoks
mokslą persistatyti save neva lų ir nelegaliai paėmęs tūkstan
kokiais valdininkais ir taip ne- tį dolerių iŠ to hotelio kampa
tiesotai išpiešti pinigų iŠ atei nijos.
vių, kurie atsilankė
raštinei!

lietystos popieras. Sako, ir dau
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS? giau tokių vyrų busią areštuo-

Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip Ir mažesniam

kai, kurio liudija, Jog jis pirma
Čia, o dabar čia gyvena.
Tas, kuris jau suėjo dvide
šimts vienus metus nuo ba
landžio pirmos, norėdamas bal
suoti turi turėti afidavitų. Taip
pat ir tie, kurie patapo pilie
čiais po kovo 15 dienos.
Afidavitains išpildyti blankos
bus duodama, prie balsavimo
vietų veltui.
Kandidatų ‘ balsavimui yra
dvidešimt: dešimt demokratų
ir dešimt republikonų. Demok
ratai mano laimėti.

*
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Pranešimai

Illinois

Lietuvių

Pašelpinio Kliubo mėnesini susirinkimas |vyks sukatoje, birželio 4 d., 7:30
v. vakaro paprastojo svet., 3301 S.
Morgan gatvė Visi kliubiečiai malo
nėkite susirinkti laiku “
—A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

Ind. Harbor, Ind
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, birželio 5, 2 valandų po pietų
Katherinc House svetainėj. Visi nariai
atsilankykit laiku; nes turime daug
svarbių reikalų nutarti, ir išrinkti de
legatus į C. L. D. T. konferenciją.
—S. Rindokas, Fin. Rašt.
Kenonha, Wis. —Lietuvos Balso Drjos šeimyniškas piknikas bus nedėlioj, birž. 5, Beck darže. Visi draugi
jos nariai pasipilkite bilietus išanksto, kad žinojus, kiek valgių gaminti.
Tikietai galima gauti pas pirminin
kų Ant* Pakšį 220 Mil\vaukee Avė.
ir pas žemiau pasirašiusių.
—N. Mickevičiene, Nut. Rašt.
726 Park avė., Kenošha.

A. L. T. Sandaros 25 kp. susirin
kimas bus nedalioj, birželio 5, 9 vai.
ryto, Fellowship House svet. 831 W.
33rd PI. Visi sandariečiai malonėkit
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.
— Valdyba.
gv. Petro <lrau
Town of Lako
gijos No. 1 mėn. susirinkimas (vyks
nedėlioj, birž. 5 d., 1 vai. po piet. sve
tainėj prie 4501 S. Hermitage Avė.
Visi nariai prhšomi ateiti laiku.

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta” mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
birželio 5 d., kaip 2 vai. po pietų
Mark White Paiko svet, prie Halsted
ir 30-tos gatvės. Visos narės susirinkit laiku. — Sekretorė.
Kuopos
West Side
birželio
susirinkimas įvyks nedėlioj
5, kaip 9:30 vai. ryto Meldažio sve
tainėj. Visi nariai ir norintys įstot
kuopon prašomi atvykti laiku,
— Valdyba.

SLA 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, birželio
vai po pietų, Aušros svetainėj 3001
So. Halsted St. —Sekretore.
L. S. S. 81 kupos mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, birželio 4 d.
kaip 8 vai. vakare, Liuosybės svet.,
1822 Wabansia Avė. Kuopos nariai ir
norintieji prisiraSyti yra kviečiami
pribūti. — Kuopos Raštininkas.

Brighton Park. — LSS 174 Kp.
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj
birželio 5 d., 10 vai. ryto p. Pociaus
svet. (?) Kedzie avė, kampas .38 pi.
Visi draugai susirinkite paskirtu lai
ku, nes turėsime daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi reikės išrinkti darbi

ninkus busiančiam piknikui. Norinti įstoti į L. S. S. 174 kp. esate kviečia
me atvykti. — J. Kondroška, Org.

West Pullman. — S. L. A. 44 kp
susirinkimas įvyks šeštadienyje, bir
želio 4 d., 7 vai. vakare, J. Gruzdžio
svet. Visi nariai,malonėsite atsilan
kyti, nes daug yra reikalų.
— A. Statkus, Sekr.

NUPIRKAU Kotelį su visais įren
gimais nuo Helen Kuzmicką ir Anna
So. Chicago, III.—Liet. Ex-kareivių
Petrulis 1606 S. Halsted St. Turinti
5 kp. susirinkimas įvyks prieš pus
kokias skolas, greitai atsišaukite.
metinį, panedėlio vakare, birželio 6
PETRAS GADEIKO,
d.,
kaip 8 vai. Gedmino svet., 8756
1082 N. Mai'shfield Avė.
Houston avė. Visi ex-kareiviai ir na
“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj, riai malonėkite laiku susirinkti, nes
birželio 5 d., černausko darže, Lyons, turime daug svarbių reikalų apsvarsIII. Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:
— Komitetas.
L. S. S, VIII Rajono narių visuo
tinas susirinkimas įvyks utarninke,
Dr-stės Palaimintos Lietuvos pus birželio 7 d. Aušros svet., 3001 So.
metinis susirinkimas įvyks subatoj, Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak.
birželio 4 d., 7:80 vai. vakaro, papras Visų kuopų priklausančių Aštuntam
toj svetainėj. Kiekvienas narys turi Rajonui nariai malonėkite susirinkti,
atvykti, nes turim svarbių reikalų dėl nes turimo išrinkti delegatus i Socia
Draugystes namo ir kitų dalykų. Mė listų Partijos Cook apskrities konvennosinio susirinkimo nebus nedėlioj, ęiją, ir daug kitų svarbių reikalų ap
birželio 12 d.
tarti Eidami į susirinkimų atsineški
— D. T. Danta, Rašt.,
te ir mokesčių knygutes.
6950 Wolmram St.
—J. J. Čeponis, Sekr.

Jaunų Lietuvių Amej*. Tautiško
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus lai
komas nedėlioj, birž. 5, 1 v. dienos,
Mildos salėj, 3142 S. Halsted. Visi
nariai susirinkite laiku.
Be kitų
svarbių reikąhi bus renkam*! darbinin
kai piknikui, kur« įvyks birž. 12 d..
Černausko darže.
— Rašt. S. Kunevičius.

Cicero. — SLA. 194 kuopos įnėncainis susirinkimas įvyks nedėliojo,
birželio 5, 1:80 valandą po pietų Onos
Tamaliunienės svet. Visi narįui ir na
rės atsihfnkykit laiku,7 nes turimo
daug svarbių reikalų nutarti, ir atsiveskit naujų narių.
—Rašt. M. Kaupas.

Bridgeport. —- TJetuvių
T‘
švietimo drTeatrališko Kliubo “Lietuva” išva ja rengia prakalbas> su paveikslai^
žiavim-as įvyks nedėlioj, birž. 5, 9_v nedėlioj, birželio 5 d., 7:1
va k
ryto nuo parapijos svetainės
Raymond čapelyj, 816 W
verly Mills miškus 87 ir So. A
Visuomenė skaitlingai kvie
Avė.
— Komitetas,
lankyti —. Komitetus.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Subata, Birželio 4 d., 1921
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ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME,

NAMAI-ŽEME

ĮVAIRUS SKELBIMAI

AKUŠERKA M. BANIENE
po antru vyru
VAITKEVIČIENE
šiuomi pranešu sako kostumerkoms
kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num*.
8113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
3138.

MOTERŲ

VYRŲ

PARDAVIMUI užeiga pakeleiviams,
pabudavota Holandijos ir Šveicarijos
modelio.'20 minučių važiavimo nuo
Chicagos. Labai senas ir geras biz
nis. Daug lietuvių gyvena aplinkui.
Randasi ant Oak Park Avo ir 41
St., Bervvyn, III.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų po
6 kambarius. Viskas modemiš
kai įtaisyta.
Visuomet gali
ma apžiūrėti.
4355 S. California Avė.

Pardavimui vieno pagyvenimo
mūrinis namas, 4 metai kaip statytas
su gasu, elektriką, maudyne ir kitais
parankamais. Privažiuojama į visas
dalis miesto už 8 centus. Atsišauki
te pas savininką.
D. ČESNA,
4948 So. Tripp Avė.,
Vienas blokas į šiaurius nuo Archer
Avė. gatvekarių.

Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

JIEŠKAU vedusios poros, ku
ri galėtų pridabot 5 metų merfiaitv-

Knmbaris,

Sviesti

REIKIA šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.
Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,
1718 So. Halsted St.

veltui.

3258 S. Union Avė.

REIKIĄ siuvėjų.
832 W. 33rd St

Phone Bervvyn 575.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI ledų biznis, su 2 tra
FARMA 160 akerių, parduosiu už
automobilius Reo, kais. Pakeris mėnesio senumo 3 to5 pjisnžlcrlij.
Naujai
perdirbtai ir nvj ii* Fordas 2 tonų, 1020 m., ir kiti $6,000; visa apsėta,apsodinta, 30 akoyra kaip naujas.
Kriežuati.s
parda
PARDAVIMUI

rivj

3-os lubos priekis.

pas našlj,/ apžiūrėti tris
kambarius.

Mažiausias

v
J. DOBROWOLSKIS
8158 S. Union Avė.
Phone Boulevard 3203.

ypatas ir greitai.

vaikutis 5

tuvių.

Pardavimo priežastis, važiuo

ju ant farnnj.

REIKIA DARBININKU

$5,000 Į METĄ AR NE IN
TERESUOJA?

vių ir lenkų apgyvento] vietoj.
Atsišaukite:
PARDAVIMUI 7 pasažierių Chaud
ler automobilius. Mašina gerame sto
4346 S. Ashland Avė.

JIEŠKAU savo pusbrolio Jono Ka
vyje. Kreipkitės
tiliaus. Paeina iš Mariarr/polės apskr.,
A. Z.
Reikia pardavėjų arba su plačia
Tarpučių kaimo. Meldžiu atsišaukti.
1925
W.
45th PI.
VINCAS MIKULIS,
pažinčių
žmonių,
kad
susijungus su
8128 Vincennes Avė, Chicago, III.
PARDUODU puiku Reo automobi
gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
lių
7 pasažierių, 6 cilinderių.
JIEŠKAU savo motinos Onos Spat- są arba nors dali laiko pardavojimui
ANTON PRAZSKY,
kauskienės, po tėvais Laurinaičiukė,
2856 Emerald Avė.
Montvilų kaimo, Jurbarko parap. Ma investmentus, kurie neš didelį uždar
mele mano miela! Jei dar gyva, at
siliepk, nes labai tavęs pasiilgome. bį ir tame pat laike yra saugus. No
Palikai mus 7 mažiukus. Visi esam
rime žmonių, kurių draugai pripažįs
sveiki ir dideli.
MARY SPATKAUSKAIJE,
ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik
DIDELIS RAKANDŲ
381 Banell St.,
Bridgeport, Conn.
rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt
BARGENAS.

RAKANDAI

APSIVEOIMAI.

mums, kad gali padaryt biznį, mes

JIEŠKAU apsivedimui draugo, lais
vų pažiūrų nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Turi mylit dailą ir gamtos
mokslus.
Taipgi, neturi būt paprastas darbi
ninkas nei biednas, nei perdaug šutu
kęs. Gali būti našlys, atsiskyręs ar
vaikinas, nedaro skirtumo. Ęsu 22
metų atsiskyrusi nuo pirmojo vyro;
esu pasiturinti turiu du bizniu ir gerą
gyvenimą. Su laišku siųskite ir pa
veikslą šiuo antrašu.

nes aš turiu bizni vertės $35,000 ir

trūksta pinigų tinkamai varyti biznį.
Esu 28 metų amžiaus, mylintis dorą
gyvenimą ir mandagus inteligentas,
lėliškus rašykite šiuo antrašu:
M. J. STUTZ,
7241 Vinsennes AVe.,
Chicago, III.
Vyrai ir davatkos medžių nerašinėti.

RASTA-PAMESTA
Geg. 30 d. pametėm 7 metų
mergaitės keipą ant Tautiškų
kapinių. Radusis malonės sug
rąžinti, už ką busim dėkingi.
D. GVALDA,
3602 S. Emerald Avė.

2810 W. Harrison S*
REIKIA^EJ.ETOS

kiąi augančią taxi Cab Co. Jei

turi keletą šimtų

dolerių arba

touring karą į mainus ant taxi

cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau.

Mu

sų žmonės padaro virš $100.00 į

savaitę ir visuomet užsiėmę per

52 savaiti j metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE

Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 829-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

SIŪLYMAI KAMBARIO

REIKIA kukoriaus.-virėjo,
I< A M RA RI San t rendos tinkamas kuris mokėtų atsakančiai savo
mažai dirbtuvėj arba warehouse. Ren
darbą. Gera alga ir geros są
da nėra brangi.
J. PALLALIS,
lygos..
3357 So. Halsted St.
Atsišaukit tuojau.
2151 W. 22 St.

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir i po pietų
kasdieną.

ANT RENDOS 2 flatai 5 ir 6
kambarių, garu apšildomas, visi
modemiški įtaisymai Taipgi 2
krautvės, 1 kampinė didelė, ki
ta 2 nuo kampo, lietuviškoj kolonijoj.
Klauskit A. Vizbaras,
CHICAGO
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rakandai, 3 kaurai,

odos ir velouro gyvenamajam kam
bariui setai, ant grindų
pastatoma
lempa, valgomojo
kambario setas,

skaitymo stalas ir muilui lentyna. Ati-

duosime už paaukavimą, jei pirks tuo
jaus.

1644 Soi Lavvndale Avė.

Tel.: Lawndale 3099.
RAKANDŲ BARGENAS

Jauna pora turi parduoti savo 5
kambarių rakandus. Gražiausis grojiklis pianas su raliais, didelis dubel.tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fruntinės setas, dining setas,
miegkambario setas, kaurai, devenportas, pastatoma ant grindų lempa,
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bargeno. Rezidencija:
1926 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ

3
Dai-

galvijų,

KaiČio,

DANGUS Ant ŽEMES.
Nemirk į dangų eiti, geriau įmesk
man atvirutę ir aš nuvešiu jus apro
dyti gražiausią namą, arba pasiųsiu
antrašą, patys galėsite nuvažiuoti.
Namas apielinkėj 53-čio Place ir Kedzie avė., pusė bloko nuo gatyčkarių,
2 flotai po 6 ruimus, beismentas, 50
pėdų lotas, didis atikas, elektra,
maudynės, gasas, gražiausis išlauko ir
vidus, garadžius 3 automobiliams,
cementuotu florų; gatves ištaisytos.
Patys sav. tikriname, kad pirmasis
paims tą namą, ir nupirkęs gyvensi
kai danguje, gražesnio nebereikia.
Kaina tiktai $5,500.00. Adresuokite:
C. Z. URNIK 4545 So. Talm-an Avė.

PARDUODU arba išmainau 4 flatų mūrinį namą po 6 kambarius, mau
dynės, elektra; arti 55—Garfield
Blvd. — mainau ant loto, namo ar
biznio. Savininkas
KLEMENSAS MIKUTAITIS
731 W. 18th St.
2-os lubos priekis.

120 akerių prie puikaus kelio, ne
toli miestelio, yra miško, kaina tik
$25už akelį. $100. cach ilgas laikas
išmokesčio. Tai čia yra proga gauti
gerą vieta. Klausk paaiškinimų an
glų kalboje.
W. H. HARDY JR. savininkas
Waukesha, Wis.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, akmenų pamatu, 3 pagyve
nimų; 4-6-6 kambarių. Dalį pi
nigais.
2354 Upton St. netoli Western
ir Milwaukee Avė.
ESU PRIVERSTAS parduoti mu
rini kampini biznio namą. Krautuvė,
3 flatai ir garadžius. Rendos neša
$71.00 i mėnesi. Kaina $4,500.00. At
sitikime neturėjimas cash, priimsiu
mortgage.
Savininkas 4535 S. Wallace St.
Tel.: Boulevard 7113.

PARDAVIMUI—šiaur-rytinis kam
pas 36-th ir Wallace, 2 augštų, 11
flatų, Rendos $2,346. Kaina $18,000.
Priimsime nuo 2 iki $3,000 cash. Li
kusius mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Lietuvių apiolinkė.
G. E. BUSH,
Tel.: Vincennes 2013—vakarais.
PARDAVIMUI 2 pag. po 5 kamb.
namas, labai puikioj vietoj, lietuviais
apKyventoj, Brighton Parke, arti lie

Pardavimo

blokas nuo mo

priežastis, va

žiuoju ant farmos.
4034 So. Rockwell St.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMfi.

NORINTI padvigubint savo pinigus
j trumpą laiką kreipkitės prie savi
ninko. Turiu pardavimui du puikius
namus ant Bridgeporto. Savininkas
važiuoja ant ūkės.
Atsišaukite.
A. L.,
3440 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir kitų tautų kolonijoj.
Turiu du šaitanu — vieną par
KRAUTUVE ir 12 kambarių na NAUJI VAKARINĖS KA
duosiu.
mas parsiduoda. Geras dėl šaliuno
NADOS ALIEJAUS
arba kitam kokiam bizniui, didelis
1825 Canalport Avė.
tvartas.

Atyda lietuviams kepėjams.

FYRING,
4545 So. Wallace St.

PARDUODU gerą keptuvę su muro
namu. Tinka wholesale bizniui, lietu
vių kolonijoj. Pardavimo priežastis,
25 AKERIŲ farma Whito Lake,
važiuoju Europon.
Mich.
Geri budinkai. Tinka vištų ar
Tel.: Lafayette 3493.
frūktų auginimui ir gera vasariniams
resortams vieta. Atsišaukite:
KRIAUČIŲ ATYDAI!
O. OLSON,
Kas norite parduoti kriaučišką krau
1859
Adams St.
tuvę: čystymo prosymo ir taisymo, ------------------------- -- ---- ------------------- ,
gerą ir pelningą vieta. Pranešikit:
PARDAVIMUI puikus kampas prie
P. MIKALIUNAS,
šv.
Kazimiero vienuolyno—41x125 ir
2507 W. 47th St. *
kitas
lotas prie Western Electric
Phone: Lafayette 4011
Co., 30x125 pilnai įrengtas. Cicero lo
tą m'ainysiu ant automobilio ir priim
PARDAVIMUI grosernė ir Ice siu Liberty Bondsus.
Atsišaukit
Cream parlor. Pardavimo priežastis, greitai.
apleidžiu miestą.
JOS AUGATTIS,
4620 Fairfield Avė.
819 W. 33rd St.

Pasakysiu kodėl. Plauskit

P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str.,

Chicago, III.

AR NORI GAUTI $25 už ma

žą patarnavimą. Paklausk P. M.
Kaičio,
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI medinis namas, 2
pagyvenimų, 3—4 kambarių. Gasas
atidariau taisymo senų
elektra, vanos ir kiti parankumai. ir NESENAI
naujų
čeverykų
krautuvę.
Kreipkitės prie savininko.
J.
BUTKUS,
’ *
3634 S. Union Avė.
10901 Michigan Avė.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali tamista pagelbėt savo kaimyną ir tamistos
kaimynas
tamnstos,
lirdžia ir sielą.
Stambaus produktyvio
kietmedžio
miško,
nu
įmokėt $750.00, likusius ant morge- kirsto dvidešimts metų atgal, pardačio. Randasi ant Union avė., arti 35 St. vojame po $25 už akerįBažnyčia
FIRST NATIONAL REALTY CO. ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
žemė turi abelną vertę virš $135 už
765 W. 35 St.
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.
JONAS P. EVALDAS,
Lietuviška Agentūra
ŠTAI KUR GERI
Chicago, m.
840 West 33rd St.,
Tel. Yards 2790
2 augštų moderniškas muro namas,
3 krautuvės ir 3 šešių kambarių flaPARDUODU bizniavą namą gra
tai. Geras visokiam bizniui, nėra žioj vietoj, Melrose Park, rendos at
lyso. Didžiąusis bargenas Brighton neša virš $500 į mėnesį. Pardavime
Parke. Kaina tik $13,500.
2 augštų, 4 šemynų mūrinis na priežastis, noriu Lietuvą atlankyt.
Atsišaukit pas savininką
mas; visi po 4 kambarius. Labai di
ANTANĄ PRABISH, delis bargenas už pinigus. Kaina
2201 I^ake St.
$4,300. 1042 W. 34th PI. arti Mor
gan. Kreipkitės 1-os lubos užpaka
lyj.
Bargenas, 2 augštų muro namas
IŠSIMAINO
po 6 kambarius, aržuolo trinvingai,
Naujas
mūrinis
pagyvenimų po 4
moderniškas. Randasi prie 35th ir kambarius namas2 su
visais naujos
Francisco. Kaina $7,0-00.
mados įtaisymais. Namas randasi
Brighton Parke ir lotas South Side
KODYKOWSKY BROS.
4265 Archer Avė.
i gražioj vietoj. Kas turite didelį na
Atdara vakarais.
/ mą gražioj vietoj ir norėtumėt mainyt, atsišaukite tuojaus pas
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

Gera žemė Wisconsine
pigiai.

ŽMONĖS, KURIE SIUNČIA PINI-

gus Lietuvon pet musų ofisą, yra už
ganėdinti.

PARDUODU du namu, po 5 kam
barius už $6,400.00. Vanos, gasas vi
suose ruimuose, eonerete fundamen
tas. Priežastis pardavimo, važiuoju
Lietuvon. Galima pirkti ir su visais
rakandais. Atsišaukite:
JONAS LITVINAS
2715 W. 38th PI.

priežastis—senatvė ir liga kyklos.

tuvių, lenkų ir rusų apgyvento]
vietoj, Northsidej. Važiuoju j
DIDELIS BARGENAS.
Lietuvą. Atsišaukite šiuo ant
7 kambarių mūrinis kattage, toilorašu:
tas ir vana, 7 pėdų augščio beismentas, gerame stovyje. Kama $2,950.
1934 Hervey St.

, PARDAVIMUI
saliunas su
barais ir visais įtaisymais ir
gertu įdirbta vieta. Biznis ran
dasi pietinėj dalyje miesto./
PARDUODA saluną greit ir pigiai.
Pardavimo priežastis likau našlė ir Naujienos No. 297.

M.

’

PARDAVIMUI namas lietuvių apiePARDAVIMUI namas ir lotas; vis linkėj. Vienas blokas nuo lietuviškos
kas gerai įtaisyta, parduosiu už $4,- bažnyčios. Saliunas iš priekio, nėra
lyso. įmokant tik $3,500, likusius
800.00 Atsišaukite
lengvais
išmokėjimais.
Kreipkitės
J. STAHL,
prie
savininko.
40th
ir
Halėm
Avė.,
3312 S. Union Avė.
N. E. kampas, Lyons, III.
Tel.: Benvin 1162 W.

300.
?
Kreipkitės pas savininką
TONY SLABIS
......... — -------------------------------- ——
’ R. 2,
SALI l JNASh • pardavi mui lie
Nadeau, Mich.

PARDAVIMUI saldainių krau
tuve su gyvenimo kambariais;
taipgi lotas. Galima pirkt atski
rai ar viską sykiu. Naujienos
No. 301.

Lanil

3301 S<h Halsted Str., Chicago, III.

Tel.: Humboldt 277.

tuojau pirksi^. Naujienos nr. davimo

apgyvento] visokių tautų ir veik vi
sas bzinis cash, visai mažai credit.
Biznis gerai eina, pigiai parduoda.
Pardavimo priežastis—partneriai ski
riasi. Naujienos 298.

Tiktai nuo 2 iki 3 valandų diendįs
PARDAVIMUI saliunas lietu
darbo uždirbant nuo $25.00 iki $75.00
ir
lenkų
apgyvento],
į savaitę. Atsišaukit kasdien nuo vių
MOTERŲ
9 iki 11 ryto ir nuo 7 iki 7 vakaro. puikioj vietoj ir geras biznis.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 8 po piet.
REIKIA 50 nepatyrusių merginų, Klauskit P. W. Baksevicz
Savininkas eina kitan biznin.
nejaunesnių 16 metų amžiaus, prie 3801 So. Halsted St.,
Chicago, III. Taip jau trokas iŠvežiojimui
spėka varomų siuvamų mašinų. Alfja $9.00 į savaitę per dvi savaiti, vė
alaus.
jau nuo šmotų nuo $12 iki $25.
' 1082 N. Marshfield Avė. .
Atsišaukite:
2241 S. Halsted St.
IŠSIUVIN6TOJŲ REIKIA.
Dirbti augštos rųšies monogramų
PARDAVIMUI groserne labai pui
REIKIA šešių moterų sortavimui darbui
_________
____
______
ant stalų lininų namie dirbti. kioj vietoj, lietuvių apgyvento], prie
skudurų. Ateikite panedėlio rytą į Tik patyrę atsišaukite?
šais bažnyčią ir šalę mokyklos. Par
darbą:
MADEIRA IMPORTING CO.,
davimo prležasti patirsite ant vietos.
HARRY DRAY
Room 1524 Stevens Bldg.
4541 So. Hermitage Avė.
1447 Blue Island Avė.
17 N. State St. Tel.: Central 2010.

per I,iberty

Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi

likusius lengvais išmokėjimais. Par tuviškos bažnyčios,

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Šaitanas.
3200 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kritu: PIRKO arta. par

properteH

davė

nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P.

SLAUŽIS
2137 N. Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai mūrinis na
mas, ant 3 augštų, po 6 kambarius,
elektra, vanos, viskas modemiška.
Parduosime pigiai arba mainysime
antx namo, loto, arba biznio. Randasi
Brighton Parke, 4148 So. Albany Av.
JOKANTAS BROS.,
PARDAVIMUI bučernė ir-grosernė
cash biznis — su namu; graži vieta,
3934 So. Rockwell Str.,
pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
Tel.: Ijafayette 5277.
mo priežastis, važiuoju į farmas. No
riu. greit parduot..
FARMA.
J. MARKUS
828 West 81 St.
160 akerių; 90 ak. ariamos, 70 ak.
ganyklos
ir gero miško. Pro farmą
PARDAVIMUI biliardinė, 7
bėga upė, 7 kambarių
stuba, geros
stalai;
didele šėpa cigarams barnės, šantes, visokiems pasidėjidėti. Viskas ųž $525.00. Turiu mams, 1.1 galvijų ir visokios mašinos,
3 arkliai, 1 kumelis', 2 kiaulės, 50 viš
parduot iš neąutikimo su pusi tų,
gražus sodas. Parduodu labai pi
ninku. Nepaprasta proga, jei giai. JCaina $8,500. Įmoket $1,500,

dainių, tabako ir kitokių smul
kiųjų daigtų krautuvė.
x
505 W. 32 St.
PARDAVIMUI bučernė ir groserne

Room 911-912.

REIKALAUJA DAUG
AGENTŲ. .

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė
lietuvių apgyvento] vietoj, 1 blokas
nuo lietuviškos bažnyčios.
Atsišau
kite.
JUSTIN MACKIEWICH,
2342 So. Ixjayitt St.,
Chicago, III.
Phtfne Canal 1678.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyvento]. 5
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan kambariab užpakalyj. Biznis nuo se
dai ir kartu galima parandavot kam nai įdįrbtas. Pardavimo priežastį,
barius, yra vana ir gasas. Renda $11. patirsite ant vietos.
į mėnesį.
8201 S. Aubum Avė.
MRS. KATZ
1813 Spring St. 1 fl.
PARDAVIMUI Ford trokas 1
to
no.
Gerame
stovyje.
Nauji
rat

PARDAVIMUI nauji 5 kambarių
lankiai.
Express
body.
Geras
vi

rakandai, mažai vartoti. Pirmos rųsokiam
bizniui.
Kaina
$350.00
šies seklyčios setas, dining kambario
J. GEDUTIS,
.
setas, karpytai, misinginės lovos ir vis
'
2106
West
24th
St.,
kas, kas tik reikalinga stuboj Par
Phone Roosevelt 8699
davimo priežastis, važiuoju Lietuvon.
37 E. lOOth PI.
Tel.: Pullman 3863.
PARDAVIMUI groserne, sal

viena negaliu apsidirbti. Renda pigi ir
MUTUAL CASUALTY apmokėta, taipgi gyvenimui kamba
CO.,
riai apmokėti.
431 Š. Dearbom St.
P. G. 1701 S. Canal St.

REIKIA veiterkos. Geistina, kad
butų patyrusi savo darbe.
WM. JUCIUS,
8305 S. vHalsted St.

16

PARDAVIMUI šaitanas arba
noriu gauti pavienį vyrą part
nerį. Parduosiu visą ar pusę.
5339 S. Halsted St.
Parduodu savo gražiausi ir vėliau

mados trijų šmotų seklyčiai se
padarysime užsiganėdinantį sutarimą, sios
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.
Vartoti tik 30 dienų.
Parduosim®
kaip comišino ir tt.
ant syk arba atskirai. Taipgi $200
Room—24
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota
127 N. Dearbom St.
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų nedėlioj.

Priimsime keletą vyrų į smar
JIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės be vaikų tarp 26 ir 32
metų, gero budo, be skirtumo tikėji
mo bei pažvalgų, geistina su pinigais,

miško,

lųs budinkai. Farmeria serga,

Visai pigiai.

metų. Užmokestis $30.00 į mėnesi,
BRIDGEPORT ICE ŠUPPLY
valgis
ir kambarys, arba vedusiai po
JIEŠKAU Igno Augulio, Kokšių
819 W. 33-rd St.
Galima matyti kas diena po pietų.
kaimo, Kamajų valsč., Rokiškio aps. rai duosiu kambarį ir dar primokė
PARDAVIMUI Jeffery automobi
Jis pats ar kas žinote praneškite, siu. Kreipkitės ypatiškai, laišku ar te
lius
6 cilinderių, žieminis ir vasarinis
lefonu
po
5
vai.
vakaro.
Tel.:
Van
nes turiu svarbų reikalą.
viršus,
užtikrintam stovyj, visai nauBuren
2196.
John
Gedvilą,
730
N.
St.
J. C. KONDROŠKA
ji
tajeriai.
Norinti gero automobilio, i PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
Louis
Avė.,
arti
Chicago
Avė.
2839 W. 40th St., Chicago, III.
I lenkų apgyvento] vietoj. Pardavimo
nepraleiskit Šios progos,
I priežastis, savininkas važiuoja Lietu
Matyt galit vakarais.
von.
P. WALTERA1TIS,
JIEŠKAU savo draugo Stanislovo
S._ Maplowood
2423 W. 46th St.
Karaliaus, paeinančio iš Telšių ap
I __ . _ 4258
......... _ Avė.
*
Tel.: Lafayette 1329.
skričio, Gadunavo parapijos, Indėnų
; PARDUODU bučernę ir grosernę
kaimo.
Girdėjau, kad gyvena Chilietuvių ir kitų tautų apielinkėj. Vi
PARDAVIMUI
cagoj, kas jį pažįsta ar jis patsai ma
sas
biznis cash. Geras bargenas. Par
Fordo trokas $195.90
lonėkite atsišaukti, nes turiu svarbų
VYRŲ
davimo
priežastį patirsite ant vietos.
1 Maxwell $300.00
J. M.
FRANK ASAUSKAS,
REIKALINGAS Lietuvis-Ap- 1 Storas Knight 7 pasažierių 4 ci
1834
Canalport
Avė.
i
3018 So. Emerald Avė., Chicago, III. tiekorius. Gera proga pirkti vie linderių $390.00'
Visi automobiliai gerame stovyje.
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų,
708 W.. 18-th St..
nų
lietuvių
apgyvento]
vietoj
apJIEŠKAU
Juozapo Kakanauzo,
tabokos
ir kandžių wholesale biznis;
Tel.: Roosevelt 8577
Kauno rėd., Šiaulių apskr.. Montvidų tieką. Ten pat irgi reikalingas
yra pelningas ir mažai pinigų terei
kaimo. Pirm karės atvažiavo Ame
PARDAVIMUI automobilius Mar- kia. Taipgi parduodu Overland au
rikon. bet nežinomo kur jis gyvena. patyręs aptiekoj darbininkas.
mon 1919, 7 pasažierių, taip kaip nau tomobilių ; labai geram stovyj ir di
Antrašas:
Frank Goodwill jas.
Aplaikėme nuo jo tėvo iš Lietuvos
Parduosiu pigiai arba mainysiu delis registeris, taip kaip naujas. Vis
ališką, kuriame meldžia sujieškoti jo Drugist, Montello, Mass.
ant namo, loto ar kitokios nuosavy- kas labai pigiai—atskirai arba sykiu.]
sūnų. Malonės patsai atsišaukti, ar
3127 Emerald Avė., 3-os lubos.
bes. Galima matyt visuomet.
ba žinanti jį teiksis pranešti.
P.
P.
K.
MARIJONA KERVIDAITR,
PARDAVIMUI saliunas lietu
809 W. 85 St., Chicago.
2954 Pamell Avė.,
Chicago, III.

MIRS M. ACKER,
3540 So. Halsted St.,
Chicapro, III.

druUnc<lžio

reikalingi daiktai
prie ledų biznio.
RELKIA moters prie namų' darbo vimo — patirsite ant vietos. Pigiai ir Biznis
įdirbtas per 8 metus tarpe lie geri arkliai, visokios mašinos,

STOCKAI-SĖROS
LAUKAI.

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite, viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tq lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S, Halsited, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietds duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas „lengvais atmokėjimais.
K leno s dienomis ir vakarais. Pa

reikalauki t knygSlSs.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkš.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dalliarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
1
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, HL

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į
visas augėlesniąsias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p- Vak.: 7:30 iki 9:80.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

VYRAI IR MOTERS, mokinkitės
barberio amato dienomis ar vakarais.
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
mokinantės amate. Išmokę uždirba
nuo $12 iki $15 į savaitę.
International Barber College,
653 West Madison St.,
Chicago, III.
_______ —.— --------- į------------

ATYDA LIETUVIAMS IR
Parduodame už paaukavimą $2,000 ,
dividendais išmokant staką gvaranLIETUVAITIEMS.
tuotą 58 šuliniai tuoj bus pradėti
Atidarom mokyklą, kurioj
gręžti Canados laukuose. Gera par
davimo priežastis. Rašyk Naujienos mokinam prirengiam prie Dr.
No. 299 arba tiesiai kreipkitės prie

of Chiropractis. Kas mylite
mokslą ir ant ateities padaryti
lengvą gyvenimą, atsilankyki t,
bus parodyta ir paaiškinta vel
PARDUODU Co-operati- tui. Atdara nuo 9 ryto iki 9
ve Society of America 10 Še vakaro.
DR. W. YUSZKIEWICZ,
rų už numažintą kainą.
1407 Milwaukee AVe.
Phone Humboldt 5849
4239 S. California Avė
M. A. VOBURDH
Room 1511,
11 So. La Šalie St.

