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Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje
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Silezijos maištininkai 
pasiduodą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., June 17, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA DUOS VOKIE
TIJAI GELEŽĮ.

Tas atgaivins Vokietijos indus
triją ir bus smugiu Anglijai.

Silezija betgi nenurimsta

Tūkstančiai miršta badu Kijeve

Silezijos maištininkai 
pasiduoda.

Sutinka demobilizuoti savo ka
reivius, jei tą patį padarys ir 

vokiečiai iki birželio 22 d.

NEW YORK, birž. 16.— Pa
sak Lenkų informacijų biure 
gautų žinių iš VarŠavos, Len
kijos maištininkų vadovas Si
lezijoj, Adalbert Korfanty, pa
sirašė sutartį su talkininkų ko
misija Oppeln, sulig kurios jis 
pasitrauks ir demobilizuos sa
vo kareivius.

Sutartis tapo pasirašyta bir
želio 10 d., su sąlyga, kad ir 
vokiečiai kartu nusiginkluos. 
Sulig sutarties, nusiginklavi
mas turi būti užbaigtas birže
lio 22 d., po ko vokiečių pu
sėje bus palikta vokiečių poli
cija, o lenkų pusėje piliečių

Laukia vokiečių pasitraukimo.

BERLINAS, birž. 15.— Tal
kininkų komisija Oppeln, pa
sak Wolf biuro, nutarė sustab
dyti veikimą atsteigimuf tvar
kos Augšt. Silezijoj, iki vokie
čių gynimos organizacijos ne
pasitrauks nesenai jų užimtos 
teritorijos į rytus nuo Odro 
upes.

Nors lenkų maištininkų ka
reiviai rodo palinkimą pildyti 
talkininkų ultimatumą evakuo
ti niekurias apygardas, bet 
pasitraukiantįs kareiviai palie
ka ginkluotus lenkų civilinius 
gyventojus.

Londonas kaltina Paryžių.

LONDONAS, birž. 16.— Ang
lija savo pareiškime Francijai 
apie Silezijos klausimą, įteik
tame šiandie per Anglijos am
basadorių Paryžiuje, atkreipia 
domę į Francijos nuolatinius 
atsisakymus kooperuoti atstei- 
gime tvarkos AugŠt. Silezijoj 
ir sako, kad stoka bendro vei
kimo pagimdo nuolatos blogė
jančia padėtį.

Oficialiniuose rateliuose pri
pažįstama, kad apvalymas ple
biscito zono veik visai apsis
tojo.
Italijos ultimatumas lenkams.

OPPELN, birž. 16. — Gydy
tojų unija atsisako gydyti na
rius ir darbininkus talkininkų 
plebiscito komisijos, kadangi 
franeuzų kareivis, x prie akių 
franeuzų oficieriaus, sumušė 
vokietį darktarą. Kareivis tapo 
nubaustas ir pasiųstas namo, 
bet daktarai reikalauja, kad ir 
oficierius irgi butų nubaustas.

Lenkų maištininkai evakavo 
rytinį krantą Odro upės iki 
Rybniįro linijai, delei esančių 
Ratibore italų ultimatumo, kad

jei lenkai nepasitrauks, italai 
panaudos artileriją. Ultimatu
mas tajN) paduotas todėl, kad 
maištininkai naktimis bombar
duodavo Ratibor ir užmušė ir 
sužeidė keletą žmonių. Vienas 
italų kareivis tapo pašautas 
prie Košei tilto.

Maištininkai vėl įsibriovė į 
Malapane apygardą, į rytus nuo 
Oppeln.

Pabėgėliai iš okupuotųjų in
dustrinių apygardų praneša 
apie ten siaučiantį terorą, šau
dymą ir išvogimą žmonių. 62 
vokiečių valdininkai, sankrovl- 
ninkai, barzdaskučiai ir darbi
ninkai tapo išgabenti iš Rosen- 
berg apygardos.
Pranašauja, kad dar bus kraujo 

pralėjimo.

BERLINAS, birž. 16.— Vo
kiečių gynimo organizacijų 
Augšt. • Silezijoj vadas gen, 
Hoefcr pasakęs pasikalbėjime 

su korespondentu:
“Gen. Lenord (galva talki

ninkų plebiscito komisijos) no
ri išvengti bereikalingo kraujo 
praliejimo, bet aš esu įsitikinęs, 
kad dabar pasigailėtas kraujas 
vėliau plauks Silezijoj upeliais.

“Kada aš paprašiau gen. 
Gautier leisti vokiečių karei
viams laikytis iki talkininkai 
neatstoigs tvarkos, jis pasakė:

“ Tada lenkai padarys iš 
Augšt. Silezijos antrą šiaurinę 
Franciją.’

‘Tečiaus mano nuomone, ko
kios nors tarybos su banditais 
tik juos padrąsys ir iš musų 
pusės butų tik savęs prigaudi- 
nėjimu. Anglai yra prisirengę 
pulti, bet talkininkų komisija 
laiko surišusi jų rankas. Gen. 
Henneker, praktiškas, atviras 
kareivis, supranta mano pozi
ciją ir poziciją šios šalies.”

Gen. Hoefer sako, kad vo
kiečių kareivių skaičius Augšt. 
Silezijoj viršija talkininkų spė
kas.

BERLINAS, birž. 16. - Vo
kietijos kabinetas vakar iš
klausė rekonstrukcijos ministe- 
rio Rathenau raportą apie jo 
konferenciją su Francijos mi
nisteriu Loucheur.’ Delei tos 
konferencijos viešpatauja op
timizmas apie Vokietijos atėitį.

Rathenau savo raporte pasa
kė, kad pirmą konferencijos 
su Loucheur dieną didžiausio 
keblumo buvo su išdirbiniu to
kio pieno, kad Vokietijos in
dustrija, nors ir dalyvaudama 
Francijos rekonstrukcijoje, ne
būtų konkurentė Francijos in
dustrijai. Šiuose svarstymuose 
buvo parodytas abiejų šalių 
industrijų stovis. Ginčai tęsėsi 
iki trečiai dienai, kada prieita 
prie susitarimo. Padaryta apie 
nutarimą užrašus, kad paskiau 
nekiltų ginčų.

Sulig sutarties, Vokietija, ir 
Francija sutinka leisti atbuda- 
voti nuteriotąsias Francijos 
apygardas. Francija apsiima 
aprūpinti Vokietiją geležimi iš 
Briey baseino, kurį dabar laiko 
Francijos kareiviai, bet kuris 
prieš karą duodavo 86 nuoš. 
Vokietijoj suvartojamos gele
žies.

Ši sutartis apie geležį patvir
tina jau pirmiau padarytus su
sitarimus .tarp Francijos ir 
Hugo Stinnes, didžiausio Vokie
tijos fabrikanto ir piniguočio. 
Loucheur tokią 0at rolę lošia 
Francijos industrijoje ir fi

nansuose.
Vokietijai vien tik ir reikia 

geležies, kad vėl pradėtų dirbti 
jos dirbtuves. Pirmųjų geležies 
siuntinių laukiama atvykstant 
už kelių dienų.

Turėdama užtektinai geležies 
Vokietija tikisi atgaivinti savo 
nupuolusią industriją ir vėl už
imti svarbią vietą pasaulio 
marketųose, kur ji gali pra
lenkti kitas šalis, delei pigu
mo jos markės. Wicsbadeno 
sutartis yra dideliu smugiu 
Anglijos pramonei, kuri su la
bai dideliu susirupinimu žtuv- 
rėjo į tą konferenciją.

KONGRESMANAS MASON 
PASIMIRĖ.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Juno 17, 1921 
as required by the act of Oct 6, 1917

TŪKSTANČIAI MIRŠTA
BADU KIJEVE,

Tik vieną dieną palaidota 2,000 
žmonių. Bolševikų komisarai 

žudomi.

WASH1NGTON, birž. 16. — 
Šiandie vietos viešbutyj pasi
mirė atstovų buto narys Wil- 
liam E. (“Billy”) Mason iš 
Chicago. Jis mirė nuo širdies 
ligos, nesulaukęs pilnai 71 m. 
amžiaus. •

Jis išbuvo kongrese daugelį 
metų, netik atstovų bute, bet 
ir senate. Palaidotas bus Wau- 
kegan, III.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkai 
privalėtų H perskaityti. Num 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

BERN, 
—Žinios 
kad pasibaisėtinas badas siau
čia Kijeve. Tos žinios tvirtina, 
kad daugybė žmonių miršta 
badu ir kad tik vieną dieną pa
laidota 2,000 žmonių. Miestas 
yra apsuptas Ukrainos maišti
ninkų.

Tuo pačiu laiku slaptos na
cionalistų organizacijos žudo 
žymiausius bolševikų vadovus 
ir magistrus. Juos randa po 
nakties pakartais ant lempų 
stulpų ar. nušautais. Kijevo 
bolševikų laikraščiai pažymėjo 
vardus jau daugiau kaip 30 
komisarų, kurie tapo nužudy
ti. r, ,

Šveicarijoj, birž. 16. 
iŠ Ukrainos praneša, 5 žmonės užmušti.

OMAHA, Neb., birž. 16. — 
Mažiausia 5 įmonės liko už
mušti ir 34 sužeisti, kada Chi
cago & Northwestem traukinis 
seredoj kartu su tiltu ties Whit- 
ney nugriuvo į upelį.

Pirks kanalą.

WASHINGTON, birž. 11. ~ 
Kabinetas nutarė patarti kong
resui pirkti už $11,000,000 Cape 
God (prie Massaehuselts užta
kos) kanalą.

INDIANAPOUS, Ind. — I 
mažiau kaip mėnesį laiko vie
tos maudyklose, delei stokbfc 

apsaugos, prigėrė 7 žmOnSs.

Paveikslai iš Lietuvos

Žinotc, kieno čia tie paveikslai? O, tai pirmųjų neprik
lausomybę atgavusios, laisvos, demokratinės Lietuvos Res
publikos “didvyrių” — tai Kauno ex-komendantas JUOZAS 
MIKUCKIS ir jo mylimoji JULYTĖ BALANDIENĖ, dėl ku
rios tasai Lietuvos “didvyris** praeitų metų rugpjūčio 22 die
ną Kaune, gatvėj, šoviniu iš revolverio užmušė jauną lietuvį 
pramonininką Ą, Dirsę, •

Apie tą <‘4utvyrįM ir jo žygius kunigas Tumas štai ką 
sako ("Tauta,” No, 41): -

“Kauno komendantas Juozas Mikuckis... senai buvo ži
nomas kaipo tUsuvaldomas ‘ru gskava pošiba deržimorda? 
Nuolat skandalai nuolat girtas, muštynės, mojavimai revol
veriu, Ištvirkusių moterų gaujos aplink jį.., Šimtai ir tūk
stančiai byra Iš kišenės valdininko su nedidele alga, visi tai 
senai mato ir — tyli, nes Mikuckis... tvarkdarys tik kiliems, 
ir lygiai toks pat netvarkas sau ir savo paties namuose.”

Dirsės užmušimo istorija, trumpai, tokia: Rugplučio 21 
dienos vakarą Metropolio buffete Kauno komendantas Juozas 
Mikuckis kėlė vakarienę. Apie vidurnaktį jis pakilo nuo sta
lo, ir pareikalavęs, kad A. Dirsė užmokėtų sąskaitą Ir kad jo, 
Mikuckio, “soderžanką” Julę Balandienę palydėtų į jo na- . 
mus, patsai neva reikalais atsidūrė kareivių kliube. Čia jis 
padarė skandalą, —.viešai pareikalavo, kad jam paliktų dai
lią panelę, ir gerai po 12 vai. išėjo namo. Ties namais jis pa- J 
tykojo A. Dirsę, ir šuviu į pakaušį jį užmušė- ,

Žinoma, buvo galų gale teisinas, kurs Mikuckį pasmerkė 
regis porai metų kalėjimo...

NfiRA VIETOS SUSITAIKIMO 
PRIEŠININKAMS.

PARYŽIUS, birž. 16.— Fran
cijos finansų ministeris Dou- 
mer bus pašalintas iš Briando 
ministerijos, delei jo nepritari
mo Louchėut politikai susiar
tinimo su Vokietija ir įkūrimo 
su ja ekonominčs sąjungos.

Nors Loucheur pats nori gau
ti finansų ministeriją, bet jis 
taipjąu nori pasilaikyti ir kai
po paliuosuotųjų teritorijų mi
nisteris, tad finansų ministeriu 
veikiausia pataps grafas . Las- 
teyrie, pirmirtinkas atstovų bu
to biudžeto komiteto.

Amerikos Darbo Federaci 
jos konvencijoj.

No. 140

LONDONAS. - Iš Cardiff, 
kur dabar ilsisi preinieras, pra
nešama, kad įpremieras Lloyd 
George mano atsilankyti į Jun
gtines Valstijas pabaigoje va
saros. ’ *

LANCASTER, S. C., birž. 15. h 
— Bijodamos kivirčių su dar
bininkais Lancaster audiny- 
čios užsidarė, ’ 
1,800 darbininkų.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birželio 16 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kafo M dpjSą, Wų buvo .kai 
taną Amerikon pinga!, talpi

Anglijos 1 svare. $3.82
Austrijos 100 kronų 
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 kronų ..
Finų 100 markių ....
Francijols 100 franku 
Italijos 100 lirų ....
Uettrm 160 aukrini

DENVER, Colo., birž. 16. — 
Amėrikos Darbo Federacija 
šiandie nutarė įsakyti Gomper- 
sui paskirti specialinę komisi
ją, kuri ištirtų galimybę paru- 
pinimo darbo bedarbiams su 
federalinės ir valstijų valdžių 
pagelha.

Jurininkų prezidentas Furu- 
seth pareiškė, kad jurininkai 
todėl streikuoja, kad išlaikius 
Amerikos vėliavą ant jurų, o 
ne dėl augštesnių algų.

Konferencijoj prasidėjo ju
dėjimas prašalinti Gompersą iš 
prezidentystės, o jo vieton iš
rinkti angliakasių prezidentą 
John Lewis, taipjau išrinkti 
naują pildomąją tarybą. Sako
ma, kad Gompersas tuo yra su
sirūpinęs. Gomperso šalininkai 
irgi veikia.

Airiai neduoda ramumo kon
vencijai, bet ir tarp savęs j>e-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.; June 17, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija panaikino ir žuvies 
monopolių.

žuvininkystė labai nukentėjo ir 
atiduodama privatinėms 

žmonėms.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 17, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Vokietija nesiskubina at
naujinti prekybą su 

Rusija.
Nemano, kad Rusijos duotosios 

gvarantijos yra užtektinos.

$17.22 
tl.8f 
$8.19 
M.tO

$88.4^ 
$14.59 
$22.60

- __Vokiečių 100 markių $1.00

•j Olandų guldeną 
m- -------------------------j ' Norvegų IbO krbnų
ualrifidhnips' švedų 100 krt>nų 

. Vi!- t šveicarų 100 kronų

PARYŽIUS, -birž. 15,- šian
die patirta, kad Austrijos val
džia atšikreips prie Jungt. Val
stijų, prašydama atidėti reika
lavimą užmokėti Austrijos sko- 
lą» Kitoms šalims tokius pra- 
’lymus lyga- Aust
rija skolinga Jungt Valstijoms 
$24,0004)00 200,000
tnilfų.

REVELIS, birž. 16. — Nau
ja Rusijos ekonominė politika 
tapo praplėsta ir ant žuvinin
kystės, liaudies kolmJijsarų iš
leistu nauju dekretu.

Dekretas panaikina valstijos 
žuvavimo monopolių, valstijai 
pasilaikant tik niekurias svar
biausias vietas Volgos ir Kas- 
pijaus jurų centruose. Visose 
kitose vietose teisė žuvauti su
teikiama draugijoms, padarius 
kontraktą su vietų valdžiomis. 
Užsiimančios žuvininkyste drau 
gijos taipjau turi teisę laisvai 
parduoti savo produktus, 
mokėjus reikiamą nuomą, 
si respublikos piliečiai gali 
vo reikalams žuvauti kur 
jie nori.

Šį dekretą išleista po ilgų 
svarstymų, kuriuose buvo pri
rodyta, kad žuvininkystė labai 
nukentėjo delei įsteigimo val
stybės monopolio.

Sovietų laikraščiai sveikina 
dekretą su pasitenkinimu ir iš
reiškia viltį, kad Rusija vėl už
tektinai turės žuvies netik sa
vo reikalams, bet ir atnaujins

už- 
Vį- 
sa- 
tik

COLOGNE, birž. 16. — Vo
kietijos biznio interesai ir Vo
kietijos spauda yra la!>ai skep
tiški apie Vokietijos valdžios 
padarytą preliminarų prekybi
nę sutartį su Rusijos sovietų 
valdžia ir atvirai pareiškia, 
jog mažai yra vilties, kad pre
kyba su Rusija atsinaujindų 
greitų laiku didelėj skalėj.

Tas faktas, kad sovietų res
publika monopolizuoja visą 
importo ir eksporto biznį, ir 
taip įrašė į sutartį, neleidžia 
Vokietijos biznieriams suprasti 
to dokumento.

Nors sovietų respublika pri
siima ant savęs teises ir funk
cijas biznio korporacijos, ji 
taipjau laikosi įsigyvenusio in
ternacionalinio principo, kad 
valdžia negali būti traukiama 
teisman. Tad ji stengiasi užtik
rinti biznierius, kad prekyba 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
mų ir pavienių asmenų 
kontroliuojama arbitracijos 
smo.

Svarstydamas tą sutartį, 
.logne Gazette rašo: “Tai
pirmas žingsnis linkui atstei- 
gimo biznio ryšių, bet galuti
nas žingsnis vis dar toli ateityj. 
Naujoji sutartis reiškia, kad 
dvi biznio delegacijos, Maskvoj 
ir Berline, turi būti padidintos 
ir kad joms turi būti suteikta 
daugiau galės. Turi būti išleis
tas persergėjimas prieš klai
dingą viltį didelių prekybinių 
patogumų.

.“Vokietijos biznieriai, kurie 
patikės šiai sutarčiai, negali tu
rėti jokios gvarantijos už as
mens ar turto saugumą, kadan
gi visaip galima iškraipyti su
tarties prasmę, kad ji nebeteks 
vertės.

“Nėra jokio užtektino užtik
rinimo už saugumą Vokietijos 
gyvasčių ir turto, nes jie visa
dos bus malonėje bolševikų 
komisarų.”

SPRINGFIELD, III, birž. 15.
— Valstijos senatas vakar 21 

| balsu prieš 10 atmetė Sneed bi- 
Am. Darbo Federacijos kon- lių, nustatantį 8 vai. darbo dię- 
vencijoje- ną dėl moterų.

fir- 
bus 
tei-

Co- 
yra

NEPAISO TEISMO UŽ
DRAUDIMŲ.

DENVER, Wrž. 16. — “Jokis 
teismas pasaulyje negali sulai
kyti manęs nuo paskelbimo 
streiko, kada padėtis pateisi
na.” Taip pareiškė Kansas ang
liakasių prezidentas Alexandcr 
Howat, kuris yra nuteistas vie
niems metams kalčjiman už 
Išniekinimą teismo (Jis pas
kelbė angliakasių streiką, nors 
teismas buvo tai uždraudęs jam 
daryti).

“Kansas Industrinis teismas 
susmuks, ka<la įvyks Kansas 
valst. tikrasis streikas. Jis atei
na. Angliakasiai vadovavo ko
voje, bet prisidės ir kiti orga
nizuoti darbininkai, jei bus rei
kalo.**

Howat padavė apeliaciją ir 
yra paliuosuotas. Jis dalyvauja

................................................................................... ....... .............. —........................................ -...... ................................. .....
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SACCO-VANZETTI BYLA.

Sacco-

PUIKUS, DIDELIS

Prad vai

Norėjo padaryt kompromisą.

pasakė liūdi

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras

Tiktai Tiktai
NEDĖLIOMS

paklauso advo-

Kur Pinigas Daro Pinigą Be Pavojaus

augštin

Visų žmonių Bankas

Lietuvon

RENIO L. DOHERTY&CO

kad tai yra 
paklausė jos

kitu 
Eva 
kad

No. 19,21 & 
Corporation;

mintos Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf-

S.S.LITUANIA
“ESTONIA” ...

Pinigai Iš 
Kenoshos

LIEPOS' 20 
.... AUG. 3

Vardus, pavardė 
Gatve ..........
Miestas ........
Valstija ...... ,....

(Naujienos)

Ruatta & Serenelll 
817 Bl«e Island Ava.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS
8238 So. Hakted S», .

CHICAGO, ILL.

PAKASYK IK 
PRISIUSK ' 

ŠITĄ KUPONĄ 
, ŠIANDIE

toji Gandi d. 
koks nors koinpromi- 

padaryti. Anglai nutiktų

bu j Indijos dari 
Norėta 
sau 
nepersekioti indus, jeigu jie at
sižadėtų savo reikalavimo, kad 
Indijai butų pripažinta teisė 
spręsti apie savo likimų. Gandht 
nesutiko. Jis pareiškė, kad jo 
sutikimas šiame atvėjy, nič nie
ko nereikštų: jeigu jis visa tai 
ir padarytų, tai Indijos gyvento
jai ir nuo jo atsigrjžtų, kaip jie 
yra atsigrįžę nuo pačių Anglų.

12 PEARL STREET NEW YORK

Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai

žino, jo}.ei po įvykių Braintree 
miestely ji buvusi Mums, valsti
jos policijos-stoty, Bostone, kur 
jai parodyta kelios fotografijos, 
iš kurių vienų ji pripažinus kaipo 
to žmogaus, dalyvavusio žmog
žudy bėję. Bet paskui ji paty
rus, kad jos “pripažintasai” 
žmogus yra vienas Sing Sing 
kalinys! Taigi visai ne tas, kur 
važiavo automobily. Bet to ne
veizint, paskui ji vistiek pripa
žino italų Nicola Sacco kaipo 
žmogžudę...

Dar vienas mažmoželis. Tre- 
čiasai kaltintojų liudininkas, 
Mark Corringan, pasakė, kad jis 
matęs tų automobili, kuriuo va
žiavo banditai. Bet jis pasakė, 
kad automobilis jam išrodęs se
nas ir purvinas. Bet pirmasai 
kaltintojų liudininkas Shiley 
Neal pasakė, kad automobilis, 
kuriuo važiavo banditai, buvęs 
naujas ir žvilgantis.

žodžiu, pirmasai kaltintojų 
pasirodymas yra visai nevykęs. 
Jų liudininkai paklupdyti. Bus įvairių skanių valgių ir gėrimų. Griežš labai puiki orkestrą 

not iš Paryžiaus. Todėl kviečiamo visus, jaunus ir senus, didėlius ir 
mažus, kuoskuitlingiausiai atsilankyti ir linksmai laikų praleisti ant 
tyro oro. 1 ’ Kviečia KOMITETAS.

NOTARU UUS .
Real Estate, Paskolos, 

Inaurinai ir U.
809 W. 35th S't., Kamp. Halated Bt 

Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena

Vak.: U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.i iki 8 po pietų.

L. E. L. DR-JOS,
Nedėlioj, Birž.-June 19 d., 1921

LEAFY GROVE, A. BLINSTRUPO DARŽE, 
Willow Springs, III.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! JI© prašo 
daugiau*. Aptiokoso parsiduoda po 50o. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštų, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Bproagh of Brooklyn, New York City.

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

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

Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,

Tel. Ųaymarket 8869.

Paklupdė du kaltintojų 
liudininku.

Foreign Langųage luvestur Department 
Henry L. Dohorty & Company 

12 Pearl Street, New York.
Nepadarant man jokių lėšų malonėkit*) prisiųsti 

pilnus informacijas apie Jūsų “Auksinę Progą” Jn- 
vestmento propoziciją.

Atdaras 
SEREDOMS, SUBATOMS

anga 35c y

[Iš Federuotosios Presos]
MUSSOREE, Indija. — Ang

lų valdininkai Indijoje andais 
buvo pasišaukę pas save paskil-

Kelkalauja nubaust teisųjį.
[Ii Fodoruotoaios Presos]

NEW YORK.’ — Central 
Tradcs and Labor Council an
tinis buvo surengęs didelį ma
sini susirinkimų. Be kita pri
imta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad atatinkamosios įstaigos 
tinkamai nubaustų vienų New 
Yorko valstijos augščiausio 
korto teisėjį — Vau Sielon. 
Mat, kiek laiko atgal tas tei- 
sėjis išdavė indžionkšenų prieš 
darbininkus ir kartu pareiškė, 
kad teisinai visur ir visada tu
ri ginti kapitalų. Kitaip sakant 
būti “nuoširdžiais kapitalo at
stovais”.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago 
Tel. Yarda 4681.

rrankų taikęs ant ptyšakines sė
dynės. Dešiniosios rankos ji no 
mačius. Bet Quincy policijos 
stoty toji pati moteris sakė, kad 
Sacco dešinėje rankoje laikęs 
revolverį ir šaudęs. Sį karta ji 
betgi visai užsigynė, kad ji ką 
nors butų liudijus” apie dešinę 
bandito rankų”.

Kaltinamųjų advokatas Moore 
pasiėmė pirmesniojo moters liu- 
dymo rekordus ir skaitydamas iš 
jų atklausė:

“Klausinėjama policijos stoty 
tamsta prisiekei”, sakė Moore, 
“kad tamsta tikrai negali pri
siekti, jogei automobily buvęs 
Žmogus buvo Sacco”.

“Tai netiesa”, atsakė panytė 
Splaine “tatai aš niekuomet 

neesmi sakius”.
Vis dėlto, kada kaltinamųjų 

advokatai savo klausimais jų ge
rokai “pakočiojo”, panytė prisi
pažino sakiusi, jogei “aš nema
nau, kad šioji proga man duotų 
teisės sakyti, kad jisai yra tas 
pats žmogus”.

“Tamsta manei 
tiesa, ar ne?” — 
kitas kaltinamųjų advokatas Mc 
Aramey.

“Anąkart taip’ 
ninkė.

Po visa to panytė dar prisipa

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,n 
ji pareikite, “net, a.S jum duodu BAUBINO 

ir pagulduu į lovų."

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy- 
čiui bereikalingų nes. 
magumą.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktoriifs ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago

[It Federuotosioo Prosas] 
DEDHAM, Mass,

Vanzetti advokatai dar du kal
tintojų liudininku paklupdė . Ir 
tenka pažymėti, kad tai buvo 
patys svarbiausieji liudininkai 
— “star witnesses”. Teismo 
kambarin jie buvo pašaukti, kad 
dar kartų pasakius ir pripaži
nus, jogei Nicola Sacco “tikrai 
buvo vienas banditų”, kur nu
žudė Slater and Marrill batų 
kompanijos, Braintree miestely, 
kasininkų ir jo sargą.

Pirmiausia pašaukta liudyti 
vieną batų dirbėją-darbininką, 
Louis Wade. Puolimo metu 
Wade buvęs gatvėje. Buvęs ne
toli Slatter and Morrill kompa
nijos dirbtuvės, prie kurios kal
bamoji žmogžudybė |vyko. Už 
mėnesio laiko po tos žmogžudy- 
bės Wade buvo pašauktas j 
Brockton miestelio policijos sto
ti ir tenai jis “pažinęs” Sacco. 
“Pažin|s” jį kaipo tų žmogų, ku 
ris dalyvavo polime.

Pašauktas liudyti prie teisėjo 
Thayerio tasai VVade pirmiausia 
buvo paklaustas, ar jis pažįsta 
tų žmogų, kuris kaltinamas dėl 
žmogžudybės, taigi italą Sacco. 
\Vade nedvejodamas parodė pir
štu j geležinę klėtką, kurioje sė
dėjo Sacco ir Vanzetti. Jisai 
rodė | Sacco.

Vis dėlto, kada pats kaltinto
jų advokatas, Harold Williams, 
savo liudininko atklausė, “ar tai 
tas pats žmogus, kuris anąmet 
šaudė?” liudininkas atsakė:

“šitaip aš maniau, kai tasai 
žmogus buvo Brocktono policijos 
stoty, bet šiandie aš neesmi tik
ras”.

“Kada apie tai tamsta prade-Į 
jai abejoti? 
katas.

“Keturias savaites tam atgal” 
— pareiškė liudininkas. Tuo 
laiku aš buvau barzdaskutykloj, 
kūrion įėjo vienas žmogus, jo 
veidas man kai ką priminė. Pra
dėjau galvoti, kur aš jį bučiau 
matęs. Juo daugiau į jį žiurė
jau, juo labiau ėmiau galvoti, 
kad jis yra panašus tam, kuris 
nužudė Bardellį (Slater and 
Morrill kompanijos kasininką)”.

Vadinas, pats svarbiausia liu
dininkas nepasakė to, kas kal
tintojams buvo reikalinga.

Bet dar blogiau išėjo su 
kaltintojų liudininku, Mary 
Splaine. Tenka manyti, 
kaltintojai ja dar labiau nepasi
tenkino nei Wade’su. Nereikia 
užmiršti, kad tik jos ir Wadeso 
liudymais buvo sudaryta kalti
nimai prieš Sacco ir Vanzetti. 
Tai kągi toji moteris pasakė? 
Ogi užginčijo, tai, kų j J buvo sa
kius Quincy policijos stoty! Tai 
ji padarė dagi labai drąsiai. To
je policijos stoty jinai buvo pa
sakius, kad Sacco yra tikrai tas 
pats žmogus, kuris dalyvavo 
puolime ir žmogžudybėj. Sacco 
ji labai gerai pažinus, nors žiū
rėdama | j| pro antrojo aukšto 
langą, kuomet banditų automo
bilis visu greitumu lėkęs pro jį. 
Teisėjo Thayerio korte toji mo
teris pasakė, kad Sacco sėdėjęs 
užpakalinėj sėdynėj, o kairiąją

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidumdestyj i 
ASSOCIATION BLDG.

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

PanedSliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

MES NESIUNTINĖJAME PRIKALBĖTOJŲ
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėnj yra aprubežiuotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti 

dabar juos, paskui negausi! Kas pirmesnis, tas geresnis, tad rašyk tuojau.
JEIGU? SUŽINOSI, TIKRAI ĮDĖSI PINIGUS.
Pamąstyk—Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8%.

FOREING I.ANGUAGE INVESTOR OEPT. // x

Tiesi keliant be perstdjmo ii New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnai

I LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Šri ubų pašto laivai išplauks 

“ESTONIA” __  B1RŽ. 22
“POLONIA" JULY 6 .

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

K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 12(1 N. La Šalie St., 
CHICAGO, ILL.

touau Amurto Bureau 
Fablonas ir Mickiewicz 

▼•dtM
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivn-

KUR PINIGAS DARO PINIGĄ.
Investmentas be rūpesčio yra pelningiausias, nereikia rūpintis ir nemiegoti naktimis, niei jie yra 

pilnai išmokami 1
Kur gali būti pelningiau kaip įdėti i Now York Real Estate, kuri kas metą kįla vertėje ir ne

ša nuolatinį pelną?

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA 
siūlo jums investmentą formoje dviejų milionų dolerių vertės savo Preferred Cumulative Participa- 
ting stocko. Kaina $100.00 už Šerą $100.00 par value, mokamas pilnai arba ant išmokesčio.

6^. cumulative dividendų per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais, kurie bus pasiųsti 
jums kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio.

APAR TO gausite sekančius dividendus:
Ant kiekvieno įmokėto dolerio už šėrą ant Common Stdckd 50 centų už Serą bus mokama^ kiek

vienam savininkui preferred stocko. Pavyzdžiui, jeigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už Šerą 
į metus-gi už Preferred Stock dividendų bus mokama $2.00 j metus. Pridedant reguliari nuošimtį 6% 
į metus, pasidarys $8.00 už šėrą arba

8 PROCENTUS Į METUS.
Mokama Preferred stockholderiams.
Pelną gvarantuojama, kad bus galima mokėti extra 2% dividendų. Pelnas gali kilti

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.
BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD. šie namai 

23 Pearl Str. No. 22, 24 \Vhitchall Street ir kiti, kurie randasi po num. 8 Stato Street 
Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GA1B 
WAY REALTY CORPORATION, kuri yra kontroliuojama

HENRY L. DOHERTY COMPANY
Visiems žinomas Investment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gerą rekordą.
Šie namai yra apkainuoti geriausių New York Real Estate žinovų 5% milionų dolerių .vertės. Na

mai yra paranduoti augštos rųšies žmonių su lease’ais ant trijų iki dešimts metų-gi aplikacijos dėl ran
dų yra nuolatai prisiunčiamos.

UŽSIINTERESAVUSIŲ YRA DAUG
Užsiinteresavusių šiuo pusiulyniu yra daug. Sim tai žmonių atsilanko ypatiSkai. Tūkstančiai per laiš- 

kus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertui visų tautų atsakys tau ypatiškai arba per paša iš
aiškinant viską.

Ar Jau į ?
— # A

Buvai Atėjęs?
Daug žmonių pereitą savaite bu
vo atėję musiį Bankon klausdami 
pinigų kurso. Daugelis siuntč pi
nigus, kadangi musų kainos labai 
žemos.

ARNE BUTŲ
VERTA IR TAMISTAI ATEITI?

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

Iš Čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
liausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės paa: ■:* 

A. Pakšys
220 Mihvaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.

Žinia visiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje 

rų šapų; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu J 
naujus ir duodu Rvaraneija 
ant 5,000 mylių. Taipgi tu- 
bas sutaisau ir visą darbą 
gvarantuoju.

Pirma negu pirkaite taje
rus, ateikite ir pamatykite 
visų darbų, tad sutapysite 
puse pinigų.

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

NIZING.
2514 So. Halsted St. 

Chicago, III.
miHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

4as Milžiniškas Piknikas 
—rengi am

DR-STĖS LIETUVOS DARBININKŲ ....
Nedėlioj, Birželio-June, 19 d., 1921 

ZOPELIO DARŽE, 
Summit, III.

Pradžia 9 vai. ryte . Įžanga 30c ypatai 
PASARGA: Archer avė. karus, iki sustos, o iš 
ten paimkite Joliet karus, kurie atveža iki vietai.

PAPRASTA PROGA
Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies 

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

tui, visiškai gvarantuojame, kad Visų amžį laikys.
Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš 

taip vadinamų Storage Houąes, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mąs 
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographal vertės reteiie- 
rlų nuo $200.00 iki $225.00 tik už $85.00 su rekordais ir adatomis 
veltui iv nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį 
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar wholosale.

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

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

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

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO., 
Dirbtuvių atstovai.

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

Stogu Dengejas
Šiuomi pranešu visiems namų sa

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

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

. J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
U DOOADSVAY ________NEWYOim.N.Y.
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kis. Jiems labai patinkanti si

RACINE, WIS.

Praeitą nedėldienį A. L. 
Sandaros 35 kuopa turėjo 
važiavimą Midsvay Parke. Da
lyvavo gražus būrys svečiui. 
Žaislų programėlis susidėjo iš 
traukimo virvės, lenktynių etc. 
Virvę trauke vedusiųjų jiegos 
prieš nevedusi uosius, ir nevedė- 
liai laimėjo. Bais pa lenki n- 

vedusius,

18

rengias kviesti ir daugiau drau
gų čia atsilankyti ir grynu oru 
pakviepuoti.

čia yra daug ežerų, kur gali 
maudytis ir žuvis gaudyti- Nau
jienos mus pasiekia kas dieną. 
Norintieji daugiau patirti apie 
šią apielinkę gali kreiptis į uki-

pade- 
fasci- 
“kuo

atsakymui pašto ženklelį.
—Vietos Ūkininkas.

ti tuo. kad nuveikė 
kavalieriai didžiavos, kad da
bar, girdi, “burdingbosiai” ne 
taip lengvai drįs savo “burdin- 
gierius” “kikinti” nuo “burdo.”

Vyrų lenktynėse dovaną lai
mėjo Geruckis, o merginų — 
p-lė Erzikevičiutė. šokiai ėjo 
paprastu žarų ir jaunimas padų 
nesigailėjo šauniems lietuvių 
suktiniams, klumpakojams etc. 
ir noriu-miego-tuoj-užmigsiu 
amerikietiškiems. Išvažiavimas 
pasibaigė apie pusę dešimtos 
nakties, kuomet svečiai, gai
žiai pasilsio dieną praleidę ty
rame ore, dainuodami 
ant namų. Išvažiavimas
kuopai ir pelno apie 35 dole
rius.

Amerikos Darbo Federaci 
jos konvencija.

Susikirtimas Airijos klausimu.

davė

Tą pačią dieną be sandarie- 
čių buvo dar du vietos lietuvių 
piknikai. —Meldinietis.

McNAUGHTON, W1S.

Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj.

Nedėlioje, 12 dieną birželio, 
buvo vietos Ūkininkų Draugi
jos susirinkimas. Nutarta pa
rengti šeimynišką pikniką pas 
ūkininką P. P. Simanauską. 
Tvarkos vedėju išrinkta uk. S. 
A. Dementis- Piknikas bus lie
pos 3 d. Programas prasidės 
apie trečią valandą po pietų.

Sekamas draugijos susirin
kimas įvyks pas J. Guzauską 
liepos 10 (J., apie 2 valandą po 
pietų.

Jau linksmas ir gražus pava
saris prasidėjo f O pas mus, 
brolyti, apie Cliicagą, pavasa
ris jau beveik ir pasibaigė. Vė
lyvi, jus. ūkininkai, žmonės! — 
Korektorius]; jau rugiai ima 
žydėti, o kiti vasariniai javai 
gražiai
džiaugias, ir laukia, kad šie me
tai bus 
lietaus.

Ūkininkai

geri, nes yra ganėtinai 
Jau ir draugai cliica- 
Naujienų skaitytojai, 
mus atlankyti; pereitą 

pas uk. (naujdenietj))savaitę
S. A. Dementį buvo atvykę
Pranas Beišinas ir M. Navic-

[Iš Federuotosios Presos]
DENVER.— Vakar naktį, bir

želio 14, buvo gan stiprus susi
kirtimas — Airijos klausimu. 
Vienas delegatas iš New Yorko, 
Peter J. Brady, sušaukė specialį 
delegatų posėdį, kad pasitarus 
delei rezoliucijos, kuri bus pa
siūdyta Airijos klausimu. Bet 
čia paaiškėjo, kad Brady pasiūlė 
ne tą rezoliuciją, kurią jis buvo 
sutikęs siūlyti būdamas New 
Yorke. Pirmoji rezoliucija be 
kita reikalavo, kad butų boiko
tuojama Anglijos dirbiniai. Ta, 
kurią Brady pasiūlė specialiam 
delegatų posėdžiui, apie tokį boi
kotą nekalba.

Aną rezoliuciją, kuri reikalau
ja boikotuoti Anglijos dirbinius 
tuomet pasiūlė vienas chicagie- 
tis, Theodore J. Vind. Po ilgų 
ginčų Vind originalą rezoliuciją 
atsiėmė, pareikšdamas, kad jis 
pasiūlys ją kuriam nors regulia- 
riniam konvencijos posėdžiui ir 
darys visa, kad ji butų priimta.

Abidvi rezoliucijos nedaug te
siskiria. Visas skirtumas tik ta
me, kad pirmoji yra griežtesnė 
ir reikalauja boikotuoti Angli
jos dirbinius, o antroji — tai
kesnė ir apie tokį boikotą nekal
ba.

reikalų ministerio padėjėjas 
Porzio. Socialistų delegacijai, 
kuri atėjo pas jį reikalauti, kad 
juodašimčiai turi būt suvaldyti, 
vidaus reikalų ministerio 
jėjas pareiškė, kad prieš 
ti’us valdžia panaudosianti 
grieščiausių priemonių”.

Kodėl tai padaryta? Gal Ita
lijos valdžia pati “susiprato” ?, 
Ne. Tokios minties jai įkvėpė 
socialistai. Įkvėpė savo laimė
jimais praeitų rinkimų metu. Į 
Viltis, kad socialistai “šį kaitą 
bus galutinai sumušti”, pasiro
do, buvo tik svajonė. Rinkimų 
metu, neveizint terroro, kurį 
prieš juos vartojo juodašimčiai 
pačios valdžios padedami, socia
listai savo pozicijas atlaikė. Val
džia pamatė, kad socialistų par
tija yra jėga. Tokia jėga, su 
kuria norint nenorint ji priver-. 
sta skaitytis.

Ve, todėl Italijos valdžia ir 
“susiprato”.

Atsiminė — Burlesoną.
[Federuotosios Presos koresp.]
CHICAGO. — Pramoniečių 

unijos laikraščio laidai už bir-{ 
želio ketvirtą atimta antros 
klesos siuntimo teisės. Kodėl 
tai* padaryta — nesakoma.

Samdytojams nesiseka.
[Iš Federuotosios Presos]

OKLĄHOMA. - Vietos spau
stuvių savininkai buvo pradė
ję taip vadinamą “open shop” 
kampaniją. Darbininkai tečiaus 
tokio griežto pasipriešinimo 
savo samdytojams pareiškė, 
kad kampanija susmuko.

Italijos valdžia 
“susiprato”.

Ima už keteros juodašimčius.

[Iš Federuotosios Presos]

ROMA. — Milano policija ne
senai padarė kratą kraštutinių- 
jų nacinalistų (Fasciti) organi
zacijos raštinėje ir areštavo tos 
organizacijos sekretorį Passella.

Tuo pačiu laiku centralinė val
džia Romoje paskelbė, jogei ji 
tų nacionalistų (taigi juodašim
čių fasciti’ų) žygiams pritarti

1 negalinti. Tai padarė vidaus

NUMAŽINTA KAINA
Tūzas Keturių cilinde- 

rių Motorcycle
Buvo ’* DABAR

$585 $495
Pagabiausi, geriausi ir ekono

miškai sudėta mašina. Senos ma
šinos mainomos. Priduok savo or
deri dabar, ūmai išsiųsime.
Parduodami lengvomis išlygomis

Haverford Cycle Co.
222-224 W. Madison St.

Arti Franklin St.
Atdara subatos'vakare iki 9 vai.
Bargenas ant vartotų motorcycle, 

$50 ir augštyn.

HALLO PAPA! Ar 
nunešei mano cetnus į

Mokink jį

tapumo

Ar rodai SAVO sunui vienintelį kelią į 
neprigulmybę ?

Atidaryk taupymo akauntą šiandien.

Bankas atdaras utarninke iki 8 vai. vak., subatoje iki 9 vai.

(ome Bank aitrus T /S 
.1 Br.«SQD@K@asaE^EQZI3l v

M1LWAUKEE & ASHLAND AVĖ.

$7,000,000

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

Emilija Dagis, moteriškų drabužių Nd. 94.
Čcverykų Departamente. 

Stove Kanus No. 167.
Margarct Balton No. 162.

Vyriški gražus Išeiginiai marškiniai, madras 
ir perkelio, gražiausių patrinų, ncšiųitančių 
spalvų, minkštais dubeltavai rankogaliais, mie- 
ra 14'/2 iki 17'/2. Reguliarė $2.00 ir $2.50 ver
tės, specialiai po

Vyrams juodo satino darbi
niai marškiniai, su pamušalu 
kalnierius ir rankovgaliai. Mie- 
ra 14 iki 17. Reguliarė $1.75. 
Pardavimui apkainuota po

Orietnal Voiles
Didžiausias pasirinkimas tam 

šiame dugne išspausto voiles, 
mylimų spalvų, 38 colių, pir
mesnė kaina 89c. vertės jardas 
po

69c
Importuoto Swiss
Importuoto įaustais cinkiais 

Swiss, navy su baltos spilkutčs 
ženklu ir navy su raudonos spil 
kūtės ženklu. 31' colio pločio. 
Kiti reikalauja $2.50 už jardą, 
musų kaina jardas

$2.00

Vaikams bliuzos puikaus per
kelio, gražios patrinos, ilgoms 
rankovėms, iniera 6 iki 16 me
tų. Reguliarė $1.00 vertes už

Šilko Voiles
36 colių austo spalvose šilko 

dtesems voiles, šviesaus ir tam
saus dugno, 38 colių pločio, 
specialiai jardas

79c
Gingham Dresės

Tik-ką aplaikčnve vieną dėžę 
32 colių gingham—parinkto ly
gaus ir spalvuoto, 50 c. ver
tės, tavo pasirinkime jardas.

39c

AR MANAI APIE NAMUS?!
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bunga]ows, dviejų flatųj 

ofisams namų, teatrų, lįgon- 
bučių arba garadžių.

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

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

SMy Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Sųuare Bldg.

139 N. Clark St.

IBBBBBBBBBBBflBUBUJB
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T. Pullman 5482

t. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago. III.

Dr. A. R. Blumenthal 1
AKIU SPECIALISTAS

Akta Ktiaadaaela Dykai

Val.i

nyksta regėjimas.
Mes vartojam 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
■reiniame i vai

kus. Valu nuo 9 ryto Ud 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 Ud 12 dienų.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487

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

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

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

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

VALANDOS i Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.

( Dienomis: CanaI 
8110 arba 857

Naktimis: Drezel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Telephonaii

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.
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lis 
toasted
LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

MoterUkj, Vyriiks k , 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8;30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 val.

valandos ryto iki 1 vai. po pieu 
Telefonas Dreiel 2880 

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

JO'E SHIMKUS 
Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

COME PUT OF THE BEATEN PATH

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

PASIDARYK PATRAUKIANČIUS NAMUS — LENGVI IŠMOKĖJI 
MAI PRIGELBĖS

liai /.
PO
Kėdė pritaikinti

PARLOR 
ROCKERIAI

Turtingo Ma- 
hogany baigi
mo; rankomis 
lendriniais iš- 
pynymais; «u- 
gštas užpaka- 

' lis, puikiausios 
6ueen Anne pa 
trinos. Pirkūjv 
savaitėj specia

$13.50
$13.50.

DRESERIAI .. 
Didelis ([resesris 
gero išdirbimo, 
ųuarter oak baigi
mo; dideli rėmai 
ir franeuziško sti
klo veidrodis. Spe

^$28.75
Ohifonier pritai

kinta $27.50.

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No. 

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

vakare išskiriant nedėldienius.V-.......  ■■*■■■!■ .................... ij
m.. ... ..... ..—. -..-L .......................... ,J

--------------------- :----------------------------------
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted S t., 

Kampas 18 ir Halsted St.
!■■■■ —- ■■■■ ..................... —-v

PAGABUS SEKLYČIAI SETAS 
Turtingo Mohagony petrinoš, stam 
bus rėmai, platus rankoms pasidė
ti, pakabinta apačia, apmušta ge
ra tikra oda; kambariui papuoši
mas puikios rųšies rakandais. Pir
kėjų savaitėje spe- CtQ7 CZA 
daliai 3 šmotai 4*0 f .UU

DIVAN-DIVENPORTS
—fruntiniai ir miegruimui; tikro 
aržuolo, svarbios rųšies; artificial 
oda apmušta. Pirkėjų fi*Ert 
savaitėje specialiai M*“ ■ «WV

2 COLIŲ STULPELIAIS MISIN
GINES LOVOS.

Virbalai 2 colių; gražiai lekčruotos 
polet; visokios mieros. Chicagos 
puikiausios lovų vertės. Speciliai 
pirkėjų savaitėje $27.50

specialiai 
už

REFRIGE- 
ratoki ai

Ice King, 3-os 
durys iš šono, 
ir ledui; šešias 
dešimts svarų 
ledo telpo; tik
ras vėsus oras 
vaikščioja. Pir 
kojų savaitėje, 

$24.75

SPECIALIAI PERIODO DINING 
RAKANDAI

Padaryk savo namus užkviečian- 
čiu. Ištaisyk pagal šių dienų rei
kalavimą, kurio

KĖDĖS
Laiko patrinos; 
Jecobean aržuo
lo, augštais at- 
lašais; rudos, 
tikros spaniš- 
kos odos slip 
seat. Specialiai 
pirkėjams šią sa 
vaitę vie- 

uk $7.50

yra gražiausiais. 
DINING 
STALAS

1 William & Ma
ry patrinos; ex- 
tra dideliais 
moldingo kraš
tais; 6 pėdas iš- 
skečiamas vir
šus; stambia 
apačia; rudo, Ja 
cobean aržuolo; 
gražiausias din- 
ing šmotas.

$34.75

45 SVARŲ
Nei krasa, nei telefonu orderių 

nepildome.
Padaryti iš puikiausios baltos va

tos, pusėtinai stori; aplenktais 
kraštais, gerai iškimšti, visokio 
dydžio. Specialiai pir- (P f* 7 K 

kėjų savaitėje 4*U« f w

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
■Tel.: Yards 6666

Boulevard 8448
S DR. V. A. ŠIMKUS J 
Į Lietuvis gydytojas, Chirurgas S

Akušėraš ■
■ 3203 So. Halsted SU Chicago. P 
jj Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
JJ v. v. Nedėliomis 10-12 ryto. 
ftlBBBBBBBBBBBBBBBBBC

------ DR. S. BIEŽIS------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Ijeavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų. <

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų Ud 9 vakare.
... i ■ ! .....................

Telcphono Yards 5884

DR. P. G. W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted St„ Chicago, III.

■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, Dl.

r1 .. ........ .........
Tel. Pullman 842

DR. I, E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

1D90D Michigan Ave^ Roselanda.
Vai. 10 iki 12, 2 Ud 4 ir 6:81 

iki 8:80 vak.



J
BMM

'SAVjmros, pam m PSttiySa, Birželio 17,1921

The Lithuanian Daily N«ws
PubUehed Daily ezcapt Banda, b

Edltor P. Grigaitis

1789 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Roosrrelt 8500

Šitas Vokietijos ir Fran
ci jos susiartinimas tečiaua 
jau baugina Angliją ir Ame
riką, kurios numato, kad 
vokiečių ir francuzų kapita
listai, veikdami išvien, galės 
sumušti visus konkurentus 
tarptautinėje rinkoje.

gag. Ir, be to, jisai galėjo 
turėt pamato manyt, kad jo 
draugiškumas ir bolševi
kams yra šio-to vertas. Ma
šinistų unija yra vienintelė 
bent kiek žymesnė darbinin
kų unija Amerikoje, kuri 
pritaria bolševikams ir stoja 
už “trečiąjį internacionalą”.

Subscription iut«si b Į Iš piktumo, Johnstonas 
38.00 per year in Canada.
37.00 per year outaide of Chicago. pasakė. 
38-00 per year in Chicago.

“Aš pabaigiu visus rei
kalus su sovietų Rusija. 
Keliausiu namo Amerikon 
ir užmiršiu Rusiją. Musų 
unija paliaus vedusi agita
ciją už Rusiją po to, kad 
Mulholiand ir aš tapome 
apgauti.” \
Pirma negu Johnstonas 

iškeliavo iš Amerikos, jisai 
buvo gavęs iš įvairių šaltinių 
užtikrinimu, kad sovietų 
valdžia nedarysianti jam jo
kių kliūčių, įvažiuojant į Ru
si te-

šita lekcija bus naudinga 
Johnstonui. Jisai buvo per
daug aklai tikintis žmogus. 
Bet butų buvę dar> geriau, 
kad bolševikai butų įsileidę 
jį į savo karalystę: pamatęs 
savo akimis, koks tenai yra 
'“rojus”, jisai butų galutinai 
atsikratęs nuo savo klaidin
gų įsivaizdinimų apie bolševi 
kišką komunizmą ir butų 
galėjęs padėti atsikratyti 
nuo jų ir kitiems savo unijos 
nariams.

To, matoma, sovietų val
džia ir bijojo, jeigu neįsilei
do jo j Rusiją.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskirlaat 
nedėldieniue. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Babtai St., Chicago, 
HL — Telefonas: Roosovelt 850®,

Užsisakomoji Kainai 
Chicagoje — paštu:

Metama----------- , — >8.00
Pusei metą — „, , 4.50
Trims mėnesiams ———— 2 J5 
Dviem mėnesiams - , 1.7*
Vienam mėnesiui 1.00

Dhicagoje —• per neėiotojusi
Viena kopija .. ■ > 08
Savaitei   —   ■ , ■ 18
Mėnesiu! - - - ■ 75

Suvienytose Valstijose M Chicagoj, 
paštui

Metams___________ , < 37.00
Pusei metą . 4.00
Trims mėnesiams , 2.00
Dviem mėnesiams T 1.50
Vienam mėnesiui........................ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMl 
(Atpiginta)

Metams-------------
Pusei metą
Trims m Stipri am«

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
t jilju

38.00
. 4.50 
. 2J5

Bolševikai 
kaltina lenkus.

Nesenai mes padavėme ži
nią, paimtą iš socialistų re
voliucionierių laikraščio 
“Volia Rossii”, kad bolševi
kai rengiasi užpulti Lietuvą 
ir tuo tikslu organizuoja 
tam tikrą “lietuvių armiją” 
Smolenske.

Bolševikai kaltina tuo pa
tim lenkus. Jų telegramų 
agenura “Rosta-Wien” pra
neša savo gegužės 26 d. lai
doje.

“Lenkija ruošia karinį 
veikimą prieš Lietuvą ir 
Latviją, kurios stovi ant 
kelio lenkų imperialis
tams. Lenkija pradėjo de
rybas delei gavimo Kau
no ir Liepojaus, kaipo at
lyginimo už Sileziją”.
Veikiausia “Rosta” sako 

tiesą. Bet gali būt, kad ir 
“Volia Rossii” pranešė tiesą.

Nėra jokios abejonės, kaa 
Lietuvą pasigrobt norėtų ir 
lenkų imperialistai ir rusų 
bolševikai. Kaip Lenkija, 
taip ir Rusija, mat, badauja, 
o Lietuva turi pakankamai 
duonos.

Francuzų ir 
Vokiečių santarve.

Neįsileido 
į Rusiją.

Dalykas, apie kurį, rodos, 
niekas ir nesapnavo keletas 
savaičių atgal, jau yra vyki
namas gyvenime. Franci j a 
ir Vokietija tveria ekonomi
nę santarvę.

Nesenai mes šioje vietoje 
minėjome, kad Franci jos 
“paliuosuotojų sričių minis- 
teris” (kitaip sakant, rekon
strukcijos ministeris), Lou- 
cheur, ir Vokietijos rekon
strukcijos ministeris, Rathe- 
nau, laikė konferencijų ir 
svarstė tų dviejų šalių susi
taikymo pienus. Dabar pra
nešama, kad Vokietijos mi
nisteris jau raportavo apie 
tą konferenciją savo val
džiai.

Konferencija, pasak jo, 
pavykusi labai gerai. Abie
jų šalių atstovai priėję prie 
sutarties pamatiniuose daly
kuose, kurių prasmė esanti 
tokia, kad Vokietija ir Fran- 
cija stengsis kooperuoti vie
na su antra; Vokietija ap
rūpins Franci ją anglimis, o 
Francija aprūpins Vokietiją 
geležies ruda, šitokis-gi tų 
dviejų šalių bendradarbiavi
mas prives prie to, kad ir ki
tuose klausimuose jiedvi 
vengs susikirtimo tarp sa
vęs, ir todėl išnyks pavojus 
naujo karo.

Sakoma, kad Vokietijos 
valdžios ir parlamento sfe
rose tas Rathenau raportas 
iššaukęs labai gerą ūpą. Bet 
tur-but ir Francija yra pa
tenkinta tuo, kad jos santy
kiai su artimiausiuoju kai
mynu priėmė tokį krypsnį. 
Girdėt, kad Briand’as keti
nąs prašalinti iš savo kabi- 
neto finansų ministerį Dou- 
mer, kuris priešinas susitai-

Iš Berlino ateina žinia, 
kad Amerikos mašinistų uni
jos (Internacional Machin- 
ists’ union) prezidentas, 
Martin Johnston ,negavo 
leidimo važiuot į Rusiją.

Jisai norėjo aplankyti so
vietų respubliką, kad savo 
akimis pamačius, kaip tenai 
stovi dalykai, ir kad paskui 
galėjus dar karsčiaus agi
tuoti už bolševizmą ir už 
“trečiąjį internacionalą”. 
Bet nežiūrint visų jo pastan
gų gauti leidimą į važiuot į 
Rusiją, sovietų vyriausybė 
atsisakė jį įsileisti.

Johnstonas tuo budu turi, i ■
nieko nepešęs, grįžti namo. 
Suprantamas dalykas, jam 
labai pikta. Jisai juk kelia
vo į bolševikų kraštą ne su 
blogais norais, o priešingai

kaipo geriausias jų drau- kymo politikai su Vokietija.

Į Apžvalga Į
i < z 

DARBININKŲ SKALDYMO 
MEISTERIAI.

Komunistų spauda praneša, 
kad lietuvių rubsiuvių arnalga- 
meitų unijos 54 ir 58 skyriai, 
Brooklyne, laikė susirinkimą ir 
kuriame tapo nutarta išreikšti 
norą, kad amalgameitų unija 
prisidėtų prie komunistiško dar
bininkų unijų internacionalo. 
Tas nutarimas skamba sekamai:

“Kadangi Amalgamated 
Clothing Workers of A. unija 
dabartiniu laiku nepriklauso 
prie jokios Tarptautinės Dar
bininkų Unijos;

“ kadangi klasių kova tarp 
darbininkų ir kapitalistų vi
same pasaulyj priima labiau 
ir labiau išvaizdą vieno tarp
tautinio fronto, ir

“Kadangi šios sąlygos, ku
rios grūmoja darbininkams, 
reikalauja, kad darbininkai 
turi susivienyti tautiniai ir 
tarptautiniai, idant sudarius 
vieną tvirtą frontą prieš dar
bininkų priešus, ir

“Kadangi dabartiniu laiku 
yra dvi darbininkų Tarptauti
nas — Amsterdam’o federaci
ja, vadovaujama tų išdavikų- 
vadovų, kurie laike karo ir po 
karui išdavė darbininkus, ir 
Tarptaut. Taryba Amatinių ir 
Pramoninių unijų, susidedanti 
iš viso pasaulio revoliucijinių 
darbininkų unijų, —

“Todėl tegul bus nutarta, 
kad šis lokalo susirinkimas 
(ir executive board) 54 ir 58 
of the A. C. W. of A. parėmė 
Tarptautinę Tarybą Amatinių, 
ir Pramoninių unijų, kaipo 
vieną tikrai kovojančią Tarp
tautinę Darbininkų Uniją, ir 
norime, kad Generalis Execu- 
tive Board A. C. W. of A. pri
sidėtų prie Tarptautinės ir 
darytų visus reikalingus žing
snius, kad butume atstovau
jami Pasauliniam Kongrese 
darbininkų unijų, kurį šaukia 
Amatinių ir Pramoninių Uni
jų Laikinoji Taryba.”
Komunistų laikraščiai, kurie 

paskelbė šitą rezoliuciją, džiau
giasi, kad ji buvo priimta be
veik be jokių ginčų. Jų nuomo
ne, tatai rodo, kad lietuviai rub
siuviai Brooklyne labai pritaria 
maskviškiam unijų internacio
nalui. Bet ištiesų ta ginčų sto
ka liudija apie visai ką kitą.

Susirinkime nebuvo ginčų 
dėlto, kad niekas nepasistengė 
sigilinti į tos rezoliucijos turi

nį. Jeigu darbininkai butų pa
sistengę suprasti Jos prasmę, tai 
,ie ne tiktai butų balsavę prieš 
rezoliuciją, o ir butų pakėlę ant 
; uoko jos autorius.

Tik pažiūrėkite, kas joje pa
sakyta. Pirmiausia nurodoma, 
kad kova tarp darbininkų klasės 
ir kapitalistų klasės visame pa
saulyje priima vis labiau ir la
biau išvaizdą vieno tarptautinio 
fronto, ir kad todėl darbininkai 
turi vienytis, idant sudarius vie
ną tvirtą frontą prieš savo iš
naudotojus. O paskui sakoma: 
mes norime dėties prie to unijų 
internacionalo, kuris yra priešin
gas Amsterdamui. Kur-gi čia 
logika? Jeigu viso pasaulio dar
bininkai turi sudaryt vieną fron
tą, tai juk yra kenksminga 
skelbti kovą darbininkų unijų 
internacionalui.

žipoma, kęmunistai sakys, kad 
tarptautinis darbininkų judėji
mas jau yra suskilęs į dvi orga
nizacijas ir kad todėl šioje va
landoje nepalieka nieko dau
ginus, kaip tiktai pasirinkti 
vieną iš tų organizacijų, kuri 
^ra geresnė, ir prisidėti prie

joi. Bet jie nepasako darbinin
kams tikro skiilumo tarpe tų 
dviejų organizacijų. Jie užtyli 
tą faktą, kad Amsterdamo dar
bininkų unijų internacionalas 
apima beveik visą pasaulio dar
bininkų judėjimą, kuomet komu
nistinis darbininkų unijų inter
nacionalas,. arba vadinamoji 
“Tarptautinė Taryba Amatinių 
ir Pramoninių Unijų”, yra tik
tai menka to judėjimo atskala. 
Unijos, prisidėjusios prie Ams
terdamo internacionalo* turi apie 
27 milionus narių, o komunisti
nis unijų internacionalas kažin 
ar turi už Rusijos ribų bent dve
jetą milionų narių. Rusijoje-gi 
darbininkų unijos nėra laisvos 
organizacijos; jos yra tiktai 
priedas prie valdžios mašineri
jos.

Eiti su Maskvos internaciona
lu ir kovoti prieš Amsterdamo 
internacionalą reiškia skaldyt 
darbininkų judėjimą.

Bet tos rezoliucijos autoriai 
no tiktai užtyli svarbius faktus, 
o ir meluoja, stengdamiesi ap
gauti darbininkus. Jie sako, 
kad Amsterdamo internacionale 
vadovauja “išdavikai-vadai, ku
rie laike karo ir po karui išdavė 
darbininkus”. Rezoliucijoje nė
ra paaiškinta, apie kokį “išdavi
mą” čia eina kalba, bet galima 
numanyti, kad turime omenyje 
tuos darbininkų vadus, kurie ka
ro laiku rėmė savo valdžias ar
ba kurie paskui priėmė mini ste
lių vietas buržuazinėse valdžio
se. - Bet juk Amsterdamo unijų 
internacionalo vadovavimas yra 
Holandijos socialistų rankose; o 
Holandija nedalyvavo kare ir so
cialistai jos valdžioje vietų ne
turėjo.

To negana. Amsterdamo uni
jų internacionalui priklauso vi
sokių srovių darbininkai: jame 
yra revoliucinių socialistų ir de
šiniųjų socialistų ir taip pat yra 
comunistų; jisai yra darbininkų 
tiesos, o ne partijos organizaci- 

; a. Todėl yra nesąmonė kaltin- 
;i tą internacionalą tuo, kad ja
me vadovauja tas arba tas. Jei
gu komunistai nori jame vado
vauti, tai tegu jie pasistengia 
gyt daugiaus pritarimo darbi

ninkų miniose. Bet ardyt dar-

bjninkų klosoa organizaciją Vien 
dėlto, kad jos nariai remia so
cialistus, o ne komunistus, yra 
nusidėjimas,

Pačioje rezoliucijoje pasakyta, 
kad visi darbininkai turi sudaryt 
vienų frontų prieš savo išnaudo
tojus, ir kad reikia vesti klasinę 
kovų. Tuo-gl tarpu rezoliucijos 
autoriai ragina, kad darbininkai 
ardytų savo klases organizacijų 
(r vestų kovų prieš savo klesos 
draugus, kurių yra mintys kito
kios, negu komunistų.

Aiškus dalykas, kad Brookly- 
no rubsiuviai, balsuodami už tų 
kvailų rezoliucijų, nepagalvojo 
apie tai, kų ji reiškia. Jų neap
sižiūrėjimu pasinaudoti tie gai
valai, kurie laike streiko leido 
provokatoriškos lapelius prieš 
unijos viršininkus ir kurie šiaip 
pasižymėjo, kaipo darbininkų 
vienybes ardytojai.

ku, kad prie tokio nesutarimo 
tarp Lietuvos valdininkų iš 
vienos pusės ir jos piliečių Iš 
kitos r— šalis progresuoti nega
li. Vieton padėti savo piliečių 
pastangoms kelti šalį, Uetuvos 
valdžia su savo brutališkų val
dininkų šaika jiems pakenkia. 
Prieš Lietuvos piliečius stovi 
dar eile metų sunkios kovos, 
iki jie išmokins savo valdinin
kus apsieiti su jais kaipo su 
žmonėmis. —- J. Lapas.

Ko jie taip rūpinasi?

siutinai įgriso. Tai, kų 
žadėjo komunistai, bu-

ST. PSIBISEVSKIO

SKaltytoJu Balsai
tiretkštaa štame ekprtufe 

naotnonea Redakcija

NfiRA SUSITARIMO.

SugrĮŽusleji iš Lietuvos alne- 
rikiečiai nusiskundžia dėl ne
deramo Lietuvos valdininkų el
gesio su žmonėmis. Turėjusie
ji kokių nors reikalų su Lie
tuvos valdininkais amerikie
čiai nupeikia juos už meškišką 
patarnavimų. Nuėjus Lietuvos 
piliečiui kokiais nors reikalais 
į valdininkėlio raštinę tenka 
laukti kelias valandas, nors 
toks valdininkėlis nėra nė kuo 
užimtas. Išlaukęs kiek laiko 
žmogus netenka kantrybės ir 
eina sau, arba gauna įsakymų 
ateiti ryto. Turintieji drąsos 
tam Lietuvos valdininkėlių ne
rangumui pasipriešinti esti ap
stumdomi ir metami lauk. Lie
tuvos valdininkai mano, kad 
jie yra pastatyti ne žmonėms 
piliečiams patarnauti, bet val
dyti juos, davinėti jiems įsa
kymus, kad kiekvienas pas jį 
atsilankęs žmogus turi jo bi
joti ir apie jį tūpčioti. Tai yra 
caro laikų brutališkos činovni- 
kybes liekana- Labai yra aiš-

Musų komunistai iš Laisvės 
jau nekartą yra pasakę, kad 
Amerikos lietuviai socialistai 
“galutinai nusmuko”; kad Šios 
šalies lietuviai darbininkai J 
juos “jokios atydos nekreipia” 
ir tt.

Bet kiek kartų jie šitą pa
sakaitę pakartojo, tiek kartų, 
apsisukę, lietuvius darbininkus 
persergėjo; “draulgai, {pateisau- 
goklte jų”...

L. S. S. Plldomasal Komite
tas nesenai paskelbė ilgesnį ra
štą — atsišaukimą Į Amerikos 
lietuvius darbininkus. Tame 
atsišaukime įrodyta, > kad Lie
tuvos valdžios politika yra re
akcinga, kad šitokiai tos val
džios politikai Amerikos lietu
viai darbininkai pritarti nega
li. Dabar, kuomet toji valdžia 
rengiasi prašyti pas Amerikos 
lietuvius darbininkus pinigų, 
reikia jai atsakyti: “nė vieno 
cento!” Vietoj to lietuviai dar
bininkai, gyvenantys Jungtinė
se Valstijose, turi remti savų

Ii tų draugų judėjimų — socia
listinį ir profesinį.

Kasgi tame bloga? Tokie ko
munistai prieš “buožių” vald
žių juk visuomet purkštavo. Da
bar, kada tų valdžių ir vėl pa
smerkė socialistai (jie visuo
met jų smerkdavo), tai komu
nistai turėtų tik pasidžiaugti.

Bet ne. Komunistai ėmė —• 
įprastu jiems budu — purkš
tauti prieš socialistus. Girdi, 
tuo jie nori* parduoti darbinin
kų reikalus... Negalėdami su
kontroliuoti savo pairusius ^ner
vus, komunistai nė iš šio ne

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

jokių

(T«sa)
......... ........ ... .

O kokioj puikioj išvaizdoj pasirodė Gor- 
donui! Nuvargęs, nuilsęs. O paskui tas ašaro
tas atsakymas: negaliu!

Jisai neprivalo daugiau apie tatai galvoti. 
Taip, beto, kosulys jį atitraukė nuo to.

— Dabar nė žodžio daugiau!
Paliepė patsai sau.
O ir jau vėlu buvo galvoti. Pcrvelu. Beja, 

ir patsai nežinojo kodėl pervėlu; nebuvo
laniatavimų taip galvoti. Dabar jisai turi veik
ti, norints ir širdis iš krutinės iššoktų nuo bai
mės. >

Atsikėlė, išgėrė ir vėl atsigult-
Dabar jau nejautė baimes. Buvo laimin

gas, kad nereikia daugiau galvoti apie savo dar
ią. Nutarimas priimtas. Tat, kągi dar galvoti?

Keistas dalykas, ištisas keturioliką dienų 
žmogus tvirtai laikosi noro ką tai padaryti, o 
paskui staiga paskutinėj valandoj ima abejoti...

Tame pasirodė bailus šuniškas prigimimas, 
kurį pagimdė jame skurdas ir pažeminimai... 
Pažeminimai, kuriuos jisai kentė dėl Poles. Bet 
argi galėjo leisti, kad Pole mirtų iš bado?

“Užvis svarbiausia, — įrodinėjo sau, — 
nutarti ką nors, ir taip galingai ištobulinti, kad 
tas galėtų patraukti žmogų, oran pakelti...” Ir 
jisai atsiminė burtininką Simoną Volhvą, kur
sai taipgi galėjo pasikelti oran. Kodėl ne?

Jisai aiškiai jaučia savyje du įvairiu gyvū
no, griežtai viens nuo kito atskirtu ir visiškai 
viens į kitą nepanašių. Kodėl, ištikrųjų, žmo
gus, ką t nors nutaręs, negali nešioti savyje kito 
žmogaus, drebančio iš baimės? Vienas tų žmo
nių yra, žinoma, Gordono valia, Gordono palie
pimas; beto, juk tas vistiek.

Gulėjo ant lovos. Tarpais jį apimdavo di
delė baimė. Laiks nuo Jaįko jam emč rodyties, 
kad kraujas*gyslose sustoja ir tik vėliau vėl 
pradeda judėti. Bet tas nelabai jį gązdino, to
dėl kad jisai jau priprato prie to.

Klausėsi laikrodžio tvaksėjimo, pyko todėl, 
kad tvaksėjimai atrodė jam nereguliariški, sten
gėsi sau įrodyti, kad tai klaida, paskui vėl jį ap
imdavo apatija.

to savo laisvės špaltas užpildė 
“mopsais” Ir “buldogais”!

Keista. Ko tie žmonės taip 
rūpinasi socialistais? Argi pri
dera rūpintis tais, kurie “nie
ko nereiškia?”

Taip nėra. Musų komunis
tai mato, kad jų kromelis tuš
tėja. Jų pasakos apie socialis
tų “parsidavimus” ir komuni
stų partijos “gerumus” Ameri
kos lietuviams darbininkams 
jau 
jiem
vo tik ^Vajonės. Komunistai te
galėjo tik ardyti. Skaldytis ir 
rietis jie tikrų tikriausi specia
listai.

Dabar ve, pamatė, kad lie
tuviai socialistai veikia; kad 
prie Jo veikimo, šiaip ar taip, 
prisidės minios Amerikos lie
tuvių darbininkų, ir .nusigando.

Yra ko. Spėju, kad neužilgio 
jiems prisieis dar labiau pasi- 
sieloti. Socialistai, apie ka
rius jie iki šiol kalbėjo kaipo 
apie parsidavėlius ir nieko ne
vertus žmonės, pasirodo, mu
sų komunistams įvarė ytin di
delės baimės. — Darbininkas.

A t .- - ----- -

Musų Moterims
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Staiga jam į galvą atėjo keista mintis.
O ką jeigu jisai neįstengs atsikelti? negales 

išeiti iš kambario ir slapta prisigriebti prie val
dybos namą?

Jam pradėjo rody ties, kad ištikrųjų ne
įstengs. Atkakliai kovojo su savimi. Visi jo są
nariai nusilpnėjo; jautėsi, tartum jo kojos bu
tų nutirpusios. Negalėjo rankos pakelti. Lubos 
laipsniškai leidosi žemyn, virto, tartum, į sky
stą metalinę masę, kuri siūbavo, raitėsi j dide
lius kamuolius, ir staiga pakilo augštyn, tartum 
dėl užsimojimo, dėl to, kad su baisia spėka pul
ti ant jo ir sutrupinti.

— Menkniekis! — jisai sušuko. — Juk lai 
nekas kitas, kaip klėjojimas.

Paniekinančiai nusišypsojo.
Bet negalėjo ilgiau gulėti. Reikia atsikelti 

ir prikelti Polę .. Bet kas jam sakė, kad Pole 
miega? Iš kur pas jį atsirado toji kvaila min
tis? Žinoma, kad ji nemiega.

Vienok pasiliko gulėti ir tuojau užmiršo, 
kad žadėjo pas ją eiti.

Užsisuko į sieną. Siena buvo drėgna.
— A-a! drėgnumas, drėgnumas!
Atydžiai žiurėjo-į kitą sieną.
— Dabar supelijęs tik ketvirtdalis sienos, 

menesio pasieks viršų, o dar už menesio

jo

už
iki pat lubų...

Pašoko nusigandęs.
— A, tai tu, Franek?
Franckas uždarė duris.
— Nieks čionai neįeis?
— Ne!
Franek prisislinko prie Vronskio ir prade- 

kuždėti:
— Viskas kuo geriausioj tvarkoj. Įeisi pro

duris žieminio sodno. Sodininkas ir vežikas ves
tuvėse. Namie tiktai Ulieha. Atgal gali išeiti pro 
duris į balkoną. Lauksiu tavęs ir viską parody
siu.

— Gerai, gerai! — Vronskis kalbėjo apa
tiškai.

— Tu ištikrųjų tatai padarysi? — sukuž-

'i Vronskis įniršo; metė perkūnijų žvilgesį į 
Frąnekę, bet nepratarą nė žodžio.

— Ne... nepyk. Aš tik galvojau... Boto, tai 
tik vaikų žaislas.

— O kas su atsišaukimu?
Franek plekštelėjo licžiuviu ir nusišypsojo.

(Bus daugiau)

čia paduodam antrą pavyzdį ma
dingo sijono, truputį kitoniškesnį, 
negu vakarikčtis. Jis siuvasi iš ke
turių žinotų materijos. Priekis ir už
pakalis pasilieka glotnus šonai kvol- 
duotif bent po keturis kvoldus). Pas- 
kutimą> kvoldaS Uždengia viršūnę ki
tu ir tą Užbaigimą reikia apsiūtų gu- 
zikais. | • ■ į

Tokiam sijonui pavyzdys No 1010 
yra sukirptas mderos nuo 26 iki 82 
colių per liemenį. Mierai 26 reikia 
2% jardo 26 colių ar 4LZ) colių pločio 
materijos.

Norint gauti tokiam sijonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1730 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. | 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at- | 
siųst man pavyzdį No. 1040.

Mieros....................... . por liemenį }

(Vardas ir pavardi)

(Adrtaai)

(Miestas ir Valst.)

■ DATR1J0TIZMAS ]
■ * Pačėdumas tun būt

pasargos žodis
; I0WA STATE
■ SAVINGS BANK '
■ Kapitalas ir Perviršis— j
■ $120,000.00.
b S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

DR. A. M0NTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

8261 So. Halsted St., Chicago, 11L

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T TP Q”

z
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Kam Franko tėvas 
jo nepardavė?

ranFrankis Grigas Grigutis 
dusi dulMir prieglaudoj, 
randa sau jirieglaudų žmonės 
be draugų ir prietelių, būtent, 
Home for the Friendlesfc, prie 
51-mos gatvės Ir Vincennes 
Avė. Jis yra šešių ar septynių 
metų amžiaus, tikras lietuvis, 
ir todėl vos susikalba su įvai
riomis jo globėjomis. Jo mo
tina yra mjrus, o jo tėvas, 
Juozapas Grigas arba Gregas, 
esąs kažin-kur pradingęs,

Pranukas šiaip taip pasipasa
kojo, kad Jis turėjęs seserų 
arba brolių, kad Jis tikrai 
turėjęs bent dvi seseris ir jų

abiejų vardai buvę lettoJc- išsiųsta iš Chlcaguo 
Pranukas, taipgi, mmftdtundė, aukee, kur policijos agentai tr 
kad jo tėvas pardavė savo drau
gams abidvi Jcnnes po |25.0Q 
kožnų, bet jt) nepardavę^. Tiek 
iŠ ja kalbos tegali suprasti jo 
globėjos.

Jis buvo atrastas pas kokių 
tai nuvargusių moterį, kuri gy
vena po adresu 1145 W. 16-th 
St., ant antro augšto užpakaly
je. Ta moteris nieko negali pa
sakyti apie tėvo prapuolimų.

Pranukas dabar šaukiasi ge
rų žmonių, kad surastų Jo tė
vų arba, kad j j patį kas “nu
pirktų,** ar paimtų išauklėji
mui. Kas Žinotų apie Frano 
tėvų ar norėtų pamatyti patį 
Franų, kad paėtntis jj Išauklėji
mui, tegul kreipiasi pas p-lę 
Nellie Bussell, nepilnamečių 
teisme, Juvenile Court, Cook 
County Bldg., 9th floor.

$5,000,000 Murphy esąs 
pavogęs. *

Dvigubas 8ter Siempos SubttM M pety, JLrautuvė atdara Subatoj iki 9:15

ANTANAS PAUKŠTIS
Mirą blrf. 15, 9:30 v;

laukęs 34 metų amžiaus. Pa
liko didžiausiame nuliudinio nu>- 
terj Pauliną ir keturis vaikučius, 
dvi dukteri, vyriausia 18 motų, 
antroji 8 metų, ir du sunu, 5 ir 
3 metų.

Velionis paėjo Kauno rid., 
Šiaulių apskr., T i ta venų valsč. 
Lavonas randasi 158th ir Wood 
Sta., Harvey; III.

Laidotuvės atsibus subatoje, 
birž. 18 d., 9 vai. ryto i Velžių 
Katalikų bažnyčią ir Iš bažny
čios j šv. Kazirhiero kapines.

Kviečiami draugai ir pažįsta
mi dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris ir vaikai.

Dabar, kuomet Dearborn 
gat. pašto vagystė beveik išsi
aiškino, valdžios agentai nori 
primesti tai pačiai Šaikai ir ki
tų paštų išvogimų. Manoma, 
kad T. Murphy ir V. Cosmano 
vadovaujant Jungt. Valst. paš
tas tapo apvogtas ant $5,000,- 
(M)() beveik vienų melų laike. 
Būtent Murphy primetama šių 
paštų išvogimas:

Omaha*j ....
,Toledo ....
Union Station
Pullman Statipn > 
St. Louis..............
M t. Vernon, III. .. 

Mihvaukee ............
r Minncapolis ..........

UK’akar pasklydo
kad buk $200,000 vogtų bonų

nusiskubino.
Taip pat užvakar^ tapo su

areštuotas Mielinei Carozzo, 
kuriam taipgi norima primesti 
tų vagystę. Pirmiau jis buvo 
už tai areštuotas ir turėjo už- 
sistatyti $15,000 kaucijos. Kol 
kas Carozzo neprisipažino prie 
tos vagystės ir iš apkaltintųjų 
nieks nėra . jo įtaręs. Tačiau 
pirmiau jis buvo labai artimas 
Murphy darugas,

Edward Geirun, kuris buvo 
Murphy šoferis ir, sako, važia
vęs automobily užpuolant Dea
rborn paštų, labai saugojamas, 
nes pasklydo grųsinhnas j{ nu
žudyti. Taipgi mirčia gesina
ma keliems iš tų, kurie dar
buojasi suimti visus pašto va
gis. Murphy ir Cosmano irgi 
gerai dabojami. Prisibijoma, 
kad Murphy kas nenušautų iš 
tolo, kad tuo nutildžius jį ir 
išgelbėjus jo draugus, kurie 
guli būti Įtarti. Patsai Murphy 
mažai rūpinasi savimi. Dar vis 
jis sako, kad valdžios agentai 
nieko neturį prieš jo nusižen
gimų. .

■gggffĮĮJ11. <J.

AKUŠERKA 
Mrib A, Michniewicz

701 W. Slst »t.
Tel.: Vardu 8654

'u blokui nuo Halsted St. t rytus.
ampae Union Avė.

Chgo

$3,500,000 
1,000,000 

500,000 
100, (MM) 
100,000 
85,000 
50,000 
50,000 
žinios,

• Bussell J. Pooie užvakar pa
reiškė, jog dabar apsčiai pieną 
parsiduoda taip pat, kaip kad 
parsidavė 1915 m., t. y. ūki
ninkas parduodamas pienų gau
na $1.66 už šimtų svarų. Bot 
1915 m. Chicagos gyventojai 
mokėjo aštuonis centus už pie
no kvorta ir penkis centus už 
puskvortę, kuomet dabar turi 
mokėti keturiolikų 
kvorta ir aštuonis C
puskvortę. Keiksią ehieagiečiai 
dabar moka veik 
brangiau, negu 1915

centų už 
centus už

SheehamVagys išsprogdino
& Lindheimer Motor kompani
jos pinigų šėpų, kur laimėjo 
$7,400. Tos kompanijos sar
gas, John Ratigan, pasimirė 
nuo vagių smūgių, kuriuos ga
vo laike tos vagystės. Paskir
ta $1,000 už vagių suėmimų

Pirkinys Vyrišky 
SIUTŲ

Frank Williamsų, 2306 S 
VVabash avė., užmušė automo 
bilis.

Isaac Rosenstein, dešimt 
tų vaikas, tapo užmuštas 
tomo'bilio.

inc 
au

Siutai pasiūti pirmaeilinių drabužių iš 
dirbėjų New Yorke, Rochesterį ir Chica- 
go! Specialia pirkimas!

Vyras norintis naujo vasarai siuto, at
ras jj čia už žemų kainą įtikrinančiai pa
gal jų vertę.

Stylius, gulėjimas ir darbas puikiausi. 
Vilnoniai siutai, baigto Ir nebaigto wors- 
ted, kašmiero ir tweeds — kiekviena pat
rina; geriausios ir plačiausios mados. 
Miera 84 iki 44.

Vaikams dviejų kelinių siutai
Puikaus worstcd ir vilnoniai naujos 

patrinos; Norfolk mados, Miera 34 ir 
44 po

$6.95
VELTUI

Vaikams Jazz kepuraitės paskirtose 
spalvose, su kiekvienu vaiko siutu.

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

dr. b. M. ROSS
w Specialistas

vN Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
v užnuodijamu, inkstą, pūslės šlapimo ir visokiomis
y privatinėmis ligomis.

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

flBHBBhdSBbh iki 5-tų lubų, Chicago, III.

DVIDE4IMTS ASTUONI'METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VAIjANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. U tara in kais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

EL.EKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuvėj Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Charles Wright, Carpenler’p 
Union biznio agentų, kaltina 
už netiesotų paėmimų $2,500 
statant Webster hotelį.

Mrs. Cornelia TipĮMng, sep
tyniasdešimta metų amžiaus 
15 Bishop gat, užvakar užmu
šė automobilis.

Mrs. Lyda Barta, keturiasde
šimta vienų metų, 905 N. Lam- 
bard avė., užvakar rasta negy
va lovoj. Jinai gazu nusinuo-

Užvakar vagys Įėjo į Mrs. 
Sarah Weiss, 830 W. Four- 
teenth gat., namus, jų surišo 
ir pabėgo pavogę $2,3(8) ver
tės brangakmenais ir penkias
dešimts dolerių pinigais.

Miestui stinga pinigų apsi 
valymui.

Nors Chicagos gyventojai tu
ri mokėti dideles taksas, tačiau 
užvakar miesto valdininkai 
pareiškė, jog miestui 
pinigų, kad butų galima 
mai jį apvalyti.

stinga 
tinka-

Thomas F. Byrnes, 
prievaizdas, užvakar 
miesto finansų komitetui, jog 
jeigu jis nesirūpins parūpinti 
daugiau išverčiamų vietų-dum- 
pų, tai išmatų ir pelenų išga
benimas turės būti sustabdy
tas šių vasarų. O tas reiškia 
pavojų žmonių sveikatai.

Sako 
didelę klaidų, kuomet tuojau 
karui pasibaigus ryžos šį ir tų 
miestui pagerinti 
vus 
Francijos /kareiviams. Tuomet

kad • miestas padare

kad tuo da 
darbo sugrįžusiems ii

Stebėtinos Vertes Musų Stako 
Subatoj Nemažintoms Kainoms 

IŠPARDAVIMAS
Vasarinės Dreses

Dresės languoto Gingham, cinkuoto Ir kvletkuoto Voi

kiausios, naujai atrodančios, su kalnierium, rankoga
liais, diržais ir apvadžiotos. Kainos, visai arti tokios, 
kokias manei mokėt pradžioje šio sezono. Mieros mo
terims ir merginoms — vertės iki $10.75 už

MOTERIMS 35c CORSET COVERS 
Tik 75 tuzinai. Užteks tik 2 dienoms 
pardavojimui, todeį pribukit anksti —Rgj Af | 
Moterims muslino Corset Covers mez- H 
giniuotais trimingais, mieros 38 iki 42. B 
Visi pardavoja ir verti 35c. Ketvirtada- Į j 
lio miliono stako numažintam išparda- iBl 
vime vienas.

AKUIERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ugai prak
tikavusi Penn- 
silvanijofl hoo- 
pitalėM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisasi
8149 8. Morgan kerti 82 St. 

Chicago, Illinois. 
fiPECIALISTASi 

Moteriškų Ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS j

Nuo 10 ryto iki 8 po plotą, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephone Yarda 687

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

People Teatro Name, 
1616 W. 471 ii 8t„ Tel. BouL 160 

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

Bea. Z914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 1582

i DR. J. KULIS
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vai-
I ką ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin-
I gaa vyrų ligas.

Telephona Yards 5832 ■

DR. M. STUPNICKI Į
8107 So. Morgan SU 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
miiiiBiiiimnj

SEK PASKUI MINĖS ŠIŲ

Vertės
Puikiausias pečių steak — 
svaras 18%C
Puikiausias Round Steak 
—svaras 2ŽC
Sausi džiovinti šonkauliai 
—svaras 10c

Sūdyta Comed Beef, sva
ras ! ■ 8¥2C
Sūdytos kiaulių vuodegos 
—svaras 10c

Sūdyti plate ..kaulai — 
svaras

Specialės Mėsos
Ketvirtadalis užpakalio 
veršienos svaras 19 c 
Pirmagalio ketvirtadalis 
veršienos svaras 9H0 
Veal Roast nuo pečių, sva- 
raa įfUg
Veal Roast nuo krutinės 
svaras 9^C
Puikiausios Frankfurts ■— 
specialiai svaras 17/2C 
Puikiausios kiaulinės deš
ros, didelės ar 
mažos 17/20
Puikiausias Veal Chop, 
specialiai svaras 25 e

puikiausias

Puikiausias Native Rib 
Roast svaras
Lamb Chops, 
svaras
Geriausia reguliariška tu
kintas kumpis, sv. 25c 
Pavasarinių avukų, pas
turgalio ketvirtadalis, 
svras 28^C
Pavasarinių avukų pirm- 
galio ketvirtdalis, 
svars 15y2C
Puikiausias .. Hamburger 
steak —- svaras 12]/2C

Sūdytos kiaulių kinkos —
svaras IZ^c

VYRAI! IR VĖL . MES SUTAUPINSIME 
JUMS PINIGŲ ANT $25 IKI $32.50 SIUTŲ
UŽ $19.75
Didelė daugybė vyrams ir vaikinams siutu, ran 
ku darbo, čysto vilnono, mėlyno seržiaus, ne
baigto worsted, flanelio, chevioto ir tweeds, 
tinkanti šiam sezonui, ir single ir double breas- 
ted modeliu. Nepraleisk šio išpardavimo. At
rasi siutu pas mus, kurie patiks tamistai už 
kainą, kurios senai laukei, už

Vyrams
Pančiakos IVV
100 tuznų vyriškų pusvilnonių pąn- 
Čiakų, geros kokybės. Kainu lai
ke šio išpardavimo numažinta iki 
pirm karinės kainos 1 a 
pora .į ; - v. . .

Vyrams darbiniai 
Marškiniai

Tvirti ir gero darbo mėlyno charn- 
bray darbiniai marškiniai su vienu 
kišenių, aprubežiuotu vienam1 kos- 
tumeriui tik Kfio
dveji WUG

Užvakar tapo pavaryti trys 
joliclstai

John tylcGinnis ir Thomas F 
Meeham. Jie pavaryti už gir
tuokliavimų.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specinlumae: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE*£ AVĖ.
........................ .... .................. .......... .....................—----------

CHICAGO.

Telephone Van Buren 294
Rec. 1189 Independenco Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU <
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

. Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospeet 8466

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTA3 

1821 So. Halsted St- Chicago, Ilk

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1687 W. 51 st. kam*. Marahfield av 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Ud 

4 Ir nuo 7 Ud 9 vakare. 
Tel. Prospeet 1157

■ DR. C. Z. VEZELIS ■
Lietavis Den tįstas

4712 So«th Ashland Avė., 
arti 47-tos galvis 

mNnnnnammn*

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Telefonas Pulln.-an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Uetavys Dentistaa 
10801 So. Michigan AvM Roselaad.
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«natcriolas buvo brangus ir 
darbininkai buvo brangesni. 
Jtabar gi nupigo materiolas ir 
darbininkai. Boto laukia darbo

tas darbas butų galima padary
ti pigiau ii butų tinkamiau da
bar jis daryti. Bet dabar pinigų 
nėra.

» PARANKUMO DELEI.
Yra įssiteigusi draugovę, kuri 
daugeliui musų viengenčių jau 
patarnavo įsigijime įvairių nuo
savybių ir kituose informaciji- 
niuose reikaluose. šiuomi nu
sprendė pranešti visuomenei, 
kad parankumo delei, pasinaudo
tų tarpininkyste bei patarnavi
mu šios draugovės.

Daugelis dėkoja už teisingą 
patarnavimą: įsiįgijime ūkių, na 
mų, žemės ir kituose reikaluose. 
Tuom kart turime daug ant lis- i 
to, norinčių pirkti ir parduoti, 
todėl, turinti pardavimui namą, 
fanną ,arba kitką, ar ir šiaip ko
kiam reikalui prisiėjus, arba 
taip pat norinti pirkti ar par
duoti, kreipkitės prie musų, o 
aplaikysite sąžiningą patarna
vimą.

Lithuanian Realty Co., 
3220 South VVallace St.,

Tel.: Yards 6751

Pranešimai
Kriauičų Kliubas Sav. Paš. rengia 

išvažiavimą į Jefferson mišką nedė
lioj, birž. 19. Programas prasidės 3 
vai. po p. Kalbės Dr. A. Montvidas. 
Muzika ir pramogos. Kviečia visus, 
Komitetas.

Lietuvių 
susirinki- 
Padžiuvė-

Susivienijimo Amerikos 
Ex-Kareivių 2-ros kuopos 
mas įvyks 17 d. birželio J. 
lio svet 1750 So. Union Avė ir 18 gat., 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkit atsi
lankyt, nes turime daug svarbių da
lykų svarstymui. — Rašt. J. Pajuo
dis, 1622 So. Halsted St.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia draugišką išvažiavimą nedėlioj, 
birželio 19 d., į Jefferson girią. Pro
gramas prasidės 3 vai. p. p. Visi kvie
čiami atsilankyti.—Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
prięšmetinis susirinkimas įvyks neda
lioj, birželio 19, kaip 1 vai. po pietų 
paprastoj svetainėj — 3925 S. Kedzie 
Avė. Visi nariai prašomi susirinkt 
laiku. — Pirmininkas.

West Side. — Dr. V. Kudirkos 
Dr-stė rengia šeimynišką išvažiavimą 
Beverly Hills miške, nedėlioj, birželio 
19 d. Komitetas rūpinas, idant pada
rius šį išvažiavimą sma^U ir įvairų. 
Be skanių užkandžių, bus žaislų, lenk
tynių ir tt. Nariai ir pašaliečiai ma
loniai kviečiami skaitlingai atsilanky
ti. — Komitetas.

Cicero Lietuvių Li uosy bes ..Nanto 
Bendrovė rengia prakalbas sekančia 
pėtnyčią vakare, birželio 17 d., an; 
nuosavo pleciaus, prie 49 Ct. ir 1c 
gat., Cicero, III. Kalbės keli žymus 
kalbėtojai ir bus gera muzika. Pa
sitaikius prastam orui, prakalbos bus 
laikomos J. Juknienės salėj. 4837 W. 
14 gat. Cicero. Kviečia—Komitetas.

Roseiand. — Pėtnyčios ir Nedėlios 
vakarais, birž. 17 ir 19, bus gražios 
prakalbos brolių Strumilų svet., 107ta 
ir Indiana Avė. Prakalbos bus ang
lų ir lietuvių kalbomis apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri 
lietuvių giedoriai ir didelis olandų 
choras. Bus ir šiaip įvairių pamar- 
ginimų. Kviečiame visus lietuvius, 
vyrus ir moteris, atsilankyti. Įžanga 
dykai. Nebus nė jokių kolektų.

— Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko KHu- 
bo “Lietuva” šeimyniškas išvažiavi
mas įvyks nedalioje, birželio 19 d. Vi
si nariai susirinkite prie šv. Kryžiaus 
parap. svetainės 9 va. ryto, o kurie 
gyvena Brighton Parke, tai į p. Sta- 
siulio ofisą. 9:30 važiuosime j Willow 
Springs Miškus. — Nik. Klimavičius, 
4411 So. Washtenaw Avė.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
P A JIEŠKAU savo puseserės Onos 

Kužauskiutės, paeina Telšių apskr., 
Kalvarijos vaisė,. Paparčių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Girdėjau, kad 
gyvena Worchester, Mass.

MAGDALENA, GUBAITfi, 
1756 N. Avė., Chicago. 

Aš esu iš Šakių miestelio.

JIEŠKAU draugų, Frank Demauch 
ir John Griciaus. Gyveno Rockford, 
III.' Turiu svarbų reikalą. Demauch 
yra laiškas iš Lietuvos. Atsišaukite 

FRANK GEDUTIS,
5752 So. Racine Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU savo vyro William Sa- 
bastonis, angliškai rašos Sabastin, 5 
pėdų ir 6 colių augščio, juosvi plau
kai, rudos akys, išvienos akies ašaros 
biskį bėga, visada šluosto. Suvalkų 
rėd. Amerikoje gyvena 20 metų. 9-tas 
mėnuo nuo musų apsivedimv, ir jisai 
prasišalino nuo manęs Gegužės 25, 
1921. Bet aš girdėjau, kad jisai tu
ri kitą pačią, kurią pirmiau yra ve
dęs. Kuri“ žinote tokią ypatą, mel- 
ižiu praBBitl I

KARAUNA SA BASTĮ JONIENE 
8912 Cedar St., Indiana Harbor, Ind.

Pėtnyčia, Birželio 17, 1921

NAMAI-ZEME.

ei

MOKYKLOS

F

PARDAVIMUI

Turi

RAKANDAI

NAMAI-ZEME

REIKIA DARBININKU NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME

AUTOMOBILIAI

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI

f

metų senas, 
Parduosime

R. N. BARŠYS, 
2827 W. 40 Str.

4422-24 So. 
namai stovi 
tuščias lotas

Parduo- 
už tavo 
šio bar-

darbas. Atsišaukite:
OREMUS CHEMICAL

LABORATORY,
1718 So. Halsted St.

RENDAI mūrinis garadžius talpi
nąs 3 automobilius.

A. K.
943 W. 34th St. ,

RENDAI biznio namas su kamba
riais gyvenimui užpakalyje. Tinkan
tis saliunui, bučemei, 
kam 
prie 51 gatvių.

REIKIA šeimininkės našlės be vai- 
kų arba merginos namų darbui, nva- 
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis

PARDAVIMUI saliunas. Biznis nuo 
senai įdirbtas, neša gerą pelną,-lie
tuvių ir kitų tautų kolonijoj, 
būt greitai parduotas.

2459 W. 46-th PI.

, krautuvei ar 
kitam. Randasi ant Halsted 

a

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Visokių tautų kolonijoj. Biznis 
18 metų senas.

934 W. 29 St.

UI—r

PARDAVIMUI motorcycle 
Excelsior su sičio cariu. Parduo
du pigiai.

3611 S. Lowe Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
BENEDIKTUI JANULEVICIUI 

yra laiškas iš Lietuvos.
840 W. 88rd St.

-■■g-— -r- -----—-——— —r....... .................

Namai f ar mos

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario su val

giu, vienam vaikinui, 18-tos gat
vės apielinkej; prie mažos šei
mynos. Turinti tokį kambarį, 
meldžiu pranešti Naujienų ofi- 
san 315.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui prie mažos šeimynos. Esu blai
vas nei rūkorius. Taipgi norėčia, 
ka.l valkti namie paRam-intų. Geisti
na Brighton Park arba West Side. 
Turinti panašią vietą praneškite.

F. BŪRAS, 
4842 S. Talman Avė.

REIKIA 10 moterų sortavi- 
mui popierų atmatų. Gera alga, 
REPUBLIC WASTE PAPER Co

1039 W. Congress St.,
Tel.: Haymarket 856.

REIKIA patyrusių moterų operato- i 
rių, mašinoms dirbti moteriškus dra I 
bužius. Taipgi apatinių drapanų 
sampelių dirbėjų. Gera alga, pui
kiausios darbo aplinkybės, Moteris 
užžiurėtoja.

KUNSPADPER BROS,
230 S. Franklin St., 7 fl.

REIKIA merginos į Real Estate 
ofisą. Geiatfoa, kąęl gyventų Cice
ro. Taipgi, kad mokėtų lietuviškai ir 
angliškai, ne jaunesnė kaip 16 metų. 
A f’ęjiatlllVif- 1

FEDERAL BOND COMPANY,
\ 1439 So. 49th Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

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

CHICAGO COMMEIlCIAL 
EXCHANGE>

Independcnce State Bank Bldg. 
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki 

9:00 vak.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

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

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE* CO.,

431 S. Dearbom St., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

REIKIA patyrusių rankomis 
siūti siuvėjų. Mums reikia tuo- 
.aus patyrusiu guzikams skylu
čių apsiuvinėjimui prie kotų ir 
jruslotų. Taipgi mokintis ran
čomis siūti guzikams skylutes. 
Gera alga mokinantis. Kreipki-

KART SCHAFFER & MARX, 
2303 W. St., Paul Avė. 

Arti Westem Avė.

PROGA BIZNY.!
Reikia ištikimo vyro stoti prie grei 

tai parduodančio tavoro. Pardavėjai 
lengvai gali uždirbti nuo $5,000 iki 
$10,000 į metus. Turi turėti nuo 
$500 iki $1,000. Taipgi turi būt ap
sukrus, mandagus ir norinti važiuoti 
į Mihvaukee, Wisc. Tamistos perei
ga patirti. Adresuok

CHAS URNIK,
154 W. Randolph St., Room 342 
Arba rytais namie 4545 S. Talman Av.

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
ba tik viena dalis. Pardavimo prie
žastis—važiuoju Lietuvon. Parduo
siu pigiai, jeigu greitai atsišauks.

CH. GAVCUS,
! G057 S. State St., Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir groseme 
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir 
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par
davimo priežastis, savininkas užlaiko <lu biTiniu.

2956 S. Union Avė.
Atsišaukite 2900 Emerald Avė.

PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 ci- 
linderių, Detroiter Continental auto
mobilius. Motoras gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai. Važiuoju į kitą 
miestą.

8158 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI groseme ir pieno 
stotis (Milk Depot) bu visoms maši
nerijoms, to biznio prietaisais. 2 ark
liai pieno išvažiojimui, express veži
mas ir buggy. Lietuviai pasinaudo- 
kit šita proga, kuri neša didelį pelną. 
Važiuoju Lietuvon.

150 Kensington Avė.

PARDAVIMUI Buick 5 sėdynių 
1917 m. automobilius. Penki nauji 
tajerai ir visas gerame stovyje. Par
duosiu pigiai. Kreipkitės.

11956 So. Halsted St.
West Pullman St. Savininką galima 

matyt visada.

PARDAVIMUI labai pigiai 
Gents Fumishing ir kriaučių 
dirbtuvė.

455 W. 79th St.
Tek: Vincennes 5001.

PARDAVIMUI biznis ir biznio sa
vastį netoli Chicagos.

Saliunas, hotelis, cigarų krautuvė 
ir piknikams daržas. Randasi viduryj 
Chicago Heights, netoli lietuviškos 
bažnyčios ir lietuvių apielinkėj.

Savastis susideda iš didelio dviojų 
augštų namo su saliunu, cigarų krau
tuve, dideliu dining kambariu ir 6 
didelių gyvenimui kambarių ant 1-mų 
lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai 
ant antrų lubų. Visi garu apšildomi 
ir elektros šviesa.

Piknikams daržas Aptvertas me- 
džluis priaugęs. Didelė 50x60 šo
kiams salė, baras, užkandžiam vieta; 
stricking mašina, kūdikiams lopšiai, 
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros 
šviesa ir visi įrengimai laikymui pik
nikų.

Cnlca^o HeisrhtR turi 25/100 gyven
tojų ir virS 100 dirbtuvių, visos K»t- 
vfis grįstos.

Tai yra vienintelė tos rųšies vie
ta Chicago Heights ir labai gera pru- 
pozicija.

Savininkas buvo biznyje per 30 me
tų, bet dabar nori pasiliuosuoti.

Užsiinteresavę gali matyt ir derėtis 
dešini su savininku. Visas cash ne
reikalaujama, nes savininkas duos ant 
išmokėjimo Kaina $30,000.00. Galima 
priimti mažą savastį kaipo pirmą į- 
mokėjimą.

LOUIS POTUCEK, 
Terminai Hotel, 

Chicago, Heights, III.
Tel.: 1584.
NAUJAS muro namas, kampinis, su 

suliuno bizniu ir puikus nauji (fix- 
tures. Namas 2 augštų, didelis Sto
ras ir svetainė, užpakalyj 2 pagyveni
mai po 6 didelius kambarius ant ant
rų lubų, kieto medžio trimingai, mau
dynės, elektra, garu apšildomas, ku
ris randasi Brighton Parke, parduoda
ma greitu laiku už labai nužemintą 
kainą su $6,000.00 įmokėjimu arba 
priimsiu mainais pora lotų ar mažą 
namą. Atsišaukite greitai pas

J. ZACKER, 
3801 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDUODU du namu ir saliuną; 
rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi 
būt parduotas labai greitai, nes sa
vininkas važiuoja Lietuvon.
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite: 

ANT MAROZAS
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

PARDAVIMUI 80 akerių geros že
mės su triobomis, apsėtais laikajs, gy
vuliais ir mašinomis didžiausioj lie
tuvių kolonijoj ant lengvų išmokėjimų. 
I^engvi išmokėjimai; didelis bargenas, 
jei pirksi tuojaus.
PETER BRAZAUSKAS, Savininkas.

Custer, Mich.

EXTRA BARGENAS 
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą 

0 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius, 
darnas gerame stovvje, renda $80.00 
i mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri- 
msiu kaip pirmą įmokėjimą. Atsišau- 
dte tuojau pas

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 pasažierių Max- 
well automobilius visai mažai varto
tas; naujas inžinas, nauja 12 y. bate- 
rė, nąuji tajerai, 4 ekstra naujos kor-. 
tens, bash magnita, pats starduoja. 
Kaip ateisite, aš viską išrodysiu ir pa
pasakosiu. Duodu didelę. progą savo 
viengenčiams, ne dealer’iams. Turi 
būt parduotas iki birž. 22 d., -ics va
žiuoju Lietuvon.

K. JANUS, 
4602 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI barber shop, 2 krės
lai ir kiti įrengimai, labai pigiai. Ren
čia nebrangi, užpakalyj 4 kambariai 
gyvenimui. Pardavimo priežastis — 
apleidžiu miestą.

1973 Canalport Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai didelis 
2-jų augštų mūrinis biznio namas ant 
Halsted Street, tarpe 32-os ir 33-čios 
Kalvių, Vlrfiui, 5-kių kambarių datas; 
žemai, didelis 25x135 pd. Storas, tin
kamas dideliam Hardware štorui, 
Wholesale bizniui, Duonkepei, Kriau
čių šapai ir kitiems didelės vietos jieš- 
kantiems.

Yra tai didžiausias Storas ir geriau 
šioje Bridgeporto vietoje, o kairia tik
tai $12,000. Įmokėt $2,000, o reštą 
lengvomis mėnesinėmis mokestimis.

A. OLSZEWSKI
8251 S. Halsted St.

2 PAGYVENIMŲ medinis namas 
po 7 kambarius ir maudynės; lietuvių 
apgyventa, 1 blokas nuo parkų. Apa
čioje barber shop ir 6 kambariai, elek
tra visame name; d vielų metų senas 
fundamentas ir-užpakalyj garadžius 
automobiliui. Biznis išdirbtas per 
20 metų. Parduodama už $5,000.00. 
Priežastis, savininkas važiuoja Lietu
von. Atsišaukite pas

ANTANĄ JANAUSKĄ 
4563 Wentworth Avė.,

KAS NORIT PIGAUS NAMO?
Namas 5—6 kambarių, rendos neša 

$70.00 į mėnesį. 3 lotai, 3 blokai iki 
klioštoriaus, 8 blokai iki parkų. My
linti tyram ore gyvent, gali gaut tą 
namą pirkti visai pigiai.

Taipgi 5 kambarių namas, 2 lotai j 2 
karvės, 60 vištų. Kaina $2,5007)0. 
Atsišaukite nuo 5 iki 8 vai. vak.

7141 So. Rockwell St.,
Medinis 5 kambarių namas: aržuo- 

linės grindys, 2 metų senumo, 1 kar
vė, 16 vištų, 4 antys ir šuva; 2 lo
tai ir rakandai (furniture). Parduoda 
labai pigiai. Savininkas važiuoja 
Lietuvon.

1254 W. 112th PI.,
Galima matyt iki 12 vai. pietų.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas po 4 kambarius. Rendos į me- 

1 nesį $40.00. Kaina $5,000.00. Įmokėt 
$2,500.00. Atsišaukite.

ANTON LANG, savininkas 
3756 S. Pamell Av, los lubos, priekis., *.. ... - - ...........

PARDAVIMUI pigiai puikus 5 
kambarių mūrinis namas, 5 metai kaip 
statytas, su gasu, elektra, maudynė ir 
kiti parankumai. Smagi lietuvių ap
gyventa vieta. Privažiuojama į visas 
dalis miesto už 8 centus. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite dieną ar vakare pas savinin-

•
J. JUŠKEVIČIUS.

4954 So. Tripp Avė., Chicago, III.
Vienas blokas į šiaurę nuo Archer 

Avė., gatvekarių.

AUTOMOBILIAI
Turime ant pardavi
mo 30 vartotų auto
mobilių, kuriuos par
duosime subatoj it ne
dėlioj, birž. 11 ir 12 
už teisingą pasiūly
mą. Turime:

BUICKS, 
CHEVROLETS, 
OAKLANDS, 
CADILACS, 
WESTCOTTS ir t.t.

4549 W. Washington 
Blvd.

Tel.: Aųstin 2830
Atdara iki 9 vai. vak. 
Parduosime ant leng
vų išmokėjimų.

PARDAVIMUI rakandai visai 
pigiai, nes savininkas greitu lai 
ku važiuoja Lietuvon. Galima 
matyt nuo 6 iki 9 vai. vakaro.

V. VAIGAUSKAS,
3126 Lowe Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI rakandai (furnitu
re). Pardavimo priežastis, važiuoju 
Lietuvon. Į trumpą laiką turi būt 
parduoti.

830 W. 18th St., 
2-os lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI cemento pama 
tu ir grindimis 8 kambarių ir 
sun parlor, skalbyklos, karšto 
vandenio šiluma, elektra ir ga
sas. Kaina $4,600.00. $2,200.00 
įmokėt.

5742 S. Throop St.

PARDAVIMUI beveik naujas medi
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektros šviesa, maudynės ir 
visi parankumai. Taipgi lotas šaie 
namo. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant didesnio namo.

SZEMAT & LUČAS 
4217 Archer Avė.

Su $3,500.00 nupirksi puikų didelį, 
3 aukštų muro namą 6 pagyvenimų, 
po 6 kambarius; kieto medžio trimin
gai, maudynės, elektra ir visoki įtai
symai vėliausios mados. Cementinis 
floras beismante; rendos neša $2,400. 
metams. Dabar ‘ tam panašų namą 
nei už $80,000 nepastatytum-. Greitu 
laiku parduodama tik už $15,000, su 
$3.50000 įmokėjimu, likusius rendos 
pabaigs mokėti. Namas randasi apie 
63rd ir Kalstei St. Atsišaukite pas 

J. ZACKER,
3801 So. Halsted St., Chicago, III.

PASINAUDOK GERA PROGA
Pardavimui bučernė, groseme ir 

bekernė, už labai žemą kainą. Ir na
mas. su 8 kambariais pragyvenimui; 
biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas važiuoja Lietu
von. Atsišaukite greitai—platesnes 
žinias patirsite ant vietos.

V. J. LATVĖNAS, 
411 Lincoln Avė., Rockford, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
kolonijoj, biznis išdirbtas per 8 me
tus. Pardavimo priežastis — pirkau 
kitą saliuną I/eafy Grove. Aš esiu 
sužeistas, todėl priverstas esu parduo
ti vieną saliuną.

1843 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. Pardavimo 
priežastis—partnerių nesufikimas.

5259 So. Ashland Avė.
Savininką galit matyt 2858 Emeralo 

Avė. Taipgi parduoda ir automobilių 
2-jų sėdynių, labai pigiai, už p/iirmq 
pasiūlymą.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, greitu laiku. Priežastis — partne
ris važiuoja Lietuvon. Kas pirmas, 
tas laimės, matykj.t

J. P. ir S. P.
4107 S. Ashland Avė..

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

PARDUODU grosernę ir Delica- 
tessen. Pigi renda, biznis gerai ei
na. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu. Kreip- 
k itSs • 1 '

5039 So. Halsted St.,
• Tel.: Boulevard 955.

PARDAVIMUI restauranas lietu
vių apgyventoj vietoj, biznis išdirb
tas per daugelį metų, tarpe didelių 
šapų. Priežastis pardavimo —• va
žiuoju Lietuvon.

CHARLE ZATURSKIS, ’ 
2308 So. Halsted St., Chicago.

Pardavimui 5 kambarių rakandai, 
nedaug vartoti; Thor motorcycle ir 
automobilius Fordas touring, 1920 mo- 
del, mažai vartotas, viską parduosiu 
pigiai—važiuoju Lietuvon.

J. ŠVAŽAS, 
724 W. Blst Str.

Tel.; Yards 892.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 pagyvenimų, po 4 kam
barius. Vanos, gasas. Labai 
gražioj apielinkej. Puikus oras. 
Kreipkitės prie savininko. Pi
giai. Važiuoju Lietuvon.

9302 Calumet Avė.

5343 So. Halsted St. 2 augštų- me
dinis namas, didelė krautuvė, gyveni
mui kambariai užpakalyj, 2 flatai 
viršuj, didelė bamė, krautuvė dabar 
tuščia. Kaina $6,000.90, pusę įmokėt, 
investmentas neš 15%.
Wm. Schvvem’m, 154 W. Randolph St., 

Kampas La Šalie St.,
Tel.: Franklin 5927.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR NORI GAUTI $25 už ma

žą patarnavimą. Paklausk P. M. 
Kaičio,

3301 So. Halsted Str 
Chicago, III.

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5) 

kambarių rakandai. Gražiausis gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntines setas, dining setas, 
mieRkanvbario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų_lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja, 
sime ant syk arba atskirai 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 8 ruimų rakandai 
(furniture). Vis) nauji geriausiame 
padėjime, už nepaprastai žemą kainą.

BRUNO GILBERT, 
1641 Brigham St.,

Tel.: Armitage 7904<

DIDELIS BARGENAS. 
Fanuos prie Chicagos.

22 akrai, 1 mylia nuo miesto, ant 
Lincoln Highway, 10 kambarių nauja 
stuba, cementinis beismantas, van
duo, elektra, vanos vidui, cementi
nis šaligatvis, garadžius dėl 2 maši
nų ir kiti visi nauji budinkai, dailus 
miškas, labai gera vieta piknikams; 
rodausiai arba saliunui. Parduoda už 
labai žemą kainą arba mainys ant 
Chicagos namo ar biznio.

63 akeriai, tarpe Chicago Heights 
ir Dovver, Ind., 40 akerių didumas, o 
kita ganykla su mišku, sodas, arti 
prie cementuoto kelio, 6 kambarių na
mas su mūriniu skiepu, vanduo vidui, 
ir kiti visi nauji budinkai, turi būti 
parduota į trumpą laiką, savininkas 
išvažiuoja į Rumuniją.

83 akeriai, prie pat Ceder Lakti, 
III., 18 mylių nuo Chicago, net dva
riški budinkai, žemė visa juoda, ir vi
sa užsėta, parduoda už labai nužemin
tą kainą, iš priežasties tėvo mirties. 
Vaikai nori pasidalinti pinigais. Ne
praleiskite šio bargeno.

100 akerių, 14 mylių nuo Chicagoj 
didelis polivarkas, visokie įtaisym-ai 
kokių tik reikalinga ant farmų. 80 
akerių dirbamos, o 20 ganyklos su 
mišku. Savininkui siūlė $20,0007)0 
praėjusį metą, dabar iš priežasties 
mirties, parduoda už $12,000.00. Įneš
ti $5,000.00, likusius ant ilgo laiko.

108 akeriai, 7 kambarių namas ir 
kiti visi geri budinkai, žemė visa už
sėta, sodas ir miškas, 2 akeriai, 12 
karvių, 6 kiaulės, apie 200 vištų, visos 
farmij mašinos. Netoli ežero, 20 my
lių nuo Chicagos, ir prie pat krašto 
miesto, viskas kas yra ant farmos, 
parduodama už $13,000.00, arba mai
nys ant miesto prapertės.

25 akeriai, pačiame mieste,1 prie 
Chicagos, visi geri budinkai, žemė 
visa užsėta, sodas ir daržai, parduo
siu pigiai iš priežasties sudegimo stu- 
bos, už $3,000.00.
FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 35th St
Klauskite P. Borneiko.

NAUJAS jnurinis namas 3-jų augš
tų, po l) kamhariiiš: elektra, gasas. 
toiletai—viskas modėrniška. Turi būt 
parduota greitai ir pigiai, nes savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon. Arti šv. 
Jurgio bažnyčios.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas; dėl 
4 šeimynų, po 4 kambarius. Elektra, 
gasas, maudynė ir kiti visi paran
kamai. Namas statytas 4 metai. 
Puikioj vietoj. Kreipkitės prie savi
ninko. Kaina $3300.00.

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

1 blokas į North.

PARDAVIMUI KOTELIS, 
Ceder Lake, Ind.,

20 mylių nuo Chicagos ant Lincoln 
Highway, ant krašto ežero, 1 akeris 
sodu apsodintas, 19 vasarnamių ir sa
liunas, garadžius dėl daugelio mašinų, 
visi rankandai dėl gyvenimo ir kiti 
miestiški įrengimai ,kaip tai: elektra, 
gesas, vanduo, toiletai ir kiti paran- 
kumai. Parduoda puse kainos, už 
$75,000.00 iš priežasties senatvės. 
FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 35th St., 
Klauskite P. Borneiko.

NEPAPRASTAS bargenas....2 aukš
tų muro namas, ant kampinio loto 
35x185 pėdų, didelis Storas, kuriame 
dabar yra saliunas, su puikiais nau
jais barais, registeris ir visoki daik
tai reikalingi tam bizniui, lietuviųap? 
gyventoj vietoj.1 2 pagyvenimai ant 
2-rų lubų, po 6 didelius kambarius, 
kieto medžią trimingai. Maudynės, 
elektra, garadžius 2 karams, didelis 
cementinis beismentas po visu namu. 
Ta vieta yra tikrai verta $25,000.00, 
bet, kadangi dabartinis savininkas 
apleidžia miestą greitu laiku, todėl 
parduoda mažiau kaip už pusę pre
kės tik už $12,000, su bizniu ir visais 
biznio rakandai. Namas randasi West 
Pjullman apielinkej. Atsižaukite pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St., Chicago, III. 

NAMŲ STATYMAS JAlf 
PRASIDĖJO.

Prasidėjo didelis reikalavi
mas lotų.

Turiu didelį pasirinkimą lotų ant 
Brighton Park už Westem Ave.^ nau
joj Lietuvių kolonijoj, kur gatvės jau 
ištaisytos ir medžiais nusodintos. Gy
vensit daug puikiau negu senose vie
tose. Kurio neturėsit užtektinai pi
nigų, parduosiu ant labai lengvų iš
mokėjimu. Priimu Liberty Bondsus, 
laberty Land & Investment Co. šėrus 
ir Lietuvos Laisvės Bonus ant pir
mo įmokėjimo.

Aš taipgi perku lotus nuo visų, ku
rie nori parduoti ir moku aukštesnes 
kainas už kitus. Moku “cash” pini
gais.

Tad prio pirmos progos platesnių 
žinių ateikit į mano ofisą,

J. J. LIPSKI, 
337)1 So. Halsted Str., Chicago, III

ATIDUODAME kurui malkas.
651 Fulton St, užpakalyj

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti pęr 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma> 
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 

IM. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.

AKUŠERKA M. BANIENE 
po antru vyru 

VAITKEVIČIENE
i Siuomi pranešu savo kostumerkoms 
kad gyvenusi po num. 8336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num. 
3118 So. Halsted St. Tel.: Boulvard 
3138.

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

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

PARDAVIMUI mūrinis namas 6407- 
09 So. Aberdeen St., ant dviejų lotų 
statytas. Du flatai, po penkis rui
mus ir du po šešis ruimus. Elektra, 
Vanos, kieto medžio trimingai ir grin
dys. Cementuotas beismantas po visu 
namu. Turime greitai parduoti — 
savininkas serga.

MŪRINIS Bungalom 6025 So. Wash 
tenaw. Avė., šeši ruimai, garu šildo
mas, modemiškas, trijų 
trisdešimts pėdų lotas, 
už pirmą pasiulinimą.

Du namai ir du lotai 
Artesian Avė. Šitie du 
ant vieno loto ir vienas 
šalę. Du pagyvenimai po šešis rui
mus ir vienas keturių ruimu. Vertas 
apžiūrėti. Didelis bargenas, pirkite 
greitai, parduosiu pigiai.

ATLAS REALTY COMPANY 
4601 South Hermitaęe Avė., 

Chicago, Illinois.
Tel.; Boulevard 6080.

. DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

Buk pats bosu— 
dirbk pats sau.

Privertas esu parduoti savo 18 
apartmentų, kurie randasi prie 64th 
& Drexel Avė. 16 flatų ir janitoriui 
flatas, ant kamjio ir 2 flatai mūrinis 
šalyj į šiaurius.

Si prapertė neša apie $5,000 gry
no pelno į metus, virš išlaidų.

Jei gyveni ant savasties ir pats 
tvarkaisi, gali būt neprigulmingu 
visą gyvenimą gaunant dideles įei- 
gas.

Kad greičiau pardavus, imsiu jūsų 
Real Estate į mainus.

Metinės visos ieigos
Išviso įplaukų
Kaina ..... ...................
Taipgi parduosime ant lengvų išly

gų.
ROSEN, 6926 S. Halsted St.

Tel.: Normai 3678.

$11,740
$28,500
$587)00

Mes parduodam ir mainom- farmas 
ir namus ant lengvų išlygų. Musų 
farmos randasi netoli nuo miestų, 
čiapat apie Chicaga ir toliaus kaip- 
tai Wisconsin, Michigan, Indiana, 
Misouri ir Illinois valstijose. Musų 
farmos yra su budinkais, gyvuliais, vi
sais farmų įrankiais ir apsėtais lau
kais. Parduodame už cash arba ant 
lengvų išmokėjimų arba išmainom ant 
namų. , t

Taipgi parduodame namus visoj
Chicagoj ir Cook County’ei. Todėl kas 
norit pirkti namą arba farmą, atsi
šaukit asmeniškai arba laišku, o mes 
suteiksime teisingą patarimą ir tikrai 
teisingą ir gerą .patarnavimą. Kas- 
link pirkimo ir visų legališkų popierų 
padarymo.

Taipgi kas turit namus, farmas ar
ba lotus, prisiųskit arba ateikit ir ap
rašyki! jūsų prapertę su mumis. Mes 
parduosime į trumpa laiką. Taipgi 
parduodam visokius biznius, kaip tai: 
Storus, saliunus, restauracijas ir viso
kius kitus biznius. Norinti pirkti biz-' 
nį atsišaukite piĮ&e mus.

Norinti parduoti savą biznį, paduo
kit į musu ofisą, tai bus parduota į 
trumpą laiką. Nepamiršk.

COOK COUNTY REALTY CO.
REAL ĖST ATE

Farm Landa and Personai Property 
3251 South Hąlsted Street, Chicago.

................  , ■ ....—..F- ■ ' -........................... .

BARGENAS
Pardavimui dviejų augštų namas. 

Savininkai; turi anleist miestą.
1824 S. Ruble Str.,

1 augštas iš užpakalio.

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

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, girmininki.


