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Silezijos lenkai dedasi prie
komunistų
W

I

Slovakai paskelbė savo
nepriklausomybę.
Nebenori priklausyti čechijai
prieš kurią ir sukįlo. Išrinko
savo prezidentą.

I

M

keltos įvairiose industrinių dis
triktų vietose. Vyriausioji bol
ševikų kvatiena tapo atidary
ta, ant gyventojų uždedamos
piniginės kontribucijos, o žmo
nės yra imami komunistinei!
tarnybon.
Niekurie Korfanty oficierių
prisidėjo prie naujojo judėji
mo ir buk organizuoją raudo
nąją armiją.
Vėliausios žinios sako, kad

PARYŽIUS, birž. 17. — Iš
Varšuvos pranešama, kad Slo
vakijai paskelbė savo neprik
lausomybę nuo Čecho-Slovaki- komunistai verbuojąs!
jos respublikos,

delei neteisin tus

gumo pastarosios administra
cijos. Slovakai sako, kad jie
niekad daugiau nebepasiduos
Pragos
val“diktatorystei
džips“
Proklamacija
pešto universiteto profesorių
Yhlička, kaipo prezidentą nau
jos respublikos.
Čecho-Slovakijos valdžia ke
tina griebtis prievartos,
kad
užgniaužus sukilimą,
kuris,
manoma, yra pirmu žingsniu
prie susijungimo su Vengrija.
(Slovakija jau beveik nuo

' kelbta, kad Anglijos angliaka
Anglija ir Vokietija bando pri-. Tik Rusijos kapitalizmas bu- siai visuotinu balsavimu dide
sitraukti į savo sąjungą ir Ja siąs kiek kitokis, sako Leninas. le didžiuma balsų atmetė kaponiją. Bolševikai “užginčija.’
' sykių savininkų pasiūlymą ir
RYGA, birž. 17. — Komunis nutarė tęsti streiką iki nebus
BERLINAS, birž. 17 — Se tai gali pasimokinti iš ‘kapita išpildyti pamatiniai angliaka
natorius Joscph !. France tu lizmo, kaip raudonoji armija sių reikalavimai, Ibutent, sudė
rėjo pasikalbėjimą su Vokieti- pasimokino iš militaristų, pa jimas į krūvą pelnų ir lygi
jos užsienio ministerija. Spren-'sakė Leninas paslikalbėjime mokestis visų distriktų anglia
džiama, kad vokiečiai užlikri- apie permainas Rusijos politi kasiams.
ne* jam, * jog Vokietija mielu koje.
Už priėmimą samdytojų pa
noru kooperuos ri Amerika j Leninas sekamai išdėstė so- siūlymų paduota 183,827 bal
Ru« i jos'prekyboje i? kad susi-Į vietų poziciją linkui kapitaliz- sų;
už atmetimą
paduota
tarinias žodžiu tarp Vokietijos į mo ir politinių koncesijų bu r-1 132,511 balsų.
ii Anglijos industrinių grupių
“Tai reiškia perėjimą iš ka
ir Rusijos anaipto’ nepašailna
ro komunizmo į socialistinį!
Amerikos.
Į užginčijimus apie pirmiau mainymąsi prekėmis. Didelis!
praneštą buvimą tokio suuta-'karo ir revoliucijos padarytas
rimo žodžiu tarp Anglijos, Vo- sunaikinimas, padidėjęs delei
kietijos ir Rusijos, tik nusišip- netikusio 1920 m. derliaus, pa
WASHINGTON, birž. 17. —
šoma gerai žinančiuose daly- darė reikalingu permainas, iš
Generalinis prokuroras Daivkus rateliuose. Bolševikai pit- priežasties negalimumo atbugherty šiandie pasakė, kad jis
nai laikosi senosios diplomąti-( davoti didžiąsias industrijas
yra taip užimtas kitais darbais,
jos^metodų ir sovietų atstovy prie senųjų sąlygų.
kad gal praeis du mėnesiai lai
bė per Londono laikraščius iš
“ Apsiimti nymas
prekėmis
ko pirm negu jis pabaigs savo
leido formalinį užginčijimą, bet reiškia laisvą prekybą, kuri iš rekonmendaciją
preaiRlcntui
f.
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Negreit nuspręs apie
Debsą.

rekru
tuo
pačiu laiku
nickuriems savo pusės reiškia kapitalizmą.
Beuthen ir
Hardingui
žmonėms privatiniai
pasakė, Tai nėra pavojinga proletaria

Kattowitz,

nnm

-------------»... ............. -

Nebenori vergauti cechams
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Schoppinitz apygardose.

apie

Eugene

Dėbso paliuosavimą.

V.

kad tai yra tiesa Taipjau gau to galei, nes proletariatas ir
Vokiečiai sutinka pasitraukti. ta patvirtinimai iš Vokietijos toliau pasiliks valdžioje. Jis tikI
mano pasitaikyti transijortadie
OPPHLN, birž. 16. — Pir
jau kaipo “privatinės žinios
ją ir didžiąsias industrijas.
moje eilėje konferencijų, ofi“Dabartine kova prieš speku
Bet žinios yra slepiamos
tą sutartį bandoma pritraukti liaciją turi persikeisti į kovą
slaptų, matyt, prieita prie nuo ir Japoniją. Sulig patikėtinų
cenzūros.
prieš apgavimą valdžios kont
sprendžio, kad pirmu žingsniu
žinių, manoma pdsiulyti, kad
linkui užbaigimo maišto yra didesnė dalis Siberijos skaity rolės, regisi racijos ir priežiū
BELFAST, birž. 17. — Jau
ros.
vokiečių pasitraukimas iš niesis Japonijos prekybos įtako
“Pagellia tokios
kontrolės seniau buvo' žinoma, kad valkurių pozicijų. Vokiečiai suje, kuomet pietinė Rusija, įs mes valdysime neišvengtiną džia ketina griebtis aštrių prie
liko pasitraukti iš dalies An- kaitant Ukrainą ir Dono klonį
monių South Monaghan ir Ga
kapitalizmą,
kuris
/yra
reika

naberg ir tuo “niekeno žemė“ bus atiduota Vokietijos preky
vau pavietuose. Dabar į ten ta
yra praplečiama į zoną, kuris biniams interesams, o Anglija lingas įkūnijimai, musų užsi- po pasiųsta 5,000 kareivių. Ką
briežtųjų siekinių.“
ncprileis kariavimo.
labiau sukoncentruos šiaurinė Leninas patarė komunistams jie ten veikia, negalima sužino
Konferencijos tarp talkinin je Rusijos dalyje.
remti mažąsias
industrijas, ti, kadangi susisiekimas su toSlovakijos respublikos, neri kų, vokiečių ir lenkų maišti
Pirmieji pasiekę Bcrliną Ru
mauja ir senai jau kalba apie ninkų laikomos yra kasdie ir sijos produktų pavyzdžiai su kurios aprūpina valstiečius.
tas, matomai, pačios valdžios,
atsiskirimą nuo Čcchijos. Nors dedama pastangų išdirbti tokį šalėjo iš odmenų, linų ir kana
o policija ir kariuomenės virši
kaip čechai, taip ir slovakai pieną, kuris sustalalytų toli pių. Pienuojama laikyti arti
ninkai jokių • žinių neišduoda.
yra slavai, bet įgavę nepriklau mesnį kariavimą. Maištininkų moj ateityj Leipzigc didelę liManoma, kad tose apygardose
somybę čechai tuojaus pavergė laikraščiai jau tvirtina, kad citaciją Rusijos kailių
bus paskelbta blokada.
slovakus ir nedavė jiems net nors maištininkų armija ir yra
šimtai areštuotų.
kultūrines autonomijos. Kaip paleidžiama, bet ginkluota de
yVASHINGTON, birž. 17.
jautėsi čechų pavergti slova monstracija atliko savo tikslą.
DUBLINAS,
birž. 17. —
Pietinės Chinijos respublikos
pastarųjųį
kai parodo ir tai, kad pradžioj
Vokiečius sunku užganėdin
kelių dienų
prezidentas
Dr,
Sun
Yat
Šen
pereitų metų slovakai pasiūlė ti, kadangi tūkstančiai savano
valdžios kareiviai apnyko niePITTSBURGH,
Pa.,
birž.
17.
atsišaukė
į
prezidentą
Hardin'
kitoms pavergtosioms šalims rių susiorganizavo, bet jiems
kurius distriktus ir daro juose
Daugybės
ateivių,
kurie
nese

gą, prašydamas pripažinti jo masinius areštus. Visą šią sa
tverti naują pavergtųjų tautų mažai teko kariauti, ta<l vokie
nai atvyko į šią šalį, atsikreipia valdžią.
sąjungą. Betgi pirmiau slova čių vadovai nenori demobili
vaitę areštai buvo daromi Mo
į immigracijos
valdininkus,
DrSun
Yat
Šen
savo
atsi

kai labai gerai sugyveno su če- zuoti savo spėkų, kol lenkų
naghan paviete, kur areštuota
prašydami juos deportuoti na šaukime sako, kad demokrati
chais ir net sudarė vieną val maištininkai valdo industrinius
mo. Jie sako, kad jie negali jos laimėjimas ar pralaimėji
stybę. Bet tai buvo tik iki tol, distriktus.
Panašus dalykai dedasi ir ke
rasti sau darbo ir jeigu valdžia mas labai daug priklauso nuo
kol Cechija nebuvo gavusi ne
liuose kituose pavietuose.
Gen. Ilocfer yra palinkęs ko jų nedeportuos, jie pataps ap
Amerikos,
nes
karas
tarp
pieti

priklausomybės. Kada čechai operuoti tokiame sumanyme,
sunkinimui tų pavietų, kuriuo nės ir šiaurinės Chinijos nėra
Kapoja vielas.
gavo nepriklausomybę, jie pa kuris leistų demobilizaciją, bet
rode slovakams tik vilko iltis). kartu neleistų maištininkams se jie gyvena, nce reikės juo* karu tarp dviejų šalies dalių,
LONDONAS,
birž. 17. —
maitinti.
bet
nacionalistinis
karas
tarp
Londono apieJinikėsc prasidėjo
laikyti teritoriją kokiais nors
Pittsburgho immigracijos in demokratijos ir militarizino ir didelė kampanija
kapojimo
Tnie translation filed with the post- diplomatiniais “skimais.” Len spektorius sako, kad tie ateitarp
patriotizmo
ir
išdavystės.
master at Chicago, 111.', June 17, 1921 kų maištininkai gi sutiktų su
geležinkelių signalų vielų ir
i viai daugiausia paeina iš Ang Laiškas sako, kad padėtis
as required by the act of Oct. 6, 1917
bite kuo, kas neleistų vokie
lijos, yra geri darbininkai, ku Cbinijoje nuolatos blogėja, ka jau užpildinėjimo ant signalisčiams keršyti jiems.
rie atvyko, kada darbai ėjo dangi militarLstai
susikrovė tų. Valdžia sako, kad tai daro
Svarbiausiu klausimu tary- (
i gerai, bet kurie dabar darbo maistą apie bado apimtus dis- sinn feineriai ir kiti airiai. 10
bose yra kas dabos tvarką plc-1
. . . ’
__
, ? . ! neteko ir neturi iš ko gyventi. triktus ir neleidžia
prisiųsti žmonių areštuota.
biscito zone. Maištininkai siu
Jis sako, kad jis niekuo negali maisto iš kitur, reikalaudami
lo naudoti jau sudarytą milici
vien pinigų, kad paskiau su
Lenkų maištininkai tveria ko- ją, bet į tai žiūrima, kaip į pat jiems pagelbėti.
Atidėjo lokautą.
naudojus
tuos
badaujantiems
munistų armiją ir uždeda ant
gyventojų kontribucijas, Vo-I rengimą prie naujo užgriebimo PRAŠO UŽGIRTI MANDATUS skiriamus pinigus vien savo
LONDONAS, birž. 15.— Innaudai.
kiečiai pasitrauks.
žinicrystės kompanijos atidėjo
zono, kaip tik jį apleistų talki
PARYŽIUS, birž. 17.— Tau
savo lokautą iki pabaigos bir
ninkai.
MUNCIE,
Ind.
—
Iš
vietos
tų
lygos
tarybose
prezidentas
BERLINAS, 'birž. 17.— Pakalėjimo vagįs pavogė 12 skri- želio m. Tuo laiku darbininkai
Dr.
Gastoa
de
Cuhna
pasiuntė
sak čia gantų žinių, bolševiz
referendumu nubalsuos priėmi
5 ŽMONES UŽMUŠTI.
nių konfiskuotos degtinės. Deg
notas
Anglijos,
Francijos,
Ita

mas. kurį kiek žinoma, pienavo
tinė iš kalėjimo buvo išvežta mą ar atmetimą bosą sąlygų.
lijos
ir
Japonijos
premierams,
Rusijos, Francijos, Vokietijos
UNI0NT()WN, Pa., birž. 17. kuriose sako, kad reikia buti- šerifo automobiliu. Du vagiliai Nesutikimai kįlo delei kompa
ir Austrijos komunistų vado — Penki žmonės liko užmušti1
nijų užsimanymo nukapoti al
. i nai gauti Jungt- Valsti jų užgi- jau pagauti.
vai, apsireiškė tarp AdalbertJ ir šeši sunkiai sužeisti,
gas.
T v. a Irimą, pirm negu bus padaryti
Korfanty vadovaujamų spėkų automobilius, kuriuo jie važia
t galutini nuosprendžiai
apie
PINIGŲ KURSAS.
Užmušė laiškanešį.
vo, užkliuvo už kito automo- mandatus ant Vokietijos kolo
Raudonos vėliavos tapo iš- biliaus ir nusirito į uj>ę.
nijų.
SAN ANGELO, Tcx., birž. 11.
—Kadangi neatėjo laiku siun
Sulaikė angliakasius.
Neranda aukso savininko.
SOCIALDEMOKRATAS.
Tom Benge
Anglijos 1 svaras ......... .. $3.78 tinis, ūkininkas
Musų draugų laikraštis . U
WASHINGTON.
CIIARLESTON, W. Va., birž.
Bankie- Austrijos 100 kronų ..... .. $0.22 taip įpyko, kad susitikęs laiš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Belgijos 100 frankų ..... . $7.95 kanešį Bryant, jį ant vietos nu
16.— Angliakasiai, kurie dide- riai jieško aukso savininko. Pa Danijos
100 kronų .......... . $17.22
privalėtų jį perskaityti. Ntim. liame
skaičiuje rinkosi nieku- Į šaulyje yra nuo $20,000,000 iki Finų 100 markių ............ ... $1.8F šovė.
Jau atėjo
Socialdemokratas
100 frankų ..... ... $8.12
riose vietose Kanawha anglių $300,000,000 aukso daugiau, Francijos
Italijos
100 lirų ..... ,........ $5.01
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, laukuose, kad ėjus pagelbon' negu abclnai manyta. Bet nieKuria muzejus.
Uetuvos 100 auksinų ....
... $1.5f
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.1
<
Txmkų
100
markių
........
.
...
$0.0F
VIENNA. — Gauta žinių,
r’ M ingo pavieto angliakasiams, (kas nežino, kam tamilžiniška
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5' tapo sugrąžinti atgal patarimu 'suma aukso priklauso. Tūli ma- Olandų 100 guldenų ...A.... .. $38.4C kad tarybų valdžia nutapiusi
Norvegų 100 kronų ......
$14.4f
centus.
i
$17.05 įkurti keturis mūzoj us Turkes
, kad tai bus Rusijosd auksas, '
kronx*........
Kecney, distrikto / prezidento no,
švedų A00 kronų ..........
.
. $22.53
Gaunamas Naujienų ofise.
.angliakasių uni:os.
bet kiti tam netikį.
.Vokiečių 100 markių
... $1.50 tane.

RUSUOSE.

Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj.

kad Federacijos
Masiniai areštai Airijoje. Tikrinama,
prezidentu busiąs išrinktas

Prašo pripažint Pietinės
Chinijos respubliką.

Prašo juos deportuoti.

Silezijoj prasidėjo komu
nistinis sukilimas.

sykį daroma rimtas pastangas
atsikratyti nuo Gomperso vado
vystes. Nors Lewis dar nėra
paskelbęs savo kandidatūros į
Federacijos prezidentus,
bet
nėra nuo jos nė atsisakęs: jis
šiame klausime visiškai tyli.
Sakoma, kad jis laukia, kada
PARYŽIUS, birž. 17.— Už
|bus gauta užtikrinimas 20,(XX)
sienio reikalų ministerijoj pra
balsų; tada jis paskelbsiąs savo
sidėjo eilė konferencijų,
kad kandidatūrą. Manoma, kad jei
nusprendus kiek kuri šalis tu
Lewis gautų 20,(XX) balsų už
ri gauti iš Vokietijos kontribu tikrinimą, Gompcrsas nė ne
cijos, ypač kokią dalį jau už
statytų savo kandidatūros. Lemokėtos sumos.
wis šalininkai sako, kad dabar
Tas klausimas buvo išrištas
yra užtikrinimų nuo 14,(XX) iki
Spa konfeerneijoj, bet nieku22,000 balsy. Viso gi konvenci
rios valstybės, ypač mažosios,
joj yra 35,000 balsų.
sako, kad joms permažai pas
kirta.
Delegatai visų užinteresuotų šalių dalyvauja šioj konfe
rencijoj. Didžiosios šalįs yra
patenkintos pirmiau paskirta
Rosta-Wien pranešimu
suma, bet su mažosiomis šali
Telefonas vietoj laikraščio.
nis tikra bėda. Net ir čcchoSlovakija reikalauja dalies Vo MASKVA. — Kazaniaus mie
kietijos kontribucijos, remda ste dvejose viešose aikštėse
mosi to, kad ji paskelbė karą įrengta du dideli telefonai.
Vokietijai už kelių dienų prieš Prie telefonų pritaisyta taip va
užs:baigimą karo.
dinamieji “garsų nešiotojai“
— instrumentai, kurie telefo
nu perduodamus garsus stip
riai padidina.
True translation filed with tho postmaster at Chicago, III., June 17, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

■ — 1—. . .. }^'AngiaKasiai atmeta saro
dytojy pasiūlymus. NEPASIDALINA KONTRI
Japonija dalyvaus preky- RUSIJA GRĮSTA PRIE
LONDONAS,
birž. 17. —
BUCIJOS.
KAPITALIZMO.
boję su Rusija.
šiandie tapo oficialiniai
pas-

Slovakija pasiskalbė
nepriklausomybe
>
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Lewis.

DENVER, Colo., birž. 17. —
Amerikos Dariu) Federacijos
konvencija šiandie atmetė “vie
nos didelės unijos“ idėją. Ji
patvirtino rezoliucijų komiteto
atmetimą West Virginijos Dar
bo Federacijos
pasiūlymą,
kad visos unijos taip papildy
tų savo konstitucijas, kad at
sitikus reikalui, visos iki vie
nai galėtų veikti išvien su ki
tomis unijomis.
Konvencijoj kįlo sumišimas,
kada keli delegatai neleido neg
rų delegacijai įnešti rezoliuci
ją, pasmerkiančią jKu^Klux<Klan gaujų veikimą pietuose.
Labiausiai tai delegacijai prie
šinosi karpenterių unijos pre
zidentas William Hutcheson.
Daugelio delegatų pranašau
jama, kad Gumpersas šį sykį
bus iš prezidentystės pašalin
tas, o jo vieton bus išrinktas
angliakasių unijos prezidentas
John Lewis. Lewis remsią ir
karpenteriai, kurie daugiausia,
po angliakasių, turi balsų kon
vencijoj. Prie jų prisidėsią ir
geležinkeliečiai. Tai dar pirmą

Tie telefonai yra kaipir laik

raščiai. Jais perduodama visos
svarbesnės žinios. Paskirtu lai
ku aikštėj susirenka didelė mi
nia nemokančių skaityti žmo
nių ir klausosi žinių, kurios
perduodamos telefonu.
Tie telefonai, reikia many
ti, labai daug prisidės prie ap
švietus darbo Rusuose, kadan
gi žmonių, kurie nemoka nė
skaityti nė rašyti, tenai yra
ytin daug.
Tarybų ūkiai Kryme.

SIMFEROPOL. — Kryme
dabar randasi penki šimtai
septyniasdešimts pepki tarybų
ūkiai su apie keturiais šimtais
tūkstančių deš. žemės.
Maitins kūdikius.

VIENNA. — Tarybų vald
žios organo Pravdos praneši
mu, Ukrainoj šiomis dienomis
buvo sušaukta kongresas —
kūdikių maitinimo reikalais.

Kova su užkrečiamomis
ligomis.
VIENNA. — laikraščio Novij Mir pranešimu, sveikatin
gumo komisariatas ėmęs rim
tai rūpintis kova su užkrečia
momis ligomis. Pasekmės esan
čios geros: susirgimai užkre
čiamomis ligomis laipsniškai
mažėja.

Dabar laikas
siusti pinigai Lietuvon
Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
4
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

NAUJIENOS, CMcago, III.

2
-—

—.

--

--

Samdytoju frontas
pradeda lūžti.
[Iš Federuotosios Presos]

-

ĮSTpjO MASKVOS INTERNA
CIONALAM.

Čeko-Slovakijoj įsikūrė
komunistą partija.

S1IREVERP0RT. — Apskri
ties korto teisėjas Mills andais
išdavė indžionkšeną prieš spaustuvninkų ir jų padėjėjų uniją.
Mat, čia yra dvi kompanijos, ku
rių spaustuvėse dirba streiklau
žiai. Indžionkšene pasakyta,
kad unija neleistina “nė organi
zuoti tuos darbininkus, nėgi
kaip nors trukdyti bizniui.”

............................................ .....................................................................

UNIVERSAL STATE BANKO
Nedėlioj, Liepos 3,1921 m.
RIVERSIDE MIŠKE

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

Muzika, Dainos, Šokiai,
Žaislai Lenktynės, Dovanos

(Forest Preserve)
Tarpe National ir Bergman Groves
Tai bus

Pastaba: Programas prasidės 12 vai. dieną.
Privažiavimas:
22-nd St. karais į vakarus iki sustos, paskui paimti LaGrange
karus iki 28th St., čia išlipti ir paeiti pora blokų į dešinę iki vietai.
Įžanga visiems dykai.

PIKNIKAS

Didelis Metinis

PIKNIKAS

Rengiamas

Rengiams

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS DR-TĖS VIENYBES

Lietuviško Pašelpiuio Kliubo

Ned. Birželio 19 d., 1921

Nedėlioj, Birželio-June 19 d., 1921
GA-RDNERS PARK DARŽE
123-rd St. ir Michigan Avė.
PASARGA: Iš Chicagos važiuojant, imkite State
St. karus No 119, važiuokite iki 119 ir Michigan
Avė., iš ten 4 blokai į pietus iki daržo.

Geo. Chemaucko Darže

Lyons, III.
Pradžia 9 valandą iš ryto
Įžanga 35 c. y patai.
.......

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz į
vedėjai

Buvę A. Petratia ir S. L. Fabionai

Rengia
Dr-ja Aušros Vartų, Vyrų
ir Moterų
Nedėlioj, Birželio 19, 1921
Stickney Park Darže
Lyons, III.
Pradžia 10-tų vai. ryto
Įžanga žema
Bus puiki muzika
Kviečia Komitetas.

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUAAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St., Kamp. Halsted St
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

PROGRAMAS
“ Amerikos Ūkininko”.
Kart Michigan.
Bus laikomus taip:
Subatoj vakare, Liepos 2, suloš dvi
juokingas komedijas: 1 angliškoj kal
boj, Queen of Hearts, 2 lietuviškoj
kalbėoj: Dėdė atvažiavo. Veikalus atloš chicagiečiai gerai išsilavinę, po
vadovyste ponios Dundulienės. Taip
pat turės tikrai lietuviškus muzikan
tus.
Nedėlioj, Liepos 3 d. šokiai yisą
dieną ant didelės platformos miške
pabudavotos su dainomis, monologais,
deklamacijomis ir žaislais
Panedėlyj, Liepos 4 d. visi su val
telėmis suvažiuos ant ežero pažvejot
ir maudytis. Įžanga piknikan visiems
dykai. Atvažiavusiems iš toliau ytin
bus malonu praleist linksmai laiką
ant gražios Lietuvių Kolonijos. Vie
tos bus visiems prirengtos su veži
mais ir automobiliais. Tuom kartu
pasižiurėsit sau ūkę: gražių laukų,
sodų ir t.t. Musų Komitetas lauks
ant stoties, ir nurodys pikniko vie
tą. Adresuokite taip:
Lietuvių Ūkininkų Susivienijimas,
Box 96, Bart, Michigan.

N----------------------------------------------------
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Tel. Randolph 2898

Piknikas

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.

L. E. L. DR-JOS,
Nedėlioj, Birž.-June 19 d., 1921
LEAFY GROVE, A. BLINSTRUPO DARŽE,
Willow Springs, III.

JKam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės rcteilerių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar vvholesale. ,
Taipgi turimo keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bilo laike.
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiame C. O. D.

Pradžia 10 vai, ryto,Įžanga 35c y patai

Bus įvairių skanių valgių ir gėrimų. Griežš labai puiki orkestrą
net iš Paryžiaus. Todėl kviečiame visus, jaunus ir senus, didelius ir
mažus, kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir linksmai laiką praleisti ant
tyro oro.
Kviečia KOMITETAS.

Tiktai

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
2il So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St„ Chicago
Tel. Yards 4681.

Tiktai

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

augusi 7

-
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Padaryk, Kad Tavo Pinigai Augtų

JOSEPH C. SOBOL’
i

Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

J. P. WAITCHES

LAWYBR
Lietuvys Advokatas >
4G01 S. Ilcrmitage Avė.
-----------------------------------------Tel.: Boulevard
6080.
11005 S. Michigan, Avė.,
Roseland, III.

PADARYK, KAD TAVO PINIGAI AUGTŲ.

?

Jei tamista investysi savo pinigus, kad apsaugoti principaliai ir pelningi dividendais, tuomet pa
darysi savo pinigus augančiais.
Kur gali būti pelningiau kaip įdėti į New York Kcal Estate, kuri kas metą kįla vertėje ir ne
ša nuolatinį pelną?

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA
siūlo jums investmentą formoje dviejų milionų dolerių vertes savo Preferred Cuniulative Participating stocko. Kaina $100.00 už Šerą $100.00 par value, mokamas pilnai arba ant išniokesčio.
6% cuniulative dividendų per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais, kurie bus pasiųsti
jums kas pirmą dieną kiekvieno menesio.
APAR TO gausite sekančius dividendus:
Ant kiekvieno įmokėto dolerio už Šerą ant Common Stocko 50 centų už šorą bus mokama kiek
vienam savininkui preferred stocko. Pavyzdžiui, jeigu Common Stocko bus mokam a po $4.00 už Šerą
į metus-gi už preferred Stock dividendų bus mokama $2.00 į metus. Pridedant reguliarį nuošimtį 6%
į metus, pasidarys $8.00 už šėrą arba

8 PROCENTUS I METUS.
Mokama Preferred stockholderiams.
Pelną gvarantuojama, kad bus galima mokėti extra 2% dividendų. Pelnas gali kilti augštin.
BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD. šie namai No. 19,21 &
23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti, kurie randasi po nuin. 8 State Street Corporation;
Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION, kuri yra kontroliuojama

dų yra nuolatai prisiunčiamos.

UŽSIINTERESAVUSIŲ YRA DAUG
Užsiinteresavusių šiuo pasiulymu yra daug. Šimtai žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per laiš
kus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertai visų tautų atsakys tau ypatiškai arba per paša iš
aiškinant viską.

Į PirmutinisLietuviškasValstijiiiis Ę
Ę
Bankas Amerikoje
j

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

■

Norėdami rasti tikrąjį Jūsų draugą — kreipkitės su visais jūsų reikalais į šį savą Valstijinį Banką, o
gausite geriausj patarimą, kaip gauti gerą nuošimtį už jūsų pinigus, kuriuos laikote neparankiame Banko,
Į m inuose, arba uždarę baksuose. Tas galės užtikrint jūsų ateitį.
Paskolinant Pinigus ant 1-mo morgečio
■ už 6%. Keliaujantiems į Lietuvą Amerikos ir Lietuvos piliečiams pa^upinam pasportus dykai.
Perkan■ tiems pas mus laivakortę.

■
j '

■

Norintiems vežtis pinigus į Lietuvą galite pirkti musų bankus draftą, pagal dienos kursą, markes, U. S.
N doleriais arba Anglijos svarais, tas bus mainomas visuose Lietuvos Bankuose arba artimiausioje Puštoje.

■
jj

■ k
S
]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■|T.
Utarninkais ir Subatom-is

i

iki

*

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, Iii.
Phone Drover 3473
—______________ ____________ ___ —y

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
būda votojas.

Budavojame ir taisome.

Visiems žinomas Investment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gerą rekordą.
Šie namai yra apkainuoti geriausių Ncw York Real Estate žinovų b’/i milionų dolerių vertes. Na
mai yra paranduoti augštos rųšies žmonių su leaso’ais ant trijų iki dešimts metų-gi aplikacijos dėl ran

k___________________ ___________________ >

R. URBONAS,

Phone Boulevard 6301

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.

HENRY L. DOHERTY COMPANY

Kapitalas ir perviršis
$245,000.00.
Turtas jau siekia trečią milijoną
dolerių.

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
\

ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyįi
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

PROGA

N

r----------------- :------------------------------------------ •>

BANKO VALANDOS:
■ 8:30 valandai vakare.

i

1 i

A. A. SLAKIS

PUIKUS, DIDELIS

■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■

♦

Vak. t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

riš Federuotosios Presos]

PIKNIKO

------------■

Visų depozitorių, jų draugų, šėrininkų, direktorių
irJSanko Valdybos

Rengiamai

šeimyniškas Baske! Piknikas
Didelis Piknikas

■

KETURIOLIKTAS METINIS

......................................

PBAGA. — Nesenai čia įvy
ko kairiųjų socialistų suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvavo
569 delegatai. Ik* kita pasiūly
ta, kad suvažiavimas nutartų
sukurt komunistų partiją ir
kartu priimti maskviškio In
ternacionalo 21 punktą. Siūly
mas priimta 562 balsais prieš
7.
Sako, kad naujoji komunis
tų partija turinti daugiau kaip
keturis šimtus tūkstančių na
rių.

-

Milžii if kas Piknikas

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — Au
stralijos darbininkai, kitaip
sakant jų Building Trades, ta
riasi sukurti tam tikrą koperatyvą, kuris turėtų paimti į savo
rankas visą triobėsių statymo
industriją- Sako, kad sumany
mas randa didelio pritarimo
darbininkuose.

Subata, Birželio 18 3., 1921

—
-~7—
■
-

Išdavė indžionkšeną.

Ima | savo rankas triobėsių statymo industriją.
[Iš Federuotosios Presos]

SAN FBANCISOO. — 'Lo
kautas, kurį vietos kontraktoriai paskelbti organizuoticmsieins šio miesto triobėsių sta
tytojams, kaip išrodo, pasi
baigs tuo, kad samdytojai pra
laimės. Kai kurie kontraktoriai jau susitarė su darbinin
kais. Jie grąžinta darban to
mis pačiomis sąlygomis, kaip
kad buvo pirma. Likusieji kontraktoriai dar spiriasi. Jie sa
ko, kad triobėsių statymo dar
ais negales prasidėti anksčiau,
kol darbininkai “nenusipras ir
nepriims vieninteles ir teisin
gas sąlygas*’ — tas, kurias siu
to kontraktoriai. O tos sąlygos
yra tokios: sumažini darbinin
kams algas. Bet iš to turbūt
nieko nebus.

-- ———

..

■

MES NESIUNTINEJAME PRIKALBeTOJŲ
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėrų yra aprubežinotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti
dabar juos, paskui negausi! Kas pirmesnis, tas geresnis, tad rašyk tuojau.
JEIGU SUŽINOKI, TIKRAI JDfiSI PINIGUS.
Pamąstyk—-Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8%.

FOREING LANGUAGE INVESTOR DEPT.

HENRY L. DOHERTY & 60

1401 W. 47th St,

Chicago.

Stogu Dengejas
Siuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengejas.
Dengiu
naujus ir taisau
senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar

bu S. Dedu Tinas, žodžiu sak;int,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo daibe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį t roką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevelt 8699.

12 PEARL STREET NEW YORK

Manadžcris

PARAŠYK IR
PRISIUSK

ŠITĄ KUPONĄ
ŠIANDIE

n

Foreign Lunguage Investor Department
Henry L. Doherty & Company
12 Pearl Street, New York.

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

Nepadarant man jokių lėšų malonėkite prisiųsti
pilnas informacijas apie Jūsų “Auksinę Progą” Jnvestmento propoziciją.
Vardas, pavardė
Gatvė

Miestas

..................................................

.....................................................................
.................................................................

Valstija .................................................... ............
(Naujienos)

Ruatta & Serenelli
817 Blae laland Avė.
......... .... .............

mnJ

Subata, Birželio 18 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI

iiiimmiimiui*
T. Pullman 5432

I KORESPONDENCIJOS
*-..j...

*

~

ROCKFORD,

A. SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimu

— .--a

n,

ILL.

Birželio 12 (L vietos “komu
nistai” su savo draugėms “proųresistėins”. prisidengę L- I).
L. D. firmų, buvo surengę Peoplcs Parke prakalbas kokiam
lai
Saidokui
iš Cliicagos.
Pirmiausia programe
buvo
d a i n o s,
kurios
neblogai išėjo.
Po to išėjo
kalbėtojas. Išviso tasai orato
rius atrodė, kad jis tiek “mo
kytas” ir tiek žino, kiek ir
kiekvienas čia susirinkusiųjų
aplamai paimtas, tik drąses
nis, nesidrovjs pliaukšt apie
tai, apie ką jis pats supratimo
neturi. Visų pirma užpiovė sa
vo draugams: “Jus linksmina
tės, dainuojate, kotiruojate, —
1x4 mums nėra linksmybės ir
nereikia linksminlies, dainuoti,
koziruoti!” Koziruoti, be abe
jo, blogas užsiėmimas, ypač
koziruoti iš pinigų, bet kad
dainos ir šiaip padorios pra
mogos butų blogas darbas, tai
jau tik sakysiu! Tolesniai jo
kalba buvo vien plepėjimas
apie “kėlimą
revoliucijos”,
apie apsidirbimų su savo ša
lies buržuazija, na ir paprasto
sios “komunistų” meliodijos
apie socialpatriotus, sociališdavikus, kontr-revoliucionierius,
Grigaičius, ir lt. ir tt.
Pasiklausius tokių oratorių
ir darbininkų “mokintojų”, ne
norams pamąstai: kada tie mu
sų žmonės prasitrins sau akis
tiek, kad sugebėtų atskirti grū
dus nuo pelų
mokytojus,
kurie žino ir gali pamokinti,
nuo nemokšų, kurie nieko sa
vy neturi, nebent tik begėdiš
kos drąsos žmones mulkinti.
-r Rock-Fordas.

moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, UI.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Puikiame Park Garden Subdivisione, prie Ashland Avė.,
vienas blokas nuo Halsted gatvekarių, kuriais
galima davažiuoti į visas dalis miesto už 8c.

PROGA ĮGYTI NAMĄ IR MAŽAI PINIGU TURINTIEMS
MES PAGELBESIM
Lotų Kainos nuo

$285 ir Aukščiau

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
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.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pie«~
Telefonas Drezel 2880

[IS Federuotoslos Presos]

SEATTLE, — Centralinė me
džio kirtėjų unijos raštine kas
dieną gauną reikalavimų prisių
sti nauju aplikacijų. Visuose
medžio kirtimo centruose eina
spartus organizavimo darbas.

Tel. Austin 737

AR MANAIAPIE W$?

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Kątik sugrįžo ii Californijos ir
rėl tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė

Valandos) 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldieniua.
................................................... .
............. ...... - ...... ---------------------

tanai 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. I\ Z. ZALATORIS

ką ir niįginnnt organizaciją

Namų Budavojimo Draugi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted Stn
Kampas 18 ir Halsted St
----------------------------^=^====^=^=0

Boulevard 8448

AR HOBI NAMO?

DR. V. A. ŠIMKUS

Žengk prie telefono

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto

Pašauk National Hcadquarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,
4021 S. Maplewood Avė.,

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS

Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headquarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
139 N. Clark St.

Persikėle nuo 3112 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.
Gydo aitrias ir chroniikas ligas,
r yru, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
L8th St., netoli Fisk St.
VALANDOS) Nuo 10—12 platų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonaii
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
I/

DR. CHARLES SEGAL

Medžio kirtėjai organizuojasi.

Sinty Rubey,

^DR.HERZMAN^
IS RUSIJOS

DR. S. BIEžtS
ŠTAI GYVENIMO PROGA PADARYTI SAU IR SAVO ŠEIMYNAI DAUG GERO.

Pasinaudokit proga, pasirinkit lotą ar daugiau musų puikiame Garden Park subdivisione, kur gatvės yra
išvestos ir dideliais medžiais išsodintos, išrodo kaip koks didelis sodnas, arti didelių dirbtuvių, kur visada yra
darbo; prie gatvekarių, kuriais galima davažiuoti į visas dalis miesto ir visi kiti parankamai, kokių retai kur
galima rasti. Pasinaudokit proga iš didžiausio pasirinkimo kaip biznevų taip ir rezidencijinių lotų. Tai yra
pirmutinė tokia proga, gal bus tai paskutinė.
PRASIDĖJO NAMŲ STATYMAS MUSŲ SUBDIVISIONE.

Pastatysim ir jums namą pagal jums patiems patinkamą pieną ant labai lengvų išmokėjimų. Priimsime
Liberty Land & Investment bendrovės Šerus ir Liberty Bondsus į pirmą {mokėjimą. Taip-pat parūpiname ir
paskolą.
Tikrą lotų vertę dažinosit juos pamačius. Vežame kasdien ir parodom kiekvienam, kad žinotų ką perka.
Pasinaudokit šia proga ir atsišaukit tuojaus platesniam pasikalbėjimui pas

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY
3301 So. Halsted St., Chicago, III. Tel. Boulevard 6775

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

Telk Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Y arda 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ji
ryto ir nuo 7 iki 9 v* vak.
3325 So. Halsted St„ Chicago, III.

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietivis Gydytojas ir Chirurgas
1D900 Michigan Ave„ Roseiande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6)81
iki 8:80 vak.
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th« Lithuanian Naw* Pub. CoM Ine.
Editor P. Grigaiti!
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Telephon* Roosevelt 8500

turime
pirma
padėt
smulkiajai pramonei atsi
gauti. Kolkas, dėl maisto
ir kuro stokos, mes nega
lėjome imties musų stam
biosios pramonės atstaty
dinimo...” (žiur. “RostaWien”, gegužės 29 d. 1921
m.).

Subscription Ratesi
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago,
8c per copy.

piktinimas ir kai-lkuric nariai
reikalauja, kad tie komunistų
garbintojai butų praSalinti iš
organizacijos. Toks įnešimas
tapo paduotas partijos pildo
majam komitetui įdėti į die
notvarkę partijos suvažiavimo,
kuris įvyks Detroite birželio
26 d. Del šito įnešimo dabar
socialistų spaudoje eina ginčai.
Dalis socialistų, kurie taip
pat nepritaria tiems “kairiasparniams’*, mnno, kad nerei
kia mesti juos iš partijos.
Toks pasielgimas, girdi, butų
“nuomonių varžymas**. Socia
listų Partija turinti būt tole
rantiška ir nepersekiot savo
narių už tai, kad jų nuomonės
skiriasi nuo didžiumos narių
nuomonių.
Vartoti bausmes
priemones, esą, tiktų .tiktai tuo
met, kuomet tie “kairiasjmrniai” kokiais-nors savo dar
bais nusidėtų prieš partiją.
šitokioje pažvalgoje yra tie
sos, bet ji yra ne visai aiški.
Jeigu, sakysime, žmogus, pra
klausąs Socialistų Partijai, ma
nys, kad respublikonų partija
arba demokratų partija yra ge
resne, negu Socialistų partija,
ir jeigu jisai skleis tokią savo
nuomonę ir partijos viduje ir
plačiose miniose, tai ar partija
turės kęsti tatai? Ar “nuomo
nių laisvės” principas atima
teisę partijai prašalinti tokį sa
vo priešą iŠ organizacijos?
Jeigu “nuomonių laisvė” iš
tiesi! tą reikštų, tai partijų gy
vavimas
pasidarytų negali
mas.

Kadangi šitą Lenino kal
bą paduoda oficialė sovietų
valdžios telegramų agentū
Entered as Second Clasa Mattor ra, tai galima tikėtis, kad j
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chlcago, III., under the act of nėra “kapitalistų melas”.
March 2nd, 1879.
Leninas sako, kad pagrin
Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben das socialistinės visuomenės
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.
kūrimui yra stambioji pra
monė. Tai yra neužginama
Užsisakomoji Kaina:
tiesa, kurią socialisai skel
Chicagoje — paltu:
Metams____ __
------$8.00 bia nuo to laiko, kaip jie
Pusei metų
4.50
Trims mėnesiam*____________ 2.25 priėmė Markso teoriją.
Dviem mėnesiam*
1.75
Bet Leninas, deja, tą tie
Vienam mėnesiui
, ___ 1.00
Chicagoje — per neiiotojusi
są buvo visai užmiršęs per
Viena kopija
03
keletą metų. O jo šalinin
Savaitei.......... ... ...... 18
Mėnesiui__________
■ --- 75
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, kai kitose šalyse, komunis
paltui
tai, niekindavo ją, kaipo
Metams___
,
$7.00
Pusei metų__
.. ,--------- 4.00 “buržujų išmislą”.
Lietu
Trims mėnesiams
2.00
komunistai, pavyz
Dviem mėnesiams ___ ____ — 1.60 viški
Vienam mėnesiui . ..... ...... —......... .75 džiui, skelbė iki šiol, kad
Lietuvon ir kitur nžsienluoMi
Lietuvoje reikią tuoj aus pra
(Atpiginta)
Metams-----------------------------$8.00 dėt vykinti Socializmo tvar
Pusei metų------------------------ 4.50
Trims mėnesiams__________ ... 2.25 ką, nežiūrint to, kad Lietu
Pinigus reikia siųsti palto
voje dar ne tiktai nėra stam
Orderiu, kartu su užsakymu.
biosios pramonės, o ir ap
1 '■»
!.■■!!__ jglT’ *18*’
skritai pramonė dar tiktai
pradeda tenai dygti.
Jeigu socialistai pasaky Užimtų perdaug vietos čio
davo, kad Lietuvoje turi pir nai visapusiškai išnagrinėti to
Franci ja ketina duoti Vo
ma išsiplėtoti pramonė, ir principo prasmę, bet, nesileid
kietijai geležies, kad gavus tiktai tuomet tenai galės žiant į ilgas diskusijas, gali
iš jos anglių. Tuo budu tar
būt pradėtas socializmo ma pastebėt, jogei partija turi
pe tų dviejų šalių pradeda
turėt teisės nustatyt tam tik
tvarkos vykinimas, tai ko ras ribas, iki kurių gali eiti
užsirnegsti bendradarbiavi
munistų laikraščiai ir agitamo ryšiai. Rezultate to tu toriai išplūsdavo juos “bur nuomonių skirtumai partijos
Jeigu partijos narys
rės persikeisti viso pasaulio žuazijos tarnais”, “išgamo viduje.
peržengia tas ribas, tai jisai
politika.
mis”, “judošiais”, “niekšais” nebegali būti partijoje.
Tatai ypatingai turi būt aiš
Kas galėjo manyti apie ir t. t.
ku tuose atsitikimuose, kada
tokią atmainą Vokietijos ir Toje Lenino kalboje pasa žmogus
savo opozicijoje nuFrancijos santykiuose koks kyta da ir kitas įdomus da statytiemsįems partijoje prin
dvejetas męnesių atgal? Vi lykas. Jisai nurodo, kad cipams nueina taip toli, jogei
si atsimena, kaip, pagal Rusija šiandie dar neturi ima manyt, kad kitos kuriosfraneuzų reikalavimą, talki pagrindo socializmo tvarkai, nors partijos principai esą tei
ninkai buvo pasiuntę ulti kadangi josios stambioji in singesni. Jeigu žmogus taip
mano, tai jisai privalo tuojaus
matumą Vokietijai dėl karo dustrija yra suirus. Ją rei apleisti tą partiją, kurioje ji
nuostolių atlyginimo ir pas kia atbudavot. Bet pirma sai buvo, ir įstoti į tą partiją,
kyrę 1-ją gegužės, kaipo negu imtis stambiosios in kurią jisai skaito geresne. O
dieną, kuomet talkininkų dustrijos atbudavojimo, rei jeigu jisai pats nesusipranta
armijos turėjo įsiveržti j kia padėt smulkiajai pramo taij) padaryti, arba jeigu jisai
to nepadaro dėl kokių-nors išRuhr apskritį. Tuomet ro nei atsistot ant kojų.
rokavimų, tai nieko nepasilie
dėsi, kad Franci ja ir Vokie Tuo budu iš paties Leni ka daugiaus, kaip tiktai iš
tija yra amžinai nesutaiko no žodžių išeina, kad Rusi braukti jį.
mi, mirtini priešai, tarp ku jai dar reikės pereiti keletą Tai visai nebus nuomonių
rių negali būt kitokių santy laipsnių, pirma negu ji pri laisvės sumindžiojimas. Nuo
kių, kaip tikai kova ant žūt eis prie socializmo tvarkos. monių laisvės principas nuken
tėtų tiktai tuomet, kuomet
ar būt.
Pirmiausia turės atsigauti žmogui butų uždrausta pasiO šiandie matome jau vi- smulkioji industrija; pas- jieškoti tokią partiją, kuri la
sai ką kita. Kas tą atmainą kui turės būt atgaivinta ir binus atitinka jo įsitikinimams
įvykino: pabudusi franeuzų sutvarkyta stambioji indus ir įsirašyti į ją. Bet socialistai
“sąžinė”, nauja kokia-nors trija; o tuomet jau bus ga juk neketina drausti komunis
“idėja” ar kokia “dvasia”? lima pradėt kurt socializmo tų pritarėjams, kad jie stotų į
komunistų partiją.
Nieko panašaus. Atmaina tvarką.
Bet netiesa yra sakyt, kad
įvykino bizniški tų dviejų
Tuo-gi tarpu bolševikų ša čia eina kalba vien tiktai apie
šalių kapitalistų reikalai . lininkai jau per keletą metų nuomones. “Kairiasparniai” ne
Ekonomija nulėmė politi skelbia, kad Rusijoje socia tiktai turi prielankias koinu^
lizmo tvarka jau esanti įvy nizmui nuomones, o ir dar
ku
buojasi tam tikroje dvasioje.
kinta ! O jeigu kas tam ne
Jie varo agitacija už>komunitiki, tai jie tą keikia susi stinį internacionalą ir reikariesdami.
auja, kad Socialistų Partija

Biznis yra
biznis.

Tiesa išeina
į aikštę.

Rusijos komunistų parti
jos konferencijoje, kuri įvy
ko gegužės mėnesio gale,
Leninas laikė ilgą kalbą, ku
rioje tarp kitko taip išvadžiojo.

“Pagrindas socialisti
nės visuomenės kūrimui
yra stambioji pramonė.
Atstatydinimui
musų
stambiosios pramonės mes
pagaminome elektrizacijos planą. Musų tikslas
nepersikeitė. Jis yra toks
pat — atgaivinti musų
stambiąją pramonę. Bet
kad mes galėtume atsta
tyti
mųsų
stambiąją
pramonę,
tai
mes

įritintų garsiuosius dvidešimt
r vieną punktą ir įstotų į jį.
I’as-gi internacionalas yra išeidęs sekamo turinio atsišau
kimą į Amerikos darbininkus:

GINČAI DEL “TREČIOJO
INTERNACIONALO”.

Socialistų Partijoje včl atsi
rado “kairysis sparnas”, kuris
varo agitaciją už bolševizmą ir
“trečiąjį internacionalą”. Dau
giausia šalininkų jisai tur-but
turi Chicagoje, kur oficialis
partijos organas “Chicago Socialist”, redaguojamas L. Engdald’io, daugiaus beveik apie
nieką ir nerašo, kaip apie Ritsijbs ir kilų šalių komunistus;
Lenino, Trockio ir Zinovjevo
straipsnių vertimais yra pripil
domi ištisi jo puslapiai.
Socialistų Partijoje prieš ši
tuos elementus ima kilti pasi-

“Darbininkai: Traukitės iš
Amerikos Socialistų Parti
jos. Ji yra jūsų priešas ir
musų. Amerikoje jau yra
revoliucine partija, Jungtinė
Komunistų Partija, komuni
stinio Internacionalo sekcija.
Jie yra tikrieji musų drau
gai. lukstančiai jų nukentė
jo dėl revoliucijos labo. Tai
yra revoliucinės darbininkų
klesos partija. Stokite į Jung
tinę Komunistų Partiją!”

Ir Engdahl’is su savo sėb
rais kiek galėdami remia ko
munistų internacionalą, kuris
šitokiu budu paskelbė atvirą
karą Socialistų Partijai.

“Imkim Juozą Baslaną.
Jie reikalauja, kad partija
(Vienas tų, kuris nuteista il
įstotų į tą internacionalą, o
gų metų kalėjimu. S.). Tarp
įstojimo sąlygų yra tarp
kitko jis pareiškė: ‘Mušė
kitko viena tokia, pagal kurią
mane atgabenę vėlai Utenos
partija turi išmesti gabiausią
Žvalgybom Mušė šompolais
savo vadą llillųuit’ą.
iki nustojau sąmonės. ApKita įstojimo sąlyga sako,
silpau. Atliejo vandeniu, vėl
kad visi partijos nariai, kurie
mušė.'Krutinę ir dabar teatmeta “trečiojo internadionabesopa’. Kitu du dalininku,
lo” progęama arba įstojimo
Valeikos Mykolas ir Adomas
sąlygas, turi būt išbraukti iš
(Abudu nuteista ilgų metų
partijos, šita taisyklė ypatin
kalėjimu. S.) — du broliu
gai paliečia partijos suvažiavi
nusiskundė: ‘Mane, Adomą,
mo delegatus, kurie balsuos
Utenos Žvalgyboj sumušė iki
prieš įstojimą į komunistų in
nustojau sąmones.. Aš atsiga
ternacionalą.
vau tik tuomet, kai nugabe
Ir Engdald su savo sėbrais
no mane kalėjimai?.
pritaria tam ir reikalauja, kad
taip butų pasielgta, kaip Mas
Kita tos pačios žvalgybos au
kvos diktatoriai liepia.
ka, Mykolas Valeika, apie sa
Kaip matote, čia jau nėra ve drg. Požėlai pasakė šitaip:
vien tiktai nuomonių klausi
“Mane, Mykolą, labai su
mas. Čia yra ir tam tikri dar
mušė. Mušė spardydami ko
bai: bendradarbiavimas atvi jomis. Nainį) savininkė žy
riems partijos priešams, palsidė, mums, Adomui ir Kecoryžusiems sunaikinti ją.
riui pyle ant galvos vąndenį
Nejaugi partija neturi teisės
ir davė gerti. Mušė splrda'mi
sustabdyti tokius darinis vidu
prisipažinti, kad esam komu
je savo organizacijos?
nistai”. (Mano pabraukta.
S.).

SWlo|u Baisai

Musų draugų Lietuvoje laik
raštis sako, kad panašiai “tar
dyta” ir kita kruvinosios Gri
[Ui itre tk itai Mama skvrlujs
niaus valdžios auka (jis sušau
nuomones Redakcija neatsako.]
dyta. S » Jonas Jusponis. Beto, kita tos valdžios auka, Jo
kūbas Mališka (jisai nuteista
ilgų metų kalėjimu. S.), papa
Liberalo liaudininko
Gri sakojo, kaip Utenos Žvalgyba
“suranda” komunistus. Drg.
niaus ir jo sėbrų krikščionių
demokratų valdžia apsivaini Požėla apie jį sako šitaip:
kavo. Apsivainikavo tais “liau
“Jokūbas Mališka, kuris
nus”, kuriais kadaise vainika
tapo suimtas sausio 20 d.
vosi senosios caro valdžios bu
Utenos Žvalgybos, taip pat
buvo sumuštas”. Žvalgyboj
deliai.
Tos valdžios oficiozas “(Lie — sako jis — pamačiau su
tuva” praneša, kad gegužes 11
muštus Valeikas, tėvą ir sū
dieną Panevėžio mieste sušau
nų Kccorių ir Baslaną. Nu
sigandau ir sakau visa, ko
dyta penki žmones. Sušaudyta
jie tik dclto, kad, kaip pati
reikalavo iš manęs. Todėl
tur bu t toj pačioj Žvalgyboj
“Lietuva” sako, jie priklausė
“slaptoj sąjungoj, kurios tiks
manęs ncbcinuše, bet mušė
las buvo —- nuversti esamasis
areštavę’*.
valstybėj visuomenės sutvarky
Prie to, kas pasakyta, ilgi
mas’*.
aiškinimai nereikalingi. Vi
Vadinas, tie žmones sušau
siems gali būt aišku, kad di
dyta ne dclto, kad jie savo džiumą suimtųjų ir nubaustų
darbais kuo nors tam “esa
jų žmonių komunistais padarė
mam visuomenes
sutvarky
patys Griniaus valdžios agen
mui” nusižengė, bet tik dėlto,
tai. Padarė juos tokiais nežmo
kad jie priklausė tokiai orga
nišku suimtųjų žmonių 'kan
nizacijai, kur turi tikslo tą su
kinimu. Tas pats laikraštis dar
tvarkymą nuversti.
Pasakyta trumpai ir aiškiai. sako, kad tuos, kurie nenorė
jo prisipažinti, Griniaus vald
Pasakyta, kad liaudiįniinkų ir
krikščionių demokratų valdžia žios budeliai be pasigailėjimo
mušę.
išalkusi savo piliečių kraujo!
Amerikos lietuviai darbinin
Piliečių, priklausančiu tokiai
organizacijai, kuri tai valdžiai kai visa lai turi gerai įsidėti į
galvą. Neužilgio tos valdžios
yra netinkama.
Tenka pažymėli, kad šitaip agentai ir vėl pradės bastytis
daryti nedrįsdavo ir despotiš po musų kolonijas. Susipratę,
koji Rusijos caro Mikės vald kultūringi Amerikos lietuviai
žia. Del priklausymo nelegalei darbininkai tos valdžios agen
organizacijai toji valdžia savo tams turi pasakyti: Laukan!
piliečius siųsdavo katorgon. O Griniaus budelių valdžia Ame
kruvinoji liberalo Griniaus val rikos lietuvių darbininkų pa
džia tokius savo piliečius šau ramos neverta. Neduot jai nė
do. Mat, tarp “demokratines sudilusio dvilekio! Vietoj rem
Lietuvos respublikos” ir des ti ją, susi pratusioj i šios šalies
potiškosios caro valdžių vis gi lietuviai darbininkai prie kiek
turi būt koks nors skirtumas... vienos progos tegul kelia aikš
Pirmoji turi būt dar begėdin- tėn tos budelių valdžios elgesį.
O savo skatikais prisidėkime
gesnė.
Mes įsidomėsime. Įsidomė prie musų draugų Lietuvoje
sime ir tai, būtent, prie kokių judėjimo, besisiekiančio sukur
aplinkybių tie žmones buvo ti tenai tokią valdžią, kuri Lie
apkaltinti ir paskui sušaudyti. tuvos demokratijos — jos dar
(Čia reikia pažymėti ir lai, kad bininkų ir vargingųjų valstie
tuo pačiu kartu ir to paties tei čių — reikalus gintų. Dabarti
smo nuosprendžiu septyniolika nė liberalo Griniaus valdžia
žmonių nuleista ilgų melų ka tuos reikalus po kojomis mina*
lėjimu). Musų draugų Lietu Ji — juodosios reakcijos glo
voje laikrašlis, “Socialdemo botoja. Šalin ją!
— St. Strazdas.
kratas”, (nr. 17) apie tai ve
kaip sako:
[16 Federuotosios Presos]
LONDONAS. — Visa rodo,
“Visus suimtuosius “tar
dė” ir jų kaltinimą surašė kad angliakasiai valdžios pasiū
pati Žvalgyba... Tat pravartu lymą atmes. Pasiūlymas jiems
priminti platesnei visuome nepriimtinas.
nei, kaip ėjo tas žvalgybos
“tardymas”. Tam tikslui pa ' DR. A. MONTVID '
duodame ištraukas iš drg.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Požėlos kalbos, Seime pasa
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
kytos, kuomet s.-d. frakcija
Telophone Central 3362
siulė Seimui interpeliaciją
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
dėl Utenos žvalgybos agen
tel. Kedzie 7715
tų dariių (toliau seką drg. >■" .Rezidencijos
........ ..
i
.........
.
H-------------------- -------- Požėlos kalba).
“...Žvalgyba suėmusi ta
Telephone Drover 5052
riamą kaltininką, pirnion ei
lėn, — kaltas ar nekaltas,1
DENTISTAS
— ima tuojaus mušti: pri Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
sipažink, girdi, kad esi kai-' re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
tas.
S—>■

BAISU, BAISU.

Dr. A. Juozaitis

I

GAL TYRINĖS JURININ
KŲ STREIKĄ.

Senatoris LaFolIctte pa
siūlė rezoliuciją.
.. ........

-y-—-

[16 Fedcruotosios Presos]
WASHINGTON. — Jeigu se
natas priims tą rezoliuciją,
kurią pasiūlė senatoris LaFollettc, iš Wisconsin valstijos,
tuomet federalinė valdžia ims
tyrinėti jurininkų streiką, ki
taip sakant priežastis iššauku
sias tą streiką. Senatoris I^a
Follette delei kilusio jurininkų
streiko yra linkęs kaltinti pa
čius samdytojus ir taip vadi
namą Šhipping Board’ą.

Redakcijos Atsakymai.
“N.” skaitytojui, Chgo. —
Tamstos rašinio “Akloji žar
na’* nedėsime. Mums regis,
kad tamstos kritikuojamasai
daktaras, kaipo medikas, vis
tik daugiau žino apie tuos da
lykus, negu žmogus, kurs nei
anatomijos kambario nėra ma
tęs. Be to tamsta visai be rei
kalo, mums rodos, kabinėjies
prikaišiodamas, kad visa tai,
ką tamstos oponentas sako, tai
“nieko daugiau nereiškia, kaip
tik: eik į malio k romelį.’’ Iš
kur tamsta taip tikrai viską
žinai? Ir kodėl tamstai atrodo,
kad kiti visur tik blogų norų
tegali turėt?

Pinigas Daro Pinigą
JEI NORITE KAI) JŪSŲ PINIGAI BUTŲ SAUGIOJE VIETOJE,
KAI) JIE UŽDIRBTŲ JUMS NUOŠIMTI, KAI) GALĖTUMĖT SAVO
PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS PASIIMTI KAIP TIK PRIREIKIA—
VISADOS DĖKITE J

UNIVERSAL STATE BANKĄ

Capital & Stirplus

$250,000.00
šio Banko Turtas Siekia

3,000,000.00
TAI YRA DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ
INSTITUCIJA AMERKOJE PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
SU V. VALST. VALDŽIA IR CIIICAGOS MIESTAS LAIKO SA
VO PINIGUS ŠIAME BANKE.
AR TAMSTAI NE BUTŲ MALONU BŪT MUSŲ KOSTUMERIU ?
PRIDUOKITE SAVO BANKINE KNYGUTĘ BILE KURIO
CIIICAGOS ARBA KITO MIESTO BANKO, KURIS JUS N E UŽGA
NĖDINA ARBA NĖRA JUMS PARANKUS (KAIPO SVETIMTAUTIŠKAS) — MĘS PATYS SUKO LĖKTŲ OS1M IR PERKĖLOM VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIU I ŠĮ

UNIVERSAL STATE BANK ,
(Under State Government Supervision)
Perkelkit tuoj — mokėsime pilną nuošimtį.

PINIGUS LIETUVON
geriausiai ir greičiausiai pasiunčia Universal State Bankas su pilna garantija. PRISTATO J 24 DIENAS.
Parduoda laivakortes, draftus ir markes PIGIAUSIAI.
Iš kitų miestų prisiųskite munvs doleriais, o mes išsiųsime Liotuvy n auksinais pagal kurso.
Norėdami pirkti arba parduoti namą pirmiausiai atsilankykite į
musų Real Estate Department^.
Banko Valandos:
\
Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 v. po pietų ir vakrais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatoinis virfą dieną iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Apsauga Padėtiems Pinigams

Security
B
an
.
chicago
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Milvvaukee*Avė.' cor. Carpenter Št
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

^"PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu IPinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Subata, Birželio 18 d., 1921
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Valdžios įstaiga streik
laužio rolėj.

M. J.Kiras&Co.
3331 So. Halsted St.

Sako, kad Shipping Board’o
valdininkai verbuoja samdy
tojams streiklaužius.

Pradėsi taupymo accountą šiame
seniauslame ir geriausiame valstijiniame banke šioje apielinkeje?

WASHINGTON. — Interna
cionalines jurininkų unijos raš
tinėje, Washingtone,
andais
gauta šitoks laiškas:

LAIVAKORTES Į LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
I I.T KTU VA nevažiuokite per I.cnkijų, nes kelionėje per Antwcrpą ir Klaipėdą IJENKŲ VIZOS NEREIKIA.
Didžiausi ir grei

čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportua ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.
-

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir tclegrąmu. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipilkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro- *
vės šorų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1060 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7ZX) vienas, ne« 1
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lithuanian Sales Corp.,

Lith. Sales Corp.

3219 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

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

Great Northern Ilotcl.
Chicago, geg. 27, 1921.

Jo mylislai H. C. Caestlowui,
Admiral laivų linijos preziden
to padėjėjui, Seattleo mieste,
VVashington valstijoj.
Brangus pone: Šiuo Tamstai
pristatau p. ----------- -— kuris
yra jurininkas ir kurį mes
siunčiame tarnavimui ant vie
no Tamstų linijos laivų.
Jo persiuntimui užmokėta
visos reikalingos lėšos: duota
jajn Pulhnano biletas ir visa

Pinigų Siuntimas, Pas pertai,
Laivakortės.
Perkame ir parduodame namus
ir formas.
«
Perkame ir parduouame pir
mus ir antrus niorgečius.
Duodame paskolas ant namų.
Padarome visokius dokumentus.
Teisingas, greitas ir geras pa
tarnavimas.

Sakyk
Perkelk savo accountą liepos 1 d. nenustojus nuošimčio.

Ikita, kas yra reikalinga- Jisai
išvažiuoja gegužės 27 dienų.

Central Manufacturing District Bank

Ištikimas Tamstoms

U. S. Shipping Board,
Per B. C. Larsen.
Laiškas pats už save kalba.
Jisai rodo, kad toji valdžios
įstaiga, kuri neva pasiėmė tai
kintojo tarp darbininkų ir
samdytojų rolę lošti, tįkreny>bėj bernauja tik samdytojams.
Maža to. Toji įstaiga dagi eik
voja valdžios pinigus. Nerei
kia užmiršti, kad persiuntimas
vieno streiklaužio iš Chicagos
i Seattle’ų kainuoja daugiau
kaip šimtas dolerių. O ilgu
brūkšniu ( —) pažymėtoji vie
ta rodo, kad yra ir daugiau
streiklaužių siunčiama, nes ki
taip — nereikėtų juk palikti
Į tų brūkšnį. Tas brukšnis reiš
kia tiek, kad toje vietoje siun
čiamo streiklaužio vardas už
rašomas ranka.
■
Kodėl šitaip elgiasi valdžios
įstaiga? Jurininkų darbuotojai
spėja, kad todėl: Admiral li
nija turi ir kelis valdžios lai
vus. Tatai Shipping Boardo
valdininkai tikisi pasiteisini:
jie mat siunčia darbininkus
tik valdžios laivams. Bet tai
butų tik naujas akių muilini-;
mas.
į
Jurininkų unijos darbuoto
jai delei to gal kreipsis į ki
tas atatinkamas valdžios įstai
gas.
j

10 Metų šitam Bizny.
Visi Rėmėjai Pilnai
Užganėdinti.

Ofiso vuhindos:
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2
po pietų.
J

j PRANEŠIMAS S
Siunčiame pinigus Lie- 5

■

■ tuvon, prisiuntimas užtik- !

Tintas.

Po valdžios priežiūra

1112 West 35-th Street
Turtas virš $6,000,000.00
Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

■

Inšuruojame nuo ugnies, ■
namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius.

Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, ■
840 W. 33rd St,
Yards 2790

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

AR JUS ŽINOT
Kad nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važiuoti į Europą be baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Ameriką.

AR JUS ŽINOT
Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pagal najujų JVAŽIAV1MO TIESŲ gal atvažiuoti į Ameriką 34,247
ypatos. Kad lietuviams nebereiks važiuoti į Rygą dėl išgavimo viso pasporto, nes Amerikos Konsulas at
važiuoja į Kauną kas menesį.
j

RED STAR LINE
New York — Hamburg
Libau — Danzig

Samland
Z

Liepos 18

Tik 3-os klesos

AR JUS ŽINOT

AMERICAN LINE

Kad pirkdami laivakortes per musų Biurą jūsų pasažierams patarnaus visuose reikaluose musų agentas
Kaune, kurio antrašą duodame su kiekviena Laivakorte išpirkta per

Tiesi kelionė

New York — Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
Dideli ir modemiški dubeltavais
Šriubais garlaiviai.

Minnekahda Birž 30
Manchuria Liepos 14
Mongolia Liepos 28

RMMMAMKNpffl
RJįAL ESTATE

Atsišaukite Kompanijos ofisan

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

Didele ir graži amerikoniška vė
liava, 5 pėdų ilgio, 3 pėdų plo
čio su 6 pėdų ilgio kotu, duoda
me veltui kiekvienam, kuris tik
atsidarys taupymo accountą su
$5.00 ar daugiau.
Kuomet esate šiame banke, klau
skite p. Grišiaus, p. Sedemkos,
p. Gečlaus.

Peoples

Stock
Yards

State

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

THE CANADIAN PACIFIC

Bank

sere

Barbora

Bražinskas

iš

Plungės

valsčiaus,

Radviliškio valsčiaus, Juozapas ir Elena Mikulič iš

ri.tiiiiiiii'riii.iiiiiiiiirHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiiiiiiibi

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
......................

•

Tel. Monroe 2804

/

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MtLWAUKE£ AVĖ.

Veronika Sadauskaitė iš Jonavos valsčiaus, su se-

kuličiene iš Panevėžio, Vladislovas Barkauskas iŠ

Elektriko Kontraktinius
Suvedame d ratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St.,
Chicago, III.

'

Mes nekalbamo tik ant popieros, bet parodom aiš- kius faktus, štai žemiau paduodant vardus, nors nevisų, bet tų, kurie daugiau žinomi visuomenei, atva žiavusių per musų Biurą iš Lietuvos:

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

P. K. MALELO,

.................

PASTABA.

Ona Paulaitis iš Jurbarko valsčiaus, Liudvika Mi-

Tel. Boulevard 1969

J

S. L. Fabijonas ir Z. S. Mickeviče, Vedėjai
809 W. 35-th Street, (Kampas 35-th & Halsted St.), Chicago, III.

OCEAN SERVICES, LIMITED.

Ant kampo 47th St. ir Ashland Avė.

|

EUROPEAN AMERICAN 8UREAU

‘
CHICAGO.

žinia visiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje
rų šapą; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu į
naujus ir duodu gvarąnciją
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
bas sutaisau ir visą darbą
gvarantuoju.
Pirma negu pirkaite taje
rus, ateikite ir pamatykite
visą darbą, tad sutapysite
pusę pinigų,
J. ZAKES,
WESTERN
TIRE RETREADING and VULCANIZING.
2514 So. Halsted St.
Chicago, III.

UIIIIIIIIIIIIIIINIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Panevėžio, Stefanija, Ona ir Genovaitė Barkauskas

iš Radviliškio, Julijona Kazlauskiene iš Šiaulių, Ur
šulė Petrauskaitė iš Raguvos, Vincentas ir Julijona
Kazlauskas iš Šiaulių valsčiaus, Cecilija Kneizis iš
Meškučių valsčiaus, Liudvika ir Adelė Vinčiukės iš
Pilviškių, Liudvika Juškevičiuke iš Pilviškių vals
čiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai iš Vil
kijos, Liudvika Piliutė iš Vilkaviškio valsčiaus.

Jeigu norit kad ir jūsų giminės atvažiuotų į Ame riką, tai darykt šitaip:
Ateik į musų Biurą ir mes padarysim tam tikrus popierius ir pasiųsime laivokortę dcl atvažiavimo jū

sų laukiamų svečių. Kiekvienas (lalantis biznį su musų įstaiga gauna sąžinišką patarnavimą patyrusių žmo
nių. Kreipkitės šiose valandose:

Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų.

Vakarais: Utar., Ketv. ir Sub. iki 9 vai. Nedėliomis: 9 rytd iki 3 p. .p

Įsame viršininkai
UŽLAIKHOJAI
Džiovintų

Juody Vynuogių
(Grapes)

Slyvų nuo 30 iki 100
Taipgi be sėklų razinkų
I

»

(Šaitanas)

Karus lotais ar mažiau
Telefonuok ar rašyk
klausdamas kainą

F. E. NELEIS & C0„
BANKAS

111 W. South Water St.,
Chicago.
F. E. Nellis Jr.
Otto Annoreno

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK '
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL O. GLASHAGEN, Assistant Cashier
DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
Marcus A. Aurelius
Emil G. Seip
David J. Harris
Walter E. Schmidt
James H. Gatei y
Herman Tcninga
Fred Farr
Domenico Basso
Wi)liam H. Weber
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedamo J senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Didžiausias, atsakomingiausias ir Phone Boulevard 491
pigiausias rakandų mufuotojas ant
ASHLAND JEWELRT
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
MUSIC STORE
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
DelrnaatnI,
WM. DAMBRAUSKAS,
LaifcrodHait
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9386
AuksybB, Celum
bijos Grafenclas
lietuvi iki
Pasidaryk sau vyną
rekordai.

Vynuoges, Vynuoges
Vynuoges.
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamų kainų.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.
................
.

4S37 8. Ashland
Avė., Chicago, Iii.

NAUJIENOS, Chicago, III

l LIETUVĄ
Siunčiame PINIGUS, parduodame LAIVAKOR
TES, parupinam PASPORTUS ir pagelbstim atsi
teisti už TEKSUS.
Padarome visus legališkus DOKUMENTUS.
Musų ofise yra praktiškas ir labai gabus lietuvys
ADVOKATAS J. P. Waitches. Praktikuoja visuose
Amerikos teismuose. Perkam ir parduodame NA
MUS, LOTUS ir FARMAS.

A.M.Barcus, E.D.Witokwskis, J.P.Waitches

ATLAS REALTY CO.
4601 South Hcrmitage Avė.,

Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6080.
Ant kampo prieš švento Kryžiaus Bažnyčią.

PIRMO MORTGEČIAUS AUKSO
BONDSAI, NEŠANTI 7%.
Nuošimtį mokame kas pusmetis.
šie bondsai užtikrinti pirmu mortgačium, Chieagos Reąl
Estate.
Visos savastys tvarkomos

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

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

Anglomanija Amerikos
laikraščiuose.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Birželio 13
dieną — nelaiminga diena! — iš
New Yorko išvažiavo dvidešimt
amerikiečių misionierių. Išva
žiavo jie į Filipinų salas.

Vie

los spauda smulkmeniškai apra
še ir pačius misionierius ir jų
kelionės tikslą. Vis dėlto, vie
ną “mažmožėlį” ji nepažymėjo,
tą, būtent, kad iškeliavusieji j
Filipinų salas misionieriai yra
tie patys, kurie norėjo keliauti j
Indiją, ir nenukeliavo. Nenuke
liavo ten «tik dėlto, kad Angli
jos valdžia to nenorėjo. O ji ne
norėjo todėl, kad jų pavardės
yra — panašios į airiui pavar
des!
Turėti “airišką pavardę” reiš
kia užsitraukti Anglijos valdi
ninkų nuožiūrą, reiškia nusižen
gimą. Nusižengimą nors Tams
ta butum ir ne Anglijos, bet ku
rios nors kitos valstybės pilietis
ir dagi misionieris!
Misionieriai, sako, ilgą laiką
baladojosi į VVashingtono kance^
liarijų duris — irgi be pasiseki
mo. Visa, ko jie galėjo atsiekti,
tai Filipinai.
Apie visa tai vietos laikraščių
skiltyse nė žodelio, nors tiems
laikraščiams tas “mažmožėlis”
buvo gerai žinomas. Kodėl tai
daryta, aiškinti nereikalinga.
Pakaks pasakius tik tiek: Ang
lomanija!

Argi tai butų tiesa?
Vrangelininkai busią pasiusta į
Vladivostoką.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,
FREDERICK BROS.,

3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale“ Brands.

Ar"Ju» Kankina Pleiskanos ? ''

NAUDOKITE RoffleS
Ar Jum* Galvos Odą Nieiti?

„NAUDOKITE RtlfffeS
Ar
Plaukai įlanka?
NAUDOKITE
r Jų® Norite Apaau^olr Juos?^.

Užlaikymui ^atvoa odos (veikai ir Wariai

NAUDOKITE Į^ufflu

$ Kufllcs galim* gauti viso,, aptiekoso po 65e. bonką, arba tiesiog
ifi išdirbeju por pašty už 75c. bonkp.
'F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Sth St.

Brooklyn* N. Y.,

♦

(pirmiau vadintas Severo Gyvybes
Balzamas) ir Balzol plyskelei —su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jaknas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
d 61 priprasto žarnų užsikimšimo.
Prekd 85 centai. Aptiekosė visur.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: arnfonikų, koncertinų, skripkų, rekordu visokioms mr
j
kalboms, gramafonų ir auksi- \\ J
nių visokių daigtų: žiedų ir,
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

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

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Priimniausis užsiganėdinantis užsigardavimas.
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

Dr. F. 0. Carter

Randasi Pietinėje dalyje miesto, pačiame viduryje Cnlumet dirb
tuvių, dirba tūkstančiai darbininkų už gerą algą ir nuolatinis darbas
visą metą.

Nauja Lietuvių Kolonija

Jūsų alus gal reikalauja gydy
mo, arba pritaikymo akinių.
Kaipo Okulistas galiu duoti
jums patarimą.
Aukso Filled $4, $5, $6, $7, $8,
$9, $10.
čysto aukso $6, $7, $8, $9, $10,
$11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23
metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso
kias akių ligas. Išpjaunu tonsilus.

Franklin O. Carter,
M. D.
120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Baigusi

VELTUI

ją; ilgai prak
tikavusi Penn-

Patiksite musų žmones dėvinčius raudonos-baltos ir mėlynos spal
vų ženklus prie Illinois Central Station, 31-a gatvė ir ežeras, ant 2:00
vai po pietų, nedėlioję, birž.-June 19. Jie nuvežš ir parvežš jus ir
jušų šeimyną be jokių jums lėšų—veltui. Atsivesk ir savo šeimyną.
Imkit 31-st St. karą ir važiukite į rytus iki galui karų linijos. Musų
pardavėjai patiks jus ten dėvinti raudonos-baltos-mėlynos spalvų ženk
lus. Įsitėmykit — nedelioj, birž.-June 19-tą, lygiai 2:00 vai. po pietų.

BRANIGAR BROS. CO

Reikalingi akiniai.

silvanijos hospitalėae. Pasėkmingai patarnauja prie
gimdymo, Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Jei kenti galvos skaudėjimą,

Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skauda, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augŠto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedčliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.
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■ DR. G. M. GLASER E
Praktikuoja 30 metai
Ofisas! •
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i
Moteriškų ir Vyrišką
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedčliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

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

B

B
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DR. M. T. STRIKOL’IS
Lictuvya Gydytojas ir Chirurgas
Pcople Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

EKSkURSIJA

Nedelioj, Birželio 19,1921

Aku-

ierijos kolegi

Koletas kunigų jau apžiurėjo šią naują vietą LIETUVIŲ KOLO
NIJAI ir yra paskirta plotas žemės lietuviškai mokyklai ir bažnyčiai,
ši yra stebėtinai puiki vieta lietuviams, kadangi arti paranki transportacija arti pakankamai darbo, ir tik kelios minutos ėjimo iki pui
kiai upei, kurioje puikiausi valtelėmis pasivažinėjimai ir žuvavimai.

Gerbiamieji:—
Noriu daugiau žinot apie jūsų įrengtus lotus, naujoj Lie
tuvių Kolonijoj, taip pigiai, kaip $175 ant lengvų išlygų.

Vardas ....#................. ................................................................
Adresas
N. 6—18—21.

Dr. W. Yuszkiewicz

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų;
galvos, akių nerviškumą, nusil
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
JJ Telephone Yards 1532
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
LIETUVIS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
g Gydo visokias ligas moterų, vai- į
I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
■
pančius, senas ir paslaptin1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
B
vyrų ligas.
Phone: Humboldt 5849
B 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

:

DR. J. KULIS

:

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

Telephone Yards 5332

J DR. M. STUPN1CKI
3107 So. Morgan SU
Chicago, III.
B VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
■
ir nuo 5 iki 8 vakare.

3

DR. VAITUSH, O. D.
< > — Lietuvis Akių
Specialistas

ŠVIEŽIOS* MIELES
IŠ D>l

2407
PRASYK

B T O S

SO. LA SAULE ST.
JŲ SAVO

GROSERN I N KO

akių {tempimą, kuris
Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Indcpendence Blvd. Chicago ošti, priežastimi galvos skaudėjimo,

gulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karkti, atitaisė

DR. A. A. ROTH

kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago elektra, parodančią mažiausias klai
Telephone Drover 9G93
das. Speciali atyda atkreipiama |
Valandos: 10 -11 ryto; 2—3 po piet, mokyklos vaikus.
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 47th St„ kempas

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ashland Avo.

DB. YUSKA -

Carter’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts
metų šis geriau
sia pasaulyje
valytojas
jaknų ir
skilvio.

Reikalaukit tikrojo

DEL GALVOS SO
PEJIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS

CARTgJ’mSiE2mN PILLSJ

Tel. Drover^9^60

Dr. R. Wagner

1900 So. Halsted St

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir motery Hm
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Aablaad Ar.
Phone: Prospect 2704

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 \V. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

DR. S. WOLF
SPECIALISTAS VYRIŠKŲ LIGŲ
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir
7 iki 9 vai. Ned. 10 iki 12 pietų.
1053 W. Roosevelt Rd., Chicago.
Tol. Canal 1986.

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS
1821 S'o. Halsted St., Chicago, III.
kampa* 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Reumatizmas Sausgele
DR. JOHN N. THORPE

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

Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av
Valandom iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND moatia lengvai prašalina viršminėtaa ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėka. vonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS

Duokit Okulistui
Pritaikinti.. Akin
I iUB Jūsų Akims

W%įĮn Akis, Ausis,
Nosis, Gerkle

AKUSERKA

IŠLYGOS; $30 CASH, $5 KAS MĖNUO

Ar yra jusu
liežuvis apvilktas?

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Taip
E
Pigiai
H* I Z
Kaip .
" "

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS

Balzol

Drover 6369.

ARTI GRAŽIAUSIŲ UPIŲ

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.'

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų.
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
pleiskaną paprastai rodą apei netvvarkumo jaknu ir virinimo maito
aparatų.

701 W. 31st SI.
Tel.: Yards 3654
Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas Union Avė.

NAMAMS
LOTU

A. P. CALLAHAN & CO.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 SO. HALSTED STREET

INRENGTŲ

NEVV YORK.
Gautosios
VVashingtono žinios kaipir rodo,
kad juodašimčio Vrangelio “ka
riuomenės” likučiai, kurie, bol
ševikams užėmus Krymą, turėjo
kraustytis į Turkiją, dabar bu
sią pasiųsti j Vladivostoką, lūid
ten padėjus kappelistams. Siųs
ti juos iš Turkijos norima todėl,
kad jie pasidarę “pavojingi”...
Nebegaudami reikiamos pašal
pos, kur jiems pirma teikdavo
Franci ja, tie buvusieji “karžy
giai” ėmė bambėti prieš pačius
talkininkus. Bet ar jie tą patį
negalės daryt ir Vladivostoke?

Severa’s

P. CONRAD

STEBETINI BARGENAI

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

117 N. Dearborn St., Tel.: Central 8147

[Iš Federuotosios Presos]

NAUDOKITE PllffleS

NAUDOKITE Rufftes

Subata, Birželio 18 d., 1921

Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Av%

Justin Kulis

arti 47-tos gatvi*

3259 So. Halsted SI.

■■■■■■■■■■■■B■■■■■■■

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

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

Tel. Boulevard 2160
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Chicago, III. Jį

PIRTIS.

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

H
|

Turkiška elektrikinė maudynš

Hotclis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
8303 So. Morgan Street,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų
ir kitokių elektra gydymų.
Chicago, III.
Naujausiais musų {taisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utaminkaia
Telefonas Pullman 856
dieną ir naktj.
Dienos
dėl
vyrų — atdara kiekvie
DR. P. P. ZALLYS
ną
dieną
ir
vakarą
išimant UtarninLiet avyg Dentiatas
■ kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.
10801 So. Michigan Ar., Roselaad.
1
A. F. CZESNA,|
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, Hl.
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
;

Telef. Boulevard 4552

Šubat i, Birželio 18 d., 1921
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::
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Persergėjimas.
Saugokitės žulikovskių, kurie
dėdamiesi esu policistais eina
žmonių piešti.
Deering policijos stoties ka
pitonas M. J. (iallery prašo mus
paskelbti šitokį jo persergėji
mą žmonėms, ypač aiskryiiiL
nių, salinau ir pulrumių laiky
tojams:
J
Jeigu pas jus ateina koks
žmogus, ar keli jie, ir sakydaniies esą policistai nori daryti
justi įstaigoj kratą, arba šiokiu
ar kitokiu budu nori išgauti iš
jūsų pinigų ar kitokių brangių
daiktų, tai visų pirma pareika
laukite, kad jie pasirašytų sa
vo vardus pavardes ir kurioj
policijos stotyj tarnauja, t o
taipjau paimkite jų žvaigždžių
numerius. Jei jie bus tikrai po
licistai, jie turės tatai padaryti.
Po to tuojaus pašaukite tele
fonu Yards 1260, arini Yards
938, o jei vėlai vakare ar naktį,
tai kapitono namų telefonu
Bavcnssvood 185, ir praneškite,

o tuos asmenis bandyti, jei ga
lima, sulaikyti, iki pribus iš
stoties policija jiems suimti.
Dalykas toks, kad yra žmo
nių, kurie apsimetę policistais,
atlanko dažnai saliunų, aiskryininių ir pulrumųi vietas neva
kratai daryti, grūmoja savinin
kams įvairiausiais budais ir
tais grūmojimais priverčia juos
mokėti jiems dideles sumas pi
nigų. Šitokiems apsireiškimams
turi būt padarytas galas. Toki
žiulikai, prisidengę policisto
vardu, turi būt gaudomi ir
atatinkamai baudžiami. O jei
tarp tokių pasitaikytų kartais ir
ištikrųjų koks policistas ar po
licistai, jie bus dar skaudžiau
baudžiami.
Geriausios maudyklos pasauly.
Sumanyta
įtaisyti
viešas
maudyklas Grant parke. Mau
dyklos busiančios aprūpintos
vėliausiais įtaisymais ir pui
kiausios visam pasauly- Tris
šimtus pėdų nuo krašto bus iš
piltas per ežerą bulvaras, ku
ris tiesis nuo Kandolph gatvės
ligi Field muzejaus. Ant mau
dyklų kranto, 6,000 pėdų ilgio,
bus įtaisyta. valtims stovėti
vieta, aprūpinta dviems valčių
namais ir dviems išplaukomis.
Priešaky, 2,01X1 pėdų tolio nuo
los įtaisos, bus įtaisytos mau

kaip yra, arba tuojau ant ryto dyklos,
jaus praneškite jam, kas atsi

daugiau

aprūpintos

visu kuo, negu Lile kokios ki
tiko. Pinigų gi niekados ir jo tos maudyklos,
esančios vi
kiu budu neduokite žmonėms,
sam pasauly.
kurie sakosi, kad jie esą poli
Užpakaly valčių pastoges ra
cistai.
sis
promenada — žmonėms
Jeigu kas nors, — vistiek, vaikščioti vieta,
kuri tiesis
policistas ar nepolicistas, — 5,000 pėdų kaip ir valčių pas
bandytų įtaisyti jūsų įstaigoj togė. Nuo tos vielos iki Michi
“ponč-bordu^” ar kokias nors gan avė. bus įtaisytas naujas
kitus gembleriavimo įmones, parkas su keliais įvažiavimui,
sakydami, kad tatai kapitonas daržais, atletikos taukais ir žai
jiems leidęs; arba mėgintų iš dimui vietomis.
gauti iš jūsų pinigų neva kapi
Arti vidurio
Grand parko
tonui, meldžiu tuojaus telefo bus tankiai medžiais apaugęs
nu duoti žinią policijos stočiai, dešimt akerių didžio daržas.
Prie kiekvieno to daržo galo
bus penkiolikos akerių didžio
atletikos daržai, žčdnas pakan
kamo didumo žaisti, polo (žai
smę ant arklikų jodinėjant) ir
Priežastis — pakeitė gyven žėdnas talpins beisbolės ir futinę. Kaip Lydia E. I*inkham boTės žaismo vietas. Taip pat
Vegetable Compaundas pa čia rasis pavyzdingi tennis ir
gelbėjo.
basketbolės žaidimui piečiai ir
Afton, Tenn. — “Noriu, kad kitos visoki kili įtaisą, kurie gali
žinotų, ką Lydia
kenčiančios
E. Pinkliam ‘ Vege būti. To viso įtaisymui kainuos
table Compound ge $3,700,(M)0 tris milionai septy
ro
padare man.
I Ali k e
pakeitimo ni šimtai tūkstančių dolerių.
mano gyvenimo, gu
Parko komisionieriai ketver
Įėjau lovoje per Aš
tuonis mėnesius ‘ i r ge vakare pranašavo, kad tos
turėjau du gerus maudynės bus gatavos sekan
gydytojus, bet jie
nieko man gero ne čią vasarą, o prie jų kitokios
padarė. Drauge pa įtaisos ims pusantrų metų ir
tarė man imti Ly
dia S. Pinkham Ve gal (tu metus laiko įtaisyti.

ASTUONIOS MENESIUS
LOVOJE

getable Compound, ką aš ir padariau
ir trumpame laike pradėjau jaustis
geriau. Turėjau visokių dieglių, bet
visi jie apleido mane. Dabar ,kuomet
tik jaučiuosi silpna ir nervuota, tuoj
imu Vegetable Compoundą, kuris tuoj
pagelbsti. Geidžiu, kad kiekviena
moteris imtų pakeitime savo gyveni
mo, ką žinau, kad padarys gero. Jei
manote, kad aš noriu prikalbinti kitas
mėgint vegetble Compound, jus galite
paskelbti šį mano laišką”. Mrs. A.
Keller, <Afton, Tennessee.
Moterys nuo .keturiasdešimta penkių
iki penkiasdešimts metų amžiaus, tu
ri imt pasargą nuo šių simptomų,
kaipo karščio, širdies plakimo, ir ki
tus skausmus, arba pajuodavusius pa
akius, galima visa tai prašalint nau
dojant Lydia E. Pinkham Vegetable
Compound. Jis gelbėjo labai daugeliui
moterų mėginant tame periode, kaip
kad ir poniai Keller.

A *
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ANTANAS PAUKŠTIS

Mirė birž. 15, 9:30 vai. ryte, su
laukęs 34 metų amžiaus. Pa
liko didžiausiame nubudime mo
terį Pauliną ir keturis vaikučius,
dvi dukteri, vyriausia 13 motų,
antroji 8 metų, ir du sunu, 5 ir
3 metų.
Velionis paėjo Kauno rėd.,
Šiaulių apskr., Titavėnų valsč.
Lavonas randasi 158th ir Wood
Sts., Harvey, III.
Laidotuvės atsibus subatoje,
birž. 18 d., 9 vai. ryto j Velšių
Katalikų bažnyčią ir iš bažny
čios j šv. Kazimiero kapines.
Kviečiami draugai ir pažįsta
mi dalyvauti laidotuvėse.
Nubudę: Moteris ir vaikai.

12th STREET

M

Tek Kedzie 8902

ii

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ave^
CHICAGO, ILL.

lietuviu Hat liaose
i
i.

Naujienų Bendrovės
direktorių ]x>sėdis.
Naujienų Bendrovės Direkci
jos reguliaris posėdis bus ncdėlioj, birželio 19, kaip 10
vai. ryto, Naujienų name. Vi
si direktoriai prašomi susirinkt
laiku. — J. šmotelis, Sckr.

BRIDOEPORT
“

Naujas apaštalas-
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TRYS SKIRTINGOS
PAGARBOS.

PRANEŠIMAS.

Colton sako: “Yra trys
skirtingos pagarbos — ta,
kuria mes suteikiame spė
kai nuo baimės, ta kurią sko
linams silpnam labą ir ta,
kuriai atsilyginsime užtar
nautu dėkingumu. “Skaityk
laišką mums prisiųstą ba
landžio 4, iš Avery, Idaho,
pono Michael Troha: “Aš
maniau, kad busiu pasiųstas
į ligonbutj, bet Trinerio Kar
tusis vynas pagelbėjo man.
Dabar esu geriausioje svei
katoje ir vėl galiu dirbti ir
vidurių skaudejmas pražu
vo. Tai yra didelė gyduole”*
Tai yra be abejonės teisybė,
kad šios pagarbos apsimoka
namų gyduolės dėkingumu
nuo sirgusių, kurie persi
tikrino patys, kaip kad tuks
tančiai tūkstančių pirm jo,
kad Trinerio Kartusis Vy
nas yra puikiausia gyduolė,
nuo visokių pilvo nesmagu
mų. Atsitikime prasto ape
tito, vidurių užkietėjimo,
galvos skaudėjimo ir 1.1, eik
pas vaistininką ar vaistų
pardavėją ir prašyk originalio Trinerio Karčiojo Vy
no! Vaistininkas suteiks

Ketinantiems Keliauti
Lietuvon.
Baltic State Bankas, kaip Lie
tuvių įstaiga, visados rūpinasi,
kad atsikreipę j jį Amerikos Lie
tuviai rastų čia kuogeriausį pa
tarnavimą. Ypatingai mums ru
pi, kad keliaujantieji Lietuvon
musų Broliai-Amerikiečiai butų
pilnai patenkinti, būtent: Kad
kelionėje nebūtų vargo, kad bu
tų saugiai aprūpinti muitinėse
ant rubežių, kad kelionėje ne
reiktų klaidžioti ir likti nu
skriaustais ir t. p Taigi tinka
mam aprūpinimui musų kelei
vių, mes siunčiame savo palydo
vą, drauge su visu buriu kelei
vių, — tuo palydovu aprinkom
gabų ir dorą vyrą pil. Vytautą
Šauklį, iš Ansonia, Conn.

Vyt. šauklys važiuos pabaigo
je liepos mėnesio. * Jisai pasitiks
keleivius New Yorke; pridabos
visų bagažą, kad nežūtų ant do
kų; drauge lankysis su jais į
Su v. Valstijų Muitinę dėl “Income Tax”; kelionėje prigelbės,
kur bus reikalinga; drauge su
musų atstovais Liepojuj ir Ma
žeikiuose, Latvių Muitinėse, pri
žiuręs, kad musų keleiviai baga
ir daugiau nurodymų apie žo ir pinigų reikaluose nebūtų
kitas Trinerio gyduoles, Tri
nuskriausti; palydės juos gelžnerio Linimentą, Trinerio keliu nuo pat Liepojaus į Lietu
Kosulio Sedativą ir t.t — vą.
kurios yra reikalingos visa Pranešdami apie tai spaudoje,
dos namie laikyti, atsitikime mes kviečiame ketinančius ke
kada reikalingos.
t_---------------------- —-------- - liauti į Lietuvą, kad kuoveikiausiai per musų BALTIC STATES
BANKĄ ..užsisakytų sau vietas
kelionei su musų palydovu, —
Town of Lake Lietuviam tai bus geriausi ir smagiausi ke
lionė!
Pranešame lietuviams, jog Visi, kas keliavo per musų
atidarėme naują krautuvę Baltic States Banko tarpininkyspo No 4617 S. Ashland Avė., tę, rašo mums padėkos laiškus už
kur laikome: vyriškus dra teisingą patarnavimą, už gerus
bužius, naujausių madų, siu patarimus kelionėje, už draugiš
tus, skrybėles, čeverykus, kumą išlydint keleivius. Musų
marškinius, kaklaraikščius Paltie States Banko vardas yra
ir kitus vyrams reikalingus žinomas, — ir mes galime kuogeriausiai aprūpinti kelionę, nes
aprėdalus.
Parduodame pigiau negu esame arti New York porto ir
kur kitur ir užtikrinam pil turime gerus ryšius su Europos
portais ir teisingomis Lietuvos
ną pasitenkinimą.
Užkviečiame visus lietu įstaigomis.
Pasiskubinkite užsisakyt vie
vius atsilankyti.
tas dabar jau, nes paskui bus
Savininkai.
per vėlu!
M. RONDIS ir
294 Eighth Avė., (Cor. 25th St.)
J. JANUŠAUSKAS
New York, N. Y.
4617 S. Ashland Av,,
BALTIC STATES
Chicago
BANK.

Ketverge vakare sušilęs ėjau
sodos išgerti, kaip mano domę
atkreipė būrys žmonių, susto
jęs prie South Halsted ir Dvide
šimt antros gatvių. Kas ten to
kio? O gi žiuri skėtojasi vy
ras apie keturiasdešimta metų
amžiaus. Ką jis ten sako? Klau
saus. Nugi, darkytoj lietuviškoj
kalboj pasakoja apie Jėzų Kris
lų dar vis
paskalydamas iš
Šventraščio šį-tą. Ilgokai pas
tovėjau, bet pasakotojas sukos
ir sukos, kaip ratas ant ašies,
nesiekiąs žemės.
Girdi, kadaise jis girtokliavęs, kortas grajinęs, bet pas
kui jam apsireiškė Jėzus ir lie
pė “pasiprovinti” ir eiti žmo
nes mokinti. Ir dabar jis kas
naktį matęsis su Kristum ir
gaunąs iš jo paliepimus kaip
žmones mokinti.
Aplink apstoję žmonės pil
vus susiėmę kvatojo iš tokios
jo pasakos ir vienas ir kitas
šio-to klausė, o jis (sakės esąs
koks ten Pocius) tarytum ne
girdėdamas drožia ir drožia
savo. Paskui keletas vaikėzų
susitarė
vesti jį į kanalą iš
Pastaba: Atvažiavusiems
maudyti. Sako, gal karštis įšo iš kitų miesto dalių, mes at
ko į galvą. Tuomet vyras pasi lyginsime karfėrą.
gavo savo skrybėlę ir štamu,
šlamu nušlameno galvą nulei
PRANEŠIMAS.
Boleslaw Lasculinski, 3806 dęs.
—Bridgeportietis.
Nors labui sunku buvo tuo
S. Sacramento avė., ketverge
jau po karės pristatyti pinigus,
priėjo prie policisto Thonias
Piknikai.
vienok European American
Duffy ir ėmė prašyti, kad jis
Šalta negerai, šilta negerai, Bureau, kuris randasi prie 35
nušautų jį. Fsą gyvenimas jam bet kada gali būti gerai? Oro
atsibodo ir jis norįs minti. Las spėjikai pranašauja, kad rytoj ir Halsted galvių, išmokėdavo
culinski nugabentas nuovadon, bus dar šilčiau. Musų žmones, tūkstančiams žmonai Lietuvo
kad ištyrus jo protinę sveika ar tai prie gamtos prisitaikin je milionus auksinų labai grei
tai, ką visi žino. Tik kelios
tą
dami ar su ja kovodami, atran ypatus turėjo laukti kiek il
da budus linksmesniam laiko
Nežinomas vyras, apie ketu- praleidimui: žiemą eina į apšil giau iš priežasties aplinkybių
riasdešinits penkių melų, ras dytus teatrus, operas, vasarą Europoj. Dabar, virš minėta
tas be sąmonės prie Dehvurc važiuoja į pajūrius, pa ežerius, įstaiga turi geriausius budus
siuntimo pinigų. Išmoka grei
place ir ežero.
o labiausia juos traukia ten, tai be a ti traukimo. Šimtai žmo
kur susirenka į pavėsį būriai ir
Mrs. McLaugblin, šešiasde linksmai laiką praleidžia, t. y. nių išvažiuoja per European
šimts devynių metų moteris, į lietuvių parengtus piknikus. American Bureau į Lietuvą
1631 Malden avė.,
užvakar Todėl ,ant šio nedėldienio susku- kas mėnesį ir visi yra aprūpin
areštuota už vagystę.
Pas ją bėjo tokią progą padaryt — iš ti nuo laiko sėdimo į traukinį
atrasta daug vogtų krautuvės važiuot iš miesto, paliekant jam Ghicagoje iki pasiekia Lietuvą.
Idant žmonės nebūtų apvogti
daiktų.
jo dulkes, sunkų orą — į tyrą kelionėje, arba nutaksuoti už
orą, į pikniką.
cash vežamus pinigus, tai ši
Kad išėmus iš kalėjimo iki
Todėl, Liet. Taut. Dr-tes “Vie įstaiga parduoda draftus pagal
teismu Cosmano, pašto vagį, nybė” parengė pikniką ant bir
dienos kursą, už kuriuos už
reikalinga $75,000 kaucijos,
želio 19, Chernausko darže, Ly- moka grynus pinigus be jokio
kurią jo draugai mano užsta
ons, 111. Bet, Chicagos žmonės atskaitliavimo sekančiose vieto
tyti. Gi už Murphy reikalauja
nesutilps pas Chemauską, todėl se: Kaune, Vilniuje, Marijam
$100,000 kaucijos. Už jį nieks
Lietuvių Pašelpinis Kliubas pa polėje, Šiauliuose, Raseiniuose,
dar nesisiulė tokią kauciją už
statyti. Manoma, kad ir pats rengė didelį pikniką Gardens Kėdainiuose, Panevėžyje, Tel
Park darže, 123rd ir Michigan šiuose, Klaipėdoje ir Liepojoj.
Murphy, pašto vagių vadovauAvė. Dar nesutelpa, štai Dr-tė Kas negali pats nuvažiuoti į
tojas, bijo iš kalėjimo išeiti,
Lietuvos Darbininkų parengia kurią nors čia nurodytą vielą,
kad kas nors jo nenužudytų.
Zopello darže, Summitt, 111. Bet tai išmoka artimiausias paštas
žmones įpratę lankyti Leafy be jokio atitraukimo- Vedėjai
Grove, arba Blinstrupo daržą, virš mipėto Biuro yra S. L.
todėl L. E. L- Dr-ja parengė Fabionas ir Z. S. Mickiayįčę,
puikų pikniką!
Na, pridėję žmonės verti užsitikėjii'uo ir
pirštą prie kaktos pagalvokit, pilnai žinovai savo užsiėmimo.
kuriu daržan pagabiau priva Kiekvienas atsilankantis į šią
žiuot, kur pavėsis geriausia; kur Įstaigą, gauna sąžiningą patar
visi kiti parauk urna i geriausi. navimą. Delio jie ir turi didelį
Nelikite namie, nes bus sunku I >as i sekim ą b i z n y j e.
perleisti mieste tą dieną.
Is that’s all!

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos
E

Užnuodinti
penkiasdešimts
penki darbininkai.
Penkiasdešimas penki darbi
ninkai, kurie dirbo Pepsodent
kompanijos dirbtuvėj,
prie
1101 S. \Vabash, seredoj tajjo
užnuodinti ir ketverge .neprimvo darban; Tačiau su palie
pusiais nėra pavojaus. Sveika
tos komitetas tyrinės valgyklą,
kur jie valgė. Manoma, kad ten
kokių nešvarumų įsileista.
Du Chicagos koteliai, Morrison ir Shernum užvakar pa
reiškė, kad jie numažina nuo
20 iki 25 nuoš. nakvynes kai
ną. Pigesne nakvynė tuose ko
teliuose prasideda su panedčliu. Kambariai,
kurių dabar
’ėšuoja $5 ir $7 už dieną, bus
I ir 6 doleriai.

m.

PRANEŠIMAS

PARANKUMO DELEI.
Yra įssiteigusi draugovę, kuri
daugeliui musų viengenčių jau
patarnavo įsigijime įvairių nuo
savybių ir kituose informacijiniuose reikaluose, šiuomi nu
sprendė pranešti visuomenei,
kad parankamo delei, pasinaudo
tų tarpininkyste bei patarnavi
mu šios draugovės.
Daugelis dėkoja už teisingą
patarnavimą: Įsigijime ūkių, na
mų, žemės ir kituose reikaluose.
Tuom kart turime daug ant listo, norinčių pirkti ir parduoti,
todėl, turinti pardavimui namą,
farmą ,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 Wallace St.,
Tel.: Yards 6751

Pranešimai
Kriauičų Kliuban Sav. Paš. rengia
išvažiavimą į Jefferson mišką nedelioj, birž. 19. Programas prasidės 3
vai. po p. Kalbos Dr. A. Montvidas.
Muziku ir pramogos. Kviečia visus,
Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia draugiški} išvažiavimą nedėlioj,
birželio 19 d., į Jefferson girią. Pro
gramas prasidės 3 vai. p. p. Visi kvie
________ MOTERŲ
čiami atsilankyti.—Komitetas.
Roseland. — 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 Įvairiu pamarginimų. Kviečiame visus lietuvius,
vyrus ir moteris, atsilankyti. Įžanga
dykai. Nebus ne jokių kolektų.
— Komitetas.
--- Town of Lake. — Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” šeimyniškas išvažiavi
mas įvyks nedėliojo, birželio 19 d. Vi
si nariai susirinkite prie Šv. Kryžiaus
parap. svetainės 9 va. ryto, o kurie
gyvena Brighton Parke, tai į p. Stasiulio ofisą. 9:30 važiuosime į VAlllovv
Springs Miškus. — Nik. Klimavičius,
4441 So. Washtenaw Avė.

4

REIKIA merginos į Real Estate
ofisą. Geistina, kad gyventų Cice
ro. Taipgi, kad mokėtu lietuviškai ir
angliškai, ne jaunesnė kaip 16 metų.
Atsišaukit.
FEDERAL BOND COMPANY,
. 1439 So. 49th Ct., Cicero, III.

REIKIA merginos abelnam
namų darbui. Maža šeimyna,
gera alga.
2711 N. Albany Avė. 1 Apt.

REIKIA dviejų moterų sortavimui skudurų.
NATAN BLOOM
531(1 Wentworlh Avė.
North Sidčs Draugijų Sąrišis ren
'
i
!

gia pramogų vakarą naudai Viešo
Knygyno sausio (Jaiiuary) 15 d., 1922
m. Schoenhafeno svetainėje, Milwaukee ir Ashland Avė. Meldžiame progiesyviškų draugijų nerengti tą dieną
panašių vakarų, kad nepakenktum
vieni kitiems.
— Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Svetainės
Statymo Bendrovė rengia išvažiavi
mą į Washington Hcights mišką nodėlioj, birželio 19. Pradžia kaip 12
vai. dieną. Bus muzika ir kiti įvai
rus pamarginimai. Visų prašome
atsilankyti ir tyru oru pakvėpuoti.
—Komitetas.
Liet. Moterų Apšv. Dr-ja turės šei
mynišką išvažiavimą nedėlioj. birž.,
19 d., kaip 10:00 vai. ryto miškuęse.
Ton vieton nuvažiuoti reikia paimti
Trisdešimts penktus karus ir jais va
žiuoti iki Ashland, čia paimti Ash

land karus ir važiuoti iki Aštuonias
dešimt septintos gat. karų, kuriuos
paėmus važiuoti iki karai eis ir pas
kui paėjus tris blokus į pietus bus
išvažiavimo vieta. — Komitetas.

ASMENĮ) JIESKOJIIM
PAJIEŠKAU savo puseserės Onos
Kužauskiutės, paeina Telšių ap^kr.,
Kalvarijos valsč,. Paparčių kaimo.
Turiu svarbų reikalą. Girdėjau, kad
gyvena VVorchester, 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.

---------------------------------------------

REIKIA basterių ir operato
rių moterų prie moteriškų dra
M. Z. POLONIS,
2300 S. Lcuvltt SI.

REIKIA DARBININKEI
VYRŲ

r
REIKIA KELETOS
VYRŲ
Priimsime kėlėt*

vyrų j smar

kiat augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba

touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau.

Mu

sų žmonės padaro virš $100.00 į

savaitę ir visuomet užsiėmę per
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL
l’JXCHANGE

Independence State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 829-31

Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

BENEDIKTUI
JANULEVIČIUI
yra laiškas iš Lietuvos.
840 W. 33rd St.
PRANAS JONIKAS jieško savo bro
lio Amreikoj Jono Joniko, Batakių
miestelio arba iš Burliokinės, Taura
gės apskr. Pirmiau gyveno Chicago,
111., dabar nežinau kur. Broli, rašyk
laišką, jei gyvas esi, arba žinantieji
apie jį malones pranešti, nes turiu
svarbų reikalą kaslink
mudviejų.
Antrašas:
Pranas Jonikas, Batakių miestelio ir
paštos, Tauragės apskr., Lithuania. ar
ba Pranas Navokauskis 3422 So. Lowc
avė., Chicago, III.

REIKIA patyrusią rankonils
siūti siuvėjų. Mums reikia tuo
jaus patyrusiu guzikams skylu
čių apsiuvinėjimui prie kotų ir
bruslotų. Taipgi mokintis ran
komis siūti guzikams skylutes.
Gera alga mokinantis. Kreipki
tės.

IIART SCIIAFFER & MARX,
2303 W. St., Paul Avė.
JIEŠKAU Domininko Vitausko, apie
Arti Western Avė.
4 metai atgal mokinosi Orchard I^ake,
Mich. seminarijoj. Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Viduklės parap., Alek
nų kaimo. Atsišauk pats, arba žinan
ti malonėkite pranešti. Turiu svarbų
reikalą, gavau laišką nuo jo tėvo iš
Lietuvos.
JONAS SKINDERIS,
534 N. 7th St.,
Clinton, Ind.

REIKLI vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpamo lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
JIEŠKAU kambario vienam vaiki tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 i>o pietų
nui prie mažos šeimynos. Esu blai kasdieną.
vas nei rūkorius. Taipgi norėčia,
kad valgį namie pagamintų. Geisti CHICAGO MUTUAL CASUALTY
CO.,
na Brighton Park arba West Side.
431
S.
Dearbom St.
Turinti panašią vietą praneškite.
Room
911-912.
F. BŪRAS,
4342 S. Talman Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
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KAUNO Rcstaurantas pajieško pir
mo Virėjo. Atsišaukite kuogreičiausia
šiuo adresu:
2325 S. Leavitt St.
RENDAI
kambaris
vienam ar
dviem vaikinam ar merginom. Gra
žioj Apielinkčj su visais parankumais: elektros šviesa, telefonas, grt*
ro šilunva, arti dypo ir arti Lake St.
karų No 514 N. 6 Avė, Maywood, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIU

AUTOMOBILIAI

ISRENDAVOJIMOI

PARDAVIMUI
motorcycle
Excelsior su side cariu. Parduo
RENDAI biznio namas su kamba du pigiai.
riais gyvenimui uži>akalyje. Tinkan
3611 S. Lowe Avė.
tis saliunui, bučernei, krautuvei ar
kam kitam.
Randasi ant Halsted
prie 51 gatvių.
R. N. BAKŠYS,
2827 W. 40 Str.
."L1.
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Brighton Park. — Keistučio Kliubo
prieįmetinis susirinkimas įvyks nedčlioj, birželio 19. kaip 1 vai. po pietų
paprastoj svetainėj
392l> S. Kedzie
Avė.
Visi nariai prašomi susirinkt
laiku.
— Pirmininkas.

REIKIA 10 moterų sortavimui popierij atmatų. Gera alga,
REPUBLIC WASTE PAPER Co
1039 W. Congress St.,
Tel.: Ilaymarket 856.

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

• '! 1 1 ----- - ' — . ... '
REIKIA šeimininkės našlės bo vai
kų arba merginos namų darbui, nvaža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas. Atsišaukite:
W
OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,
1718 So. Halsted St.

PASARGA

Mainymas ant populiariŠkumo ir
greito pardavimo vertės Oakland Scnsiblo Sixes, ir kurie yra pagabiausiais viršais per skirtingus metus,
daugelis neištikimų. neautorizuatų
pardavėjų, klaidingai perstatė Oaklandų meto modelį. Jei tau reikia
pirkti vartotą Oakland nepaisant nuo
ko, tad jus patys, arba neautorizuo
tas pardavėjas praneškite telefonu ka
ro numerį, o mes mielai pasakysime
kurių mtų. Jei n ari būt TIKRU,
ateik, ir peržiūrėk MUSŲ staką perbudavotų ir gvarantuotų karų.
2426-28 Michigan Avė.,
CHICAGO OAKLAND CO.,
Canal 5810.

NAUJIENOS, Chicago, III.

-

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
•V

‘ AUTOMOBILIAI
B

—

*

Turime ant pardavi
mo 30 vartotų auto
mobilių, kuriuos par
duosime subatoj ir nedėlioj, birž. 18 ir 19
už teisingų pasiūly
mų. Turime:
BUICKS,
CHEVROLETS,
OAKLANDS,
CADILACS,
WESTCOTTS ir t.t.

4549 W. Washington
Blvd.
Tel.: Austin 2830
Atdara iki 9 vai. vak.
Parduosime ant leng
vų išmokėjimų.
w

PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 ciHnderių, Detroiter Continental auto
mobilius. Motoras gerame stovyje.
Parduosiu pigiai. Važiuoju į kitą
miestą.
8153 So. Emerald 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.

NAMAI-ZEME

NAMAI-ZEME.

Subata, Birželio 18 d., 1921

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
DIDELIS BARGENAS.
ba tik viena dalis. Pardavimo prie
Farmos prie Chicagos.
žastis—važiuoju lietuvon. Parduo
22 akrai, 1 mylia nuo miesto, ant
siu pigiai, jeigu greitai atsišauks.
Lincoln Highvvay, 10 kambarių nauja
CH. GAVCUS,
stuha, cementinis beismantas, van
6057 S. State St., Chicago.
duo, elektra, vanos vidui, cementi
nis šaligatvis, garadžiu.s dėl 2 maši
PARDAVIMUI bučemė ir grosernp nų ir kiti visi nauji budinkai, dailus
geroj vietoj, apgyventa lietuviais n miškas, labai gera vieta piknikams;
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par rodausiai arba saliunui. Parduoda už
davimo priežastis, savininkas užlaiko labai žemą kainą arba mainys ant
du bizniu.
Chicagos namo ar biznio.
2956 S. Union Avė.
Atsišaukite 2900 Emerald Avė.
63 akeriai, tarpe Chicago Heights
ir Dower, Ind., 40 akerių didumas, o
PARDAVIMUI grosemė ir pieno kita ganykla su mišku, sodas, arti
stotis (Milk Depot) su visoms maši prie cementuoto kelio, 6 kambarių na
nerijoms, to biznio prietaisais. 2 ark mas su mūriniu skiepu, vanduo vidui,
liai pieno išvažiojimui, exprcss veži ir kiti visi nauji budinkai, turi būti
mas ir buggy. Lietuviai pasinaudo- parduota į trumpą laiką, savininkas
kit šita proga, kuri neša didelį pelną. išvažiuoja į Rumuniją.
Važiuoju Lietuvon.
1
J ':
150 Kensington Avė.
83 akeriai, prie pat Ceder T .akt*
III., 18 mylių nuo Chicago, net dva
riški
budinkai, žemo visa juoda, ir vi
PABDAVIMUI saliunas, fjesa užsėta, parduoda už labai nužemin
roj vietoj, puikus barai ir fic tą kainą, iš priežasties tėvo mirties.
Vaikai nori pasidalinti pinigais. Ne
turės, prieinama kaina.
praleiskite šio bargeno.

3611 S. Halsted St.
Boul. 3962

100 akerių, 14 mylių nuo Chicago:^
didelis polivarkas, visokie įtaisymai
kokių tik reikalinga ant farmų. 80
akerių dirbamos, o 20 ganyklos su
mišku. Savininkui siūlė $20,000/X)
praėjusį metą, dabar iš priežasties
mirties, parduoda už $12,000.00. Įneš
ti $5,000.00, likusius ant ilgo laiko.

PABDAVIMUI kavos, arba
tos ir svieto krautuvė. Biznis
senas ir geras. Parduosiu Sll
namu arba be namo. Nuo 5
S vakare.
108 akeriai, 7 kambarių namas ir
kiti visi geri budinkai, žemė visa už
3552 So. Halsted Si.

PARDAVIMUI pusė arba vi
jas .‘•aliunas. Priežastį patirsi
te ant vietos.
3159 So. Halsted St.

sėta, sodas ir miškas, 2 akeriai, 12
karvių, 6 kiaulės, apie 200 vištų, visos
farmų mašinos. Netoli ežero, 20 my
lių nuo Chicagos, ir prie pat krašto
miesto, viskas kas yra ant farmos,
parduodama už $13/100.00, arba mai
nys ant miesto prapertės.

NAMAI-ZEME.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI biznis ir biznio sa
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
PARDUODU du namu ir saliuną;
AR NORI GAUTI $25 už ma
vastį netoli Chicagos.
rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi mas, 5_ metai kaip statytas, su vi
Saliunas, hotolis, cigarų krautuvė būt parduotas labai greitai, nes sa sais vėliausios mados įtaisymais. 3( žą patarnavimą. Paklausk P. M.
ir piknikams daržas. Randasi viduryj vininkas važiuoja Lietuvon.
pėdų pločio lotas. Rendos neša $125.- Kaičio,
Chicago Heights, netoli lietuviškos Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite: 00 į mėnesį. Labai puiki proga ma
bažnyčios ir lietuvių apielinkėj.
3301 So. Halsted Str.,
žai pinigų turint įsigyt gerą namą
ANT MAROZAS
Savastis susideda iš didelio dviejų
puikioj apielinkėj. Dalį įmokėt, liku
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.
Chicago, III.
augštų namo su saliunu, cigarų krau
sius išmokėjimais.
( ?
tuve, dideliu dining kambariu ir 6
LITHUANIAN REALTY CO;
PARDAVIMUI 80 akerių geros že
didelių gyvenimui kambarių ant 1-mų mės su triobomis, apsėtais laikais, gy
3220 S. Wallace St.
lubų ir 25 dideli viešbučio kambariai vuliais ir mašinomis didžiausioj lie
ant antrų lubų. Visi garu apšildomi tuvių kolonijoj ant lengvų išmokėjimų.
2 PAGYVENIMŲ medinis namas
ir elektros šviesa.
Lengvi išmokėjimai; didelis bargenas, po 7 kambarius ir maudynės; lietuvių
Piknikams daržas aptvertas me jei pirksi tuoiaus.
tilais priaugęs.
Didelė 50x60 šo PETER BRAZAUSKAS, Savininkas. apgyventa, 1 blokas nuo parkų. Apa ATIDUODAME kurui malkas.
čioje barber shop ir 6 kambariai, elek
kiams salė, baras, užkandžiam vieta;
Custer, Mich.
651 Fulton St., užpakalyj
tra visame name; dviejų metų senas
stricking mašina, kūdikiams lopšiai,
fundamentas ir užpakalyj garadžius
vasarnamiai, stalai, suolai, elektros
PARDAVIMUI labai pigiai didelis automobiliui. Biznis išdirbtas per
i
šviesa ir visi įrengimai laikymui pik 2-jų augštų mūrinis biznio namas ant
metų. Parduodama už $5,000.00.
nikų.
Halsted Street, tarpe 32-os ir 33-čios 20
Priežastis,
savininkas važiuoja Lietu
Chicago Heights turi 25/)00 gyven gatvių. Viršui, 5-kių kambarių fintas; von. Atsišaukite
pas
tojų ir virš 100 dirbtuvių, visos gat žemai, didelis 25x135 pd. Storas, tin
vės grisios.
Ar norit, kad jūsų pinigai
kamas dideliam Hardvvarc štorui,
ANTANĄ JANAUSKĄ
Tai yra vienintelė tos rųšies vie Wholesale bizniui, Duonkepei, Kriau
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
4563 Wentworth Avė.,
ta Chicago Heights ir labai gera pro čių šapai ir kitiems didelės vietos jiešnai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
pozicija.
kantiems.
PARDAVIMUI pigiai puikus 5 musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
Savininkas buvo biznyje per 30 me
mūrinis namas, 5 metai kaip žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
Yra tai didžiausias Storas ir geriau kambarių
tų, bet dabar nori pasiliuosuoti.
statytas,
su
gasu, elektra, maudynė ir M. Kaitis Pinigų Siuntimą Skyriaus
Užsiinteresavę gali matyt ir derėtis šioje Bridgeporto vietoje, o kaina tik kiti parankumai. Smagi lietuvių ap vedėjas.
tiesiai su savininku. Visas cash ne tai $12,000. Įmokėt $2,000, o reštą gyventa vieta. Privažiuojama į visas 3301 So. Halstedt St., Chicago, III.
reikalaujama, nes savininkas duos ant lengvomis mėnesinėmis mokestimis.
dalis miesto už 8 centus. Priežastį
išmokėjimo Kaina $30,000.00. Galima
pardavimo
patirsite ant vietos. Atsi
A. OLSZEWSKI
priimti mažą savastį kaipo pirmą įAKUSERKA M. BANIENE
šaukite
dieną
ar vakare pas savinin
3251 S. Halsted St.
mokūjimą.
ką:
po antru vyru
LOUIS POTUCEK,
VAITKEVIČIENE
J.
JUŠKEVIČIUS.
KAS NORIT PIGAUS NAMO?
Terminai Hotel,
Šiuomi pranešu savo kostumeikoms
4954 So. Tripp Avė.,
Chicago, III.
Chicago, Heights, III.
Namas 5—6 kambarių, rendos neša
Vienas blokas į šiaurę nuo Archer kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
Tel.: 1584.
$70.00 į mėnesį, 3 lotai, 8 blokai iki Avė., gatvekarių.
ted J8t., dabar atidariau ofisą po nūn?.
klioštoriaus, 3 blokai iki parkų. My
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard
linti tyram ore gyvent, gali gaut tą
NAUJAS muro namas, kampinis, su namą pirkti visai pigiai.
Su $3,500.00 nupirksi puikų didelį, 3138. .
suliuno bizniu ir puikus nauji (fixTaipgi 5 kambarių namas, 2 lotai, 2 3 aukštų muro namą 6 pagyvenimų,
tures. Namas 2 augštų. didelis Sto karvės, 60 vištų. Kaina $2,500/)0. po 6 kambarius; kieto medžio trimin
ras ir svetainė, užpakalyj 2 pagyveni Atsišaukite nuo 5 iki 8 vai. vak.
gai, maudynės, elektra ir visoki įtai
mai po 6 didelius kambarius ant ant
symai vėliausios mados. Cementinis
7141 So. Rockwell St.,
Nuolatinis rėmėjų skaitrų lubų, kieto medžio trimingai, mau
floras
beismante; rendos neša $2,400.
Medinis 5 kambarių namas: aržuodynės, elektra, garu apšildomas, ku linės grindys, 2 meti; senumo, 1 kar metams. Dabar tam panašų namą liaus augimas parodo, kad LIBERTY
ris randasi Brighton Parke, parduoda vė, 16 vištų, 4 antys ir šuva; 2 lo nei už $30,000 nepastatytum*. Greitu LAND & TNVESTMENT CO. ofise
ma greitu laiku už labai nužemintą tai ir rakandai (fumiture). Parduoda laiku parduodama tik už $15,000, su visi reikalai yra atliekami teisingai,
kainą su $6,000.00 jnvokėjimu arba labai pigiai.
Pasakysiu kodėl.
Savininkas važiuoja $3,500.00 įmokėjimu, likusius rendos gerai ir greitai.
priimsiu mainais pora lotų ar mažą Lietuvon.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
pabaigs mokėti. Namas randasi apie
namą. Atsišaukite greitai pas
63rd ir Kalstei St. Atsišaukite pas 3301 So. Hali»ted Str., Chicago, III.
1254 W. 112th PI.,
J. ZACKER,
J. ZACKER,
Galima matyt iki 12 vai. pietų.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.

25 akeriai, pačiame mieste, prie
Chicagos, visi geri budinkai, žemė
PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša visa užsėta, sodas ir daržai, parduo
PARDAVIMUI 5 pasažierių Maxpa.
Priverstas greitu laiku parduoti, siu pigiai iš priežasties sudegimo stuwell automobilius visai mažai varto
turiu
du bizniu. Elektros spėka va bos, už $3,000.00.
tas; naujas inžinas, nauja 12 v. bateromos
mašinos, Sticherius American FIRST NATIONAL REALTY CO.
rė, nauji tajerai, 4 ekstra naujos korPARDAVIMUI medinis na
730 W. 35th St.,
Canspen,
taipgi ir kiti visoki įrankiai.
tens, bash magnita, pats starduoja.
PARDAVIMUI nedidelis namukas
PARDAVIMUI
60
akerių
farmos
ja

Klauskite P. Bomeiko.
Kaip ateisite, aš viską išrodysiu ir pa Atsišaukite tuojaus.
vai, — įvairus ir 10 akrų pievos, 3 mas, 2 pagyvenimų, po 4 kam su cementuotu skiepu: elektros švie
DIDŽIAUSIA
ANTON STANEVICH,
pasakosiu. Duodu didelę progą savo
arkliai, 10 karvių ir apio 200 įvairių barius. Vanos, gasas. Labai sa, furnace šiluma, labai gražioj lie
639 W. 18th St.
,
viengenčiams, ne dealer’ianvs. Turi
Mokykla Chicagoj
Pardavimui hotolis su 30 kambarių, paukščių, kaip tai: žąsų, ančių ir viš gražioj apielinkėj. Puikus oras. tuvių apgyventoj apielinkėj; gaįima
Tel.: Roosevelt 7997.
būt parduotas iki birž. 22 d., les va
laikyti
visokių
naminių
paukščių
ir
tų.
Visos
farmos
mašinos,
pakinkai
restaurantas ir saliunas, labai patogi
žiuoju Lietuvon.
vieta
lietuvių užeigai, krašte miesto, ir kiti farmos įrengimai. Taip jau stu- Kreipkitės prie savininko. Pi gyvulių. Pusė bloko nuo gatvekarių.
K. JANUS,
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie nepraleiskite progos. Priežastis par bos rakandai. Farma yra išrendavota giai. Važiuoju Lietuvon.
5529 S. Wisconsin Avė.
4602 So. Fairfield Avė.
kitam ir užims tik sekantį metą. Turi
toj, lietuvių ir vokiečių apgyventa. Sa davimo—savininkas apleidžia šalį.
9302 Calumet Avė.
liunas yra jau nuo labai senai.
Pardavimui hofelis, Seder Lake, Ind. būt parduota greitai ir pigiai. Va
Imkit Archer Avė. karus iki Cice
žiuojant
apžiūrėti,
pašaukite
telefonu
PAUL STANKUS, i
ro Avė., o nuo ten Joliet karus iki
20 mylių nuo Chicagos ant Lincoln
PABDAVIMUI Fordas Seden
2058 W. 22nd St.
5343 So. Halsted St. 2 augštų me Wisconsin Avė. Išlipę paeikit pusę
Highway, ant krašto ežero, 1 akeris nuo Chicagos stoties, o mes atvažiuo
Kampas
Hoyne
ir
22-os
sime
pasitikti.
sodu
apsodintas,
19
vasarnamių
ir
sa

dinis
namas, didelė krautuvė, gyveni bloko į pietus.
1918 m. Atrodo ir eina kaip
mui
kambariai užpakalyj, 2 flatai
liunas, garadžius dėl daugelio mašinų,
ALEX GEDMINAS,
naujas. Parduosiu labai pigiai.
viršuj,
didelė bamė, krautuvė dabar
visi
rankandai
dėl
gyvenimo
ir
kiti
PARDAVIMUI specialiai saliunas,
Road 22, Box 383
tuščia.
Kaina
$6,0’00.00, pusę įmokėt,
Matyt galima visados. M. Ma labai geroj vietoj visokių tautų ap miestiški įrenginiai .kaip tai: elektra,
DIDELIS BARGENAS.
North Chicago, III.
Dcsigning, kirpimo, fitavimo, ir
gesas,
vanduo,
toiletai
ir
kiti
paran

investmentas
neš
15%.
Turiu keletą gerų lotų priešais Mar- siuvimo
siliūnas, 1318 So. 49-th Ct-, gyventa ir ant kelio kuriuomi darbi kumai. Parduoda puse kainos, už Tol.: 933 Y. 1.
vyriškų ir moteriškų drapanų.
Wm. Schvvenvm, 154 W. Randolph St., ųuette Park; reik parduoti į trumpą
ninkai eina j Stock Yardus. Parduo
Musų
sistema yra geriausia, čia
Cicero, III.
Kampas La Šalie St.,
laiką ir parduodu labai pigiai. Nepra mokiname atskiruose departamentuo
sime pigiai kuogreičiausia. Pardavi $7,500.00 iš priežasties senatvės.
FIRST NATIONAL REALTY CO. PARDAVIMUI WISCONSTN ŽEME. Tel.: Franklin 5927.
leiskit šitos progos. Ateik arba ra se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
mo priežastį patirsite ant vietos.
736
W.
35th
St.,
šyk
4503 S. Lafflin St.
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
NEPAPRASTAS bargenas....;2 aukš
Klauskite P. Borneiko.
PAUL P. PILKIS krautuvė,
PARDAVIMUI automobilius, HucįKolonijoj Jūsų žmonių, kur gali ta- tų muro namas, ant kampinio loto
drapanas,
prie geriausiai įrengtų są
Chicago, III. lygų. Išmokinant į trumpą laiką ir
son, 1919, 7 pasažierių, naujai permista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 35x185 pėdų, didelis Storas, kuriame 1822 So. Halsted St.,
pentuotas, nauji tajerai, atrodo kaip
mistos
kaimynas
tamdstos,
šir- dabar yra saliunas, su puikiais nau
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
PARDAVIMUI South Side 5 augš džia ir sielą.
naujas. Turi būt parduotas greitai
Stambaus produk- jais
PARDUODU
bizniavą
namą
gra

amato, be darbo nebusi.
barais, registeris ir visoki daik
tų medinis namas, 5—5 kambarių, tyvio
ir pigiai. Galima matyt visuomet.
kietmed^io
miško,
nu tai reikalingi
žioj
vietoj,
Melrose
Park,
rendos
at

Ateikite pasiteirauti, tas nieko netam bizniui, lietuviųap?
PARDAVIMUI rakandai (furnitū modemiški įrengimai, graži apielinkė. kirsto dvidešimts motų atgal, pardaB. J.
neša
virš
$500
į
mėnesį.
Pardavimo
prekiuoja.
gyventoj vietoj. 2 pagyvenimai ant
ra). Pardavimo priežastis, važiuoju Kaina $5,700. Matvkit savininką
3144 S. Parnell Avė.
vojame po $25 už akerį.
Bažnyčia 2-rų lubų, po 6 didelius kambarius, priežastis, noriu IJetuvą atlankyti.
Atdara dienom Ir vąkarais.
ED. BRENNAN,
Lietuvon. Į trumpą laiką turi būt
2 augštas iš fronto.
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta kieto medžią trimingai. Maudynes,
Atsišaukite pas savininką
MASTER SYSTEM DESIGNING
627 W. 46th PI.
parduoti.
žemė turi abelną vertę virš $135 už
Tel.: Yards 5194.
ANTANĄ PRABISH,
SCHOOL,
elektra, garadžius 2 karams, didelis
830 W. 18th St.,
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš cementinis
2201
I>ake
St.,
190
N.
STATE
STREET, CHICAGO
beismentas po visu namu.
2-os lubos iš užpakalio.
Farma netoli miestelio, dirbtuvių ir ku.
Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
Ta vieta yra tikrai verta $25,000.00,
rinkų. 118 akerių žemės, 50 akerių iš
JONAS P. EVALDAS,
bet, kadangi dabartinis savininkas
Lietuviška Agentūra
valyta. Gero stambaus miško ir ga
RAKANDŲ BARGENAS
apleidžia
greitu laiku, tode
nyklos. Medžiai ant šios farmos ap- 840 West 38rd St.,
Chicago, m. parduoda miestą
FARMA PARDAVIMUI.
mažiau
kaip už pusę pre
VALENTINE DRESMAKING
Tol. Yards 2790
Gera proga jaunai porai penkių (5) skaitliuojama. gali būt apie 800 kor
PARDAVIMUI saliunas. Pardavimo
kės
tik
už
$12,000,
su
bizniu
ir
visais
priežastis—partnerių nesu likimas.
kambarių rakandai. Gražiausis gro- dai malkų. Gera, akmenine 6 kamba
COLLEGES
Nuo Chicagos už Mihvaukee, 160
biznio rakandai. Namas randasi West
5259 So. Ashland Avė.
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- rių stuha ant kampo. 3 geros barnės,
PARDAVIMUI mūrinis namas; dėl Pullman apielinkėj. Atsišaukite pas ak., 70 ak., užsėto, 90 ak. stambaus 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
tava springsa phonograpbas su re paukštininkas, puikus sodas, 8 kar 4 šeimynų, po 4 kambarius. Elektra,
miško ir ganyklos, 1 mylia nuo sto
J. ZACKER,
Savininką galit matyt 2858 Emeralo kordais ir gvarantuota daimanto ada vės, 2 geri arkliai; 2 kiaulės, 70 vištų,
1850 N. Wells St.
ties,
3
mylios
nuo
miesto;
namas
su
9
3301
So.
Maisteli
St.,
Chicago,
III.
gasas,
maudynė
ir
kiti
visi,
paran

Avė. Taipgi parduoda ir automobilių ta.
Gali grajint visokius rekordus visoki vežimai ir farmai reikalingos
137 Mokyklos Jungi. Valstijose.
kambariais, didelė bamė, svirnas, višNamas statytas 4 metai,
2-jų sėdynių, labai pigiai, už jiitrmą ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios mašinos. Kaina už viską $3,750.00, kumai.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
tininkas, kiaulėm kūtė, šapa mašinoms
pasiūlymą.
mados fruntinės setas, dining setas, cash $2,250.00, likusia dalį lengvais Puikioj vietoj. Kreipkitės prie savi- NAMŲ STATYMAS JAU sustatyt, malkinyčia, didelis sodas, 3
mo,
Designing bizniui ir namams.
$3300.00.
miegkambario setas, kaurai, deven- išmokėjimais. Jei užsiinteresavę, rašy ninko. Kaina
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
PRASIDĖJO.
šuliniai, upė teka per vidurį farmos,
4948 So. Tripp Avė.,
portas, pastatoma ant grindų_lempa, kit angliškai:
Mokslas
lengvais atmokėjimais.
Cicero Archer Avė. karai daveža
Prasidėjo didelis reikalavi 10 melžiamų karvių, 1 bulius, 2 tely Klesos dienomis
PARDAVIMUI saliunas geroj vie kurtinai etc. Viskas nauja.. Parduo
ir vakarais. Pačios, 3 geri arkliai, 4 kiaulės, 60 viš
1 blokas į North.
SAMUEL ITALPERN,
toj, greitu laiku. Priežastis — partne sime ant syk arba atskirai ti ž tavo
reikalaukit
knygėlės.
mas
lotų.
tų, visokios mašinos, 1 mašina šienui
Coventry, R. I.
ris važiuoja Lietuvon. Kas pirmos, pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio barTuriu didelį pasirinkimą lotij ant piauti, 1 mašina javams piauti, 1 disTel. Seeley 1648.
PARDAVIMUI 5 lotai. Parduosiu Brighton Park už Western Avė., nau keris, 3 plūgai, 2 sprenzinavos akė
geno. Rezidencija:
tas laimės, matyk)!
SARA PATEK, pirmininkė.
6 PAGYVENIMŲ mūrinis namas,
visus sykiu arba skyrium. 1 loto joj Lietuvių kolonijoj, kur gatvės jau čios ir 2 dideli vežimai, 2 buges, 1 di
1922 So. Kedzio Avė.
J. P. ir S. P.
po 5 ir 6 kambarius. Garu apšildo kaina $285.00. Lotai 80x126 pėdas. ištaisytos ir medžiais nusodintos. Gy delės šlajos, 1 šlajukai ,arfa, 1 cen4107 S. Ashland Avė.
PARDAVIMUI 3 ruimų rakandai mas, karštas vanduo, vanos, elektra, Visus sykiu parduosiu už $Į,35/1.00 vensit daug puikiau negu senose vie trafuga, 2 nauji pakinkai, šleika į buRandos neša $300.00 į mėne Jie randasi netoli mokyklos ir karu tose. Kurie neturėsit užtektinai pi gę, 400 bušelių javų; rugių, kviečių,
(furniture). Visi nauji geriausiame gasas.
sį.
Puikus
ir labai puikioj linijos. Nuošimčių nereikės mokėti nigų, parduosiu ant labai lengvų iš miežių, avižos liko nuo sekios; taippat
PARDUODU studio labai ge padėjime, už nepaprastai žemą kainą. vietoj, prie patnamas
Garfield
Boulevard, 1 per 1 metus.
Taksai apmokėti iki mokėjimu. JPriimu Liberty Bondsus, bulvių, visokių, mažesnių įrankių
BRUNO GIT.BERT,
blokas
nuo Halsted St. Turiu du namu, 1922. Parduosiu su mažu įmokėji- Liberty Land & Investment Co. šėrus perpilnai, taippat su rakandais. Par
roj vietoj, gerai įrengta. Labai
1641 Brigham St.,
Prirengiamoji ir prekybos dėl
tai vieną noriu parduoti. Parduosiu mu, su mažais išmokėjimais.
ir
Lietuvos
Laisvės
Bonus
ant
pir

duosiu
viską
kartu
už
$6,000.00.
Įmo

Tel.:
Armitage
7904<
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
gera proga dėl gero fotografo.
ant lengvų išlygų. Įmokėt $2,000.00
WM. D. MURDOCK & CO.
mo įmokejimo.
kėti
$3,000.00.
likusius
ant
6%
duo

Anglų
kalbų; Grammar School,
ar daugiau, likusią dalį mokėsi, kaip
4400 S. Kedzie Avė.
Savininkas išeina iš biznio. At
Aš taipgi perku lotus nuo visų, ku damas ilgas laikas išmokėjimui. Esu
High
School
ir Prekybos daly
PARDAVIMUI rakandai, turiu par galėsi. Kaina $20,000.00. Kreipkis
Matykit J. N. ZEWERT, Mgr.
rio
nori
parduoti
ir
moku
aukštesnes
per
senas
gaspadoriauti,
tai
norėčiau
sišaukite Naujienos 314.
kų.
Prirengiama
prie kvotimų į
duoti pigiai, apleidžiu miestą. Libra- vak. po 7, arba telefonuok: Yards
kainas
už
kitus.
Moku
“
cash
”
pini

parduoti.
visas
augėlesniąsias
mokyklas.
ry stalas, China kabinetas, elektra va 1053. Klausk J. N. Mashken, 4443
PARDAVIMUI
mūrinis
namas
6407gais.
Platesnių
žinių
kreipkitės:
Dienomis:
nuo
9:00
ryto iki
romą siuvama mašina, dining ruimo S. Wood St., 2-os lubos užpakalyj.
Tad prie pirmos progos platesnių
PARDUODU grosemę ir Delica- setas,
09 So. Aberdeen St., ant dviejų lotų
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:30.
kaurai, gražus gasinis pečius,
GEORGE HAIDU,
tessen. Pigi renda, biznis gerai ei
statytas. Du flatai, po penkis rui žinių ateikit į mano ofisą,
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.
gilių
pečių
ir
vandens
šildytojas.
Kreip
PARDAVIMUI
puiki
farma
70
akeCarncy, Mich.
J. J. L1PSKI,
na.
Parduosiu pigiai.
Pardavimo
mus ir du po šešis ruimus.. Elektra,
reių, 30 akerių dirbamos, o kita dalis vanos, kieto medžio trimingai ir grin 3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
priežastis — turiu du bizniu. Kreip kitos z
4545
Wallace
St.
giria. Žemė juodžemis su moliu. Par dys. Cementuotas beismantas po visu
kitės:
PARDAVIMUI 4 pagyvenimų muro
duosiu su gyvuliais ir mašinomis. namu. Turime greitai parduoti —
5039 So. Halsted St.,
namas
puikaiusiam padėjime: elektra,
AMERIKOS LIETUVIŲ
PARDAVIMUI augštos rųšies ra Farma randasi prie didelių miestų ir savininkas serga.
Tel.: Boulevard 955.
gasas
,vana,
antaukštis, porčiai ir
upių.
Labai
puikioj
vietoj.
Atsišauki
kandai, gramafonas, setas ir daugiau
beizmantas. Randos $1,044 j metus.
rakandų, motorcycle* H. D. su sideka- te prie savininkės.
MŪRINIS
Bungalom
0025
So.
Wash
Kaina
tik $7,350.00. Pasinaudokite pro
PARDAVIMUI restauranas lietu riu. Viskas bus parduota pigiai. Prie
JOSI E PUSIEWICZ
Mes parduodam ir mainom farmas
tenaw.
Avė.,
šeši
ruimai,
garu
šildo

ga,
nes
turi būt parduotas į labai
vių apgyventoj vietoj, biznis išdirb žastis—turiu išvažiuoti. Galima matyt 3019 Popplar Avė., netoli 31 St. 2 fl.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
metų senas, ir namus ant lengvų išlygų. Musų trumpą laiką. Savininkas ant 2-rų lu
mas,
moderniškas,
trijų
tas per daugelį metų, tarpe didelių kas dieną po pietų.
farmos
randasi
netoli
nuo
miestų,
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
Parduosime
trisdešimts pėdų lotas,
bų iš užpakalio.
šapų. Priežastis pardavimo — va
nografijos,
typewriting, pirklybos tei
čiapat
apie
Chicagą
ir
toliaus
kaip2918 So. Union Avė.
BIZNIUI Lotai. Pardavimui kam- už pirmą pasiulinimą.
3211 S. Union Avė.
sių,
Suvienytų
Valstijų istorijos, abelžiuoju Lietuvon.
tai
Wisconsin,
Michigan,
Indiana,
pirmos lubos iš užpakalio.
pinii| gatvių lotai dėl įvairių biznių.
CHARLE ZATURSKIS,
nos
istorijos,
geografijos,
politikinės
Misouri
ir
Illinois
valstijose.
Musų
Pigiai su mažais Įmokėjmas. Randasi
Du namai ir du lotai 4422-24 So. farmos yra su budinkais, gyvuliais, vi
2308 So. Halsted St., Chicago.
ekonomijos,
pilietystės,
dailiarašysant Archer Avė., S. Kedzie ir 47 St. Artesian Avė. šitie du namai stovi
ATYDOS
tės ir tt.
tuščias lotas sais farmų įrankiais ir apsėtais lau
Viskas
apmokėta;
tuojau
galima
sta
ant
vieno
loto
ir
vienas
Iš
priežasties
kraustymosi
ant
farPARDAVIMUI bučemė ir grosernė
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
kais. Parduodame už cash arba ant
tyt namus.
\ šalę. Du pagyvenimai po šešis rui lengvų
nros, priverstas parduoti namą, 5 lo 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
cash biznis — su namu; graži vietą,
išmokėjimų
arba
išmainom
ant
MW. D. MURDOCK & CO.,
mus ir vienas keturių ruimu. Vertas
pusė bloko nuo Halsted St. Pardavi
namų.
, . tus, didelę barnę, arklį, karvę ir kiau iki 10 valandai.
TIKRAS PAAUKAVIMAS
4400
S.
Kedzie
Avė.
apžiūrėti.
Didelis
bargenas,
pirkite
mo priežastis, važiuoju į farmas. No
Taipgi parduodame namus visoj les; vežimas, ir bogė. Turi būt par 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
82 ir 16 akerių geros žemės, WisMatykit
J.
N.
Zewert,
Mgr.
greitai,
parduosiu
pigiai.
riu greit parduot.
Chicagoj ir Cook County’ei. Todėl kas duota į labai trumpa laiką. Kreipkitės
consin farma apie 50 akerių dirbamos
ATLAS REAT/PY COMPANY
A. J. 5121 So. 60th Avė.
J. MARKUS
norit pirkti namą arba farmą, atsižemės, su budinkais, piukus miškas,
4601 South Hermitage Avė.,
GERA
PROGA.
828 West 31 St.
AUŠROS MOKYKLOJ
šaukit asmeniškai arba laišku, o mes
pievos ir bėga vanduo per farmą.
Chicago, Illinois.
suteiksimo teisingą patarimą ir tikrai
ŠIE SKYRIAI:
Laukai apsėti ir auga gerai. 2 mu
Tel.: Boulevard 6080.
teisingą
ir . gerą patarnavimą. KasPARDAVIMUI 10 lotiĮ Peonles
PARDAVIMUI barber shop, 2 krės lai, 7 karvės apio 8 kiaulės ir apio 70
Anglų
kalbos. .
Turi būt parduotas dviejų flatų mū
link pirkimo ir visų legališkų popierų
Lietuvių
kalbos.
lai ir kiti įrengimai, labai pigiai. R®n- paukščių ir visos farmos mašinos ir Subdivlsion, kur nurodo ateityj dide
2)
rinis namas, kaipo pinigais pasidalini
padarymo.
Buk pats bosu—
Aritmatikos.
da nebrangi, užpakalyj 4 kambariai pakinkai ir visi įrengimai dėl far lius pinigus. Parduodu iš priežasties
S)
Taipgi kas turit namus, farmas ar mas. Kalina $5,400.00. Atsišaukite.
gyvenimui. Pardavimo priežastis — mos. Bažnyčia ir mokslainė netoli ir išvažiavimo Lietuvon, nes kitoniškai
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
1928 S. Morgan St.
dirbk
pats
sau.
ba lotus, prisiųskit arba ateikit ir aptematikų.
geras kelias ir traukinys sustoja pa- jų niekados neparduočia. čionai nuroapleidžiu miestą.
Privertas
esu parduoti savo 18 rašyMit jūsų prapertę su mumis. Mes
iei farmą. Priežastis pardavimo — <įo vienas didžiausis bargenas ir in1973 Canalport Avė.
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
Taipgi
liga. Turi būti parduota arba išmai-, vestmentas, nes aš parduodu už la- apartmentų, kurie randasi prie 64th parduosime į trumpą laiką.
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
naudingai. Seni ir jauni vy
nyta ant propertės Chicagoje. Gera baj numažintą kainą. Ištirk pats dėl sa & Drexel Avc. 16 flatų ir janitoriui parduodam visokius biznius, kaip tai:
1010 Altgeld St., arti Sheffield vartok
proga. Kam reikalinga, rašykt arba VęS jr atrasi kad tie lotai parduoda- flatas, ant kampo ir 2 flatai marinis Storus, -saliunus, restauracijas ir viso ''lorth
rai
ir
visi neatidėliodami
furnišiuotas ir lysas šešių kam- pradėkitemoterįs
į šiaurius.
kius kitus biznius. Norinti pirkti biz
tuoj.
Aušros
Mokykla se
PARDAVIMUI saldainių (can atvažiuokit ir pasimatykit su savinin ma beveik už vieną pusę kainos ,ką šalyj
>arių namas pardavimui. Gera trans- niausia ir geriausia. Mokiname
Ši praperto neša apie $5,000 gry nį atsišaukite pih’e mus.
die
ku. Kaina tik $6/)00.
[ mokėta. Lotai yra pilnai išmokėti.
lortacija,
rendos
$60
į
menesį,
naujai
dy) krautuvė.
no
pelno
į
metus,
virš
išlaidų.
Norinti
parduoti
savą
biznį,
paduo

nomis
ir
vakarais.
JOHN A. WALULIS,
(Adresuokite:
Jei gyveni ant savasties ir pats kit į musų ofisą, taV bus parduota į ištaisyti, garo šiluma, elektra, gasas,
Prisirašyti galima visada.
WLADISLAW RAINIS,
4715 Nevada St. *
568 W. 18th St.,
augštos
klesos
žmonės.
tvarkaisi,
gali
būt
neprlgulmfngu
trumpą
laiką.
Nepamiršk.
Box G03, Melrose Park, III.
arti Nort Cicero Avė., ir Wrigth3001 So. Halsted St.,
visą gyvenimą gaunant dideles įeiwood Avė., Chicago.
COOK
COUNTY
REALTY
CO.
Chicago, III.
gas.
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
REAL ĖST ATE
Kad greičiau pardavus, imsiu jūsų
lagyvenimų, 4— 4 kambarių 1% mePARDAVIMUI visai pusdykiai groPARDAVIMUI mūrinis namas su mas 2-jų pagyvenimų, po 4 kamba Real Estate į mainus.
Farm Lands and Personai Property ų senas. Elektra, gasas, maudynes.
VYRAI IR MOTERS, mokinkitės
semė ir bučemė ant Town of Lake bizniu ar be biznio, trijų pagyveni- rius, elektros šviesa, maudynės, aukš
Metinės visos įeigos
$11,740 8251 South Halsted Street, Chicago. Viskas pirmos klesos. Gatve apme
barberio
amato dienomis ar vakarais.
Yra ledų mašina, 5-ios scales, 1 įce- mų, prieinama kaina. Rendos neša tas cementuotas beismantas. ParduoIšviso įplaukų
$28,500
tėta,
1
blokas
nuo
mokyklos.
Brighton
Mokame
50% nuo uždarbio, kuomet
box, 5 barai, 2 aržuoliniai Nakai. 1 $68 į mėnesį, be agentų, tiesiog nuo siu už $6000.00. Kas turite lotą geKaina ........................
$58/100
’
arke.
Kaina
$6,800.
$1,000
įmokėti
BARGENAS
mokinantės amate. Išmokę uždirba
registeris ir daug stako. Taip pat ge Kvininko .Yra gera proga; klauskit roj vietoj, priimsiu kaipo pirmą įmoTaipgi parduosime ant lengvų išly
Pardavimui dviejų augštų namas. r $45 į mėnesį.
nuo $12 iki $15 į savaitę.
ras biznis. Kam reikia atsišaukite grosemėj
kėjimą. Atsilankykit tuojau pas
,
gųMW.
D.
MURDOCK
&
CO.,
Savininkas
turi
apleist
miestą.
International Barber College,
greitai:
4605 S. Paulina St.
SZEMUT & LUCAS
JURGIS ARIESUNAS,
ROSEN, 5926 S. Halsted St.
4400 S. Kedzie Avė.
1824 S. Ruble Str.,
653 West Madison St.,
Tel. Prospect 1424.
718
81st Str.,
4217 Archer Avė.
Tel.: Normai 3678.
Matykit J. N. Zewert, Mgr.
1 augštas iš užpakalio.
Chicago, III.
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MOKYKLA

