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Turkai priima talkininku 
tarpininkystę.

Naujasis Lietuvos Atstovas

Taft augščiausiu teisėju
Reikalauja graikus apleisti 

Smyrną ir Trakus. Graikai už
darė Marmoros jurų.

Turkai priimą talkininkų 
jf. tarpininkystę

Rengiasi naujan puoliman 
ant Rusijos.

Užsienio rusai organizuojasi 
naujam bandymui ginklo pa- 

gelba nuversti bolševikus.
Vrangelis komanduoto jas.

PARYŽIUS, birž. 30 (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Paul Scott Mowrer).— 
Didelis anti-botševikiškas so
vietas, tikslu prievarta nuvers
ti diktatorius Maskvoje, tapo 
Įkurtas Konstantinopolyje. Jis 
siekiasi suvienyti visokių pa- 
žvalgų rusus ir beveik visi Ru
sijos emigrantai, kaip reakcio
nieriai, taip ir socialistai, išreiš 
kė savo užuojautų,, išėmus Mi- 
liukovo-Kerenskio grupę, kuri 
vis dar priešinasi ginkluotai 
intervencijai.

Užgiri m o rezoliucijas gautos 
nuo organizacijų apie 200,(XX) 
gyvenančių Balkanuase rusų 
pabėgėlių ir šio anti-bolševi'kų 
sovieto autoritetų , pripažįsta 
40,000 kareivių iš Vrangelio ar 
mijos. Ji jau turi slaptas or
ganizacijas Rusijoj ir turi susi
nėsimų su Seinionovu Siberi- 
joj. šis anti-bolševikų sovietas 
susideda iš sekamų žinoinų:

Gen. Vrangelis, kaipo vyriau 
sias komanduotojas, yra no
minali* prezidentas, liet tikruo
ju prezidentu yra prof. 
Aleksinski, buvęs Rusijos 
mos narys. Antruoju 
prezidentu yra Mussine 
Puškin, konservą t yvas, o
rotorių yra Lačcvič, buvęs ka
detų atstovas.

Sovietai! įeina atstovai nuo 
gyvenančių užsieny j Rusijos
parlamentarinių komitetų, in
dustrinių ir prekybinių unijų, 
miestų tarybų ir zemstvų ir 
Rusijos akademinių grupių, 
taipjau profesorių ir mokytojų. 
Gen. Vrangelio štabo viršinin
kas ir dviejų korpusų koman- 
duotojai yra nariais patarėjais, 
o trįs atstovai nuo kazokų ir 
trįs politiniai atstovai nuo vy
riausiojo komanduotojo yra 
pavaduotojais. Trįs pastarieji 
yra Chulugne (Čulugin?), kon 
servatyvas, princas Dolgoru- 
kov, kadetas ir Grigori Alek- 
flinski, socialdemokratas (?)* 
Kitais nariais yra Malinin, bu
vęs Maskvos mayoro pagelbi- 
ninkas ir Aleksandras Gučkov, 
buvęs dūmos pirmininkas 
karo ministeris.

ši taryba ar sovietas yra 
litiniai-militarinė įstaiga;
rioj Vrangelis yra vyriausia 
m ii i tarinė galva, bet visi poli
tiniai, finansiniai ir diplomą ti
nai reikalai yra pačios tarybos 
rankose. T-------

Sekama yra politine ir soci
alinė programa šios naujos or
ganizacijos kovai su bolševi
kais:

“1. Rusijos valdžios forma 
ateityj turi būti laisvai nusprę 
sta pačių Rusijos žmonių.

“2- Visi piliečiai, be skirtumo 
klesų, tikėjimo ar tautų, turi 
turėti lygias teises.

“3. Valstiečiai turi laisvai vai 
dyti žemes, kurias jie paėmė 
ir apdirba.

“4. Darbininkų unijos turi 
būti paliuosuotos nuo bolševi
kų jungo ir turi laisvai daly
vauti atsteigime šalies produk
cijos.

“5. Visos tautas turi turėti 
laisvę pačios vystytis savo lo
kalinėse ar tautinėse formose.

“6. Neturi būti atgiežos ar 
represijų. Tie kurie dabar tar
nauja bolševikų administraci
joje ar raudonojoj armijoj po 
įtaka teroro, delei materialinių 
reikalų ar moralinio silpnumo, 
turi gauti pardonų ir galės da
lyvauti broliškose pastangose 
atsteigti Rusijos valstybę.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 1, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Daug rūsy areštuota 
Konstantinopolyj.

Jean 
du- 

vice

sek-

ir

ku-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtu j| perskaityti Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,1 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.! 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5; 
centus. i

Gaunamas Naujienų ofise. ‘

Bolševikų ambasada kaltinama 
falsifikacijose ir plėšimuose.

KONSTANTINOPOLIS, biri. 
30. — Turkai ir bolševikai no
rėję padaryti didelį čia sukili
mą, kuriame butų buvę sunai
kinti viešieji triobėsiai.

Vakar ryte talkininkų 
viai važinėjo gatvėmis 
re kratas viešbučiuose, 
darni bolševikų.

Anglų kareiviai įėjo į bolše
vikų organizacijos namų ir už 
griebė daug ginklų. Keli žmo
nės, menami vadovai sukilimo, 
tapo suimti.

60 žmonių tapo areštuota an 
glų, kurie taipjau padarė kra
tų pas bolševikų prekybos dele
gacijų ir areštavo Rusijos pre
kybinio delegato Bronio Ku- 
diš pagelbininkų ir kitus misi
jos narius.

Anglai paskelbė, kad tos kra 
tos padarytos todėl, kad buvi
mas bolševikų statė pavojun 
talkininkų kareiviu.

Esu užtektinai prirodymų, 
kad vadovai taipjau ir galva 
ekonominės misijos Kudiš, yra 
kalti už siekiančias šimtus tūk
stančių dolerių falsifikacijas, 
organizavimų plėšimų ir kitas 
piktadarybes. Jų obalsiu buvę 
“Žudyt buržuazijų.”

Misijos raštine yra puikiau
siame viešbutyje, o jos nariai 
važinėjosi brangiais automobi
liais ir gėrė brangius franeuziš- 
kus vynus. Iš konfiskuotų po- 
pierų matyt, kad daugiausia pi 
nigų misija surinkdavo iš falsi
fikuotų notų ir plėšimų.

Kudiš dabar yra Londone, 
bet prirodoma, kad ir jis yra 
kaltas. Tarp areštuotųjų yra 
ir Kaukazo respublikos amba
sadorius. Jo pati irgi areštuota. 
Jo namuose rasta visi įrankiai 
falsifikacijų darymui.

karei- 
ir da-

LONDONAS, biri. 30. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad graikai uždraudė plaukioti 
laivams Marmoros juroje, kad 
neleidus ginklams ir uVik me
ninis pasiekti Turkijos nacio
nalistus. ( ' ‘
Nacionalistai sutinka taikintis.

» . ■ "••
KONSTANTINOPOLIS, biri. 

30. Turkijos ■. nącionalistai 
pranešė talkininkams,, kad jie

vimų su sųlyga, jei graikai 
tuojaus evakuos Smyrną ir 
Trakus.

25,000 pabėgėlių’iš]^aukia iš 
Ismid. Talkininkų šalių pilie
čiai apleidžia Ismid,. bijoda
mies, kad graikai bombarduos 
miestų.

Anglijos kareiviai tapo pa
siųsti į Yąrimik, kad nuginkla
vus graikų pabėgėliams, kad 
tuo neleidus turkams įeiti į ne
utrali zonų.

Turkų puolimas ant Kons
tantinopolio ‘yra galimas. Abe
jotina ar butų užtektinai karei
vių čia, kad atlaikius didelę 
atakų.

“Japonijos nusistatymu, Tur 
k i jos siaurumos (Dardaneliai, 
Rosforas ir Marmoros jura) 
ne turi būti valdomos vienos 
kurios valstybės,” pasakė Ja
ponijos pasiuntinis Turkijoj. 
“Turkija užmiršta, kad ji tapo 
sumušta kare. Ji nori prievarta 
atgauti tas teritorijas, kurių ji 
neteko. To negalima atsiekti.*’

Panama pralaimėjo ginčus 
už rubežius.

WASHINGTON, biri. 30. — 
Šiandie patirta,' kad valstybės 
sekretorius Hughes, apsvarstęs 
visus Panamos pasiūlymus 
apie rubežius, juos atmetė ir 
praneš jai, kad ji turi išpildyti 
visoje pilnumoje įnirusiojo 
teisėjo White nustatytus nau
jus rubežius tarp Panamos ir 
Costa Rica. Tuo nuosprendžiu 
Panama netenka vienos pro
vincijos ir delei to ji net buvo 
besirengianti stoti karan su 
Costa Rica.

Duotas Panamai dviejų mė
nesių laikas išpildymui sek
retoriaus Hughes sąlygų, užsi
baigia subatoj. Neabejojama, 
kad Panama priims White 
nuosiprendį ir išpildys visas są
lygas. Costa Rica jau jas pir
miau yra priėmusi ir, rodos, 
jau yra pasiuntusi inžinierius 
pratiesti naujus rubežius tarp 
tų dviejų respublikų.

Suokalbis nužudyti Anglijos 
ministerius.

LONDONAS, biri. 30. — 
Griebtųsi ypatingų priemonių, 
kad apsaugojus gyvastis visų 
Anglijos ministerių, iš priežas
ties susekimo suokalbio 
nužudyti, sako Sketch. 
jieškanti trijų žmonių 
ne ,kurie esu nariais 
organizacijos žudymui ] 
rių. Vienas jų esųs Francijos 
medicinos studentas, kitas airis 
iš Amerikos, o trečias ispanas.

i juos 
Policija 
Londo- 
slaptos 

ministe-

Streikas užsibaigė.

QUEBEC, biri. 29.
stų ir ugniagesių streikas, kuris 
prasidėjo subatoj, šiandie tapo 
atšauktas.

Polici

Ponas VALDEMARAS ČARNECKIS: — Lietuvoje radika
lai-bolševikai yra persekiojami visu smarkumu.

TAFTAS AUGSCIAUSIU 
TEISĖJU.

30 — 
šiandie 
jis pa-

Wil-

WASHINGTON, biri. 
Prezidentas Hardingas 
formaliai paskelbė, kad 
skirs buvusį įprezidentų
liam Howard Taft augščiau- 
siuoju šalies teisėju, vieton mi
rusiojo teisėjo Edward Douglas 
White. Taftas bus vyriausiuo
ju teisėju augščiausiame šalies 
teisine.

Paliuosuoja iš kalėjimo žy 
mesniuosius airius.

Anglija, matyt, nori taikintis, 
bet kartu grąsina prievartų, jei 

nebus susitaikinta.

525849

Socialisty partijos 
konvencijoje.

Pasirašė armijos bilių*

Reikalauja nuosprendžio
Dėbso paliuosavimą.

apie

DETROIT, Mieli., biri. 30. — 
Socialistų partijos konvencija 
šiandie pasiuntė reikalavimų 
generaliniam šalies prokurorui 
Daugherty, kad tasis galutinai 
pasakytų kų administracija 
mano daryti Eugene V. Delis 
reikale ir ar jį ir kitus socialis
tus kalinius paliuosuos, ar ne.

Konvencija vakar priėmė 
įnešimų kiek labiaus suvaržyti 
svetimkalbes socialistų organi
zacijas ir pastatyti jas dides
nėn partijos pildomojo komite
to kontrolėm

WASHINGTON, birž. 30.- 
Prezidentas Hardingas šiandie 
pasirašė bilių, kuris sumažina 
Jungt. Valstijų armijų nuo 
220,000 il£i 150,000 kareivių. 
Pasirašydamas jis betgi pasiun 
t ė laiškų kongresui, kad tas da
ro daug nesmagumo, nes pri- 
seis niekurius kareivius atleis
ti pirm laiko iš tarnybos. Da
bar armijoj yra apie 170,000 
kareivių.

Pašalino Serbų konsulų.

Svirnu darbininkai streikuos.

WASHINGTON, birž. 30. — 
Prezidentas Hardingas atšaukė 
patvirtinimų generalinio Jugo 
Slavijos kortsulo New Yorke, 
Vladimir Savič už ii, kad pa
sinaudodamas savy/u oficijdine 
vieta bandė keiiktr** vienam 
laikraščiui.

si apie taikos prospektus Airi
joje. Vieni skaito, kad taikos 
tarybos visai neįvyks, nes Uls- 
terio premjeras atsisakė tartis 
su Valera, o Valera nenori tar
tis su Lloyd George. Kiti nieko 
tokio nemato kaip Craig atsisa 
kymė, taip ir Valeros laiške

CHICAGO. — Vakar vakare 
turėjo sustreikuoti apie 1,600 
darbininkų grudų svirnuose. 
Kova eina prieš nukapojimų al
gų. .Grudų kompanijos suma
nė nukapoti algas mažiausia 25 
nuoš., o paprastiems darbinin
kams, kurie gaudavo 75c. net 
iki 45c. į valanda. Darbininkai 
su tuo nesutiko ir vakar turėjo 
prasidėti jų streikas. Kompani
jos rengiasi gabentis streiklau
žius, kad kaip nors sulaužius 
streikų.

France kelionė suvaržyta.

Senato-

Susitaikė.

LONDONAS, biri. 30. — 
Gręsusio streiko inžinierystės į- 
staigose ta|x> išvengta. Ginčai 
ėjo apie nukapojimų algų. 
Samdytojų ir darbininkų kon
ferencija priėmė naujas sųly- 
gas, kurios bėgyje dviejų 
vaičių paduotos nubalsuoti 
siems darbininkams.

2 sindikalistai užmušti.

sa-
vi-

George nepriimtinos. Jie ma
no, kad tarybos vistiek įvyks ir 
gali duoti gerų pasekmių.

. Nuomonių pasidalinimas 
apie tarybas apsireiškia ir pas 
pačius airius. Kuomet Valera 
ir kiti pritaria taryboms, kraš- 
tutinieji sinn feineriai tam ne
pritaria ir grąsina paskeli>ti 
atskirą valdžią ir vesti kovą ir 
toliau, jei ir įvyktų susitaiki- 
mas su Anglija. Labiausiai 
smarkauja airių armijos 
manduotojas Collins, kuris 
sina nepasiduoti, net jei ir 
Airija nusileistų.

ko- 
grų- 
visa

DUBLINAS, biri. 30. — šian 
die iš Mounjoy kalėjimo tapo 
paliuosuoti Sinn Fein organiza
cijos įkūrėjas Artliur Griffith 
ir Gaelic Lygos prezidentas 
prof. John McNeill. Vėliau t* 
po paliuosuoti Michel Staines ir 
E. J. Dugan. Visi jie yra nariais 
Anglijos ir Airijos parlainen- 
tų.

(Sprendžiamu, kad de Vale- 
ra pritaria konferencijai su 
Lloyd George, jei Sinn Seine
rių vadovai bus paliuosuoti, 
kad jis galėtų su jais pasitarti. 
Valera gi atsisekus tartis su 
jais, kol jie yra kalėjime. Į 
šių kalinių paliuosavimą žiūri
ma, kaipo į žingsnį prie 
kos). \

Grąsina prievarta.

LONDONAS, biri. 30.
Daily Sketch sako, kad jei nebus 
susitaikinta, skaičius konstabe- 
lių Airijoje bus keturis sykius 
padidintas.. Tai reiškia, kad 
skaičius konstabelių bus padi
dintas nuo 12,000 ant 50,000.

Laikraščių nuomonės skiria-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, birželio 30 <1., užsienio pini- 

S. kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo akai 

t«ma Amerikos pingaia iiaip:

Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų 
Belgijos 100 frankų 
Danijos 100 kronų .... 
Finų 100 markių .....
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ......

Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
šveicarų 100 kronų 
Švedų 100 kronų .....

Vokiečių 100 markių

RYGA, biri. 29.
rius France, kuris važiuoja į 
Rusi jų, negalės imti savo ver
tėjo, negi savo sekretoriaus 
Mark S. Watson. Visų tai pa
rūpins jam pati sovietų vald
žia. Tokios yra sąlygos jo įva
žiavimo j Rusiją. Be to buda- 
das Rusijoj jis negalės kalbė
tis apie Amerikos belaisvius 
Rusijoje ir turės apsirubežiuo- 
ti vien klausimu atnaujinimo 
prekybos tarp Rusijos ir Ame
rikos.

France įleidimui priešinosi 
Maksim Litvinpv, bet Krasinas 
pareikalavo, kad jis butų įleis
tas, jeigu įleidžiama tokie žmo
nės, kaip Vanderlip.

BARCEILONA, biri. 28. 
Dar du sindikalistų vadovai 
po čia užmušti. Vienas jų liko 
užmuštas sargybos, kuri vedė 
jį į kalėjimų, o kitų rado nu
šautų ant gatvės.

ta-

FTŪME, biri. 28. — Buvusie
ji legionieriai, kurie vakar užė
mė Porto Baross, bandė štur
mu paimti Fiuine tiltų. Ištiku
siame susirėmime 4 legionie
riai liko užmušti ir 20 sužeisti.

Vėzdais mokina kultūros.

tai-

... $8.72 

..... 18c 
.. $7.95 
. $16.9f 
... $1,6C 
... $7.99 
.. $4.89 
......1.85 
..... 6c 
. $3?.85

Atstovy butas priėmė tai
kos rezoliucijų.

WASHINGTON, birž. 30.
Atstovų butas šiandie priėmė 
konferencijos sutaisytų taikos 
rezoliucijų, paskelbiančių užsi- 
baigimą karo su Vokietija ir 
Austro-Vengrija. Rezoliucija 
tapo priimta 203 balsais prieš

Kompromisinė Knox-<Porte- 
rio taikos rezoliucija dabar ei
na senatan ir tik kada priims 
jų ir senatas, jų galės pasirašy
ti prezidentas ir paskelbti tai
kų.

Wm. D. Haywood grįšią
CHICAGO. — Federalinis 

distrikto prokuroras Clyne va
kar gavo bevielinę telegramų 
nuo I. W. W. vadovo William 
D. Haywootd, kati jis liepos 12 
d. išplaukia į Jungt. Valstijas. 
Manoma, kad jis bus ,čia apie 
liepos 26 d.

Haywoodas dalyvavo Trečio
jo Internacionalo kongrese. 
Jis išvažiavo į Rusijų porų mė
nesių atgal, prieš patį teismo 
atmetimų jo ir kitų I. W. W. 
apeliacijos. Kadangi jis būda
mas Rusijoj negalėjo pribūti į 
kalėjimų, tad prokuroras Clyne 
pasiskubino panaikinti už jį už
statytųjų kaucijų, $30,000. Da
bar, kad Haywoodas grįžta at
gal į Ameriką, kur jį tuojaus 

manoma,$14,30 uždarys kalėjiman, 
Simo panaikintoji kaucija bus atgau-

$1.35 ta-

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

CHICAGO. — Du vaikai 
vienas vyras tapo užmušti va
kar automobilių Chicagos gat
vėse. Keli sunkiau ar leng
viau sužeisti.

ir

I
[Ii Federuotosios Presoa]

KAIRO, Egyptas. — Po to, 
kai Anglų kariuomenė ir polici
ja nugniaužė demonstracijas 
Kairo ir Aleksandrijos miestuo
se, Anglų valdininkų savivalia
vimas pereina visas ribas. Lai
kraščiams antdėta juogrieščiau- 
sia cenzūra, kiekvienas kadir 
menkiausis pasipriešinimas val
dininkams skaitoma šalies išda
vyste ir baudžiamas. Tų repre
sijų neišvengia dagi ir mokyklų 
vaikai.

Dabar laikas 
siųsti 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 kokią 
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 

' dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon,

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. 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 j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pėtnyčia, Liepos 1 1921

Iš Vilniaus
Naujas laikraštis ir jo šmeižtai.

Tel.

PIKNIKAS
PRIE MENULIO ŠVIESOS

=

[“L-va”}. 
persekiojimas.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

NAUJIENOS/Chicago, JM, I i —Į"
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| t" Ba ą Į 4~~'arx ve* -.aązjfpC ižiįli

Namas, kuris bus pabudavotas po numeriais: 
3131-33-35 So. Halsted Street

Piknikas Bridgeporto Draugijy Susivienijimo 
Budavojimui Svetainės. Tai yra rengia

mas su puikiausiu programų,
P AN., LIEPOS-JUL Y 4 d., 1921 m. 

CHERNAUSKO DARŽE, LYONS,ILL
Pradžia 10 vai. ryte. įžanga 25c ypatai.

Programas 4 vai. po pietų.

Kiekvieno lietuvio pereiga dalyvauti šiame piknike, nes tai bus 
tokis Chicagos lietuvių istorijoj, kaipo pamatas budavojimui nuosa-' 
vaus namo, kuris chicagiečiams labai reikalingas. Svetainei žemė jau 
nupirkta ir planas padaryta, tik reikia kapitalo, kurio mums niekas 
neduos, kaip tik mes patys turėsime sudėti. Todėl, visi į savo piknikų, 
nes visas nuo pikniko pelnas eis namo budavojinro (reikalams.

Kviečia rengimo KOMITETAS.

PASARGA: Važiuokit 22-os gatvės karais iki linijos galui. Ten im
kit Lyons karus iki daržui.

BUBtr

Piknikas! Piknikas!
Kalbės —

Naujienų Redakto 
rius Grigaitis

• Ir Dainuos
Pirmyn Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių 

Vyrų Socialistų Choras ir tt.

Ned., Liepos-July 3,71
Chernausko Darže

LYONS, ILL.

Pradžia 11 v. ryto. Programas prasidės 4 v. po pietų

Šitas piknikas bus vienas iš įžymiausių piknikų 
šįmet. Geriausių kalbėtojų kalbos, geriausių chorų 
dainos, geriausio Chicagos muzikanto Balako orches
tra grieš šauniuosius šokius dėl Chicagos jaunimo — 
taipgi, bus daug kitų įvairių žaislų. Todėl gi, visi kas 
tik gyvas Nedėlioję, Liepos (July), 3-čią, marš į Cher- 
nausko daržą. Šitą puikų pikniką rengia Pirmyn 
Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choras ir 1 kp. L. L. Federacija.

Kviečia visus KOMITETAS.

Gegužės 17 d. Vilniaus gatvė 
se pastebėta dienraštis, pavadin
tas, “Nadzvvyczajne Wiadomos- 
ci”, kurs visas skiriamas lenkų 
lietuvių reikalams. Pirmam pu
slapy laikraštis spausdina šias 
dvi iš Dancigo jo “tam tikro ko
respondento” telegramas;

“Vokiečiai davė lietuviams 60 
milionų markių. Lietuviai todėl 
turėjo pasirašyti konvenciją, 
kurios turinys laikomas paslap
ty, bet, anot gandų, ta konven- 

Icija nukreipta grynai prieš len
kus”.

Antra telegrama nanaši į pir
mąją ir skelbia: “Lietuvos mi- 

Inisteris dabar vieši Rygoj. Jo 
kelionės tikslas yra — neleisti 
padaryti Lenkų Latvių sutartį 
ir iškelti Lietuvių, Latvių, Estų 

' bloko siūlymą”.

Vilniškiai Silezijos maištinin- 
, kai. Paaiškėjo, kad Silezijon 
1 prieš “sukilimą” buvo įnešta ka- 
! riuomenė ir iš Vilniaus. Dabar 
1 daugelis |ų “sukilėlių grįžta nau
jo maišto prieš Lietuvius ruoš
ti. Įkurta tam tikra “demobi
lizuotųjų sąjunga”, kuri verčia 
karnus į“civilius”, o šie “civi
liai” žada daryti “liaudies suki
limą” jei lietuviams teks gauti 
Vilnių. Yra jau atvažiavęs gen. 
Rydz-Smigly iš Lydos. Eina 
mankštimai kaip šaudyti iš bal
konų. Vilnius tveriamas vielo
mis ir net minuojamas kaikurio- 

I se vietose. Kad tai paslėpus, 
I platinama žinios, kad Lietuviai 
minuoja savo frontą. Jaučiama 
labai didelis nusiminimas dėl 
“Lenkiškojo Kauno” tylėjimo 
geužės 18 d. “Lietuviai, mat, pa
sisergėję, tai ir nebuvę galima 
pradėti maištų”. Lietuvių pa
dėtis ir toliau yra labai sunki. 
Laikraščių ne lietuvių kalboj, 
nušviečiančių Lietuvos reikalus 
ir padėtį neduodattia leisti. “Vil
nius” persekiojamas. M. Bir
žiška vėl traukiamas atsakomy
bėn dėl įdėtųjų “Vilniuj” žinių 
apie lenkų ruošimąsi Kauną 
pulti.

Gudų
Gudų spaudos biuro praneši

mu, Vilniuj sustojo ėjęs gudų 
kalba lenkų dvasios laikraštis 
“Zvon”. Laikraštis • užsidaręs 
dėl skaitytojų ir prenumatorių 
neturėjimo. Iš to matyt, kaip 
artima gudams lenkų dvasia.

Užtat tikroji gudų spauda tu
ri puikią plėtotės dirvą, o nega
li išsivystyti dėl lenkų persekio
jimų. Gudų laikraštis “Naša 
Dumka” kreipės į lenkus, pra
šant leidimo laikraščiui eiti du 
kartu į savaitę, bet leidimo ne
gavo.

Pas daugelį gudų laikraščių 
skaitytojų padaryta kratų; buvo 
atiminėjami gudų kalba uždrftu^ 
stieji laikraščiai.
**»-' 1V »   ................ .. .n-n |. ...

Žada “iinpojtuot” 
streiklaužius*

[Iš Federuotosios Presos]

SAN FRANCISCO. — Triobė- 
sių statytojai - kontraktoriai sa
vo darbininkams grūmoja, kad 
jeigu jie “nesusipras” jr nesi- 
taikins 
pradėsiu 
žius.

Nieks
siems aiškų, kad tai yra tik sa
vo rųšies “bluffas”.

“nesusipras”
su jais, kontraktoriai

importuoti streiklau-

tuo rimtai netiki. Vi-

lis 
toasted
LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

SENAS’ AUTOMOBILIUS DARO 
NESMAGUMUS.

Mes galime pagelbėti, jei nori ge
resnio automobilio. Skaityk musų di
deli pagarsinimą Siame laikraštyj.

MITCHELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michigan Avė. 

Atdara, drenomis, vak. ir nedėliomis.

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras 

SEREDOMS, SUBATOMS 
ir 

NEDELIOMS

European American Burini 
Fabionaa ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionai
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt.
• NOTARU USA S 

Real Ėst ate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th 8L, Kamp. Halsted m. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 8 po pietą.

Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai

Su muzikaliu programų
Pirmu sykiu toks piknikas Chicagoj

Subatoj po pietų ir vakare.
Pradžia 12 vai. dieną

Subatoj, Liepos—July 16, 1921

NATIONAL GROVE, 
30 St. and Desplaines Avė,

Muzika, šokiai, kalbos, lakiojama krasa 
ir žaislai.

Visas pelnas eis naujam anglų Socialistų 
Dienraščiui Chicagoj.

Įžanga 20c ypatai.
Vaikams dykai.

Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyji 
ASSOCIATION * BLDG.

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

Panedžliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Perk 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

H So. La Šalie St. Roota 124 
Tel. Central 6890 

Vak. t 812 W. 83rd St„ Chicago 
Tel. Yards 4681.

JOSEPH c. sobol
Advokatas 

154 W. Randolph St.
Room 479 Tai. Main 2598

Namų Ofisas 
1645 Wa bangia Ave„ 

Tel. Haymarket 8869.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

Veda visokias bylas, visuose 
teisnvuose. Ekzcminavoją Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Ix>- 
tus, Namus, Farmas jr Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rector Building 

79 We»t Monroe Street, Chicago.
Phone Lentral 2560 

Rez. 3214 S. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Mihvaukee Ave^ 

Kenosha, Wk

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Hąlsted St., 

CHICAGO, ILL.

PIKNIKAS“VaržytineS“žaismes=DovanosLiep?im
NATIONAL GROVE DARŽE. Riverside. III. B Ir štai delko. National Grove yra gražiausioj vietoj, ko- Varžytinių ir dovanų čia neskelbiame. Darome tai dėlto,

kad tuo nepasinaudotų kiti dideli ir maži mupų konkurentai, 
kurie tų pačią dieną savus piknikus rengia. Ateikite ir pama
tysite patys. O atėję, tikriname, nesigailėsite.1

. Kaip nuvažiuoti: Imkite 22 gatvės karus ir važiuokite (į 
vakarus) iki sustos. Paskui imkite La Grange karus ir va- 
žinokite iki vietos.
Tikietų kaipos: 35c asmeniui. LSS. CHICAGOS KUOPOS

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III.
Naujienų nr. 147 ir 151 mes kreipėme dienraščio skaity

tojų domesį į musų skelbimą, kurį žadėjome įdėti į dienraštį 
liepos 1 ir 2 dd. Dabar tai padarome.

Liepos 4 dieną rengiama visa eilė piknikų, didelių ir ma
žu. Bet mes turime pasakyti, kad geriausia, įdomiausia ir di
džiausia piknikas bus tiktai National Grove. Geriausia, jdo- 
miausis ir smagiausia visiems — ir seniems ir jauniems.

Ir štai delko. National Grove yra gražiausioj vietoj, ko
kią tik Chicagiečiai gali rasti saviems piknikams rengti.'Na
tional Grove be paprasto pikniko, kokius paprastai rengia
ma, bus:

Didelės vąržytinės.
Tinkamos ir įdomios žaismės.
Toks jau tinkmnas ir įdomus pro&rtimaH ir
Tinkamos dovanos visiems, kurie laimes varžytinių metu.



NAUJI KNOS, Chieugo, UI

Į KORESPONDENCIJOS

ČOME OŪT OFTHE BEATEN PATH

LENDRIŲ IR

Telephonaii

Viskas Blizga Ko Tik Dasilietia
Visų žmonių Bankas

NEPAMIRŠKITE, MES PRIE 20-tos IR HALSTED GATVIŲ

VYŠNIOS

cmM
LietuvisEWORKDOES

Vardas

Gatvė

Miestas Valst

UŽDARA 
PANEDftLYJ

atgal 
o da- 
Bėda

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akto EnsBlBieh DvfcM

JOE SHIMKUS 
Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų

Tel.: Yards 6666
Boulevaiti 8448

mos, svaras
Didelės, saldžios vyŠ

212 West Austin Avė., Chicago
Įdėta rasite dvidešimts penkis centus štam

pams, už kuriuos apmokėję pasiųskite vienų 
aštuonių uncijų keną CHIN CHIN.

BALTIMORE, MD

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
1Ū90U Michigan Avė., Roaelande.

VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81

KAS TOKIO, APIE VARTO
TUS AUTOMOBILIUS.

Skaitykite musij didelį paskelbimą 
šiame laikraštyj, kitoj vietoj. Peržiu- 
rėkit, gal paimsime jūsų seną auto
mobilių, kaipo dalį mokesčio.

MITCHELL AUTO CO.
2328-2384 S. Michigan Avė. 

Atdara, dienomis, vak. ir nedčliomis.

CHIN CHIN CHEMICAL 
COMPANY,

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dianų, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

gydytojas, Chirurgas
Akušėras

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. fyto, nuo 2 iki 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas DrezeI 2880

KANTALUPOS
Didelės, nunokę kanta 
lupos 
viena

Aprubežiuota 5.

Liepos — July 4 
bus uždaryta 
krautuvė visą 
dieną.

wrwffTmr

Kėdės — augštais už
pakaliais, rankomis len
drių pinti tarpai; box 
sent subudavojimo; tik
ros rudos ispaniškos 
odos, slip seat; specia- 
liai po $8.75pinti lendriniai už- 

I; gražiai apmušti, 
'<> velouro mėli-

$159.50

ARNE BUTŲ
p. VERTA IR TAMISTAI ATEITI?

Foreign Exchange Department
Atdara subatomis ir utarninkais 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis Biznio Dienomis nuo 9 
ryto iki 4 vai. po piety.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kųtik sugrįžo iš Californijoa ir 
vii tęs savo praktikavimų po No. 

5208 W. Harrison SL

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedšldieniue.

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

čia visą Hollins gatvę. Frontas 
iki antro augšto baltų akmenų, 
o nuo antro iki viršum pagražin
tų plytų. Iš fronto, su skiepu, 
keturi augštai ,o didžioji svetai
nė dviejų augštų.

Tai tiek pranešu Naujienų 
skaitytojams, kaip Baltimorės 
lietuviai pasistatydino gražią 
svetainę. Kada bus jos atida
rymas, tada parašysiu dauginus 
apie tai.

VĖLIAVA OUTFITA 
3x6 Suv. Valst. vėlia
va su kotu ir kitais 
reikalingais daiktais.

$1.19

Baltimorės lietuviai ilgai 
go be nuosavos svetainės, 
liolika metų atgal kun. Delionis 
buvo suorganizavęs “parapiją”, 
tada nupirkta ir bažnyčią, iš kil
nos paskui padarė svetainę. Bet 
tiekui lietuvių permaža buvo ir 
nepatogi . žiemos laike nešil
doma, nes nebuvo pečiaus, o va
saros laike šilta, jokios ventelia- 
cijos nebuvo. Kad ir būdavo 
parengimų, tai žmonės neidavo, 
nes nebuvo patogumo. Taigi 
tie keblumai ir paskatino lietu-i 
vius statyti tokią svetainę, kad; 
butų visi patenkinti. Nors pa- į 
lengva ,bet darbas stumėta pir-! 
myn. Iš pradžių svetainės sta- į 
tymo darbą pradėjo tautinių i 
draugijų centras, o paskui tapo 
suorganizuota Svetainės Staty- Į 
mo bendrovė. Dabar bendrovei, 
priklauso pilnų šėrininkų apie 
500. Lietuvių Baltirųorėj* yra

ši dovana yra, kad pavertus 
subatą į DIDELE dieną.

Siutai $29.75 parinktų puikiausių stailių 
vaikinams, taipgi ir senesniems vyrams; 
single arba double breasted; vvorsted kaš- 
miero, tweeds ir flanelio; taipgi nedaug 
turime dvejų kelinių siutų, nežymiai dry
žo audimo. Miera 32 iki 44; vertės iki 
$37.50; viskas už $29.75 
Vaikams skalbiami Siutai, gerai skalbia
si audeklas gražiausių spalvų. Oliver 
Twist, middy ir Norfolk mode- 
lių; ircetų nuo 3 iki 8, po_______WWW

VELTUI 
VĖLIAVA 

8x11 colių vėlia 
va veltui kiek 
vienam koštu 
meriui, subatoj 
Ne vaikams.

Iš rytų — palaimint VAKARUS atėjo CtflN CHIN 
(ištark čin čin).
Per šimtmečius rytiečiai yra pagarsėję savo puikiais 
lakieriais, savo gražiais rakandais, savo puikiausiais 
ir ilgai laikančiais politūrai* — užsilaikė savo pa- 
slaptyj.
Tiktai metai laiko, nuo CHIN CHIN (ištark čin Čin) 
įvežimo Amerikon, kad praplotus jo garsingunią.
Kur nebūt, reikia paviršių nuvalyt arba nupališiuot 
— medį ar metalą, malėja arba liakeris — CHIN 
CHIN (ištark čin čin) atliks darbą — “tavo rankos 
tik vadovaus’’. *
Purvą, dulkes ir riebalus nuima magišku palytėjimu 
Kietą, žibantį viršų padaro, kuomet nudžiusta. CHIN 
CHIN (ištark čin čin) yra ideališkas pališius.

AUTOMOBILIAMS atnaujinsi žibėjimą;
RAKANDAMS priduosi naujumo ryšį;
, MEDŽIO IŠDIRBINIAI gauna savo naujumą;

LIAKERIAI priduodą naują blizgėjimą;
PIANAI aplaiko savo naujumą;

DESKOS švarios ir gražios.

Simmons dubeltavos lovos.
Plieno rėmai; gražiausio walnut bai
gimo, lygus stulpeliai ir stori virba
lai; apatinė dalis lengvai slankiojasi, 
uždengta gražiausiu certonne, plačiais 
apvadais visi šonai. Didžiausia vertė, 
kada nors buvo siuly- "7 C
ta. Specialiai už I U

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W« 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak* 
3325 So. Halsted St„ Chicago, Dl.

REFRIGE1L 
STORIAI.
Ice King, trimis 
durimis, iš šono 
ledas įdedamas; 
goldenrėmai, 60 
svaru ledo telpa 

tikro šalto oro cit 
zn T?fi3Rqnx

$24.75

rillUIIIIIIIlULUO
T. Pullman 5482 

S A.SHUSHO 
M akuserka

Turiu patyrimų 
I moterų ligose; ru- 

Opifl pestingal prižiu- 
riu ligonę ir kudi- 
kį laike ligos. 
10929 S. State St

Chicago, 111.

DINING STALAS.
William ir Mary ekstra 
dideliais moldingų kraš
tais, viršus 6 pėdų išske- 
čiamas; storos kojos ir 
skėstuvai; gražiai ištekin
tos; tikro aržuolo; nido 
Jacobean .75
gimo už ApV"'

Per viršų ledą 
įdeda refrigerato- 
riai. Mažai šei
mynai ; 30 svarų 
ledo įtalpos. Pa
darytas sezono 
kietmedžio, spe
cialiai

$10.85
Buvai Atėjęs?

Daug žmonių pereitų savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami 
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai 
žemos.

SPECIALIS SUPAŽINDI
NIMO PASIŪLYMAS:

Gal tamista žinote vertę CHIN CHIN, 
bet mes norime, kad išmėgintumėt.
Išpildykit kuponą, o mes prisiusime 
PENKIAS DEŠIMTS CENTŲ vertės ke- 
ną CHIN CHIN (grynas svarumas 8 un
cijos) už dvidešimts penkis centus štam
pams. Parsisiųsdyk Šiandien, koliai apie 
jį mastai.

PINIGUS GRĄŽYSIME JEI 
CHIN CHIN NEBUS TOKIS
Chin Chin Chemical Co.

Generalis Ofisas Garrick Bldg.,
Factory—212 W Austin Avė.. 

Chicago.

LENDRIŲ IR VELOURO SIUTAI 
Pabagus 3 šmotų jūsų fruntinėn; frė 
mai artistiško darbo, mahogany bai 
gimo. Rankomis ] 
pakuliui ir šonai, 
augštos rūšies Bakeri 
ni ir mullberry. Spe
cialiai apkainuoti

Birželio 12 d. Sonneburgs sve
tainėje buvo socialistų partijos 
ekstra susirinkimas. Vietos or
ganizatorius sukvietė, kad išdi- 
skusavus ateinančios (dabar jau 
laikomos. Red.) Socialistu par
tijos konvencijos dienotvarkį. 
Daugiausiai ginčytasi dėl to, ar 
dėtis prie komunistų internacio
nalo, ar ne. Narių atsilankė ne
daug, galbūt todėl, kad labai 
karšta buvo tą dieną. Balsuo
jant, kairiasparniai pralošė. 
Nors jie rėkė kiek drūti, bet tas 
jiems nieko nepadėjo. Balsuo
jant, už prisidėjimą prie komu
nistų internacionalo balsavo tik 
8 kairiasparniai, o prieš 16- Bal
suota ir (langiaus rezoliucijų, 
kairiasparniai pralošė ir kitas.

Aš pažįstu vieną dantų dak
tarėlį, kuris keletas metų 
buvo kraštutinis’ dešinys, 
bar komunistų pritarėjas, 
su tokiais svyruotojais.

— Zigmas

^DR.HERZMAN^l 
Iš RUSIJOS

Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186 

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

DINING STALAS
Tikro aržuolo, golden 
baigimo 42 colių vir
šus, 6 pėdas išskečia- 
mas, storas stulpelis ir 
kojos, šiame pardavi- 

tattik $23.50

- Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra« 
nyksta regėjimas.

"T Mes vartojam 
pagerintų Oph- 

> thelmometer. Y-
patinga doma at
kreipiame j vai

kus. Val.K nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
Telephone Yards 4817 

Boulevard 6487

VELTUI! KOKIĄ NORĖSITE $3 VERTES VYRIŠKĄ 
ŠIAUDINĘ SKRYRELĘ, KURI 

jT AS TURIME, SU KIEKVIENU 
VYRIŠKU $29.75 SIUTU 

0*29.75
Y I I Ii Arba, jei jau turite šiaudi- 
/ I nę skrybėlę, galite pasi-
TT-rS '/J W rinkt kito tavoro vertės $3 DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas; 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų._______

QUEEN ANNE DINING SETAS
Puikios vertės ir išžiuros; labiau naudingi rakandai; 
puikaus rudo Jecobean baigimo; tikro aržuolo; že
miausia kaina penkių metų bėgyj. SP<COP Cfl 
scialiai apkai-nuota 5 šmotų setas

Stalas — Oblong mados 
— 48x60 viršus; 7T pėdas 
išskeČiamas; moldinguoti 
kraštai storos kojos su 
plačiais pečiais ir francu- 
ziškos mados. Specialiai 
žemiau kainos

$47.50

keletas tūkstančių, bet nevisi 
prisideda prie to prakilnaus dar
bo; net priešų da randasi. Ku
nigas su savo viemais parapijo- 
nais priešinosi kiek galėdami. 
Bet jųjų priešinimasis buvo be 

var . pasisekimo. Svetainė jau pa
statyta! Ant Bendrovės Namo 
I jau plevėsuoja vėliava. Tiesa, 
' darbas dar nepabaigtas, ir truk- 
;sta da kapitalo, bet jeigu ben
drovės nariai ir jiems pritarian
tys visi sutartinai veiks, tai tas 
nepriteklius bus lengva sudėti. 
Bendrovė įvedė paskolos skyrių, 
nariai ir pritariantieji skolina 

' už ketvirtą nuošimtį. Tokiu 
Į bildu nereikės bankams mokėti 
didelių nuošimčių. Kiekvienas, 
kuris prisidėjo prie svetainės 
statymo, bendrovės, už poros 
mėnesių įėjęs svetainėn galės 
gėrėtis kaipo savo namu. Da
bar, kada pasitaiko eiti Hollins 
gatve, neiškenti nestaptelėjęs 
prie lietuvių namo. Netik kad 
randi visuomet lietuvių vyrų bū
reliais stovinčių, ir svetimtau
čiai gerėjasi tuo gražiu namu. 
Iš tikrųjų gražus namas, švie-

■ ' PAGABUS SEKLYČIAI SETAS
Į i Turtingo Mohugony petrinos, stam- J / f_  ■ B

.-įŽI bus rėmai, platus rankoms pasidė- ■
l įS ti, pakabinta apačia, apmušta ge-^
trr '""'cjH ra tikra oda; kambariui papuošimas^ K J H

I Ck""’’—Tp w puikios rųšies rakandais. Pjrkėjų sa- H
g vaitėje specialiai 3 šmotai n

KLE1N (BROS

IOS GERIAUSIOS
G R OS E R NI N K O
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gas” gana uoliai mokinasi iš J korespondentai praneša, kad 
s jisai busiąs priimtas, kadan- 
i gi dėl jo turinio republiko- 
• nų partijos bosai jau esą su- 
i sitarę tarp savęs.

Iki šiol Hardingo admini
stracija naudojosi laikinu 
įstatymu apie muitus, priim
tu tuojaus po to, kai nauja
sis prezidentas užėmė savo 
vietą. Dabar-gi norima pa- 
gamint pastovų įstatymą 
muitų sutvarkymui. Suma
nymas tokio įstatymo buvo 
svarstomas 
nesiūs.

Atstovų 
sumanymas 
kad jisai nepaprastai augš- 
tai pakelia muitus. Jungti
nės Valstijos visuomet buvo 
labai augštų muitų šalis; 
tiktai Wilsono prezidentavi
mo laikais jie buvo kiek nu
mušti. Bet naujai pasiūlyto
ji muitų sistema sumuša vi
sus praeities rekordus. Pa
gal šitą sistemą muitai ant 
įgabenamųjų prekių turi 
duot kasmet valstybės iždui 
700 milionų dolerių — kuo
met seniaus net prie respu
blikonų viešpatavimo paja
mos iš muitų būdavo tiktai 
300 milionų dolerių.

Republikonų administra
cija ir kongresas nori ap
tverti Jungtines Valstijas 
augšta muitų siena tam, kad 
apsaugojus šio krašto pra
moninkus nuo užsienio ka
pitalistų konkurencijos. To
kie muitai todėl vadinasi 
“protekciniu^’ muitai.

Bet kodėl reikia saugoti 
Amerikos kapitalistus nuo 
užsienio konkurencijos? Dėl
to, kad užsienio fabrikantai 
gali pagamint tokias pat, 
kaip Amerikos fabrikantų, 
prekes mažesnėmis lėšomis 
ir paskui atgabenti jas čio
nai ir pardavinėti pigiaus. 
Valdžia ir kongresas nori, 
kad užsienio kapitalistai sa
vo pigesnėmis prekėmis ne
numuštų kainas Amerikoje.

Tie. protekciniai muitai, 
vadinasi, gins šio krašto ka
pitalistų reikalus, jų pelnus; 
bet kitiems žmonėms jie ne
duos nieko gera. Priešingai, 
augšti muitai, palaikydami 
augštas kainas, kenks žmo
nėms: jie darys brangesniu 
gyvenimą.

Bet kam darbininkai bal
savo už republikonus?

jų. Savo redakciniuose 
straipsniuose jisai jau ėmė 
vartot visą tą terminologi
ją, kurią nukalė komunistų 
“Laisvės” redaktoriai: “so- 
cial-buržujai”, “smalavi- 
riai” ir tt.

Rusijos social-revoliuci- 
jonierių partijos centralinis 
komitetas nutarė įstot f 
Viennos internacionalą, kurį 
nepersenai suorganizavo 
Nepriklausomieji Vokieti
jos socialdemokratai, Fran- 
cijos socialistai, Anglijos 
Nepriklausomoji Darbo par
tija, Austrijos socialdemo
kratai, Rusijos socialdemo
kratai (menševikai), Šveica
rijos socialdemokratą ir ki
tos panašios partijos.

per keturis me-

butui įteiktasai 
pasižymi tuo,

Į Apžr^‘i j
PARTIJA IR PILIETYBE.

Vienam minorini . ,
Chicagoje — per neiiotojusi

Viena kopija .
Savaitei . - ...
Minėsiu! ---------

Suvienytose Vaistijooa aa jCMfgnj, i kažin kodėl atsisakė dė 
paltu: 1x1--------- ---------- ----------------- --

Matams - r. -
Pusei metų -
Trims mėnesiams ...................
Dviem mėnesiams tr - --
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams-----------  $8.00
Pusei metų-------    4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Amerikos socialistų parti-

|7.00 
4.00 
2.00 

, 1.50 
- .75

Dar iki šiol negirdėt, ko
kios buvo Lietuvoje pasek
mės savivaldybių rinkimų, 
kurie įvyko birželio 19 - 20 
dd. Žinia tiktai tiek, kad 
krikščionys demokratai var
tojo visas priemones, kokias 
tiktai galėjo, kad paėmus 
viršų. Prieš rinkimus todėl 
labai sustiprėjo reakcija.

Latviuose irgi ėmė aštrė- 
ti reakcija. Rygoje ir Lie- 
pojuje tapo suareštuota 
daug darbininkų sąjungų ir 
socialdemokratų partijos 
darbuotojų. Ulmanio-Ber- 
go valdžia pareikalavo net, 
kad Steigiamasis Seimas 
panaikintų kai kurių social
demokratų asmens neliečia
mybę, tarp jų Kalnino, Der- 
mano ir k.

Bet Latvių darbininkų 
klesa yra daug stipresnė, 
negu Lietuvos.
rybų rinkimuose, kurią ne
senai įvyko daugelyje Lat
vijos miestų, socialdemo
kratai laimėjo pilną perga
lę, iškovodami absoliučią di
džiumą vietų.

tis prie Viennos internacio
nalo. Hillųuitas sako, kad 
tas internacionalas dar esąs 
nieko nenuveikęs. Bet tai 
yra netiesa. Viennos kon
ferencijoje tapo nustatyta 
socialistų pozicija karo 
nuostolių atlyginimo klausi
mu (kuris šiandie Europoje 
yra svarbesnis už viską), ir 
tos pozicijos laikosi sociali
stai Vokietijos, Franci jos ir 
Anglijos; Viennos konfe
rencijoje išrinkjtasai komi
tetas veikė labai smarkiai, 
šaukdamas Europos darbi
ninkus į kovą su karo pavo
jum, kuomet talkininkai 
rengėsi įsiveržti Vokietijon 
pradžioje gegužės. Tai yra 

didelės 
reikšmės. O reikia atsimin
ti, kad Viennos internacijo- 
nalas gyvavo dar tiktai apie 
trejetą mėnesių.

darbai, turintys

Miestų ta-

Amerikos senatoriui 
France’ui leista įvažiuot į 
Rusiją, bet uždrausta imti 
su savim savo sekretorių ir 
savo vertėją (France nemo
ka nė žodžio rusiškai). Se
natorius galės “tyrinėt” są
lygas Rusijoje, naudodama
sis tomis informacijomis, 
kurias jam teiks bolševikų 
valdžia. Tai rodo, žinoma, 
kad sovietų valdžia nėkiek 
“nesibijo”, kad užsienis pa
tirtų tiesą apie Rusiją.

“Draugas’ 'rašo:
“Kas tik myli Lietuvą ir 

kam rupi jos nepriklausomy
bė, ar nesidžiaugė, kuomet 
buvo išvyti iš Lietuvos Ru
sai bolševikai. O kuo skiria
si nuo jų Lietuvos bolševikai? 
Nieku.”

z “Draugo” redaktoriui turėtų 
būti sarmata, kad jisai nemato 
skirtumo. Rusų bolševikai bu
vo įsiveržę į Lietuvą tikslu už
kariauti ją. Lietuviai kovojo su 
jais kaipo su savo krašto prie
šais, o ne kaipo su tam tikra 
partija.. Jeigu užpuolusieji Lie
tuvą rusai butų buvę ne bolše
vikai, o monarchistai arba libe
ralai arba kokia kita partija, 
tai Lietuva butų tokiu pat grie
žtumu gynusis nuo jų.

O Lietuvos bolševikai yra Lie 
tuvos piliečiai ir valdžia neturi 
teisės apsieiti su jais kaipo su 
užpuolikais, atėjusiais iš sveti
mos šalies. Visas tas teises ir 
privilegijas, kurias suteikia Lie
tuvos įstatymai piliečiams, turi 
ir Lietuvos bolševikai, nei kiek 
ne mažesniam laipsnyje, kaip 
“Krikščionys”.

Kad “Draugo” redaktoriui te- 
čiaus dar labiaus butų aišku, jo- 
gei yra stambus skirtumas tar
pe partijos iP pilietybės, tai mes 
jam nurodysime dar vieną fak
tą.

Lietuva šiandie gyvena taiko
je su bolševikiška Rusija. Bol
ševikų ambasadoris sėdi Kaune, 
ir Lietuvos valdžiai, žinoma, nė 
į galvą neateis užpulti jį dėlto, 
kad jis yra bolševikas.

O tos pačios partijos žmones, 
kurie yra Lietuvos piliečiai, val
džia nuolatos tai areštuoja, tai 
ištrėmimu baudžia, tai net su
šaudo. Jeigu “Draugo” redak
torius butų logiškas ir laikytųsi 
tos minties, kad tarp Rusijos ir 
Lietuvos bolševikų nesą jokio 
skirtumo, tai jisai turėtų pasa
kyt, kad Lietuvos valdžia turi 
būti draugiška su savo šalies 
bolševikais—taip pat, 
su Rusijos bolševikais
sai kalba visai priešingai.

Reiškia, logikos pas jį nėra, 
kaip nėra ir paprasto žinojimo. 
O smarkauja, kaip didelis vy
ras!

kaip ir 
Bet ji-

APŠAUKIA SAVO PRIEŠUS 
“BOLŠEVIKAIS”.

Mes klydome, manydami, 
kad iš dabartinių ‘ komunis
tų apskritai, o iš lietuviškų
jų komunistų ypatingai, 
nėra ko mokintis.
do, kad Chicagos “Drau-

Protekciniai 
muitai.

Pasiro

Jungtinių Valstijų atsto
vų bute tapo pasiūlyta nau
jas įstatymas apie muitus, 
ir kapitalistinių laikraščių

Vyks į tarybų Rusus.
[Iš Federuotosios Presos] 

PARYŽIUS. — Paskilbusi vi
soje Franci j oje šokikė, • Izidora 
Dunkan, rengiasi vykti tarybų 
Rusuosna. Tenai ją kviečia pati 
tarybų valdžia.

Lietuvos klerikalai mėgsta 
vartoti tokį “triksą” kovoje su 
priešingomis partijomis: jie ap
šaukia tų partijų žmones “bol
ševikais” ir paskui persekioja 
juos kaipo “priešvalstybinius” 
elementus.

Šitą klerikalų klastą labai ge
rai nušviečia vieno “Tėvynės” 
bendradarbio gautasai laiškas iš 
Lietuvos. Laiške aprašoma, 
kaip Lietuvos klerikalai su pa- 
gelba milicijos, kuri yra paklus
ni klerikalam, persekioja kiek-

ST. PMBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

kad jam taip pasinorėjo padaryti.
Pole gulėjo baisiame karšty j.
— Dabai* tu važiuosi su manim. Stepui aš 

parašiau, kad ateitų paskui mus.
Kalbėjo tą veik nerimastingai, todėl kad bu

vo prisiruošęs, jog Polė nesutiks ant to.
—Taip. Ką? Kaip?
— Pas mane.
— Taip, taip, pas tave... Aš taip sergu-., taip 

sergu...
Apsiautė ją kaldra ir nunešė žemyn. Namą 

paliko atdarą . Juk dabar tas buvo vistiek. > .
Atsargiai pasodino ją rogėse.
Važiuojant jai pasidarė geriau- šaltas vėjas 

ją atgaivino.
— O Stepas? — ji bailiai paklausė.
— Ateis paskui mus.
“Kuomet ji bus pas mane”, galvojo Gordo-

nas, “man bus lengviau jai viską papasakoti... 
Kodėl lengviau?”

Patsai negalėjo suprasti...
Kada rogės sustojo ties namais, ir Gordonas 

išėmė ją iš rogių, pradėjo priešinties. Išspruko 
iš jo rankų ir numetė kaldrą.

— Aš nenoriu'eiti pas tave! Nenoriu! 
šaukė. — Noriu namo, pas Stepą!...

Gordonas įniršo.
— Buk-gi protinga! — jis sugriežė dantimis 

ir per prievartą paėmė ją ant rankų.
.Išsigando ir tyliai apsiverkė.
— Ak, ak, kaip tu spaudi mane... mane visą 

taip skauda-.. Jau eisiu pati...
Ji j ė svyravo, bet Gordonas sulaikė ją ir ati

darė duris į kambarį.
— Kas tai?! — sušuko Polė nežmonišku bal- 

ir apalpus parpuolė ant žemės.
Gordonas pastyro iš baimės.
Viduryj kambario kybojo Ostapas.

[Pabaiga 3čios dalies].

su

KETVIRTOJI DALIS.
Ant Rytojaus.

— Miesto valdyba visiškai sudegė? — už
klausė Gordonas, nežiūrėdamas į Botko.

vieną šiek tiek daugiaus apsi
švietusį žmogų. Tarp kitko te
nai skaitome: • '

“Man rodosi, kad niekas 
negali abejoti apie mano išti
kimumą Lietuvai, tačiau bu
vau areštuotas kaipo radika- 
las-bolševikas. Kokia ironi
ja! Aš/kuris beveik nuo pat 
pradžių susikūrimo Lietuvos 
kariuomenės liuosanoriu įsto 
jau į Tėvynės gynėjų eiles ir 
kariaudamas su bolševikais 
ties Daugpiliu savo sveikatą 
paaukojau Tėvynės laisvei ir 
dabar nors ir nesveiku būda
mas šaulių būrį vedu ir ties 
Punsku antru kartu tapau su 
žeistas Lenkų legionierių, 
areštuotas kaipo bolševikas 
— kaipo Lietuvos laisvės prie
šas*..

“Buvo šitaip: kuomet ma
ne sužeidė ties Punsku stojus 
musų buriui atviron kovon su 
Lenkų reguliarės kariuome
nės raiteliais, tai reikėjo pa
sitraukti iš fronto pasigydy- 
mui. Kadangi buvau sužeis
tas lengvai į petį, tai netru
kus galėjau liuosai vaikščioti 
ir nenorėdamas veltui laiko 
leisti, sumaniau pasidarbuoti 
prie savivaldybių rinkimo- 

Tuojaus pradėjau organizuot 
ir vesti agitaciją už Lietuvos 
Valstiečių Sąjungą. Tas, ži
noma, nepatiko musų klebo
nui, kuris ir šaulių baisiai ne
apkenčia, ir jam įsakius mili
cija mane areštavo kaipo bal- 
ševikų agitatorių. Gerai dar, 
kad tūlas aukštas valdininkas 
mane užtarė, tai dabar esu 
liuosas ir vėl darbuojuosi su 
savo buriu priešais Varšavos 
imperialistų užmačius, o ki
taip gal būt priseję ir kelis 
mėnesius kalėjime patupėti.”

Jeigu Lietuvos klerikalai ši
taip persekioja Valsteičių Są
jungos agitatorių, kuris dagi 
yra pasižymėjęs savo patrioti
niu pasišventimu, tai galima sau 
sivaizdinti, kaip jie apsieina su 

socialistais ir darbininkų judė
jimo veikėjais.

“Tėvynės” bęndradarbis sako, 
kad Amerikėš lietuviai turi pro
testu ot prieš reakciją Lietuvoje 
ir reikalaut panaikinimo karo 
stovio.

“Naujienos” senai tą skelbia 
ir stoja už tai, kad amerikiečiai 
neprivalo remti Lietuvos val
džios tol, kol jų reikalavimas 
nebus išpildytas.

SUGAUTI BEMELUOJANT.

Maskvos diktatoriai su di
džiausiu pasipiktinimu užgin

čijo Vokietijos socialistų kalti
nimą, kad kovo mėnesio maištai 
Vokietijoje buvo iššaukti pagal 
paliepimą iš “trečiojo internaci
onalo”. Bet pasirodo, kad tas 
užginčijimas yra neteisingas.

Buvusis Vokietijos komunistų 
partijos pirmininkas, Dr. Paul 
Levi, išleido brošiūrą, kurioje 
yra atspausdinta jo kalba, pasa
kyta tos partijos centralio ko
miteto posėdyje gegužės 4. Toje 
brošiūroje nurodoma, kad suki-

liino iniciativa ir planas išėjo ne 
iš Vokietijos komunistų parti
jos, o iš svetimos šalies žmo
gaus, atvykusio tuo tikslu į Vo 
kietiją vasario menesio gale ar
ba kovo men. pradžioje. Gali
ma lengvai numanyti, 'kad tas 
žmogus buvo Rusijos bolševikų 
agentas.

Levi sako:
“Vasario mėndsio gale 

arba pirmose dienose kovo 
mėnesio šių metų atvyko į 
Vokietiją vienas draugas, ku
ris pirmiau nebuvo veikęs Vo
kietijoje. Jisai, rodos 10 d. 
kovo, turėjo pasikalbėjimą 
su drauge Klara Zetkin ir tas 
pasikalbėjimas padarė tokį 
trenksmingą įspūdį į ją, kad 
ji nusigandusi atėjo pas ma
ne ir išpasakojo to pasikalbė
jimo turinį, pareikšdama kar
tu, kad ji su tuo draugu atei
tyje daugiaus nebesikalbės be

• liudininkų.”
Toliau Levi pasakoja, kaip 

jisai susitiko su tuo žmogum ir 
išgirdo iš jo lygiai tas pačias 
kalbas, dėl kurių buvo taip su
sijudinusi Klara Zetkin. Pa
galios buvusis komunistų vadas 
sako tiems komunistams, kurie 
pasmerkė jį dėlto, kad jisai ne
pritarė kovo maištui:

“Aš sakau tikrai ir laikau
si to šiandie, ir anie draugai 
taip pat negali to užginčyti: 
pirmutinis pastumėjimas prie 
to žingsnio toje formoje, ku
rioje jisai įvyko, atėjo ne iš 
vokiečių pusės...”
Levi nepraneša visų smulk

menų, bet jau ir iš to, ką jisai 
parašė savo brošiūroje, galima 
daug aiškinus suprasti kai ku
rias vėlesnes kovo mėnesio mai
što pasekmes.

Tą maištą viešai pasmerkė 
Levi, kuris buvo laike jo kilimo 
komunistų partijos pirmininkas 
(už tai jisai tapo išmestas iš 
pirmininko vietos, o paskui ir 
iš partijos). Dabar mes mato
me, kad Levi nepritarė maišto 
idėjai ir tada, kada jisai dar 
tiktai buvo rengiamas.

Matote taip pat, kad ir Klara 
Zetkin (kuri buvo komunistų 
partijos centro komitete) iš pat 
pradžių stojo prieš maišto suma 
nymą, ir vėliaus, kada 
virai susikirto su savo 
tai ji parėmė jo pusę; 
maištą ji pasakė, kad 
“bakunistinių galvažudžių dar
bas”, duodama tuo suprasti, kad 
maišto iniciatoriai buvo rusai 
(Bakuninas buvo rusų revoliuci
onierius) .

Bet ar ne juokinga/ kad Ru
sijos bolševikų vadai mėgina už
siginti savo kaltės to maišto su- 
kurstyme? Jie užsigina dėlto, 
kad maištas buvo nepasekmin- 
gas. Bet jeigu Vokietijos ko
munistams butų pavykę atsiekt 
savo tikslo, vaje kaip tuomet 
butų gyręsi savo “pasidarbavi
mu” Maskvos diktatoriai!

LS.S. Reikalai
Visu L. S. S. kuopi) 

viršininkams.

tuojau siųskite tikrus

Visi Lietuvių Socialistų Są
jungos viršininkai — ypač prot. 
ir fin. sekretoriai — šiuo prašo
mi atsiųsti Pildomam Kimitetui 
savo adresus. Atsiųsti juos 
kaip galima greičiau.

Tasai L. S. S. kuopų viršinin
kų sąrašas, kurį gavome iš bu
vusio L. S- S. sekretorio-vertė- 
jo, nebetikras. Daugelis kuopų 
šiandie j*au naujus viršininkus 
turi.

Draugai, reikalas labai svar
bus, todėl prašau, kad kreiptu
mėte domės ir padarytumėte kas 
reikia
savo adresus. Turiu daug pra- 
nešimųL. S. S. reikalais, kuriuos 
musų organizacijos nariai turi 
žinoti ir pasitarti dėl jų. Tad, 
kaip greit gausiu tikrus L. S. S. 
kuopų viršininkų adresus, tuos 
pranešimus jiems pasiųsiu.

Butų gera, kad draugai L. S. 
S. kuopų viršininkai visa tai pa
darytų nevilkinant, kad dėl to 
vilkinimosi nebūtų trukdoma 
pats musų organizacijos darbas.

St. Strazdas,
L. S. S- Pild. Kom. sekr.

PS. — Savo adresus draugai 
L. S. S. kuopų viršininkai pra
šomi siųsti sekamu adresu:

St. Strazdas,
, 1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Kieno reikalai jiems rupi?
[16 Federuotosios Presos] 

WASHINGTON.
stiprios opozicijos, 
tas pervarė kelias 
jurininkų biliaus, 
siūlęs senatorius 
Tos pataisos yra tokios, kad lai
vų, plaukiojančių “didžiausiais 
ežerais”, įgulos gali būt suma
žintos net 65 nuoš.

Jeigu tas pataisas priims ir 
senatas, tuomet laivų kompani
joms bus suteikta neįkainuoja
ma paspirtis: jurininkų skaičių 
jos galės daugiau kaip ant pusės 
sumažinti ir tą darbą likusiems 
jurininkams antkrauti.

— Neveizint 
atstovų bu- 

pataisas prie 
kurį yra pa- 
La Follette..

Levi at- 
partija, 
apie tą 

tai esąs
DR. A. MONTVID

Lietsvis Gydytojas ir 
25 East Washinfton St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Drover 505i

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

8261 So. Halsted St., Chicago, III.

Mrs. Nelson Page, milionic- 
re, paliko $50,000 Chicago Or
chestrai associaci.jai, kad ji įs
teigtų viešą muzikos mokyklą.

— Kuomet aš išėjau, liko tik vieni griuvė
siai. Kortumų vile dar dega.

— Ir visi įsitikrinę, kad tai Sobkas padegė ?
— O, ne! tatai ir bloga! Rodosi Okonekas 

yra nužvelgiamas....
— Ištiktųjų bloga! — sutiko ir Gordonas, 

vienok nežirigeidaudamas toliau. — Pinigai pas 
Gartmaną? — jisai užklausė.

— Juk tu pats apie tai žinai?
— Tu kalbėjai su Ostapu prieš tai kaip jisai 

pasikorė ?
— Taip..
Ar sakė jisai tau, kad padarys tą?
— Taip. Meldė, duoti jam ramumą, todėl 

kad panašiam darbui reikią daug ramumo.
—Kelinta valanda galėjo būti, kaip jisai pa

sikorė ?
— Arti trijų.
— Reiškia, neužilgo prieš mano sugrįžimą ?
— Taip. Ar nemanai griebtis pagelbos įran

kių.
Gordonas tylėjo.
— Tu elgiesi beprotiškai, Gordonai,

.. i •<>'«

paste
bėjo Botko. Negalima, ypač dabar, įvesti į na
mus pašalinius asmenis. Ką tu manai daryti, su

— Ką daryti?

Jisai užsimąstė.
— Ką daryti ? Suprantama, nieko. Kol kas 
ją Mikolina sėdi, o Motiejus nuvažiavd mies- 
gydytojo.
Botko pažiurėjo į jį su baime.
— Bet dėl Dievo! Tąsyk reikia juk jį pra

šalinti! — parodė ant grindų.
Ant grindų gulėjo Ostapas. Jo veidas bu

vo baisus. Lupos perkreiptos į piktą nusišypso
jimą, liežuvis iškištas, akįs pusiau atdaros.

Gordonas pašoko.
—Taip, Dieve mano! Reikia tuojau 

šalinti.
— liet kur?
Į jaują, žinoma, į jaują. Paslėpsiu! jį 

duose, o paskui padegsime jaują. Kelinta 
landa?

— Pusė septintos... 
patėmys ?

— Ne, ne...
— Na, tai greičiau!
Botko nustvėrė Ostapą už kojų.
Valandėlę Gordonas žiurėjo į Botko, tartum 

nevisiškai suprasdamas tai, kas atsitiko.
- — Ne, tu... ne! Imk tu už galvos, aš nega 

liu žiūrėti į tą veidą.
(Bus daugiau)

pas 
tan

šiau-
va-

Tikiuosi, mus nieks

imk jį už galvos!

ne

DATRIJOTIZMAS S
1 Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE ■

SAVINGS BANK ■
Kapitalas ir Perviršis— j 

$120,000.00. ■
S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.
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žinia visiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje 

rų šapą; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu į 
naujus ir duodu gvaranciją 
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
bas sutaisau ir visą darbą 
gvarantuoju.

Pirma negu pirksite taje
rus, ateikite ir pamatykite 
visą darbą, tad sutapysite 
pusę pinigų.

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

NIZING.
2514 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllli



PėtnyČia, Liepos 1 d., 1921 . JĮAŪJIENūS, USIcagO, m.

[CHICAGO
|:: ŽINIOS
■E._  ___

Pienas turi būti parduodamas 
po 10 centų.

Užvakar valstijos advokatas 
Edward Taylor ir KusseHl J* 
Poole pradėjo darbų, kad nu
mažinus pieno kainų. Poole tu- 

arIkanaTapienamus?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey, 1
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

ri parinkęs skaitmenų dėl pie
no pardavojimo kurie bus įtei
kti “grand jury”. “Grand Jury” 
imsis tų dalykų išapręsti. Poole 
pareiškė, kad pieno naudotojas 
neturėtų mokėti daugiau per 
10 centų už kvortų. Jisai sako, 
kad per šešis niėnesius nuo 
gruodžio 1915 m. iki gegužės 
1916 m. farmeriai parduodami 
pieną gaudavo |1.(J6 už 100 sva 
rų, t. y., 3^2 cento už kvortą. 
O pieno naudotojas tuomet te
mokėdavo aštuonis centus už 
kvortų ir penkis centus už pusę 
kvortos. O tarpe praeitų mene
sių gruodžio ir gegužio daugu
ma farmerių gavo $1.99, arba 
truputi daugiau kaip keturis 
centus už kvortų. Kuomet pie
no su naudotojas turėjo mokė
ti keturiolikų centų už kvortų 
ir aštuonis centus už puskvor- 
tį. Beveik dvigubai daugiau 
Dabar samdytojas moka šešis 
centus daugiau, o ūkininkas te 
gauna vieną, centų daugiau. I- 
mant didesne skaitline, už 46 
kvortas pieno ūkininkas gauna 
33 centus daugiau negu pirma, 
kuomet pieno verteivos pasipel- 
nija $6.72 daugiau. Taip pat 
buvo nurodyta, kad kituose 
dideliuose miestuose pienas 
parduodamas pigiau negu Chi
cagoj Mihvaukee ima pienų iš 
tos pačios apielinkes, ką ir Clii 
caga, bet ten pienas perkamas 
po devynis centus kvorta.

Dearborn Bankas išmokėjo 
$8,100 prastų čekį.

Bankų detektyvai jieško su
manaus jauno prastų čekių 
mainytojo. Manoma kad tas 
patsai vyras yra apsukęs dvide
šimts keturis bankus ir laimė
jęs tuksiančius dolerių. Vėliau
sia praęitų panedėlį, jis išmai
nė $8,100 čekį Forst Dearborn 
National banke. Tų jis atliko 
gana sumaniai.

Panedėlį jm) pietų gerai apsi
taisęs jaunas vyras atrodąs kai- 
1)0 biznio žmogus, priėjo prie 
to banko langelio, kur išmo
kama pinigai, čia jis padėjo 
čekį ant $8,100 ant Central 
Irusi konųjunijos vardo. Ban
ko darbininkas pareiškė, jog 
banko prievaizdai turi jį pažin
ti, kad išmainius tų čekį. Iš- 
mokėtojas pastebėjo, kad če
kį turėtų patikrinti William 
E. Mcl^allen, kasierio pagelbi
ninkas. Paskui jis pastebėjo, 
kad nepažįstamasai be abejot 
jimo ir klausimų nuėjo prie 
McLallcn stalo.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 BllOADWAY new york.nv __

Tiesi keiioni be persėdimo 11 New Yorfco per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnai

I LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dvieju Irinbų palto laivai ilplaaks

“POLONIA” JULY 6
S.S.L1TUANIA LIEPOS 20

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

K. hSEMFF, Gen. Western Pass. Ageut, 12U N. La Salio St^ 
CH1CAGO, ILL. <

“ESTONIA” ............ AUG. 3
S. S. POLONIA Aug. 17

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
uznuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir KetvergaiS nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis AveM

CHICAGO, ILL

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija. 
1145 MILWAUKE£ AVĖ. CHICAGO.

►
Paskui nepažįstaniasai vėl 

sugrįžo pi'ie to paties langelio 
ir padėjo čekį su parašu O. K. 
ir MeLullen vardo pirmomis 
raidėmis. Pinigai buvo išmokė
ti be žodžio.-

Truput} vėliau Central Trusl 
kompanija pranešė kasierio pa- 
gelbininkui MyLalIen, kad tas 
nepažįstamas žmogus jokio rei
kalo- neturi su ja. Bet kasierio 
pagelbininkas pareiškė, kad 
to čekio jis nei matyti nematė. 
Tas neimžjatamas priėjęs prie 
jo kalbėjo apie didelį karštį ir 
busimų Dciupscy su Carpentier 
kumščiavimųsi, o apie čekį ne
prisiminė.

Tų š|»osų iškirto, manoma, 
susipažinęs su tuo banku, kuris 
žino prievaizdų vardus ir maž 
daug gali pritaikyti prie jų sa
vo rankos raštų.

Geižkelių darbininkų vadovau
to j ų susivažiavimas.

* Gelžkelių daihininkų vado
vai! tojai susi važiavo Chicago j 
ir laiko savo sesijas Masonic 
Temple name. Jie nutars ar 
iššaukti visuotinų gelžkelių dar 
bininkų streikų, ar ne. Strei
kas norima šaukti todėl, kad 
gelžkelių bosai pasimojo nu
mažinti darbininkų algas dvy
lika nuošimčių. Didžiuma dar
bininkai nubalsavo, kad nepri
imti tokias algas. Vadovautojo! 
dabar turi galios iššaukti tų 
streikų, arba ne, t. y., padaryti 
taip, kaip tas jiems nurodo ge
riau.

Miss Lillie R. Just iš kant
rybes išėjo per penkis metus 
belaukdama Frank N. Miller, 
Evanstono maliavojimo kont- 
raktoriaus, kada jis jų ves. Pa- 
galiaus ji patraukė jį atsako
mybėn reikalaudama $85,000 
už prižado sulaužyųm. Bet už
vakar ji gavo atšaukti savo 
byla, nes jis išėmė laisnų su ja 
apsivesti.

Frank Punshon, šešiasde
šimts devynių metų vyras, 
daugiau kaip pusę savo gyveni
mo praleido kalėjimuose. Už
vakar vėl jį nuteisė kalėjimai! 
ant pusės metų už dolerio paė
mimų. Jis prižadėjo tūlai mo
teriai surasti darbo paimdamas 
už tai dolerį. Bet savo prižado 
neišpildė ir už tai teisėjas 
Newcomer buvo nuteisęs jį 
metus kalėjimai!. Bet ėmus se
neliui prašyti nebausti jį jo 
bausmė sumažinta pusiau.

George Fabian barzdasku- 
tykloj, prie 2276 Bhie Island 
avė., užvakar iškilo barniai dėl 
aštuonių centų. Ir Fabian pašo
vė John Merchik, 2281 Blue 
Island avė. Pašautasai nuga
benta ligoninėn, o barzdasku
tys belangei!.

Vagis pareikalavo J. F. Kohl 
pakelti rankas. Tasai mane, 
kad tai juokai krečiami ir ne
kėlė. 1 uomet vagis pašovė jį 
ir atėmė laikrodėlį. O jo san- 
darbininkui Gari Filz atėmė dvi 
dešimt septynis centus, kuriuos 
jis teturėjo.

Pranešimai
rlghton Park. — LSS. 174 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, lie- 
ryto Jociaus svet, 

'. , . ko* Kedzie Avė. Draugai susi- 
iinkit paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių ofganizacijos reikalų aptarti, 
taipgi reikės išrinkti darbininkai pik
nikui, kuris įvyks liepos 4 d.

— Kp. Organizatorius.

Susivienijimo Bridgeporto Draugijų 
dėl statymo svetainės piknikas bus 
panedėlį Liepos 4 d., černauskio dar
že. Darbininkai, kurie apsiėmčt dirb
ti piknike, susirinkite panedėlio ry
tą 7:30 vai. ant 33 gatvės, tarp Au- 
bum Avė. ir Lime, ten bus (rokas 
ir visi sykiu važiuosime lygiai kaip 8 vai. ryto. — Komitetam

L. S'. S. 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, liepos 2 d., 
lygiai kaip 8 vai. vakare, Liuosybes 
salėj, 1822 Wabansia Avė. Delel svar
bių organizacijai reikalų aptarimo vi
si nariai turi laiku pribūti.

— Kp. Raštininkas.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. pusme
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, lie
pos 3, kaip 1:30 vai. pp pietų papras
toj svetainėj. Nariai ir narės prašo
mi susirinkti laiku, turim daug da
lykų nuveikti.—Užr. Rašt. M. Kaupas.

t h and Asnlana Avė.
____________________________
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Išpardavimas Moterišku ir 
Merginu Vasariniu Orėsiu

Šios dresčs pasiūtos iš vėsaus plono au
deklo, puikiausių madų, visai naujos ma
dos, su kalnieriais, rankovgaliais ir dir
žais. Materijolas organdie, cinkuoto 
swiss, gingham ir voile. Spalvos sekan
čios: meize, mėlynos, rudos, rusvos, co- 
pen ir daugelis kitų gražiausių spalvų. 
Mieros moterims ir merginoms. Specia
liai apkainuotos po

GALUTINAS NUPIGINIMAS APSIAUTU
Šis visai nepaprastas pasiūlymas puikių apsiautalų ir kotų velouro 

de Laine, chairioistyne, Bolivia ir velourų. _
Stailas, talpinasi Dolmans, pilnas pasirinki- I B ■ ■ ■

mas apsiautalų kotą. Kaina «

PARDAVIMUI CICERO NAMAI, VISI GERI RARGENAI.
No. 1. Naujas mūrinis namas, 2 florų, po 5 kambarius; gasas, elektra, mau

dynės, augštas skiepas su skaitinėmis; extra tuščias lotas šalę, su 
dideliu garadžium dėl 3 automębilių. Kaina $22,000.

2. 3 florų mūrinis namas po 6 kambarius; elektra, gasas, maudynės, 
didelis skiepas, garadžius. dėl 2 automobilių, labai gražioj vietoj. 
Kaina $17,000.

3. Naujas 2 florų namas, 4 pagyvenimų, po 4 kambarius, gasas, elek
trikas, maudynės, augštas skiepas, viskas gerame padėjime. Kaina
$15,000.

4. Mūrinis namas, 3 florų, 3 pagyvenimų po 5 kambarius, elektrikas, 
gasas, maudynės, augštas skiepas, gražus mūriniai porčiai. Kai
na $11,500.

5. 3 mūriniai namai ant 2 lotų: 1 namas 3 florų, bučerne yra žemai, 
o ant 2 ir 3 floro po 7 kambarius. 2 Namas 2 florų,, Storas apačioj 
ir 5 kambariai ant 2 floro. 3 namas vieno pagyvenimo su 5 kamba
riais. Visur elektrikai, gasai, maudynės ir skiepai, naujausios ma
dos įtaisymai. Rendos per metus $2,256. Kaina $19,000.

No. G. Mūrinis namas su 2 ir puse lotų, 2 florų, 2 dideli štorai apačioj: bu
černė ir Grosernė, ant viršaus 2 pagyvenimai po 5 kambarius, elek- 

. trikas, gasas, maudynės, didelis garadžius dėl 3 automobilių, ir visi 
kiti parankamai. Kaina $19,000.

No. 7. 2 florų medinis namas: 1 floro 4 kambariai dėl gyvenimo; 2 floro 4 
kambariai,, extra lotas šalę; gasas ir elektriką. Kaina $7 700.

No. 8. Mūrinis namas, 2 florų; 4 ir 5 kambariai, didelis augštas skiepas, tin
kamas dėl gyvenimo, steam heat, gasas, elektriką, visi paranku
mai. Kaina $7,000. "

•No. 9. Medinis 2 pagyvenimų namas, 5 ir G kambariais, didelis skiepas, ga
sas, elektrikas; gražioj vietoj. Kaina $4,800.

No. 10. 5 lotai ir naujas 2 florų mūrinis namas, po G kambarius, augštas 
skiepas, murinės šantės, gražioj vietoj, ant Archer Av. Kaina $10,500 

No. 11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant pirmo floro, ant vir
šaus daktarų ofisai, garadžius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.

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

No. 13. Naujas mūrinis namas, 2 florų, ant pirmo floro didelis Storas dėl 
• bučemės ir grosernės su gyvenimo kambariais, ant 2 floro G kam

bariai; skiepas, gasas, elektrikas, maudynės, viskas gerame sto
vyje. Kaina $10,000.

No. 14. Medinis namas, 2 florų; didelė grosernė ir 6 kambariai dėl pagyve
nimo; 2 floro 6 kambariai, gasas, elektra, grosernė ir namas. Kai- 

( na $8,500. ,
No. 15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis skiepas, gasas* elek

triką, visas gerame stovyje. Kaina $3,400.
No. 16. Medinis namas, 2 florų, 4 ir 5 kambariai, cementuotas skiepas, ga

sas, namas gerai atrodo. Kaina $4,300.
No. 17. Didelis medinis namas, ant kampo, iš frogto saliunas su svetaine 

dėl mitingų, ir 4 kambariai dėl pagyvenimo, cxtra tuščias lotas 
šalę, už vislią kaip stovi, kaina $12,000.

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

19. Medinis namas 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas, elektrikas, maudy
nės, extra tuščias lo,tas šalę ir garadžius. Kaina $5,000.

No. 20. Turim? dar 6 didelius bargenus čionai nepaminėtus, klauskit jų 
kainos musų ofisuose.

Visus augščiuu minėtus namus galima nupirkti su visai mažu įmokė- 
jimu, ir ant lengvų išmokėjimų. Visi namai yra Cicero mieste.

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

602-604 Association Bldg<, Chicago.

No.

No.

No.

No.

No.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiefcą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
A. BARTKUS, Pre».

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

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 31«t St.
Tel.: Yąrda 8654

Du blokai nuo Halsted St. i rytus. 
Kampa* Union Avė.

AKUAERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijo* hoa- 
pitalisa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

moterims - ir 
merginoms.

■■■■■■■■■■■■■■■■H
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 30 metai
Ofisasi

3149 S. Morgan 8L kert* 82 St. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi

Moteriiką ir Vyriiką 
Taipgi Chronitką Ligą. 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, ^—8 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephone Yards 687

■■■■■■■■■■■■■■■■■I

DR. M. T. STRIKOL’IS'
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name, »
1616 W. 47th StM Tel. BonL 160 

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

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263 V------------------------------------------ J

Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS s
LIETUVIS

H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Jj 
I Gydo visokias ligas moterų, vai- i 

H kų ir vyrų. Specialiai gydo Hm- |
■ pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyru ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. M 
imnmmmmiiI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

Telephone Yards 5832 ■ 

DR. M. STUPNIGKI | 
3107 So. Morgan St.,

Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■ 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii

Tel. Boulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos

• Valgykla
3200 S. Halsted str.

Telephone Van Buren 294
Rm. 1139 Independence Blvd. Chicaga

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago, 
Telephone Drover 9698

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

Sveikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas 

—su namų, o no su restau- 
ranto, skoniu.

čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai, 
bankieriai, dailininkai, inte
ligentiški biznieriai, veikėjai 
ir šiaip inteligentiški žmo
nės.

Valgykla susideda iš kelių 
kambarių. Galima turėt pri- 
vatiškus stalus ir kambarius.

Atmosfera linksma, drau
giška ir .dailė moterims ir vy
rams.

Kainos žemos.
Pavalgykite čia sykį ir ne

norėsite valgyt niekur kitur.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466
L-'.-:: ..z.... . ■ 4SĮ

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBKOWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.
2______ Suvedamo dra-

Htus ir sudedame 
fixtures į 6 kam
barių namą už 

' $69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir 

taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

būda voto jas.
Budavojame it taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.
PASARGA.

1 Skaitykite musų pagarsinimą šia
me laikraštyj. šauk mus kaip greit 
gali. Jei turi seną automobilių atva
žiuok juomi, ir važiuok 
bilium namon.

MITCHELI.
2328-2384* S. Michigan Avė. 

Atdara, ^dienomis, vak. ir nedaliomis,

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietivys Dentistaa
10801 So. Mickigan Av^ Roselaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. C. K KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, I1L 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

geru autonro*

AUTO CO.
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PRANEŠIMAI.
Roselando lietuviai rengia pirmą di

delį apvaikščio.iima šios šalies pager
bimui. Apvaikščiojimas bus liepos 4 
d., 9 vai. iš ryto ir prasidės nuo 
10806 Wabash gat. Roseland, Ilk Ap- 
vaikščiojime bus šakuma anglų ir 
lietuvių kalbose prakalbos. Beto bus 
dainų ir piano solų. Tatai kviečiame 
dalyvauti visus lietuvius ir lietuvai
tes, kaip vietinius, taip ir iš apielin- 
kės. Būtent, iš Pullmano, So. Chica- 
gos, Bumsidės ir k.
-------------------Rengimo Komisija,

J. Savickas, A. StaponaviČia, F. j 
M. Jogminas.

Draugystė šv. Jono Krikštytojo, 
Burnsidėje, dalyvaus Ketvirtosios 
Liepos apvaikščiojime kartu su rose- 
landiečiais. Visi nariai yra kviečiami 
susirinkti į Visų šventų parapijos sve
tainę 9 vai. ryto, panedėlyje.

Komitetas.

LSS. Chicagos kuopos rengia dide
lį pikniką panedėly, liepos 4, National 
Grove darže, Riverside, III. Visi pra
šomi atvykti. Bus didelės varžytinės, 
žaismės, dovanos ir gražus progra
mas. — Komitetas.

18tos Gatvės Kolonija. — Lietuvių 
Polit. ir Pašalpos Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks subatoj, liepos 2 
d., 7:30 v. v. D. Shemaįčio svet. 1750 
S. Union Avė. Visi nariai susirinki
te, bus svarbių tarimų.

— A. Booben.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Taut. 
Kliubo pusmetinis susirinkimas bus 
laikomas nedėlioj, liepos 3 d., 1 v. pfe- 
tų, Mildos salėj. 3142 S. Halsted St. 
Visi nariai susirinkite laiku, yra svar
bių reikalų aptarti.

f — Rašt. S. Kunevičius.
Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus pus

metinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
liepos 1 d., 7:30 v. v. Unijos salėj, 
1564 N. Robey St. Visinariai kviečia
mi dalyvaut, nes pirmininkui rezig
navus jo vieton bus renkamas kitas; 
bus ir kitų svarbių reikalų.

Sekr. Frank Jouzapaviscia.

Roseland. — Pėtnyčios ir Nedėlios 
vakarais Liepos 1 ir 3 d., 8 vai. vak., 
Brolių Strumilų svet., 107 ir Indiana 
Avė., bus gražios prakalbos anglų ir 
lietuvių kalbomis apie svarbius gyy 
venimo reikalus. Taipjau bus gėrį 
giedoriai ir Olandų Choras. Nedėlios 
Vakare grieš gražus benas. Kviečia
me visus lietuvius, vyrus ir moteris 
atsilankyti. įžanga dykai. Nebus nė 
jokių kolektų. — Komitetas.

Dr-stė Lietuvos Kar. Mindaugio 
laikys pusmetinį susirinkimą pėtny
čioj, liepos 1 d., 7:30 v. v. D. Shemai- 
čio salėj, 1750 So.’ Union Avė. Visi 
draugai nepamirškit atsilankvti. yra 
svarbių reikalų svarstyti. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo pusmetinis su
sirinkimas bus laikomas liepos 1 die
ną, A. Stankevičiaus svet., 1500 So. 
49th Avė. Turime daug svarbių rei
kalų, dėlto visi nariai susirinkite. 
Atsiveskite ir naujų nariu Kliubui.

— K. Jurjonas.

S. L. A. 36 kuopos narių prašome 
įsidomėti, jog vasaros metu kuopos 
mėnesiniai susirinikimai bus Inikomi 
kas pirmą pėtnyčią, vietoj nedėliomis. 
Taigi sekantis susirinkimas įvyks pėt- 
nyčioj, Liepos 1 d., 7 vai. vak., Auš
ros svetainėje, 3001 So. Halsted St. 
Prašome nesivėluoti.

— L. Ž-tė, Nutar; Sekr.

ASMENŲ OOJIMAI
JIEŠKAU brolio Zigmanto Kriau- 

čuno, girdėjau buk žuvo karės lauke. 
Buvo Sor. N. Y. Kamp. Jei kas ži
no, malonėsit pranešti, o gal patsai 
atsišauks.

A. KRIAUČUNASr
R. F. D. No. 2, Box 36, 

Pittsford, N. Y.

RASTA-PAMESTA
PRAPUOLĖ balta katė; vuo- 

dega tamsi, ant galvos juodi 
pletmai. Kas tokią katę patėmy 
tų, meldžiu pranešti, aš atna- 
gradysiu.

1815 Ruble St. 2 lubų.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 
mietų amžiaus. Geistina, kad mokėtų 
angliškai. Nežemesnė 5 pėdų. Esu 29 
meti) amžiaus vaikinas. Buvau ka
rėj 2 metu ir 3 mėn. Grįžęs iŠ Fran
cuos jau 2 metai. Įsitaisiau savo ra
kandus; iš amato dailydė (carpen
ter) arba mekaninkas ant visokio 
darbo.. Mylinti gražų gyvenimą, mel
džiu atsišaukti.

ANTANAS WAITRUS,
2010 Canalport Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui merginos. 
Noriu surasti dorą draugę ir apsive
sti, nesenesnę 27 metų; gali būt ir 
bevaikė našlė. Turtingumo nepaisau, 
kad tik butų protinga, be skirtumo 
tikėjimo. Esu 25 metų vaikinas, blai
vas, nerūkau, turiu gerą darbą. No
rinti susipažinti, apsivesti ir turėti 
gerą vyrą, meldžiu atsišaukti; Su 
pirmu laišku, prisiųskite ir paveik
slą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
paveikslą grąžinsiu.

F. BUREVICZ,
4942 So. Tripp Avė., 

Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui, Bridgeporto apielin- 
kej« Geistina, kad šeimyninkč 
pagamintų valgį. Praneškite 

JONAS STRALIS, 
3200 Lowe Avė.

KAMBARIO reikia merginai 
arp 29tos ir 35tos gatvių, Bridge 
porto apielinkėj, Geistina, prie 
senyvų žmonių ir kur nelaiko 
įnamių (burdingerių). Praneškit.

P. K. STAKES, 
2350 S. Leavitt St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PASINAUDOKITE
Moterims darbo sujieškojimo patarna
vimu /

59 Chatan St., Pittsburgh, Pa.
Mums reikia gerų moterų namų 

darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po pie
tų.

REIKIA merginų ir. moterų j 
apsiaustų dirbtuvę. Patyrimo 
nereikia. Gera mokestis ir pri- 
imni darbovietė. Kreipkitės:
PERCIVAL B. PALMER & CO.

367 W. Adams St.

its

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA patyrusio pirma- 
rankio kepėjo prie baltos ir 
juodos duonos. Geram vyrui, 
gera alga.

M. KAVALIAUSKAS, 
2457 W. 46th PI.

REIKIA bondsų pardavėjo, 
turinčio plačią pažintį, ištikimo, 
apsukraus, gali greitai pradėt 
dirbt gerą uždarbį nešantį dar
bą. Pastovi vieta, Atstovavimas 
firmos. Kreipkitės tik laišku 
Naujienos 328.

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

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

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE 

Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.

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

9:00 vak.

REIKIA bučeriaus, geras 
darbas ir gera mokestis.

CHAS. R0DWELL, 
6062 So. State St.

Phone: Wentworth 3806
Reikia kelių sumanių vyrų, ku
rie turi energijos ir pasirįžimo 
uždirbti iki $100 į savaitę. Gali
ma dirbti arba visą laiką arba 
dalį laiko. Kreipkitės kasdien 
nuo 11 iki 12 vai. dieną.

Adresas:
CHIN CHIN CHEM. CO- 

64 Randolph St., Room 721

REIKIA patyrusio pirmaran- 
kio duonkepio prie baltos ir 
juodos duonų. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

F. URBELIS
1800 W. 46-th St.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

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

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearbom St., 
Room 911-912

Tek: Wabash 8415.

REIKIA pirmo virėjo; 
darbas ant dienų; gera mo
kestis
KAUNAS RESTAURANT

2325 So. Leavitt St.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI ! NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME
IŠMAINYK SAVO 

SENį KARį
DARYK TAI DABAR

Jūsų seną karą (nesenesnį kaip 1912) 
imsime į mainus kaipo dalį 

cash išmokesČio.
TINKA KIEKVIENO 
KIŠENIUI
karus išmokėjimais 

iš kurių gali pasirinkt
PIRMIAU ATEISI, 

PIRMIAU APSIRŪPINSI
DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR 

BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ 
MODELIŲ

Visi Mitchellio pertaisyti lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji. 
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

KABAS

Parduoda
96 karai,

PLANAS
$200.-00 $75.00 $25.00

300.00 100.00 30.0
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.oo
600.00 200.00 45.09
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.oo
Augštesnių kainų karai proporcijoj.

morgečius, 
brokrečius 
notary mokestis, 
freitas mokėt, 
taksai mokėt.

MITCHELL
AUTO CO.,

DU PARDAVOJIMO KAMBARIAI 
ŽEMUTINES GRINDYS

Žemutines grindys, Žemutines grindys 
2328 2334

Michigan Avė. Michigan Avė.
ATDARA DIENOMIS 

VAKARAIS, NEDĖLIOMIS
Telefonas Victory 3805 

Važinėk kasdieną
Mokėk sykį į mėnesį

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei

FORDAI • FORDAI FORDAI
48 touring ir roadsters 1917—1921 

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 26th St.

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui 7-ų pasažierių automo

bilius labai gerame stovyje. Taipgi ir 
4 kambarių rakandai už labai priei
namą kainą. Pardavimo priežastis va
žiuoju Lietuvon.

3636 S. Union Avė.
Pirmos lubos, priekio. Galima ma

tyt pirm 4 vai. pietų.

PARDAVIMUI Overland au
tomobilius kibai geram sto- 
vyj, parduosiu pigiai, taipgi 
didelis beveik naujas registeris 

3127 S. Emerald avė. 3 lub.

PARDAVIMUI Fordo ir Reo 
Trokai- Parduosiu pigiai, nes 
einu iš biznio. Atsišaulkite.'

CH. MAROZAS
4617 S. Paulina st.

Tel. Blvd. 9799

PARDAVIMUI automobilius 
Ford touring gerame stovyje; 
eina kaip naujas. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite J. K. 1415 S- 
Halsted St., 2nd fl. iš užpakalio.

1 TONO FORDAS.

Express body ir cab. Nau
jas, 1921 motoras. $425. Iš
mokėjimai jei norit. 2(4 to
nų, šiltas važiavimu demon- 
stratorius. $2,200 lengvi iš
mokėjimai.

MEM MOTOR CORP., 
3110 S. Michigan Avė. 
Phone: Douglas 3720.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
GROSERNĖ. 
KREIPKITĖS: •

3759 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos 
klesos saliunas. Turi būti 
parduotas trumpame laike 
— bargenas. Kreipkitės:

2119 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI pigiai ne
svaiginančių gėrimų krau
tuvė (Soft Drink Parlor). 
Kreipkitės: 900 West 21 St.

PARDAVIMUI saliunas 
labai ant bizniavo kampo, 
pigiai, apleidžiu miestą.

| 2516 Blue Island Avė.

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

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj prie Pullmano dirbtuvių. Biz
nis gerai eina. Pardavimą priežastis 
—-važiuoju j Lietuvą.
10301 Cottage Grove Avė., Pullman

PARSIDUODA Fire — 
Burglar Proof Safe — Ge
ležinė šėpa. Patogi dėl biz
nierių.

JONAS P. EVALDAS, 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790.

PARDAVIMUI grosernė gerai už
laikoma, labai geroj vietoj, arti mo
kyklos; namas ant kampo. Biznis 
cajsh ir 3 kambariai pragyvenimui. 
Turi būt parduota trumpamo laike, 
savininkas eina į didesnį biznį, — ne
praleiskit progos.

4801 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Pigiai. Kreipkitės.

J. JURAŠKA,
2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj ir pigiai. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Taip 
gi 4 kambariai gyvenimui, vi
suose yra elektros šviesa mau
dynes ir lt.

4544 So. California avė

II <1>A.'V IMUI kriaučių fiapa 

ir didelis rinkinys apnešiotų 
drapanų; biznis eina gerai. At
sišaukite.

3703 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė. Biz 
uis eina gerai; esu priverstas 
parduoti pigiai, nes apleidžiu 
miestų. Atsišaukite 3.518 Wall- 
ace Street

PARDAVIMUI kriaučių Storas; čy- 
stijimo prosijimo ir siuvimo. Graži 
vieta ir pigiai parduosiu — už pir
mą pasiulijimą. Turiu parduoti šią 
savaitę, nes išvažiuoju i Lietuvą.

.Kreipkitės:
J. R.

240 W. 51 st St.

PARDAVIMUI labai pigiai saldu
mynų Storas labai geroj vietoj, tar
pe dviejų mokyklų. Norime parduot 
labai greitu laiku; priežasties par
davimo patirsite ant vietos. .

4614 So. )Vood St.

PARDAVIMUI labai geri vargo
nai, beveik už dyką. Priverstas grei
tai parduoti, nes tuoj važiuoju į Lie
tuvą.

916 W. 82nd PI., 
2-os lubos priekis.

Galima matyt nuo 4 iki 9 vak.

PARDAVIMUI saliunas. Vieta iš
dirbta per daug metų. Apielinkčj 
daug šapų. Saliunas randasi arti ISth 
St. ir Canalport Avė. Lietuvių ir ai
rių apgyventa. Taipgi parduoda ir 
Ford automobilių.

1864 S. Seward St.

PARDAVIMUI saliunas mai
šytų tautų apgyventoj vietoj. 
Galima pirkti visą arba pusę, 
nes vienas partnerių išvažiavo 
Lietuvon. Kreipkitės:

1034 W. 14th PI.

PARDAVIMUI saliunas ir 5 
pool-tables. Namas irgi ant ren- 
dos 4 šeimynoms. Renda $100 į 
mėnesį t. y. saliunas ir flatai.

Klauskite: S. SHIOSTEKOF,
1841 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
Ice cream parlor. Biznis išdirb
tas gerai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišaukite 

F. JUCEVIČIA, 
4422 Honore St.

PARDAVIMUI saliunas, gro- 
semė ir vaisių krautuvė. Lietu
vių kolonijoj. Biznis senas ir ne
ša gerą pelną. Ateikit tuojau ir 
pamatysit. Priežastis pardavi
mo — liga.

9342-44 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė geroj vietoj 
Roselande; pardavimo prie
žastis — savininkas važiuoja 
į Lietuvą Naujienos No, 330.

PARDAVIMUI grosernė 
su namu ar be namo.

Kreipkitės:
2640 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas 
labai geroj vietoj. Pardavi- 

Įmo priežastis — 
So. Princeton Avė., 
Blvd. 4082.

liga. 4400 
Tel.:

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

3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė labai geroj vie
toj, biznis gerai eina. Geram 
žmogui vieta gera. Atsišau
kite Naujienos No. 327.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu lietuviams, kad ša

lę mano farmos yra geros žemės, ku
rią galima nupirkti už labai prieina
mą kainą. Kas dabar mano pirkti 
farmą, štai yra puiki proga įsigyti 
puikią farmą. Žemė yra labai derlinga, 

, auga viskas ką nepasėji. Atvažiuokit 
tiesiai pas mane, arba rašykit, o aš 
jums duosiu kuonopilniausias informa
cijas. šioj apielinkėj yra daug lie
tuvių ūkininkų. Aš pats čia nusipir
kau šmotą žemės ir matau, kad čia 
galima puikiai gyventi, tad aš patariu 
pirkti žemė šioj apielinkėj kol da-^rra 
iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys, 
arba rašykit ant sekančio adreso:

' J. STEFANKEVIČIUS,
P. O. Woodboro, Wis.

PARDAVIMUI medinis namas ge
rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4 
kambarius; parduosiu pigiai, arba 
maihysiu ant grosemės ar bučemės. 
Atsišaukite tuojaus pas:

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

BARGENAS.
Pardavimui 6 pagyvenimų, po 6 

kambarius namas. Elektra, vanos, 
stymu apšildomas ir kiti visis paran- 
kumai; neša gerą rendą, labai gra
žioj vietoj, netoli parkų. Atsišaukite 
pas savininką.

3300 So. Union Avė.
Tel.: Boulevard 5049.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj. Galima pada
ryti daug pinigų. Pardavi
mo priežastį — patirsite ant 
vietos.

5339 S. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis dviejų pa
gyvenimų po 4 dubeltavus kamba
rius namas; porčiai apdengti su stik
lais, statytas ir išmokėtas 4 metai 
senumo. Parduosiu pigiai iš priežas
ties važiavimo i Lietuvą. Atsišaukite: 

JONAS KRIKŠČIŪNAS, 
4149 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI lotas arba 
mainysim ant nedidelio namo. 
Lotas yra Brighton Parke, prie 
lietuvių biznio, prie Califomia 
Avė. Kreipkitės:

4347 S. Whipple St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Lietuvių kolonijoj. 
Biznis senas ir geras. Prie
žastis pardavimo — i 
žeidžiau.

4537 S. Paulina St.

PARDAVIMUI namas, 
saliunas su visais įrengi
mais. Biznis senas ir pelnin
gas. Kreipkitės į Naujienas 
No. 326.

SUSI-

EXTRA BARGENAS.
»

Savastis verta $26,000.00, bet par
duodu už $21,000.00. Taipgi saliuno 
fixtures priklauso namui ir šiaip vis
kas. Tuščias lotas Sale. Nėra lyso. Sa
vastis randasi 4800 So. Seeley Avė.
Atsišaukite 4512 S. Marshfield Avė. 

Tel.: Yards 4255.

PARDAVIMUI grosernė 
ir bučernė, lietuvių koloni
joj. Biznis senas ir geras.

1447 S. Halsted St.

PARDUODU ūkę 40 akerių; 20 ak. 
apsėta komais, bulvėms, rugiais, avi
žoms ir dobilais, 5 karvės, 2 arkliai, 
yra vištų, veršių ir kiaulių. Visi uki- 
ninkystei Įrankiai. Kreipkitės į savi
ninkę:

MRS. ANNA DEMENTIENfi, 
Box 72, McNaughton, Wis.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų, arti sker
dyklų. Parduosiu pigiai, nes mano 
partnerys važiuoja į Lietuvą.

Atsišaukite:
4346 S. Ashland Avė.

Pigiai parsiduoda muro
namai

PARDAVIMUI saliunas su barais, 
pianais, ir su visais įtaisymais; prie
žastis važiuoju į Lietuvą.

Labai geroj vietoj prie pat Šv. Kry
žiaus bažnyčios.

4547 S. Hermitage Avė.

6 pagyvenimų 6-7 kambarių kam
pas . 60x121. Lotas Metine Randa 
$4,680.00 garu apšildoma, maudynės, 
elektra, gasas, vieta 70-tos ir 
mal Boul. Parsiduoda už pusę 
kės, tik $16,000.00,

FARMA ant pardavimo nuo Chica- 
gos už Milwaukee. 160 ak.; 60 ak. 
užsėta, 60 ak. geros ganyklos ir miš
ko; gražus namas, 10 kam., sodas, 
aplink namą, barnė ir kiti budinkai; 
visokios mašinerijos, vartojimui ant 
ūkės; 10 paskirtų melžiamų karvių, 
2 telyčios, veršiai, 1 bulius, 2 geri ark
liai, 2 paršingos kiaulės, 100 vištų 
----- viskas, ka s tilc randasi ant ule e«, 
vežimai, pakinkai, javai. Viską par- 
duosiu už $8,500. Jmokėt $4,000, liku
sius 6% ilgam laikui. Kreipkitės pas

GEORGE HAIDU,
Carney, Mich.

Nor- 
pre-

garu3 pagyvenimų 6-7 kambarių, 
apšildoma, maudynės, elektra, metinė 
randa $2,200.00. Randasi Garfield 
Boul. arti Union Avė. Parsiduoda 
už $14,000.00.

KAS NORITE NAMĄ IR 
LOTĄ Už PŲSĘI KAINOS.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Parduosiu pigiai iš priežasties ne
malonumo šeimynoje. Atsišaukite: 

FRANK KOVALSKI, 
2001 W. 20th St. 
kampas Robey St.

FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
greitai turi būt parduota Photo Stu
dio kuri randasi apie 80 mylių nuo 
Chicagos. Biznis geras ir senai iš
dirbta vieta. Lietuvių lenkų ir austri- 
jokų parapijos. Atsišaukę sužinosit 
pardavimo prieęąąĮj, ĮĮreipkitės Nau
jienos 329.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, didele ir puiki vieta; galima ir 
restaurantą atidaryt, arba mainysiu 
ant namo. Viršuj kriaučių dirbtuvės 
ir taip dirbtuvių lysas ant ilgo laiko. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. ,

3641 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 3962.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, nuo seniai biznis išdirbtas, lie
tuviais apgyventa. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon.

CHARLES GAVEUS, 
6057 S. State St.

Tel.: Wentworth 5525

PARDAVIMUI saliunas lietu 
vių, lenkų ir kitų tautų apgy
ventoj vietoj. Pardavimo prie 
žastį patirsite ant vietos.

3504 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė su 
namu. Pardavimo priežastis— 
liga. Kreipkitės 4619 So. Her-

Tel. Yards 5624

PARDAVIMUI
SALIUNAS; GEROJ

VIETOJ GERAS
BIZNIS; PIGIAI.

2000 So. Robey St.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

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

1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI mūrinis kampinis 

namas, 5 kambarių, elektra, vana ir 
eiti patogumai. Iš fronto saliunas su 
visais Įrengimais. Garadžius dėl 2 au
tomobilių. Parduosiu saliuną su na
mu arba be namo. Arba mainysiu ant 
saldainių krautuvės. Rendos neša j 
mėnesį $67.00. Kaina $5,200. $2,800 
jinigais, o kitus ant išmokėjimo. Į 
savaitę laiko turi būti parduota.

3601 Lowe Avė.

2 pagyvenimų 5-6 kambarių, furna- 
cu apšildoma, maudynės, elektra. Lo
tas 50x125, automobilių garagus, pre
kė tik $9,000.00. Randasi arti 59-tos 
ir Sangamon St.

2 pagyvenimų 5-6 kambarių, fur- 
nacu apšildomas, maudynės, elektra, 
automobilių garagus. Randasi ant 54- 
tos ir S. Morgan St. Parsiduoda už 
$7,500.00.

EVALDAS & PUPAUSKAS, 
840 W. 33 St. Tel. Yards 2790

Lotai už pusę kainos, pardavimui 
gražioj vietoj, arti klioštoriaus, prie 
didelių parkų, 3 blokai iki karų. Pa- 
siskubinkit, nes bus greitai parduo
ti. Važiuodami, atsivežkit pinigų. Kas 
pirmesnis tas gausit gerą progą pa- 
sipelnyt. Pasivėlinę, ras parduotus 
6936 Šo. Talman Avė. Nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vak.

Namas 5 kambarių; 1 Karvė, 1 
kiaulė, 20 vištų — pigiai parduoda
ma. Atsišaukit nuo 5 iki 8 vakare. 
7126 So. Rockwęll St.

PRIVATIŠKAS REZORTAS.
Turiu labai puikią vietą vasariniam 

rezortui, — gyvenimui, netoli St. Jpe 
upes; graži maudytis vieta. Duoda
me gerą lietuvišką valgį ir visokių 
šviežių f rūktų. Kaina biskį mažesnė 
nei kitoje vietoje. Miegojimui namu
kai. Pasiekt mano vietą: imkit laivą 
arba traukinį į Bertton Harbor, tada 
imkit Davvagiac karą iki Cherry 
Crossing. Eikit į rytus ir 4 namas, 
Box 112, R. 1, Sodus, Mich.

A. ŠOVA.

DIDELIS BARGENAS
Medinis namas; 3 augštų, 3 flatai 

po 5 kambarius ir 2 flatai po 4 kam
barius, .krautuvė apačioje, cementuo
tas beisritantas; rendos neša $88.00 
j mėnesi- Kaina $4,500.00. Turi būti 
parduotas į trumpą laiką. Tuojau 
kreipkitės: A. Grigas & Co., 3114 So. 
Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas 4 pagyvenimų; fur- 
nace šiluma, ir visi įtaisymai- 
Vienas blokas nuo parkų. Kai
na tik $14,000.

5600 So. Ada St.
1-os lubos, priekis.

Ar norit, kad Jūsų pinigai 
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

PUIKI FARMA

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

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

Farma ant pardavimo, nuo Chica- 
gos už Milwaukee: 160 akerių, visa 
lyguma; 125 ak. iščystyta, 55 ak. 
užsėta, 30 ak. puikus miškas klevų, 

Į vertės $4,000; 5 akį. didelio miško, 
70 ak. ganyklos, puikus namas 14 
kambarių su dideliu beismentu ir for- 
neso šiluma, toiletai, vana, sinkos, 
vanduo {vestas viduje namo; 2 dideli 
sodai, didelė plytų bamė, kuznia, su 
visais įrankiais ir daug kitų budin- 
kų; didele upė bėga pro farmą, kitas 
upelis perteka per ganyklą; 7 mel- 
žiamos karvės, 2 telyčios, 2 geri ark
liai, 40 vištų, mašinos, 1 bender, 1 
potatoe digger, 1 potatoe sprederis, 
4 rows bulvių disc., 1 farm disc., 1 
geležinis volas, 1 hay loader, 2 wa- 
gons, 2 sleighs, 1 eutter, 2 buggys, 1 
corn shelter, 1 feed grinder, 1 feed 
eutter, 1 fanning mill; 1 cream sepe- 
rator, 216 horse power gasoline en- 
gine, 1 gasoline vvashing machine, 1 
bath tub, 12 horse power gasoline en
gime, 1 kuliama mašina, 1 manuro 
spreader, 1 mower, 1 side delivery, 1 
hay rack, 1 reding plow, 2 drags, 1 
wood machine, viską sykiu, kaina 
$9,500, įmokėt $5,000, likusius 6 ant 
ilgo laiko. Sena našlė nori parduoti 
greitai. Informacijų kreipkitės ar ra
šykit laišką:

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ 
MAŠINOMS SIŪTI 

OPERATORIŲ
LABAI REIKIA 

Apmokamos vietos nuo $20 iki $85 į 
savaitę laukia. Lengva išmokti Die
nomis arba vakarais klesos.

ANT PARDAVIMO 2-jų 
pagyvenimų namas moder
niško įrengimo: gasa, elek
tra ir vana — puiki vieta. 
Prie to ekstra lotas.
321 W. 105th PI., Roseland.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI dviejų pa
gyvenimų mūrinis . namas, 
5-6 kambariai. Pečiais šildo
mas. Lengvais išmokėjimais 
— kainą $6,500.00. Savinin
kas, 5528 Carpenter S,t.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokykloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narname. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauldt knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininki. 
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