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Gal šiandie paskelbs taiką
Graikai pradėjo puolimą
Galvanauckas tarybose susimus
su lenkais

Senatas priėmė taikos
rezoliuciją.
Rezoliucija atiduodama prezi
dentui. Gal tuoj paskelbs taiką

Talkininkai grąsina karu
turkams.
KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 1. — Talkininkų vyriausio
ji komisija pranešė konstantinopoliškei Turkijos valdžiai,
kad peržengimai neutralmio
zono bus skaitomi kaipo priežastįs karui.
Turkijos didysis viziras Tewfik Paša pasiuntė maldavimą
nacionalistų valdžiai Angoroje,
kad ji gerbtų talkininkų reika
lavimą neutraliteto.
Ismid neturi gyventojų. 50,000 graikų, turkų ir armėnų
pabėgo į Konstantinopolį
ir
Trakus. Didžiuma kaimų Ismid-Yalovo apygardoj yra tuš
ti. Tvirtinama, kad kaip grai
kai, taip ir turkai buvo surengę
skerdynių.
I
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no, kad Jungi. Valstijos juos
užgirių, o ji pyktis su Jungt.
Valstijomis visai nėra palinku
si. Tie skirsniai verčia Angli
ją paskelbti karą kiekvienai ša
liai. išėmus Jungt.
Valstijas, Tai buvo svarstant Vilniaus
k’ausimą prieš tautų lygos
kuri stotų karau su Japonija.
tarybą.
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Galvanauskas susimušė su Geležinkeliečiai svarsto Parkerio “Koperativinei
algy nukapojimą.
Draugijai” reikalauja
lenky Askenazy. *
“resyverio”.
Vakar prasidėjo geležinkelie

I

Nori pasmaugti
laikraščius.
BulgaSOFIJA, liepos 1.
rijos valdžia negalėdama cenzu
ros pagelba suvaldyti niekurius
laikraščius ir norėdama skaičių
laikraščių sumažinti, įnešė parlamentan įstatymų
projektą,
kurie uždraustų privatiniams
laikraščiams talpinti apmoka
mus apgarsinimus. Apgarsini
mus galėtų talpinti tik valdžios
laikraščiai. Privatiniai laikijaščiai galėtų talpinti tik teatrų,
labdarybės ir mirimų apgarsi
nimus ir kitokius apgarsini
mus, kurie jau tilpo valdžios
laikraščiuose ir tai tik užmo
kant 50 levų (apie $10) taksų
nuo kiekvieno apgarsinimo.
Manoma, kad tas įstatymas
bus priimtas už kelių dienų. Jį
priėmus apie pusė laikraščių
turės sustoti, o ir likusieji ne
geriausiai laikysis.

WASHINGTON, liepos 1. —
Pataisytą Knox-Porterio taikos
rezoliuciją, paskelbiančią užsibaigimą karo su Vokietija ir
Austrija, senatas šiandie priė
mė 38 balsais prieš 19.
Rezoliuciją tuojaus atiduota
prezidento Hardingo pasirašy
mui.
Visi republikonai ir trįs de
mokratai balsavo už priėmimą
rezoliucijos. Tikimąsi, kad pre
zidentas tuojaus rezoliuciją pa
sirašys ir gal dar prieš liepos 4
dieną, o gal ir ryto, paskelbs
ilgai lauktą taiką su tomis šali
mis. Paskelbus taiką butų nu
D’Annunzio vėl organizuoja
imti ir visi tebeveikiautjs karo
savo legionierius.
laiko suvaržymai. Atstovų bu
tas taikos rezoliuciją
priėmė
FIUME, liepos 1. — D’Anunvakar.
Pirmiau tas sutartis turi ap zio šalininkai reorganizuoja sa
Niekurie senatorių nenorėjo
vo spėkas ir rengiasi prie pir
svarstyti Anglijos kolonijų
balsuoti už šią rezoliuciją, prisi
mos progos vėl pradėti čia veik
parlamentai.
bijodami, kad prezidentas kar
ti. Jis pasiuntė savo legionie
tais, po paskelbimui taikos, pa
riams sekamą pranešimą: “Šie
LONDONAS, birž.
30.
skiau napeduotų patvirtinti ir
Pall Mali Gazette ir (dobė sa metai yra musų. Jie priguli le
Versailles taikos sutartį.
kabinetas gionieriams ir Arditi ir mes
Tečiaus kiti senatoriai užtik ko, kad Anglijos
vėl susiriškime į tvirtus ry
rino, kad to neims padaryta, šiandie nutarė atnaujinti Ang”
kad bus užvestos su Vokietija flijosJaponijos sutartį su tūlo šius.
Legionieriai
rengiasi karau
ir Austrija atskiros taikos tary mis permainomis. Dabar eina
todėl, kad Rapollo sutartimi
bos ir tik su laiku bus atnau svarstymai tų permainų. Tos
Ragross portas, prie pat Fiu
jinti su Vokietija diplomatiniai permainos turi daug bendra su
Amerikos nusistatymu linkui me, tapo atiduotas Jugo-Slaviryšiai.
tos siAarties ir su Indijos pozi jai. Baross porto išvystymas
Jie sako, kati ši rezoliucija cija.
gali nuslopinti Fiume, o to
yra tik išsireiškimu nuomonės,
Smulkmenos apie ginčus im Fiume atgaleiviai visai nenori.
kad tarp šalių gyvuoja taika, perijos taryboje parodo, kad
bet prekybos ir draugiškumo yra skirtumų nuomonėse tarp
sutartis
padaryti paliekama kitų Anglijos kolonijų premieprezidentui.
rų. Kanados premieras stojąs
prieš atnaujinimą dabartinės ar
True translation filed with the pnst- permainytos sutarties. Ret Au
master at Chicago, III., July 2, 1921 stralijos premieras Hughes tą
as require<l by the act of Oct. 6, 1917
SIOUX FALiLS, S. D., liepos
sutartį remia. Pietinės Afrikos
premieras Sinuts priešinasi vi 1. — South Dabotoje tapo su
soms specialinėms sąjungoms, organizuotos juodašimčių gau
pietuose
ypač karinio pobūdžio. Jis ma jos į pagarsėjusią
no, kad Anglijai yra svarbiau chuliganišką organizaciją Ku
siu dalyku išlaikyti Jungt. Val Khix Klan. Tų organizuotų
200,000 graikų puola Turkijos stijų draugiškumą.
gaujų tikslu bus kovoti su Nonnacionalistus, nori juos pagauti
Sulig niekurių žinių, Ameri partisan Lyga ir kitomis pa
į kilpas.
ka yra užgirusi niekurius su žangiomis darbininkų ir ukinin
tarties dalykus, bet jos atnauji kų organizacijomis. Nors jie
PARYŽIUS, birž. 30. — Iš nimas tapo sulaikytas kitų ko sakosi kovosią “Legalinėmis
Konstantinopolio šiandie pra lonijų premierų, iki tos sutar priemonėmis”, bet jau iškahio
nešama Franci jos užsienio rei ties nepatvirtins ir tų kolonijų žinia, kad jie vartos bjauriau
kalų ministerijai, kad graikų parlamentai. Tai patirta iš ofi- sią prievartą, užpuldinėjimus,
ofenzyvas prieš Turkijos na. cialinių šaltinių.
mušimus ir persekiojimus kiek
cionalistus prasidėjo šiandie,
Sakoma, kad kada paduota vieno pažangesnio žmogaus.
dideliu puolimu ant Aflum Ka- perm a i n y tą A ngli j os-J a]x) ni j os
rabissar. Graikai metė į mūšį sutarties tekstą, Kanados
ir
200,000 kareivių, paeidami į Australijos premjerai atsisakė
šiaurę palei geležinkelio lini jį patvirtinti, kol jie ne pasitars
ją linkui Eskišehr.
su savo valdžiomis.
Kadangi
Graikai tikrina, kad graikai kol jie sugrįš į savo šalis ir pa
evakavo Ismid tikslu įvylioti duos savo parlamentams, pra
DUBLINAS, liepos
1. —
turkus į kilpas.
eis daug laiko, tapo sutarta tek Svarbiausieji sinn feinerių va
Graikų paėjimas už Eski stą sutarties persiųsti kable- dovai laiko slaptą pasitarimą
šehr uždarytų visus Turkijos gramomis, su įsakymu tuojaus apie dalyvavimą Lloyd George
nacionalistus Ismid pusiausa- jį paduoti svarstyti parlamen pasiūlytuose Airijos taikos ta
lyj.
tams. Tikimąsi tuo budu su rybose.
Oficialiniai šiandie paskelb
laukti parlamento atsakymų
dar prieš išsiskirstant imperi ta, kad nuo sausio 1 d. iki šiai
SOCIALDEMOKRATAS,
jos konferencijai sekamą me dienai Airijoje užmušta arti
Musų draugų laikraštis R
1,000 žmonių. Civilinių užmu
nesį.
Kauno, Kiekvienas darbininką.*
Daugelis mano, kad ta šta 647, o sužeista 606; Ang
privalytų jį pmkaftvtL Ntu»
sutartis nebus atnaujinta,kadan lijos kareivių ir konstaibelių už
Jau atėjo
Socialdemokratas
gi niekurios kolonijos jai la mušta 352, sužeista gi 516.
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
Ties Kiddy šiandie užmušta
bai priešinasi. Jei ir bus ta su
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
tartis atnaujinta, tai be skirs du sinn feineriai ir daug amu
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
nių apie bendrą karinį veiki-, nicijos ir ginklų paimta, kada
centus.
mą. Ypač tiems skirsniams kareiviai užklupo juos darant
Gaunamas Naujienų oftML
priešinasi Kanada, kuri nema- prisirengimą padaryti puolimą.

Fiume gręsia karas.

Sulaikė atnaujinimą Anglijos-Japonijos sutarties.

Juodosios gaujos kovai
su ūkininkais.

Graikai pradėję didįjį ofensivą prieš turkus.

1,0.00 žmonių užmušta
Airijoje.

čių konferencija. Pečkuriai
atmeta nukapojimą algų.

CHICAGO. — Vakar prasi
PARYŽIUS, biri. 30. — Geneva, kur yra tautų lygos se- dėjo konferencija visų geležin
nlyba, grąsina stoti į rungtynes keliečių brolijų viršininkų. Kon
su Jersey (2ity, kaipo kumšty- ■ ferencijoje dalyvauja apie 1,nių centras, pasak Le Li'berte. 1 200 žmonių.
Išpradžių laikyta bendrą kon
Laikraštis išspausdino žinią
apie muštynes tautų lygos sa ferenciją, kuri išklausė darbo
tarybos nuosprendį apie nuka
lėje.
Lenkijos delegatas Askenazy pojimą algų 12 ir pusę nuoš.,
ir Lietuvos atstovas Galvanaus taipjau permainymą darbo są
kas prieš tautų lygos tarybą lygų. Po to konferencija išsvarstė kaip išrišus Vilniaus ; rinko penkis žmones, kurie pri
ims raportus nuo visų geležin
klausimą.
Išpradžių vienas su kitu ko keliečių grupių ir paskui duos
vojo žodžiais, bet paskui abu savo rekomendacijas bendrai
pašoko ir pradėjo kumštynes. konferencijai.
lai atlikus bendra konferen
Bet nė vienas parblokšti kito
nespėjo, kadangi greitai prišo cija išsiskirstė ir prasidėjo at
ko Cbinijos atstovas Welling- skirų brolijų pasitarimai apie
išrink
ton Koo ir Belgijos atstovas tai, ką rekomenduoti
tam komitetui*
Hymans ir juos perskyrė.
Tarp darbininkų, matyt, yra
didelis nepasitenkinimas nuka po j imu algų. 95 nuoš. pečkurių
referendumu balsavo
Kansas angliakasių vadas vėl prieš priėmimą nukapojimo al
rastas kaltu. Jis sakosi nepai gų. Ret ką darys geležinkelie
sąs “šeškų įstatymų.”
čių brolijos,
dar nežinia, ir
kaip matyt, dar nėra pas jas
COLUMBUS, Kans., liepos 1. tvirto nusistatymo. Jų padėtis
kebli.
Geleži ūkelių
Kansas angliakasių preziden labai
tas ir vicc-prezidentas Alexan- darbo tarybos nuo nuosprendis
der Howat ir Dorchy vietos teis apie algų nukapojimą yra ga
me tapo rasti kaltais prasižen lutinas. Geležinkeliečiai nebe
gime prieš Kansas industrinio turi į kur apeliuoti. Jie arba
teismo įstatymus, kadangi jie turi priimti jos nuosprendį, ar
du, nepaisydami to teismo įsa ba streikuoti. Geležinkeliečių
kymų, paskelbė angliakasių viršininkai yra gana konserva
streiką. Bausiųė dar nėra pas tyvus ir skelbti streiko nenori:
kirta. Tai bns padaryta liepos kiti net abejoja ar galima bu
8 d. Jie gali būti nuteisti iki tų streiką laimėti,’jei ir jis ir
vienam metui kalėjimai!
ir butų paskelbtas. Priėmimui gi
užsimokėti iki $1,000 pabaudos. nukapojimo algų priešinasi pa
Tūli mano,
Hovvat jau ne pirmą kartą prastieji nariai.

Howat vėl nuteistas.

yra teisiamas ir nuteistas

už įšad atsidūrę tokioj keblioj pa

paniekinimą ir nepaisymą to
teismo. Jis nepripažįsta to tei
smo ir nekreipia mažiausios do
mes į jo patvarkymus. Ir šioje
byloje jis ir Dorchy visai nesta
tė savo liudytojų ir nė neban
dė save ginti.
Jury, kurie rado juodu kal
tais, irgi pripažino, kad Kan
sas industriniai įstatymai yra
netikę ir turėtų būti panaikin
ti. “Mes nemanome, kad Howat ir Dorchy papildė nusidė
jimą, paskelbdami streiką šia
me atsitikime,” pasakė prisaikintieji teisėjai.
Howat gi sekamai pareiškė:
“Aš nepaisau jokios baus
mes. Aš noriu tik parodyti gu
bernatoriui Henry J. Allen, kad
šeškų įstatymai negali būti įvy
kinti. Aš nesėdėsiu nė vienos
dienos kalėjime ir nemokėsiu
nė vieno dolerio pabaudos.”
Howat ir Dorchy tapo papaliuosuoti užsistačius po 4,000
dol. kaucijos. Jie pareikalavo
naujo bylos nagrinėjimo.
France kelyj į Maskvą.
RYGA, liepos 1. — Senato
rius France šiandie išvažiavo
į Maskvą. Jis išvažiavo palai
kiu antros klesos vagonu, nes
puikiųjų vagonų, kuriais gabe
nama diplomatus, jam neprisių
sta.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, liepos 1 d., užsienio piniS kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.73
Austrijos 100 kronų ............... 17c
Belgijos 100 frankų ........... $7.94
Danijos 100 kronų ........... $10.88
Finų 100' markių ................. ; $1.70
Franci jos 100 frankų ........... $7.99
Italijos 100 lirų .................. $4.92
Lietuvos 100 auksipų ........... $1.40
Lenkų 100 markių ................... 6c
Olandų 100 guldenų .... ...... $32.85
Norvegų 100 kronų ........... $14.25
šveicarų 100 kronų ........... $16 85
Švedų 100 kronų .........
$22.07
Vokiečių 100 markių .......
$1.40

CHICAGO. - Prie eibės by
lų prieš taip vad. Co-operative
Society of America ir jos kurėjų-kurėjį Harrisoną Parkerį,
užvakar prisidėjo
dar viena,
būtent, prašymas teismo, kad
Parkeris butų pašalintas ir
kad visi tos jo Co-operativq Society‘ės dalykai butų atiduoti į
resyverio rankas.
Skundėjai sako, kad 66 tūk
stančiai žmonių, daugiausiai ne
turtingų, sukišę į tą biznį apie
8 milijonus dolerių ir kad Parkoris dabar darąs pastangų par
duoti certifikatų už 9 milijo
nus dolerių.
Skundėjai yra inžinierius
Edward Getle, 30 N* Dearbom
st., ir kiti. Savo skunde jie nu
rodo visus Hamsono Parkerio
bizniškus žygius ir kaip jis ga
lų gale įkūrė tą Co-operative So
ciety of America. Jei
sako,
kad Parkeris nederamu budu
naudojęsis pinigais rinkimų
kampanijai, kuomet praeitais
metais jis “runijo” į gubernato
riaus vietą. Taipgi sako, kad
pinigiškai jis neatsakomingas
ir
kad nesenai Muskegone,
Mich., buvęs teismo pripažintas
kaipo l>an'krotas.
Pasak skundėjų, |Co-operati
ve Society of America turi įkurus Chicagoj ir apielinkėj
190 sankrovų, kurios 'betgi ve
damos taip, kad kas mėnesis
nešančios 20,000 dolerių nuos
tolių. Kainos gi valgomiems
daiktams tose sankrovose esą
nuo 2 iki 16 nuošimčių bran
gesnės negu kitose tolygios rųšies sankrovose.
Certifikatų savininkams bu
vę, sako, įkalbama, kad sankro
vos duodančios pelno; jiems
buvę mokami dagi dividendai,
bet tiems dividendams mokėti
pinigai, sako, buvę gaunami
ne iš sankrovų pelno, bet iš
pardavinėjimo žmonėms dau
giau certifikatų.

dėtyj, viršininkai gal nutars pa
daryti tarp narių referendumą
apie paskelbimą streiko ir pas
kui vėl susirinks apsvarstyti
ką galutinai padaryti.
Algų nukapojimas pradėjo
veikti nuo vakar, liepos 1 die
nos ir nuo dabar geležinkelie
čiai gaus jau numažintas algas.
Senato tyrinėjimai apie gele
žinkelių padėtį lapo pertraukti
CHICAGO* — Joseph Sumiki rugpiučio mėn., kadangi se mery, biznio agentas vienos runatoriai panorėjo turėti vaka bsiuvių unijos, kuri veda da
ri jų.
bar streiką, tapo vakar pašau
tas laukiant gatvekario prie
Monroc ir Canal gatvių. Ketu
ri ar penki žmonės privažiavo
prie jo automobilyj ir paleido
WASHINGTON, liepos 1* — šešis šuvius, kurių tečiaus tik
Administracija,
laikydamos vienas tekliudė. Summery nė
naujojo biliaus, šiandie pradė ra pavojingai sužeistas.
Manoma, kad jį pašovė kom
jo mažinti armiją. Karo sekre
torius Weeks įsakė
devynių panijų mušeikos.
korpusą komanduotojams paNegauna minlsterių.
liuosuoti kiekvieną kareivį, ku
ris nori pasiliuosuoti, nors lai
RYMAS, liejios 1. — Karalius
kas jo kareiviavimo ir ne butų
jokiu budu negali rasti žmo
išsibaigęs.
Vėliausiomis žiniomis, armi gaus, kuris apsiimtų sudaryti
joj yra apie 220,000 oficierių, naują minsteriją* Jis jau ke
kareivių ir darbininkų. Sulig lintą sykį kreipėsi prie rezigna
naujojo biliaus, armijoje gali vusiojo premjero Giolitti, bet
būti tik 150,000 oficierių
ir tasis griežtai nuo tokio darbo
kareivių, tad reikės paleisti iš atsisakė. Atsisako ir kiti, ku
armijos apie 70,000 kareivių. riuos tik karalius pakviečia.
Delei siaučiančios šalyje bedar
Užgirė subsidiją anglių
bės, kuomet yra apie 4,000,000
bedarbių, karo departamentas
kasykloms.
ketina nereikalingus kareivius
LONDONAS, liepos 1. — At
liuosuoti laipsniškai, pamaži,
kad kuomažiausia vargo jiems stovų butas šiandie priėmė pre
mjero Lloyd George reikalavi
prisieitų kęsti.
mą paskirti £10,000,000 (apie
$50,000,000) subsidijos anglių
kasykloms, kad jos galėtų iš
PASTABA
mokėti sutartas angliakasiams
algas per keletą ateinančių mė
Del Nepriklausomybės nesių.

Pašovė unijos agentą.

Mažina armiją.

Šventės Liepos 4ta dieną,
t. y. panedėlj, “Naujie
nos” neišeis. Ofisas taip
jau bus visą dieną užda
rytas.
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806 žuvo kasyklose.
WASHINGTON. — Pasak
kasyklų biuro raporto, pirmais
penkiais mėnesiais šiemet ang
lių kasyklose žuvo 806 žmonės,
arba virš 4 ant kiekvieno iškas
to miliono tonų anglių. Gegužės
mėn. užmušta 158 žmonės, o
pernai tą patį mėnesį žuvo 163.

Kapoja algas plieno
darbininkams.
READING, Pa., liepos 1. —
Bethlehem Steel Co. paskelbė,
kad nuo liepos 16 dienos bus
nukapotos algos visiems tos
kompanijos plieno liejiklų dar
bininkams nuo 10 iki 15, o gal
kartais ir daugiau nuošimčių.

Sumušė Amalgameitu
Organizatorį.
Spėjama, kad tai samdytojų
darbas.
[Ii Federuotosios Presog]

NEW YORK* — Šiame mies
te dabar sunkiai serga vienas
Amalgameitų unijos darbuotojis, jų organizatorius Forte Velona. Kiek laiko atgal jisai bu
vo biauriai primuštas — Binghamtone. Nepažįstami piktada
riai jį įsiviliojo į automobilį ir
nusivežę “kur reikia” mušė tol,
kol Velona neteko sąmonės.
Piktadariai nepagauti. Spė
jama tečiaus, kad tai yra pačių
samdytojų darbas. Pralaimėję
kovą su Amalgameitų unija, jie
nūdien nori “atsimokėti” tos
unijos organizatoriams.
Krikščionybės vardu.
Hš Federuotosios Presos]
NEW YORK. — čia gauta ko

pija vieno čeko-Slovakijos laik
raščio Mir, einančio tos respu
blikos sostinėje Pragoję. Laik
raštis sako, kad Jaunųjų Krikš
čionių Asociacijos Amerikoje
valdininkai, esantys Čeko-Slova
kijoj, andais tos respublikos val
džiai įteikė tikrą atskaitą-reika
lavimą išmokėti jiems daugiau,
kaip šimtą tūkstančių kronų.
Tiek tie “krikščionių” valdinin
kai turėję “ekspensų”.
Čekų visuomenė visa tuo dide
lio pasipiktinimo reiškianti.
Tos “krikščionių” associacijos
valdininkai, esantys šiame mie
ste (New Yorke) bando pasitei
sinti., Sako, tie “ekspensai” pa
sidarę delei to, kad čeko-Slova
kijos valdžiai pavesta tam tik
ros nuosavybės: triobėsiai, etc.
Bet faktas esąs toks, kad tuos
triobėsius
patys tie “krikš
čionys” buvo gavę nuo Čeko- Slo
vakų valdžios.

Traukia tieson apgavikus.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Hudson ap
skrities “grand džiurė” išnešė
kaltinimo aktą prieš kelis vietos
verteivas - meklerius. Susekta,
kad tie mekleriai apmovę dau
gybę žmonių — pardavinėdami
jiems “lotus”, kurių visai nėra.

CHORU PIKNIKE—

Nedėlioję, Liepos-July 3-čią,
Čemausko darže, Lyons, 111.,
kalbės “Naujienų” redaktorius
P. Grigaitis.
Be prakalbų bus dar dainos,
muzika ir kiti įvairus pamarginimai.
Kviečiami visi gau
LONDONAS, liepos 1*
A- siai atsilankyti. —Komitetas.
merikos prekybinis laivas Mopang Juodose jurose užvažia
Skaitykite Ir Platinkite
vo ant minos ir paskendo.
“NAUJIENOS”

ORIGINAL

i i i i i i i i i iHini i i i i i iHi

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija.
Busimas Chicagos lietuvių

Du kalbėtojai ir kaip juos pasi
tiko delegatai.
[Iš Federuotosioe Prosos]

Birželio 16
DENVER
ną Amerikos Darbo Federacijos
konvencijai teko pasiklausyti
dviejų kalbėtojų - Amerikos
Legiono lyderio, pulkininko Owsley, ir kunigo Lacklando.
Galima drąsiai pasakyti, kad
tiedu kalbėtojai atstovavo du
visai skirtingu pasauliu — re
akcinį ir darbininkišką pasaulį.
Pirmasai kalbėtojis pasigyrė,
kad jo atstovaujamasai Lcgio-

nas “yra stipri organizacija, be
siekianti tvarką bei ramumą
išlaikyti’^: Kad Amerikos Le
gionas niekuomet nepakęsias tų
“radikalų”, kurie kursto darbi
ninkus ir ryžasi “šioje laisvoje
respublikoje naują tvarką pra
vesti”.
Delegatai tam kalbėtojui ma
žai teplojo. Klausėsi jo kalbos
tik dėlto, kad reikėjo klausytis.
Kitaip betgi buvo kai pradėjo
kalbėti kunigas Lackland- Ji
sai kadir kunigas, bet pasakė,
ką kiekvienas pažangus ir susi
pratęs darbininkas gali pasakyti.
Jisai pasmerkė šios šalies kapi
talistus, besisiekiančius pajung
ti savo naudai ir pačią bažnyčią.
Pajungti ją laužymui streikų
ir tt.
;

Svetainėje kilo dtkleliausios
ovacijos. Delegatai netik šir
dingai plojo kalbėtojui, bet dagi
viešos padėkos jam pareiškė.
Nepajėgia sulaužyti streiką.
[Iš Fcderuotosios Presos]

NEW YORK —Gautomis žiniomis, viena, didelė popieros
dirbtuvė Kanadoj pagalios turė
jo savo darbininkų reikalavimus
išpildyti ir naują sutartį darytiPASARGA.
Skaitykite musų pagarsinimą šia
me laikraštyj, šauk mus kaip greit
gali. Jei turi seną autęmobilių atva
žiuok juomi, ir važiuok, geru autonvobilium namon.
MITCHELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michigan Avė.
Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

ANTRAS DIDELIS METINIS
— parengtas —

Liet. Piliečiu Darbininkų P. Kljubo
NEDĖLIOJĘ,

VALDYBA IR DIREKTORIAI

UNIVERSAL STATE BANKO

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

Piknikas Bridgeporto Draugiją Susivienijimo
Budavojimui Svetainės. Tai yra rengia
mas su puikiausiu programų.

šiuomi širdingai kviečia tamistą su savo šeimyna ir draugais atsilankyti į ren
giamą šio Banko

Šeimynišką Basket Pikniką
Kuris įvyks

Nedėlioję, Liepos

(July) 3,1921.

Riverside Miške (Foreat Preserve) tarpe National ir Bergman daržu.

PAN., UEPOS-JDLY 4 d, 1921 m.
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL

Automobiliais galima važiuoti Ogden avė. į vakarus iki Desplaines avė., paskui į Šiaurę iki 28-th st. ir
toliaus Old Scottish Peoples Home Road keliu į vakarus iki vietai. Gatvekariais 22-nd st. karais iki sustos
paskui paimti La Grange karus iki 28 st. Čia išlipt ir paeiti keletą blokų j dešinę iki vietai.

Muzika šokiai žaislai Lenktynes.
Įžanga 25c ypatai

Pradžia 10 vai. ryte.

Pribukite

Programas 4 vai. po pietų.

unksčiau

prisirengsite

būt iki vėlumui.

i............ —
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. ........ .

iki daržo.

PRAKALBOS

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

-

National Zauliavičiaus Darže,
Riverside, III.
Pradžia 9 vai. ryte
Įžanga 50c
> Lietuviai ir Lietuvaites! Seni, jauni ir maži, be
skirtumo, važiuokite j tą iškilmingą pikniką — bus
ypatingai įvairių šeimyniškų žaismių: vyrai persi
tikrins su moterims, kurie bus stipresni, reikės
traukti, o vaikinai su merginoms. Bus ir kitokių vi
sokių dalykų, kurie da neesate mątę, tai turėsite
progą pamatyti ir užsiganėdinti.
Meldžiam nepraleisti šios progos, o draugai
Kliubo stengsis užganėdinti atsilankiusius svečius.
Kviečia, VISI KLIUBO NARIAI.
Pasarga: Važiuokite visais karais iki 22-ros
gat., paskui paimkite 22-ros ir važiuokite iki Western Electric, paskui La Grange karais važiuokite

ĮŽANGA VISIEMS LIUOSA

Kiekvieno lietuvio pereiga dalyvauti šiame piknike, nes tai bus
tokis Chicagos lietuvių istorijoj, kaipo pamatas budavojimui nuosavaus 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 pikniką,
nes visas nuo pikniko pelnas eis namo budavojimo reikalams.
Kviečia rengimo KOMITETAS.

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

Liepos-July 3 d,, 1921 m.
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TEMOJ

Ar galima susikalbėti su numirusiais!

'HIH

Piknikas! Piknikas!
Kalbės

Naujienų Redakto
rius Grigaitis
Ir Dainuos
Pirmyn Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių
Vyrų Socialistų Choras ir tt.

Kas Bus
Augusi 7

Su tais, kurie yra mirę ant karo lauko, iš bado, maro, influenzos,
arba kitokių ligų ir nelaimių. Ar galima turėti susinėsimą su jais?
Tie, ir kiti ir didėlios svarbos dalykai bus tikrai ir faktiškai išaiškjntį.

Kalbės Biblijos studentas S. Beneckas
LIBERTY SVETAINĖJ,
ant 30-tos ir Union gatvės

,

Subatos vak. Pradžia 7:30 vai. 2-rą d. Liepos
KONVENCIJA

BIBLIJOS STUDENTŲ
Chicago, III.
2, 3 ir 4 d. Liepos (July), 1921
LIBERTY SVTAINĖJ,
30-ta gatvė ir Union Avė.
J konvenciją yra kviečiami visi Chicagos ir apielinkių Lietuviai
ir Lietuvaitės. Šiame programe paženklintose valandose bus išguldoma šv. Raštas arba pranašystės paliečiančios musų laikus.
I
Prašom atsilankyti ir atsiveskite savo gimines ir draugus, o iš
girsite didelių dalykų, kokiuos laikuos mes dabar gyvename.

Chernausko Darže
LYONS, ILL.

DIDELIS METINIS

Piknikas

Šitas piknikas bus vienas iš įžymiausių piknikų
šįmet. Geriausių kalbėtojų kalbos, geriausių chorų

dainos, geriausio Chicagos muzikanto Balako orches

Parengė

tra grieš šauniuosius šokius dėl Chicagos jaunimo —

BRIGHT MOON B. C.

taipgi, bus daug kitų įvairių žaislų. Todėl gi, visi kas

Nedėlioj, Liepos — July 3,1921,
Leafy Grove Darže, Willow Springs, III.

tik gyvas Nedėlioję, Liepos (July), 3-čią, marš į Chernausko daržą. Šitą puikų pikniką rengia Pirmyn

Pradžia 9 vai. ryto.

Tikietai 50c
su karės taksomis
Muzika Bright Moon Jazz Syncopators.

Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų

Choras ir 1 kp. L. L. Federacija.
Kviečia visus KOMITETAS.

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
žų. Bet mes turime pasakyti, kad geriausia, įdomiausia ir didžiausis piknikas bus tiktai National Grove^ Geriausia, įdo
miausis ir smagiausis visiems — ir seniems ir jauniems.

kią tik Chicagiečiai gali rasti saviems piknikams rengti. Na
tional Grove be paprasto pikniko, kokius paprastai rengia

ma, bus:
Didelės varžytinės.
Tinkamos ir įdomios žaismes.
Toks jau tinkamas ir įdomus programas ir
Tinkamos dovanos visiems, kurie laimes varžytinių metu

Varžytinių ir dovanų čia neskelbiame. Darome tai dėlto,
kad tuo nepasinaudotų kiti dideli ir maži musų konkurentai,
kurie tą pačią dieną savus piknikus rengia. Ateikite ir pama
tysite patys. O atėję, tikriname, nesigailėsite.
Kaip nuvažiuoti: Imkite 22 gatvės karus ir važiuokite (j
vakarus) iki sustos. Paskui imkite La Grange karus ir va*
žinokite iki vietos.
Tikietų kainos: 35c asmeniui. LSS. CHICAGOS KUOPOS

Subata, Liepos 2 d., 1921 m.
—
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NAUJIENOS, Chicago, III
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“Pripažino” uniją, bet...

Pinigas Daro Pinigą

Kaip unijos prezidentas pardavė
savo organizacijos narius.

I WASHINGTON. — Jurininkų| mašinistų unijos prezidentas,
I William S- Broun, andais čia
pareiškė, kad padarytoji su
UNIVERSAL STATE BANKĄ
Shipping Board’u sutartis esan
ti “geriausia, kokia prie dabar
tinių sąlygų buvo galima pada
ryti”. Girdi, jam pasisekė iš
reikalauti, kad butų pripažinta
unija ir kad darbininkai nebū
tų paskirstyti į “tam tikrus sky
rius”. Tai visa.
Šita sutartimi patys mašinistai
šio Banko Turtas Siekia
lyra pareiškę didelio nepasitenki
nimo ir pareikalavę, kad jų or
ganizacijos prezidentas tuoj aus
pasitrauktų. Bet dabar jiems
TAI YRA DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE
tu r būt reikės dar labiau pasi
INSTITUCIJA AMERKOJE PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
gailėti. Jų organizacijos prezi
SUV. VALST. VALDŽIA IR CHICAGOS MIESTAS LAIKO SA
VO PINIGUS ŠIAME BANKE.
dentas juos yra pardavęs. Dau
AR TAMSTAI NE BUTŲ MALONU BŪT MUSŲ KOSTUME4 gelis mašinistų gal niekuomet
RIU?
PRIDUOKITE SAVO BANKINĘ
KNYGUTĘ
BILE KURIO
nebegaus savo darbo.
CHICAGOS ARBA. KITO MIESTO BANKO, KURIS JUS NEU2GADalykas yra toks. Tuoj po
NEDINA ARBA NĖRA JUMS PARANKUS (KAIPO SVET1MTAUTIŠKAS) — MUS PATYS SUKOLfcKTUOSIM IR PERKELSIM VI
to, kai mašinistų unija buvo
SUS PINIGUS SU NUOŠIMČIU Į ŠĮ
“pripažinta”, Shipping Board’o
UNIVERSAL STATE BANK
pirmininkas Laėker paskelbė ši
(Under State Government Supervision)
tokį dekretą: visi tie mašinistai,
Perkelkit tuoj — mokėsime pilną nuošimtį.
kurie savo pareigas ėjo streiko
metu, bus palikti ir toliau. Strei
PINIGUS LIETUVON
<t
kavusieji mašinistai, kurių vie
geriausiai ir greičiausiai pasiunčia Universal State Bankas su pil
na garantija. PRISTATO j 24 DIENAS.
tos jau yra užimtos, neturi tei
Parduoda laivakortes, draftus ir markes PIGIAI ŠIAI.
sės reikalauti, kad jie butų gra
Iš kitų miestų prisiųskite mums doleriais, o mes išsiųsime Lie
žinti darban...
tuvon auksinais pagal kurso.
Norėdami pirkti arba parduoti narių pirmiausiai atsilankykite j
Tokių mašinistų, “kurių vie
musų Real Estate Departmentą.
A tos yra užimtęs”, spėjama, bus
Banko Valandos:
Kasdiena nuo 9 iŠ ryto iki 4 v. po pietų ir vakrais: Utarningana daug.

'............... -■......■y....

Sutaupysit $200.oo
Tai yra stebėtina proga jaunuoliams pradedant šeimynišką gyvenimą. Speciališkas
ynas 4 kambariams rakandai, kurie susideda iš sekamų dalykų:

Apvalainas,

žuolinis,

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III

L, D. L. D. Centro Valdyba
Pirmininkas J. S. Prusalaitis,
913 Bank St. \Vaterbury, Ct.
Sekretorius J. M. Buchinsky,
52 Glenvvood avė.,
Binghamton, N- Y.
Iždininkas K. Liutkus,

3 ŠMOTŲ SEKLYČIAI SETAS
Tikra oda apmuštas, 4 colių rėmai; aržuolo, mahogany ar walnut
medžio. Tvirtai padaryti, gražiai

Perkelkit Savo Taupymo
Accounlą į ši Tvirtą
Valstijini Banką
29 metai to pačiu žmonių pasekmin

gai vedamas

S

su rankenomis ir lendriniu užpakaliu; visos

ršSR/ii:®

6'< Pirmo mortgečio

Auksiniai Bondsai
Pardavimui

Schiffa‘ State Bank
Roosevelt Road, arti Halsted St
Atdara utarninke ir sttbatoj iki 8 vai. vak.
Nledelioj iki 12 pietų.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS,
IOWA
,
•» r
•. ■ *
» <
■ ' «
__ ...

Tel. Boulevard 5788.

Paliulis Cafe

$95.00

1 kukninis stalas, 4 kukninės puikiai
pališiuotos kėdės,
medžio, vertės

kict $30.00

MIEGAMOJO KAMBARIO SETAS
šešių šmotų setas. Ivory, Walnut arba aržuolo. Lova pilnos mieros,
komodė 5 stalčiais ir dideliu veidrodžiu; rėdymuisi staliukas su 3
veidrodžiais franeuaiško stiklo su 2 stalčiais; sheffonier turi 6 stalčius
ir duodantis didelį pasidėjimą, springsai risoriniai (coil), tikro artavoto plieno, gvarantuoti 15 metų; matrasas 45 svarų tikros baltos
vatos, tvirtuos materijos viršus,, kampai apvaliai
Art
susinti. Visi šeši šmotai verti ..........................
Viršuj pažymėtus daiktus parduosime už $460.00, visus sykiu ar atskirai. Orderius galima palaikyt vėlesniam
išsiuntimui. Apmokėjimo sąlygos pritaikomos pagal kostumerio norą, t. y. ant lengvų išmokėjimų.
PIRKITE Iš MUSŲ JUMS ARTYMIAUSIOS' KRAUTUVES.

DVI LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVI
furnitūra
'Tdlkinjf Machines. Pianos, Gtc.

-vietos*

laikrašty j

visų

....................... —ii-.................................... m.

Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

12th STREET

Vynuogės, Vynuogės
‘ Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.

COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

musų krautuvės languose. Kviečiame jus ateiti musų krautuvėn pirm
negu pirksit čeverykus kitur ir pamatysite kiek mes' sutaupysime pi
nigų.

Užlaikome visokių gražių čeverykų ir šliurių, ekstra dydžio, diktesnėms moterims.

———

............ —

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO,‘ILL.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

ELEKTRA

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

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

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

I

DR. V. A. ŠIMKUS ■

■

ge
riausių armonikų pasaulyj. Vilio
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams,
Raiykt angliškai dėl informacijų.
Dirbėjas

ir

Importuotojas

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE

Tel. Kedzie 8902

landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9
vai. vakare.
Gyvenimo vieta: 8110
Yards
6666
W.Tel.:
42nd
St.
Phone
1-a.fayette,
Lietuvis
Chirurgas4988
VelandoB
nuogydytojas,
Y O 8448
Ild 12 <tien^.
Boulevard
Akušėras

parcMlyt,

bet viskas šioj krautuvėj, tai žemos kainos ir aiškiai pažymėta kainos

Kainos žemos.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

DR. P. Z. ZALATORIS
Didžiausias, atsakomingiausias ir
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
pigiausias rakandų niufuotojas ant
Valandos:
iki 12v. ryto;
1 iki6-8
4 po
Valandos: 10
10-12
r., 1-8,
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
piet.
6
iki
9
vakare.
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
kaip didesniam taip ir mažesniam
3203
So. Halsted
Chicago.
Medinomis
nuo 9 St.,
iki 12
ryte. I
DR.
S.
BIEŽIS
darbe.
1821
S.
Halsted
SU
WM. DAMBRAUSKAS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas
18 ir Halsted St.
817 W. 34th St.. Chicago.
Ik—
----------------------------Ofisas:
2201 W. 22nd St., kampas
Tel Blvd. 9336
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va

$1.85

j

■■■ Į............................. -Į-..........................✓

('anai 257
.
Naktinis Tel. Canal 2118

Mažiems vaikams, diktiem-s ir
vyrams guminiais padais, baseball čeverykai, petčėms ant pa
dų. Pirmesnė kaina $2.85. Spe
cialiai už
Jlcncl

Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vaL
valandos ryto' iki 1 vairjiš
Telefonas Dresel 2880

U —...

$4.65

Ttiriirto

Specialistas džiovos

Valandos: 8—1/2 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

Vyrams rudi tikros veršio odos
oxfords naujausios mados, gra
žiai pasiūti, kiekviena pora gva
rantuota. Pirmesnė kaina $6.85.
Specialiai už

Valgykla susideda iš kelių
kambarių. Galima turėt privatiškus
staluslinksma,
ir kambarius.
•ZN. tmosfera
cli-itvi-

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

Palengvina akių įtempimą, kurk
•sti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,aki< aptemimo, nervuotumo, skaudamą-.-akių-karitj, atitaiM
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
V---------------------------------------------renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimai daroma m
. .................. ..................
! elektra, parodančią mažiausias klai /"■
Tel. Austin 787
dus.
Speciali atyda atkreipiama I
mokyklos vaikus.
DR. MARYA
Valandos nuo 12 Iki 8 vakare. Ne
DOWJATT—SASS.
uč]dieniais nuo 10 ryto iki 1 po piat
Ofisas 1658 W. 47tb St., kampaa
Kątik sugrąžo iŠ Californijos Ir
Mkland Avė.
Tel. Drover 9660
vėl tęs savo praktikavimą po No.
6208 W. Harrison St.

Pasidaryk sau vyną

giška ir daile moterims ir vy-

■■■■■H

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiy
Specialistas

/""■

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

IŠ RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų Ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labazatorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 16—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonaij
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3Ji3 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

I

Moterims žemais užkulniais
baltos odos oxfort), robiniai
užkulniai. Kiekviena pora
gvarantuota. Pirmesnė kaina
$6.35. Spe
cialiai už

S

>

4201-03 Archer Avė.

1930-32 S. Halsted Street

veikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas
—su namų, o ne su restauranto, skoniu.

<^=DR.HERZMAN^

DR. CHARLES SEGAL '

Jurnlture. ftuųs. Stovės. Sevdnę Machines.

Augštos Klesos
Valgykla
3200 S. Halsted str.

rams,

PEČIUS
Kukninis pečius anglimis ir gasu kū
rinamas; priekis baltai enemeliuotas,
nikeliais aptrimuotas, dideles mieros;
yra užtikrintas su musų pečiu gvarantacija, vertės

Moterims tikros odos, rudos
kid su I dirželiu šliurės, baby
french užkulniais, vėliausios
n.-atlos — kiekviena pora gvarantut«ta.
Pirmesnė kaina
$5.85. SpeciaCT O
liai už

Pardavinėtas Aptiekose visur.

Perviršis virš $t>ęOOO,OGO.GO

$135.00

odinėms sėdynėms. Vertas ..........................

Keli Musų Specialumai

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų r neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.
Prekė $1.25.

MOKA UŽ TAUPYMĄ

William and Ma
ry mados aržuolinis; stalas 54
colių apvalainas,
išskečianvas iki 78
colius; penkios kė
dės; kėdė iš vien

Pirkome už pinigus nuo dviejų išdirbėjų, kuriems reikėjo pinigų, tad
nupirkome 4,000 porų žemų čeverykų už musų pasiūlytą kainą,
šios visos šliurės yra išdėta musų krautuvės languose, aiškiai užrašy
ta, kas parodo, už kiek buvo parduodami pirmiau, ir už kiek dabar,
kas yra apie l/z kainos.

Regulator

$12.00

VALGOMOJO
KAMBARIO
SETAS

ŠPARDAVIMAS

everas

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

vvalnut

HA

Liepos
r Pratuštinimo

/ *
Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna prožaščiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus

ar-

liai atrodo, vertas

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

Pranešimas
Del Moterių.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III

ar mohagany, dai

3,000,000.00

’A

pasiuly-

STALIUKAS

$250,000.00

::p
V-l.

A. SHUSHO
AKUŠERIU

SEKLYČIAI

Capital & Surplus

8

T. Pullman 6487

Pirkdami 4 kambariams rakandus

JEI NORITE KAD JŪSŲ PINIGAI BUTŲ SAUGIOJE VIETOJE,
KAD JIE UŽDIRBTŲ JUMS NUOŠIMTI, KAD GALĖTUMĖT SAVO
PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS PASIIMTI KAIP TIK PRIREIKIA— VISAIMIS DEKITE I

kais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatornis visą dieną iki 8:30 vakare.

—............ m——M—.................

—

....... .

Tel. Canal 6222

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

1341 So. Halsted St.
Telephon* Yards 5834

Į IK Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
Phone Boulevard 6301
LIETUVOS MIESTAIS.
/
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei
ANTANAS GREDUšKA
kambaryj.
t
Generalis
j Atsikvieskit savo gimines bei drau
Kontraktorius ir
gus musų dideliais, greitais laivais.
i Atsišaukite prie artimiausio laiva
budavotojas.
korčių agento, arba

DR. P. G. WIEGKER

Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,

Ruatta & Serenelli
Elektriko Kontraktorius
817 Blae leland Avė.
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
SENAS' AUTOMOBILIUS DARO
į statom motorus.
NESMAGUMUS.
Mes
galime
pagelbėti, jei nori ge
Užlaikau elektriškų reikmenų
resnio automobilio. Skaityk musų di
Budavojame ir taisome.
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę. delį pagarsinimą šiame laikraštyj.
THE CANADIAN PACIFIC
1401 W. 47th St. Chicago
MITCHELL AUTO CO.
3336 So. Halsted St,
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St, Chicago, III.

Chicago, III.

2328-2384 S. Michigan Avė.
Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 U
ryto ir nuo 7 iki 9
vak.
8325 So. Halsted SU Chicago, D1.

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietevis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Ave^ Rosclanda
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8l
Ud 8:80 vak.

Subata, Liepos 2 d., 1921 m.

OTITŪKNŪS, CHcagOjtt
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kų) atsišaukimas į viso pa Kad “socialdemokratas” nigas Lutoslawski ir komuni- augščiaus pakartotieji Engelso
žodžiai:
NAUJIENOS
saulio proletariatą delei te Grigori Aleksinski randasi stų atstovas Lancucki.”
“Jeigu iškiltų Europoje ka
Tas atstovas tur-but taip el
The Lithuanian Daily News roro, kuris vėl tapo aštrioje tarpe jų, tai mums nėkiek
ras, jeigu reakcinės šalys
gėsi ant keršto socialistams. Ko
Fublished Daily <xcapt Si nlay by
pradėtų veržtis į Vokietiją,
tha Lithuanian N«' » Pnb, Co., Ine. formoje atnaujintas sovieti nenuostabu. Tas buvęs bol munistai taip neapkenčia socia
nėje Rusijoje.

Bdltor F. Grigaitis

Atsišaukime ševikų frakcijos lyderis an listų, kad jie dažniausia visai

nurodoma, kad bėgiu pasku1739 SO. HAJLOTED ST.» rinių trijų mėnesių bolševikų
CHICAGO, ILLINOIS.
valdžia suareštavo iki 2000
Telephona Roosevelt 8M0
narių socialdemokratų par
Subscription Ratesi
tijos. Rusijos kalėjimai esą
$8.00 per year in Canada.
17.00 per year outaide of Chicago. kupini ;tose kamerose ,į ku
18.00 per year in Chicago.
rias sodindavo po vieną žmo
8c per copy.
gų (“odinočkose”), dabar sė
Entered aa Second Clasa Matter
March 17th, 1914, at the Post Office di po 7 žmone^
of Chicago, IU., imder the act of
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, liskiriant
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St^ Chicago,
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Užsisakomoji Kaina: *
Chicagoje — paltu:
Metams----------- ------- ----------_
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem minėdama .... - - Vienam minėsiu!
r

$8.00
4.50
2.25
1.75
-J 00

Chicagoje — per nežiotejuei
Viena kopija
03
Savaitei............... -...... - - ----18
Minėsiu! ----- -.....
............75

Suvienytose Valstfjoee na Chicago],
paltui
Metams - -........ - -..................
$7.00
Pusei metų ----------------Trims mėnesiams •■
2.00
Dviem mėnesiams ------ -------- - 1.50
Vienam mėnesiui
- - ■
.75

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.
-B".1* » ■ J. ■-.■aLLBttJK.JM'JBgeeMBa——BB.

Telegrama iš Paryžiaus
parneša, kad Lietuvos dele
gatas Galvanauskas susimu
šė su Lenkijos delegatu Aszkenazy, besiginčydamas su
juo dėl Vilniaus ,Tautų Są
jungos susirinkime, Genevoje. Tai, žinoma, nėra malo
nus incidntas, bet vis dėlto
yra geriau, kada susimuša
du žmonės, negu du šimtai
tūkstančių. Jeigu diploma
tų muštynės pakeistų karus,
tai butų padarytas didelis
žingsnis progreso keliu.
Italijos socialistai nuver
tė valdžią, pasiūlydami par
lamentui išreikšti nepasiti
kėjimą ministerių kabinetui.
Nors tas pasįulymas ir ne
gavo didžiumos balsų parla
mente, bet valdžios priešų
skaičius pasirodė toks dide
lis ir jų kritika taip aštri, jogei Giolitti kabinetas nutarė
rezignuoti. Iš to matome,
kad Italijoje šiandie sociali
stai yra taip stiprus,

Rusijos socialdemokratų
atsišaukime aprašoma, kaip
balandžio mėnesio 25 dieną
policistai ir kareiviai atėjo
į garsųjį Butyrki kalėjimą
Maskvoje ir žvėriškai sumu
šė apie 300 politinių kalinių
Tie kaliniai susidėjo iš so
cialdemokratų, social-revoliucionierių ir anarchistų.
Jie visi po to buvo išgaben
ti į įvairius kalėjimus, esan
4.00 provincijoje, kur sąly
čius
gos yra dar blogesnės.

Nauji reakcionierių
planai.
Vėl pradėjo eiti žinios iš
Europos, kad prieš sovietinę
Rusiją esąs rengiamas gin
kluotas atžagareivių žygis.
To žygio organizatoriai šį
kartą esą susispietę daugiau
sia Turkijos sostinėje, Kon
stantinopolyje.
Tenai susidaręs anti-bolševikiškų elementų “sovie
tas”, kurio vyriausias galva
esąs generolas Vrangelis ir
kuriam išreiškusios savo už
uojautą įvairiausios rusų
partijos. “Soviete” esąs net
ir “socialdemokratas” Grigori Aleksinski. Tiktai dar
Kerenskio-Miliukovo grupės
nepasisekę iki šiol pritrauk
ti, nes ji vis dar tebesanti
priešinga ginkluotai inter
vencijai.
Tas faktas, kad Keren
skio-Miliukovo grupė nepri
taria tam Konstantinopolio
“sovietui”, rodo, iš kokių elemantų jisai susideda. Kerenskis yra dešiniųjų socialrevoliucionierių vadas, o Miliukovas — “kadetų” (kon-

jogei stitucionalistų -demokratų).

yra sunku pasilaikyt val Jeigu šitos dvi srovės nere
džiai, kurios politikai socia mia tos naujos anti-bolševilistai griežtai pasipriešina. stinės organizacijos, tai rei
škia, kad jos pakraipa yra
Europos socialistų spau-i dar dešinesnė, negu Rusijos
doje tapo išspausdintas Ru liberalų. Į ją, matoma, yra
sijos Socialdemokratų Dar susimetę patys aršiausieji
bininkų Partijos (menševi atžagareiviai.

trojoje Durnoje jau senai
yra išbarstęs visas savo so
cialistines idėjas ir susibičiu
liavęs su atžagareiviais.
Nuo Lenino atsirito iki Vran
gelio!
Mes manome tečiaus, kad
tas naujas ginkluotos intervencijos planas neturi po
savim jokio realio pamato.
Rusijos žmonyse Vrangelio
“sovietas” negali rasti ma
žiausio pritarimo. Visas tas
sumanymas veikiausia yra
sugalvotas tiktai tam, kad
tam tikri gyvenantys užsie
niuose Rusijos emigrantai
turėtų progos kaulyti pinigų
iš talkininkų valdžių. Kitaip
daugelis jų neturėtų kuo
misti.

JŲ “KRIKŠČIONIŠKUMAS”.
“Draugo” Spragilas rašo:
“Iš šalies žiūrint išrodo, kad
valdžia turėjo vengti mirties
bausmės, bet jos vietoje
esant nežinia kaip butų pasi
elgę ir laisvamaniai. Lietu
vos valdžioj daugiausia lais
vamaniai, o jie pavartojo
mirties bausmę.
“Matyt, Lietuvos padėtis
viduje yra tokia, kad net rei
kalauja mirties bausmės.”
šitaip filozofuoja krikščionis
katalikas!
Lietuvos “padėtis” esanti to
kia, kad reikią vartot mirties
bausmę. Bet ar tai yra Kris
taus mokslas? Ar Kristus lie
pė mylėt artimą savo, ar žudyt
artimą savo?
KOMUNISTAS REMIA DE
ŠINIUOSIUS.

Chicagos lenkų socialistų lai
kraštis “Dziennik Ludovvy” ra
šo, kad nesenai Lenkijos seime
komunistų atstovas parėmė de
šiniuosius labai svarbiame klau
sime. Socialistų atstovai, bū
tent, įteikė seimui įnešimą de
lei įvykusių Dombrowa Gornicza šaudymų, kur buvo užmušta
keletas darbininkų. Laikrašty
je skaitome:
“Diskusijose

nepaiso, ar geri yra socialistų
sumanymai, ar ne: jeigu tiktai
kokį sumanymą padavė sociali
stas, tai jie tuoj pasipriešina
jam, nors jisai butų ir dar taip
geras. Pažiūrėkite, ar ne taip
daro ir mūsiškiai komunistai.
“AIŠKINA” ENGELSĄ.

Brooklyno “Laisvė” mėgina
įrodyt, kad garsusis Markso
draugas, Fr. Engelsas, jau tris
dešimt ar keturiasdešimt metų
atgal išpranašavęs, jogei Vokie
tijos socialdemokratų partija su
skilsianti ir jos vietoje atsira
sianti nauja, tikrai revoliucinė
partija — komunistų partija.
šituo tikslu Brooklyno laik
raštis tarp kitko paduoda iš
trauką iš vieno Engelso straips
nio, parašyto 1890 metais, kur
nurodoma pavojus karo, galin
čio kilti tarp Vokietijos ir Fran
ci jos bei Rusijos. Ta ištrauka
skamba sekamai:
“Karas, laike kurio rusai ir
franeuzai veržiasi Vokietijon,
tokis karas Vokietijai bus ne
gyvenimo, bet mirties kova;
šitoje kovoje Vokietija gali
apsaugoti savo nacionalį egzi
stavimą pavartojant pačius
revoliucioniškiausius budus.
Dabartinė valdžia, jeigu ji
prie to nebus priversta, be
abejonės, neiššauks revoliuci
ją. Bet pas mus yra galinga
partija, kuri gali valdžią prie
to priversti, arba, reikalui
esant, pati arba, reikalui
esant, pati gali atsistoti val
džios vietoje. Tai — social
demokratinė partija. Ir mes
dar neužmiršome to didžio pa
vyzdžio, kurį mums Franci j a
parodė 1793 metais, šimtme
tinis 1793 metų jubilejus vi
sai arti... Reikia parodyt, kad
dabartinis Vokietijos proleta
riatas nepasiduos (tur-but:
neapsileis? “N.” Red.) sankiulotams, gyvenusiems šim
tą metų atgal, ir kad 1893
metai gali susilyginti su 1793
metais.”

Ar čia pasakyta, kad social
demokratų partija pražus ir jos
vietoje atsiras geresnė partija?
Visai ne. čia kaip tik pasakyta,
kad socialdemokratų partija yra
ta geroji partija, kuri gali išgel
bėti Vokietiją nuo mirties.
Matote, kiek išmanymo turi
tas “Laisvės” redaktorius: jisai
ėmė balsą ir norėjo, pasiremdamas, Engelso

pirmutinis komunistas seime, autoritetu,

atstovas Lancucki, kuris ne
senai pasitraukė iš Lenkų So
cialistų Partijos (P. P. S.), ir
kartu su dešiniaisiais išsireiš
kė prieš įnešimo skubotumą,
o paskui, kad šaudymo kalti
ninkai butų paleisti be baus
mės. Seimas atmetė skubo
tumą, ir vienodai balsavo ku

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tgsa)
— Man vistiek! Bet tu, rodos, drebi, šimts
velnių ?
— Ne, ne!
Gordonas surinko visas savo spėkas. Jisai
gėdėjos savo silpnumo. Atidarė duris į kiemą ir
nustvėrė lavoną už pečių. Botko, tylėdamas, pa
kėlė už kojų.
Atsargiai ėjo per kiemą, bet staiga Botko su
klupo ir paleido Ostapo kojas.
Gordonas piktai nusijuokė.
— Eik, atidaryk jaujos duris. Aš ir vienas
apsidirbsiu...
Paėmė Ostapą ant rankų, bet visą laiką už
gauliojo lavono galvą į eilių vežimų
stovinčių
priešais jaują; ji apėmė pašėlimas; paguldė lavo
ną ant žemes, nustvėrė už pažastų ir vilko žeme.
Tam atrodė, kad lavonas sveria tūkstantį pūdų.
Su dideliu vargu pasiekė jaujos duris.
— Tu čionai? — jisai sukuždėjo. — Padėk
man<

partijos

užduotis nesijungti su valdžia
ir bendrai ginti savo tėvynę,
kaip kad padarė 1914 metais,
bet sukelti revoliuciją, nu
versti valdžią ir tik tuomet
jau gintis prieš reakcines jiegas. Vokietijos socialdemo
kratų partija turėjo pasielgti
taip 1914 metais, kaip kad
1793 metais Franci jos revo
liucija pasielgė, paskelbdama
karą visos Europos absoliučiams monarchams.”

Komunistų organas nesižino,
ką šnekąs. Elgtis taip, kaip
elgėsi 1793 metų revoliucija vi
sai nereiškia “nuversti valdžią
ir tik tuomet jau gintis prieš
reakcines jiegas.” 1793 metų
revoliucionieriai stojo už karą
ne tiktai tada, kada jie nuvertė
valdžią, o ir pirm to; jie buvo
kraštutiniai karo šalininkai.
Dėlto, kad jie stojo už kuogrieščiausią karo vedimą, tai jie ir
įgijo galią.
Kraštutiniausi
revoliucionieriai 1793 metais bu
vo kartu ir karščiausi patriotai.
Į dabartinių komunistų, arba
bolševikų, taktiką, tatai yra vi
sai nepanašu.

Ta Francijos kova su kitomis
Europos valstybėmis, be to, bu
vo ištiesų kova revoliucijos
prieš reakciją. Karas tarpe
Francijos ir kitų valstybių pra
sidėjo po to, kai • Franci joje kilo
revoliucija; jisai prasidėjo dėl
to, kad Europos monarchijos no
rėjo ginkluota jiega atgaivinti
senąją tvarką Frandjoje. Vi
sai kitas dalykas buvo dabarti
nis pasaulio karas, čia susirė
mė ne revoliucija su reakcija, o
imperialistiniai kapitalo intere
sai. Ir 'socialistų uždavinys
šiame kare buvo dėti visas pas
tangas, kad jį kaip galint griečiaus sustabdžius.

Mes visi gerai žinome, kad
Vokietijos” socialdemokratai 1914
melais suklupo; bet jie suklupo
ne tuo, kad buvo pennažai patriotingi, o priešingai — tuo,
kad jų patritizmas paėmė viršų
ant jų internacionalizmo.
Francijos sankiulotų kelias
1793 metais buvo visai kitoks,
negu Vokietijos darbininkų ke
lias 1914 metais. Ir

Engelsas,

be abejonės, nemanė, kad šių
dienų socialistinis proletariatas
turįs kopijuoti Francijos revo
liucionierių žingsnius. Jisai tik
tai grūmojo revoliucija tiems
gaivalams, kurie kurstė karo ug
mynų.
Taigi “Laisvės” redaktorius
be reikalo gaišina savo laiką
Engelso minčių “aiškinimais”.
Jisai turėtų pasistengt pirma
suprasti jas.
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Skaitytoju Balsai
[irt tkretkitaa Mama ak yriuja
nuontonaa Redakcija neataakaĄ

“DEMOKRATINĖS • RESPUB
LIKOS” INKVIZICIJOSE.

Tie “artimo meilės” skelbėjai,
kurių rankose šiandie yru Lietu
vos valstybės vairas, klerikalai,
gyvenimą Lietuvoje padarė di
deliu, tamsiu pragaru. Gauto
sios iš Lietuvos žinios rodo, kad
krikščionių demokratų ir liaudi
ninkų valdžia su savo politkos
priešais jokių ceremonijų neda
ro. Tuos priešus ji, valdžia, kur
ir kaip gali persekioja. Pane
vėžy kiek laiko sušaudyta penki
žmonės. Sušaudyta neva dėlto,
kad jie priklausę tokiai partijai,
kuri turinti tikslo “esamąjį val
stybėj visuomenės sutvarkymą
nuversti”. Reiškia, jie sušaudy
ta ne dėlto, kad savo darbais
butų kuo nors tam “esamam vi
suomenės sutvarkymui” nusi
žengę, o tik dėlto, kad jie pri
klausė tokiai partijai, kuri “ar
timo meilės“ skelbėjams netin
ka.
Beto, gauta žinių ir apie tai,
kaip tie žmonės susekta ir ap
kaltinta. Didžiuma nuteistųjų
— mirtimi ir ilgų metų kalėji
mu — padaryta komunistais tik
nežmonišku mušimu. Utenos
žvalgybininkai suimtuosius mu
šė tol, kol jie “prisnpažino” esą
toki, kokių norėjo tie “tvarkei
ir ramumo“ išlaikytojai.
Musų draugų Lietuvioj laik
raštis, Socialdemokratas (nr.
20), ir vėl praneša apie tų “de
mokratinės Lietuvos respubli
kos” inkvizicijų, žvalgybų, dar
buotę. Vienas Socialdemokra
tų frakcijos Steigiamam Seime
narys, d. B. Girtautas, buvo nu
vykęs į Kauno kalėjimą. Ketu
ri kaliniai — Petras llčiukas,
Jonas Petkevičius, Jurgis Rep
šys ir Vincas ži tikis —d. Cirtautui papasakojo kaip jie mušta
Panevėžio žvalgybos. Štai ką
jis sako:
Muse [kaltinamuosius] keli
žmones: iŠpradžioskumščiomis
per veidą; paskui paguldžius ir
vienam atsisėdus ant galvos, ki
tam ant kojų mušė su šompolais ir nagaikomis. Burna už
kimšo rankšluoščiais, o galvą
apsupo drabužiais. Mušė per
nuogą kūną, o kai vienam mu
šamųjų — Jonui Petkevičiui —
pradėjo trikšti kraujas, apklo
jo jį su šlapia skara ir vėl mu
šė, per skarą... Vincui žitikiui,
be ko kita, šonipolais laužė pirš
tus.
Čia jus turite viduramžių in

socialde nį tarpe Vokietijos ir jos kai kvizicijos

mokratus ir išaugštint komuni
stus, o įrodė visai priešingą da
lyką.
To negana tečiaus, kad jisai,
nesuprasdamas to, ką Engelsas
parašė, ima citatas iš jo raštų,
bet jisai mėgina da ir papildyt
Engelso mintis. Ve ką, pasak SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”
“Laisvės” redaktoriaus, reiškė
—-------------- jl..

ST. PSIBIŠEVSKIO

pažemint

tai socialdemokratų

mat h »

vaizdą.

Suimtieji

žmonės kankinami tol, ko! jie*
netenka sąmonės. Paskui juos
atgaivina ir liepia prisipažinti.
Jeigu suimtasai neprisipažįsta
— vėl kankina. Kankina tol,
kol pasako tai, ko kankintojai
nori.
Šitoks “tardymas” yra niekas
kita, kaip inkvizicija. Kaltinto

.......

— Tu turi tatai padaryti! — sukuždėjo Bot
— Mužiku negali užsitikėti. Lengvai gali
Abudu įnešė Ostapą į jaują ir pridengė šiau
atsitikti, kad’ patsai save išduos... Juk žinai pra ko. — Kitaip, mes visi žūsime.
dų kuliais.
Gordonas atsisėdo. Buvo išbalęs, tartum
keiktą paprotį tų žmonių išsišnekėti... O šiandien
— Jam bus čia šilta, — ironiškai nusijuokė jisai kalbės. Be abejonės jį suims...
audeklas.
Gordonas.
— Turi! — atkartojo Botko pakuždomis.
Abudu ilgai tylėjo.
— Nuštilk! — staiga sušuko Gordonas. •
— Juk dveji metai atgal jisai girtuokliavimo,
Sugrįžęs kambarį, nuilsęs Gordonas parpuo
Ilgai tylėjo.
lė kresėn. Botko vaikščiojo po kambarį dide — tęsė Botko, patylėjęs. — Rodosi, net sirgo bal
— Keista, kad Mizerskis dar neatvažiavo, —
tąją karštlige. Ar netiesa?
liais žingsniais. Staiga sustojo.
prašneko Gordonas.
— Taip.
,
— Dabar patsai laikas man pasislėpti. Kaip
Vėl tyla.
— Tokie neužtikimi žmonės. O tu elgeisi su
tik sutems, aš keliauju.
— Tu padarei labai daug, Botko, — sušneko
— Nenori pažiūrėt, kas dėsis šiandien ? — už juo neatsargiai. Jis labai mėgsta plepėti. Taip
gi jisai neatrodo kvailas. Supranta taipgi, kad Gordonas. — Be tavęs aš nebūčiau galėjęs atlikti
klausė Gordonas.
— Ne! Aš viską iš anksto žinau... Bet tu gali būt nubaustas, todėl kad žmogui, kad jisai tą viską... Mano energija silpnėjo. Reikia būti
visiškai liuosam, kad atlikti tokius darbus ramiai
klausyk! Pirm negu išeisiu... Žinai, tu gali leng nušovė tavo miškasargį.
ir su užsitikėjimu...
vai užtraukti ant savęs nužvelgimą?
— Aš turiu jam pasportą į Rusiją, — atsa
— O tartum tu neliuosas? — užklausė Botko.
- Juk gyvas liko tik Okonekas, — atsakė
kė Gordonas neramiai.
— Greitai busiu liuosas...
Gordonas.
Atsistojo.
— O ar toli jisai su juo nuvažiuos? Jis ne
Staiga abudu nutilo. Abudu buvo susiru— Tu turi dabar eiti, Botko: tuojau gali at
mokės su juo pasielgti.
pinę.
’
važiuoti gydytojas. Pasakyk tiems besmege
— Duosiu jam pinigų...
— Žingeidu, ką rytoj padarys Okonekas, —
Botko suraukė antakius ir nerviškai kramtė niams idijotams Londone, tam juokingam centtarė Gordonas atsistodamas.
raliniam komitetui,
Gordonas juokėsi pašie
papirosą, kurs tolydžios geso.
Botko nieko neatsakė. Ilgai tylėjo— šiandien vakare, taip apįe dešimtą, jisai piančiai, — kad aš spjaunu ant jų organizatoriš
— Jisai, po teisybės, perdaug žino apie tavo
> kų sumanymų. Pasakyk jiems, kad aš nieko ne
darbus, — pagalios prašneko Botko. — Dar vakar lauks tavęs miške, ties dideliu akmeniu.
noriu žinoti apie jų visuomeniškas idėjas. Tą, ką
Gordonas su baime dirstelėjo į Botką.
aš su juo šnekėjau... Jisai nepaprastai gudrus...
aš darau, darau tik dėlto, kad griauti gyvastį.
— Tai tu jam liepei ateiti?
Man atrodė, kad jisai nori pasinaudoti šituo da
Pasakyk jiems, kad vienatinis mano dogmatas —
— Taip.
lykų stoviu...
Valandėlę žiurėjo viens į kitą piktomis aki gyvasties griovimas...
Gordonas nenoriai klausės, bet Botko neap-Į
(Bus daugiau)
mis.
simaudė už tai.

■

jai nesistengia įrodyti suimtojo
nusižengimą atatinkamais to
suimtojo darbais, bet kankini
mu. Nėra jokios abejonės, kad
tokiuo budu galima apkaltinti ir
nubausti by vieną silpnesnės va-

,lios žmogų; by vieną, kuris kuo
nors ir kaip nors “demokratinės
respublikos” valdininkarrts yra
“puolęs į akį” kaipo “neištiki
mas”.
Sakysite, kad Kauno valdžia
dėl to nekalta. Kad reikia kal
tinti pačią Žvalgybą. Ne. Kau
no valdžia visa tai žino. Žino,
bet nieko nedaro, kad inkvizito
rių - žvalgybininkų siautimą su
laikius. Del U tūnos žvalgybi
ninkų žvėriškumo musų draugų
socialdemokratų frakcija Stei
giamam Seime buvo pasiūlius
interpeliaciją. Krikščionys de
mokratai tą interpeliaciją atme
tė. Gi kada Utenos InkvizicijosŽvalgybos “susektieji” žmonės
buvo nuteisti sušaudymui, musų
draugai darė visa, kad nuospren.dis butų atmainytas. Be pasi
sekimo.
Reiškia, krikščionių demokra
tų ir liaudininkų valdžia žinojo,
žinojo, bet nič nieko nedarė- Ji,
vadinas, yra kalta. Ant jos
puola atsakomybė dėl pralieto
jos pieliečių kraujo.
Lietuvos inkvizitoriai, tie
krikščioniškos “artimo meilės”
skelbėjai, kelia kruviną puotą.
Bet ar jie nepasprings?
— St. Strazdas.

L.S.S. Reikalai
Sekretorio-vertėjo pareigas
eis pats Pild. Komitetas.
Savo posėdy, birželio 23 d.,
š. m., LSS. Piklomasai Komi
tetas nutarė laikino sekretoriovertėjo nebeskirti. Tas parei
gas eis du Pild. Komiteto na
riai. Eis tol, kol bus išrink
ta nauji LSS. viršininkai —<
iki Naujų Metų. Tuo klausimu
Pild. Komiteto tarimas yra
sekamas:
Kadangi neužilgo teks skelbti
naujus LSS. viršininkų (1922
metams) rinkinius;
Kadangi draugai, kuriuos
LSS. Piklomasai Komitetas bu
vo nominavęs laikinojo sekrelorio-vertėjo pareigoms eiti,
nominacijos nepriėmė,
LSS. Piklomasai Komitetus
savo posėdy, 'birželio 23 d. 1921
nutaria:

1. Laikino LSS. sekretoriovertėjo tuo tarpu neskirti- Tas
pareigas, kol bus išrinkta nau
ji LSS. viršininkai, kartu ir
sekretoris-vertėjas,
eis pats
Piklomasai Komitetas.
2. Visais
LSS.
reikalais:
kuopų jnešimais-siulyinais, rei
kalavimais balsavimo blankų,
grąžinant jas ir tt., kuopų vir
šininkai prašomi rašyti Pildo
mojo Komiteto sekretorio St.
Strazdo vardu.
3. Narių mokesnius
reikia
siųsti d. P. Miller’io vardu, o
taip jau reikalauti pas jį mo
kesnių blankų. Jisai ves reika
lus su Soc. Partija ir joje bus
žinomas kaipo laikinis sekrotoris-vertejas.
LSS. Piklomasai Komitetas
tikis, kad tuo jisai musų orga
nizacijai sutausos daug bran
gaus laiko ir išlaidų, ir kad ši
tam jo tarimui musų organiza
cijos nariai pritars.
LSS. Pildomasai Komitetas,
St. Strazdas,
LSS. Pild. Kom. Sek re t.
Birželio 23, 1921.

DR. A. M0NTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted StM Chicago, TU.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Subata, Liepos 2 d., 1921 ffi.
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Socialistu Partijoju

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

ARGI TAI BUTŲ TIESA.

GražiausiLietuviškiRekordai
Kaina 85c vienas.
Komiškos Dainos, Monologai
7092 Pas Fotografą ir Jonas mokina kariauti.
4237 Jonas Smikis Keliauna Namo ir Mauso kelione
4646 Naujas kareivis ir pas profesorių
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos
1170 Smarkus vyras ir Kur bakūžė samanota.
1248 Velnias no boba; 2 dalis.
1249 Mano Palvys, tai geras arklys, ir Smarkus vyras.
2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu.
2343 Ant vienos galvos ir Zuavų maršas.
4180 Medžiotojai; 2 dalis.
4535 Jaunavedžių pasiskundimas. Pas tardytoją.
4795 liūdnas Gyvenimas yra Kotelyje.
4926 Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.

Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas
2356
2357
2358
2392
2393
2394
3348
3797
3840
4272

TJetuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė ir Kur Banguoji Nemunėlis.
Darbininkų Marselietė ir Sukalkime Kovą.
Sveiki broliai dainininkai ir Ko liudyt sveteliai.
Saulelė Raudona ir Jojau Dieną.
Už šilingėlį ir Šių Nakčiai y.
i
Suktinis ir Valia Valužė
Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę.
(
Ant kalno karkliai siūbavo, šią naktelę per naktelę.
Spragilų Daina ir Strazdelis.

4415 Pavasaryje ir Piemenėlis.

Chicagos Tribūne laidoj už
birželio 80 d. įdėta tokia žinutė
iš musų partijos konvencijos
Detroite:
The Socialist voted to bring
their forcign speaking 'branches
eloser to the executive committee and English speaking bran
ches.
Toji žinia yra labai neaiški.
Detalių (smulkmeningesnių iš
galių) ji nepaduoda. Išvertus
lietuvių kalbon ji reiškia tik
tiek:
Socialistai nutarė savas svetimkalbes kuopas labiau suar
tinti su Pildomuoju Komitetu
ir su angliškai kalbančiais jos
(partijos) nariais.
Vienas dalykas toje žinioje tečiaus yra aiškus. Musų partijos konvencija priėmė — be ar
su pataisomis — siūlymą keisti
konstitucijos straipsnį XI. Reiškia, svetimkalbių Federacijų
teises norima dar labiau, apribo
ti. Koks bus tasai apribojimas,
tai dar pamatysime iš konvenci
jos protokolo. Pamatysime ir
tuomet, kai tas siūlymas bus
paduotas visuotiniam narių balsavimui-referendumui.
Mums, svetimkalbių Federaci
jų nariams, visa tuo tenka ytin
rimtai susidomėti. Jeigu tasai
siūlymas bus toks, kaip kad jis
išspausdinta vienam partijos lei
diny, Socialist World’e, jisai
mums bus visai nepriimtinas.
Mums tuomet teks pastatyti
contr-klausimas: eiti su partija
ar atsimesti nuo jos? Atsime
sti bent kuriam laikui.
Jeigu konvencijos priimtas
siūlymas ištikro bus toks pat,
taip kad jis jai paduotas, tuo

4474 Mielaširdystė ir Vai verčia, laužo.

met ir musų ir visos kitos sve

3796 Eisiu manvei pasakysiu, Bernužėlį nesvoliok.

timkalbių Federacijos faktinai
yra likviduojamos. Tuo siūlymu
netik kad musų pajamos suma
žinama, netik kad Federacijų
veikimas varžoma, bet dagi ati
mama galimybė savą Federaci
nį išlaikyti. Vįenas to siūlymo
paragrafas be kita sako:
“Svetimkalbių kuopų dėjima
si į atatinkamą kalbinę Federa
ciją neverstinas. Vis dėlto, Fe

Įdainavo Marė Karužiutė, sop.
8625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.
3842 Avė Maria (lotyniškai) ir Sveika Marija.

f ■’
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Įdainavo A. Kvedaras
2223 Pamylėjau vakar, pamylėjau šiandie.
2224 Mano laivas ir {sveikatą.
3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras.

Įdainavo Marė ir Jonas Čižauskas.
3190
3244
3192
1247

Tris berneliai ir Vakarinė Daina.
Skambančios stygos ir Tu mano motinėlė.
Giedu dainelę ir Gegužinės daina.
O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis.

3905
3188
3189
3242
3290
2226
2227
2228
2340

Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlę.
j
Ant kalno karkliai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą.
Oi Motinėlę ir Motuš, Motuš.
Oželis ir Mes padainuosim.
Ko liūdi putinėli, ko liūdi ir Loja šunes ant kiemo.
Per girią girelę ir Linksminkimės.
Per šilą jojau ir Žydas statinėje.
į
Saulelė nusileido ir Parodos Maršas.
Vilniaus rūta ir Drinopolis. Maršas.

Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
4362 Kur upelis teka, Viltis, ir Pasakyk mano mylimas krašte.
4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.

J

4925 Daržely alyvų, ir Jėzau Kristau maloniausis.

7092
7026
4181
436$
4717
4796
2396
2395
2359
2530
2531
2707
2709
2653
2654
3626
3799
2581
3317

Visi lipo, visi lipo, ir Trepukas, šokiai.
Per Virvutę ir Lietuviška Polka.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė leidžias.
Virbaliaus Polka ir Sesutės Valcas.
Nedėlios Rytą, ir Del musų jaunimo.
Našlys ir Lapunėlė.
Bum čik-čik (Mazurka) ir Dėdienė (Polka).
Nemuno vilnys Valcas ir Sudiev Mazurka.
Kregždutė Valcas ir Ant Bangų Valcas.
Liuosnoris medėjas Maršas ir Vėlevos nešėjas. * '
Kasėjas ir Kaimietis ir Teklytė Valcas. I
Ant Dunojaus bangų (Valcas) ir Brangenybės Tvvo-step.
Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji.
Onutė Polka ir Išreiškimas meilės.
Ant Šešupės kranto ir lelijos žiedas.
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis.
Gražioji Polka ir Pavasario Rytas.
Batų čystytojas ir Saldus bučkis.

>
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Didžiausia krautuvė Chicagoje: gramafonų, pianų,(r* Į^J jjl
armonikų, auksinių laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, brit-\X^|
vų ir t. t. Tavorus pasiunčiamo į kitus miestus. Už
prisiuntimą nieko nerokuojame.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.,

CJncago, III.

PURITY BRAND
Selykla,Extraktas ir Apyniai
1 setas su drebučiais

$1.35

6 setai su drebučiais
Komų cukraus 2 svarai
.
Ifc
Pūki ausi importuoti čekiški apyniai sv.
$1.10
Oregon apyniai, svaras
Džiovintų miežių salyklą 2 sv.
.
. . z c
Rašykit lietuviškai reikalaudami katalogo. Iš toliau prisiųstus
orderius greitai išpildome.
Su orderiu turi būt prisinučiama ir pinigai čekiu arba money or
deriu.
>

BRIDGEPORT GROCERY

3352 So. Halsted St.

A

PirmutinisLietuviškasValstijinis
Bankas Amerikoje

Kaip sau norite, bet tai yra
jerdaug! Pasakykite, kokios
gi tuomet bus reikšmės kalbinę
Tederaciją turėti? Jokios. Fe
deracijai bus antdėta visa eilė
tam tikrų pareigų, bet teisių ji
neturės jokių. Dagi nė tos, kad
ji galėtų suburti daiktan visas
kalbines kuopas. Juk tai yra

Fabionas ir Mickiewicz ;
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUiAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Inaurinai Ir U.
809 W. 85th SU Kamp. Halsted 8L
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.! Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

I

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

Turime garbės priminti lietuvių visuomenei, kad dabar geriausia laikas, perkelti jūsų pinigus ne
sugadinus nuošimčius; į savo Valdišką Metropolitan State Banką, kuris yra netik ką po Valstijos val
džios priežiūra, bot dar paremtas šio banko šėrininkų turtu viršijančiu daugiau kaip 12-ką mil. dol.
Kviečiame visuomenę, pradėti taupyti jūsų pinigus arba atidaryti čekių sąskaitą šiame banke. Mes
lygiai busime dėkingi pradėjusiems taupyti didelę ar mažą sumą. Pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
•
,

MOKA 3% I METUS
Skolinam pinigus ant 1-mo mortgečio už 6% keliaujantiems į Lietuvą, parupinam pašportų vizą
dykai; perkantiems pas mus laivakortę. Parduodam draft čekius, pagal dienos kursą, kuris bus mainoma visose Lietuvos bankose.
įlankos Valandos: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Utarninke ir Subatoįr/s iki 8:30 vai. vak.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurndestyj:
A8SOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet>
PanedSliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6890
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia AveH
Tel. Haymarket 8869.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki G po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

SUTVARKYK
SAVO ATEITI

k-.. —■.■i.—... .
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S. W. BANES

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

Tas tik tau, kouinet senatvėje atrasi neprigulmybę ir busi laisvu nuo finansinių rūpesčių, arba jei geisi paskirti

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

metus kitų gerovei.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■V

Kontroliuok savo išmokėjimo konvertukus, o ateitis už
tikrinta. Dek reguliariai — savaitėmis arba mėnesiais
—- bėt priprask, nes pereiga nebus praleista.
Musų 3% interesto padarys jūsų įdėtus pinigus au
gančiais. Pradėk šiandien taupinti.

Ė PRANEŠIMAS■
Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

W i si Si i )i

savingsBank

97ie Bank.ofu5afetĮĮ andFnendlyScmce
Rooscvčlt Road Jat Kalstai*Strcet: Chicado
.

_________

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

O

nesąmonė!

Naujos Lietuviškos rolės dėl piano. Kaina $1.
42127 Lietuviška Muzika
I <
6244 Žirgelis šokis
6318 Vengerka
6333 Suktinis ir Rūtų darželis
6245 Aguonėlė Mazurka
,
6186 Klumpakojis ir Pakeltkojis
10338 Noriu miego, saldaus miego
40404 Era mano brangi, Era mano miela; su žodžiais.
40406 Meilė, su žodžiais
10405 Varpelis, valcas.

€

deracija neturi teises nepriimti
turios ndrs kuopos, pareiškusios
noro dėtis į ją”.

Įdainavo chorai S. Shimkaus, šv. Cecilijos ir etc.

t

........ -

Chicago, III.

Draugai anglai turi teises ir
gali reikalauti iš musų visko, bet
to, kad mes turėtume aną japo
niškąjį “harakirį” išbandyti —
niekados! Mes manome, kad
mums yra labai svarbu netik
partijai priklausyti, bet taipjau
ir savą kalbinę organizaciją iš
laikyti. Be jos mes ir sau ir
pačiai partijai jokios naudos
neatsinešiine.
įsivaizdinkite šau tokį dalyką. Musų organizacija nutaria
leist savo organą — kas savaitę
(kas būtinai reikės padaryti).
Didžiuma kuopų sutinka antsidėti nepaprastų mokesnių, kol
organo reikalai “eis į tikras ve
žes”. Mažuma tuomet gali su
kelti “revoliuciją” ir nuo Fede
racijos atsisakyti. Ką tatai reiš
kia? Nieko daugiau, kaip savo
rūšies' anarchiją. Pagalios, vie
nai kuriai nors kuopai nepatiks
tam tikras musų organizacijos
viršininkų elgęsis ar koks nors
didžiumos kuopų tarimas, ir ji
— marš

iš

tinkamai savo darbą išplėtoti:
gauti daugiau savo organizacijai
narių ir pritarėjų, o tuo ir pa
čios partijos rėmėjų.
Visai aišku, kodėl draugai anglai šitokį siūlymą duoda, Tą
žingsnį daryti juos privertė
baimė svetimkalbių Federacijų.

Praeity mat tos Federacijos vi
są partijos darbą buvo supara
lyžavusios. 1918-19 metų “kairiasparniai” didžiumoj buvo tų
Federacijų nariai.
Bet tai yra didelė klaida. Kas
buvo praeity, nebūtinai turi pa
sikartoti ir ateity. Pagalios,
partija juk kitų priemonių turi,
kad nuo to pavojaus apsisergėjus. Tad kam varžyti Federa
cijas?
šiaip ar taip, o visa tuo mums
tenka rimtai susidomėti. Ir iki
šiol partijai mes davėme visa,
ką tik galėjome duoti. Jeigu gi
dabar ji reikalaus ir to, ko mes
negalime jai duoti, tuomet —

organizacijos. kažin ar nebus geriau

Partijai, suprantama, delei to
jokios skriaudos nebus. Bet
musų organizacija nukentės.
Tokių pavyzdžių butų galima
duoti daugybę. Pavyzdžių, ku
rie rodo, kad draugų anglų siū
lymas mums yra nepriimtinas.
Jisai mums reiškia politinę saužudybę ir, galų gale, nuostolį
pačiai
partijai. Neturėdami
stiprios kalbinės organizacijos,
savaimi aišku, mes negalėsime

pasilikti

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

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

PRANEŠIMAS
Town of Lake Lietuviam

Apsauga Padėliams Pinigams
Security Bank
mmsmsmimummzB orchicago aHMzzmmmmzi
Milwaukee*Ave. cor.Carpcnter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3%

PELNO ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

vieniems ir savus reikalus tvar
kyti taip, kaip mums geriau iš
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
puola?
— St. Strazdas.
(Dėdama šitą straipsnį, Re Atdara panedeliais ir subatomis Iki 8 vai. vak
dakcija turi pastebėt, kad jo au
torius perdaug skubinasi su to
kiais radikaliais sumanymais,
Tel. Monroe 2804
kaip pasitraukimas iš Socialistų
Partijos. Reikėtų jau bent pa
DR. W. F. KALISZ
laukti, kol pilnai paaiškės kokį
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
tarimą priėmė partijos konven
1145 MILWAUKE*E AVĘ.
CHICAGO.
cija. Red.),

Saugios Depozitu Dėžes

Pranešame lietuviams, jog
atidarėme naują krautuvę
po No 4617 S. Ashland Avė.,
kur laikome: vyriškus dra
bužius, naujausių madų, siu
tus, skrybėles, čeverykus,
marškinius, kakląraikščius
ir kitus vyrams reikalingus
aprėdalus.
Parduodame pigiau negu
kur kitur ir užtikrinam pil

ną pasitenkinimą.
Užkviečiame visus lietu
vius atsilankyti.
Savininkai.

M. RONDIS ir
J. JANUŠAUSKAS
4617 S. Ashland Av.,
Chicago
Pastaba: Atvažiavusiems
iš kitų miesto dalių, mes at
lyginsime karfėrą.

NAUJIENOS, Chięago, Iii,
■ ffl. -J L-JS*■ll" !■"1 ..1 '

■JI___ . .1,

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

Ir vėl karo stovis Haiti..

KELIONE I LIETUVA
SU PALYDOVU

viai butų kuogeriausiai aprūpinti
kelionėje, kad jie
gautų tinkamų ir
draugiškų patar
navimų muitinėse
ir t. p., siunčiame
drauge palydovų
pilietį

Vytautu Šauklį

Jis iškeliaus su niiisų keleiviais

pabaigoje Liepos (ar pradžioj

reikalais ir su išgavimu “Income Tąx” kvitų New Yorke.
Kas norit turėti ramią, gerą ir linksmą kelionę į Lietuvą tėvynę,
tas tuoj privalo užsisakyt sau vietą.
Užsakydami vietą ir klausdami informacijų, prisiųskite mums iš
kirpę šį paskelbimą.
Užsisakymus* ir pinigus siųskite šiuo adresu:

BALTIG STATES BANK

AR MANAI APIE NAMUS?

New York, N. Y.

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?
Bųngalows, dviejų flatų,

“B.”

ofisams namų, teatrų, ligonbučių 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.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja, ’
FREDERICK BROS.,
3700-10 S. Halsted St.
Te!.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

AR NORI NAMO?

.Ar Jus Kankina Pleiskanos?
NAUDOKITE RtlffleS
Ar Jums Galvos (Mą Nislti?
NAUDOKIT E JPirftfer
Ar Jų* 4 Plaukai*Slenka?
NAUDOKITE RUffltS
j
Ar Jus Norite Apsau/olr Juos?^,/
4 NAUDOKITE Įįufflej r
U?Luomui savo plaukų gražiais tr tankiai*
NAUDOKITE fylffles
Užlaikymui ^ahnoe odos sveiku u* švariai
NAUDOKITE

Žengk prie telefono
Pašauk National Headąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog
iš ifidirbčju per pašty už 75c. bonk^Z

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th S t.

Turime taupymo skyriy.

Brookljm. N. Y.

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncertinų, skripkų, rekordu visokioms
A
kalboms, gramafonų ir auksi- vJihv
nių visokių daigtų: žiedų ir,
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik
K. PIKELIS.
1907 So. Halsted St..
Chicago. III.

Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, IU., Tel: Cicero
1361.

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

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

: Laivakortės Jau Atpigo Į
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt laivakor
tes stačiai i Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepojų. Pašportus parūpiname kožnam. Musų yra didžiausia ir, atsakančiausia
lietuvių Agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei
norit turėti pigią ir malonią kelionę į Lietuvą-tėvynę.
LITHUANIAN TRAVEL BUREAU,
136 E. 42nd St.,
New York, N. Y.

NEW YORK. — Republikonas
Ilardįngas, kuris rinkimų kam
panijos metu Haiti klausimą bu
vo padaręs savo kampanijos
klausimu, dabar elgiasi lygiai
taip pat, kaipir demokratas Uni
sonas. Laivyno departamentas
andais pranešė, kad Haiti’je ir
vėl tapo paskelbtas karo stovis.
Delei to, taip sakant, dar bu
tų “pusė bėdos”. Laivyno de
partamentas tečiaus nepranešė
vieną labai įdomų dalyką, tą, bū
tent, kad Haiti laikraščiams už
drausta perspausdint netik Hai
ti Piliečių Sąjungos išleistąjį pa
reiškimą apie padėtį toje šalyje,
bet jiems neleidžiama spausdinti
ištraukas iš Jungtinių Valstijų
laikraščių, kurie apie tą pareiš
kimą šį-tą yra suminėję.
Vielos (New Yorko) laikraš
tis “Nation” delei to yra išpausdinęs ilgesnį straipsnį. Sako,
kad naujoji republikonų admini
stracija šituo elgesiu pasirodė
“pilnoj savo nuogybėj”.

Teisėjas Francis VVilson, kri
minaliam teisme, užvakar nu
teisė Josq)h Lindgren nuo me
tų iki visam amžiui kalėjimai!
už moters suvažinėjimą auto
mobiliu-

Visi keleiviai bus aprūpinti su pasportų, vizų ir bagažo

294 Eighth Avė.

AKUAERKA

[Iš Federuotosios Presos]

Kad musų kelei

Rugpjūčio).

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

Republikonų administracija da
ro tą patį kaip ir demokratų.

SU BALTIG STATES BANKO KELEIVIAIS
SIUNČIAMAS PALYDOVAS
IS NEW YORKO Į LIETUVį

VYTAUTAS ŠAUKLIS

Subata, Liepos 2 d., 1921 m.
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Tel.: Yards 413
Tarpe Herinitage ir Paulina.
Suvedamo dratus 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.

Baigusi Aka*
keri jos kolegl
ją; ilgai prak
tikavusi Penn
silvanijos hos
pitalėse. Pa
sėkmingai pa
tarnauja prie
giu.dymo. Duo
da rodą viso*
kiosa
ligos*
moterims ir
merginoms.

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
I LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, Čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipilkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl

Lithuanian Sales Corp.,

Lith. Sales Corp.

8249 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:0-0 vakare.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

Per

EaCANADA LINESU
third!
classĮ

Vienintilis tiesus kelias į Baltiko Portus

S. s. POLANI) IŠPLAUKS RUGP. 10.
I'iukiausis valgis, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem
lovom.
Platesnių informacijų ir kainų kreipkitės i
KOMPANIJOS OFISĄ
No. DEARBORN ST, CHICAGO, TLL.
Arba prie vietos Agento.

People Teatro Name,

Daktaras Petras Šimaitis

■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS

:

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

J
g
g
■
g
■

3107 So. Morgan StChicago, UI.
■ VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryto
B
ir nuo 5 iki 8 vakare.

1900 So. Halsted St.

2407 SO. LA SALLE ST.

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS

LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.
Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė.,
Roseland, III.

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

DR. A. A. ROTU

IŠDIRBTOS

A. P. CALLAHAN & CO.

J. P. WAITCHES

KAS TOKIO, APIE VARTO
TUS AUTOMOBILIUS.
Skaitykite musų didelį paskelbimą
.'! L.
------ -iJ.! t.»
Šiame Jaikraštyj, kitoj vietoj. PeržiuTelephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicagt rėkit, gal paimsime jūsų seną auto
mobiliu, kaipo dalį mokesčio.
MITCHELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michigan Avė.
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas; 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
Chroniškos Ligos
7—8 vak, Nedaliomis 10—12 dieną

DR. yuška

|

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

Telephone Yards 5332 B

ŠVIEŽIOS Ml ELEŠ

FRASVk

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

: DU. M. STUPNICKI

MONTREAL iki
HAMBURG, DANZIG ir LIBAVO

0

Dr. W. Yuszkiewicz

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau žinių
apio laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

1

DR. M. T. STRIKOL’IS

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 2G3

414 Broadway, Boston 27, Mass.

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

Praktikuoja 30 metai
Ofiaasi
3149 S. Morgan St., kerti 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yardn 687

1616 W. 47th St., Tel. Bonl. 160

Lithuanian Sales Corporation

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

DR. G. M. GLASER

jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre

kybos Bendrovės Šerų, kurie dabar parduodama po $77)0 vienas, nes
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.

Reikalingi akiniai.

Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D
2221 So. Kedzie Avė-

Tel. Canai 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W, 63rd St.
Tel. Frospect 3466

Vai. 1—2; 7—9 po piet

OROSERNINKO

JU SAVO

Dr. R. Wagner
ųp Telefonas: Boulevard 7042

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

10 Metų Šitam Bizny.
Visi Rėmėjai Pilnai
Užganėdinti.
Pinigų Siuntimas, Pasportai,
Laivakortės.
Perkame ir parduodame namus
ir farmas.
Perkame ir parduoaame pir
mus ir antrus morgečius.
Duodame paskolas ant namų.
Padarome visokius dokumentus.
Teisingas, greitas ir geras pa
tarnavimas.
Ofiso valandos:
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis
iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2
po pietų.

E X T R A.
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 pirkaite taje
rus, ateikite ir pamatykite
visą darbą, tad sutapysite
pusę pinigų.
J. ZAKES,
WESTERN
TIRE RETREADING and VULCANIZING.
2514 So. Halsted St.
Chicago, III.

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashlaed A v.
Phone: Prospect 2704

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistaa
4712 South Aahland Avė.,
arti 47-toe gatvie

Reumatizmas Sausge’e

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZAIJLYS
Lietuvys Dentistaa
10801 So. Michigan A v., Roselaud.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų Iki 9 vakare.

IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
DENT1STAS
1821 S'o. Halsted St., Chicago, III.
kampa* 18th St.
Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canai 257

—*

Kepėjai

Turime 6,000 pardavėjų Chicagoje
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

Phone Canai 6222

DR. K. NURKAITIS
AKINIŲ
Pritaikytojas
2201 W. 22nd and
So. Leavitt Sts.
Vai.: vaik. 5—9

■

J lįsti n Kulis

■

M 3269 So. Halsted SI. Chicago, III. |
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PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

DR. C. K. KLIAUGA

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavončs pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Kotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utaminkais
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro,

A. F. CZESNA.

1657 West 45-ta tatvi, Chicago, DL
Telef, Boulevard 4552

glūOTūS, CTfcSgP, m

Subata, Liepos 2 d., 1921 m

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Mrs. Ethel Cook, dvidešimts
dviejų metų amžiaus, atvyko iš
Dės Moines i Clucagą pas savo
vyrų, neturėdama nei grašio pi
nigų. Bet jo ji čionai nerado.
Jai atvažiavus jis dingo.

Sveikatos komisionieriai tyrineja

alų,

kuris

“tikras alus”. Jie

vadinamas

mano,

kad

į tą alų yra maišoma eterio.
Mat eteris, kaipir alkoholis, tu
ri ypatingų veiksmų ant žmo
gaus smegenų.
Užvakar duota policijai ži
nia, kad moteris miršta ant
Harrison žaidimo pleciaus. Po
licija ten nuvykus rado Mrs.
Auna Kuto, 1481 W. Hunor gt.
Jinai nugabenta i apskrities li
goninę, kur už kelių minutų
pagimdė septynių svarų sūnų.

Carl Wanderer, kad išsigel
bėjus nuo kartuvių naudoja sa
vo pačios tūkstantį dolerių. Jis
yra nužudęs savo pačių ir už
tai nuteistas pakarti. Bet dabar
norima priparodyti, kad jisesųs
beprotys ir todėl negalima jį
pakarti.

Polic.manas John A. Cartan
be leidimo išvažiavo pažiūrėti
Dempsey ir Carpentier mušty
nių. Policijos prievaizdas dasižinojęs suspdendayo jį. Suspen
duotas ir policistas John A. Garrett už girtuokliavimų.
Mrs. Elizabeth Mauthorne,
6308 Union gat. užvakar gavo
$10,000 iš aptiekorio
Charles
M. Farl>es, prie 59 ir Normai
avė. Jis per klaidų padavė jai
vodingų saldainių. Už tai ir tu
rėjo užsimokėti tų pinigų su
mų.

Lietuviu Rateliuose
Leveskio Prirengiamoji ir
Prekybos Mokykla vakar užsi
darė vienam mėnesiui vakacijų.

Kadangi ant rytojaus bus
°Fordžiulajaus” šventa, tai ge
ra proga lietuviams gražiai ir
sveikai praleiti laikų tyrame
ore, išgirsti geriausio lietuvių
kalbėtojo kalbos, pasiklausyti
gražių gerai išsilavinusių cho
rų dainų, ir pasišokti. Pikni
kas tęsis iki vėlos nakties, nes
ant rytojaus vistiek šventa ir
žmonėms nereikės skubintis na
mo pailsini. — Baltrus.

ROSELAND.
Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis
birželio

26 <lieny

turėjo

išva-

žiavimų Beverly Ilgis miške,
kadangi rosclandiečiams
ta
vieta nepriprasta (o daugelis
roselandieČių ir nežino daugiau
kaip tik \Vashington Heights
miškų,) tai svečių buvo nedaugiausiai. Vis dėlto buvo vi
si Batelio žymesnieji darbuoto
jai ir jo rėmėjai.
Toj pačioj vietoj buvo išva
žiavimas ir moterų “Apšvietos”
draugijos. Tatai visi susispietė
vienan buryn apie porų stalų
vaišinos užkandžiais,
šneku
čiavo ir linksminos iki vėlu
mai nakties. “Apšvietiečių” ir
jų svečių taipjau buvo neperdidžiausias būrelis. Visi tečiau
buvo patenkinti surengtuoju iš
važiavimu ypatingai rateliečiai
buvo labai patenkinti “apšvictiečiųV draugiškumu.
— Bijūnėlis.

PIKNIKAI.

/
Žmonių keistumas! Dabarti
nis laikas, tai vakacijų laikas:
vieni išsiprašo nuo darbavių
vakacijoms kokią savaitę kitų,
kitus leidžia, o kitus darbda
viai atleidžia. Laiko turėdami,
važinėja
aplankyt gimines,
draugus bei pažįstamus. Iš dimiesčių, kaip kad
Chicagos
važiuoja į mažesnius mieste
lius tyru oru pakvėpuoti,
o
iš mažesniųjų miestelių važiuo
ja Chicagon, — tad ir yra tas
keistumais.
Atvažiavusiems
iš mažesnių miestelių, Chica
gon, sunku prie šio miesto oro
priprasti, tad kad atsigavus,
reikia išvažiuoti iš miesto. Su
svečiais važiuoja ir vietiniai. O
kur gi važiuoja? Nagi į pikni
kų. Todėl du šventadienius

Bėgyje anetų mokyklą lan sulaukus, turime visą eilę pik

r
Universal State Bankas paren
gė Basket Pikniką nedėlioj, lie
pos 3 d. B i versi dc miške.
nikų:

kė dienomis, vakarais ir nedėIdieniais iš ryto 127 vyrai ir 24
moterys. Lietuvių kalbos moki
nosi 59 mokiniai; prirengiamų
Norinti tyru oru pakvėpuoti
jų kursų 76 ir prekybos 1(5
mokinių. Mokykla vėl atsida ir gražiai skambančių dainų
rys rugpjūčio mėnesio prad- pasiklausyti, gali važiuoti lie
pos 3 d. t. y. nedėlioj į Cher
Ž1OJ.
nausko daržą, Lyons, III. Ten
bus piknikas parengtas Pir
KUR BUSIT RYTO?
Byto “Naujienų” redaktorius myn Mišraus Choro, . Lietuv.
P. Grigaitis kalbės dideliame Soc. Vyrų Choro ir laisvama
piknike
Chernausko
darže, nių kuopos.
Liet. Piliečių Darbininkų P.
Lyons, III. Taipjau dainuos di
dieji Chicagos lietuvių chorai Kliubas turės pikniką National
ir bus kitokių
pamarginimų. darže, taipgi nedėlioj.
Bridgeporto Dr-jų Susivieni
Piknikų rengia bendrai šios
svetainės
organizacijos: Pirmyn Mišrus jimas budavojimui
Choras, Cliicagos Lietuvių So turės pikniką panedčlvj, liepos
cialistų Vyrų Choras ir L. L. 4 d.
Bet nereikia pamiršti,
kad
Eederacijos 1-nia kuopa.
ypatingai iškilmingas piknikas
parengtas LSS. kuopų, Natio
nal Grove darže Biverside, panedėlyje, liepos 4 d. Pasirinki
te vieni vieną, kiti kitą ir va
žiuokite pasiskirtai! piknikam

KAIP PUSAMŽES
MOTERYS
Gali išsigelbėt nuo baisių
kentėjimų to laiko, nau
dojantis Ponios Block
patarimu.

m

Hopkins, Minn. — “Laike keitimo
si mano gyvenimo, kentėjau karštį
per du metu. Patemijau Lydia E.
Pinkham Vegetable
Compound pagar
sinta laikraštyj ir
naudojant jį sulaukiau geni pal
J sėkmių. Rekomen|k
MII
JUSM gyduoJibl Įes savo draugėms
#alit pagar|
3,nt M faktą, kaiI
.....Z,, J po liudijimą.” —

Žaislas
UŽDAVINYS1 No. 22.
Pamėginkite šitą:
Diedukas paklaustas, kiek jis turįs
metų, atsake: kad ėmęs mano metus,
ir mano sūnaus metus, sudėsi daiktan,
tai mudu turėsim kartu 109 metus;
Jeigu sudėtum mano metus su mano
sūnaičio metais, tai mudu kartu tu
rėtume 85 metus; jei vienok mano sū
naus metus sudėtum su mano sūnai
čio metais, tai daikte juodu turėtų 56
metus. — Klausimas: kiek metų die
dukui, sunui ir šunaičiui?

ATSAKYMAS | UŽDAVINIUS.
No. 20. — Iš padarytos iš 15 degMrs. ROBEKT BLOCK, Box 542, ;ukų šitokios penkių langelių figū
Hopkins, Minn.
ros
;
I’as yra sakoma, kad nei viena mo
teris iš tūkstančių neperleidžia na
tūrai i škai savo keitimąsi be patyri
mo lavume* be kankynių; o kartais ir
skaudžių symptomų. Tie baisus skau
smai, gilus diegliai, pajuodavę pa
akiai, svaigulys nerviškumas, tai tik
keletas symptomų. Kiekviena šio am jeigu atimsi tris degtukus: vieną iš
žiaus moteris turi naudotis ponios vidurio, viršutinėj linijoj, ir du iš
Block patyrimu ir mėgint Lydia E. apatinės kerčios, kairėj, tai ir liks
trys vienodo didumo ir kits su kitu
Pinkham Vegetable Compoundą.

Bridgeporto Draugijų
DU ISTORIŠKI PAMINfiJIMAI dėlSusivienijimo
statymo svetainės piknikas bus

lybiai susiduriantys langeliai:

Tą uždavinėlį teisingai išrišo ir at
sakymą atsiuntė: John Butkus, Chicago; Izidorius čemis, Chicago; K.
Kavaliauskas, Chicago; Vera Stradomskaitė Grade 7B, Chicago; Alber
tas Prasčius, Chicago; Frank Jodvalkis. Leechburg, Pa.; Miller, Thomp
son, Iowa.
No. 21. — Veros Stradomskaltos
užduota mįslę: Kas yra tas daiktas,
kurio pardavėjas nemėgsta, pirkėjui
nereikia, bet jis perka jį kitam, o tas,
kam nuperka, su tuo daiktu nebesi
skiria, bet jo nemato nei nežino? —
vos du žaislininkai teatspėjo: Bertha
Kiršia iŠ Royalton, III., ir Frank Jodvalkis iš Leechburg, Pa.
Jie aUiun*

tė atsakymą; Grabas,—ir teisingai.
Kitų atsakymai buvo klaidingi.

Gentims, Illirijos karalius bu
vo romėnų pergalėtas 168 m»
pirm Kristaus. Žolė tapo užvar
dyta pagal jį gentian, kurios
karčios šaknys nuo minėto lai
ko vartojamos vaistams. Pri
klauso cascara sagrada ir kitos
žolės paaugėtinimui Trinerio
Karčiojo Vyno, labiau patikėti
nos gyduoles, blogam apetitui,
galvos skaudėjimui ir kitų pil
vo
nesmagumų. — Angelica
yra kita senai žinoma. Jos kar
čios šaknys buvo vartojamos
.mo

Masu

vidurių

Verai

Stradomskaitci.

iv nžilc lėtoj i tuo

žmonių. Em-

šimtmetyje, davė didelį pagyri
mą šiai gyduolei, kadangi jis
tikėjo buk angelica auga Če
kijoj, kaipo geriausia ir visuo
met jam buvo
pristatoma,
kuomet keliaudavo tolimesnę
kelionę. Yra šiandien augščiau
gerbiamas Trinerio Angelica
Kartusis Tonikas, gyduolė ku
ri rėmėsi ant nervų ir suteikia
geriausią sveikatą. Mėgink šias
Amerikos
paštas atsiuntė Trinerio gyduoles, nes gali gau
“Naujienoms” pranešimą, kad ti visose vaistinėse pas vaistų
Lietuvon žmonės nebesiųstų pardavėjus.
pinigų indėję į laiškus nors ir
Mini—
registruotus, nes už juos neat <MWBgggenii
sako Lietuvos valdžia. Pinigai
galima siųsti tik perlaidomis
Chicagos Chorų piknikas. — Rengia
arba šekiais, kaip kad siunčia Pirmyn
Mišrus choras, Chicagos vy
“Naujienos” per savo pinigų rų socialistų choras, Liet. Laisvama
nių Federacijos 4 kp. choras, nedė
siuntimo skyrių.
lioj, liepos 3-čią, tMrnausko darže,
Amerikos pašto pranešimas Lyons, UI. Apart gražių dainų ir
įvairių žaislų bus prakalbos — kal
skamba sekamai:
bės Naujienų redaktorius P. Grigai
Publishers Naujienos,
tis. Kviečiame visus chicagiečius at
silankyti.
— Komiteas,....
1739 So. Halsted st.,
Chicago, Illinois.
Lietuvių Darbininkų Draugija Ame
Dear Sir: —
rikoj rengia išvažiavimą j Jefferson
Your a t ten t i on i s respectful- mišką nedėlioj, liepos 3 d. supažin
ly invited to the follovving no- dinimui draugijos narių šeimynų. Bup
kalba 3 vai. po pietų apie draugijos
tice issued by the Department tikslus
ir uždavinius. Kviečiamo gau
siai
dalyvauti
ir šviežiu oru pakvė
regarding money sent in regispuoti. Reik imti Milvvaukee Gale ka
tered letters to Lithuania.
rą; kai sustos, eiti Milw. av. biskį ir
The postai administration of po tiesei j žiemius, kokią 15 min. bu
— Komitetas.
Lithuania bas advised this de- sit pamiškėj.
partment that it Avilį not be
responsible for the loss of mo llacine, Wis. — S. L. A. 100 kuo
ney inserted in letters sent the- pos gražus išvažiavim-as bus liepos 3
Midvvay Parke. .Kviečiame visus
reto under regis t ra t i on. Accor- d.
vietos lietuvius dalyvauti.
dingly, scndor^shotdd be war— Komitetas .
ned not to transmit money to
Lithuania in letters,
even Simano Daukanto Dr-ja laikis savo
though such letters are regis- pusmetinį susirinkimą hedėlioj, liepos
3 d., 1 v. pietų, Mark Whito Sųuarc
tered, as this practice docs not salėj.
Bus daug svarbių reikalų svar
afford any guaranty of sale stymui, jei kurio nariai neatvyks susirinkiman, bus bausme pagal kon
transmission.
stituciją.
— Valdyba.

Pinigai nevalia siųsti
Lietuvon laiškuose.

Pranešimai

E. R. White,

Acling Second

Asst.

pos 3, kaip 1:30 vai. po pietų papras
toj svetainėj. Nariai ir nares prašo
mi susirinkti laiku, turim daug da
lykų nuveikti.—Užr. Rašt. M. Kaupas.

Rc.selando lietuviai rengia pirmą di
delį apvaikščiojimą šios šalies pager
bimui. Apvaikščiojlmas bus liepos 4
d., 9 vai. iš ryto ir prasidės nuo
10806 Wabash gat. Roseland, 111. Apvaikščiojime bus sakoma anglų ir
lietuvių Icalbose pralcalBos. Keto bus

<la.iru}

ir

piano

dalyvauti

visus

solų.

Tatai

kviečitune

lietuvius ir

lietuvai-

tos, kaip vietinius, taip ir iš apiclin*
kės.
Būtent, iš Pullmano, So. Chica
valde Čekiją 14-tam gos, Bumsidcs
ir k.

Jūsų nurodomame uždaviny (No. 15)
mat buvo pasakyta: išbraukti šešis
skaitmenis taip, kad likusių trijų
skaitmenų suma butų 20, — supran
tamas dalykas nemainant likusių tri
jų skaitmenų vietos. O tai ir tega
lima padaryt tik vienoj eilėj palikus
9, antroj 11.
žaislo vedėjas.

Post

-------------------- Rengimo Komisija,

J. Savickas, A. Staponavičia, F.
M. Jogminas.
t

Draugystė šv. Jono Krikštytojo,
Burnsideje, dalyvaus Ketvirtosios
Liepos apvaikščiojime kartu su roselandiečiais. Visi nariai yra kviečiami
susirinkti į Visų Šventų parapijos sve
tainę 9 vai. ryto, panedėlyje.
Komitetas.

d., 7:30 v. v. D. Shemaičio svet. 1750
S. Union Avė. Visi nariai susirinki
te, bus svarbių tarimų.
— A. Booben.

IŠVAŽIUOJA LIETUVON.
šiandie 11:40 vai. vakare per
Naujienų pinigų siuntymo sky
riaus patarnavimą išvažiuoja į
SLA. 226tos kuopos nariams. Del
negalėjimo finansų raštininko būt re
Lietuvą:
guliariame susirinkinve, visi nariai
Petras Žukas
kviečiami savo mokestis užsimokėti
šiandie, liepos 2 d., kaip 7:30 v. v.
Petras Skeiris
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė.
Petras Zuikelis
— F. Hermanas.
Petras Domikas
righton Vark. — LSS. 174 kp. mė
Magdalena Domikienė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, lie
Juozas Domikas
pos 3 d., 10 vai. ryto Pociaus svet.,
3824 So. Kedzie Avė. Draugai susi
Jonas Dakonis
rinkit paskirtu laiku, nes turim daug
Tadeušas Petrikis
svarbių orgapizacijos reikalų aptarti,
Jie visi išplauks July 6 Ad- ttaipgi reikės išrinkti darbininkai pik
įvyks liepos 4 d.
riatic laivu j Southampton, iš nikui, kuris —
Kp. Organizatorius.
ten, Antwerpan ant Eydtkunų.
Prie progos reikia
pranešti, L. S'. S. 81 kuopos mėnesinis susi
įvyks subatoj, liepos 2 d.,
kad nuo šiandie laivakortės rinkimas
lygiai kaip 8 vai. vakare, Liuosybės
pabrango apie 20
nuoš. Bet salėj, 1822 Wabansia Avė. Delei svar
organizacijai reikalu aptarimo vi
Naujienos da šiandie gali ati bių
si nariai turi laiku pribūti.
duoti už seną kainą.
— Kp. Raštininkas.

VYRŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU

KEIKIA

JIESKO PARTNERIŲ:

davloininko

prie

&e-

verykų taisymo, mokantį dirbti

ant mašinų. Nuolat darbas ir
gera mokestis.
REIKIA partnerio prie geriau
714 W. 31st St.
sio biznio, kuris galėtų atlikti
ofiso darbą ir salesmano. Turi
REIKIA pirmos klesos barbe
turėt $1,600.00. Atsišaukite tie
no, kuris galėtų lietuviškai ir
siai į dirbtuvę.
lenkiškai kalbėti. Atsišaukit
1804 W. Division St.
greitu laiku.
JOHN SHULTZ,
4602 S. Ashland Avė.

REIKIA ŪARBININK
MOTERŲ

REIKIA merginų ir moterų
apsiaustų dirbtuvę. Patyrimo
18tos Gatves Kolonija. — Lietuvių
Polit. ir Pašalpos Kliubo pusmetinis nereikia. Gera mokestis ir prisusirinkimas Įvyks subatoj, liepos 2 imni darbovietė. Kreipkitės:
PERCIVAL B. PALMER & CO.

367 W. Adams St.

AUTOMOBILIAI
IŠMAINYK SAVO •
SENį KARį
DARYK TAI DABAR
Jūsų seną karą (nesenesnį kaip 1912)
imsime į mainus kaipo dalį
cash išmokesčio.

TINKA KIEKVIENO
KIŠENIŲ!
Parduoda karus išmokėjimais

KABAS

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

REIKIA moterų operatorių 96 karai, iš kurių gali pasirinkt
PIRMIAU ATEISI,
prie marškonių maišelių. Leng
PIRMIAU APSIRŪPINSI
vas, švarus ir pastovus darbas. DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR
BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ
F. BENJAM1N GREENMODELIŲ
Roseland. — Petnyčios ir Nedėlios
BURG
&
CO.,
Visi
Mitchellio
pertaisyti lygiai
vakarais Liepos 1 ir 3 d., 8 vai. vak.,
gvarantuojami
kaip ir nauji.
Brolių Strumilų svet., 107 ir Indiana
1438 W. 37th St.
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

Avė., bus gražios prakalbos anglų ir
lietuvių kalbomis apie svarbius gy
venimo reikalus. Taipjau bus geri
giedoriai ir Olandų Choras. Nedėlios
vakare grieš gražus benas. Kviečia
me visus lietuvius, vyrus ir moteris
atsilankyti. Įžanga dykai. Nebus nė
jokių kolektų.
— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo vyro Prano Stan
kaičio, malonėkit at^išaukt.
Šakių Apskr.,
Sintautų valsč.,
Braškių kaimas,
Petronėlė Stankaitiene.
Lithuania

APSIVEDIMAI.

JIESK9 KAMBARIU

North Side. — SLA. 226 kuopa lai
kys savo mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, liepos 3 d., 1 vai. po pietų, Viešo
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė.
Visi nariai susirinkite laiku.
(
— Rašt. K. Markus.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAM TIKRŲ AGENTŲ.
Ir taip vyrų katrie nori lavintis,
>uti agentu ir prasidėti dirbti savo
atliekamu laiku vakarais ir nedėldieniais. Pradžio' yra lengva; galima užjelnyti nuo $100.00 iki $200.00. Tikri
agentai padaro daug daugiau. Gana
, ums bebūti vergu ir belaisviu prie1
uunkaus darbo ir be geresnios atei-;
ties. Stok prie musų savo išlavini
mui. Be skirtumo kuom dabar užsiANT RENDOS 2 miegkambariai, mat ir kur gyvenat, rašykit, o apinkanti dviems vaikinams vienas aikysite brangius biznio patarimus
cambaris. Steam heat šiluma ir te- absolutiškai dykai, bet verte jums
efonas. Kreipkitės:
mis aukso. Adresuokite: Chas. Uraik
MR. FLOYD REDDISH,
Room 342, 154 W. Randolph St., ar
3323 S. Halsted St.
ba į namus ant susitarimo 4545 So.
Tel.: Yards 1715
Talman Avė., 2 lubų.
Galima kambarius ________
matyt____
visada po
I i e p o s 4-ai < I i c n u i.

LSS. Chicagos kuopos rengia dide
lį pikniką panedėly, liepos 4, National
Grove darže, Riverside, 111. Visi pra
šomi atvykti. Bus didelės varžytinės,
žaismes, dovanos ir gražus progra
mas.
— Komitetas.

S. L. A. 139 kp. pusmetinis susirin
master General, kimus bus subatoj, 2 d. liepos, 7:30
v. v. Aušros kambariuose, 10900 So.
JIEŠKAU apsivedimui merginos
Sincerely yours,
Michigan Av. Visi nariui atsilanky arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 30
XV- H. Carlile, Postmaster kite, nes turim svarbių dalykų ap metų amžiaus. Geistina, kad mokėtų
— Valdyba.
angliškai. Nežemesnė 5 pėdų. Esu 29
Lietuvių kalba šis praneši svarstyti.
metų amžiaus vaikinas. Buvau ka
mas reiškia sekamai:
rėj 2 metu ir 3 mėn. Grįžęs iš FranŠiuo pranešu 4-to Wardo Lietuvių cijos jau 2 metai. Įsitaisiau savo ra
Birželio 30, 1921
Politikos Kliubo nariams ir narėms, kandus; iš amato dailydė (carpen“Naujienų Leidėjams.
kad panedelį, liepos 4 dieną rengia ter) arb& mekaninkas ant visokio
milžinišką pikniką Susivienijimas darbo. Mylinti gražų gyvenimą, m-el1739 So. Halsted str.
Bridgeporto Draugijų naudai pasta džiu atsišaukti.
Chicago, Illinois.
tymo Chicagos Lietuvių Auditorijos.
ANTANAS WAITKUS,
Del to privalėtų visi dalyvauti.
Gerbiamas Tamsta:—Kliubo Jaunų Mei»fraičių Choro li2010 Canalport Avė.,
Malonėkite įsidėmėti sekamą teratiškas-muzikališkas
vakarėlis bus
pareiškimą, kurį išleido (paš liepos 2 d. Fellowship House salėj;
Chicago, III.
pradžia 6 vai. vak. Visos choristės
to) Departamentas apie pini dalyvaukite.
j
JIEŠKAU apsivedimui merginos.
gus siunčiamus Lietuvon regis Kliubo piknikas bus liepos 24 dieną. Noriu
surasti dorą draugę ir apsive
— M. M. Yuodis, prez.
truotuose laiškuose* * *
sti, nesenesnę 27 metų; gali būt ir
bevaikė našle. Turtingumo nepaisau,
Lietuvos pašto administraci
Lietuvių Moterų “Apšvietos” Drau kad tik butų protinga, be skirtumo
ja pareiškė šiam departmentui, gijos
susirinkimo nedėlioj, liepos 3 tikėjimo. Esu 25 metų vaikinas, blai
kad ji nebus atsakominga už d., nebus; perkeltas į ketvergą, lie vas, nerūkau, turiu gerą darbą. No
pos 7 d., kaip 7 vai. vak. toj pačioj rinti susipažinti, apsivesti ir turėti
pražuvimą pinigų indėtų į re svetainėj.
Narės meldžiamos imti ta gerą vyrą, meldžiu atsišaukti. Su
pirmu laiškų, prisiųskite ir paveik
— Valdyba.
gistruotus laiškus. Taigi siun tai domėn.
slą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir
tėjai turi buti perspėti, kad
paveikslą grąžinsiu.
nesiųstų pinigų Lietuvon laiš Lietuvių Darbininkų Draugija ren
F.,BUREVICZ,
išvažiavimą į Jefferson miškus,
kuose, nors tie laiškai butų ir gia
nedėlioj, liepos 3 d.,‘8 v. p. p. bus
4942 So. Tripp Avė.,
registruoti, kadangi toks pini prakalbos apie draugijos reikalus.
Chicago, III.
kviečiame atsilankyti. Važiuoti
gų siuntimas neduoda jokios Visus
reikia Milwaukee-Gale karais iki ga
saugumo garantijos.
lo linijos.
— Komitetas.

— S. B. Whitc,
Acting Sec. Asst. Postmaster

JIESKO KAMBARIU

JIEŠKAU kambario Brighton
’ark apielinkėj prie švarių žmo
nių, su valgiu. Ne arti Stock
Yards, merginai. Lafayette 2543
K. ŠAPIS,
Cicero. — S. L. A. 194 kp. pusme
3438 W. 46th PI.
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, lie

peratorius Karolius IV kuris
garbingai

Atsakymas

pilve

senovės

ianedėlį Liepos 4 d., černauskio dar
že. Darbininkai, kurie apsiėmėt dirb
ti piknike, susirinkite panedėlio ry
tą 7:30 vai. ant 33 gatvės, tarp Aubum Avė. ir Lime, ten bus (rokas
ir visi sykiu važiuosime lygiai kaip
8 vai. ryto.
— Komitetas.

REIKIA šeimininkės, apyse
nės moteries, prie mažos šeimy
nos. Atsišaukite po 6 vai. vak.
2806 S. Union Avė. 2-ros lubos
iš fronto.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusio pirmarankio kepėjo prie baltos ir
juodos duonos. Geram vyrui,
gera alga.
M. KAVALIAUSKAS,

2457 W. 46th PI.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

morgečius,
brokrečius
notary mokestis,
freitas m»kėt,
taksai mokėt.

MITCHELL
AUTO 00.,
DU PARDAVOJIMO KAMBARIAI
ŽEMUTINES GRINDYS

Žemutinės grindys, žemutinės grindys
2328
2334

Michigan Avė.

REIKIA KELETOS
VYRŲ

Priimsime keletą vyrų į smal
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 į
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 v;ik.

Michigan Avė.

ATDARA DIENOMIS
VAKABAIS, NEDALIOMIS
Telefonas Victory 3805
Važinėk

kasdieną

Mokėk sykį į mėnesį

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.

PABDAVIMUI Overland aulomo'bilius labai geram stoReikia kelių sumanių vyrų, ku vyj, parduosiu pigiai,
taipgi
rie turi energijos ir pasirįžimo didelis beveik naujas registeris
uždirbti iki $100 į savaitę. Gali
3127 S. Emerald avė. 3 lub.
ma dirbti arba visą laiką arba
PARDAVIMUI automobilius
dalį laiko. Kreipkitės kasdien
Ford touring gerame stovyje;
nuo 11 iki 12 vai. dieną.
Adresas:
eina kaip naujas. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite J. K. 1415 SCHIN CHIN CHEM. CO64 Randolph St.,
Room 721 Halsted St., 2nd fl. iš užpakalio.

BEIKIA patyrusio pirmarankio duonkepio prie baltos ir
juodos duonų. Pastovus dar
JIEŠKAU kambario vienam bas, gera mokestis.
vaikinui, Bridgeporto apielinF. UBBELIS
kčj. Geistina, kad šeimyninkč
1800 W. 46-th St.
pagamintų valgį.. Praneškite
JONAS STRALIS,
REIKIA pirmo virėjo;
3200 Lowe Avė.

KAMBARIO reikia merginai
arp 29tos ir 35tos gatvių, Bridge
porto apielinkej. Geistina, prie
senyvų žmonių ir kur nelaiko
įnamių (burdingerių). Praneškit.
P. K. STAKES,
2350 S. Leavitt St.
I,
_____
.__________ _
REIKALINGAS kambarys ve
dusiai porai su 7 metų vaiku;
kas tokį kambarį turite, Brighton Parke arba apielinkej Chicagoje, meldžiu atsišaukti antrašu
S. B. 3238 S". Halsted St.

PLANAS
$25.00
$200.00
$75.00
100.00
30.0
300.00
35.00
400.00
. 175.00
40.oo
200.00
500.00
45.00
600.00
200.00
50.00
700.00
250.00
300.00
55.00
800.00
60.00
350.00
900.00
65.oo
400.00
1,000.00
AugŠtesnių kainų karai proporcijoj.

PARDAVIMUI Hudson 7 pasažierių, 1919 m. automobilius. Parduosiu
pigiai; atrodo kaip naujas, nauji tai'eriai ir abelnai gerame mekaniš:am stovyj.
3144 S. Parnell Avė.
2-os lubos priekis.
Yards 5194

PARDAVIMUI automobilius
darbas ant dienų; gera mo “Nash” 7 pasažierių už $675.00
arba mainysiu ant fordo ar kito
kestis
KAUNAS RESTAURANT kokio mažesnio automobilio.
2423 W. 46th St.
2325 So. Leavitt St.
DIDELIS NUPIGINIMAS
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iŠ didžiausių svei ANT NAUJŲ IR VARTOTŲ
katos ir atsitikimų Insurance kompa
AUTOMOBILIŲ.
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko-

mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
kasdieną.

MUTUAL CASUALTY
CO.,
431 S. Dearborn St.
Room 911-912.

CHICAGO

CHAS LANGE & BROS CO.
BUICK DISTR1BUT0RS
2621-27 Milwaukee Avė.
Prie Logan Sųuare,
Tel.: Spaulding 234.

Cash ar išmokėjimais.
Atdara vakarais ir nedalioms.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

8*

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME,

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI Fordo ir Reo
Trokai- Parduosiu pigiai, nes
einu iŠ biznio. Atsišaukite.
GH. MAROZAS
4617 S. Paulina st.
Tek Blvd. 9799

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 fauną. 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 yra
iš ko pasirinkti. Atvažiuokit patys,
arba rašykit ant sekančio adreso:
J. STEFANKEVIČIUS,
P. O. Woodboro, Wis.

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą
6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius.
Namas gerame stovyje, renda $80.00
į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą {mokėjimą. Atsišau
kite tuojau pas
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
GROSERNĖ.
KREIPKITĖS:
3759 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė. Lietuvių kolonijoj.
Biznis senas ir geras.. Prie
žastis pardavimo — susii
žeidžiau.
4537 S. Paulina St.
PARDAVIMUI grosernė
ir bučernė, lietuvių koloni
joj. Biznis senas ir geras.
1447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų, 2 flatų po
5 kambarius, mūrinis namas. Elek
tra, gasas, toiletai. Kartu parduoda
ma ir 20 vištų.
ST. PALIJANSKAS,
>
3836 S. Parnell Avė.
Savininką galima visada matyt
3759 S. Parnell Avė.

FARMA ŠIT SRIAUNA UPE.
PARDAVIMUI mūrinis dviejų pa
gyvenimų po 4 dubeltavus kamba
Parsiduoda 120 akerų žemės farma
rius namas; porčiai apdengti su stik
lais, statytas ir išmokėtas 4 metai I su triobomis, gyvuliais, mašinomis ir
senumo. Parduosiu pigiai iš priežas javais. 100 akerų dirbamos žemės, liPARDAVIMUI
pirmos
ties
važiavimo i Lietuvą. Atsišaukite: I kusi kietmedžiu miškas ir ganykla.
klesos saliunas. Turi būti PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
Žemė yra juodžemis prie molio. Vi
JONAS KRIKŠČIŪNAS,
lenkų apgyvento] vietoj. Biznis iš
sos
triobos yra naujos ir pabudavoparduotas trumpame laike dirbtas
4149
So.
Albany
Avė.
per daugelį metų, arti sker
I
tos
ant
nvurinių pamatų; 7 kambarių
dyklų. Parduosiu pigiai, nes mano
— bargenas. Kreipkitės:
I
stuba
su
dideliu beizmentu, dvi dide
partnerys važiuoja į Lietuvą.
baimės
ir kiti budinkai; 7 karvės,
lės
2119 So. Halsted St.,
Atsišaukite:
1
3
veršiai,
1 bulius, keturi arkliai,
4346 S. Ashland Avė.
Į
kiaulės
ir
vištos;
2 vežimai. 2 bogčs,
4
mašinos javams pjauti, žolini pjauti ir
PARDAVIMUI saliunas su barais,
mėšlui vežti ir kratyti, plūgai, kulti
PARDAVIMUI saliunas pianais,
ir su visais įtaisymais; prie
vatoriai, akėčios ir kitos mašinos rei
kalingos žemės apdirbimui, labai ma
labai ant bizniavo kampo, žastis važiuoju į Lietuvą.
Labai geroj vietoj prie pat šv. Kry
pagyvenimų 6-7 kambarių kam- žai vartotos, kaip naujos. Farma
6
pigiai, apleidžiu miestą.
žiaus bažnyčios.
pas 60x121. Lotas Metine Randa randasi pYie pat didelio vieškelio. 4
$4,680.00
garu apšildoma, maudynės, mylios nuo didelio miesto, 4 mylios
4547
S.
Hernvitage
Avė.
2516 Blue Island Avė.
elektra, gasas, vieta 70-tos ir Nor- nuo mokyklos ir bažnyčios, per farmal Boul. Parsiduoda už pusę pre- ! mą teka sriaunus upelis, susiliejan
PARDAVIMUI Ice Cream,
kės, tik $16,000.00.
tis su Wisconsin upe. kurioj yra ga
saliunas geroj vie
lybės visokiu žuvų. Pardavimo prie
kendžių ir kitų možmožių krau toj.PARDAVIMUI
Biznis išdirbtas per daugelį me
3 pagyvenimų 6-7 kambarių, garu žastis yra didelė — patirsit ant vie
tuvėlė. Parduosime labai pigiai, tų. Parduosiu pigiai iš priežastieSMie- apšildoma, maudynės, elektra, metinė tos. Turi būt parduota į trumpą lai
malonumo šeimynoje. Atsišaukite:
randa $2.200.00. Randasi Garfield ką. Reikia įnešti $6,000 “cash.” Tai
nes važiuojame Lietuvon.
FRANK KOVALSKI,
Boul. arti Union Avė. Parsiduoda yra didžiausia bargenas ka buvo pa
2917 Lowe Avė.
2001 W. 20th St.
už $14,000.00.
siūlytas paskutiniuose keliuose me
kampas
Robey
St.
tuose.
Nepraleiskit šios progos, nes
Galite matyt po pietų.
2 pagyvenimų 5-6 kambarių, fuma- retai tokia proga pasitaiko. Atsišau
PARDUODU studio labai ge
cu apšildoma, maudynės, elektra. Tvo kit tuojaus pas M. Rozenski, 3301 S.
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA
roj vietoj, gerai įrengta. Labat greitai turi hut parduota Photo Stu tas 50x125, automobilių garagus, pre Halsted Str., Chicago, III.
tik $9,000.00. Randasi arti 59-tos
t »XI
gera proga dėl gero fotografo. dio kuri randasi apie 80 mylių nuo kė
Chicagos. Biznis geras ir senai iš ir Sangamon St.
DIDELIS BARGENAS
Savininkas išeina iš biznio. At dirbta vieta. Lietuvių lenkų ir austrinaujas vieno pagyveni
2 pagyvenimų 5-6 kambarių, fur- moPardavimui
jokų parapijos. Atsišaukę sužinosit
namas: elektra, gasas, maudynės
sišaukite Naujienos 314.
pardavimo priežastį. Kreipkitės Nau nacu apšildomas, maudynės, elektra, ir kiti naujausios mados įtaisymai.
automobilių garagus. Randasi ant 54- Mylinti gyvent ant tyro oro ir lai
jienos 329.
tos ir S. Morgan St. Parsiduoda už kyti gyvulių, nepraleiskite šios pro
PARSIDUODA Fire —
$7,500.00.
PARDAVIMUI
saliunas,
geroj
vie

gos.
Burglar Proof Safe — Ge toj, nuo seniai biznis išdirbtas, lie
EVALDAS & PUPAUSKAS.
4948 S. Tripp Avė.
840
W.
33
St.
Tel.
Yards
2790
ležinė šėpa. Patogi dėl biz tuviais apgyventa. Pardavimo prie
Imkit Archer Avė. Cicero gatvekarį.
žastis — važiuoju Lietuvon.
nierių.
CHARLES GAVEUS,
PRIVATIŠKAS REZORTAS.
DIDELIS' BARGENAS
JONAS P. EVALDAS,
6057 S. State St.
Turiu
labai puikią vietą vasariniam
Ant Bridgeporto.
Tel.:
Wentworth
5525
840 W. 33rd St.
rezortui, — gyvenimui, netoli St. Joe
upės; graži maudytis vieta. Duoda
Yards 2790.
PARDAVIMUI grosernė su me gerą lietuvišką valgį ir visokių Mūrinė 7 kambarių cottage: mau
toiletas, elektra ir gasas; augnamu. Pardavimo priežastis— šviežių fruktų. Kaina biskį mažesnė dynė,
štas skiepas, prie Union Avė. netoli
nei
kitoje
vietoje.
Miegojimui
namu

PARDAVIMUI grosernė gerai už liga. Kreipkitės 4619 So. Her- kai. Pasiekt mano vietą: imkit laivą 35th St. Kaina $3,000. Įmokėt $1,000
laikoma, labai geroj vietoj, arti mo
arba traukinį į Benton Harbor, tada likusius kaip rendą. Pardavimo prie
kyklos; namas ant kampo. Biznis
imkit Dawagiac karą iki Cherry žastis — persiskyrimas poros. No
cash ir 3 kambariai pragyvenimui.
Tel. Yards 5624
Crossing. Eikit į rytus ir 4 namas, rinti šio bargeno, paskubinkit
Turi būt parduota trumpame laiko,
Ant išmainymo didelis mūrinis na
Box 112, R. 1, Sodus, Mich.
savininkas eina į didesnį biznį, — ne
mas ant kampo; dvi krautuvi ir du
A. ŠOVA.
praleiskit progos.
fintu; rendos neša $200.00 į mėnesį.
PARSIDUODA bučernė ir
4801 So. Union Avė.
Gera vieta galiūnui, arba parduosime
grosernė. Pigiai. Kreipkitės. PARDAVIMUI naujas mūri už casb.
..
\
Pardavimui cottage 6 kambarių
J.
JURAŠKA,
PARDAVIMUI saliunas la
nis namas 4 pagyvenimų; fur- medinė su skiepu, geram stovy]. Kai
2241 W. 21št St.
bai geroj vietoj ir pigiai. Savi
nace šiluma, ir visi įtaisymai. na tik $15,000.00. Jmokėt tik $500.
REALTY CO.,
ninkas važiuoja Lietuvon. Taip
Vienas blokas nuo parkų, Kai- FIRST NATIONAL
736 W. 35th St.
i

Pigiai parsiduoda muro
namai

PARDAVIMUI bučernė na tik $14,000.
gi 4 kambariai gyvenimui, vi
suose yni elektros šviesa mau ir grosernė geroj vietoj
5600 So. Ada St.
Roselande; pardavimo prie
dynės ir tt.
1-os lubos, priekis.
žastis — savininkas važiuoja
4544 So. California avė

ANT PARDAVIMO 2-jų
pagyvenimų namas moder
PARDAVIMUI kriaučių šapa
PARDAVIMUI grosernė niško įrengimo: gasa, elek
ir didelis rinkinys apnešiotų
tra ir vana —.puiki vieta.
drapanų; biznis eina gerai. At su namu ar be namo.
Prie to ekstra lotas.
Kreipkitės:
sišaukite.
321 W. 105th PI., Roseland.
2640 W. 47th St.
3703 S. Halsted St.

į Lietuvą Naujienos No. 330.

PARSIDUODA mažiau kaip už pu
sę prekės saliunas lietuvių apgyventoj vietoj. Atsišaukit greitai pas sa
vininką. Priežastį pardavimo patirsit
ant vietos.
1302 So. Western Avė., Chicago, III.
PARSIDUODA gera barbemė lie
tuvių apgyvento] vietoj ant Town of
PARDAVIMUI labai geri vargo Lake, atsišaukit greitai pas savinin
nai, beveik už dyką. Priverstas grei ką, o priežastį patirsit ant vietos.
tai parduoti, nes tuoj važiuoju į Lie 1302 So. VVestern Avė., Chicago, III.
tuvą.
916 W. 32nd PI.,
PARDAVIMUI
2-os lubos priekis.
SALIUNAS.
Galima matyt nuo 4 iki 9 vak.

PARDAVIMUI grosernė. Biz
nis eina gerai; esu priverstas
parduoti pigiai, nes apleidžiu
miestą. Atsišaukite 3518 Wallace Street

PARDAVIMUI saliunas. Vieta iš
dirbta per daug metų. Apielinkėj
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 apgyvento] 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 rendos 4 šeimynoms. Renda $100 į
mėnesį t. y. saliunas ir flatai.
Klauskite: S. SHIOSTEKOF,
1341 So. Morgan St.
PARDAVIMUI grosernė ir
Ice cream parlor. Biznis išdirb
tas gerai. Priežastį pardavimo
patirsite ant vietos. Atsišaukite
F. JUCEVIČIA,
4422 Honore St.

NESUTIKIMAS PART
NERIŲ. PIGIAI.
3791 Archer Avė.

PARDAVIMUI dviejų pa
gyvenimų mūrinis namas,
5-6 kambariai. Pečiais šildo
mas. Lengvais išmokėjimais
— kainą $6,500.00. Savinin
kas, 5528 Carpenter St.
BARGENAS.
Pardavimui 6 pagyvenimų, po 6
kambarius namas. Elektra, vanos,
stymu apšildomas ir kiti visis paran
kamai; neša gerą rendą, labai gra
žioj vietoj, netoli parkų. Atsišaukite
pas savininką.
3800 So. Union Avė.
Te).: Boulevard 5049.
------------ Į------------------------------------

EXTRA BARGENAS.

RAKANDAI

Savastis verta $26,000.00, bet par
duodu už $21,000.00. Taipgi saliuno
fixtures priklauso namui ir šiaip vis
RAKANDŲ BARGENAS
kas. Tuščias lotas šalę. Nėra lyso. Sa
Gera proga jaunai porai penkių (5) vastis randasi 4800 So. Seeley Avė.
kambarių rakandai. Gražiausis gro- Atsišaukite 4512 S. Marshfield Avė.
jiklis pianas su roliais, didelis dubelTel.: Yards 4255.
tava springsa phonographas su re
kordais Ir gvarantuota daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
FARM A ant pardavimo nuo Chicair gvarantuota. Taipgi, vėliausios gos už Milvvaukee. 160 ak.; 60 ak.
mados fnintinės setas, dining setas, užsėta, 60 ak. geros ganyklos ir miš
miegkambario setas, kaurai, deven- ko; gražus namas, 10 kam., sodas,
portas, pastatoma ant grindų lempa, aplink namą, barnė ir kiti budinkai;
kurtinai etc. Viskas nauja. ** Parduo visokios mašinerijos, vartojimui ant
sime ant syk arba atskirai už tavo ūkės; 10 paskirtų melžiamų karvių,
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar 2 telyčios, veršiai, 1 bulius, 2 geri ark
liai, 2 paršingos kiaulės, 100 vištų
geno. Rezidencija:
— viskas, kas tik randasi ant ūkės,
1922 So. Kedzie Avė.
vežimai, pakinkai, javai. Viską par
duosiu už $8,500. Jmokėt $4,000, liku
sius 6% ilgam laikui. Kreipkitės pas

NAMAI-ZEME.

GEORGE HAIDU,

DIDELIS BARGENAS
Carney, Mich.
Medinis namas, 3 augštų, 3 flatai
po 5 kambarius ir 2 flatai po 4 kam
barius, krautuvė apačioje, cementuo KAS NORITE NAMĄ IR
tas beismantas; rendos neša $88.00 LOTĄ UŽ PUSĘ KAINOS.
j mėnesį. Kaina $4,500.00. Turi būti
parduotas į trumpą laiką. Tuojau
Lotai už pusę kainos, pardavim-ui
kreipkitės: A. Grigas & Co., 3114 So. gražioj vietoj, arti klioštoriaus, prie
Halsted St.
didelių parkų, 3 blokai iki karų. PaPARDAVIMUI saliunas, groinskubinkit, nes bus greitai parduo
ti.
Važiuodami, atsivežkit pinigų. Kas
PARDAVIMUI
farma
120
akerių
sernS ir vaisių krautuvė. Lietu
pirme'snis tas prausit jęerą projęij. paScott,
Mich.
Mūrinis
namas
dviem
vių kolonijoj. Biznis senas ir ne pagyvenimais, barnė, du kiaulinin sipelnyt. Pasivėlinę, ras parduotus
ša gerą pelną. Ateikit tuojau ir kai ir kitos visos reikalingos triobos; 6986 So. Talman Avė. Nuo 9 vai. ryto
viskas apsėta javais. Parduosim pi iki 8 vai. vak.
pamatysit. Priežastis pardavi giai
Namas 5 kambarių; 1 karvė, 1
iš priežasties laikymo kito biz
kiaulė,
20 vištų — pigiai parduoda
mo — liga.
nio.
ma.
Atsišaukit
nuo 5 iki 8 vakare.
ANTANAS NAMAVIČIA,
9342-44 Cottage Grove Avė.
340 E. 14th St., Chicago Heights, III. 7126 So. Rockvvell St.

TIKRAS PAAUKAVIMAS
82 ir % akerių geros žemės. Wisconsin farma anie 50 akerių dirbamos
žemes, su budinkąis, puikus miškas,
pievos ir bėga vanduo
per farmą.
I jaukai apsėti ir auga gerai.. 2 mu
lai, 7 karvės apie 8 kiaulės ir apie 70
paukščių ir visos farmos mašinos ir
pakinkai ir viąi įrengimai dėl far
mos. Bažnyčia ir mokslainė netoli ir
geras kelias ir traukinys sustoja pa
lei farmą. Priežastis pardavimo —
liga. Turi būti parduota arba išmai
nyta ant propertės Chicago įe. Gera
proga. Kam reikalinga, rašykit arba
atvažiuokit ir pasimatykit su savinin
ku. Kaina tik $6,000.
JOHN A. WALULIS,
4715 Nevada St.
arti North Cicero Ave.J ir Wrigth\vood Avė., Chicago.

FARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai 50 mylių nuo Chicagos į pie
tus arti upės ir automobilių kelio.
Atvežant augalus, o ypatingai ank
styvas daržoves į Čia per dvi valan
das laiko; ūkės po 40 ir 80 akerių.
Parsiduoda labai pigiai, ant išmokeščių. Taigi lietuvi, jeigu manai apsi
gyventi ant ūkės, tai čia dabar ge
riausia proga ir laikas yra važiuoti
ir pamatyti derlingą juodžemį, auga
lus, daržoves ir t. t., o beabejonės ap
sipirks! sau farmą permainai savo bū
vio ir palikti neprigulmingu, pasitu
rinčiu, o ir pralobti ateityje. Plates
nių žinių, apie važiavimą automobi
liais (Excursion) ateik, rašyk, telefonuok pas Anton W. Radomski 2257
W. 23rd PI., Tel.: Canal 1655.

PARDAVIMUI namas ir 5
lotai: vištos, antys, žąsys. Au
tomobiliui barnė. Pardavimo
priežastis, apleidžiu šalį.
4422 So. Karlov Avė.
Imkit Archer-Cicero gatvekarį.

NORIU rendavot mažą farmukę arba stubą apielinkėj Chi
cagos, netoli miestelio. Turinti
tokią vietą, malonėsit pranešti.
ANT. RALEVIČIUS,
724 W. 22nd St.
DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui dviejų augštų stuba, pigiai. Pardavimo priežas
tis, apleidžiu miestą.
1824 Ruble St.
1-os lubos, užpakalyj
PARDAVIMUI

medinis

na-

mas; 2% pagyvenimų. Garadžius dėl 2 automobilių. Ir lotas,
kuris randasi šalę namo.
1807 W. Armitage Avė.

gubata, Liepos 2 d., 1921 m.

NiMAI-ŽEME
NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI CICERO NAMAI, VISI GERI BARGENAI.

NAMAI-ZEME

No. 1. Naujas mūrinis namas, 2 florų, po 5 kambarius;
gasas, elektra, maudynės, augštas skiepas su skalbinėmis; extra tuščias lotas šalę, su dideliu garadžium dėl 3 automobilių. Kaina $22,000.
No. 2. 3 florų mūrinis namas po 6 kambarius; elektra, ga
sas, maudynės, didelis skiepas, garadžius dėl 2 au
tomobilių, labai gražioj vietoj. Kaina $17,000.
No. 3. Naujas 2 florų namas, 4 pagyvenimų, po 4 kamba
rius, gasas, elektrikas, maudynės, augštas skiepas,
viskas gerame padėjime. Kaina $15,000.
No. 4. Mūrinis namas, 3 florų, 3 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektrikas, gasas, maudynės, augštas skie
pas, grąžus mūriniai porčiai. Kaina $11,500.
No. 5. 3 mūriniai namai ant 2 lotų: 1 namas 3 florų, bu
černė 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 mados įtaisymai. Rendos per metus
, $2,256. Kaina $19,000.
No. 6. Mūrinis namas su 2 ir pusę lotų, 2 florų, 2 dideli
štorai apačioj: bučernė ir Grosernė, ant viršaus 2
pagyvenimai po 5 kambarius, elektrikas, gasas,
maudynės, didelis garadžius dėl 3 automobilių, ir
visi kiti parankumai. Kaina $19,000.
No. 7. 2 florų medinis namas: 1 floro 4 kambariai dėl gy
venimo ; 2 floro 4 kambariai, extra lotas šalę; ga
sas ir elektriką. Kaina $7,700.

FARMA PARDAVIMUI.
Nuo Chicagos už Milwaukee, 200
akerių, 135 akeriai dirbamos, 65 ga
nyklas ir miško; 2 mylios nuo dypo
ir didelio miest<o; didelis gražus na
mas 12 kambarių, malavotas iš lau
ko ir vidurio, didelis skiepas, aplin
kui namą didelis gražus sodas, apie
4^ akerių; didelė barnė, šilo, viskas
malavotas ir 40 štukų vieta, didelis
svirnas, visoki kiti budinkai: kiau
lėms, vištom, mašinom, malkoms su
krauti, 20 melžiamų full blooded
Jerseys, 7 telyčios, 1 bulius visi vie*
nos rųšies, 3 geri arkliai, 125 vištos
visokios mašinos tulšys, javai viskas
kas randasi ant ūkės sykiu, kaina ne
mažiau $13,500. $9,500 cash. 4 morgečiams. Platesnių žinių kreipkitės:
GEORGE HAIDU,
Carney, Mich.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
ro namas, puikiausiam padėjime:
elektra, gasas. vana, beismantas, antaukštis, porčiai ir kiti parankumai.
Renda $1,044.00 į metus. Kaina $7,350. Pasinaudokite proga, nes yra
parduodamas už skolą. Savininkas ant
2-rų lubų užpakalyj.
3211 S. Union Avė.

PARDAVIMUI mūrinis kampinis
namas, 5 kambarių, elektra, vana ir
kiti 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 į
menesį $67.00. Kaina $5,200. $2,800
pinigais, o kitus ant išmokėjimo. Į
savaitę laiko turi būti parduota.

3601 Lowe Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

No. 8. Mūrinis namas, 2 florų; 4 ir 5 kambariai, didelis
augštas skiepas, tinkamas dėl gyvenimo, steam
Ar norit, kad jūsų pinigai
heat, gasas, elektra, visi parankumai. Kaina $7,000. nueitų
į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
No. 9. Medinis 2 pagyvenimų namas, 5 ir 6 kambariais, musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
didelis skiepas, gasas, elektrikas; gražioj vietoj. žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
Kaina $4,800.
vedėjas.
No. 10. 5 lotai ir naujas 2 florų mūrinis namas, po 6 kam 3301 So. Halstedt St., Chicago, III.
barius, augštas skiepas, murinės šantės, gražioj
Nuolatinis rėmėjų skaitvietoj, ant Archer Avė. Kaina $10,500.
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
No. 11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant visi
reikalai yra atliekami teisingai,
gerai
ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
pirmo floro, ant viršaus daktarų ofisai, garad
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
žius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
No. 12. 2 florų mūrinis naujas namas, 4 pagyvenimų, po
5 kambarius, extra 4 tušti lotai šalę, gražiausioj
miesto dalyje, maudynės ir gasas. Kaina $14,000.
No. 13. Naujas mūrinis namas, 2 florų, ant pirmo floro
didelis štoras dėl bučernės ir grosernės su gyve
nimo kambariais, ant 2 floro 6 kambariai; skie
pas, gasas, elektrikas, maudynės, viskas gerame
stovyje. Kaina $10,000.
No. 14. Medinis namas, 2 florų: didelė grosernė ir 6 kam
bariai dėl pagyvenimo; 2 floro 6 kambariai, ga
sas, elektra, grosernė ir namas. Kainą* $8,500.
ir
No. 15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis
skiepas, gasas, elektriką, visas gerame stovyje.
Kaina $3,400.
No. 16. Medinis namas, 2 florų, 4 ir 5 kambariai, cemen
tuotas skiepas, gasas, namas gerai atrodo. Kaina
LABAI REIKIA
$4,300.
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į
No. 17. Didelis medinis namas, ant kampo, iš fronto sa savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
liunas su svetaine dėl mitingų, ir 4 kambariai dėl nomis arba vakarais klesos.
pagyvenimo, extra tuščias lotas šalę, už viską
Master Sewing School
kaip stovi, kaina $12,000.
Principalas
JOS F. KRASNICKA
No. 18. 2 florų medinis namas po 4 kambarius, gasas, el
190 Nnorth State St.
ektra, maudynės, viskas gerame stovyje. Kai
Kampas Lake St. 4-fl.
na $2,900.

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

A

No. 19. Medinis namas 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas,
elektrikas, maudynės, extra tuščias lotas šalę ir
garadžius. Kaina $5,000.
No. 20. Turime dar 6 didelius bargenus čionai nepaminė
tus, klauskit jų kainos musų ofisuose.
Visus augščiau minėtus namus* galima nupirkti su
visai mažu įmokėjimu, 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.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
LUNA PARK LOTŲ.
52nd ir Halsted St.

Paskutinė proga nusipirkti lotą naujoj lietuvių apielinkėj,
šį nedėldienį ir Liepos-July 4-tą. Kiekvienas lotas turi būt par
duotas. Pardavimas prasidės 9 vai. ryto abejose dienose. 30 pė
dų rezidencijoms lotai Halsted St. biznio lotai labai pigiai. Taip
pigiai kaip $507. Savininkui reikia pinigų — todėl mes ir galime
parduoti šiuos lotus pigiai.
Labai lengvos išlygos; atsineškite pinigų depozitui, nes tik
rai pirksi.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namanr.<s.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjim-ais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlis.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirminink*.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

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

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
ATEIKITE Į DIDELIO CIRKAUS PALATKES.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos it kitų Ma
Prie 52nd ir Halsted St.
tematikų.
Ofisas atdaras visą savaitę kas vakaras iki 10:00 vai.
5) Braižymo (pliann pažinimo).
Išsirink lotą pirm užsigrudimo pirkėjais. Nepamirškit šio ne- Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni Ir jauni vy
dėldienio ir Liepos — July 4-tos.
rai ir moteris visi neatidSliodami
Ice Cream ir muzika veltui. Luna parkas turi būt surėžy nradėkit© tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
tos į lotus.
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

KARWOWSKI ir JAKUBOWSKI, savininkai.
52nd St and Racine Avė.

*)
2)
3)
1)

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

