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True translation filed with the post-master at Chicago, III., July 5, 1921
m required by the act of Oct 6, 1917

Hardingas pasirašė tai
kos rezoliuciją
Graikai traukiasi iš Ismido
Juodašimčiai pasigrobė socialis
tų darbuotoją
Franeuzų rateliai nepatenkinti.

Hardingas pasirašė taikos į PARYŽIUS, liepos 2. — Oficialiniuose rateliuose
šiandie
rezoliuciją.
pareikšta, kad butų pagailčtina, jeigu Reino fronte įvyktų

Karas su Vokietija ir Austrija lūžimas; lūžimas dėlei pasi
užbaigta; laukiama atatinka
traukimo amerikiečių, kurių
mos deklaracijos.

valdžia paskelbė taikų su Vo
kietija. Pagailėtina todėl, kad
RABITAiN, N. J. liepos 2.— amerikiečių buvimas Pareiny
čionykščiame senatorių Frelin iki šiol darė ytin stipria įtek
ghuysen
(Įvare prezidentas
mę. •
Hardingas
šiandie pasirašė
kongreso rezoliucijų, kuria pa True translation meti with the postreiškiama, jogei karas su Vo master at Chicago, III., July 5, 1921
kietija ir Austrija jau užbaig as required by the act of Oct. 6, 1917
tas. Prezidentas, kuris, šven
čių metu, yra kalbamojo sena
torių svetys, savo parašų po re
zoliucija padėjo kaip 3:10 vai.
po pietų.
šitų rezoliucijų senatas užgy- Žudo turkus; Jungtinių Valsti
rė pėtnyčioj. Ją taipjau yra už- jų jurininkai gins amerikie
čius.
gyręs ir atstovų butas.
Kad nepadarius bereikalingų
PARYŽIUS, liepos 2. — Jung
trukdymų atsiekimui taikos, re
zoliuciją čia atvežė specialis tinių Valstijų jurininkai tapo iš
žygūnas — iš
Washingtono. sodinti Asmide, viename Mažo
Beje, šių naktį žygūnas grįžo į sios Azijos mieste,, esančiame
šalies sostinę, kad tuo užbaigus apie penkiasdešimts mylių į
visus reikiamus Formalumus pietryčius nuo Konstantinopoh
ir patį dokumentų padėjus į lio- Išsodinta jie tuojau tiks
valstybes departamento archy lu. kad apsergėjus amerikie
čius, kurie gali atsidurti pavo
vų.c
jui! delei graikų kariuomenės
Visai maža dramatingumo.
traukimosi, kuris (traukimą
Kai prezidentas šitų patvar si) jau prasidėjo.
kymų užgyrė,' taigi pasirašė re
Ismide
randasi nedidelis
zoliucijų, visai maža dramatin franeuzų kareivių būrys. Pra
gumo butą. Sugrįžęs iš ban- nešama, kad tenai rasta keli nu
kieto, kuris
buvo suruoštas žudyti turkai. Jie, matyt, nu
Sommerville Hill kliube, ant žudyta pirma nei graikų ka
senatorių Frelinghuysen’o buto riuomenė pradėjo trauktis. Vis
verandos prezidentas rado jo dėlto, kaip sakoma, franeuzų
belaukiantį Baltojo Namo žy buvimas išgelbėjęs apie keturis
gūnų E. W. Smithers’ą. Atsisė tūkstančius turkų, gyvenančių
dęs verandos supynėj preziden Ismide.
tas skubotai peržvelgė doku
mentų. Dokumentas pasirašy
ta šaliniam kambary, kuriame
buvo susirinkęs būrelis svečių,
jų tarpe atstovų buto pirminiu
kas Gillet, senatoris Kellog, iš
Minnesotos, senatoris Hale, iš
Kur dabar randasi socialistų
Mine, ir keli kiti.
darbuotoja, nieks nežino.
Kai prezidento plunksna bai
gė paskutines jo pavardės rai
BOISE, Ind., liepos 2. — Bū
des vedžioti, vienas iš svečių
rys nepažįstamų piktadarių va
atsiliepė:
kar po pietų Twin Falls’e pasi
“Taigi taip, ponas preziden grobė paskubusią Socialistų
te.”
Partijos darbuotojų, Kate Ri“Taigi taip’*, pakartojo prezi chartls O’Hare. Piktadariai už
dentas ir nusišypsojo. Sitų pa puolė O’Hares draugo, Friedreiškimų sekė trumpas prezi heimo, butų ir pasigrobę jų
dento draugų plojimas, ir tuo nežinia kur dingo.
ceremonijos užsibaigė.
Apie šitų juodašimčių žygį
Sųryšy su pasirašymu to do tuojaus pranešta policijai, bet
kumento prezidentas jokio for iki šiol O’Hares ji dar nesura
malinio pareiškimo
nedavė. doTatai bus padaryta paskui —
už dienos-kitos.
Kodėl tie juodašimčiai užpuo
Taikos rezoliucijų preziden lė Socialistų Partijos darbuoto
tas grąžino taip greit, kaip ji jų? Ve kodėl, tų vakarą Twin
buvo pasirašyta.
Falls’e ji rengėsi laikyti pas
kaitą. Juodašimčiai, matyt, ši
to nenorėjo, ir prievarta išvežė
SOCIALDEMOKRATAS.
jų iš miesto. Kai kurie spėja,
Musų draugų laikraštis Ii kad išvežimu jie nepasitenki
Kauno. Kiekvienas darbininkas no: su O’Hare jie, gali būt, pa
privalėtų j| perskaityti Niuo, sielgė taip-pat, kaip ir su dau
Jau atėjo
Socialdemokratas geliu kitų
“negeidaujamųjų”
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, — gal primušė ir smalą api
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
pylė.. .
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
Didžiojo karo metu
drgė
centus.
O’Hare, kaipir daugelis kitų
Gaunamas Naujienų oflM.
musų partijos darbuotojų, bu-

Graikai traukiasi iš
Ismido.

Idaho juodašimčiai pasigrobėO’Hare.

Chicag*, I1L,, Utarninkag, Šėpos

under the Act of Mareli 1, 1871.
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KLAUSIMAS DARBO IR KAPITALO.

vo nuteista ilgiems
metams
I kaif.jį11Kb |)Ot po keturiolikos
mėnesių iš savo katorgos ji bu
vo paliuosuota.

MANILA, Liepos 4. — Teisejis Carlos užvakar čia nuteisė
septyniasdešimta vieną policis
tą. Visi jie kaltinta kaipo žmo
gžudės. Gruodžio mėnesy, pra
eitais metais, čia
įvyko neva
riaušės, kurias buvo surengę
patys policistai ir kurių (riau
tai “negirdėtas plėšimais.” Val šių) metu jie nužudė vienuoli-

CHICAGO. — Sukatos naktį,
kad kokios, Chicagoj ir vėl bu
Ir

butų kilusios kaip tik toje vie
toje,
kur
kilo
pirmasai
susirėmimas 1918 metais —
paskui persimetęs į visų neg
rais apgyventų dalį miesto, bū
tent; maudynėj prie 29 gatvės.
Tik ačiū tam, kad šį kartų
laiku atvyko policija — muš
tynės neįvyko. Policija tuoj pa
liepė, kad negrai apleistų mau
dynę ir eitų “savais keliais”.
Negrai bandė pasipriešinti, ta
da prieš juos panaudota jėga.
Sužeistų betgi nėra.
“Kas nors panašaus” buvo ir
kitoje maudynėje — prie 39-os
gatvės. Ir čia visi negrai paša
linta.
Kas buvo to incidento kalti
ninkas, policija nepasako. Bet
abejoti netenka: veikiausia pa
tys baltieji. Kai kurie “baltie
Federalinių kalėjimų viršinin
ji broliai” ir Chiiagoj į negrus
kas nesako nė “taip” nė —
žiuri kaipo į nesu tveri mus.
“ne.”
Geležinkeliečiai sutiksią priimti

Geležinkeliečiy streiko
nebusią.
samdytojų siūlymą.

Bažnyčia “po savo sparnu”
teturinti tik 37 nuoš. visų šios
šalies gyventojų.

CHICAGO. — Praeitą subatą
La Šalie viešbuty buvo metodi
stų bankietas. Tos sektos viršy
ki, Morris Ebnes, be kita pa
reiškė, jogei iš daugiau kaip
šimto milionų šios šąlies gy
ventojų įvairioms bažnyčioms
priklauso tik trysdešimts devy
ni milionai, kitais žodžiais —
jie sudaro tik trysdešimts sep
tynis nuošimčius. Geriausia se
kasi Romos katalikams: jie tu
rį daugiau kaip penkiolikę
milionų. Visoms kitoms sek
toms lieka dvidešimt keturi
milionai, taigi po kelintų milio
nųC kiekvienai.
Meksika “nesirūpinanti”
skolomis.

MEXIC0, CITY, liepos 4.
Meksikos kreditorių rateliuose
jaučiama didelis nepasitenkini
mas. Tai dėlto, kad valdžia
užmiršusi, jogei ji yra jiems
skolinga. Dieną, kai valdžia
turėjo išmokėti tas paskolas,
buvę “tylu ir ramu”.

CHICAGO, liepos 3. — Kaip
išrodo, tai geležinkeliečių strei
ko nebus. Kiek teko patirti iš
konferencijos, kurią čia dabar
laiko geležinkeliečių unijų vir
šininkai, samdytojų siūlymas
busiąs priimtas.
Tatai reiškia tiek geležinkečiams bus sumažinta algos 12
nuoš. Geležinkeliečių unijų vir
šininkai sako, kad dabartiniu
laiku pasipriešinti
samdyto
jams negalima. Kilus streikui
jie gautų į valės streiklaužių ir
tuo budu kova butų pralaimė
ta.'
Tasai klausimas tečiaus tu
rės būt išspręstas visuotinu pa
čių geležinkeliečių balsavimu.
Unijų viršininkai tikisi kad jų
patarimą geležinkeliečiai pniims ir nutars streiko neskelbti.
Crane grįžta.

PEKINAS, liepos 4. — Čia
gautomis žiniomis,
buvusis
Jungtinių Valstijų arnbasadoris
Kynijoje, Charles R. Crane, ku
ris manė sugrįžti į Jungtines
Valstijas per tarybų Rusiją,
grįžtąs atgal
į Vladivostoką.
Jisai buvo nuvykęs į Čitą, bet
ten lur būt jam pasakyta, kad
važiuoti per Rusiją negalima.

deles

nelaimes:

ką žmonių.

Teisėjas to pinigų maišo ar Vienuolika kaltinamųjų nu
gumentų betgi nepaklausė
ir teista visam amžiui kalėjimo,
pasakė, kad “tax’ai” turi būt kiti — šešiasdešimts šeši žmo
nes — po septynioliką
metų,
išmokėti.
keturis mėnesius ir vieną die
ną.

Didelė audra So. Dakotoj.
Nuostolių padaryta už keturis
šimtus tūkstančių dolerių.

Ar jie paliuosuos Debsą?

gnbernatoris

sikos valdžia nieku budu nepa Small, matot, stipriai apkapo
jėgianti iškolektuoti iš jų jai jęs valstijos prokuroro pasiūly
priklausamus mokesnius.
tąjį biudžetą.
Esą, dabar tai piktadarybės
tikrai padidėsiančios: prokuro
ras, neturėdamas pakankamai
pinigų, negalėsiąs tinkamai ko
voti su piktadariais.
n-y
Buvo išviję šimtų svetimšalių. I I- ■ L"W' I MII.................. 1 I '.Ii

džia norinti skriaust biznį.. .

♦

Gerai pasipelnė.

JEBSEY CITY, liepos 3. —
Vakar šiame mieste buvo dvie
jų pugilistų imtynės — “Pa
saulinio čempiono” Drmpscy
su franeuzų Carpentier. Carpentier pralaimėjo.
Kumštynių pasižiūrėti buvo
susirinkę daugiau kaip devy
niasdešimta tūkstančių žmoniųfplaukų-pajamų rengėjai turė
jo vieną milioną ir šešis šim
tus tūkstančių dolerių.
Dempsey’ui mokėta apie ke
turis šimtus dolerių į minutę.
Viso jis gavo tris šimtus tūk
stančių dolerių.
Vadinas, kai kas tomis kum
štynėmis tikrai pasipelnė.

ABERDEEN, S. D. liepos 4.
—Šiame South Dakotos vals
tijos ruožte vakar naktį siautė
didelė audra, kuri milžiniškų
nuostolių pridarė. Sugriauta ar
bent žymiai apgadinta daug
triobėsių, išardyta
geležinke
lių ščnįs, nutraukta telefono
bei telegrafo vielos ir tt. Ar
daug žmonių užmušta, tuo tar
pu dar nesužinota. Iki šiol ži
noma tik tiek, kad vienas žmo
gus yra užmuštas ir devyni su
ATLANTA, Ga-, liepos 4. — žeista.
Čionai yra atvykęs federalinių
Apskaitoma, kad nuostolių
kalėjimų viršininkas, Herber
tas Votaw. Sąryšy su tuo pa esą pridaryta už apie keturis
Mirė Franeuzų generolas.
sklido gandai, kad tikrasai Vo- šimtus tūkstančių dolerių.
PARYŽIUS, liepos 3. — Va
ta\v atvykimo tikslas esąs —
kar čia mirė žymus franeuzų
paliuosuoti Socialistų Partijos
Sušaudė Carranzos brolėną. generolas/ Camille Bailaiul.
darbuotoji, Eugenijų Debsą.
Praeitą panedėlį jis pavojingai
La i k ra š t i n i nk ų
pa k Įaustas
EAGLE, PASS, Tex., liepos ssuižeidė—puldamas iš orlai
Votaw nieko tikra tuo klausi
4. — čia gautomis žiniomis, vio.
mu nepasakė.
Piedras Negras vakar sušaudy
Skirs ambasadorį į Ameriką.
True translation filed with the post- ta buvusio Meksikos prezidento
pulkininkas Rivas
master at Chicago, 111., July 5, 1921 brolėnas,
BERLINAS, liepos 4. — Vaik
as required by the act of Oct. 6. 1917 Šalinas. Jisai iki šiol dar ėjo što gandai, kad ministerių ka
LAUKIAMA NAUJŲ MŪŠIŲ
prieš Obregono valdžią ir kėsi binetas Vokietijos ambasado
VLADIVOSTOKE.
nosi ją nuversti, kad tuo atsi rium Jungtinėse Valstijose pa
mokėjus nužudytojo Meksikos skirs profesorį Lujo Rrentano.
Semenovo kariuomenė jau ei prezidento priešams.
---------- ------------- WASHINGTON, liepos 4-—
nanti linkui miesto.
Nuteisė milionierį-vagį.
Vakar naktį čia mirė John
PEKINAS, liepos 3. — čia
Wallacc, vienas pirmųjų inži
gauta žinių, kad by valandą
MICHIGAN CITY, liepos 4. nierių, tvarkiusių Panamos ka
gali kilti susirėmimas taupanti — Vietos teisme andais buvo
nalo kasimo reikalus.
bolševikų vado rytų Siberijoj, nuteista nuo vienų iki penkių
gen. Semenovo, sekėjų ir lai metų kalėjimo milionierio BedLONDONAS, liepos 2. — At
kinosios Vladivostoko valdžios, fordo sūnelis Charles. Jis —
stovų butas vakar didžiuma
kurios galva
yra generolas bandęs pasivogti automobilį.
balsų nutarė paskirti keturiasMerkulof.
Semenovas dabar
Už nuteistąjį užstatyta kauci dešimts milionų dolerių “kasy
randasi GrodekOve, netoli Man- ja, ir jis paliuosuota.
klų reikalui sutvarkyti.”
rijos pasienio.
Sako, kad generolo Semeno
vo kariuomenės būrys jau eina
iš įmano — linkui Vladivosto
ko. Tomis pačiomis žiniomis,
Merkulof jau koncentruojąs sa
vo kariuomenę. Koncentruojąs
ją Vladivostoko
apielinkėse.
Bet ir pats Merkulof yra toks

Tie patys kreditoriai, kurie
“Didelė nelaimė.”
didžiumoj yra svetimųjų vals
CHICAGO, liepos 3. _ “Did jau nepopuliarus, kaipir Šerno
tybių kapitalistai, esantys Mek žioji spauda” ir vėl turi darbo. novlas. Tai dėl jo vykdomųjų
sikoje, tečiaus “užmiršta” vie Illinois valstija susilaukusi di represijų ir konfiskacijų.
nų “mažmoželį”: iki šiol Mek“Piratai” Michigan ežere?

CHICAGO, liepos 4. — Netik
automobilių, bet ir motorinių
valčių savininkai dabar turės
rupesnio. Michigan ažere esa
ma savo rųšies piratų. Užvakar
jiems pasiseko “nukniaukti” p.
D. W. Thompsono motorinę
PINIGŲ KURSAS.
valtį.
PRINCETON, Ind., liepos 3.
liepos 2 d., užsienio pini . Policija j ieško, įieško, bet iki
— Gibson apskrities prisa ik lu gą Subatoj,
kaina, perkant jų ne mažiau kaip šiol nė “piratų” negi Thompso
tieji teisėjai vakar išnešė kalti ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai no valties nesuranda.
nimo aktų prieš septyniasde- toma Amerikos plūgais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.73
šiints žmonių, dalyvavusių ne
Pašovė policistą.
Austrijos 100 kronų ............... 17o
senai kilusiose riaušėse Francis
Belgijos 100 frankų ........... $7.96
Danijos 100 kronų ............... $16.35
kaimely. Tų riaušių metu iš
CHARLESTON, W. Va., lie
Finų 100 markių .................. $1.70
kaimelio buvo išvyta daugiau
Francijos 100 frankų ....... $8.01 pos 4. — Praeitą utaminką ne
Italijos 100 lirų .................. $4.93
kaip šimtas svetimšalių.
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40 toli Matėwn pašauta vienas poLenkų 100 markių ..............A... 6c licistas. Šipėjama, kad tai pa
Spėjama, kad delei to bus iš
Olandų 100 guldenų ........... $32.85
nešta kaltinimo aktas ir prieš
Norvegų 100 kronų ........... $14.25 darė arba angliakasiai ar patys
šveicarų 100 kromi ........... $16.85 kompaniją samdomi
mušei
keliatą kitų tose riaušėse daly
švedų 100 kronų ............... $21.90
vavusių žmonių.
1 Vokiečių 10Q markių ......... $1.4Q kos — provokatoriai.

Apkaltino riaušininkus.

Nuteisė 71 policistą.

NEW YORK, liepos 4. —
“Bėdinasai Rockfelloris” pra
lošė savo “kuisą”. Jis buvo pa
davęs teisėjui Hand’ui prašy
mą, kad šis sulaikytų valdžią
nuo kolektavimo
“tų dviejų
šimtų tūkstančių dolerių,” ku
rių valdžia reikalauja kaipo
“neišmokėtų mokesnių.” Girdi,

Policija išvijo negrus iš dvieju
maudynių.

Tik 39 milionai parapijony

Bėdinasai Rockefelleris.

Reikalavo, kad valdžia suma Vienuolika nuteista visam am
žiui kalėjimo; 66 — septynioli
žintų jo “income tax’us.”
kai metų.

Butų kilusios rasinės
riaušės.

tų kilusios rasines riaušės.

No. 154
----- •! «SSI

r________

Dabar laikas
siųsti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū

tę Lietuvoje

pinigai yrh reikalingiausi.

Jeigu

dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už

dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar T Je-

tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant,

dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted Si.,
Chicago, UI,

čionim demokratam, kurių di
džiuma sudaro Lietuvos St.
Seimą, net interpeliacijos val
džiai, paduotos socialdemokra
tų, kad gavus pasiaiškinimą
valdžios dėlei mušimo kali
nių, St. Seimo tapo atmestos.

Brooklyno komunistų or
MAUIIEHOS
ganas,, pav. skelbia stambios
The Lithuanian Daily News mis :raidėmis šitokį į neva
tiblijihed Daily axcept Sunday by
“Socialistai atmeta
m Lithuanian N«wa Pub., Co-, Ine. faktą:
j generalinį streiką ..kovai su
Editor P. Grigaitis
valdančiąja klesa.” Tai yra
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILLINOIS.

jis įrodytų savo gabumus — da
da siūloma susiaurint svetimkaL
rant įvairius su tuo revolveriu
bių Federacijų teises) ir kitais
bandymus — Proctoras, taip sa
svarbesniais musų organizacijai
kant, “iškrito kiaurai”. Pradė
klausimais.
jęs rodyti “ką gali”, jis revolve L. S. S. Pild. Komitetas neprita 3. L. S. S. Pildomasai Komite
rį paleido “savais keliais” — į
tas ,beto, draugus ragina kaip ir
ria keitimui partijos kongrindis... Ponoa “eksporto” vei j
kuo galint didinti savo kuopų
stitucijos.

LS.S. Reikalai

Reiškia, ir St. Seimas prita das pasidengė dideliais prakaito

iždus, taip kad kitame musų or-

ria tokiem darbam.
“šitaip eidama Lietuvos
valdžia netoli nueis, nes trum
poje ateityje pritruks kan
trybės Lietuvos žmonėms ir
bus priversti pasakyti: šalin
karo stovis — šalin reakcijos
apaštalai!”

lašais. Ji, nabagą, išgelbėjo tei ! L. S. S. Pildomasai Komitetas ganizacijos suvažiavime butų
sėj is Thayers. Pastarasai pa nutarė raginti visas musų or atstovaujama visos L. S. S.
Telephona Roosevelt 8500
siūlė, kad reikalaujamą bandy ganizacijos kuopas balsuoti prieš kuopos.
Subscription Ratesi
mą darytų kuris nors kitas eks keitimą partijos konstitucijos L. S. S. Pildomasai Komitetas.
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
St. Strazdas,
pertas. Tai padarė kitas poli- straipsnio XI, jeigu toks siūly
$8.00 per year in Chicago.
tikro tikslo ir tam tikrose
cistas, Charles Van Amburgh; mas bus paduota referendumui.
L. S. S. Pild. K-to sekret.
8c per copy.
sąlygose.
ir jis, kadir netoks “paskilbęs Tuo klausimu L. S. S. Pild- Ko Birželio 23, 1921.
Entered as Second Clasa Matter
eksportas”, kur kas šauniau pa miteto tarimas yra toks:
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
sirodė nei Proctoras.
Del siūlymo susiaurinti svetim- L. S. D. Fondo reikalais.
kad butų paskelbtas genera
March 2nd, 1879.
“
VIENYBĖ
”
IŠSIŠOKO.
Beje, tas pats liudininkas, |
kalbių Federacijų teises.
Naujienos eina kasdien, Ii skiri ant
lis
streikas
iškovojimui
am

ned51 dienius. Leidžia. Naujienų Ben
Birželio 23 d. Pildomasai Ko
kaipir visi kiti kaltinamųjų liu i Kadangi Socialistų Partijos
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, nestijos, socialistų konven
Brooklyno “Vienybė”, mato dininkai kai kur suklupo: užgin konvencijai siūloma pasitarti dėl mitetas nutarė įgalioti L. S. S.
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
cijoje kai kurie delegatai iš ma, labai paviršutiniškai seka čijo tai, ką buvo sakęs pirmo keitimo XI-ojo partijos konsti 60 tą kuopą, kad ji paskirtų tam
reiškė tokią nuomonę, jogei kitus laikraščius. Jos redakto sios bylos metu. Reikia todėl tucijos straipsnio, kuriuo nori tikrą komisiją Lietuvos Social
Uisisakomoji Kaina:
Chicagvja — paltu: .
momentas yra' rius pastebėjo Kauno “Lietuvo manyti, kad visa tai prisaikin- ma žymiai susiaurinti svetim- demokratų Rėmimo Fondb ižd.
Metams-------------------------------- $8.00 dabartinis
je” A. Janulaičio straipsnį apie tiemsiems teisėjams bus tinka kalbių Fedgracijų teises;
knygas. Pild. Komiteto tari
Pusei metų
4.50 visai netikęs mėginimams
Lietuvos socialdemokratų parti mai įrodyta. Įrodyta Sacco ir i Kadangi fye kitų mums negei mas yra sekamas.
Trims mėnesiams
2.25
Dviem mėnesiams_____ . . 1.75 iššaukti generalinį streiką: ją ir jam labai patiko ta straips
Vanzetti advokatų.
daujamų to siūlymo paragrafų, Del patikrinimo Liet. Soc.-Dem.
Vienam mėnesiui...............
1.00
apatiškas minių ūpas, susilp nio dalis, kur aprašoma “dešiny Buvo ir daugiau liudininkų,
vienas jų (penktasai parafra- Rėmimo Fondo iždininko knygų.
Chicagoje — per neifotojpsi
Kadangi Lietuvos Socialdemo
Viena kopija
03 ninta socialistų organizacija sis sparnas”. Nedaug galvoda bet jie nieko nauja ir įtikinan fas) svetimkalbes Federacijas
Savaitei_____ _
____ 18 ir t. t. Ir didžiuma konven mas, jisai perspausdino ją “Vie
čia nepasakė.
faktinai likviduoja, nes sako, kratų Rėmimo Fondo iždininko
Mėnesiui------------------------------- - 75
nybės” peržvalgoje ir sako, kad
cijos
tai
nuomonei
pritarė.
kad svctimkalbėm kuopom deji knygos nėra tikrintos;
Suvienytose Valstijose no Chlcagoj,
tai esąs “gana tikslingas apibu
Bet sakyt, kad generalis dinimas dešiniųjų “kadų” (kri- Medvilnes darbinin mąsi į atatinkamą kalbinę Fede Kadangi toks tikrinimas bū
paltui
tinai reikalingas, kad išlaikius
Metams$7.00
raciją
yra
nevertsinas
(Žiur.
L.
streikas
yra
neįvykinamas
kui
streikas.
Pusei metų _________________ 4.00
kšč. deni.).
S. S. Pild. Komiteto sekretorio gerą vardą ir paties Fondo ir jo
Trims mėnesiams
2.00 dabartinėse sąlygose, tai juk
viršininkų.
O tuo tarpu tenai eina kal
Dviem mėnesiams
1.50
pranešimą;
Lietuvių
Socialistų
[Iš
Federuotosios
Presos]
Vienam mėnesiui ---------------*75nereiškia atmesti jį ant vi ba apie dešinįjį sparną Lietu
L. S, S. Pildomasai Komitetas
Sąjungos narių domei), —
,
HARRISVILLE,
R.
1.
—
Stillsavo posėdy, birželio 23, 1921,
vos socialdemokratų partijoje!
sados.
Lietuvon ir kitur uiaianluoHi
LSS.
Pildomasai
Komitetas
(Atpiginta)
Savo straipsnyje Janulaitis water Worsted medvilnės kom savo pasėdy, birželio 23 d., 1921, nutaria:
Metams$8.00
Konvencija taip pat ne tarp kitko sako, kad tos srovės panijos darbininkų streikas, ku
1. Įgalioti L. S. S. 60 kuopą,
Pusei metų
....................... 4.50
nutaria:
Trims mėnesiams____________ 2.25 manė visiškai atmesti gene žmonės mėgsta keikti valdžią ir ris prasidėjo kovo 6 dieną, dar
So. Boston, Mass., kad jinai pa
1.
Siūlymas
keisti
partijos
Pinigus reikia siųsti palto Money
ralį streiką, kuomet ji bal vartot revoliucines frazes, idant tebesitęsia. Ir nėra žinios ka konstitucijos XI-tą straipsnį skirtų tam tikrą komisiją, kuri,
Orderiu, kartu su užsakymu.
pasitarus su LSD. Fondo iž
savo prieš pasiūlymą pavar nuraminus savo “revoliucinę są da jis užsibaigs, nes nė darbi mums yra nepriimtinas:
ninkai negi pati kompanija tai
dininkų, d. St. Michelsonu, tas
tot generalį streiką tame žinę”. O p. Sirvydui vis rodosi, kintis
2.
Jeigu,
jis,
vis
dėlto,
bus
pa

nenori. Pirmieji taikin
knygas patikrintų.
tai esąs klerikalų partijos
duotas
visuotiniam
narių
balsa

momente, kai iškils pavojus ‘kad
tis nenori Lodei, kad tatai reikš
2. Skirtoji L. S. S. 60tos kuo
■‘apibudinimas”.
vimui
referendumui,
tai
L.
S.
karo. Tas balsavimas reiš
tų mažesnes algas ir ilgesnes
pos komisija, savo darbų atlikus
S.
Pildomasai
Komitetas
visus
kė tiktai, kad šiandie nega
darbo valandas, o taipjau ir pa
raportą išduos L. S. S. Pildomam
musų
organizasijos
narius
šiuo
čios unijos palaidojimą. Sam
Komitetui.
lima numatyt, kokios bus'
ragina
balsuoti
prieš
jį.
tas Hardingas pasirašė po sąlygos toje valandoje, kai
dytojai gi nesitaiko todėl, kad
L. S. S. Pildomasai Komitetas.
3.
L.
SS.
Pildomasai
Komite

juos remia teismas ir policija.
St. Strazdas,
kongreso rezoliucija, skel atsiras tas pavojus; todėl
tas pilnai įvertina draugų ang
L. S. S. Pild. K-to sekret.
biančia, kad karo padėti šiandie negalima ir nutart, Pakočiojo kaltintojų “ekspertą”. Policija ir kompanijos samdo lų
siūlymą:
praeity
su
svetimmieji mušeikos sergsti streiklau
Birželio 23, 1921.
tarp Jungtinių Valstijų ir koks bus geriausias būdas
[Federuotoji Presą].
kalbėm
Federacijom
jie
turėjo
žius, o teismas yra išdavęs inVokietijos pasibaigė.
DEDIIAM. — Nėra tos die džionkšeną prieš streikininkus. daug nesmagumo. Vis dėlto,
kovoti su tuo pavojum.
Vėjavaikis
Karas su Vokietija susto Generalis streikas buvo nos, kad Secco ir Vanzetti advo Organizuotieji vietos ir aplin mes manome, kad šitas jų siū
lymas, jeigu jisai butų užgirtas,
jo jau beveik treji metai at praeityje ne kartą pavarto katai nepaklupdytų kokį nors kinių miestelių darbininkai kaip ir Lietuvių Socialistų ir kitom
(Iš “Skaitymu”)
kaltintojų liudininką. Aštuonio
gal, o taikos paskelbimas tas didžiausiu pasisekimu liktą bylos dieną jie paklupdė gal ir kuo galėdami padeda streiki atatinkamom kalbinėm Federa
ninkams.
įvyko tiktai dabar. Ar tai ne darbininkų kovose; kaipo būt patį svarbiausi kaltintojų
cijom, o kartu ir pačiai partijai Pasikinkęs jauną vėją,
juokinga?
tik žalos teneštų. Todėl mes Vėtrą šaunią apkabinęs,
pavyzdžius, paminėsime čio liudininką, policistą - kapitoną
stojame už tai, kad tas draugų Leidžiuos per padangių plynes
Kaip jie įvertina sutartį.
Amerikai nebuvo jokio nai tiktai generalį streiką William II. Proctorą. Jisai yra
anglų siūlymas butų atmestas. Su pavasariu lenktyniais.
Mass. valstijos policijos galva ir
I
Rusijos
1905
metų
revoliuci

reikalo tęsti karo stovį per
L. S. S. Pildomasai Komitetas.
[IŠ Federuotosios Presos]
ekspertas revolverių. Bet tas
Gulbės — kelią!
keletą metų po to, kai karas joje ir generalį Vokietijos “ekspertas”, pasirodė, menkai NEW YORK. — New Yorko
St. Strazdas,
Gervės — kelią!
L. S- S. Pild. Kom, sekr.
buvo pasibaigęs. Jai tatail darbininkų streiką, atkreip teišmanąs apie revolverius. Pa gatvekarių komapnija yra pada
Debesų keliu didžiuoju ,
net kenkė, nes karo laiko tą prieš Kappo sukilimą. Nė sirodė, kad jis “gerai žino” tik rius su savo darbininkais sutar Birželio 23, 1921.
Aš važiuoju!
įstatymai trukdė jai atnau ra abejonės, kad generalis apie Colt’o revolverius. Mat, tį. Toji sutartis užsibaigia sau
Mano skraistė lengvo ruko
jinti biznio santykius su Vo- streikas bus dar ne sykį pa tos rūšies revolveriu nušauta sio mėn. 1922 metais. Reiškia, Draugams L. S. S. kuopų virši Piesta padangėj ištisus:
ninkams žinotina.
vartotas darbininkų kovose Slater and Morril batų kompa iki to laiko jokių atmainų daryti
Mano vėtra kai padūko,
nijos kasininkas ir jo sargas... negalima. Ir viena ir kita pusė
L. S. S. Pild. Komiteto sekre- Išsislapstė žvaigždės visos,
Taikos paskelbimas užsi- ir ateityje. Bet jisai nėra Proctoras, sakosi, savo “ama turi laikytis sutarties.
visagalintis įrankis, ir butų te” specializuojasi apie* dvide New Yorko gatvakerių kom toris pora kartų draugų žiniai Mėnuo nuo dangaus paspruko.
dienrašty buvo paskelbęs, kad
Kas man vėją
dėl tąsynių tarpe demokra nesąmonė, jeigu darbininkų šimt metų ir gerai žinąs, kad panija betgi mano, kad nėra jo L.
S. S. kuopų viršininkai atsių
Colt’o revolverio kulkos daro kio reikalo tos sutarties laiky
klesa
įsivaizduotų,
kad
ant
Pažabotų ?!
tų ir republikonų Washingstų
jam
tikrus
savo
adresus.
Be
taip vadinamus “kairiuosius už tis. Andais ji kreipėsi į si^yo
Mano vėtrą
tone. Demokratai norėjo pa- jo reikia padėti visas savo sisukimus” ; kitaip sakant, kad darbininkus
jų
Pildomasai
Komitetas
reika

šitokiu pasiulymu:
Paviliotų ?!
viltis.
lauja,
kad
butų
atsiųsta
ir
visų
lėkdamos iš revolverio vamzdžio gerbiamieji, pasitarkite algų su- IciiopiĮ
sumišai.
Tuo reika
Debesų Iceliu didžiuoju

socialistai atmetė generalį
streiką ne kaipo kovos įran
kį apskritai, o tiktai kaipo
priemonę pasiekimui tam

Taika su
Vokietija.

Sacco-Venzetti byla.

European American Burėm
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvų A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARU UBAS

Re ai Ėst ate, Paskolos,
Inaurinai ir tt*
8D9 W. 35th St, K a m p. Halsted 8L
Tel.: Boalevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vaka U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
Ned.i iki 8 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas viduntdestyji
ASSOCIATION BLDą.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
19 So. La Šalie St. Roon 824
Tel. Central 6890
Valui 812 W. 33rd
Chicago
Tel. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd S t., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 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.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvy® Advokatas
4601 S. H erini t a ge Avė.

Tek: Boulevard 6080.
11005 S. Mfchigan Avė.,
Roseland, III.

Tel. Boulevard 5788.

Paliulis Cafe
Augštos Klesos
Valgykla

3200 & Halsted str.
veikiausias valgis — lietu
viškas ir amerikoniškas
—su namų, o ne šu restauranto, skoniu.

S

• t

jos sukasi į Icttii’ižjjsj. pusę.

likonai priešinosi tai sutar
čiai, kaipo Wilsono padarui,
bet patys jie nežinojo ką pa
siūlyti geresnio vietoje tos
sutarties. Ilgai galvoję, republikonai, pagalios, nutarė
atsaukt karo padėtį, visai
neminint kokiomis sąlygo
mis.
Hardingo administracijai
ir republikonų kontroliuoja
mam kongresui ėmė keturis
mėnesius laiko tai padaryti!

Socialistai ir
generalis streikas
Šioje vietoje jau buvo ra
šyta, kad Socialistų Partijos
konvencija, Detroite, atmetė
rezoliuciją, kurioje reikalau
jama, kad butų pavartotas
generalis streikas, kaipo
įrankis prašalinimui karo, o
taip pat tam, kad iškovojus
amnestiją Debsui ir kitiems
politiniems kaliniams. Ka
dangi tečiaus priešingoji so
cialistams spauda pranešė
apie tą konvencijos nutari
mą, iškreipdama jo prasmę,
tai tenka pasakyt apie tai
dar keletą žodžių.

13 et

mažinimo klausimu.

Aišku, jeigu patys darbinin lu Pild Komitetas yra padaręs
(Sacco ir Vanzetti) advokatai kai “nesusipras”, kompanija tai šitokį tarimą:
buvo pasikvietę žymų šioj šaly padaryti juos privers —- lokautu
Visoms L. S. S. kuopoms
revolverių ekspertą J- E. Burn- ar kuo nors kitu.
pranešimas.
TĖVYNĖ” PIKTINASI
s’ą.
Klausinėjant kaltintojų
Savo posėdy, geužės 24 d.,
REAKCIJA.
liudininką adv. dažnai kalbėjosi
Kam jis laikoma kalėjime?
11921, L. S. S. Pildomasai Komi
su Burns’u. Tasai Burns bus
tetas nutarė, kad sekamą žiemą
S. L. A. organas sako, kad pašauktas liudyt ųž kaltinamuo
[Iš Federuotosios Presos]
Lietuvos reakcininkai “pertoli sius.
NEW YORK. — Koletą mė turį įvykti vienuoliktasai musų
nuėjo” savo nuožmume ir pro Be kita Sacco ir Vanzetti od- nesių tam atgal justicijos de organizacijos suvažiavimas. Kad
gresyvių žmonių persekiojime. vokatas, McAnnarhey, kaltinto partamento agentai areštavo vie visa tai tinkamu budu praveYpatingai ji nupeikia Lietuvos jų liudininko - “eksporto” at- ną buvusį karininką, Robert Ro- dus, Pildomasai Komitetas sa
senbluth. Jisai kaltinama dėl vo posėdy, birželio 23 d., 1921,.
valdžią už vartojimą mirties klausė:
nutaria:
bausmės ir už karo stovį.
“Argi nė vieno kito revolve žmogžudybes. Bet visa, kas
: 1. Visos Lietuvių Socialistų
“Jaunai Lietuvos respubli rio kulkos nedaro taip vadina prieš jį buvo įrodyta, tai vieno Sąjungos kuopos šiuo yra ragi
kareivio liudynias. Vis dėlto,
kai, kurios patvarumas ir mų ‘kairiųjų užsisukimų’?
namos kaip galima trumpesniu
Liudininkas pasakė, kad ne. to kareivio liudynias, kaip pats laiku atsiųsti visų savo narių
stiprybė remiasi vien savo pi
liudytojas dabar sako, buvo iš
liečių pastangomis ir taikin Tuomet advokatas ir vėl paklau
gautas tik mušimu. / Biauriai surašus. Tuo surašus reikia
'
game sugyvenime valdžios su sė:
mušamas jis “prisipažinęs”, siųsti L. S. S. Pildomojo Komi
visuomene, reikėtų vengti
teto sekretorio d. St. Strazdo
mirties pabaudų, nepaisant, žiausia dar dvi revolverių rusi kad tik rasai žmogžuda esąs Ro- vardu (1739 S. Halsted St., Chi
senbluth.
kad tai ir leidžia daryti karo tokius užsisukimus turi?’’
Šiandie tečiaus tasai liudinin cago, 111.). Beto, siunčiant sustovis. Juk tokiais drakoniš “Aš nežinau”, atsakė eksperkas visa, ką jis b’uvo pasakęs, ! rašus, reikia pažymėti kurie
kais įstatymai^ vien neapy tas”. .
kuopos nariai jos viršininkų pa
kanta ir nepasitikėjimas sa “Ar tamsta nežinai, kad ir užginčija, To neveizint Rosen- reigas eina, būtent, kuris jų yra
vo šalies vyriausybe sėjama. Spear’o ir Suer’io rūšių revolve bluth laikomas kalėjime, ir ga organizatoris, sekretoris, iždi
O jau suareštuotųjų muši rių kulkos taipjau tokius užsisu na.
ninkas ir tt.
;
mai niekuo negali būti patei kimus daro?”
2. Pildomasai Komitetas taip
Maskva turi 1,250,000
sinti! Pagaliau lenkų ‘peovia“Ekspertas” Proctoras pasisa
jau prašo, kad kuopų susirinki
gyventojų.
kai’, kurie irgi ėjo prieš Lie kė, kad nežinąs. Nežinąs, nors
muose draugai pasitartų dėl bu
tuvos nepriklausomybę, tė per dvidešimt metų jis buvo eks NEW YORK. — čia gautomis simojo musų organizacijos suva
čiai! netik kad nebuvo baud pertas ir turėjo progos matyt žiniomis, paskutinis gyventojų žiavimo, ir kad tų pasitarimų
žiami mirties bausme, bet ne- įvairių rūšių revolverius.
surašymas rodo, kad tarybų Ru daviniai butų pasiųsti Pildomo
kuriems net buvo dovanota
Abudu pastarieji revolveriai sijos sostine Maskva turi vieną jo Komiteto sekretoriui. Pildo
kalėjimu skirtoji bausmfc. yra dirbti Vokietijoje, ir vieną milioną ir du šimtu penkiasde masai Komitetas ypač norėtų
Kodėl šitoks skirtumas daro jų dažnai galima rasti įvairiuo šimts tūkstančių gyventojų.
patirti koks yra draugų nnsistase
lombarduose.
mas ?
Beto, maisto klausimas tenai tymas musų organo (Bangos),
“Prie to dar reikia pridė-( Maža ir to. Kada kaltinamų- nebėra toks opus, kaip kad bu Liet. Soc. Sąjungos Namo Fon
ti, kad pasidėkavojant k riks- jų advokatas pareikalavo, kad vo metai-dveji tam atgal.
do, santykių su Soc. Party (ka-

j Apžoalga]

čia jisai suklupo.

Kaltinamųjų

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

Valgykla susideda iš kelių
kambarių. Galima turėt privatiškus stalus ir kambarius.
Atmosfera linksma, draufęi&lca. ir dLstilS moterims ir vy
rams.

Tik aš vienas bevažiuoju.

Lik, pavasari, tarp pievų,
Rankiok savo varles, sliekus.
Paukštės ilstančios — sudievu!
Aš pralenkiu ir palieku...

Kainos žemos.
Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt niekur kitur.

Phone Boulrvani 491

ASHLAND
MUSIC STORE
Deimantai,

AuksybB, Celunabijoa Grafonolas Ir

lietuvilkt

Banjanai

rekordai.

Phone Boulevard 6801

Cigarette

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
būdavotojas.
Būdavojame Ir taisome.

It’sToasted

1401 W. 47th St,

Chicaro.

DR. A. MONTVID

Skausmus ir gčlimus nutildo

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

PAIN-EXPELLER
Vaizbažonklia užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Telephone Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
/

DENTINAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaMu*. Nedaliomis pagal sutarimo.
|261 So. Halsted St., Chicago, III

' ĮUCIJIEIJUS,
MCI!
CHcago, m.

Utarninkas, Liepos 5, 1921
.if1 .

AB MANAI APIE NAMDS? TAIP SIRGO, KAD
CHICAOOS Ar nori gaut už prieš
NEGALĖJO DIRBTI

/ «r» t '***'* 4
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:: ŽINIOS::
Miestas pradeda naują kovą su
gatvekariais.

LAIVAKORTES | LIETUVA
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10 .

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, Motina pasakoja, kaip jos
ofisams namų, teatrų, ligon- duktė pasitaisė su Lydia E. Pinkham Vcgebučių arba garadžių.
tablc Compoundu.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu Philadelphia, Pa. — “Mano duktė
patarnavimu, perkant spė turėdama šešiolika metų amžiaus, tu
rėjo nesmagumus
ką ir auginant organizaciją
kas mėnuo. Turėjo
Namų Budavojimo Draugi
kryžkaulio skanu
mą strėnų ir šonų,
ją
kad negalėjo dirb
ti, nei gulėti. Ma
Niekados nebuvo pirmiau
no vedusi duktė re
komendavo Lydia
žmonėms siūloma panašus
E. Pinkliam Vegepatarnavimas įsigijime ar
table
Compound.
Jis
ėjo
ant
naudos
ba (nusipirkime materijolo ir
ir šiandie jokio
pastoudavojimo sau namo.
skausmo neturi. Re

Naujos pastangos pradėta
(Irti, kad gatvekarius paėmus į
miesto rankas. Lokalūs transportacijos
komitetas
bojo pirmininką U Lyses
Svvartz nuskirti subkomitetą.
Tasai subkomitetas imsis per*
žiūrėti majoro Thompsono pa
reiškimus bei nurodymus, ku
riuos jis buvo įteikęs guberna
toriui Small Springfielde. Nau
ji miesto reikalavimai manoŽengk prie telefono
| nia įteikti gub.«Small sekančio
rugsėjo mėnesį, jeigu
Small • Pašauk National Headtuo.laiku šauks specialę sesiją. ąuarters, 5886 Randolph.
Subkomitetas taip jau įgaliotas
139 N. Clark St., Rooms
išdirbti naujus pienus, jeigu 1709-12 arba . pašaukit Distas pasirodytų geriau. Jani
triet Sales Manager,
leista nusisamdyti advokatus ir
inžinierius tam reikalui.
Aldermanas Schwartz parei
škė, kad tas jų noras — paėmi 4021 S. Maplewood Avė.,
mas gatvekdrių į miesto rankas Lafayette 965.
bus atsiektas, jeigu tik mie
sto veikėjai ir gyventojai eis
Išmokės tamstai uždarbį,
išvieno ir to reikalaus. Jeigu
miestas paims gatvekarius į sa musų namų veikimas, kuris
vo rankas, tuomet bus galima padaromas ant konservatygatvekariais važinėti užsimo vio pamato.
CHARLES MERKIS
kėjus penkis centus. Belo mie
Pardavėjas, 2116’ S. 48th
stas da mano šį-tą prie jų pa
gerinti.
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
•J

Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.
] LIETUVĄ nevažiuokite per I.enkiją, nes kelionėje per Antwcrpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon pampiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltuŲ

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
sojo 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 šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurio dabar parduodami po $7.00 vienas, nes
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.

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

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Stanley Rubey,

Turime taupymo skyrių.

Vaikinas nusižudė, kad sutvė.
rus misteriją.

Lith. Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

3249 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utašninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
dėliomis: 10:00 ryte iki 3:0>0 po pietų.
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IMTUOS AMERIKOS LINIJA

O C BlZOADm

NEW YORh.NY

j

Tie«i ke'ioni be persMimo ii JNew Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus

I LIETUVA
Latrai (įplauks kas 14 d. Dideli dviejų iri ubą palto laivai išplauks
“ESTONIA” ............ AUG. 3
“POLONIA”
JULY 6
S. S. POLONIA Aug. 17
S.S.LITUANIA LIEPOS 20 .
Visi laivai turi puikins kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifas, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie SU
CHICAGO, ILL.

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n c.
A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Arturas Phillips, šešiolikos
metų vaikinas, kuris gyveno po
numeriu 1657 N.
Maplevvood
avė., skaitė daug kųygų. Dau
Rand. 5886,
giausia jis mylėdavo skaityti
apie nužudymo neišaiškinamus ^ooms 1709-12 City Hali
Būdavo jo sandrau

gai žaidžia bolę ar šiaip ką, o

DR. W. F. KALISZ
Specialuinas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

New Peoples. Electric Go.
(Not Ine.)

L. DOMBROVVSKIS
savininkas

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

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St, Chicago, III.

1711 W. 47th St.
Tel.: Yarck 413
Tarpe Ilerinitage 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 apkainavimų.
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran»
kių krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių

Specialistas
Palmųfvins akių įtampi mą, kuris
•sti, priežastimi galvos skaudijimo,
svaigulio ,akių aptemimo, narvuotunjo, skaudamą, akių karštį, ,atataisa
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegyste ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 Iki 8 vakaro. Nodildieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas
Ashland Ava.
Tel. Drover 9660.

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
Vynuoges.
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.

Sųuare Bldg.
139 N. Clark St.

jis tuo tarpu prie knygos susi

lenkęs sėdžia ir sėdžia.
Užvakar jis j>asiėine skaityti
novelę “The Murder Mystery”
(Nužudymo
paslaptis.
Jo
molina išeidama miestan pali
ko jį prie knygos. Namon gi
sugrįžus jinai rado savo sūnų
pasikorusį. Jos sūnūs buvo be
rūbų ir surištomis kojomis.
Ant krėslo rados padėta kalba
ma knyga ir atversta iperskiris,
kur apysakoj nusakoma, kad
policija buvus pašaulkta į
misteriškų grįčia ir atėjus rado
padarytą žntogžudystę. Mato
ma, tasai vaikas norėjo pada
ryti tokią “misteriją,”
kaip
tad knygoj yra aprašoma*

. Pasigėrėlis pašovė keturis.
Tel. Monroe 2804

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headąuarters,

dalykus.
'

«

1361.

Jeigu patogiau tai kreipkitės j skyrius
Lithuanian Sales Corp.,

AB NOBI NAMO?

Įcomcnduojame Vegetable Compound
ir daleidžiame duot spaudon šį mųsų
laišką”. — Mrs. KATIE EICHER,
4034 N. Fairhill St., Philadelphia,
PaA
.
1
Stovėjimas visą dieną, arba susi
rietusiai sėdėti, tankiausiai drėgno
mis kojomis, jaunos merginos yra
įtraukiamas į sunkų sveikatos žvilg
sniu padėjimą ir epirm negu iš jo
pasiliuoja, tankiausiai išsivysto j gal
vos skaudėjimą, strėnų skaudėjimą,
nereguliariškumą,
nervišklimą
ir
skausmij kentėjimą bei visus symptomus Imeteriškų negalių. Jei kiek
viena motina, turi kenčiančią dukterį
nuo panašių symptomų, lai pasinau
doja ponios Eicher patyrimu ir tegul
duoda Lydia E. Pinkliam Vegetable
Compound gerai išmėgint ir tuomet
tik gali laukti pasekmingų linksmų
pasekmių.

Ponia Eva Ringberg, 2146
W. 73-čios gat. nešino vienu
metų amžiaus savo dukterį,
Lillian, ir su ja ėjo jos dvi
nedėlios
vakare kaip devynios, Kuomet
jos tik praėjo namus po numeriu 2153, pasigirdo šuviai.
Trys moterys ir mergaite perpuolė ant šalygatvio ainianuodamos. Visos trys motervs ir
mergaitė buvo pašautos. Mažai
mergaitei net dvejose vietose
teko*
Policija pribuvus norėjo su
imti šaudytoją, bet ir ji tutėjo
saugotis jo šavių. Vienok paga
linus jį suimta. Jis yra John
Janousek, 70 metų amžiaus,
2120 W. 73-os gal. Nuovadoj
da nebuvo galima kas nors jo
klausinėti, nes buvo gana prisi
gėręs.
Prie 1459 Clybour avc. užva-

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; P&nędėliais, Seredomis ir Petnyčiomis
iki 6 vakaro. Nedėliomis iki 2
po pietų.

nedapenejimas kenkia vaiku
čio sveikatai.
Rėdyk vaikutį
taip plonai kaip galima. Kada
galima mažylį laikyk
lauke
kur nors pauksnėje.
Kartas
nuo karto duok vaikučiui šalto
vandens gerti. Yra gerai van
denį atvirinti ir bonką, kurioj
vanduo stovi, išplauti taip pat
virintu vandeniu. Paskui van
denį reikia laikyti “aisbakse”,
ne ant viršaus ledų, bet apa
čioj, nes nuo ledo šaltas oras
krenta žemyn.”

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

John J. Smotana
Akinių specialistas
18U1 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatves.

Ant trečio augšto .virš Platt’o ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėlioinis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimų, narių silpnumų, 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 584$)

SPECIALISTAS VYRIŠKŲ LIGŲ
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir
7 iki 9 vai. Ncd. 1.0 iki 12 pietų.
1053 W. Roosevelt Rd.,

Chicago.

Tel. Canal 1986.

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

imiiiiiiiititiiiiiiiiim

E X T R A.
Nedėlios vakare, laukiant žinia visiems lietuviams.
“Fordžiulajaus,” keturi gerokai
Atidariau perdirbimo taje
susižeidė be mėtydami ugnis.
rų šapą; visokios rųšies, nu
Del tos pačios priežasties sude
dėvėtus tajerus perdirbu į
gė Pennsylvania
geležinkelio
mažas aliejaus sandėlis ir ke naujus ir duodu gvaranciją

turi tušti “fraitkariai”. Žalos
žmogų. Vyras gerai apsirėdęs, padaryta apie dešimt tukstanbet nežinia kas jis tokis. Mano čiij.
ma, kad jis sumušta. Jis nuga
Joseph Shannahan susibarė
bentas į Passavant ligoninę.
sukatos vakare su nežinomu
vyru prie 43-čios ir Union avė.
Chicagos sveikatos departa Nežinomas vyras peršovė jį,
mentas panedėlį išleido patari dėl ko jis užvakar pasimirė.
mus kaip užlaikyti mažus vai
kučius, kad butų sveiki. Patari
Mėsos pardavinėtojai ' užva
mai skamba šitaip:
“Žiūrėk, kar pareiškė, kad mėsa šiuom
kad pienas butų saldus. Buk laiku parsiduoda trečdaliu piatsargus kad neperpenčtuni vai
kų, nes perpenejimas, kaip ir
(Seka ant 4 pusi.)]

A.SHUSHO
AKUSERKA

ant 5,000 mylių.

Taipgi tū

bas sutaisau ir visą darbą

■iiiiii iiiiiiiii■iiiiiinmiaii■■

• 701 W. 31st St.
Tel.: Yards 3654
Du blokai nuo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.
AKTMERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalšse.
Pasekmingaj^pata niauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Dr. A. B. BIimiM
AKIŲ SPECIALISTAS

DR. G. M. GLASER

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintų
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame i vai
kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6437

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

iiiiiiiiiiiiiim

^=DR.HERZMAN=M
IB RUSUOS

DR. M. T. STRIKOL’IS'

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

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas

Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephonaii
Naktimis: Dreiel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR, CHARLES SEGAL "

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boal. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

(■■■■■■■■■■■■■■■■■H
1 Telephone Yards 1582

:

DR. J. KUUS

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

*■■■■■■ ■■■■■mina

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

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPN1GK1

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
b vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pie».
Telefonai Drezel 288(1
V.--------------------------------------------------- /

8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11* ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Lndependence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kątik E>ugrjžo iš Californijos ir
v?l tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

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

x—.■■u.

1900 So. Halsted St

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

IL -- 7.

DR. YUSKA

i—!<O
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Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si.
Tel. Prospect 8466

IIIIIIIIIIIIU
Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VE2ELIS

Tel.s Yards 6666
Boulevard 8448

Lietuvis Dentistas

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuiėras
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

4712 South Ashland Ave^
arti 47-toa gatvls
........... ......................................

i i

ir.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

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

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 0—12 ryto
2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street,
* Chicago, III.
ar-.

-s-r.T.-'ii" '."i'ii; i.

f
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Telefonas Pullman 856

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

DR. P. P. ZALLYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sti.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų,
' nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Lietavys Dentistas
10801 So. Michigan AvH Rofeelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

gvarantuoju.

Pirma negu pirksite taje
rus, ateikite ir pamatykite
visą darbą, tad sutapysite
pusę pinigų.
J. ZAKES,
WESTERN
TIRE RETREADING and VULCANIZING.
2514 So. Halsted St.
Chicago, III.

Mrs. A. Michniewicz

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. S. WOLF

AKUŠERKA

T. Pullman 148?

DR. C. K. KLIAUGA

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER

DENTISTAS

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ir nuo 7 iki 9 v. vak.

1821 So. Halsted St., Chicago, DL
kampas 18th St.
Valandos! 9—12 ryto ir 1-—9 yak.
Phone Canal 257
r-

Tel. Pullman 842

Phone Canal 6222

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigau Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8l
Ud 8:80 vak.
. .................

I

Į

Į

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

NAUJIENOS, Chicago, III
5-

•'

--------

prezidentas, Juozas J. Elias,
pasakė trumpą prakalbą angli
metais tuo škoj kalboj. Kalbėtojas išreiškė
giau, negu prae
pačiu laiku.
savo simpatiją suvažiavusiems
ir kvietė visus linksmintis ir
Nedėlioj šeši chicagiečiai pri vaišintis. Paskiau buvo dar
gėrė besimaudant.
lenktyniavimasis: merginų ir
vaikinų bėgtynės, virvės trauki
buvo
mas ir tt. Laimėtojams
duodami prizai.
Programų! užsibaigus vėl
SVEIKINA CHICAGIŠKIUS
prasidėjo šokiai, kurie ir
DRAUGUS.
iki devynių vakaro. Muzikai su
Tąsa nuo 3 pusi.)

Lietuviu Rateliuose

“Naujienų” redaktorius gavo
laiškelį iš Lietuvos nuo čicagiečiams, ypač
socialistams,
pažįstamo M. Petrausko, išva
žiavusio Lietuvon neužilgo po
to kai Bušuose įvyko revoliuci
ja. Be kita ko rašo:
“Išvažiavęs iš Amerikos per
gyvenau daug miglotų valandų
po Įvairius Europos kampus.
Bet likau gyvas ir sveikas. Dar
ir šiandie ūkanota — nuo Varšavos kįla rukai; kaip didi ir
baisus, parodys ateitis. Tams
ta Amerikos daiiiininkams esa
te reikalingas, bet Lietuvoj—
dar labiau. Dabar iš Amerikos

“Fourth of July” ugnies mėty
mas j dangų. Kokią pusę valan
dos įvairiausios ugnys kilo į
augštą ir viskas taip gražiai iš
rodė. Tik paskui, per neapsisaugojimą, viena ugnis besprogdama uždegė visą “amunici
jos sandėlį“, kuris pradėjęs
eksplioduoti i išgainiojo į visas
puses žiūrėtojus. Kaip kuriems
truputį rubus pradegino, ban
ko darbininkui S. V. Valančauskui skybėlę sudegino, o tūlam
vaikui ranką labai nudegino.
Taip tai ir pasibaigė tas ugnių
mėtymas ir tasai smagus ban
ko suruoštas piknikas. Banko

grįžo tik šmugelninkų, o reika darbininkų ir jų draugų trokas

Brenčius Antanas
Būdvietis Mrs G.
Cvirka P.
Česnauskas Antanas
Daugėla Domininkas
Dubinskis Stanislovas ?
Dundulis A. 2
Erkman Anna 3
Grincevičius Pranas
Juknis J.
Kaunietis John 6
Kurkis John 2
Kunsevičius Tamošius
Latvis K.
Laureckis Simanas 3
Lukauskis Jurgis
Mackevičius P.
Markus P. 2
Možeika Stephan
Olšauskas Kastantas 2
Palubinskas Juozapas
RudinSky Tony
Shevokas Chas A.
Shinski Chas
šiuša Kazys
Starkienė Fr.
Tamošiūnas Vėtras
Tubutis Povylas
Turskis J.
Vingis Louis
Vitauskis Antanas.

lingų žmonių nėra“Labų
dienų siunčiu vi
siems savo draugams. “Naujieniečiams” ir LSS. 4-tos kuo
pos nariams.
“Prašau draugų čikagiečių
atsiųsti man knygų anglų kal
ba, busiu begalo dėkingas. Jų
čia pas mus negalima gauti.
“Draugiškai, M. Petrauskas,
“Šiauliai, Raseinių g. 3”.

REIKIA DARBININKI

RAKANDAI

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5)
REIKIA šeimininkės, apyse kambarių rakandai. Gražiausia grojiklis pianas su rollais, didelis dubelnės moteries, prie mažos šeimy tava springsa pkonographas su re
ir gvarantuota deimanto ada
nos. Atsišaukite po 6 vai. vak. kordais
ta.
Gali grajiat visokius rekordus
2806 S, Union Avė. 2-ros lubos ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fruntinės setas, dining setas,
iš fronto.
miegkambario setas, kaurai, devenportas, pastatoma ant grindų lempa,
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
PASINAUDOKITE
Moterims darbo sujieškojimo patarna sime ant syk arba atskirai už tavo
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio barvimu
geno. Rezidencija:
59 Chatan St., Pittsburgh, Pa.
1922 So. Kedzie Avė.
Mums reikia gerų moterų namų
darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po pie
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
tų.
dai. Priežastis — važiuoju* į kitą mie
stą. Parduodu labai pigiai. Rakandai
tik 2 mėn. vartoti; odinis setas, 2
karpetai, 2 pečiai, gramafonas ir
siuvama mašina.
P. BAINORIUS.
VYRŲ
1617 N. Lincoln St.
3-os lubos.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKI

REIKIA KELETOS
VYRŲ
Priimsime keletą vyrų į smar
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba
touring karą į mainus ant taxi
cab. Mes išmokinsime biznio ir
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 j
savaitę ir visuomet užsiėmę per
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės i vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Indepentlence State Bank Bldg.
8159 W. Roosevelt Rd.

Utarninkas, Liepos 5, 1921

wss

PARDAVIMUI rakandai
dėl 4 kambarių. Pirmos kle
sos. Parduosiu visus sykiu,
PlgiaL3125 W. 41 PI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
GROSERNĖ.

KREIPKITĖS:

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-ŽEME

FARMA SU SRIAUNA UPE.

FARMA PARDAVIMUI.
Nuo Chicagos už Mihvaukee, 200
akerių, 135 akeriai dirbamos, 65 ga
nyklas ir miško; 2 mylios nuo dypo
ir didelio miestįo; didelis gražus na
mas 12 kambarių, malavotas iš lau
ko ir vidurio, didelis skiepas, aplin
kui namą didelis gražus sodas, apie
4 akerių; didelė bamė, 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 H AIDU,
,
Camey, Mich.

Parsiduoda 120 akerų žemės farma
su triobomis, gyvuliais, mašinomis ir
iavais. 100 akerų dirbamos žemės, b:usi kietmedžių miškas ir ganykla.
Žemė yra juodžemis prie molio. Vi
sos triobos yra naujos ir pabudavotos ant mūrinių pamatų; 7 kambarių
stuba su dideliu beizmentu, dvi dide
lės barnės ir kiti budinkai; 7 karvės,
3 veršiai, 1 bulius, keturi arkliai,
kiaulės ir vištos; 2 vežimai, 2 bogės,
mašinos javams pjauti, žoliai pjatfti ir
mėšlui vežti ir kratyti, plūgai, kulti
vatoriai, akėčios ir kitos mašinos rei
kalingos žemės apdirbimui, labai ma
žai vartotos, kaip naujos. Farma
randasi prie pat didelio vieškelio, 4
mylios nuo didelio miesto, prie nat
mokyklos ir bažnyčios, per farmą teka sriaunus upelis, susiliejan
tis su Wisconsin upe, kurioj yra ga
lybės visokių žuvų. Pardavimo prie
žastis yra didelė — patirsit ant vie
tos. Turi būt parduota į trumpą lai
ką. Reikia įnešti $6,000 “cash.” Tai
yra didžiausia bargenas ką buvo pa
siūlytas paskutiniuose keliuose me
tuose. Nepraleiskit šios progos/ nes
retai tokia proga pasitaiko. Atsišau
kit tuojaus pas M. Rozenski, 3301 S.
Halsted Str., Chicago, III.

NORIU rendavot mažą farmukę arba stubą apielinkėj Chicagos, netoli miestelio. Turinti
tokią vietą, malonėsit pranešti.
ANT. RALEVIČIUS,

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 j
mėnesi $67.00. Kaina $5,200. $2,800
pinigais, o kitus ant išmokėjimo. I
savaitę laiko fcuri būti parduota.
8601 Lowe Avė.

FARMOS!
FARMOS!
šioj lietuvių kolonijoj norintiems
pirkti, galiu parodyt kuri ant parda
vimo ir kur savininkas gyvena. Jei
norit pirkti nuo savininko, o ne nuo
to, kuris iš to gyvena, klausk manęs,
ūkininko.
JOE GĖRIKO,
Box 142, Scottville, Mich.

724 W. 22nd St.

apleido pikniko vietą kai de
Rm. 329-31
3759 S. Halsted St.
Atdara
kas
diena
nuo
10:00
Iki
PARDAVIMUI medinis na PARDAVIMUI 2 nauji namai po
šimt vakare. Jis, rodos, ir bu
Nepristatyti laiškai
9:00 vak.
PARDUODU studio labai ge mas; 2% pagyvenimų. Garad- 2 flatu, po 5 ir 6 kambarius; garo
vo jau paskutinis. Šiame pikni
šilum-a, elektra, vanos ir viskas po
žemiau paduodame sąrašą Reikia kelių sumanių vyrų, ku roj vietoj, gerai įrengta. Laba! žius dėl 2 automobilių. Ir lotas, naujos mados. Vienas Brighton Par
ke dalyvavusieji negalės ilgai
ke, kitas Cicero. Kaina po $7,800. At
jo jspudžių užmiršti. — įkas. laiškų, atėjusių iš Europos; dėl rie turi energijos ir pasirįžimo gera proga dėl gero fotografo. kuris randasi šalę namo.
sišaukit greit.
negero adreso, paštas adresatų uždirbti iki $100 į savaitę. Gali Savininkas išeina iš biznio. At
1807 W. Armitage Avė.
819 W. 33rd St.
I
nesuranda. Kam tie laiškai pri ma dirbti arba visą laiką arba sišaukite Naujienos 314.
———f-—
- i'................ ...... —.........
WEOTfiIDE
PARDAVIMUI medinis namas ge
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
dalį laiko. Kreipkitės kasdien PARDAVIMUI grosemė gerai už rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4
si j j paštą, Clark ir Adams gt.
laikoma, labai geroj vietoj, arti jn»- kambarius; parduosiu pigiai, arba
Lietuvički “mažosios Amerikos Reikia klausti prie “Advertised nuo 11 iki 12 vai. dieną.
kyklos; namas ant kampo. Biznis mainysiu ant grosemės ar bučemės.
Adresas:
cash ir 3 kambariai pragyvenimui. Atsišaukite tuojaus pas:
salaveišiai“
Window” (lobėj nuo Adams
Turi būt parduota trumpame laike,
SZEMET & LUCAS,
Ar norit, kad jūsų pinigai
CHIN CHIN CHEM. CO.
savininkas eina į didesnį biznį, — ne
4217 Archer Avė.
gatvės),
pasakant
laiško
nume

nueitų
j Lietuvą • greitai ir butų pil
64 Randolph St.,
Room 721 praleiskit progos.
Vienas mano prictelis andais
RENGIA DRAUGIŠKĄ
nai
išmokėti?
Pinigai pasiųsti pei
rį. Laiškus paštas laiko tik ke4801 So. Union Avė.
“
musų
I
man
pakuždėjo,
kad
musų
ofisą
yra
pilnai
išmokami j ma
PRIVATIŠKAS REZORTAS.
IŠVAŽIAVIMĄ.
turioliką
dienų
nuo
paskelbimo.
žiaus
kaip
keturias
savaites
laiko. P.
Turiu
labai
puikią
vietą
vasariniam
West Side“ tai esanti “t ik iii
PARDAVIMUI
saliunas
la

M.
Kaitis
Pinigų
Siuntimo
Skyriaus
rezortui,|
—
gyvenimui,
netoli
St.
Joe
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
1 Aliasavičius Jozapas
lektorių
prie vienos iš didžiausių svei bai geroj vietoj ir pigiai. Savi upės; graži maudytis vieta. Duoda vedėjas.
Visi musų organizacijos nariai mažoji Amerika.”
2 Alisauskis A.
katos ir atsitikimi) Insurance kompa ninkas važiuoja Lietuvon. Taip me gerą lietuvišką valgį ir visokių 3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
Kodėl “možoji Amerika,“ to 7 Ambrozas Vladas
ir pritarėjai — atvykite.
šviežių f rūktų. Kaina biskį mažesnė
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko8 Cattusis Jurgis
nei kitoje vietoje. Miegojimui namu
gi
4
kambariai
gyvenimui,
vi

mišiną
pagal
kontraktą
ir
vyrai
no

Sekamą nedėldienį, liepos 10, jis nepasakė. Tą “paslaptį“ aš 11
Balasz Stasės
Nuolatinis rėmėjų skaitPasiekt mano vietą: imkit laivą
rinti
dirbti,
gali
lengvai
uždirbti
nuo
suose yra elektros šviesa mau kai.
LSS. VIII Rajonas rengia drau pats įspėjau. Andais einu Lea- 17 Baleslaw Tramckas
arba
traukinį
i
Benton
Harbor,
tada
liaus
augimas parodo, kad LIBERTY
$6
iki
$20
į
dieną
ir
trumpame
lai

19 Bubnis Casimer
dynės
ir
11.
imkit
Dawagiac
karą
iki
Cherry
LAND
& INVESTMENT CO. ofise
gišką išvažiavimą į Jcffcrson vittu ir girdžiu:
ke
tapti
superintendentu.
Jei
esi
21 Butkovis Mile
Crossing.
Eikit
į
rytus
ir
4
namas,
visi
reikalai
yra atliekami teisingai,
“
Mieli
mano
broliai
lietu

darbščiu
ir
nori
padaryti
didelius
pi

4544 Se. California avė
mišką.
26 Ciniko Jozapu
Box
112,
R.
1,
Sodus,
Mich.
gerai
ir
greitai.
Pasakysiu kodėl.
nigus,
matykit
miusų
agentų
superin

viai, mes turime atgimti. Iš di 32 Curo A.
A.
ŠOVA.
P.
M.
KAITIS,
ofiso
vedėjas,
tendentą,
tarpe
9
ryto
ir
1
po
pietų
Kiek teko patirti, išvažiavi delių turime pasidaryti kaip tie 33 Dailyde John
3301
So.
Halsted
Str.,
Chicago,
III.
kasdieną.
36 Eledrigiaucią Juozapa
PARDAVIMUI
grosernė
ir
mo rengėjai yra suruošę ytin mažiukai
kūdikėliai... kaip
42 Grinis Ladoslovvas
CHICAGO MUTUAL CASUALTY Ice cream parlor. Biznis išdirb
EXTRA BARGENAS.
45 Gedvilas Antonas
,
platų programą. Bus kalbėtojų, vaškas.”
CO.,
56 Janasatene J.
tas gerai. Priežastį pardavimo Savastis verta $26,000.00, bet par
431 S. Dearbom St.
chorų, žaismių ir tt. Tai, kiek
Susidomėjau: juk ir aš ne 57 Janyunas Danielius
už $21,000.00. Taipgi saliuno
Room 911-912.
patirsite ant vietos. Atsišaukite duodu
63 Jesokaitis Mike
vienam,
kur nori praleisti “jauniklis.“ Atgimti, well
fixtures priklauso namui ir šiaip vis
DIDŽIAUSIA
Vaiteka Juozapas
kas. Tuščias lotas šalę. Nėra lyso. Sa
F. JUCEVIČIA,
liuosą nuo kasdieninio darbo baigaš, butų gerai. Jeigu jau ne 65
66 Jokubaitienė Marijona
AGENTŲ REIKIA LIFE
vastis randasi 4800 So. Seeley Avė.
Mokykla Chicagoj
4422 Honore St.
laiką tyrame ore, tegul atva dėl ko nors kita, tai d’cl tų 69 Kavaliauskui Jozef
Atsišaukite
4512
S.
Marshfield
Avė.
INSURANCE.
72 Keserauskas August
Tel.: Yards 4255.
žiuoja į Jefferson mišką.
jaunųjų panelių, kurios, sako, 73 Klikunas Josep
PARDAVIMUI saliunas, gro
76 Kruša John
Labai gera propozicija, nes kiek
į senus “bečlerius“ žiūrinčios
EXTRA BARGENAS
semė ir vaisių krautuvė. Lietu $7500.00
77 Krusas John
vienas
žmogus
gali
uždirbt
nuo
$50
nupirks gerą mūrinį namą
kaip į aną čigono kuiną...
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ
83 Krasnenj Bronislaw
iki $75 j savaitę. Kvalafikuotiėms vių kolonijoj. Biznis senas ir ne 6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius.
Didinu pasiklausyt, kaip rei 85 Kulikauską Martin
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
BANKO PIKNIKAS.
ša gerą pelną. Ateikit tuojau ir Namas gerame stovyje, renda $80.00
103 Madeksas Petras
tarpe
9
ir
11
pirm
pietų.
į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
kia “atgimti, Žiu, kalba “bro- 105 Milistei Emilijei
pamatysit.
Priežastis
pardavi

imsiu kaip pirmą įmokėjimą. Atsišau
COMMONWEALTH LIFE
108 Maselis Mr.
tikrų tikriausia
Bridgeporto lietuvių bankas, lis lietuvys,“
kite tuojau pas'
mo — liga.
INSURANCE CO.,
111 Miezlajskis J.
SZEMET & LUCAS
Skaito
iš
knygos
arba Universal State Bank, prie “salaveišis”.
112 Misura Silvvester
Designing, kirpimo, fitavimo, ir
9342-44
Cottage
Grove
Avė.
4217 Archer Avė.
431
S.
Dearborn
St.,
117 Mortai Grigienei
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
pamokslą — labai
Trisdešmts trečios ir Halsted ir sako
Room 911-912
127 Novikiene Domicėlė
Musų sistema yra geriausia, čia
gatvių, nedėlioj turėjo išvažia “graudų” ir “pamokinantį paTel.:
Wabash
8415.
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
PARDAVIMUI 2 augštų, 2 flatų po mokiname atskiruose departamentuo
130 Norkus J.
toj, nuo seniai biznis iSdirbtas, lie 5 kambarius, mūrinis namas. Elek se pilna siuvimo amatą. Mokiniai
131 Pajudis Jonas
vimą į Biverside miškus, tarp mokslą:”
tuviais apgyventa. Pardavimo prie tra, gasas, toiletai. Kartu parduoda aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
132 Paliunas Mecilavas
REIKIA
darbininko
prie
čeNational ir Bergmans daržų.
—Dieve mano, broliai lietnžastis
— važiuoju IJetiwon.
135 Parmalene Emilija
ma ir 20 vištų.
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
i
CHARLES GAVEUS,
verykų
taisymo,
mokantį
dirbti
136 Petkevicz Stefan
ST. PALIJANSKAS,
Išvažiavimas vienu žodžiu, bu viai, argi jus nesuprantate, ka<
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
6057 S. State St.
138
Petkus
Volesi
3836
S.
Pamell
Avė.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
ant mašinų. Nuolat darbas ir
vo gana smagus ir publikos su- iš savo griekų jus niekuomet
Tel.: Wentworth 5525
Savininką galima visada matyt amato, be darbo nebusi.
139 Petrauskis Zeon
gera mokestis.
žiavo pastebėtinai daug. Banko neišbrisite? Taip, neišbrisite.
3759 S. Pamell Avė.
140 PetrauskisZenon
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne149
Poremskiui
.
PARDAVIMUI
grosernė
su
prekiuoja.
714 W. 31st St.
trokai išvažiavo iš Cliicagos da Reikia atgimti — iš didelių
į
151 Pranciškus Janisauskis
Atdara dienom ir vakarais.
•
namu. Pardavimo priežastis— PARDAVIMUI 2 augštų medinis MASTER
prieš dešimt iš ryto, o truputį mažus... ”
153 Puciercis Wladas
SYSTEM
DESIGNING
namas, gerame padėjime, 4-4 kam
Prakapovvicu Aleksu
SCHOOL,
REIKIA pirmos klesos barbe liga. Kreipkitės 4619 So. Her barių. Rendos $32 į mėnesį. Gasas, ir •
po dvylikai jau ir muzikantai
Bet tie “broliai
lietuviai“, 154
161 Bogdisenko Antanas
190
N.
STATE
STREET, CHICAGO
maudynės. $800 1-mo mortgečiaus.
buvo vietoj ir grajino jauni matyt,
no, kuris galėtų lietuviškai ir mi tage Avė.
“dideli bedieviai“ — .164 Rinkis Stasis
Kampas
Lake
Str., ant 4 lubų.
Keliauju senon šalyn. Parduosiu grei
Tel.
Yards
5621
166
Sablickas
Petras
mui smagius šokius. Kadangi nors ir parapijonįs. Juokauja
lenkiškai kalbėti. Atsišaukit
tame pardavime už $2,500. Parduodu
174 Skipitis S.
1
*
greitai. Kreipkitės 621 W. 48th St.
muzika buvo gera, tai jauni iš musų “ndbažno salaveišio” 180 Stukonis K.
greitu laiku.
VALENTINE
DRESMAKING
PARDAVIMUI bučernė
Savininkas ant antrų lubų.
mas šoko iŠ visų pajiegų. O ir gana. Tik viena moterėlė, 186 Sząlajko Dominik
JOHN SHULTZ,
COLLEGES
187 Sudaitis Mateusas
ir
grosernė
geroj
vietoj
suvažiavusieji sušilę be šokda matyt,
buvo išmintingesnė.
4602 S. Ashland Avė.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
188 Sveikauskis Aleksandra
Rbselande;
pardavimo
prie

PARDAVIMUI
naujas
mūrinis
na

1850 N. Well8 St.
mi, arba po didelį, neaptvertą Kumštelėjus “sosiedui” pašo- 189 Tomokaitis George
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius;
191 Tamošaitis Julionas
žastis
—
savininkas
važiuoja
elektros šviesa, maudynės, visi nau
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
mišką bevaikščiodami, ėjo prie nėn ji įtikrinančiai pareiškė:
REIKIA matresų baigėjų į Lietuvą Naujienos No. 330. jausios
194 Tvizapra Alieksandras
mados
intaisymai;
parduosiu
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
198 Virsulas Simanas
bufetų ir gėrė alų, papsą arba
—Nu, kon jis, beprotis, nain
(mattress
finishers)
vyrų;
pigiai arba mainysiu ant mažesnio
mo,
Designing bizniui ir namams.
199 Varnagoui Juzapui
namo.
Atsišaukite
tuojaus
pas
SzcVietos
duodamos dykai, Diplomai.
valgė šaltą
Smetoną
(ice į bažnytėlę? Tai mun butų 200 Vaicienie Vonai
PARSIDUODA mažiau kaip už pu
turi būt patyrę.
met
&
Lucas.
Mokslas
lengvais atmokėjimais.
sę prekės saliunas lietuvių apgyvencream) kiek kas valiojo ir už pamokslas... Musų kunigėlis 205 Waitiekaitis Stanislav
ROBINSON-RODER
CO.,
4217
Archer
Avė.
Klesos
dienomis
ir vakarais. Patoj vietoj. Atsišaukit greitai pas sa
215 Wondemis Jozapas
reikalaukit
knygelės.
dyką. Būnant viskam uždyką, tokio nepasako.
vininką. Priežastį pardavimo patirsit
2415 W. 24th PI.
217 Wolanis Anthony
ant vietos.
Tai. Seeley 1648.
prie bufetų darbininkai nusia
Kitas, matyt, netoks “didelis 220 Yurech Charlis
4802
So.
Westem
Avė.,
Chicago,
III.
NEPAPRASTAS
BARGENAS.
221
Zadeikis Louis
SARA PATEK, pirminlnki.
linę tik sukės, tik sukės, visą bedievis“, jai atkirto:
223 Zupra Jurgis
PARSIDUODA gera barbemė lie
(jjieną iki devynių vakaro. Va
—Taigi mat — ar tik bepro 225 Zungulis Juozups
Pardavimui ūkė 120 akerių, kurią
tuvių apgyventoj vietoj ant Town of
Lake, atsišaukit greitai pas savinin gali kiekvienas įsigyti su mažais pi
kare prasidėjo saldainių dalini čiai gali gerus pamokslus saky
nigais. Apie 40 akerių apsėta rugiais,
ką, o priežastį patirsit ant vietos.
AMERIKOS LIETUVIŲ
mas mažiems vaikams. 'Vaiku ti?
FORDAI
FORDAI
FORDAI 4302 So. Westem Avė., Chicago, III. avižoms, bulvėms, komais ir dobilais.
Gyvulių yra: 4 karvės, 2 veislinės ku
—Uždaryk armonikų1—spi
čiai kišenius prisipylė įvairių
48 touring ir roadsters 1917—1921
PARDAVIMUI labai pigiai saldu melės, telyčių, veršių, kiaulių ir viš
modelių, su arba be starterių; tikras
saldainių.
riasi ji — aš tik
dėl mados. JIEŠKAU savo kaimyno Prano bargenas,
cash ar išmokėjimai. Im- mynų Storas labai geroj vietoję tar tų. Nauji budinkai, ir visi įrankiai
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Šertvydžio,
Kauno
rėd.,
Tauragės
Apart šokių ir vaišių buvo ir Koks jis čia beprotis? Juk taip apskr., Naumiesčio parapijos, Joku- sime jūsų seną Fordą į mainus. At pe dviejų mokyklų. Norime parduot dėl ukininkystės. Kas pirks tą ūkę, kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
labai greitu laiku; priežasties par tai sutaupys apie $1,000, nes tuojaus nografijos,
iki 10 vai.
programas, kuris susidėjo iš nobažną kalba... Tik ant atry biškės kaimo. Meldžiu jo paties atsi dara vakarais
typewriting, pirklybos tei
turiu važiuoti Lietuvon. Ūkė randasi
davimo patirsite ant vietos.
2560
So.
Halsted
St.
sių,
Suvienytų
Valstijų istorijos, abelliepti, arba jį žinanti teiksis praneš
Wisconsin valstijoj. Informacijų kreip
muzikos ir dainų. Be to banko to nepritink...
4614 So. Wood St.
priešais
26th
St.
nos
istorijos,
geografijos,
politikinės
ti. Pirm 4 metų gyveno Grand Rapids,
kitės:
Įsitikinęs, kad ne iš “nobaž- Mich.
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys50 pėdų šmirkšty
CHAS. MANAUSKAS,
tės ir tt.
EGNIEŠKA NAUSIEDAITfi,
PARDAVIMUI automobilius nėPARDAVIMUI
nojo salaveišio” nė jo užtary MISS
(hose)
pievutei,
žolės
pjovėjas,
2026
Canalport
Avė.,
Chicago,
III.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
3259 S. Union Avė., Chicago, III.
“Nash“ 7 pasažierių už $675.00 vyriškos drapanos mieros 44 ir mo
tojos “jaunystės eliksiro” vis4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
teriškos drapanos 36.
iki
10
valandai.
arba mainysiu ant fordo ar kito
tiek negausiu, dūlinau į “nikel5628 S. Justine St.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
Tel.:
Prospect 4339.
kokio
mažesnio
automobilio.
šio“, kad tenai
nusiraminus.
—
- ..............
i
PARDAVIMUI du lotai
2-ras augštas.
2423 W. 46th St.
Vis dėlto, dabar jau žinau, ko
ant Bridgeporto, priešais AUŠROS MOKYKLOJ
PETRAS ZABARAUSKAS.
MOTERŲ
dėl mano prictelis musų West
Mirė liepos 3 d. kaip 2 valan
PARDAVIMUI grosernė Marąuette parką. Mylinčiam
ŠIE SKYRIAI:
DIDELIS NUPIGINIMAS
dą po pietų. Vėlionis buvo 31
Sidę “mažąja Amerika” vadičystą
orą
ir
sveiką
gyveni

1)
Anglų
kalbos.
metų amžiaus, paliko dideliam
ANT NAUJŲ IR VARTOTŲ ir bučernė—labai geroj vie
2)
Lietuvių
kalbos.
na.
—
Tipu-Tapu.
nubudime moterį Grasildą, dvi
toj. Biznis gerai išdirbta. mą, atsišaukit greitai.
8)
Aritmetikos.
AUTOMOBILIŲ.
dukteri ir sūnų — viena duktė
REIKIA merginų ir moterų j
819 W. 33rd St.
Priežastis pardavimo — ap
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
8, kita 6 metų, sūnūs 5 metų.
tematikų.
apsiaustų dirbtuvę. Patyrimo CHAS LANGE & BROS CO. leidžiu Chicago.
Atsiimkite laiškus
Lietuvoje paliko tėvus ir sesei*).
5)
Braižymo (plUnu pažinimo).
Laidotuvės bus ketverge, lie
BUICK DISTRIBUTORS
nereikia.
Gera
mokestis
ir
priLaikas
brangus, neleisk dykai. Su
2655
W.
43rd
St.
pos 7 d., kaip 10 vai. ryto, iš
vartok
naudingai.
Ir jauni vy
“Naujienų“ ofise yra laiškų iš imni darbovietė. Kreipkitės:
PARDAVIMUI du lotai rai ir moteris visiSenineatidėliodaml
namų 3245 Warren Avė.
2621-27
Milwaukee
Avė.
Visus pažįstamus ir gimines
Lietuvos šiems asmenims:
PARDAVIMUI saliunas; ir dvi stubos: viena 4 pagy pradėkite tuoj Aušros Mokykla se
kviečiame atsilankyti ir tuo
Prie Logan Sųuare,
PERCIVAL B. PALMER & CO.
ir geriausia. Mokiname die
Antanavičia Ant. 3
biznis gerai eina; priežastis venimų, kita dviejų. Kaina niausia
suteikti paskutinį patarnavimą
nomis
ir
vakarais.
Tek:
Spaulding
234.
musų mylimam vyrui ir tėvui.
$7,500.00,
turiu
į
60
dienų
Antanauskas
Ant.
3
367
W.
Adams
St.
pardavimo
turiu
du
bizniu.
Prisirašyti
galima visada.
Lieka nubudę,
Cash ar išmokėjimais.
parduoti.
3001 So. Halsted St.,
Boberis Juozapas 2
Atsišaukite:
Motina, Dukterįs ir Sūnūs.
950 W. 35th PI.
Atdara vakarais ir nedalioms.
Chicago, UI.
5347 S. Halsted St.
Bračienė Petronėlė

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA DARBININKI!

MOKYKLA

i ii

i

