NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Kntered ai aaeond Class liatter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III.,

under the Act of Mareli >, 1871.

No. 156

Chicago, 11E7Ketvergas, Liepos (July), 7 d., 1921

Kaina 8c
<!

Pirmas Lietuvių Die nraitis Ame
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ševikų vadų butų koks nors
rimtas susikirtimas įvykęs, ku
ris galėtų mesti daugiau švie
sos į skelbiamąjį
areštavimų
Trockio.

Krizis Jugo-Slavijoje
Japonai skerdžia korėjiečius

Generolas Smuts kalbėjosi
de Valeru ir kitais.
True translatlon fiied with the postmaster at Chicago, 111., July 7, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai bijosi
Turky puolimo.

Kariuomenč streikininkams

Angly valdžia jau tariasi Geležinkeliečiai balsuos
algy klausimą.
su Sinnfeineriais.
su Balsavimas užsibaigs nevėliau,
kaip rugsėjo 1 dienų.

CHICAGO, liepos 6. — Perei
liepos
6.
LONDONAS
Šiandie čia grįžo iš Dublino' tą naktį geležinkeliečių viršiPietų Afrikos premjeras gene- ninku konferencija nutarė, kad
Smuts. kompanijų siūlymas sumažinti
rotas Jau Ghristian
Kiek teko patirti, Dubline bu- darbininkams algas 12 uoš.
dainas jis turėjo pasikalbėjimą j bus atiduotas pačių gelcžinkcsu Airijos “prezidentu” Eamon liečiu valiai. Kitaip sakant, šide Valera ir kitais Sinn Fein tą klausimą geležinkeliečiai tuorganizacijos nariais.
.res išspręsti visuotinu balsaviApic ką jis kalbėjo, dar ne- mu-referendumu.
skelbiama. Tatai žino tik preJeigu geležinkeliečiai kommjoras Ltoyd George ir kiti jo panijų siūlymą atmes, tuomet
kabineto nariai. O šie irgi nič joms teks pasirinkti vieną
iš
nieko nesako.
dviejų: duoti savo darbininAlšku tečiaus kokiu tikslu kams naujų siūlymų ar laužyti
gen Smuts kalbėjosi su de Va-' jų streiką. Kai kurie betgi spčlera ir kitais.
Anglų valdžia ja, kad geležinkeliečiai kompanori kokiu nors budu susitarti nijų siūlymą pritinsią,
Balsavimas turės užsibaigti
su jais ir tuo “Airijos klausi
, nevėliau kaip iki rugsėjo 1 die
mą” išspręsti.
nos.
Tariasi su Airijos darbuotojais,
bet kartu persekioja juos.

Briuselio derybų su
Lenkais eiga.
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone]

Lenkų delegacijos pirminin
kui p. Askenazy neatvykus kon-

main memoriale, kuris ir buvo
paskaitytas konferencijos posė
dyje.
Lenkai trumpai žodžiu tuoj
atsakė, rezervuodami sau teisę
atsakyti j musų memorialą
raštu. Musų delegacija kitame
posėdyje atsake trumpai į len
kų delegacijos kritikų.
Lenkai po to paskaito savo
atsakymų į musų memorialą.
Gavę paaiškinimų mes parei
kalavome, kad lenkai pirmi
išdėstytų savo nusistatymą dėl
to p. Hymans’o avant-projekto,
nes iki šiam laikui lenkai nėra
pareiškę jokio savo nusistaty
mo. Iš savo pusės mes pasiža
dėjome patiekti savo nusista
tymų.
P. Hymans palaikė musų rei
kalavimų- Lenkai atsisakė pa
reikšti savo nusistatymą, o rei
kalavo musų nusistatymo, pasi
žadėdami pareikšti musų nu
statymui savo kritiką ir patiek- ’i
ti mums notą, kurioj busiąs
išdėstytas jų principinis nusista
tymas. Tada p. Hymans dar
kartą pabriežęs, kad sutartis
taq) Lietuvos ir Lenkijos turi
būti padaryta šiais pamatais:
) jiUnas Lietuvos suverenu
mas ir nepriklausomybe;
2) Vilnius ir jojo teritorija
turi būti atiduoti Lietuvai;
3) tarp Lietuvos ir Lenkijos
neturi būti jokių federacijos
ryšių;
4) Lietuva turi duoti Viiniaus sričiai plačią teritorialę
autonomiją ir

skirtu laiku, balandžio 18 d- š.
m. Konferencija buvo atidary
ta ]). Hymans vos balandžio 20
d. vis dar nedalyvaujant len
Gal kils naujas karas, kad ap
kų delegacijos pirmininkui p.
sergėjus Konstantinopolį nuo
Askenazy. Jį pamainė tai die
turkų nacionalistų.
Intrygos Steigiamajam Seime;
nai lenkų pasiuntinys BriukseJugo-Slavija dar neturi konsti Georgijos gubernatoris pasiun
ly gr. Sabanskis.
LONDONAS,
liepos I
tucijos ir nežino kas bus seka** tė tris milicininkų burtus —
Belaukiant lenkų delegacijos
Daugelis vietos laikraščių si
masai jos karalius.
Fitzgeraldan.
pirmininko p. Askenazy atvyki
rytą pareiškė, jogei
Anglija,
ATLANTA, Ga., liepos 6. — Franci ja ir Italija gal bus pri
mo iki gegužės 6 d„ Lietuvių
Apskrities
valdininkų
prašo

BELGRADAS, liepos 6- —
delegacija įteikė p. Hymans’ui
verstos stverties platesnes
ir
gubernatoris labiau suderintos akcijos prieš
Valdžios žvilgsniu, padėtis Ju mas, Georgijos
apačioje padėtą sutarties pro
Hardwick
vakar
naktį
pasiun

go-Slavijoj yra labai
rusti.
jektą. Tuo projektu apsaugoturkų nacionalistus.
Nors Steigiamasai Seimas ge tė į Fitzgerald miestelį tris mi
jama pilnas Lietuvos suverenu
Pranešimai busią nacionalis
gužės 12 dieną principe naujo licininkų būrius, kurie turės tai jau yra įsiveržę neitralėn
mas (nepriklausomybė. Vil
sergėti
Atlanta,
Birmingham
sios konstitucijos projektą užnius su Vilniaus teritorija gra
srytin — į rytus nuo Konstan
gyrė, bet galutinai apdirbti ją and Atlantic geležinkelį, kurio tinopolio ir Marmora juros pa
žinamas Lietuvai ir atmetamas
nepajėgė. Visa rodo, kad besi darbininkai yra paskelbę strei kraščiuose — tuo tarpu dar ne
bet koks federacijos ar konfe
kų.
*
,
varžančios Seimo grupės sužideracijos ar unijos su Lenkija
pasitvirtino. Vis dėlto, yra pa
Apskrities valdininkai sako,
niai šitą klausimą atidėlioja.
principas.
mato bijotis, kad jie buria sa DUBLINAS, liepos 6. — Nors ’
Yra
pakankamai įrodymų, kad ant tos linijos padėtis es vo jėgas puolimui ant Kons
Buvo sutikta svarstyti su
tam
tikri
augtų
valdžios
valdi-1
kad naujojoj konstitucijoj nori anti laimi rusti. Ainiais streiki tantinopolio.
lenkais defensivę miltarę sutar
ninkai ir veda derybas su Airima pravesti ytin žymių atmai ninkai užpuolę vienų streiklau
tį kai Alijantai nusistatys dėl
-------------šitokia padėtimi tenka rim jos darbuotojais, bet karinomenų. Bet valdžia norėtų,
kad žiais operuojamą traukinį ir
Lenkijos sienų ir Bygos trak
nes
šeimKninkavinias-represiĮ
BEBLINIAS,
liepos
6.
(
“
Fortai
susidomėti,
ir
talkininkų
di

naujoji konstitucija butų priim nemažai nuostolių pridarę. Pa
j verts”) — Vilniaus žydų laik- tato ir ekonomijos bei tranzi
ta kaip galima greičiau.
Jos dėtį sukontroliuoti apskrities dieji komisionierįai jau turė jos nė kiek, nesumažėjo.
Dubline kareiviai krečia kiek 1 rastis “Tog” praneša, kad susi- to sutarties. Tranzito sutartis
jo atatinkamą pasitarimą
su
išrokavimas yra toks: konsti- valdininkai nebegalį,
turėjo užtikrinti Lenkams pri
vieną
įtariamą
žmogų,
o
kratos
(
tarimas
tarp
Lietuvos
ir
Lenkigenerolu
Harringtonu,
vieti

Streikininkų darbuotojai bet
tucija turėtų būt pasirašyta —
ėjimą prie juros per Klaipėdos
užtvirtinta pirm nei mirs da gi sako, kad milicininkai pasi nės talkininkų kariiiomenės ko metu ir kumščios bei kardo ne- jos dėl Vilniaus esąs užtikrin uostą. Tos visos sutartys bu
tas. Žydai, kaipo tautine ma
bartinis Jugo-Slavijos karalius kviesta ne tvarkai išlaikyti, o manduoto j u, bųtent, kokių žinžuma, gausių kultūrinę auto vo numatomos termininės, bet
Petras, kuris pavojingai
ser tik geelžinkeliečiių streikui lau gspių reikėtų daryti, jeigu na
ne amžinos.
nomijų.
cionalistai
suruoštų
puolimą.
ga. Nesitikima, kad jis pasvei žyti5) tarp Lietuvos ir Lenkijos
Sutartis dėl mažumų teisių
ktų.
Anglija koncentruoja laivyną.
turėjo būti padaryta su didžiau- turi būti ankšti ryšiai (ne fe
translation fiied with the postsioiAis valstybėmis, o ne su \ deracijos ir nesiaurinantys Lie
Neturint konstitucijos, vald True
master at Chicago, III., July 7, 1921
Lenkija, nes kitaip Lenkija tuvos suverenumo), — parei
žios padėtis yra ytin kebli. Ma as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 Anglijos laivynas Viduržeinikalavo, kad gegužės 27 d. abi
ža to. Jeigu dabartinis kara
Ponnsylvanijos kasyklų baro galėtų visuomet kištis į musų pusi raštu pareikštų jam, p. Hy
Komunistai bėga į mažiukę
nej juroje įskaitant ir taip vadi
vidaus i. reikalus,
lius mirtų, o naujoji konstitu
. . .. ' . .
nai sumažino savo
San Marino respublikų.
namus priminius laivus bei dicija nebūtų pasirašyta-užtvirGegužės 6 <1. prasidėjo dery mans’ui, ar jos tinka priimti
darbininkams algas.
jojo, Hymans’o, avant-projektinta, tuomet ir sosto klausi
bos, nes atvyko ir lenkų deleBOLOGNA, liepos 6. čia gan •
kely arba
koncentruojamas
I tą kaipo svarstymo bazę ar ne.
mas pasidarytų gan opus. Da
ALTOONA,
Pa.,
liepos
6.
—
Racijos
pirmininkas
p.
Askcnata
žinių,
kad
daugelis
komu]
kur nors netoli Konstantinopo
Jojo nuomone, jeigu be jojo
bartinis karalius Petras ant Se Bolševikų kariuomenė atsiė- lio, kur padėtis skaitoma esant nistų, kuriuos fascisti organiza- Pennsylvania Coal
“ ‘ and' Coke zy.
avant-projekto, dar ir abi ša
rbijos sosto^ buvo 1 pasodintas
mus Ochetską.
Taipjau
skelbia,
ei
j
Os
nariai
buvo
nutarę
nužukorporacija
paskelbė,
kad
ji
labai rūsčia.
Musų delegacija dekleracijos lys pristatys savo projektus, —
1903 metais. Prieš tai jis bu
;iukę
ir
“
sevisiems
savo
darbininkams
suma, kad iš Anglijos jau siun
formoj pareiškė tuos pat prin- deryboms bus trys projektai
vo paprastas Serbijos pilietis.
LONDONAS,
liepos 6. — čiama nauji kariuomenes bu-;niausią pasauly
respubliką”, imažinanti algas — apie 20 nuo cj.)lls kurie buvo formuluoti ir dar sunkiau bus susitarti, ku
Kada jis pasodinta ant sosto ’ | šiandie gautomis iš Revelio ži- riai.
“• “•
-*•
.
San Marino. Daugelis komu- šimčių.
•
< sutarties projekte.
rį jų padėti svarstymo bazei.
tai nebuvo paskelbta, kad po niomds, Rusijos l|olševikų kanistų San Marino rubežių pe-1 Toji korporacija kontroliuo
Lenkai buvo priversti pa
Abi pusi sutiko savo atsaky
jo mirties karaliaus v"ietą už- r rjUCKmen6 užpuolusi
Japonijos
reję kaipo kunigai ir vienuoliai, ja trysdešimts keturias kasyk- reikšti savo nusistatymą: Jie mą tuo klausimu duoti gegužio
ims koks nors kitas jo šeimy-; jėgttS, esančias Novo-Mičiavie- True translation fiied with the poat- kad tuo budu ištrukus nuo bu
las. Iš jų tiio tarpu darbas ei-■pareiškė, kad Vilnius Lenkų 27 d.
nos narys. Tad, jeigu jis, mirtų vs]ęe Puolimą sekė ytin stiprus master at Chicago. III., July 7, 1921 drios fascistų ir jų talkininkų
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
na tik devyniose kasyklose. ; miestas, kad jis turi būt priMusų delegacija gegužės 27
pirma nei bus naujoji konsti mušis.
žandarų akies.
Visos kitos stovi uždarytos.
jungtas prie Lenkijos ir kad įteikė Hymansui savo pareiški
tucija priimta ir pasirašyta —1 Beto, pranešama, kad bolše
San Marino valdžia tečiaus ‘ Spėjama, kad, delei nedarbo, jie, lenkai, tinka tarties su lic- mą, kad ji tinka padėti p. HyJugo-Slavijos sosto klausimas ‘ vikai uėinę Ochetską.
luos “ateivius” rengiasi gr.jžin- 'k
acijos dart)ininkai pasi : tuviais ekonomijos, politikos ir mans’o a va nt-projektą tolimes
sudarytų gan nemalonių paineCentral News korespondento
ti atgal į Italiją.
I
, .
apsigyvenimo reikalais, visi iš nių svarstymų bazei, pažymė
vų.
pranešimu, generolas Brusi(San Marino yra mažytė res- (
skirdami iš tarybų1 /objekto dama, kad tuo savo sutikimu
išvengus,
lovas,
kuris
Rusų
kariuomenei
publika
vidury
Italijos,
kaip
Ve, kad visa to
Vilniaus ir jojo teritorijos lietuvių delegacija
nėra priė
Mušis eina netoli nuo Bogadi-' žmonės sako: “mados respubli-1
naujoji' vadovauja, paskelbęs prokliavaldžia ir nori, kad
1
klausimą.
musi to p. Hymans’o avant-pro
čo, puškely tarp Brusos ir
•• .
• •
z.::i.....
....n,..i.stver
.........
maciją,
kur reikalaujama
ka”. Tarptautinėj politikoj ji •
konstitucija butų priimta
kaip
P. Hymans’as griežtai pareiš jckto nei
bendrai nei kurio
Smyrnos.
tis kuogriežčiausių priemonių
jokios rolės nelošia, ir tikreny- Į
galima greičiau.
kė, kad Vilniaus ir jojo terito nors tojo avant-projekto pun
Rusijai ginti.
bėj priklauso nuo pačios Italų Sunaikinta vienas miestelis.
rijos klausimas joikiu \budu kto atskirai. Beto dar priėmi
PARYŽIUS, liepos 6. —Gau
valdžios.)
negali būti eliminuotas (iš mas įgyja galios tiktai lygiai su
tas
iš
turkų
nacionalistų
sosti

True translstion fiied with the nostCOBALT, Kanada, liepos (). skirtas) iš kitų būtent ekono- tikus lenkams priimti tą pro
master at Chicago, III., July 7, 1921 nės pranešimas, kartojus ofici
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 ali nį nacionalistų valdžios pa
i nujos
politikos ir apsiginimo jektą diskusijų baze.
— Ontarijos
eina
— provincijoje
r------------- j-u---------- i
v
*
dideli girių gaisrai. Gautomis klausimų: ir koks klausimas
Lenkai atsake tiktai gegužės
reiškimą, sako, kad Bogadičo
Epidemija sparčiai plėtojasi
žiniomis, gaisrai visiškai nu- nebūtų pirmuoju svarstomas, 25 d. Jie atsisakė padėti p.
apielinkese, apie septyniasde
STOGKHOLM, ’ liepos 6.
t šlavė vieną miestelį, Milkvoo- jis bus svarstomas ir rišamas Hymans’o a va n t-^proj eldą svar
šimta
mylių
j
pietryčius
nuo
Japonijos kareiviai paskerdė
Čia
gauta
žinių,
kad
europinėj
tik ankštame sąryšyje su Vil stymo bazei iki į konferenciją
Tai dėl nesutikimų Trečiojo
Brusos įvyko ytin rimtas mu
penkis šimtus korėjiečių;
tarybų Rusijoj pradėjus siaus- ( Šiaurinėj Ontario provinci- niaus ir jojo teritorijos klau lygiais su abiem dabar besideInternacionalo klausimu.
šis.
likusieji dedas prie bolševikų.
t i aziatinė cholera. Iki birže- I jos daly bent keliolikoj vietų simus ir kad Vilniaus ir jojo rančiom pusėm pamatais ne
(Kalbamasai
susiremįmas lio 24 dienos buvo daugiau kaip ! dega'girios. Nuostoliai
‘
busią teritorijos klausimas jokiu bil bus prileista vidurinės Lietuvos
Tai dėl nesutikimų o -gsowo
SEOUL, Korėja, liepos 6. —
veikiausiai rodo, kad graikai šeši tūkstančiai susirgimų.
du negali būti ištrauktas ir gin (Vilniaus ir jo teritorijos) ats
milžiniški.
PARYŽIUS, liepos 6. — čia
Japonų militarinėj kvatieroj
bando pravesti susisiekimą sau
Delei
stokos
medikamentų
ir
čo objekto tarpotovai, nes jie, lenkai, negalį
gauta žinių, kad sovietų vald
gauta žinių, kad prie Siberijos
sžemiu tarp Brusos ir Ušako ir gydytojų, epidemija,
Beto p. Hymans čiapat pa- spręsti Vilniaus ir jojo teritosako, Gatvekarių darbininkų streikas
žios premjeras N. Leninas įka
pasienio buvo kilęs ytin stip
rengiasi
naujam
puolimui).
sparčiai plėtojasi.
briežė, kad abi pusi tariasi kai- rijos klausimo prieš vietos
Daytone.
linęs karo ir laivyno ministerį
rus susirėmimas tarp korėjie
po lygus su lygiu, kaipo dvi gyventojų valią ir norą.
— Leoną Trockį. Tatai pada
čių ir Japonijos kareivių.
VLAD1VOSTOKAS,
liepos
6.
nepriklausomi ir suvereni valsDAYTON, O. liepos 6.
Tokiu budu lenkai norėjo
ryta tuoj po to, kai užsibaigė True translatlon fiied with the post—
Japonijos
kapitalistai
'
tvbi.
veda
j
p
a
ytono
gatvekarių
darbininŽeligowskio buvimą Vilniuje
Mūšio motu penki šimtai ko Trečiojo Internacionalo kongre master at Chicago, III., July 7, 1921
derybas
su
laikinąja
Vladivos

as
required
by
the
act
of
Oct.
6,
1917
Lenkai suliko.
rėjiečių užmušta ar sužeista. sas. Vis dėlto, patvirtinimo ši
I kai šiandie kaip vienas vyras
legalizuoti. Bet p. Hymans pa
toko
valdžia.
Nori
gauti
tam
Prasidėjo kalbos apsigynimo, reiškė kad tas nėra galima, nes
mete darbą. Streikas prasidė
Korėjiečiai turėjo pasitraukti. tos žinios iki šiol dar negauta— GRAIKIJA NEŠNAIRUOJANtikrų koncesijų.
jo kaip trečią valandą iš ryto, ekonomijos bei transito ir poli- neatitinka Tautų Sąjungos Ta
Tomis pačioipis žiniomis, ke nė iš oficialinių
TI Į TARYBŲ RUSIJĄ.
negi kokių
■M—f.l. I
■!
šiandie nė vieųas gatvekaris jikps klausimais. Apsigynimo rybos nutarimams, sulig kurių
li tūkstančiai korėjiečių prisidė nors kitų šaltinių.
PINIGŲ
KURSAS.
ir ekonomijos klausimais buvo visais ginčijamais klausimais
nepasirodė miesto gatvėse.
ję prie Siberijos balševikų.
Trečiojo Internacionalo sesi SMYBNA, liepos 6. —- Ne
Smulkmeningesnių žinių te priimtos atatinkamos rezoliuci tariasi Lietuva su Lenkija. Ir
jos prasidėjo savaitei laiko atgal veizint tų pranešimų, kurie pa
Vakar, liepos 6 d., užsienio piniperkant jų ne mažiau kaip legrafo agentija nepaduoda.
jos.
■
akyvaizdoje šitų naujų lenkų
Maskvoje. Buvo pranešta, kad sirodė Europos spaudoj. Grai- S kaina,
25,000 dolerių, bankų buvo skai
Kiekvieną
kartą
ir
iš
musų
daugiau i kija neturi jokių karingų in toma Amerikos pinkais iiaip:
reikalavimų jis tegali klausimą „
kongrese dalyvauja
SOCIALDEMOKRATAS.
pusės buvo vis pabrėžiama, perkelti Tautų Sąjungos Tary
Ispanų ministerijos krizis
kai du tukstančaii delegatų iš (tencijų prie tarybų Busijos.
. $3.70
Anglijos 1 svaras .......
Musų draugų laikraštis iš
kad tos rezoliucijos priimamos bos svarstymui.
užsibaigė.
.... 18c
Austrijos 100 kronų ....
Toks pareiškimas
pasiųsta
įvairių valstybių.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Belgijos 100 frankų
. $7.87
atsižiūrint į tai, kad atatinka
Atidarius kongresą buvo gan 1 bolševikų užsienio reikalų
Taigi lenkai nutraukdami
$16.77
Danijos
100
kronų
....
.
privalėtų jj perskaityti. Num.
MDRAIDAS, liepos 6. — Mi mai bus išrištas Vilniaus ir jo- Briuselio
Finų 100 markiu ...........
.. $1.70
ta žinių, kad Leninas ir Troc- nisteriui Jurgiui čičerinui, kuderybas dar kartą
Jau atėjo
Socialdemokratas
.
$7.98
Franci
jos
100
frankų
.
Tai parodė pasauliui, kad ne tai
nisterijos krizis užsibaigė. Re- jo teritorijos klausimas,
kis padarę kompromisą,
ku- ris nesenai buvo pasiuntęs tele. $4.80
Italijos 10'0 lirų ...........
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, riuo Trockini suteikta galės ne- gramą Graikijos
premjeras, Allen tvirtino ir p. Hyman.
premjerui
kos su Lietuva jie nori, bet Lie
$i.85 žignavusis
Lietuvos 100 auksinų ....
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
100 markių ......
..... 5c de Salazar, savo
Gegužės 14 d. buvo prieita tuvos pavergimo.
rezignaciją
varžomai Trečiojo Internacio- Gaunaris, prašydamas, kad jis( Lenkų
$82.72
Olandų
100
guldenų
.....
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
nalo reikalus vesti.
tinkamai įrodytų koks tuo klau . Norvegų 100 kronų .....
$14.18,1atsiėmė. Tai padaryti sutiko ir ■ prie Vilniaus ir jojo teritorijos
centus.
Šveicarų 100 kronų .....
‘ ’—1— Savo motyvus muI2177 ku’ kurie kiti jo kabineto na-: klausimo.
Gautosios iš Maskvos žinios simu yra jo valdžios nusistatySkaitykite ir Platinkite
Švedų 100 kronų .........
Gaunamas Naujienų ofisą.
Isų- delegacija išdėstė atatinka$1.80 riai“N A U JI B W e S"
tečiaus nerodo, kad tarp bol-jmas.
•
....
Vokiečių 100 markių ....

Krizis Jugo-Slavijoj.

Kariuomenė streikinin
kams malšinti.

LietuviŲ-Lenky susitari
mas esųs užtikrintas.

Reakcininku šėlimas
Italijoje.

Mažina algas.

Rusai susirėmė
su Japonais.

Graikai kaujasi
su Turkais.

Giriy gaisrai Kanadoj.

Japonai skerdžia
Korėjiečius.

Cholera Rusijoje.

Leninas “įkalinęs” Trockį.

k
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NAUJIENOS, Chicago, UI
j traukė karininką Linkevičių
teisman, kaltindamas jį šmeiži
me . Byla prasidėjo gegužės 31
d., o baigės birželio 2 d. Toj by
loj reiškėjais (liudininkais) bu
Tdšiai, V. 31. (Elta). Telšių orlaivių lakioj imas. Lakioj imą vo šaukiami profesorius K. Bū
Apskrities Taryba balndžio 17 demonstravo mokomaisiais or ga, buvusieji Centr. Sib. Liet.
d. ir Kretingos Apskrities Ta laiviais aviacijos mokiniai. Bu Biuro nariai K. Pabrėža ir A.
ryba gegužės 24 d. nutarė pasi vo parodyta — lakiota daugiau Bružas, ir karininkas Klimaitis,
imti, tiesiant geležinkelį Šiauliai per 15-ką orlaivių. Dešimt la kaip žymesnieji Sibiro lietuvių
— Telšiai — Kretinga — Pa kiotoj ų, laimėję tam per tikrą darbuotojai.
Taikos teisėjas, smulkiai išna
langa, visą žemės darbą. Grei ssloterijų teisę “pavežioti” oriai
tu laiku šis dalykas bus įneštas viu po vienų “svečių,” kvietės iš grinėjęs bylų, nerado karininko
ir į Šiaulių Apskrities Tarybų. publikos norinčius lakioti. No Linkevičiaus rašiniuos apie p. K.
Šiai priėmus, bus imami tiesti rinčių rados nemaža, daugiau Puidą jokio šmeižto ir kaltina
sia, žinoma, panedėlį, nes lai mąjį išteisino.
geležinkeliš.
mėjusieji teisę “pavėžyti”, jau
Kretinga, V. 31. (Elta), Čia išanksto žinojo, ką vežsių.
Telšių gimnazija
Tik reikia stebėtis, kokių drą
gegužės 23 d. ištiko gaisras ir
[Naujienų korespondencija]
sudegė du namai; ant ryt dienų sių esama kauniškių gražuolių.
vėl ištiko gaisras ir sudegė lent Savo “riterio” pasodinta pirmu
Telšiai, VI-13
kart į orlaivį ne tik ne gąsčiopjūve ir namasPernai, t. y- 1920 m., Telšių
jos, o atvirkščiai, grakščiai mo moksleiviai reikalavo, kad bu
[“L-va”]
javo ranka pasiliekantiems tvir tų suvalstybinta gimnazija. Vi
Rokiškis, V. 19. (Elta), Šio- tai stovėji savo kojomis ant že si moksleiviai stovėjo už vals
mis dienomis, Raseinių apskr. mės. Kitur važiavo ir vyrų. tybinę; buvo parašę net prašy
Milicijos vadui p. Stankaičiui Gražiai demonstravo “mirties mų gimnazijos užlaikymo ko
darant energingus žygius ir Bir kilpas” su greitasparniu “Poke mitetui ir pasirašę daugiau
žių milicijai padedant, Biržų riu” keli musų aviatoriai, ne kaip šimtas asmenų. Bet nieko
nuovadoj rasta sena netikrų Lie mokiniai. Po lakiojimo dembn- nesulaukėme, šiemet gi virto
tuvos vidaus pasų dirbtuvė- Toj stracijos svečiai buvo pakviesti visai kitaip. Daug moksleivių
dirbtuvėj buvo gaminami ir ne vakarienei. šventė baigės šo stoja už lai, kad gimnazija bu
tikri kai kurių Lietuvos ir Lat kiais aviacijos salėj. Jei ne tų privatinė. Nežinia dėl ko
vių valdžios antspaudai ir netik blogas orasj tai Kauno publika kios priežasties jie taip^ greit
ri pinigai: obosto 100 rub., 2 butų turėjusi progos pamatyti savo nuomonę pėrmainė. Be
rub. ir 100 mark., vok. 50 mark.1 gražiausių aviacijos reginių,
veik visi “ateitininkai” reika
(žalių), latvių 3 rub. ir rusų car-‘
[“L-va”].
lauja, kad butų palikta “Sau
skų (matomai prieš karą) po 3
lės”. Tur būt jie nujaučia, kad
rub. ' Dirbėjas ir dirbimo įran
valdiškoje gimnazijoje nieks
LEDAI.
kiai suimti.
nebelaikys kapelionų direktoTo paties Stankaičio pastan
rimui ir tada kunigų įtaka su
pašių
pietų
gegužės
mėnuo
gomis, suimta didelė arkliavamenkės.
sižyinėjo
ledais.
Ypač
(
' £ių gauja, kuri vogdavo arklius
buvo piriš Raseinių ir kitų Vokietijos pa
mas visuotinas tėvų susirinkisienio apskričių, gabendavo Lat buvo stambus—'karvelio kiau
mas. Bet kad tėvams, matyt,
vijos pasienin arba Latvijon ir šinio didumo. Tikri nuosto
tyčia nebuvo pranešta, kad bus
ten, padirbdinę netikrus liudy- liai dar neapskaityti. Žemiau svarstoma
tokie svarbus klau
mus, juos pardavinėdavo. Iš paduodamos žinios, sulyg že
simai, tai jų tebuvę atvykusių
Latvijos arba jos pasienio pavo mės ūkio korespondentų pra
skaičius. Užtat
gę arklius tam tikru etapu siųs nešimų, apie vietas kur buvo visai mažas kieno,
sukviesta
buvo, nežinia
davo į Vokietijos pasienį. Tą
Daugiausiai nuo ledų nuken šiaip moterų- Tame posėdy
gaujų suėmus, paiškėjo, kad ji
buvo iškeltas gimnazijos likisavo agentų turinti ir Latvijoj, tėjo Rokiškio apskritis, būtent
valsčiai:
Panemunėlio, mo klausimas. Svarstant bukurių esą visa eilė net ligi Esti šie
vo daug ginčų. Bet esant nejos sienos. Stankaitis davė rei Juodupio, Kamajų, Svėdasų,
kalingų nurodymų atatinka Rokiškio. Ypač dideli nuosto
moms Latvių valdžios įstai- liai padaryti Panemunėlio ir Tel. Boulevard 5788.
?ms, kad tos agentūros butų Juodupio valsčiuose, kur rugiai
imtos. Du žymus tos gaujos suvis sunaikinti ir jau plauna
nkriai Jokūbas Laukis, pasiva mi pašaruiv ^ Gyventojai* liks ' I
Augštos Klesos
dinęs Kalpmann ir Martynas La- be duonos ir sėklos. Reikalin
Valgykla
dyga, pasivadinęs Lašinau, slap ga pagalba. Žemės ūkio ko
3200 S. Halsted
str.
/
respondentų įvertinimu ledai
stos.
veikiausias valgis — lietu
28—V Panemunėlio, Juodupio
viškas ir amerikoniškas
ir Rokiškio valsčiuose išmušė
Vilniuje. >'
—su namų, o ne su restauapie 5000 dešimtinių. Kviečiai
ranto, skoniu.
ir vasarojus taip pat nukentėjo,
Gudų mokyklos žudynės.
čia valgo lietuviški dakta
rai, advokatai, aptiekoriai,
bet mažiau.
bankieriai, dailininkai, inte
Tų pat dienų ledai padarė
Vilniuj leidžiamas gudų orga
ligentiški biznieriai, veikėjai
nuostolių
ir
Panevėžio
apskri

ir
šiaip inteligentiški žmo
nas “Krynica” rašo: Rygos su
nės.
tartį pasirašius, lenkų valdžia ty], būtent, Naujamiesčio, Pa
Valgykla susideda iš kelių
su neapsakomai didele neapy nevėžio ir Pinavos valsčiuose.
kambarių. Galima turėt privatiŠkus stalus ir kambarius.
kanta užpuolė gudų mokyklų. Sumuštus rugius žmonės piauAtmosfera linksma, drau
ja
pašarui.
Krito
ledų
dar
Visa, kas taip sunkiai buvo gu
giška ir dailė moterims ir vy
rams.
dų visuomenės įvykinta savo Miežiškių valsč., bet be žymių
nuostolių.
Kupiškio
valsč.
le

gimtos mokyklos strity “Vidu
Kainos
žemos.
N■•
dų
krito
5/V
ir
tarpais
gerorinei Lietuvai” egzistuojant, da
Pavalgykite čia sykį ir ne
norėsite valgyt njekur kitur.
bar griaunama ir naikinama.
\
__ —
_________
Biržų-Pasvalio apskrity PuGardino srity, kaip prieš bolše
vikų užėmimų, taip ir jiems iš šalato valsčiuj 28 buvo išmuš
ėjus, visos mokytojų pastangos ta 18 kaimų javai ir ledai nu
. atidaryti gudų mokyklas pasi ėjo toliau į šiaurę.
3331 So. Halsted St.
baigė nevykusiai. Net, jei ir Ledai 28/V ruožu apie pus
antro
platumo
praėjo
Taurag

pavykdavo stačiatikių ūkinin
10 Metų šitam Bizny.
kams savo lėšomis atidaryt mo nų valsčiuje Utenos apskrities,
Visi Rėmėjai Pilnai
kyklų, tai vietos žandarai tuoj žymiai pakenkė rugiams, dar
jų uždarydavo, kaip pv. Lape- žams ir sodams, ir tų pačių Užganėdinti.
nicuose, Volkoviskio ap. ir ki
Pinigų Siuntimas, Pasportai,
tur. Nusiskųsti jų akiplėšru- T k mergės apskrities, ir Dusetų
Laivakortes.
x
mu nėr kam. Nežiūrint į tai valsč., Ežerėlių apskrit
Perkame ir parduodame namus
Be
to,
gegužės
mėnesyje
ledų
ir farmas.
čia gudų dauguma ir veik sta
Perkame ir parduouame pir
čiatikių pusė, gudų mokykla jo buvo dar ir kitose apskrityse,
mus ir antrus morgečius.
kiu budu negali atgimti, nes
Duodame paskolas ant namų.
lenkų valdžia neleidžianti, Ten kių, Mariampolės, Vilkaviškio
Padarome visokius dokumentus.
viskas eina sulig Varšuvos mir ir vienur kitur apmušė rugius
Teisingas, greitas ir geras pa
nisterio Skulskio receptu, kur ir apkapojo sodų žiedus, bet tų
tarnavimas.
jis pasakė: “per 50 metų gudų ledų padaryti nuostoliai paly
ginamai maži.
visiškai nebeliks“. Nejauku* ir
Ofiso valandos:
' baugu.
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Panerijos Statistokos Skyrius.
dėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis

I

Kas Dedasi Lietuvoj

Paliulis Cafe

reikalingiem žmohfcm kaip ku

moterims, o taipgi Daugeliui
esant dienos pirmininku ir ki
tiems kunigams varant didelę
agitaciją, šiaip taip jie išmeldė
dviem balsam daugiau ir liko
nubalsuota už privatinę mokyklą.
;
Bet sužinojus, kad buvo ne
teisėtas posėdis, dėl to, 1) kad
nebuvo suvažiavusių pusės mo
kinių tėvų, 2) kad buvo kaž
kas sukvietęs pašalines mote
ris ir 3) kad kunigas Dagilis
neturėjo sprendžiamojo balso,
nes jo brolio dar nebuvo buvę
mokykloje, tai mokinių rate
lis balandžio 17 d. sušaukė vi
suotiną mokinių susirinkimą,
čia buvo kalbama apie gimna
zijos likimų, buvo daug daug
karštų ginčų (pirmas toks su
sirinkimas ir tebuvo). Daugu
ma moksleivių griežtai buvo
o
nusistačiusių už valdišką,
beveik visi “atdltininkai” stovėjo už “SaulęAK gimnazijų.
“Ateitininkai” pamatę, kad jie
yra pralošę, grūmojo, kad jie
išeisią iš susirinkimo. Bet to
nieks nepabijojo: 75 balsavo; 4
si laikė.
to mujsų
buvo paduotas

nusprendimas
mokytojų tą-

musų gimnazija. Čia taip-pat
liko nubalsuota valdiška. Dabar
tik dar nežinių, kaip į tą re-1
aguos Švietimo Ministerija.
—Viturys.

AUGlNO KŪDIKIUS 63
METUS.

Daugiau nei 28,000 motinų ra
šė Borden Company apie stebė
tinas pasekmes aplaikytas mai
tinant savo kūdikius Bonden’s
Eagle Brand Condensed Milk.
Jei tamistos kūdikis ne yra svei
ku nuo dabar teikiamo maisto,
tad turite išmėgint ką Eagle
Brand gali padaryt.
šiame Naujienų numery j ant
5 puslapio telpa pagarsinimas
šio tikro kūdikiams maisto. Iškirpkit kuponą ir pasiuskit Bor
den Companijai ,o jus veltui aplaikysit nurodymus kaip paneti
savo kūdikius su Eagle Brand—
kartu aplaikysite kūdikio Ge
rovei Knygą.

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Jlermitage ir Paulina.
w
Suvedame dratus ir sudedame
fixtures į 6 kam
barių namą už
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefpnuokite,
o mes suteiksi
me apkainavimą.
Darbą visuomet
gvarantuojame.
Taipgi, laiko
me elektr. įran»
kių krautuvę ir
taisome viską namieje. Musų kai
nos prleinamiausios.

.

— ĮVYKS —

Kaune
Aviacijos šventė. Sekmadie
nį, gegužės 29 d. Kaune, buvo
Lietuvos aviacijos šventė. Iš
ryto buvo pamaldos bažnyčioj;
11 vai. — aviacijos paroda, šven
tėj dalyvauti buvo kviesta gau
siai svečių — aukštųjų valdinin
kų ir net užsienio svečių. Nors
oras buvo blogas — didelis vė
jas ir lietus, tačiau pasižiūrėti
musų aviacijos ir suėjo nema
ža ir šiaip publikos. 4 vai. p. p.
aviacijos aeradrome buvo musų

LITERATŪROS BYLA.

iki 6 vakaro.
po pietų.

Nedaliomis iki 2

Birželio 2 d. pasibaigė K. Pui Phons Boulevard 491
dos su karininku P. Linkevičium
ASHLAND JEWELRY
byla.
MUSIC STORE
Byla buvo kilusi iš tos prie
Deluitid,
žasties, kad Linkevičius “Lais
Laikrodiiai*
vės” Nr. 69 buvo parašęs, kad
K. Puida, tarnaudamas kariškaAuksybfi, Celumne lenkų komitete Sibire, kont btjos Grafcnolss ir
roliavęs lietuvių. bataliono dar lietuv ilki naujausi
buotę neturėdamas tam reika- rekerdai.
ui įgaliojimų iš Centralinio Si
4B9T S. Ashland
biro Lietuvių Biuro. P. K. Pui
Avė,
Ckicsgo, I1L
da, jausdamas save įžeistu, pa-

European American Bureau

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Būdavoj imo Draugi
ją /
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma' panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Pašauk National Headųuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

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

. Klauskit apie tai!
Ne ryto

ASS0CIATI0N

Pradžia 8 vai. vakare.

BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III.
Kolektos nebus.

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius
gyvenimo reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Nedėlios vakare grieš
puikus benas. Ųžkviečiame visus lietuvius ir lietutAltes atsilankyti.
— Komitetas.-1 * 1
• ” •

NOTARIJUIA8
Real Ėst ate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St, Kamp. Halsted SL
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.
------------------------------------------------ /

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidunriestyji
AS8OCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panediliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
M So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vaku 812 W. 83rd St, Chicago
Tel. Yards 4681.

LIETUVIS ADVOKATAS

Turime taupymo skyriy.

National Hoadquarters,

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pasportai ir tt.

JOHN KUCHENSKAS

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

Pėtnyčios ir nedėlios vak., liepos 8 ir 10 d., ’21

Įžanga veltui.

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

2201 W. 22nd St, kertė Leavitt St.
Telephone CanaI 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet,xir nuo
7 iki 9 vakare. *
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. E^zeminavoja 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 5 P. M.
1311 Rąctor Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Centrai 2560
Rcz. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

THE HOME BUILDERS

Rand. 588ę,
Rooms 1709-12 City Hali
Square Bldg.
139 N. Clark St.
SENAS’ AUTOMOBILIUS DARO
NESMAGUMUS.'
Mes galime pagelbėti, jei nori ge
resnio automobilio. Skaityk musų di
delį pagarsinimą šiame laikraštyj.

.......
Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

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

ORKESTRĄ -BENĄ l|!
y
Ii
//T IParūpina visokiems i
reikalams

J. SALAKAS ii
1414 So. 4lth Coart į

Cicero, III
Tek Cicero 2211

S

M.J.Kiras&Co.

AR MANAI APIE NAMUS?

Žengk prie telefono

Didelės Prakalbos
-

Ketvergas, Liepos 7 d., 1021

Be

Kas Bus
♦

Augusi 7

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas tiktai jo vienintelė pasekmė
išnaikinimui pleiskanų, sudrutinimui plaukų.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote,
• kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc.
bonką parduosime už 75c., 4 unc.
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po
75c. $3.75, mes parduosime už
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos,
kiekviena po 75c $18.00, mes
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nes
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite pėr paštą, reikia
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.
Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS
3238 So. Halsted St.
Chicago, III,

NAUJIENOS, Chicago,Jft

etvergas, Liepos 7 d., 1921

[‘KO R ES PON DENC1J OŠ
Vileišio išleistuvės.
Birželio 23 buvo surengta
vakariene atstovo J. Vileišio
išleistuvėms, Peni^ylvania Hotelyj, New Yorke.
Svečių, Vileišio draugų ir
prietelių susirnko nemažas bū
relis. Vienų tik krikščionių
partijos žmonių nepasirodė.
< Kaikurie net užkvietimus turė
jo, bet akių neparodė. Socialis
tų gal ir buvo, bet nė kokio
skirtumo nesimatė. Visų ūpas
pakilęs, svečiai linksmi, sma
gus, taip (savęs šndkučiuojasi,
ir su gerb. Atstovu nevienas kai
basi, tariasi.
Po vakarienės, pasidrūtinę
užkandžiais, pradėjo svečiai sa
vo nuomones ir linkėjimus Vi
leišiui — laimingos kelionės—

si. Ketvirtas tik ar penktas
Jcalbėtojas įspėjo, kad mes ne
turim buvusio Atstovo taip be
galo verkti, nes turime į jo
vietų taipgi kitų, atstovą pČarnecki.
x
Paskui ir kiti kalbėtojai ėmė
naujį atstovų minėti. Linkėjo
jam pirmojo atstovo pėdomis
eiti, nes takai praminti, ledai
pralaužti — bus lengviau dar
buotis^ Žmonės patys suprato,
kaip tėvynės labui veikti. Be
minėdami privarė prie to, kad
visa publika atsistojo naująjį
atstovų pagerbti.
Prakalbų tarpais, po-kilį pa
įvairino dainininkės. P-lė Ra
kauskaitė iš Cbicagos dviem
atvejais dainavo solo; kitos
trys panelės padainavo trio.
Ant galo pakvietė p. Čarneckį pratarti. Tas pasakė, jog
būti geru. atstovu ne nuo jo

prakalbomis reikšti. O tų tiek
daug atsirado, kad vakariene
vieno priklauso, bet nuo pačių
nusitęsė iki antros po dvyli

piliečių. Jei tie geru noru re
kos naktj.
mia ir padeda atstovui veikti,
Buvo atstovai nuo įvairių tuomet ir tas geras.
lietuvių draugijų ir įstaigų įAnt pat galo ir p. Vileišis
galiotinių

nuo

komitetų, ko prabilo.

Sakės-i

sirūpinkite pasą ir tam tikrus
dokumentus nuo jūsų uždarbio
per praeitus metus, o tada tik
rai nebus keblumų apliedžiant
Jungtines Valstijas.
Kada nusiirsiu savo kelionėje
toliau, tada “Naujienų” skaity
tojams parašysiu apie kelionę
daugiau.
A. Balsys,

Hotel Chelsea, N. Y.
27—V—21.
'
PRAŠO PAGALBOS.

Pinigai Išmuketi Lietuvoje

Julius Stankus prašo mus
paskelbti jo prašymą į visuo
menę. Jis nesveikas žmogus;
jam daryta net trys operacijos
(paskutinė birželio 15 d.). Dėl
to labai suvargęs, juo labiau,
kad turi žmoną ir kūdikį. Bus
labai dėkingas, jei geros valios
žmonės, draugai ir pažįstami,
suteiktų jam kokios nors pašal
pos. Jo adresas toks: Julius
Stankus, 23 Spruce St., Natrona,
Pa.

1607 — J. Šileikis
1800 — P. Šinkūnas
1826 — M. Lukauskienė
1843 — P. Vosilius
1853 — S. Kairys
1856 — A. Vaičiūnas
1857 — R. Sedlorius
1863 — M. Kliknienė
1875 — A. Pakalniškaitė,
1884 — J.Vaupšas
1948 — p. špakauskis
1978 — A. Sabeskienė
1989 — A. Jakučiunas
1997 — V. Masiliūnas

kitaVoteris

1990 — B. Valionis
2026 — A. Lincevičia
2027 —< A. Adomaitis

ISSIGELBEJO

2043 — A. Gricius

‘Perlaidos:

Ponia McCumber vengė
svarbios operacijos nau
dojant Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound?, kaip tik laike.

neužsijjelnęs

7781 — R. Bušmienė

7078 — K. Dailydonis
7076 — A. Štarui
7078 — K. Dirkė
7091 — D. Zumarienė
7095 I. Virvičius
7106 — U. Kairiutė
7108 — S. Kulikauskas
7118 E. Girkantienė
7131 O. Rudaitienė
7137 J. Kairienė
7144 — F. Joseliunas
7152 — O. Ilokuš
7164 — K. čepkauskienė
7167 — J. Kalmickis
7171 V. Lebauskienė
7172 K. Valatkienė
8174 — V. Lekutienė

AKUAERKA

..

r

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

Baigusi Aku
Serijos kolegi
Ją; ilgai prak
tikavusi Peno
silvanijos hos
Pa
pitalžse.
pa
tarnauja prit
gimdymo, Du<
da rodą viso
kiose
ligos*
moterims ir
merginoms.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, (k-8
vakare. NedSliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

7223
7230
7252
7322

— O. Vielaitienė
Dauskurdis J.
— M. Kulickienė
— U. Tareilienė

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,

7335 — A. Puišis

^DR.HERZMAII^1
IŠ RUSIJOS
Persikeis nuo 3412 So. Halsted St.
po.

1616 W. 47th St., Tel. Bonl. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. NedSl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 48rd Street
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, val
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■u

Keliaujantiems Lietuvon.

S

A.SHUSHO
AKUŠERKA

7176 — V. čepskienė

misijų, nevienas ir svečių nuo tiek garbinimų nė liek gyri
7787 — O. Bernutienė
7668 — Z. Vaškelevidius
savęs išsireiškė.
7788 — P. Majauckis
mų, kiek čia girdėjęs, tik už
7405 — Laukuvos klebonas
7793 — A. Puočius
Buvo svečių iš Bostono, Plii- dėtas sau pareigas pildęs.
7443 — Kun. M. Viežys
7805
—
O.
Grasienė
Staiga
visa
publika
pragydo.
ladelpbijos, Elizabetho, New7453 — A. Paškevičius
Georgetown, 111. — “Kaip tik po 7806 — J. Petrila
arko, ir kitų New Yorko apie- “Lietuva tėvynė musų”... Pa pirrųam
7468 — M. Kubilionas
kūdikiui, labai kenčiau kai- 7832 — A. Daugirdas
linkių. Dagi ir iš tolimos Chi- giedojus, p. Vileišis juokiasi.
riąjam šone diege
7488 — J. Girštautas
lį,
kad negalėjau 7862 — S. Atkačiunas
—
J
pat
laikų
—
sako
pragydocagos buvo. Dalyvavo pokilyj
7504 — U. Leščauskienė
pereiti per kam 7873 — J. Rimkus
ir naujasis atstovas iš Lietuvos te: tuo ir aš savo kalbų užbai
barį, ir buvau ku7523 — M. Levulienė
7878
—
J.
Čepulis
•
protą.
Gydžiausi
giu.
atvykęs p. Vileišio vietos už
7546 — V. Vaitkus
pas keletą gydy 7885 — S. Stoškuvienė
imti, Valdemaras Čarneckis.
Dar p-lė Rakauskaitė solo,
tojų, bet, niekur
7611 — P. Jurgilius
7889
—
Staugas
L.
neatradau
pasiVisi kalbėtojai tų pačią min dar Amerikos imnų visi pagie
7611 — J. Genienė
gelbėjimo, ir ma 7921 — I. Vaškis
tį reiškė. Gyrė, augštino ir dojo, ir užsibaigė vakarienė.
7722 S. Malinauskienė
no gydytojai sakė,
kad turėsiu eiti 7928 — M. Malinauskas
birbino Atstovo nuopelnus Lie New Yorkas.
7765 — S. Rukavičius
ant operacijos. Ma 7929 — L. Gumbinas
tuvai padarytus per pusantrų
žemaitė.
7817 — O. Rutkauskaitė
no motina liepė
naudot Lydia E. Pinkham1 Vegetable 7940 — J. Duoba
metų laiko jo buvimo Ameri
7820 — M. Januškevičius
Compound ir greitai atradau pasi- 7942 — K. Venskus
koje: kaip, savo darbais Lietu
7821 — O. Balsevičienė
liuosavimą. Dabar galiu visą savo
vą pakėlęs išgarsinęs, parėmęs,
darbą dirbti, nes tik Vegetable Com 7950 — M. Normantienė
7824 J. Podolskis ,
pound išgelbėjo nuo operacijos. Ne 7957 — A. Ateikiutė
Amerikos lietuvius sužadinęs,
7826 — J. Mažilauskis
turiu tokių pagarbos žodžių išreikšti
7958
—
A.
V.
Liutkevičius
tėvynės meilės dvasia sutvirti
ir patariu visam s savo draugėms ir
7829 — K. Doralius
Kai gyveni ant vietos, tai ro kaiminkoms
kiek gero padarė Vege 7959 — J. Jestromakas
nęs, visas partijas prie darbo dos, kad niekas, arba visai ma
7834 — M. Šeškevičius
table Compound dėl mane”. — Mrs.
tėvynės labui suvienijęs... Ir žai lietuvių keliauja Lietuvon. MARGARET McCUMBER, 27 S. 7961 ‘— M. Supranavičius
7837 — O. Vtrokienė
Frazier
St.,
Georgetovvn,
III.
7968
—
J.
Rimkevičius
daug daug, nors kitokiais žo Bet kai atvažiuoji New Yorkan,
7840 — J. Jasunsk
Ponia McCumber yra iš nesuskai
džiais, kiekvienas, vis tokioje tai visai ką kitą pamatai. Pa tomų tūkstančių šeinvyninkių, kuri 7975 — B. Butavičius
7841 — N. Skrelienė
prasmėje pagyrimų atstovui sirodo, kad minios lietuvių ke kovojo kad galėtų atlikti savo kas 7979 — P. Vilimaitė
7846 — S. Bulauskiutė
dienines pereigas kuomet kenčia strė
pripasakojo.
7852 — A. Sinkevičienei
liauja pamatyt savo gimtąjį nų skaudėjimą, šonų skaudėjimą ir 7991 — J. Blidžius
Taipgi ir dovanų įteikė — kraštą. Dėlto manau, kad gal nerviškumą — ir kad moteris pasi 7995 — M. Pašakamienė
7854 — A. Kablys
jos patyrimu ir išmėgintų
barzdai skustis instrumentą, bus neprošalį čion pabrėžt kele naudotų
7856 — P. Murauskis
Lydia E. Pinkham Vegetable Com 8000 — V. Jurkus
portfelį> — sako, su j>aveiks- tą žodžių apie kelionę Lietuvon. pound, tada jaustųsi gerai.
8002 — J. Labanauskas
7857 ... J. Jakonis
lais, — gryno sidabro ąsotą
8003
—
O.
Rinkunienė
Daugeliui lietuvių, kurie nėra
7860 — K. Rupius
Severos Gyduoles užlaiko
taurę.
8004
—
ORimkaitė
pratę važinėt didmiesčiuose, at
7864 —. T. Ulenienė
šeimynos sveikata.
Kalbėjo ir moterys ir nuo važiavus į New Yorką dažnai
8006' — S. Liubinaitė
7866 — J. Armonui
Moterų Piliečių Draugijos įtei tenka skaudžiai nukentėt. čia
8007 — P. Matj ūkas
7876 — M. Telekšienė
kė dovaną atstovo žmonai, Onai nespėji išlipt iš traukinio kaip
Pranešimas
8011 — J. Juozulinas
7877 — K. Karpinskas,
Vileišienei, aukso laikrodėlį tave apstoja įvairus apgavikai
8012 —r A. Galdikienė
7879 — O. Maleitienei
Dėl
Moterių.
parvežti už jos kančias, vargus ir siūlo kuogeriausių patarnavi
8016
—
B.
Tamošiūnienė
I
7880 — K. Jovaišienė
ir rupesnius vienai be vyro per mų. Ir, žinoma, jeigu kokį žmo
8018 — J. Nedvaras
Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
7891 — P. Druktenienė
nesirūpinant
ape
tą
neregulariskutą laiką pakeltus*
gų pasigauna, tai patarnauja
7893 — J. šiškevičius
i 8020 — V. Maciulevičienė
mus netvarką, kurias būna prežalVisi apgailestavo, kad gerb. tikrai meškiškai! Taigi tie, ku
8029 — A. Baranauskas
Čiu daugumo jusu kentejimu. Gau
7898 — D. Puidokas
kite
pas
sava
Aptiekoriaus
Atstovas turi šią šalį apleisti. rie neturite giminių ar šiaip ge
8030 — J. Badzevičius
7902 M. Lebrikas
Vienas kalbėtojas net išsireiš rų pažįstamų New Yorke, kurie
8031 — A j šagamagas
7905 — M. Grabauskis
i
kė: “Mano žmona negalėjo nė galėtų jus pasitikti stotyje, pir
8034 — M. Beliauskienė
7925 — P. Saldienė
j vakarienę- ateiti — butų čia miausia susižinokite su sąžinin
8038 — O. Spurgienė
7936 — J. Juodzbalis
verkusi rėkusi, skandalą kė gais laivakorčių agentais (o kaip
18040 — A. Barauskas
7947 — A. Milius
lusi’’,.. Visą viltį, visą tėvynės atspėti, kurie jų sąžiningi, kurie
8044 —- E. Sereikaitė
7981 — J. Petkus
laimę tik Atstovo asmenyj, ro nesąžiningi? Red.), o jie tikrai
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
8049 — A. Daugilienė
7965 — O. Pečiukaitytė
ypatingas
vaistas,
priduodąs
sti

dos, tematė, jam tik garbes ko pristatys ten, kur reikia. Iš to
8051 — P. Rimeikiutė
7966 — J. Pečiukaitis
prumo. Rekomenduotas yra dėl
dylas smilkė. Vienas tik Bos kių agentūrų galiu rekomenduot
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
8052 — N. Akelaitis
7967 — B. Petraitienė
netvarkų ir neregulariskumu, kan
tono advokatas BagoČius At kad ir Baltic States Banką, 294
8054 — T. Žąsytis
7969 — O. Bartauskienei
kinančiu moteres.
stovo prašė, tiesiai reikalavo, Eighth Avė., New York. Tų
Prekė $1.25.
7984 — J. Vaitkienė
8056 — Kun. J. Jakubenas
Pardavinėtas Aptiekose visur.
kad sugrįžęs į Lietuvą būtinai agentūrą veda sąžiningi žmonės,
7985 — M. Judikaitė
8058 — J. Taraškus
pasistengtų padaryti įtekmės į ir jie kiekvieną keleivį pasitin
7986 F. Tamkevičienė
8060 — M- Sabaliauskaitė
W. F. SEVERĄ CO.
valdžių, kad ta neskriautsų ka stotyje, jeigu tik keleivis
CEDAR RAPIDS, IOWA
7987 — T. Džiugytė
8070 — S. čiakienė
mažesniųjų, kad karo stovį pa jiems praneša, kada ir kuriuo
7997 — V. šilininkienė
8103 — A. Maleučienė
naikintų, laisvę žodžio ir spau gelžkeliu jis atkeliauja į New
8026 — E. Sirbikienė
8110 — M. Grigaitienė
DR. VAITUSH, O. D.
dos sugrąžintų, įtariamų žmo Yorką.
8036 — V. Jucius
Lietuvis Akių 8111 — T. Mykalaitienė
nių be tikro kaičios įrodymo,
Jie žmoniškai patarnauja ne
8043 — P. Butkienė
Specialistas 8115 — M. Atkočaičiukė
be tardymo, nebaustų, į kalėji tik tiems, kurie perka pas juos
8046 — D. Vinckienė
Palengvins akių įtempimą, kurie 8121 — A. Glatkauskis
mus nekištų, bet iš ten politiš- laivakortes, bet ir tiems, kurių esti,
8050 — E. Funik
priežastimi galvos skaudėjimo, 8122 — Slatkauskaitė
kus prasikaltėlius paleistų; ca jie visai nepažįsta ir nežino, ar svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 8183 — K. Lapinskas
8073 — R. Reišienė
mo,
skaudamą
akių
karštį,
atitaisė
ro despotizmo nesektų, bet di jiems darys biznio ar ne.
8097 — B. Meižienė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai Tel. 80 — Kun. Vaitiekūnas
Beja, laikraščiuose jau buvo so trumparegystę ir toliregystę. Pri 151 — A. Rezičecka
džiau teisybės žiūrėtų. ‘ILictu8099 — U. Dobrovolska
vos valdžia taip pasielgus” — paskelbta, jog Jungtinių Valsti renka teisingai akinius. Visuose at 1854 — 0. Budlerienė
8108 — J. Jurgilis
sitikimuose egzaminavimas daroma su
jų
valdžia
nereikalaujanti
passako — “galės -tikėtis ameri
elektra, parodančią mažiausias klai 2160 — J. šepkus
8109 — N. Juodienė
kiečių paramos, o kitaip kaip portų iš apleidžiančiųjų šią šalį. das. Speciali atyda atkreipiama | 5400 — Staškejienė M.
8113 — L. Jasienė
dabar elgdamos—Aš neprana-t Bet tai ne tiesa! Jus nuėję į mokyklos vaikus.
8114 — M. Pakalniškienė
Valandos nuo 12 Iki 8 vakare. Ne- 6630 — P. Vitkiutė
šanju” —. sako — “bet ameri muitinę (U. S. Custom House) dildieniais nuo 10 ryto iki 1 po pint 6890 — J. Rimas
8118 — J. Kukevičius
Ofisas 1553 W. 471 Ii St. kampas
kiečiai gali nuo tokios valdžios nors ir turėtumėte geriausius
8120 — E. Girčaitė
Ashland Avė.
Tel. Drover MID 6911 A. Poškienė
liudijimus
nuo
Internal
Revenue
nusikreipti ir savo delmonus
8123 — S. šlekienė
6998 — J. Krikščiūnas
Collectoriaus, kad jūsų taksai
uždaryti”.
8125 — J. Kačiušis
, 7006 — O. Narbutienė
DR. S. W0LF
Drąsiai, energiškai pagrūmo užmokėti, vis viena be paso ne SPECIALISTAS
8127 — J. Šimonis
VYRIŠKŲ LIGŲ j 7010 P. šienauskienė
apsieisite.
Kada
paduodi
mui

jo8132 — D. Šidlauskienė
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir 7017 — A. Brasiškaitė
Vienam kelią pramynus, pas tinės valdininkui dokumentus 7 iki 9 vai. Ned. 10 iki 12 pietų. 7033 — K. Kvetkauskis
8133 — A. Zave
nuo
užmokėjimo
taksų,
tai
val

1053
W.
Rooeevelt
Rd.,
Chicago.
kui ir kiti, nors nedrąsiai, ėmė
8163 — Venckatonis
(7040 — M. Marcijonienė
Tel.
Canal
1986.
dininkas
tuoj
pareikalauja
(paiso.
minėti: kad Lietuvoje turi būti
8176 — J. Peleckiui
V----------------------- --------------------------- 7 7043 — J. Valinską
laisvė — reikia priespaudą pra Peržįurėjęs pasą ir atydžiai ap8192 — J. Vilkas
7050 V. Pocius
KAS TOKIO, APIE VARTO
šalinti, piliečių nevaržyti, vi žvalgęs paso savininką, tik ta
TUS AUTOMOBILIUS.
8196
A. švanienė
siems lygios teisės duoti ir t.t. da imasi darbo. Taigi kaip ma Skaitykite musų didelį paskelbimą 7069 K. Balukanienė
laikraštyj, kitoj vietoj. PeržiuIš pradžios, prasidėjus “spy- tote, be paso Jungtinių Valstijų šiame
i
rSkit, gal paimsime jūsų seną auto
čiams“, visi tik p. Vileišį gar apleist negalima. Todėl visi, ku mobilių, kaipo dalį mokesčio.
Kvitai su paėmėjų parašais randasi
MITCHELL AUTO CO.
rie
manote
keliauti
j
Lietuvą
ar
bino, jo nuopelnus šlovino, ap
2828-2334 S. Michigan Avė.
“Naujienų” ofise.
leidžiant jam Ameriką gailėjo į kitą kurią šalį, visų pirma pa Atdara, dienomis, vak. ir nedaliomis.

EVERA’S
Regulator

T. Pullman 5432

701 W. 81st St.
Tel.: Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas Union Avė.

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gayo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:
Draftai:

(■>■■■ KMMMM ■MMMJUUDB

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

DU. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

St.

Halsted

) Naktimis: Dresel
( 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

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

DR. M. STUPNICKI g

.,, Telephone. Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicagt

S’o.

3313

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 kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOSi Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Td.phon.iJ „8“° ,*rban8_67 ,

Telephone Yards 5832

8107 So. Morgan Stn
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto i
ir nuo 5 iki 8 vakare.
Ii

No.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. popta
Telefonas Drezel 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
▼ii tęs savo praktikavimą po No.
52D8 W. Harrison SL

Valandos! 8—12 kasdieną ir 8—9
vakare išskiriant nedildieniua.
b
.......... ■■■■■! ■■■I.l
/

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St i
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

[■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Telefonas: Boulevard 7042

Tr-

—4.

'■■■■■■■■-..

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

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

ri J

r.n/Fi. f.-i---

L,

DR. C. I. VEZELIS j
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave^
arti 47-toe gatvU

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, BĮ.
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentistas
1O8D1 So. Michigan Avn Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
<... .

,

-..... .................................

—.X

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, I1L
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
- -...........
-J

----- DR.Š.SIEŽIS----GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandoo nuo 10 iki 12 dieną._______

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St. Chicago, HL
" 1 . ..... - į

į

■ ■ 111

— ■' -

- ■■ i

-

.........

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
10900 Michigan Avė. Roeelande.
VaL 10 iki 12, 2 iH t Ir 6i8l
iki 8:80 vak.

: u'ik j f V-

Krikščionys demokratai menės įvesti visuotiną žmonių
i NAUJIENOS \ gi taip pat remiasi1 daugiau apsiginklavimų (milicijų), pa
The Lithuanian Daily Nevvs sia ūkininkais. Liaudinin našiai kaip yra Šveicarijoje.
“Vienybė”, atsakydama į tai
Published Daily ezcep^ Sunday \by
kai
atstovauja
smulkiemthe Lithuanian Newa Pub. Co^ Ihc.
sako:
siems ūkininkams, o klerika
" Bditor P. Grigaith
“Taigi, jei Lietuvos amži
lai stambiemsiems ūkinin na neitralybė butų užtikrin
1739 sa HALSTED ST.f kams . Bet stambiojo ūki ta, kai Šveicarijos, ir jos ru. CHICAGO, ILLINOIS.
ninko tikslas yra principja- bežiai butų nustatyti, tai ži
Telephone Roosevelt 8600
liai toks pat, kaip ir smul noma, milicija geriau, nors
kaštai dėl gyventojų beveik
Subscription Ra tąsi
kiojo
ūkininko:
juodu
abu
|8.00 per year in Canada.
dar didesni tuomet esti. Bet
|7.00 per year out&ide of Chicago. nori turėt daugiaus žemės.
kuomet lenkų plėšikai tik ir
>8.00 per year in Chicago.
Stambusis
ūkininkas
ski

tyko progos įsiveržti Lietu
8c per copy.
von ir apvogti jos žmones,
Eutered aa Second Class Matter riasi nuo smulkiojo ūkinin
March 17th, 1914, at the Post Office ko tiktai klausime budy,
tai reikia gerai specializuotos
of Chicago, III., under the act of
kuriais kiekvienas jų sten ir gerai išlavintos kariuome
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, Išskiriant
nės, kuri tiems plėšikams
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben giasi pasiekti savo tikslo.
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, Stambusis ūkininkas yra laJLU. — Telefonas: RooseVelt 8500.
gi apsireiškia tas, kas jau se
biaus linkęs vartot ramias nai pas mūsiškius socialistus
Užsisakomoji Kaina:
konservatyves priemones į- - matosi: jie yra utopistai, ku
Chicagoje — paltu:
rie neįstengia suprasti da
Metams_____________________ >8.00 gijimui žemės; o smulkusis
Pusei metų
...... —........... 4.50
bartinių gyvenimo sųlygų ir
Trims mėnesiams
...............
225ūkininkas pritaria staiges
vis svajoja apie tokį pasau
Dviem mėnesiams........... ......... 1.75 nėms ir grieštesnėms prie
Vienam mėnesiui
, , x , į 1.00
lį, kurio nėra tikrenybėje,
monėms
(kadangi
jį
labiaus
bet jų galvose. Iš to išeida
Chicagoje — per neliotojnH
Viena kopija
■ 03 spaudžia yargas).
mi jie utopiškai ir elgiasi:
Savaitei_____ ___
18
Kadangi liaudininkai ir vienų kartų šoks remti rea
Mėnesiui „------------------- 75
lybę, o paskui grieštai atsisu
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, klerikalai gina tos pačios
ka ir pradeda užsiginti savo
paltui
17.00 klasės, nors ir įvairių jos
Metams______________ _
pirmykščių darbų. Nes dar
Pusei metų ......... ................. .. . 4.00 sluogsnių, reikalus, tai pair dabar musų socialistai nė
- 2.00!
Trims m hmrisras
■
Dviem mėnesiams
......
- i-oo grindiniuose politikos klau- ra tvirtai nusistatę ar remti
Vienam mėnesiui ,
~ * simuose jie gali susitaikyti Lietuvos nepriklausoanylbę
Lietuvon ir kitur uisieniuoeel
tarp savęs . Ir jie susitaiko. visomis spėkomis, ar tik kai-'
(Atpiginta)
Metams....... — .......... - ■ . ■■■■ >8.00
Katalikų kunigas (Purye- šioti akmenis tiems, kurie tų
Pusei metų ____ ____________ 4.50
daro.”
Trims mėnesiams____________ 2.25 kis) ir “bedievis“ daktaras
Pinigus reikia siųsti palto Money
(Grinius) puikiai sugyvena Valdžios nerėmimų “Vieny
Orderiu, kartu su užsakymu.
bė” maišo su nepriklausomy
jiaeurassMMMineeeeMsewnMet vienoje Lietuvos valdžioje,
bės nerėmimų. Tai yra pa
nors
jų
partijos
ir
ginčijasi
Klasiniai reikalai tarp savęs dėl visokių daly prasta politinių nemokšų klai
da ir buržuazinių demagogų
politikoje.
“triksas”: jeigu kas priešinasi
kų.
New Yorlfo “Tėvynė“ nu
rodo didelį nenuosakumą
pas Lietuvos liaudininkus:
jie labai dejuoja dėl klerika
lų atžagareiviškumo, bet kar
tu jie dirba bendrai su kle
rikalais valdžioje . S. L. A.
organas duoda Lietuvos
liaudininkams patarimą “su
siprasti” ir paliauti “berna
vus“ tiems atžagareiviams
Bet kodėl liaudininkai yra
tokje.nenuosakųs? Nejaugi
jie patys nesupranta, kad
bendradarbiavimas klerika
lams stiprina pastaruosius
ir duoda jiems galimybės
daryti tuos darbus, kuriuos
liaudininkai peikia?
Tokį dalyką suprasti yra
nesunku. Bet liaudininkai
savo politikoje vadovaujasi,
matoma, ne vien tiktai savo
pažvalgomis į klerikalų at
žagarei viškumą. Jie Susi
duria gyvenime ir su kitais

AR BE MELO NEGALIMA
APSIEITI?

So. Bostono “Sandara” sten
giasi būti padorus " laikraštis,
bet laikas nuo laiko ji neišken
čia nedavus savo bendradar
biams visokiose “pastabose” ir
“nuotiruposcĮ** pašmeižti (Lietu
vos socialdemokratus.
Vienas tų jos bendradarbių,
pav, rašo, kad Kauno “Social
demokratui” “daugiau rupi Ta
rybų Busi j a, negu Lietuva”. O
kitas .tvirtina, jogei “visi gerai
žino, kad krikšč.-dem. ir sočiai,
-deni- apeina daugiau dvarpo
niai, negu skurdžiai”.
Butų galima eiti į laižybas,
kad tie “Sandaros” rašytojai
patys netiki tokiomis savo pa
sakomis apie socialdemokratus.
Bet jeigu jie nemeluotų, tai kų
jie galėtų užmesti tai /parti
jai?

netikusiai valdžiai, tai neišma
nantys apie politikų žmonės sa
ko, kad jogei tai esąs nusidėji
mas prieš savo kraštų. O gud
rus politikieriai stengiasi iš
naudoti šitą žmonių nežinoji
mą ir tokį “argumentą” varto
ja kovoje su priešingomis par
tijomis.
Amerikoje karo laiku Debsas
ir kiti socialistų vadai kritika
vo valdžios politiką, o valdžia
už tai apkaltino juos, kaipo
“krašto išdavikus”, ir valdžios
teismai nuteisė juos į katorgą.
Bet socialistų “nemisistatymas” ir Lietuvos neprikausomybės rėmimas arba nerėminias — tai yra visai skirtingi
klausimai, kurie neturi nieko
bendra su tvarka kariuomenė
je.
1
“Vienybė” kalba apie socia
listų “utopijas”, tuo tarpu kad
jai reikėjo parodyt, jogei nuo
latinė kariuomenė yra ištiesų
geresnis įrankis kraštui apsau
goti nuo priešų, negu visuoti
nas piliečių apsiginklavimas. Ji
užsimena įtiktai apie tai, kad
nuolatine

kariuomeiie

esanti

ne (ir pigesne)priemonė krašto
apsigynimui nuo išorinių prie
šų. Tiktai kovai su “viduji
niais priešais” tai nuolatine ka
riuomenė yra tinkamesnis įran
kis: kada karpiviai išbūva be
paliovos kokius metus arba
dauginus kaząrmėse po aštria
disciplina ir priežiūra, tai jie
prisigeria niilitarizmo dvasios
ir klauso savo viršininkų net
ir tada, kada jie liepia jiems
šaudyt savo draugus ir gimines.
' ,

LIAUDININKAI TARKUOJA
KLERIKALUS.

Lietuvos Valstiečių Sąjunga,
kuri sudaro vienų partijų su
liaudininkais demokratais, ėmė
gana aštriai kritikuot krikščio
nis demokratus, kuomet prisi
artino savivaldybių rinkimai.
Valstiečių Sąjungos organas,
“Lietuvos Ūkininkas”, štai kų
užgiedojo apie juos:
,
“Jau dabar Valstiečių Su
jungus nariams ir “Lietuvos
Ūkininko* skaitytojams ne
duoda per išpažinti išrišimo,
neduoda metrikų, kai kur ne
priima į krikštų vaikų, ne
duoda šliubo, numirėlio ne
liktai kad į bažnyčių nenori
įsileisti, bet net į kapus ne
nori priimti. O kas butų, jei
kunigai į savo rankas paimtų
ir savivaldybes?
“Tada musų vaikų nepri
imtų į mokyklas. Norint
gauti pasų ar paliudymų, rei
kėtų bėgti į klebonijų kuni
gui rankas pabučiuoti, o gal
ir prieš gaspadinę reikėtų nu
silenkti. Tada butų rojus
tiems, kurie moka kunigų
skvernus laižyti.
“Steigiamajam Seime tris
kartus krikščionys demokra
tai atmetė socialdemokratų
interpeliacijų dėl mušimų
areštuojamų. Ministeris pir
mininkas (d-ras Grinius val
stiečių sąjungos) irgi norė
jo priimti minimų interpelia
cijų. Mes valstiečiai liaudi
ninkai tik galvų kraipėme,
kų daro krikščionys atmesdąniL.tokio turinio interpe
liacijų ir dar ministeriui pir
mininkui prašant. Nejaugi
krikščioniškai elgiantis gali
ma tai daryti? Demokrati
nėje Lietuvoje neturi but'vietos mušimams, kad ir bolše
vikų, tai gali daryt Rusijos
komisarai, bet ne musų pa
čių pastatytos valdžios 'žmo
nės, iv tokiais atsilikimais
valdžiai už savo valdininkus
reikalinga pasiaiškinti, turi
pasisakyti, ar ji baus už mu
šimus.”

kritikuoja klerikalus, sako, kad (munistai. Tuomet jie butų ir
liaudininkai ir valstiečiai turč atviri ir sąžiningi.
ių elgtis nuosakiaus, negu el Musų komunistai betgi “unagiasi dabar, peikdami klerika rus” varinėja. Jie nori pasiro
lus, bet kartu “bernaudami” dyti, kad daug išmano, bet tik
jiems. Jeigu klerikalai yra to renybėj tai jie nič nieko neiš
kie blogi, kaip “L. U.” juos mano. Kalba yt tos kaimo “bo
piešia, tai liaudininkai ir vals bos”, ir nukalba nei šį nei tą.
— Alfa.
tiečiai turėtų pertraukti su jais
ryšius ir stoti į kovų.
“Tpvyne” rašo:
“Taigi

berikalingai

vals

tiečių sąjungos orguna|s 'de
juoja, kad ‘krikščionys de
mokratai* negerai
elgiasi,
kuomet patys padeda tiems
‘krikščionims’ ragus augintiNejaugi valstiečių sąjunga'
nežino, kad ji laikydama sa
vo žmones valdžioje stipri
na klerikalų pozicijų ir savo
žmonėmis pridengia reakci
jų ir ima atsakomybę ant
savęs už visus klerikalų glo
bojamus reakcionierius ir
mušeikas. Pagaliau ažuot
sudarius bendrų frontų vi
siems Lietuvos progresy
vinius žmonėms prieš deši
niojo sparno hegemonijos už
mačias, tad valstiečių sąjun
gos organas pats net dema
gogiškais argumentais kovo
ja prieš socialdemokratus.
Nejaugi valstiečių sąjunga ir
socialistai liaudininkai nema
to, kad jie ‘bendradarbiauda
mi’ su ‘krikščionimis demo
kratais’ užaugino tokius ra
gus klerikalizmui, kad jis
drąsiai pradeda siaubti . ir
Lietuvos ir Amreikos lietuvių
gyvenimą? Laikas susiprasti
Lietuvos valstiečių sąjungai.”
Tai yra, be abejonės, teisin
gi žodžiai. Be valstiečių sąjun
gos ir liaudininkų pagelbės
klerikalai niekuomet
nebūtų
galėję taip įsigalėt nė Lietuvo
je, nė Amerikoje.
Bet mes nelabai tikime, kad
liaudininkai ateityje imtų iš
mintingiau elgtis. Perdaug ne
tvirtas
yra jų nugarkaulis,
kad jie drįstų stot į kovų su
klebonais ir jų gaspadinėmis.

L. S. Sąjungoje
*

L. S. S. VIII Rajono
reikalai.
Centralinio Komiteto posėdis.

Birželio 27 d. Naujienų na
me įvyko mėnesinis LSS VIII
Ra j. Centralinio Komiteto po
sėdis. Posėdy dalyvavo septy
ni draugai: Žymontas, Straz
das, Čeponis, Malioris, Komėža, Kondroška ir Vfilis. Neat
vyko: Račkauskas, Kazlauskas,
Badžius, Šatkus ir Markus.
Posėdį atidarė Rajono orga
nizatorių, d- P. Malioris. Jis
pats ir posėdžiui vesti paskir
ta.
Skaityta ir priimta praeito
susirinkimo protokolas, o taip
jau išklausyta įvairių komisijų
raportai.
Pav.,
maršrutui
rengti komisija įteikė pilnų at
skaitų ir pareiškė, kad tuo tar
pu dėl ei sekamo maršrdto Be
sitariama. lai bus padaryta
rudeniui besiartinant. Davė sa
vo raportų ir draugiškų! išva
žiavimui rengti komisija. Ji
pranešė, kad LSS VIII Rajo
no draugiškas išvažiavimas bus
liepas 10 d- Jefferson miške.
Komisija yra paruošus tinka
mų programų ir 1.1. Komisijos
manymu, jeigu dieųa bus graži
— publikos turėsime daug, nes
Jefferson miškas yra paran
kiausia ir mėgiamiausia cluįcagiečiams vieta.
Posėdy kalbėta apie atidary
mų (šį rudenį) Propagandos
Mokyklos. Taipjau kalbėta apie
busimųjų L-S.S. VIII Rajono
konferenciją, kuri, laikanties
Rajono konstitucijos, reikalin
gaImi šaukti kas
keturi menesiai.
♦ jį *
Nutaria, kad konferencija turi
________
F-—--įvykti rugpjūčio mėnesy. Kuo
pos todėl privalo rengtis prie
[Fi išreikštas šiame skyriuj*
busimos musų Rajono konfe
nuomones Redakcija neatsako,}
rencijos.
Kalbėta ir apie kai kuriuos
KEISTI ŽMONES.
kitus musų organizacijos rei
kalus, kuriuos tečiaus čia ne
Tie Brooklyno komunistų or minėsiu: tai padarys pats Rajo
gano (Laisvės) redaktoriai ir no sekretoris.
bendradarbiai be galo keisti
—Rajono koresp.
žmones, čia jie meta anatemas
socialistams, prakeikia juos ir Kas yra to nusiminimo
pasako, kad jų “jau neliko”. Bet
priežastim?
apsisukę ir vėl savo sekėjams
»

Skaitytoju Balsai
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Šitokiai kritikai pilnai prita graudena: “tie socialistai, tie so
Visos blogybės, kuria Amerikos
“Tėvyne”, kui’i cialistai”...

Nieks

man

II.

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
>■ I
... —«
— Tikiuosi... — Mizerskis apsivilko kaili
niais. — Helė'pasiliks čionai. Aš manau jus nie
ko neturėsite prieš tai?
— Atbulai... Aš labai laimingas. Aš pats
nuvešiu jus. Reikia pajieškoti vargšą Vronskį.
Pradėjo jieškoti skribliaus.
— Jijė nemirs? — jisai staiga paklausė.
— Tatai bus matyti šiandien.
— šiandien?
.
.>
Į,
Aš matau.
■
/
Toje valandoje Gordonas su keistu įsi tikrini
mu pajuto, kad Polė mirs. Ir čiapat, tartum at
spėdamas, pamatė Relės akis, su baisiu išmetinė
jimu perveriančias jo sielą.
Petrukčias nusijuokė.
— Na, gydytojau, važiuojame.
,

Grodonas pasiuntė arklius namo, draugiškai
atsisveikino su Mizersčiu, paėjo truputį į šalį ir
sustojo.,
,
Po teisybės, jisai norėjo atlankyti Vronskio
kapą ir, galbūt, ištarti kelis išmintingus žodžius
prie jo lavono po miesto valdybos griuvėsiais.
Vronskis, beabejonės, pražuvo valdyboj.
Gordonas staiga atsiminė, kad vakar neuž
darė Vronskio namų. Puiku... Galėjo ramiai te
nai pramigti kelias valandas.
Nusišypsojo.
Ėjo ir galvojo, net su tulu užganedinimu,
kiek tai nurodymų renkasi priešais jį. Juk, po
teisybės, visi privalo suprasti, kad Polė visiškai
neatbėgo pas jį karštligėj, kaip kad jisai papasa
kojo Mizerskiui, o jisai pats ją atsivežė, ir todėl
privalo žinoti apie keistą Stepo žuvimą. . Priva
lėtų žinoti, kad Ostapas pasikorė jo namuose ir
kad tuose namuose gyveno nežinomas žmogus, —
apie kurį Kasė daug ką galėtų papasakoti...
Taip, tai taip, bet tai dar visgi ne medžiaga
tardytojui.
Jisai laužė, sau galvą, kaip prokuroras išaiš
kins dingimą dviejų žmonių... Trijų, trijų žmonių!

Nejaugi jisai ištikrųjų turi tatai atlikti? Jo kinkos
sudrebėjo, jisai pasviro. Taip turėjo atsitikti.
Jisai žinojo jau tą senai.
Sukando dantis.
Bet kas padegė Kortumų vilę? Greičiausiai
Vronskio giminaitis... Gerai nors kad tas atsi
tiko.
Vronskio kambarys buvo pilnas dūmų.
Lempos knatas buvo visiškai sudegęs.
Gordonas atidarė langą, paskui uždarė duris,
nuėjo į Polės kambarį, parpuolė ant lovos ir tuo
jau užmigo.
Pabudo tik apie pietus. Atsistojo ir ilgai
dairėsi po kambarį. Kanarėle gulėjo, serganti —
pas jį.
Virtuvėj rado dupnos ir sviesto. Suvalgė su
apetitu; '
Paskui užrakino dųrij>, įsidėjo raktų į kiše
nių ir išėjo gatvėn.
Toli išgirdo riksmų, kurs vėl nutilo, pa'skui
vėl pasigirdo ilgas, ilgas riksmas.
“A-a! prasideda!” pagalvojo ir nudžiugo, kad
nuosekliai plėtojasi jojo sumanymai.
Rinkoj po atviru dangum buvo milžiniš
kas darbininkų susirinkimas.

Buvo tatai lyg kas negirdėto tame mieste

lyjVisuose languose Gordonas mate žmones,
su įtempta atyda žiūrinčios į nepaprastą reginį.
Okonekąs stovėjo ant statinės ir, iš visų
spėkų šaukdamas, kalbėjo, kreipdamasis į minią.
Keletas vaikėzų dalino darbininkams atsi
šaukimus, atspaustus ant raudonos popieros.
Kiekvienų žodį, Okoneko ištartą;. minia ap
dovanodavo garsiais rankų plojimais. Minią apėme karštligiškas susijudinimas. Į turinį kalbos
neatkreipė nė mažiausios atydos. Ddžiaugėsi
tik iš to, kad pasitaikė proga išleisti iš širdies
visą neapykantą ir įniršimą.
— Tas šuo pabėgo! — šaukė Okonekąs. —
Išaugino musų dukteris, maitinosi musų prakai
tu, iščiulpė smegenis iš musų kaulų, padegė
dirbtuvę ir su milijonais apdraudos pinigų pa
bėgo į Ameriką su savo mergomis!...
Minia vietoj atsakymo slaugė ir šėlo.
“Maitinasi prakaitu... puikus išsitarimas
Tas Okonekąs ištikrųjų gudragalvis,”— pagalvo
jo Gordonas su pasitenkinimu ir nusišypsojo.

(Bus daugiau).
1 ' !l'p ■
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Meksika atsiima savo
bedarbius.
[Ii Federuotosios Presos]

OKLAHOMA CITY. — Vieti
nis Meksikos valdžios konsulis,
Jose F. Montemayor, 'be kita andais čia pareiškė, kad Męksikos
valdžia savo lėšomis grąžina vi
sus tuos meksikiečius, kurie yra
atkeliavę į šią valstiją ir nebe
turi darbo. Bedarbiai busią su
grąžinti į savo gimtines vietas
ir tinkamai aprūpinti.
Meksikos valdžia, reiškia, rū
pinasi savais bedarbiais ir pade
da jiems. Bet kagi daro šios
šalies valdžia, kad padėjus sa
viems bedarbiams? šimtai tūk
stančių šeimynų jau badauja,
bet jomis nič niekas nesirūpi
naNe bereikalo šios šalies kapi
talistai taip pyksta ant tos res
publikos valdžios. Ne bereika
lo jie daro visa, kad toji valdžia
nebūtų pripažinta.
Jie žino,
kad Meksikos valdžia, šiaip ar
taip, daug kuo skiriasi fiuo mu
siškės, kuri šelpia “bėdinuo
sius” geležinkelių baronus; tuos
baronus, kurių pačiutės ir sūne
liai nebežino kaip lėbauti, bet
kurių darbininkai badu stimpa!

nesuteikia tiek

DEL VISUOTINO APSIGINK “gerai specializuota ir gerai;
dalykais.
smagumo kaip atsiminus tuos
rios
pasauly
įvyksta,
tai
—
“
tų
sako,
kad
Lietuvoje
pasidarys
išlavinta”, nepasakydama teLAVIMO.
laikus, kada LSS. esant dar
Ateina, pav. žemės klausi
dar bloginus, kuomet klerika socialistų” darbas.
čielybėje, visi jos nariai, kas
mas . Kaip yra geriaus jį Brooklyno “Vienybei” mes negali gaut gero išlavinimo. lai dar labiaus įsigalės.
sakyti gali, žinoma, tik kiek mokėjo ir galėjo, bendrai
išspręsti ? Svarstydami ši | kartų pastebėjome, kad ji be “V.” užmiršta, be to, kad nuo- Bet S. L. A. organas mano, taiTaip
toks žmogus, kurio dešinė veikė, kati lietuvių socialistinį
tą klausimą, liaudininkai at reikalo džiaugiasi Lietuvos ka- lajinėje kariuomenėje niekuo ka dir liaudininkai su valstie nežino ką jo kairioji daro. Juk judėjimą šioje šalyje padarius
simena, kad jų partijos jie-’nuomones demokratingumu”, met negali būt daugiaus, kaip čiais yra kalti tuo, jog klerika jeigu “tų socialistų” jau “neli taip stiprų, kad jis galėtų at
« «•> r. yl Udaugiausia
-i u <« r,
' 1Z 11ĮZAkuomet
tVU 1
ga Mremias
ukininištiesų ta kariuomenė .suaugusiųjų vyrų dalis; o įve- lams Lietuvoje užaugo ragai.
ko”, tai kuriems galams apie remti kiekvieną klerikalų
ir
juos kalbėti ir kam juos kaltin I tautininkų kėsinimąsi tam jukais. 0 ūkininkams kas ru- ' ?ra sudarytą pagal paprastą mi- j dus visuotiną apsiginklavimų,
RAGINA
LIAUDININKUS
’ Ii turistų planą. Norint sutvar- kiekvienas suaugęs vyras pati? žmogus, kuris, tokiam at-’ dėjimui pakenkti. Visų veidai
pi?
Įsigyti
daugiaus
žemės
SUSIPRASTI.
. . ,
.
kyt šalies apsaugos reikalus virstą kareiviu.
vėjy, nežino kaip klausimą iš- buvo linksmi; visi jie savo darkiek galint lengvesnėmis są- tikrai demokratingu budu, rei“Tėvynė”, pastebėjusi, kad I rišti,. sako: , “Tai Dievo valia . bo vaisiais džiaugėsi, šiandie
Visuotinas apsigi nikai vimas
lygomis!
^kėtų vieton nuolatinės karino-'yra neblogesnė, o daug geres- Lietuvos Ūkininkais” taštriai I Galėtų šitaip sakyti ir musų ko- to nėra. Siaulusis Europos ša-

ST. PšIBIšEVSKIO

lyse audringas gaisras atnešė to
jaisro kibirkščių šion šalin ir 4
ižkrėtė lietuvių socialistų pa
statytąjį namų, iš kurio liko
iruva pelenų ir griuvėsių. Ypa
tingas turi būti Jiudėsis tiems
socialistams, kurie per eilę me-_
tų dėjo savo skatikus ir darbų
tam namui pastatyti, kad nors
valandėlei galėj us jame apsi
gyventi ir pasidžiaugti, dabar
atsistojus prie tos krūvos griu
vėsių lieka tik pasižiūrėti! Tu
rėdamas prieš savo akis tokį
reginį, kad ir taip dar ramus
žmogus, negali neliūsti.
Lietuvių Socialistų Sųjungų £
suskaldžius, jos spaustuvė su
mašinomis ir visais įtaisais pa
teko į politinių elgetų rankas.
Lietuviai socialistai pasiliko
tuščiomis rankomis. Jiems da>ar prisieina lyg gaisro sunai
kintam jo turto kaimiečiui tuš
čiomis rankomis pradėt gyveni
mų iš naujo. Kiekvienas gali
sivaizduot, kaip sunku yra tuš
čiomis rankomis tokį milžiniš
kų darbų pradėt. Ne bereikalo todėl kaikurie socialistai ir
neteko tokio pasišventimo ir
noro socialistiniam judėjime
dirbt. Bet socialistai ne tokie
žmonės, kad rankas sudėjus
liūstu ir keno nors pagelbos
lauktų. Savo darbų jie pradė
jo. šalę griuvėsių statoma nau
jas namas, dedant jam tokius
pamatus, kad jokia audra ar
ija gaisras jo daugiau nepalies
tų. — J. Lapas.
I

* Nesiseka su streiklaužiais.

SAN

FRANC1SC0. — Nors

laivų kompanijos daro visa, kad
savo darbininkų-jurininkų strei
ką sulaužius, bet kol kas be pa
sisekimo.
Vietoj
jurininkų
streiką sulaužyti, kompanijos
pačios sau nuostolių darosi. Bė
gių kelių pastarųjų diejių streik
laukiai sugadino tris laivus. Ims
daug laiko, ko| laivai bus pa
taisyti.

Redakcijos Atsakymai.
»

J. Laukiniui, Lietuvos karei
viui. — Tamstos atsiųstos dai
nos musų laikraščiui netinka.
VarkŠui Darbininkui, Chgo.
Kad tamsta ncpadavei savo tik
ro vardo -pavardes Redakcijos
žiniai, atsiųstos koresponden
cijos negalime dėti. Be to',
apie tų patį rašė kitas kores
pondentas.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Eašt Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Centrai 8362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

, .

Tplephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted SU Chicago, IR.

TOMTO8, CEicago, m.

ŽINIOS

kas. Dabar dar tas dalykas bus dykai. Tas pats Board of Edu
balsuojamas referendumu
cation išduos leidimus vaikams
visų gelžkelių darbininkų. Te-'nuo 14 iki 16 metų amžiaus
čiaus tikimas, kad ir referen-' dirbti. Bet tik tiems, kurie yra
dum vadovautųjų nuosprendis sveiki ir gali dirbti sulig jo nu
žiūrėjimo.
bus priimtas*
Praeitų menesį Chicagoj ir
šeši išgelbėti iš ugnies.
Cook apskrity automobiliai už
mušė penkiasdešimts du žmo
Dvi moteris ir keturis vaikus
nes.
užvakar išgelbėjo iš degančio

GELŽKELIŲ UNIJŲ VADO
VAUTOJAI SUTIKO PRIIMTI
♦ NUMAŽINTAS ALGAS.
Pašto darbininkų vadovautojai
*
priimti atgal prie darbo.
Gelžkelių darbininkų vadoDešimt iš vienuolikos Cliicavaiitojai arba “Big Five” unijų
vadovautojai, užvakar nubalsa gos pašto darbininkų unijų va
vo priimti numažintas gelžke dovai! tojų užvakar tapo gružių
t* atgal prie senojo savo durbo.
lių darbininkų algas — algas
i
pašalinti iš savo vietų
tokias, kokias nustatė United
'
, Ji° Buvo
•• •
a •
Va
*
•
Stajtes Baihvay Labor Wage praeitais metais pašto prievaiz
Burlesono. Burlesonas
buvo
Bošrdas. Algos gi yra abelnai t do ---------------------;
kaipo
numažintos 12Vi nuoš. Todelei radęs ^uos darbuotoj
gelžkelių darbininkų atstovai!- prastus unijoje veikiančius
ui ir suvažiavo Chicagon žmones. Bet naujas Chicagos
pašto prievaizdas Will H. Hays
1 pasitarus kų daryti ini Ii numažintas algas, ar iššau išnaujo peržiurėjo priežastis,
visuotinas gelžkelių darbi- kurių delei jie buvo pašalinti ir
nu kų streikas. Bet besitariant ' dabar pasirodė, kad pastarieji
* keletu dienų pagaliaus dar darbuotojai visai nėra nusiženbininkų darbuotojai rado ata- ' gę savo veiksmu bei tuo, už kų
tinkamiausiu priimti numažin jie buvo pašalinti. Todėl jiems
tas) algas, nego iššaukti strei- * grąžintas darbas. Tiktai Pierce
i Butlcr, j>ašto raštininkų uniĮjos prezidentas, nepriimtas atPhine Boulevard 6301
dešimt
ANTANAS GREDUŠKA ! gal prie S darbo* Tas
Generalis
i darbininkų pradės savo darbų
Kontraktorius ir
taip greit, kaip greitai bus pa
būda votojas.
baigta peržiūrėti tam reika
Budavojnme ir taisome.
lingi popieriai.

1401 W. 47th SU

Chicago

PASARGA.
raitykite musų pagarsinimą šiame laikraštyj. Šauk mus kaip greit
Jei turi seną automobilių atva
rtą juomi, ir važiuok geru autom-obilium namon.
MlfCHELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michigan Avė.

Biuras suradimui darbo
vaikams.

Chicagos augštosios mokyk
los mokiniams, norintiems dirt)
Ii atostogų laiku, Board
of
Atdara, dienomis, vak. ir nedaliomis. Education biuras suras darbų

SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — niekad
nerizikuok kuo kitu, bet duok jam

Ocn-de/nA

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK)
tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šimtus
tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių šešių dešimtų

metų.
The Borden Company
Borden Building
New York
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje.
0106.
Vardas

Adresas

ELEKTRA

Šviesą ir pajlegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmok&jimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

PRANEŠIMAS.
šiuo pranešu visiems savo pažįstamiems ir kostumeriams, kad aš dabar
atidariau naują biznį, Willow Springs Kotelį, ir restoraną Willow Springs.
Todėl užkviečiu. visus senus ir naujus draugus atsilankyti pas mane, o aš
suteiksiu gerą patarnavimą. Vakacijas praleisti pas mane irgi labai pa
ranki vieta.

R. SURVILA,
Willow. Springs, III.

namo ugnegesis L. Cloųhesly,
3852 Polk gat. Užsidegus Jacob Mavocz grosernei,
prie
2100 W. Dvidešimt pirmos, ant
antrų ir trečių lubų gyvenan
tys nebeigalėjo nulipti žemyn ir
kad ne ugniagesiai, jie butų
turėję sudegti.
Ugniagesis Cloąucssy išgirdo
ant antrų lubų vaiko verksnių
ir ten užbėgęs rado Mrs. Bar
bara Marek, 62 motų amžiaus,
ir jos anuk£, Helen Harek, 7
metų amžiaus. Judvi išvedęs,
vėl jis išgirdo verksmų ant tre
čių lubų, iš kur išgelbėjo Mrs.
Anna Stangwila ir jos tris vai
kus. Paskui tas ugniagesis nu
silpo nuo durnų.
Nuostolių ugnis padarė dau
giau kaip už penkis tūkstan
čius dolerių.

Panelei Flora Wildcnhoff,
6531 Greenvievv avė., užvakar
bevaikščiojant po Washington
parkų kažin koks vaikinas iš
traukė iš rankų krapšelį ir nu
bėgo. Krepšely rados $200 ver
tės žiedas ir $10 pinigais.

Lietuviu Rateliuose
DVI DIENOS ŠVENČIŲ
Atėjo tokie karščiai kad ne
ra kur žmogui ir din^ . Kai!
išsigelbėjus nuo tų karščių vic

kiti į miškų pagulėti, treti į
parkų pasivaikščioti, o dar kiti
važiuoja į gužynes, arba kaip
čia juos vadina piknikais, kad
ten pasišokus, pažaidus
ir,
vienu žodžiu, paužus.
Kad visi važiuoja “paūžti,
tad ir aš, nors ant senatvės,
suniupiau irgi išvažiuoti.

turu, kurio draugas, irgi dak
taras, nesenai grįžo iš sovietų
Kusi jos. Tasis pasakęs, kad
jeigu kas uždirba
Amerikoj
nors 10c į dienų, tegul ir pasilie
lieka Amerikoj . Girdėdamas
tai tūla moteriškė atsidusta,
Prieinu pakalbinti jų, klausiu
kaip prakalba patinka. “Visikas
teisybė’’, atsako ji, “ir mano
vyras gavo laiškų nuo draugo
iŠ Maskvos, liepia nevažiuot iš
Amerikos, nors butų ir blogiau
šia”. Po prakalbos dainuoja
Pirmyn Choras. Ant pabaigos
dainuoja dar Vyrų choras ir su
Internacionalu programų užbai
gia.
’
>
Žmonės pamaži skirstosi, vie
ni eina šokti, kiti gi eina prie
savo staliukų, apkrautų val
giais ir gėrimais. Pradėjus gi
temti žmonės pradeda grįžti
namo. Dalis gi choristų užsu
ka pas d. A. L* Lingę ir
ten
pasilieka nakvoti.
Kiek pramigęs ir užkandęs,
ant rytojaus traukiau atgal į
Chernausko daržų. Bandų pik
nikų naudai Bridgeporto Lietu
vių Auditoriumo. žmonių dau
giau, negu kad buvo vakar.
Bet prisiminus, kad tų darbų
remia net 26 draugijos, tad pub
likos, palyginamai, nedaug. Mu
zika gera, o ne svirpliai. Jau
nimas šoka kiek leidžia tai da
ryti karštis. Apie 4 vai. pirm.
Butkus pradeda programų. Ačiuoja, kad publikos skaitlin
gai atsilankė, nors ir buvo tikė
tųsi daugiau. Po to dainuoja 4
wardo Politiško Kliubo mergai
čių choras, vedamas M. M.
Yuodžio. Choras kartu su benu
ir publika padainuoja Lietuvos
himnų ir kitas daineles. Bet di
rigavimas nė chorui, nė Benui
tikęs.
Perstatomas “Chicagos (Lie
tuvių Vyrų choras”. Bet jis ne
sirodo. Klausiu, kas yra. Mano
draugas paaiškina, kad tas cho
ras pirmiau daug veikdavo ir
visur dainuodavo, bet dabar nu
krypo į kairę, sumažėjo ir nevisuomet pajiegia pasirodyti.
Publika nepatenkinta. Jo vie

Bet ton perstatomas Lietuvių Soc*

Lį.JiUr? Pasicririati Naujienas* ir
skaitau pagarsinimus apie pik
nikus. Bet tų piknikų labai
daug rengiama. Į kurį gi dabar
piknikų važiuoti? Bet štai už
tikau paskelbimų, kad L. L. F*
ir Pirmyn ir Liet. Soc. Vyrų
chorai rengia piknikų, kuriame
kalbės ir d. Grigaitis. Daugelis
žmonių sako apie Grigaitį:
“Nors aš Grigaičio nekenčiu,
bet jo prakalbos klausyčiau per
dienas.” O aš gi taip
sakant,
esu Grigaičio “partizanas”, tad
kaip į tokį piknikų nevažiuoti?
Taip nusprendęs,
pasigncbiu 8c “automobilių ir dumiu
į Chernausko daržų. Dar tik 11
vak ryto. Žmonių dar nėra. Tik
vieni komitetai rengiasi, ruo
šiasi prie priėmimo šveičiu
daro “barų”, “kendes” iškelia,
išdėsto
Laukiama
dau publikos. Choristai gerame upe. Vieni pradeda dainuo
ti, kiti taip sau niūniuoja. Visi
linksmus, juokauja. Apie 2 vai.
po piet pradeda rinktis daugiau
žmonių. Klausiu
pardavėjo
kiek tikėtų parduota, atsako:
visas šimtas.
Muzika pradeda griežti smar
kiau, niekurios poros pradeda
tingiai suktis. Visi tik skundžia
si, kad pašėlusiai karšta.
Apie ketvirtų vai* pasigirsta:
“Musų Grigas jau čia”, Visi
skubiai pradęda rengtis
prie
programų. Ir jis neužilgo prasi
deda.
Pirmiausia pasirodo
Liet. Soc. Vyrų Choras. Jis pa
dainuoja kelias darbininkiškas
daineles, o jas palydi gausus
aplodismentai. Po to perstato
mas d. P. Grigaitis, žmonės su
sėda kas ant suolų, kas ant žo
les — visi klausosi prakalbos.
Kalbėtojas gi kalba apie šios
dienos klausinius, papeikia kafriasparnius, kad jie be jokios
atodairos veikia, bėga nė pa'tįš

Vyrų Choras. Choras dainuo
ja gerai ir kiekvienų dainų pa
lydi gausus aplodismentai.
Padainavęs choras pradeda
rengtis į socialistų piknikų Na
tional darže. Traukiu ir aš kar
tu su choristais. Už pusvaland
žio priėjome prie daržo. Dar
žas gražus ir didelis. Bet pub
likos ir čia maža. Atėjęs į daržų
choras susėdo prie stalo, susi
metė po “kvoterį”, parsinešė
minkštų gėrimų, gere ir daina
vo. Muzika čia geresne, iniizi
kantų irgi daugiau, kelios poros
šoka, kiti sėdi prie stalų ir už
kandžiauja, o dar kili ritinėja
bolę. Nors žmonių nedaug, bet
visi ganu linksmus.
Vakaro sulaukę
traukėme
visi namo.
Taip praleidau
dvi
dieni
švenčių. Bet nenoromis
kilo
klausimas: kodėl žmonės nebe
taip lankosi į piknikus, kodėl
žmonės nebėra taip linksmus,
kaip kad būdavo pirmiau, kur
dingo tos laisvos dainos, kur
dingo tie jaunimo ir senesnių
jų žaidimai? Šių vasarų ypač
nieko nėra. Gal musų piknikai
iš mados eina? Bet kodėl dai
nos ir žaidimai irgi iš mados
eina? Argi taip yra? Gal pas
vyčius ir kairiasparnius
yra
linksmiau?
Bet
ir ten tas
pats. Kur dingo tas linksmu
mas ir smagumas, kokis būda
vo pas mus 10 metų atgal? Il
gai apie tai galvojau, bet jokios
kitos priežasties tai išaiškinti
negalėjau rasti, kaip tų, kad
mes senstame ir amerikonizuojamės. — Ursus.

_____ NORTH SIDE
LSS. 81 kp. darbuotė t2.pt. 1c
Pereitos
subatos
vakarų
Liuosybės svet. įvyko I^SS. r 81
kuopos niėnesinis susirinkimas.

nežinodami į kur ir nematyda Susirinkimas, kaip ir paprastai
Tel. Monro® 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialunias: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE'E AVĖ.

CHICAGO

mi prieš juos esančios sienos*
Nurodo, kad niekas kitas nesu
kels revoliucijos, kaip tik gyve
nimo sąlygos. Papašakojo pa
sikalbėjimų su vienu rusu dak-

Antanavičia Ant. 3
Antanauskas Ant. 3
Boberis Juozapas 2
Bračienė Petronėlė
Būdvietis Mrs G.
Bieliukas J.
Brazauskienė Juzefą
Bubuliauskas Jonas
Belskis Julijonas
Cvirka P.
Česnauskas Antanas
Čeponis Juozas,
Daugėla Domininkas
Dubinskas Stanislovas 2
Dundulis A. 2
Erkman Anna 3
Antras klausimas buvo LS$.
Gimbutis John
Suvažiavimo klausimas. Tuo
Griunas Jonas '
klausimu kuopa nutarė patarti
Gutauskas A.
Pildomajam Komitetui atidėti
Herman Frank
jį kitiems metams. Kuopos na
J. P. S.
riai neabejoja ,kad suvažiavi
Kaunietis John 7
mas daug prisidėtų prie Sąjun
Kukis John 2
gos sustiprinimo ir jos reikalų
Kunsevičius Tamošius
sutvarkymo, bet jie apskaito,
Kasiulis Andrius
kad prie taip silpnų jiegų tas
Latvis K.
suvažiavimas Sąjungos na
riams labai brangiai atsieis. L. - Laureckis Simanas 3
Mackevičius P.
S. S* suvažiavimai! chicagiečiai
Markus P. 2
vargiai daugiau galės pasiųsti
Navickas Juozapas
kaip šešis delegatus. Jeigu tų
Palubinskas Juozapas
suvažiavimų šaukti į Detroitą,
Plonis Mary
Mieli., tai kiekvienas delegatas
Petkus Jonas
padarys apie 25 dol. vien tik
Rudinsky Tony
kelionės lėšų. Bytinių valstijų
Rudinskas Alb.
kuopos suvažiavimai! daugiau
Shevokas Chas A*
neprisiųs kaip 2 delegatu, ku
Shinski Chas
rių kiekvienas padarys apie 50
šiuša Kazys
dol. kelionės lėšų. Tokiu budu
Starkienė Fr.
LSS. suvažiavimas susidės
iš
Stralia Jonas
apie astuonių delegatų, o Sąjun
šribikė
gai jis kainuos apie $250, nekal
šližis Povylas
bau t jau apie apmokėjimą de
šližis Jonas
legatų sugaištą laiką ir kitas iš
Tamošiūnas Petras
laidas. 81 kuopa
sprendžia,
Tubutis Povylas
kad LSS. suvažiavimo padary
Turskis J.
tas darbas nesverti tos sumos
Vitkauskas
pinigų, kuri jo sušaukimui bus
Washkis Walter
išleista. Musų kuopa yra liuku
si manyti, kad daug geresnių lįiMUl 1
i ... m i nu—
rezultatų duotų pasiuntimas į
visas Jungtinių Valstijų lietu
vių gyvenamas kolonijas kalbė Liet. Moterų Dr-jos Apšvieta pus
tojo, kuris ragintų socialistus metinis susirinkimas įvyks ketverge,
stiprinti savo organizaciją
ir liepos 7 d., 7:30 v. v. Mark- White
Parko svet., Halsted ir 3J) gatvės.
steigti kuopas tose vietose, kur Visos narės susirinkit laiku, nes
daug yra svarbiij reikalų.
jų dar nėra.
— Sekr. H. Buchinskiene.
Kiek sunkesnis buvo LSS. or
Town of Lake. — Teatr. Kliubo
gano klausimas. Tas klausimas “Lietuva
”
pusmetinis
susirinkimas
linksminimo parengimus priei
ta prie LSS. reikalų aptarimo*
Pirmiausia kuopa užgyrė da
bartinio Pildomojo Komiteto
tarimų, kuriuo
panaikinama
pereitų metų Pild. Komiteto ta
rimas mokėti kai kuriems Są
jungos viršininkams reguliaiinias algas. Po visapusiško svar
stymo kuopa atėjo prie . išva
dos, kad mokant savo viršinin
kams reguliarines algas, Sąjun
ga jšsiskoliiB tiek, jog jai pri
sieis kovoti, ne su atžagarei
viais, bet sii skolomis.

Pranešimai
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musų kuopoje jau ne

pirmą įvyks liepos 8, 8 vąl. vak., šv. Kryž.

kartą buvo svarstomas, bet jo
kio tarimo iki šiol ji nebuvo
padarius. Kuopos nariai galų
gale suprato, kad dalykų atidė
liojimas prie nieko gero nepri
ves. Šį sykį jie padarė tarimą,
raginantį Pildomąjį Komitetą
LSS. organą “Bangą”
tūlam
laikui sulaikyti. Nariai nuro
dinėjo, kad prie tokio mažo
Sąjungos narių skaičiaus orga
ną leisti negalima. Norint jį
leisti, Sąjungos narius reikėtų
apkrauti tokiomis mokestimis,
kokių jie neįstengtų panešti.
Pavienių numerių parduota ar
ba gauta pašalinių skaitytojų
prie tokio blogo “Bangos” tekniško apdirbimo stačiai negali
ma.
Buvo kalbėta ir apie “Ban
gos” perkėlimą Chicagon Svar
stant šitą kiauksimų kaikuric na
riai neiškentė nepadarę juo
kų* Vienas narių, pav., nuro
dinėjo, kad neturint savo spau
stuvės organų galima iš NewYorko Chicagon ir atgal per
kelti į savaitę laiko. Bet
jis
nelinkėjo chicagiečiams to ne
garbingo darbo, būtent, būti to
laikraščio laidotojais. Jeigu L.
S. S. turėtų pakankamai narių,
tai jos organas galėtų eiti ne
žiūrint kame jis butų leidžia
mas. Bet nesant užtektinai na
rių, organo kilnojimas iš vietos
vieton jo gyvybes neišgelbės.
Musų kuopa todėl pataria ten
kintis bendrovių leidžiamų lai
kraščių patarnavimu, o tuo
tarpu auginti savo organizaci
ją
Baigiant reikia
pažymėli,
kad rišant augščiau pažymėtus
klausimus veik visi nariai ėmė
baisa ir gyvai kalamus klausi
mus svarsto. Tai yra žymės,
kali lietuvių socialistų judėji
mas grįžta į įsenusias vėžes.
’— Reporteris.

buvo neskaitlingas, bet jis bu
vo gyvesnis už visus šįmet lai
Atsiimkite laiškus
kytus susirinkimus. Išklausius
kai kurių komitetų raportų ir “Naujienų“ (ofise yra laiškų iŠ
aptarus kuopos biznio bei pasb Lietuvos šiems asmenims:

parap svet. Visi nariai malonėkite
atsilankyti, nes bus daug naujų da
lykų svarstyt.
— Iždo Rašt. Nik. Klimašauskas,
4441 So. Washtenaw Avė.

“Birutes” visuotinas susirinkimas
įvyks šiandie, liepos 7 d., 8 vai. vak.,
Mark White Sųuare svet. Bus pra
nešta nariam apie išvažiavimus ir
veikimą ateinantį sezoną. Visi Birutiečiai kviečiami susirinkti.
— Birutės Valdyba.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 23 iki 40 metų am
žiaus. Esu 29 metų, tik trys mėne
siai pagrįžęs iš U. S. kariuomenės.
Meldžiu su pirmu laišku, prisiųsti pa
veikslą. Laišką ir paveikslą grąžinsiu.
M R. PIT, T. M.,
Y. M. C. A.,
Waukegan, III.
nraffT?.rg-r*.- agraa-JS-.1

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU šviesaus kambario be
valgio, vienam vaikinui North Side,
ar Bridgeport apielinkėj. Kas turite
tokį kambarį, meldžiu pranešti.
J. A. STROLIS,
72 W. Huron St.
S
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REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ_______
REIKIA patyrusios merginos
abelnam namų darbui, šeimyno
je 3 ypatos, nereikia skalbt, ge
ra alga, 3-as apartmentas.
5112 Kimbark Avė.,
Hyde Park 8530.

REIKALINGA ‘ mergina
dentisto ofise.
DR. C. Z. VEZELIS,
4712 S. Ashland Avė.
Blvd. 7042. rJ1
REIKALING^ High SchooJ mer
gaitė dirbti Ręal Estate ofise vakacijos laiku, per apie '3 mėnesius lai
ko. Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai.
vakare. Atsišaukite pas:
A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA KELETOS
VYRŲ
Priimsime keletą vyrų i smar
kiai augančią taxi Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba
touring karą i 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 i vyriausią ofisą.
CHICAGO COMMERCIAL
EXCHANGE
Independence State Bank Bldg.
3159 W. Roosevelt Rd.
Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

REIKIA gero pastovaus
barberio. Alga nuo $30 iki
$40 į savaitę.^
Atsišaukite:
10722 S. Michigan Avė.
REIKIA antrarankio vi
rėjo. Gera alga ir nuolat
darbas.
J. LEPPAS,
3204 S. Halsted St.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirinREIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
kinvas bus nedėlioj, liepos 10, kaip 9
vai. ryto Aušros svetainėj. Visi na lektorių prie vienos iš didžiausių svei
riai prašomi susirinkt laiku. — Org. katos ir atsitikimų insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir koLSS.'VIII Rajono išvažiavimas į mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
Jefferson mišką bus nedėlioj, liepos rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
10 d. Bus gražus programas — cho $6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
rų dainos etc. Kalbės Naujienų re ke tapti superintendentu. Jei esi
daktorius P. Grigaitis. Bus šaltų gė darbščiu ir nori padaryti didelius pi
rimų ir skanių užkandžių. Dalyvau nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų
Komitetas.
kite skaitlingai.
kasdieną.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo vyro Antano Račkauskd, kuris prasišalino nuo manės,
birželio 19 d., 1921, palikdamas mane
su dviem vaikučiais. Vyras 5 pėdų, G
colių augščio, Sudžiuvusio ir tamsaus
veido. Kas tokį patčmysite, meldžiu
man pranešti šiuo antrašu:
URŠULĖ RAČKAUSKIENĖ,
5363 Shields Avė., Chicago, III.

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

CHICAGO

REIKIA pirmarankio virėjo
arba virėjos. Atsisaukit tuojau.
Gera alga ir geras darbas.
K. SURVILA,
Willow Springs Ilotel
Phone Willow Springs 5.

JIEŠKAU savo moters Alenos Pi
voriūnienės. Miela mano Alena, ne
klausykite ką žmonės kalba; prašau
REIKIA bartenderio j satavęs, dovanokite man, kad tave ne
kaltai apkalbėjau. Jei dėl to išėjai, liuną, galinčio rusiškai, len
tai meldžiu dovanokite man dėl mei kiškai ir angliškai kalbėti.
lės vaikelių ir grįžkite, jau ir taip
Atsišaukite: L. A.,
užtektinai juos mažiukus utėlės pri
ede. Daug prasikalsta vienas prieš
540 Maxwell St.
kitą, bet ne taip ilgai pykstasi kaip
kad mes; žmonių liežuviai suardė
musų gyvenimą, nes mes jų perdaug
REIKIA siuvėjo prie vy
klausėnie)
Neklausykite
daugiau, riškų ir moteriškų drapanų,
grįžkite, parduosime namą ir važiuo
sime į Lietuvą, nes čionai labai at seno ir naujo darbo.
sibodo gyventi, o jei nę mislijatc gi-įžti tai su Dievu mano numylėta. Mel LAURYNAS LAZAUSKAS,
džiu atleiskite nuodėmes mano, o aš
4401 So. Wood St.
jums atleidžiu, o gal pasimatysime'
Juozapato Pakalnėj.
REIKIA dieninių darbininkų. Nuo
LEONAS PIVORIŪNAS,
latinis
darbas. Prie skalbimo ir leng
9424 Burnside Avė.,
Chicago, III.
vo prosinimo. 5Vj darbo dienos; $12
į savaitę su užkandžiu. Valandos
Kur yra Pranas Petrikonis? Jis nuo 7 ryto iki 5 po pietų. Ketverge
pats, ar kas j{ žinotų, tegul susiži- pusė dienos.
no su Alexu Budreckiu, 1718 So. FRANCIS WILLARD HOSPITAL,
Union Avė., Chicago, 111.
710% So. Lincoln
St.
>1

APSIVEOiMAI?
JIEŠKAU

apsivedimui

merginos

tarp 25 m. ir 40 m. amžiaus senumo.
Esu 34 metų; turiu 40 akerių žemės.
Mylinčios ramų ūkės gyvenimą, malo
nėsite atsišaukti pri siųsdamos ir sa
vo paveikslą su laišku.
ALEK. DARASKA,
Box 47,
Kennedy, Wisc.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI
lius 5 pasažierų,

Briscoe automobi
visas geriausiame

stovyje 1918 modelio, verta dvylika
Šimtų, . aštuoniasdešimta penkių dol.
Parduoda už keturis šimtus ir pusę.
Norintieji' įsigyti gerą mašiną ir pi
giai, kreipkitės 3540 S. Halsted St.
> Ant antrų lubų.

Ketvergas, LiepoKyd., 1921

AUTOMOBILIAI
IŠMAINYK SAVO
SENį KARĄ
DARYK TAI DABAR

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI groserne su
namu. Pardavimo priežastis—
liga. Kreipkitės 4619 So. Her
mi tage Avė.
Tel. Yards 5624

PARDAVIMUI bučernė ir groserne,
kartu arklys ir vežimas. Arklys tin
kamas bile prie kokio biznio. Keturi
kambariai užpakalyj pragyvenimui.
Renda nebrangi, labai pelninga vieta
lietuvių ir kitų tautų labai tirštai apfgyventa. Prašom* atsišaukti į trumpą
aiką, kas pirmiaus atsišauks, tas
laimės. Savininkas išvažiuoti turi
greičiausiai į Lietuvą. Savininką ga
lima matyti po pietų.

IR VĖL bargenas

PARDAVIMUI bučernė
ir groserne geroj vietoj
KARAS TINKA KIEKVIENO Roselande; pardavimo prie
žastis —/Savininkas važiuoja
KIŠENIUI
į Lietuvį Naujienos No. 330.
Parduoda karus išmokėjimais

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

96 karai, iš kurių gali pasirinkt
PIRMIAU ATEISI,
PIRMIAU APSIRŪPINSI
DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR
BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ
MODELIŲ
Visi Mitchellio pertaisyti lygiai
gvarantuojami kaip ir nauji.
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS
$25.00
$75.00
$200.00
30.0
100.00
300.00
35.00
175.00
400.00
40.oo
200.00
500.00
45.00
200.00
600.00
50.00
250.00
700.00
55.00
300.00
800.00
60.00
350.00
900.00
65.oo
400.00
1,000.00
Augštesnių kainų karai proporcijoj.
Nei morgečius.
Nei ‘brokrečius
‘ "
Nei notary mokestis,
m»kėt,
Nei freitas
‘
Nei taksai mokėt.

MITCHELL
AUTOCO.,
DU PARDAVOJIMO KAMBARIAI
ŽEMUTINES GRINDYS
Žemutinės grindys, Žemutinės grindys
2328
2334
Michigan Avė.
Michigan Avė.

ATDARA DIENOMIS
VAKARAIS, NEDALIOMIS
Telefonas Victory 3805
Važinėk

FORDAI

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių apgyventoj vietoj; biznis išdirb
tas per daugelį metų tarpe didelių
šapų. Priežastis pardavimo važiuoju
Lietuvon. Atsišaukite:
CHARLES ZATURSKIS,
. 2308 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė
ir groserne. Lietuvių kolo
nijoj. Biznis geras. Parda
vimo priežastis — liga.
2133 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių
šapa: taisymo, prosymo, čystijimo ir naujų siuvimo.
Atsišaukite:
3703 S. Halsted St.
PARDAVIMUI Ice Cream
Parlor. Pardavimo priežastis,
važiuoju į kitą miestą.
JOHN KAWALENSKI,
2700 VVallace St.

kasdieną

Mokėk sykį į mėnesį

FORDAI

PARDAVIMUI groserne
ir bučernė—labai geroj vie
toj. Biznis gerai išdirbta.
Priežastis pardavimo — ap
leidžiu Chicago.
2655 W. 43rd St.

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.

PARDAVIMUI “Serp taxi
cab”. Parduoda pigiai. Ka
rą galima matyti bile kada.
501 W. 38th St.

1801 So. Peoria St.
BIZNIERIAU, TEMYK IR KLAUSYK

Pardavimui restaurantas ir coffee
house; didelė 10 kambarių moderniš
ka stuba, iš priekio ir užpakalio porčiai, skiepas, gasas, vanduo, elektra,
didelis garadžius, lotas 94x187, di
deli medžiai prie vieškelio, Ogden
Avė., Riverside.
LEO RYCHTARIK,
Ogden Avė., arti Hass Avė.

PARDAVIMUI
SALIUNAS; GEROJ
VIETOJ GERAS
BIZNIS; PIGIAI.
2000 So. Robey St.
Kampas 21st St.

toj apielinkėj, biznis išdirbtas
per daugelį metų. Turi būti par
duotas greitai; priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.
1857 W. 13 St. netoli Lincoln

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

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj ir pigiai. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Taip
gi 4 kambariai gyvenimui,

100 akerių, 16 mylių nuo Chicagos,
dvariški budinkai, sodnas ir miškas,
mylią ir pusę nuo miesto, juodžemis
su moliu maišytas. Parsiduoda už
$12,000.00. Įmokėt $4,000. Likusius
per 10 metų išmokėjimui.

108 akeriai, 27 mylios nuo Chica
gos ant gero kelio, ant miesto gronyčios, juodžemis su moliu maišytas,
žemė lygi, pusė mylios nuo leikos,
sodnas, ir apie 15 akerių miško;
ąžuolų ir kitų kietų medžių laukai
užsėti javais; grudų svirne iš praei
tų metų apie 800 bušelių avižų, 150
bušelių komų, apie 10 tonų dobilų,
šių metų javai dar ant lauko. 14 ban
dos, 2 arkliai, 6 kiaulės, apie 200 vL
štų ir visos mašinerijos. 6 kambarių
pamas, nauja barnė ir kiti visi bu
dinkai .Ši farma turi būti parduota
iš priežasties ligos, už pusę kainos.
Už $14,000; $6,000 įmokėt, likusius
išmokėt per 10 metų.

portas,

pastatoma

kurtinai etc.

ant

grindų

Viskas nauja.

lempa,

Parduo-

greitai.

Kreipkitės

621

W. 4 81H

Savininkas ant antrų lubų.

St.

uime ant syk arba atskirai už tavo
PARDAVIMUI kastantinka (con- pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius;
certine) Pearl Queen išdirbimo, 102 geno. Rezidencija:
1922 So. Kedzie Avė.
elektros šviesa, maudynės, visi nau
raktų, triple. Labai pigiai, nes vaį
Lietuvą.
jausios mados intaisymai; parduosiu
žiuoju
pigiai arba mainysiu ant mažesnio
ADOLFAS PETKUS,
PARDAVIMUI
rakandai
namo.
Atsišaukite tuojaus pas Sze712 W. 17th PI.
1-os lubos iš užpakalio. Galima dėl 4 kambarių. Pirmos kle- m-et & Lucas.
4217 Archer Avė.
matyt nuo 5:00 vakarais.
sos. Parduosiu visus sykiu,

R. GUZEVIČIUS,
PARDAVIMUI automo
1557 Milwaukee Avė.
bilius 7 pasažierų, gerame
stovyj. Parduosiu pigiai.
PARDAVIMUI saliunas, lie
Atsišaukite:
tuvių ir kitokių tautų apgyven2519 W. 45th PI.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ.
KREIPKITĖS:
3759 S. Halsted St.

ILLINOJAUS FARMŲ.

RAKANDAI

PARDAVIMUI saliunas
geroj vietoj, biznis eina ge
rai — gali pirkti pusę arba
visą. Atsišaukite:
515 W. 81 St.
PARDAVIMUI labai pigiai saldu
mynų Storas labai geroj vietoj, tar
pe dviejų mokyklų. Norime parduot
labai greitu laiku; priežasties par
davimo patirsite ant vietos.
4614 So. Wood St.

vi

PARDAVIMUI saliunas, mai
suose yra elektros šviesa mau
šytų tautų apgyventoj vietoj,
dynės ir tt.
yra pelninga vieta, turi būti
4544 So. California avė
parduotas greitai, priežastį par
PARDAVIMUI grosemė ir davimo patirsite ant vietos.
Ice cream parlor. Biznis išdirb
5339 So. Halsted St.
tas gerai. Priežastį pardavimo
patirsite ant vietos. Atsišaukite PARDAVIMUI saliunas labai geroj
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
F. JUCEVIČIA,
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai jdirbtaš. Pardavimo priežastį, pa
4422 Honore St.

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. ?. 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 nahias, 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, štoras 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 Groserne, 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.
No. 8. Mūrinis namas, 2 florų; 4 ir 5 kambariai, didelis
augštas skiepas, tinkamas dėl gyvenimo, steam
heat, gasas, elektra, visi parankumai. Kaina $7,000.
No. 9. Medinis 2 pagyvenimų namas, 5 ir 6 kambariais,
didelis skiepas, gasas, elektrikas; gražioj vietoj
Kaina $4,800.
No. 10. 5 lotai ir naujas 2 florų mūrinis namas, po 6 kam

No.

No.

pigiai.

3125 W. 41 PI.

NAMAI-ZEME.

DIDELIS BARGENAS
ANT BRIDGEPORTO.

2 augštų medinis namas, 3 pagy
venimų, $55 rendos. Elektra, vanos
naujai įspektitas, mūrinis augštas
beismentas, namas geriausiame sto
vyje, ant Emerald ir 35-tos gatves.
Bargenas už $5,000.00.
Naujas mūrinis namas, su saliunu,
ir 2 pagyvenimais, naujas garadžius
2 mašinoms, rendos neša $85.00 į mė
nesį. Parduoda už $7,500.0.0. Pusę
įmokėt, likusius ant Ilgo laiko. Par
davimo priežastis — savininkas ap
leidžia šalį. Nepraleiskite šio bargeno.

Mūrinis namas su Storu •— groser
ne, viskas parsiduoda iš vieno, dide
lis išdirbtas biznis, 3 pagyvenimai ir
garadžius 2 marinom, rendos neša
$160.00 į mėnesį. Parsiduoda su biz
niu ir viskuom tĮž $8500.00 iš prie
žasties ligos1. Didelis bargenas —- ne
praleiskite šios progos.

5 kambarių mūrinis namas, geroj
tvarkoj, su beismantu, renclos neša
$25.00 į mėnesį, parsiduoda už $2,000.
Gerą mūrinį namą, 3 flatai po 4 $500.00 įmokėt, likusius ant ilgo laiko.
kambarius, ir užpakalyje viena pa
5 kambarių medinis namas, su bei
gyvenimo cottage, visur elektro švie
smantu,
gerame stovyje, kaip naujas,
sos, gerai užlaikytas namas, atneša
rendos $65.00 į mėnesį, kaina $6,300. su visoms įtaisonvs, rendos neša $20
Randasi puikiausioj vietoj ant Bridge- į mėnesį, parsiduoda už $1,700.00
porto, tarpe 32 ir 34 ant Union Avė. Įmokėt $500.00, likusius ant ilgo laiko.
Reikia įmokėt tik du tūkstančiu, li
7 kambarių pusnaujis medinis cottkusius pagal sutarties. Priežastis
age,
su garadŽiu, karštu oru šildo
pardavimo — liga.
ma, vanos, elektras ir gasas, vidui
Naujas mūrinis namas, 3 flatai po gražiai ištaisyta, gali net preziden
5 kambarius, viskas pagal vėliausios tas Wilsonas gyventi. Nepraleiskite
mados, su augštu beismantu ir su šios progos, nes tai yra didelis bar
viškom, lotas 27% pėdų pločio, ran genas. Parsiduoda už $3,200.00 ir su
dasi tarpe 32 ir 34 ant Lowe Avė., mažais pinigais gali pirkti.
kaina tik $8,000.00; įmokėjimas pa
Mūrinis 7 kambarių cottage, ant
gal sutarimą. Turi būti parduotas
Union
Avė. ir 35 gatvės, gasas, elek
greitai.
tra, vanos, šiltas ir šaltas vanduo,
rendos neša $35.00 į mėnesį, parsi
ANT SOUTH SIDĖS.
duoda už $3000.00. Turi būti parduo
ta šią savaitę. Galima pirkti su ma
Nepraleiskite Progos.
žu įmokėjimu, nepraleiskite šios pro
Naujas mūrinis namas, geriausio gos.
subudavojimo, 2 augščių, 5 ir 6 kam
Mūrinis buildingas, 3 Storai ir 3
barių, vėliausios mados su atskiroms

AR NORI PIRKTI?

....

ii

——<

kiekvienam
aukštui šildymo
siste pagyvenimai, moderniSkai įtaisytos,
moms, su plieno langų slaidais, beis- rendos gali nešti apie $200.00 į me

mante šaltkambaris dėl fruktų, ir
visi kiti parankumai, lotas 30 pėdų
pločio. Visi namai apielinkėj tokios
rųšies parsiduoda po $12,000.00,'o šį
namą galima nupirkti, jeigu veiksi
tuojaus už $9,000.00.
Kreipkitės į
FABIJONAS ir MICKEVIČIUS,
809 W. 35th St.
arti Halsted St.

nesį. Parsiduoda už $13,000.00. Ga
lima atidaryt karčiamą tuojaus. Biz
nieriai nepraleiskite progos — šienuok šienapjūtėj.
Platesnių žinių kreipkitės į
FIRST NATIONAL REALTY CO.,

736 W. 35 St.
Klauskite P. Bomeiko

FARMA PARDAVIMUI.
Nuo Chicagos už Milwaukee, 200
akerių, 135 akeriai dirbamos, 65 ga
PARDAVIMUI 2 gyveni nyklas ir nviško; 2 mylios nuo dypo
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
mų medinis namas, po 4 ir didelio miestlo; didelis gražus na
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie arba visą.
mas 12 kambarių, malavotas iš lau
3201
S.
Aubum
Avė.
kambarius; elektra, vanos, ko
toj, nuo seniai biznis išdirbtas, lie
ir vidurio, didelis skiepas, aplin
tuviais apgyventa. Pardavimo prie
kui
namą didelis gražus sodas, apie
PARDAVIMUI groserne, gasas ir kiti parankumai. 4 akerių;
žastis — važiuoju Lietuvon.
didelė barnė, šilo, viskas
Pigiai.
CHARLES GAVEUS,
malavotas
ir 40 štukų vieta, didelis
Ice Cream Parlor, saldai
6057 S. State St.
svirnas,
visoki
kiti budinkai: kiau
2822 W. 40 St.
nių, sodės, tabako krautuvė.
Tel.: Wentworth 5525
lėms, vištom, mašinom, malkoms su
krauti, 20 melžiamų full blooded
505 W. 32nd St.
BARGENAS
Jerseys,
7 telyčios, 1 bulius visi vie
4213 Wentworth Avė.
PARDAVIMUI saliunas,
nos
rųšies,
3 geri arkliai, .125 vištos
Pardavimui 3 augštų medinis na
lietuvių ir lenkų kolonijoj. . PARDAVIMUI saliunas, mas.
visokios
mašinos
tulšys, javai viskas
Kaina $3,500.
kas
randasi
ant
ūkės
sykiu, kaina ne
Biznis 18 metų. Parduodu, geroj vietoj, geras biznis.
WM. EGGERT,
mažiau
$13,500.
$9,500
cash. 4 mor3728 Roosevelt Rd.,
nes turiu kitą biznį.
gečiams.
Platesnių
žinių
kreipkitės:
Pardavimo priežastis — ap
Phone Nevada 9443.
GEORGE
BAIDU,
4430 So. Honore St.
leidžiu Chicagą ir esu vienas. PARDAVIMUI dviejų pagy
Carney, Mich.

1016 W. 20 St.

venimų, 4 ir 5 kambariai medi
PARDAVIMUI saliunas. Par
davimo priežastis — partnerių PARDAVIMUI bučernė ir groser- nis namas. Naujai ištaisyta, nunė lietuvių ir kitų tautų apgyventoj
nesutikimas. Gali pirkti pusę vietoj. Biznis cash, Parsiduoda pi malevota. Parduodu pigiai.
giai. Kreipkitės:
arba visą.
S. JURAŠKA.
3620 S. Wallace St.
2128 So. Ashland Avė.
2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI medinis namas ge
rame stovyje, 4 pagyvenimai po 4
kambarius; parduosiu pigiai, arba
mainysiu ant grosemės ar bučernės.
Atsišaukite tuoiaus pas:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

NAMAI-ZEME
FARMA SU SjUAUNA UPE

PARDAVIMUI saliunas. Vieta iš
dirbta per daug metų. Apielinkėj
daug šapų. Saliunas randasi arti 18th
St. ir Canalport Avė. Lietuvių ir ai
8 akeriai ant Western Avė. Visa
rių apgyventa. Taipgi parduoda ir daržovėm užsodinta ir biskis dobilų,
Ford automobilių.
geri budinkai, 3 karvės ir vienas ark
1864 S. Seward St.
lys, vištos ir kiti paukščiai. Kaina
$4,500. Įmokėt $2,500, likusius ant 5
PARDAVIMUI
cigarų, cigaretų metų. Jieškanti farmų nepraleiskite
krautuvė ir Ice Cream Parlor. Graži progos, šios visos farmos yra prie
vieta, per daug metų išdirbta, renda Chicagos, derlinga ir lygi žemė, ne
pigi. Pardavimo priežastis, važiuoju nupirksi apielinkėj tokių farmų be
$500.00 už akerį, pasižiūrėk už kiek
Lietuvon.
mes parduodame, perskaityk dar sy
P. PRANCKEVIČIUS,
kį ir pagalvok, ir šaukis prie musų
4936 W. 14th St.,
per telefoną, laišku ar ypatiškai. Da
Cicero, III.
bar atneš dubeltą naudą per tai, kad
javai ant lauko: kiti pasėjo o jus
pjausite — o jums niekas nekaštuos.
Del platesnių žinių šaukite į
FIRST NATIONAL REALTY CO.,
736 W. 35 St.
RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5) Telephone: Boulevard 6673
Klauskite P. Bomeiko
kambarių rakandai. Gražiausia grojiklis pianas su roliais, didelis duoeltava springsa phonographas su re
PARDAVIMUI 2 augštų medinis
kordais ir gvarantuota daimaųto ada namas, gerame padėjime, 4-4 kam
ta.
Gali grajint visokius rekordus barių. Rendos $32 į mėnesį. Gasas, ir
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios maudynės. $800 i-mo mortgečiaus.
mados fruntinės setas, dinlng setas, Keliauju senon šalyn. Parduosiu grei
miegkarr.’bario setas, kaurai, deven- tame pardavime už $2,500. Parduodu

PARDAVIMUI 5 kambarių
rakandai (furniture) beveik
nauji; parduosiu už $160.00, nes
DIDELIS NUPIGINIMAS
važiuoju Lietuvon. Atsišaukite
ANT NAUJŲ IR VARTOTŲ
PARDAVIMUI saliunas, pia 928 S. Ashland Blvd. prie janiAUTOMOBILIŲ.
nas, registeris; geroj vietoj, biz toriaus.
CHAS LANGE & BROS CO. nis išdirbtas per 15 metų; lie
PARDAVIMUI 4 kambarių
BUICK DISTRIBUTORS
tuviais apgyventa. Pardavimo
priežastis nemalonumas šeimy rakandai beveik nauji. Parduo
2621-27 Mihvaukee Avė.
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lie
noj. 2013 Canalport Avė.
Prie Logan Sąuare,
tuvą. Atsišaukite:
Tel.: Spaulding 284.
P. K.,
'PARDAVIMUI barber shop,
1823 Peoria St.
Cash ar išmokėjimais.
visokių tautų apgyventoj vietoj
Atdara vakarais ir nedėlioms. prie trejų gatvekarių linijų.,

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI CICERU NAMAI, VISI GERI DARGENAI.

No.

No.
No.

No.

barius, augštas skiepas, murinės šantės, gražioj
vietoj, ant Archer Avė. Kaina $10,500.
11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant
pirmo floro, ant viršaus daktarų ofisai, garad/ žius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.
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.
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.
14. Medinis namas, 2 florų: didelė groserne ir 6 kamz bariai dėl pagyvenimo; 2 floro 6 kambariai, gasas, elektra, groserne ir namas. Kaina $8,500.
15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis
skiepas, gasas, elektriką, visas gerame stovyje.
Kaina $3,400.
16. Medinis namas, 2 florų, 4 ir 5 kambariai, cemen
tuotas skiepas, gasas, namas gerai atrodo. Kaina
$4,300.

No. 17. Didelis medinis namas, ant kampo, iš fronto sa
liunas su svetaine dėl mitingų, ir 4 kambariai dėl
pagyvenimo, extra tuščias lotas šalę, už viską
kaip stovi, kaina $12,000.
No. 18. PARDUOTA 2 florų medinis namas po 4 kamba
rius, gasas, elektra, maudynės, viskas gerame
stovyje. Kaina $2,900.
No. 19. Medinis namas 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas,
elektrikas, maudynės, extra tuščias lotas šalę ir
garadžius. Kaina $5,000.

Parsiduoda 120 akerų žemės farma
su triobomis, gyvuliais, mašinomis ir
tavais. 100 akerų dirbamos žemės, li: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 oeizmentu, dvi dide
lės bamės ir kiti budinkai; 7 karvės,
8 veršiai, . 1 bulius, keturi arkliai,
kiaulės ir vištos; 2 vežimai, 2 bogės,
mašinos javams pjauti, žoliai pjauti 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 uat
mokyklos ir bažnyčios, per farmą teka sriaunus upelis, susiliejan
tis su Wisconsin upe, kurioj yra ga
lybės visokių žuvų. Pardavimo prie
žastis yra didelė — patirsi! ant vie
tos. Turi būt parduota į trumpą lai
ką. Reikia įnešti $6,000 “cash.” Tai
yra didžiausis bargenas ką buvo pa
siūlytas paskutiniuose keliuose me
tuose. Nepraleiskit šios progos, nes
retai tokia proga pasitaiko. Atsišaukit tuojaus pas M. Rozenski, 3301 S.
Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI ' namas V/2
pagyvenimų. Randasi Brighton
Parke, netoli naujo teatro. Lo
tas 30x125. Savininkas,
4343 S. Whipple St.
2nd floor rear.

STDCKAI-SERŪS
PARDAVIMUI 5 šėrai Universal State Bank, ir Milda Tea
tro Bendrovės 90 šėrų. Parduo
siu pigiai, nes važiuoju į Lie
tuvą.
844 W. 33 St.

ĮVAIRUS skelbimai
Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St.. Chicago, III.
Telephone Yards 4712

K. KUDIRKA
TAISAU SIUVAMAS MAŠINAS
IR LAIKRODŽIUS
Vakarais ir dienomis.
2937 S’. Emerald Avė., Chicago, III.

Nuolatinis rėmėjų skaitliaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

STATOME NAMUS.
Pirm negu budavosite ar pirksite
namą, matykite mus. Nėra per di
deliu nei mažu darbu mums. Jei
turi lotą bile kurioj dalyj miesto
Chicagos, mes pabudavosime namą
ant lengvų išlygų. Neatidėliok, matyk
poną Sedlosky šiandie nuo 4 iki 8
po piet, 1579 Mihvaukee Avė. Room
200, Humboldt 2083 arba rašyk rei
kalaudamas informacijų.

MOKYKLOS

No. 20. Turime dar 6 didelius bargenus čionai nepamihė. 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

DARBININKO PROGA ĮSI
STEIGTI NUOSAVŲ NAMĄ.

Chicagro.

EXTRA BARGENAS.
Savastis verta $6,000.00, bet par
duodu už $21,000.00, Taipgi saliuno
fixtures priklauso namui ir šiaip vis

KIŠENINIU
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

kas. Tuščias lotas šalę. Nėra lyso. Sa
Kas tokio naujo.
LABAI REIKIA
vastis .-randasi 4800 So. Seeley Avė.
Atsišaukite 4512 S. Marshfield Avė. Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 Į
Tel.: Yards 4255.
Taip, tai yra naujas miestelis
savaitę laukia. Lengva išmokti. Dift.
GREEN FIELD. Ateik anksti ir pa
nomis arba vakarais klesos.
siskirk sau progą. Nepamiršk, dide
PARDAVIMUI
namas
su
lius pinigus padarė Gary. Tikrai imk
Master Sewing School
progą įmokant mažą dalį, ir po 17 saliunu, atskirai arba vis
centų į dieną koliai suteiksi savo
Principalas
šeimynai namus South Side, tik 37 kas kartu.
JOS F. KRASNICKA
minutos nuo miesto širdies, prie
Atsišaukite:
Illinois Central geležinkelio ir tik
190 Nnorth State St.
1429 W. 45th St.
3 blokai nuo miesto gatvekarių lini
Kampas Lake St. 4-fl.
jos. Arti mokyklos ir bažnyčios, ir
tik vienas blokas nuo puikios upės.
BIZNIŠKOS PROGOS.
Geriausias žvejojimas, ant valties paSiuloiųe
sekamus greitame parda
VALENTINE DRESMAKING
sivarinėjimas, maudytis ir vieta, kur vime:
COLLEGES
gali turėt savo daržą ir vietą, kur
3 augštų mūras su saliunu, labai
yra darbo pakankamai apskritą me
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
lą, nes yra 324 dirbtuvių. Krausty geras bizniškas kampas; 8 karams
1850 N. Wella St.
kis į šią naują lietuvių koloniją ir nu muro garadžius užpakalyj. Kaina
$20,000.00.
stok mokėjąs rendas namų savinin
137 Mokykloe Jnngt. Valstijose.
2 augštų medinis su saliunu, labai
kams. Įsigyk locną. ši yra iš tūk
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
stančių viena proga, todėl pasinau daug preina kampą. Kaina $14,000.00. mo, Designing bizniui ir namams.
2 augštų mūras su saliunu ir bowl- Vietos duodamos dykai, Diplomai.
dok ją. Platesnių informacijų rašyk
ing
alleys, taipgi svetainė susirinki Mokslas lengvais atmokėjimais.
ar pašauk nuo 7 iki 9 vakare musų
mams,
geroj vietoj. Kaina $14,000.00.' Klesos dienomis ir vakarais. Paietuvį atstovą.
2 augštų medinis su saliunu, mū reikalaukit knygėlis.
rinis namas užpakalyj, labai geras
A. JOZEFOWICZ,
Tel. Seelfcy 1648.
kampas. Kaina greitame pardavime
1509 Tell Place.
$10,000.00. Platesnių Žinių kreipkitės
SARA PATEK, pirminiaki.
Arti Mihvaukee Avė. ir Division St. prie Razdik & Co., 1.826 S. Halsted St.

