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Lietuvių-Lenkų taikos derybos Ženevoj

WASHINGTON, liepos 6. —Lietuvos Atstovybė Amerikoje
gavo iš Kauno sekamą kablegramą:
Lietuvos laikraščiai patikėtinomis Vilniaus žiniomis, prane
jog Želigovskis busiąs priverstas pasi

True translation tned with the postmaster at Chicago, III., July 9, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

rių pabaudos.

i miliono darbininkų.

Tokia pat bausmė paskirta ir
Chicagoj dar blogiau.
kitam tos unijos darbuotojui—
CHICAGO, liepos 8. — Bėjols viceprezidentui August’ui
Dorchy. Jiedu buvo kaltinami giu dviejų pastarųjų mėnesių
dėl nepaisymo teisėjo išduotos nedarbas Chicago.j stipriai padi
drausmės-indžionkšeno.
dėjo. Spėjama,
kad vienas
trečdalis darbininkų, kurie dir
bo du mėnesiai tam atgal, šian
die neturi darbo ir nežino kada
jį galės gauti.
Kareiviai kovoja su gaisru —
Kanadoj.

Kova su gaisru.

- -. ---------->

■: H' ...
kurie jiasakė, jogei jie apie
O’Harę ir jos ‘^baisius darbus”
j girdėję tik iŠ savo vadų. Tų va
dų, jie paklausę, nes manę, kad
O’Hare ištikrųjų yra “biauri ir
FREDRICKTON, N. B. lie
Sekamą
rudenį
gal
kils
geležin

nedora moteris.” Bet dabar pa
pos 8. — New Brunswick pro
True translation filed with the post- ^win Falls’o gyventojai jų
master at Chicago, III., July 9, 1921
keliečių streikas.
“karžygingumu” piktinasi.
sirodė, kad jie buvo apgauti.
vincijoje siaučia dideli girių
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
gaisrai. Gautomis žiniomis,
O’Hare užpulta ir išvežta kone
WASH1NGTON,
liepos
8.
—
li* Federuotosios Presos]
net aštuoniolikoje skirtingų
pusnuogė.
Geležinkeliečių brolių viršinin vietų dega girios.
TWIN FALLS, liepos 8. —
Freedheim, pas kurį d. O’ kai šiandie čia be kita pareiš
Gaisrams gesinti pasiųsta du
Twin
Falls
’
o
juodašimčiai-leSako, kad ji yra kalta dėl piGaisrų
gionieriai susilaukė ko nesiti Hare buvo sustojus ir iš kur ji kė, jogei esą labai galimas (lai tūkstančiai kareivių.
..
liečiu karo Siberijoje.
bu
vo
pasigrobta,
dabar
papasak
tas,
kad
sekamą
rudenį
kils
priežastis didžiumoje atsitiki
kėjo. Vietos
gyventojai
jų
geležinkeliečių
streikas.
Prie

kojo, kaip tas puolimas įvyko.
mų — neatsargus žuvininkai.
PEKINAS, liepos 8. — Toli “karžygingumu” labai piktina Puolikai O’Hare prievarta iš žastis esanti tokia:
Railway Berūkydami pypkes jie numetę
mųjų rytų (Si beri jos) respub si. Girdis balsų, reikalaujan traukę iš buto. Elgėsi su ja Labor Boardo
patvarkymas, degančią tabaką žolėn ir tuo
čių,
kad
Socialistų
Partijos
likos užsienio reikalų ministekuožiauriausia. Autoinobilin ji panaikinantis taip vadinamą sukėlę gaisrus.
darbuotojos,
d.
kate
Richardą
ris Ignatius L. Yourin pasiun
įmesta kone pusnuogė. Jai ne “punitive overtime’ą” faktinai
Nuostoliai busią labai dideli.
tė atatinkamą nota Japonijos O’Hares puolikai butų nubaus leista pasiimti nė kepurės ne reiškia Adamsono įstatymo pa
užsienio reikalų^ministeriui — ti. Maža ir to. Daugelis žada jokio kito drabužio. Dagi ir naikinimą, kuriuo geležinkelie
Tdkio’j. Jisai pareiškia, kad eiti į teismą kaipo liudininkai šernolę su pinigais ir geležinke čiams buvo pripažinta aštuonių POLITIKIERIŲ IMTYNES.
jeigu japonų kariuomenės ko prieš puolikus!
lio bilietą jai . neleista pasiimti. valandų darbo diena.
manda Vladivostoke nesusilai
Kas dalyvavo puolime?
Jeigu taip bus, geležinkelie Valstijos prokuroras žadąs
O’Hare buvoo išvežta
apie
kys nuo maišymosi į vidurinius
Savo tei skelbti karą gubernatoriui.
Tuoj jm) to, kai Socialistų šimtą mylių atstu nuo mieste čiai nepasiduosią.
tos respublikos reikalus — de
sėms ginti jie pasinaudosią
lio ir palikta likimo globai.
Partijos
danbuotoja
buvo
užpul
lei besitęsiančio piliečių karo
“paskutine priemone” — gene
SPRINGFIELD, lici>os 8.
ta
ir
išvežta
į
Nevadoszvalstiją,
pajūrio provincijoje bus kalta
raliniu streiku.
Illinois valstijos prokuroras
buvo aišku, kad tame puolime
tik pati Japonijos valdžia.
Jeigu toks streikas kiltų, tai Brundage žada paskelbti karą
dalyvavo ir
taip
vadinami
Pasmerkęs menamuosius ja
jame dalyvautų daugiau kaip valstijos gubernatoriui Sm al
“well-to-do” piliečiai, taigi biz
ponų komandos
trukdymus,
du milionai darbininkų.
fui. Tai dėlto, kad pastarasai
nieriai. Dabar delei to jokios
kurie daroma Čitos valdžios abejonės neliko. Juos išdavS’kistipriai apkarpė jo biudžetą. Sa
sumanymams, Yourinas tęsia: ti sąžiningesni vietos biznieriai.
ko, kaip gubernatoris drįsęs su
žada nuniaakuoti Jungtinių
mažinti reikiamą jo departa
Valstijų kapitalistus.
“Visiems jau darosi aišku, Pastarieji reiškia pasigailėjimo,
mentui pinigų sumą? Policijos
kaip kad man vienas Amerikos kad “šitame nedorame darbe
MEXICO CITY, liepos 8. —
reikalams, girdi, valstija netu
misijos narys, esantis Čitoje, dalyvavo ir tie biznieriai, kur
rinti gailėtis pinigų.
pareiškė, jogei netvarka toli rodėsi esant taikus ir įstaty Meksikos federalinė valdžia pa
siuntė dar daugiau kariuome
mųjų rytų respublikoje pasirei mus gerbiantys žmonės.”
nės į Tampico srytį. Kai kurie Trylika tūkstančių darbininkų RUOŠIA TAIKOS PROKLIAškia tik ten, kur randasi Japo
Beiškia, nelaimėj ištikus, tie
metė darbą.
MACIJĄ.
nijos kareiviai. Kur tų karei “taikus ir įstatymus gerbian sako, kad siųsti ten kariuome
nę
nereikėjo:
ir
ta,
kuri
ten
iki
vių nėra, žmogus gali jaustis tys žmonės” dabar paliekama
8.
KOBE, Japonija, liepos
šiol buvo, “tvanką išlaikyti pa
Kaip greit ji bus paskelbta —
taip saugus, kaipir Amerikoje.” savo likimui.
jėgia”. Valdžia tečiaus pareiš — Kavesaki laivų statymo dirb
nežinia.
Nori, kad O’Hare grįžtų į
kė, jogei kariuomenė tenai pa tuvėse kilo streikas. Trylika
Twin Falls’ą.
siųsta tuo tikslu, kad “tinka tūkstančių darbininkų metė
True translation filed with the postWASH1NGTON, liepos 8. —
master at Chicago, III., July 9, 1921
mai apsergėjus ir savo pilie darbą. Reikalauja padidinti al Hardi ngo kabinetas
šiandie
šituo nedoru juodašimčiųas reąuired by the act of Oct. 6, 1917
gas.
čius
ir
svetimšalius.
”
laikė nepaprastą posėdį. Tar
legioninkų darbu ypač piktina
Samdytojai darbininkų rei
KVIEČIA JUNGT. VALSTIJAS
Beje,
kai
kurie
žymus
Mek

tasi delei prokliamacijos, kuria
si ūkininkai. Kai kurie jų jau
kalavimą
išpildyti
nemanoPa

KONFERENCIJON.
bus galutinai likviduota karas
pareiškė, jogei jie norėtų, kad sikos valdininkai jau pareiškė, šaukta
policija “streikinin
jogei
valdžia
yra
pasiryžus
tin

su Vokietija.
drg. Kate Richardą O’Hare grį
kams nuraminti.”
Anglija nori tolimųjų rytų
kamai
nuinaskuoti
Jungtinių
Kaip greit toji prokliamacija
Ir kitose industrijose darbi
klausimą išspręsti; kviečianti žtų į Twin Falls’ą ir skaitytų Valstijų kapitalistus — alie
bus paskelbta, nieks negali pa
čia tą paskaitą, delei
kurios
ninkai nerimauja. Vienur dar
Japoniją ir Kyniją.
jaus
laukų
savininkus.
Jie
sa

sakyti.
ji buvo užpulta ir išvežta iš
bas jau mesta, kitur dar tariako,
kad
Jungtinių
Valstijų
ka

LONDONAS, liepos 8. — Ra miestelio.
pitalistais Meksikoje daro! visa, mąsi mesti jį.
Kova su “raudonąja propa
teliuose, kurie visuomet gauna
Ir kunigai piktinasi.
kad kokiuo nors budu sukarus
ganda”.
ytin patikėtinų
informacijų,
dar
didesnį
nedraugingumą
Twin Falls/ ’o
*juodašimčiųv
spėjama, jogei Anglija yra įtei
PARYŽIUS, liepos 7. — Ata
legioninkų elgėsiu piktinasi da tarp Meksikos ir Jungtinių Val
kus tam tikrų pakvietimų Jun gi ir kunigai. Vienas jų praei stijų. Tokiu tų valdininkų pa
tinkamieji valdininkai pradėjo
gtinėms Valstijoms,
Japonijai
tą nedėklienį delei to pasakė reiškimu meksikiečiai yra labai Sako, jis pavogęs dešimt tuks duoti tam tikrų “patarimų”
ir Kynijai. Pakvietimų delei
iančių dolerių.
universitetų profesoriams bei
stiprų pamokslą. Jisai pareiškė, susidomėję.
konferencijos tolimųjų rytų
vidurinių mokyklų vedėjamskad šitas juodašimčių-legioninklausimui spręsti.
PINIGŲ
KURSAS.
CHICAGO, hepos 8. — šian mokytojams. Esą, pirmoji ir
kų žygis nieku budu negali būt
Įrodoma, būtent, kad jeigu pateisintas.
Kaltininkai turį
Vakar, liepos.7 d., užsienio pini- die čia areštuota vienas South pati svarbiausioji mokytojo pa
visa tai yra tiesa, darosi aišku, būt suimti ir tinkamai nubaus S kaina, perkant jų ne mažiau kaip Haven, Mich. valstijoj, pašto reiga yra: netik pačiam šalin
85,000 dolerių, banką buvo skai
ką turėjo minty premjeras ti.
viršininkas, Benjamin
Berg- tis radikalinių idėjų, bet kur ir
tėme Amerikos plūgais šiaip:
man. Jisai, sako, beviršinin kaip galima, skelbti toms idė
Lloyd George, kuomet jis va
Anglijos 1 svaras ............... $8.70
Legioninkai palieka savo
kar atstovų bute pareiškė lau
Austrijos 100 kronų ............... 16c kaudamas pasiglemžęs net de joms karą.
vadus.
Belgijos
100 frankų ............... $7.84 šimt tūkstančių dolerių ir pa
kiąs atsakymo iš Jungtinių Vai
Danijos 100 kronų ............... $16.65
Eiliniai legioninkai, kuriuos
Gaisras viešbuty.
stijų ir Kynijos — pirm nei
Finų 100 markių ................... $1.70 bėgęs.
Francijos
10
’
0
frankų
...........
$7.95
darysiąs kokį nors pareiškimą jų vadai kurstė šitą piktą dar
DALLAS, Tex., liepos 6. —
Italijos 100 lirų ................... $4.79
KONSTANTINOPOLIS, lie Vietos viešbuty Regai šiandie
delei Anglijos ir Japonijos su bą atlikti, patyrę kaip į visa
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.85
tai žiuri vietos gyventojai, da . Lenkų 100 markių ................... 5c pos 8. — Talkininkai pradėjo kilo gaisras. Gaisro metu de
tarties.
Olandų 100 guldenų ........... $32.65'
bar
bėgti
iš vietinio
delei šimts žmonių sunkiau ar leng
........ .......
"ai rengias
iciigiaa uegu
lo
vicuiuu
Norvegų 100 kronų ........... $14.05 atatinkamą tyrinėjimą
Skaitykite ir Platinkite I Amerikos Legiono skyriaus ir t Šveicarų 100 kronų ........... $16.80 graikų surengtosios skerdynės viau sužeista. Gaisro priežastis
švedų 100 kronų ............... $21.70
»»
palikti savo vadus vienus. Kai
da rnesužinota.
Vokiečių 100 markių ........... $1.85 Ismide.

Pranašauja geležinkeliečiu
streiką.

O'Hares puolikai susiru
pinę.

Reikalauja, kad Turkai iš Kaltina Japonu kariuomenę
sikraustytu iš Smyrnos.
Pienuojamoji konferencija su
turkų nacionalistų vadu gal
neįvyks.;

LONDONAS, liepos 8. —
šiandie gauta iš Konstantinopo
lio žinia sako, jogei turkų na
cionalistų valdžia Angoroj ofi
cialiai pareikalavusi, kad grai
kai pasitrauktų iŠ Smyrnos. Vi
sa tai generolui Harringtonui
daro nebegalimu laikyti by
kokią konferenciją su turkų na
cionalistų vadu Mustafa Kernai
Pašų.
(Anglijos atstovų bute kiek
laiko atgal buvo pareikštą, jo
gei generolas Harrington įga
liotas perduoti talkininkams by
niu taikiu ties, tik jis neįgaliota
pačiose taikos derybose daly
vauti.)

Siunčia kariuomenę
j Tampico.

Laivu statytojų streikas
Japonijoj.

,..

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., July 9, 1921
as reųuired by the act of Oct 6. 1917

Lenku “insurgentai” išsi
kraustė iš Silezijos,
Geležinkelių vaikščiojimas
panaujinta.
LONDONAS, liepos 8. —
Gautomis iŠ Kottowitzo žiniomis, seredos naktį lenkų “insurgentai” oficialiai užbaigė
evakuavimą Augštosios Silezi
jos. Visoj plebiscito sryty ge
ležinkelių vaikščiojimas ir vėl
panaujintas.
Žinios dar pastebi, kad An
glijos

kariuomene

užima

po

zicijas Lenkų pasieny — iki
Beutheno. Francijos kari u omenėwJflontroliuoja Koenigshutte’ą, Kattowitzą ir visą pieti-

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis B
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų j| perskaityti. Num.

Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 18, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas Naujienų otVae.

Nedarbas didėja.

COLUMBUS, Kas. liepos 8.—
WASHINGTON, liepos 8. —
Teisėjas Frank W. Boss šian-! Nedarbas Jungtinėse Valstijose
die paskyrė bausmę Kansas didėja. Pranašavimai kad apie
angliakasių imlijos prezidentui vidurvasarį ekonominis krizis
Alexander’ui Howat’ui. Baus “kryps gerojon pusėn”, pasiro
mė yra tokia: šeši mėnesiai ka do, buvo bergždi. Darbo de
lėjimo ir penki šimtai dolerių partamento surinktomis žinio
pabaudos.
mis, birželio mėnesy bedarbių
Teisėjis pareiškė, jogei skir skaičius padidėjęs 2 9 nuoš.
toji bausmė nėra didele: jeičia tenka pažymėti, kad de
gu, girdi, jis butų norėjęs, tai parlamento surinktosios žinios
Howat’ą butų pasiuntęs vi- i yra nepilnos. Jisai gavo žinių
siems metams kalėjiman ir karjik nuo 1,428 firmų, kurių dirtu antdėjęs jam tūkstantį dole- , btuvėse dirba apie pusantro

Washingtone]

traukti, bet tuomet kilsiąs naujas maištas su Želigovskio ad
jutantu, kapitonu Pristoru, priešakyje. Jis yra Pilsudskio pa
tikimas ir pavešiąs vadovybę generolui Rydz Smiglys.
Pastebiama siuntimas Kauni jon civiliai pasirėdžiusių lenkų
karinių agentų, kurie vietos žmonių vardu turi sudaryti su
kilimą ir šauktis Lenkų pagalbos.
Vilniuje plačiai kalbama apie terorą prieš Lietuvos ministerius, kuriems geriaus teksią negu neseniai teko Užsienių Rei
kalų Ministeriui d-rui Puryckiui. Trijų narių lenkų frakci
ja Steigiamam Seime įteikė Kontrolės Komisijai ilgą memorialą-skundą prieš Lietuvos Vyriausybę už tariamą lenkų per
sekiojimą ir prašė intervencijos, nesą tai paskutiniai jų žin
gsniai. Incidentas vyriausybės svarstomas ir manoma bus
padaryti atatinkami žingsniai.

Nuteisė Angliakasiu vadą

Howat nuteistas šešiems mė .Birželio mėnesy bedarbių skai
nesiams kalėjimo ir 500 dol.
čius padidėjęs 2. 9 nuoš.
pabaudos.
Chicago dar blogiau.

St. Seimo nariai lenkai skundžia
lietuvius Tautų S-gos Komisijai

ša, kati lenkai tikisi,

No. 158

Cldeago, HL,Subata, Liepos (July) 9 d., 1921

Siunčia Lietuvon agentus
sukilimui daryti

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro

Pirmas Lietuvių Die nra itis Amer

Areštavo pašto viršininką.

.
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Maištas ant laivo.

Maištininkai sugadinę laivo
mašineriją.

ROMA, liepos 8. — Praeitą
panedėlį Neapolio prieplaukon
atėjo pasažierinis laivas Pocahontas. Kely jis išbuvo net
keturiasdešimts tris dienas. Tai
dėlto, kad laivo įgulą-jurininkai .buvo sukėlę maištą ir patį
laivą bei jo mašineriją sugadi■ **X’• • \
-f *
nę.
Laivui įeinant į prieplauką
vienas maištininkų vadas, spė
jama amerikietis, nušoko nuo
denio ir dingo. Jis turbūt iš
plaukė krantan ir pasislėpė.
SmuLkmeningesnių apie tą
maištą žinių dar negauta.
VIS DAR KALBA APIE
“DIKTATŪRĄ.”

.

Amerikos komunistai žada su*
triuškinti “stipriausią kapitali
mo tvirtovę.

RYGA, liepos 8. — Maskviškio Internacionalo organais iš
spausdino “susivienijusios” ko
munistų partijos
Jungtinėse
Valstijose rezoliuciją, kur pa
reiškiama, jogei toji partija da
rys visa, kad greičiausiu laiku
butų “sutriuškinta stipriausia
kapitalizmo tvirtovė” ir įsteig
ta proletariato diktatūra.
Apkaltini grovą Karolyi.
BUDAPEŠT, Vengrija, liepos
8. — Steigiamasai Seimas ap
kaltino buvusį Vengrų vald
žios (prieš Belą Kun valdžios
susikūrimą) narį, grovą Karo
lyi. Jisai apkaltinta kaipo iš
davikas — savo valia pavedęs
valdžios
vairą į komunistų
rankas.
Karinis laivas užbėffo ant
seklumos.

BOSTON, liepos 6. — Kari
nis laivas Utah šiandie šioj prie
plauko] užbėgo ant

'Seklumos.

Laivas rengėsi plaukti Euro
pon, bet dabar jo kelionė turės
susitrukdyti, nes laivas gero
kai apgadinta.

BERLINAS, liepos 8. — Ta
rybų Rusijos atstovas Bortine
įteikė valdžiai protestą delei
Bavarijos elgesio
su tarybų
valdžios pasiuntiniu Bavarijoj.
Jam paliepta apleisti Bavariją.
TRURO, Mass., liepos 8. —
Gauta žinių Jcad ties Highland
Light vienas prekybinis
lai
vas užbėgęs ant seklumos. Pa
siųsta pagalbos.

NAUJIENO
S, ChWo,
.-i
. .

Kas Dedasi Lietuvoj
KAUNAS.

Kauno milicija birželio pra’džio suareštavo J. Kubickį, Leo
ną ir kelis kitus asmenis, pa
statytus kandidatais į Kauno
m. Tarybą sąraše Nr. 2. Kurios
formai ės priežastys davė mili
cijai

progos areštus

Birželio 10 dieną socialde
mokratų frakcija žodžiu pa
darė Seimui pareiškimą, kad
ji po diskusijų, kurios ėjo Sei
me dėl socialdemokratų inter
peliacijos apie trukdymą švęsti
pirmąją gegužės, grąžina savo
narius į Seimo komisijas. Apie

vykdyti,

dar neteko patirti, bet neabejo
jamu akstinu prie arešto buvo
ir tai, kad sąrašas Nr. 2 įtaria
mas komunizme.
KAPČIAMIESTIS (Seinų

ap).

nutarhuą, paduodamu atskirai
šiame numery. Padaryti raštu
tą pareiškimą s.-demokrataiu
neleido Seimo prezidiumas.
Tą pačią dieną s.-d. frakcija
įteikė Miništerių Pirmininkui
paklausimą dėl karo stovio panaikinimo Lietuvoje. To paklausimo tekstas taip pat paduodamas šiame numery.
Birželio 14 dieną prasidėjo
antrasai skaitymas žemes re
formos projekto. Plačiau ži
nių paduosime vėliau. [S<i.j

Prieš rinkinius sujudo visi
patamsiai. Klerikalai jausda
mi, kad darbimnkai ir mažaže
miai už juos nebalsuos, sugal
vojo kaž kokią “profesinę kuo
pą’,’ kurios vadu pasišovė būtį
“laisvamanis“
Rudzevičius.
Savo sąrašan, kad padumtų
akis, įrašė kai kuriuos soc. de
mokratus. Bet darbininkų ir P. MINIŠTERIŲ PIRMININ
SOCIALDEMOKRATŲ
mažažemių apgauti jiem giepa- KUI
FRAKCIJOS

jau buvo iškelta aikštėn ir jų
šlykščios priemone^ nepavyko.
MARIAMPOLfiS SOCIALISTI
NĖS MOKSLEIVIJOS
PROTESTAS.

Biaurus žvalgybos skyriaus
elgimasis su pohtinias kaliniais
yra gerai žinomas visiem de
mokratinės Lietuvos piliečiam.
Kankinimas, tyčiojimasis ir
keiksmas, tai vis žvalgybinin
kų tardymo priemonės. Yra
žinomi kankinimai: Utenoj,
Šiauliuos ir kitur, bet žvūriškiausio laipsnio pasiekė Mariampolėje, kame areštuoti dar
bininkai ir moksleiviai, jie bu
vo
“tardomj“
nagaikomis,
kumščiomis ir šampalais.
Mariampoles
socialistinė
moksleivija nesistebi iš tokio
žvalgybininkų darbo, nes ten
žinotai Wti$l8Jęv Uttučiifškimio,
bet stebinsi iš asmenų stovin
čių valdžios priešakyje, kurie
visa tai gerai žinodami, ne
reiškia pasibjaurėjimo* Juodais
carizmo ir vokiečių priespau
dos laikais nebuvo taip kanki
nami politiniai kaliniai, kaip
kad — demokratinėje Lietuvo
je. Taigi mes, Mariampoles So
cialistine moksleivija, laikyda-

dačbarų bei akiplėšų darbu,
griežtai protestuojame prieš tai
ir reiškiame užuojautos nuken
tėjusiom.
Mariampoles
Soeialistinės
Moksleivijos Komisija.
Mariampolė, 21. V. 19.
(S-d.)
STEIGIAMASIS

SEIMAS.

(Įteiktas birželio 10 d.)
Lietuva nuo 1921 metų pra
džios nebeveda jokio karo. Tuo
tarpu visame krašte viešpa
tauja karo stovis. Karo sto
vį įvezdinus, sustabdyta kons
titucinės gajrantijos piliečių
laisves apsaugoti, įvesti karo
teisinai ir taikomi piliečiam net
grynai politinėse bylose.
Jei dar galima kalbėti apie
reikalą laikyti karo stovy Lie
tuvos kariuomenė, tai visai
kas kita tenka pasakyti dėl ka
ro stovio visam kraštui. Mato
me, kaip karo stovis slopina vi
są krašto gyvenimą ir neduoda
galimybės jam įeiti- tikron va
goti, neleidžia kraštui organi
zuotis.
Iš daugelio vietų karo ko
mendantų nuožiūra buvo
iš
siunčiami savivaldybių darbuo
tojai (Kalvarija) ir. šiaip visiuomenės veikėjai (iš Kaimo
sausio ir vasario mėnesiais).
Visoje Lietuvoje profesinės dar
bininkų organizacijos arba už
darytos, arba jų veikimas truk
domas.
Spauda visai priklauso nuo
cenzorių nuožiūros.
Paskutiniu laiku įvyko mir
ties bausmių politiniam prasi
kaltimam bausti (Utenos byloj

1. Visiem centralinių ir vie
tos įstaigų valdininkam ir tar
nautojam <• Kaune,
išskyrus
Krašto Aps. Ministeriją, prie
pagrindinės algos nustatomas
200 a ūks. kas mėnuo brange-

2. šis įstatymas turi galios
nuo 1912 metų kovo mėnesio 1
dienos ligi 1921 m. gruodžio
men. 31 dienos.
Tuo įstatymu pasinaudos tik
tie valstybinių įstaigų darbi
ninkai ir tarnautojai Kaune,
kurie ima mėnesinę algą.
— Birželio 8 dieną Seimas
priėmė antruoju skaitymu jstatymą apie ligonių kasas. Tą
įstatymą svarstant visoj pilnu
moj paaiškėjo, kaip stambie
ji ūkininkai ir pas krikščionis
ir valstiečių sąjungoj iš vieno
eina prieš darbininkus. Išvieno su ūkininkais ėjo ir jų tik
rieji sėbrai, krikščionys demo
kratai. Visi jie darė suderin
tų pastangų, kad ligonių kasos
paliktų neprieinamos kaimo
proletaram, .kurie dirba pas
ūkininkus.
Del vietos stokos smulkesnį
pranešimą tuo klausimu atide
dant kitam numeriui.
j

u įritinti *?

2. Kas bus padaryta, kad kon-

Mačiūnas.

Snsišelpinio

Fondo

pirmi

stitucines garantijos piliečių ninkas ir D-jos Sekretorius:
J. Leonas.
laisvei apsaugoti butų įgyven
dintos ir mirties bausmė panai
kinta?
Severos Gyduoles užlaiko ’
šeimynos sveikatą.
3. Ar p. Miništerių Pirminin
kas pripažįsta, kati mirties baus
mės teikimas yra neleistinas
Pranešimas
ypač politiniam ir kad mirties
Dėl Moterių.
bausmės taikinimas sukels Eu
ropos demokratiją prieš Lietu
Ne niekniokiaukit su savą sveikatą
vą, kaipo teroro kraštą?
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias būna prežašSoc ia kle mok ra t ų Frakci j os
čiu daugumo jusu kentėjimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus
vardu
K. Venclauskis.

Lietuvos Socialistų Stu
dentų Draugijos Berly
ne laičkas “Naujienų”
Redakcijai.
BERLINAS, 1921 m. birž. 15Gerbiamoji Redakcija!
Matydama tas sunkias eko
nomines sąlygas, kuriose tenka
gyventi ir tęsti tolinus mokslą
besimokinančiai
užsieniuose
Lietuvos socialistinei jaunuo
menei, Lietuvos Socialistų Stu
dentų Draugija Berlyne nutarė
jieškoti kelių, kuriais einant
galima butų padėti ’savo drau
gams, palengvinti jiems savo
tikslą atsiekti. Tam tikslui

r."'-.-'

•>.

i aCran-j.

--

prie Draugijos, kuri jungia be
veik visą besimokinančią Vo
kietijoj lietuvių socialistinę stu
dentiją, susikūrė Susišelpimo
Fondas.
Iš Lietuvos nedaug ko gali
ma laukti. Žiaurusis karas ir
įvairios okupacijos, nualinę
kraštą, suardę jo ūkį, ytin atsi
liepė darbo kleses gerovėj. Ko
va už Lietuvos nepriklausomy
bę, tolimesnė kova su Lietuvos
reakcininkais-klerikalais (ir įvairaus plauko tautiniais spekulentais — reikalauja iš dar
bo žmonių ir jų vadų, socialis
tinės inteligentijos, irgi nemaža
aukų ir lėšų.
Turėdami visa tai omeny,
nutarėm kreiptis į Ameriką, į
savo draugus, vienminčius —
Amerikos lietuvių socialistinę
visuomenę. Kreipėmės, tikėda
mi, kad neužkietėjusi darbi
ninko širdis bus duosnesnė, ne
gu visokios “labdarybės” įvai
rių ponų. Draugijos Valdybai
buvo pavesta sustatyti tam tik
rą atsiš&ukimą ir pasiųsti jį į
Ameriką. Draugijos Valdyba,
žinodama tą pasisekimą, kurį
turi “Naujienos” lietuvių .vi
suomenėj Amerikoj, pasiuntė
šį atsišaukuną Jums, tikėdama,
kati gerbiamoji Redakcija ne
atsisakys įdėti jį į savo laik-

Nudžiugome gavę žinią, kad
musų atsišaukimas buvo patal
pintas “Naujienų” numery ko
vo mėn. 2 d. Taip pat Jūsų laik
rašty radome žinių, kad į atsi
šaukimą atsiliepia, kad jau yra
surinkta aukų. “Naujienų” numerį iš 19 gegužės š. m. yra
rašoma, kad “Lietuvos Sūnų
Draugystė“ VValerbury sudėjo
musų Draugijos labui penkias
dešimts dolerių. Esame visiems
širdingai dėkingi. Jiems para
šysime atskirą padėkos laišką.
Gerai suprantame, kad neleng
vai duodasi Amerikos darbinin
kui tas doleris, bet už tat jis
yra mums ytin brangus.
Kadangi, kaip matyt iš Jūsų
laikraščio, šiek tiek aukų jau
surinkta, mes gi kaip kart esa
me labai pinigų reikalingi, to
dėl šiuomi turime garbes pra
šyti gerbiamosios Redakcijoj
persiųsti nuims surinktas iki
šiolei per Jūsų laikraštį aukas.
[Aukos 3200 Mk. musų če
kiu ant Deutsche Bank birė 11
d. pasiųsta adresu: Juozas
Butkus, stud. phil. Gralimanstr
55, III, Bcrlin-Charlottenburg.
—“N.” Red.]
deravičius). Daug poetinių
Pinigus siųskite sekančių adsėdi kalėjimuose. Visas kraš resu:
tas gyvena sunkiausioj admi
Berlin, Germany, Bank fuer
nistracinės sauvalės atmosfe Handel und Industrie, Depositen-Kas$e P, fuer stud. Jonas
rojAtsakomybę už tą viską ne Leonas.
ša Seimo dauguma ir MinisteŠirdingai dėkodami Tam toms
rių Kabinetas.
Dėlto S.-D. už teikiamą mums paramą, ti
Frakcija klausia p. Miništerių kimės, kad Jus neatsisakysite
Pirmininko.
mus ir toliaus palaikyti.
Lietuvos Socialistų Studentų
1. Ar bus įneštas Seiman
greitu laiku projektas karo Draugijos Berlyne Pirmininkas,

ėmė įstatymą apie brangenybės stoviui
priedą Katino valdininkam ir

tarnautojam. Įstatymas toks:

PAKLAUSIMAS.

v,

Kas Bus
Augusi 7
Tai bus
Didžiausias
Puikiausias
Linksmiausias
Smagiausias
Draugingiausias
Gražiausias
Rimčiausias ir
Muzikališkiausias
PIKNIKAS

4as Iškilmingas Piknikas
Su 3 išlaimėjimais, vertes $23.00 (dolerių)
Imas laikrodėlis $15.00; 2ras auksinė plunksna
$8.00 ir Bčias lietsargis $5.00.
Rengia

LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ
Nedėlioj, Liepos-July 10 d., 1921 m.
> Blinstrupo darže, Leafy Grove,
Willow Springs, III.
PASTABA:

žą kaipo tikietas.
• Taigi gerbiama Chicagos ir apielinkės visuomenė!
Kviečiame
kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį musų parengtą pikniką, kur ga
lėsit tyru oru pakvėpuoti ir po medžių pavėsiais pasivaikščioti, o prie
puikios muzikos linksmai pasišokti. Taigi, kaip seni ir jauni, o la
biausiai merginos ir vaikinai nepraleiskit progos, nes tik šiame pik
nike merginos ras sau tinkanti ir mylinti vaikiną, o vaikinas po grą-z
žią merginą. Komitetas visiems atsilankiusiems stengsis kuogeriausiai patarnauti. Orkestrą d. Ig. Jurevičiaus.
RENGIMO KIMITETAS.

P. S.
Važiuojant imkite Archer Cicero karus, iki galui pas
kui Willow Springs karus iki daržui.

SCENOS
VEIKALAI
“Graži Mageliona”, 4 aktų melodrama ................. 50c

Regulator

(Severo Regulatoriu). Kurie yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulanskumu, kan
kinančiu moteres.
Preke $1.28.
Pardavinėtas Aptiekose visur.
>

ERA
*

CEDAR RAPIPL
PASARGA.

Skaitykite musų pagarsinimą šia
me laikraštyj. Šauk mus kaip greit
gali. Jei turi seną automobilių atva
žiuok juomi, ir važiuok geru automoBilium namon.
MITC'HELL AUTO CO.
2328-2334 S. Michigan Avė.
Atdara, dienomis, vak, ir nedėliomis.

i zavk o

n

A

alz fn -m

t*o

mo

“Kunigas Macochas”, 4 aktų tragedija.............. 30c
“Pavogtas Kūdikis”, 4 aktų drama....................... 40c
“Motinos Širdis”, 4 aktų drama...................... 50c
Galima gauti'pas

M. DUNDULIENĘ
1258 N. Wood Street,
Chicago, III.

Be Lydia E. Pinkham Vege
table Compoundo, taip sako
ponia Pitts iš Newburgh
f. — “Kenkė man
kad negalėjau nu
eiti dviejų blokų
nepailsus.
Skai
čiau Lydia E. Pin
kham
Vegetable
Compound laikra
štyj ir nusprend
žiau išmėgint. Da
bar, galiu savo
darbą lengvai at
likti.
Visuomet
laikau Vegetable
Compoundą
na
muose. Tikrai yra
geriausiu mano draugu ir negaliu
apsieiti be jo. Rekomendavau dau
geliui ir rekomenduosiu. Galite pa
naudoti šį laišką jei norit. — Mrs.
EDWARD PITTS, 2 High St., Newburgh, N. Y.
Yra sakoma, kad “strėnų skaudėdėjimas, yra atradimu blogumo, ku
ris mėgina moters sielą”, bet lygiai
taip, kad tankiai symptomai moteriSkil nesmagumu ankSctau ar -vėliau
patys apsireiškia.
Diena po dienai

velka moterį į blogesnę pazietį ir nak
tis po nakčiai negali ramiai miegot.
Tokios moterys, turi sekt ponios

Pitts

patarnavimo ir mėgint Lydia

E. Pinkham Vegetable Compound ir
atgauti sveikatą.

PRANEŠIMAS
Town of Lake Lietuviam

teta

everas

S

Pradžia 9 vai. ryto.
Kurio turit išlaimčjimo serijas, gera įžanga į dar

NEGALĖJO UŽLAIKYT į;
* STUBOS.

K
HRf

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncertinų, skripkų, rekordų visokioms /r
j
kalbpms, gramafonų ir auksinių visokių daigtip žiedų ir, VGrįz
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS, t

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

DEL GALVOS SO
PĖJIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
CARTERU
UŽKIETĖJIMO,
IfflITTLE
DEL ABELNOS

-....................... 1

CMMW>*KIWt

Pranešame lietuviams, jog
atidarėme naują krautuvę
po No 4617 S. Ashland Avė.,
kur laikome: vyriškus dra
bužius, naujausių madų, siu
tus, skrybėles, čeverykus,
marškinius, kaklaraikščius
ir kitus vyrams* reikalingus
aprėdalus.
Parduodame pigiau negu
kur kitur ir užtikrinam pil
ną pasitenkinimą.
Užkviečiame visus lietu
vius atsilankyti.
I
Savininkai.

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

Subata, Liepos 9 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, III

U?
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AR MANAI APIE NAMUS?

į KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEB.

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

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis, išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $8.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus Šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės j skyrius
Lithuanian Sales Corp.,
3249 So. Halsted St..
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

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

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

Palukis su
Priedu

1

Už bile padėtus

pinigus iki liepos
20-tai, bankas mo

kės palukj nuo lie

pos pirmos.

Peoples

Bank

Ant pat kampo 47th St. ir Ashland Avė.

Iš musų kolonijos buvo pa
siųstas delegatas į Washingtoną varde vielinės Lietuvos
| Laisvės Paskolos stoties, ad
vokatas .L U., kad dalyvautų
gegužės 31 delegacijoj pas Suv.
Valstijų prezidentų reikale pri
pažinimo Lietuvos valstybės.
Delegato kelionei paskirta 200
dol., o kad Paskolos stotis sa
vo ižde pinigų neturėjo, tai
tuos 2(M) dol. paskolino nuo
vietinės Streikderių Šv. Antano
parapijas.
Išvažiavus musų I
delegatui į Washingtonq, lenkų
laikraštis “Gwiazda z Lachodu” paskelbė savo apeitose, jog
advokatas J. U. išvažiavęs j
VVashingtonų matytis su Vati
kano pasiuntiniu Bonzano, kad
išk rausčius iš So. Omalios kle
bonų kini. Olec.hnaviėių, «o
“Gwiazda Polarna (Stevens
Point, Wis.) No. 23 žinioj ant
rašu “Litwini starają się o usu-1
nięcie ksicndzavrašo: “Advoka
tas Jozcf Uwik, lietuvis, šio-Į
mis dienomis lankėsi Wash-|
ingtone, kur kartu su kitų ko-|
lonijų lietuvių delegatais rupi-Į
nosi išmelsti iš Amerikos val
džios, kad ji pripažintų Lietu
vos nepriklausomybę, o 'taip
jau turėjo maldauti apaštališ-

[Omahos lietuvių parapijos ku
nigo J. Olechnovičiaus, kurio
tam tikra parapijonų dalis nemėgia”.
Laukiama sugrįžtant delega
to iš VVashingtono ir manėme,
kad lenkų spaudai bus galima
atsilygint už šmeižimus. Atski
ros draugijos savo susirinki
muose gausiai skyrė dolerius,
kad sugrąžinus išlaidas pada
rytas Lietuvos labui. Štai pri
siartina laukiamas visuomeniš
kas susirinkimas, ir dalinami
šitokios rųšies plekatau
“Extra parąpijt^p susirinkįimiss“ kur dele^aths iš JJVashy
ingtono paaiškins apie musų
parapijos stovį”- Reiškia, ne
priklausantys tai “Extra para
pijai” negali dalyvauti susirin
kime.
Atsitoja ant pagrindų dele
gatas sugrįžęs iš Washingtono,
papasakoja kelionės įspūdžius,
bet svarbiausią vietą užėmė Ex- |
tra parapijos reikalai, arba atsilankymas pas popiežiau® pasiuntinį.
Po priedanga lietuvystės, vadinasi atlikta darbas Extra parupijos reikalais. Na, jeigu
taip, tai delko išlaidos netu
rėtų būt pusiau, fifty-fifty?
Čia atlikta slaptas politikos
darbas. Jeigu daugelis
musų
tokių diplomatų veikia prisi
dengę lietuvyste,
tai gud-bai
tėvyne, — nelauk nieko gera...
Reikia musų delegatui pri
minti jo paties išsitarimą: “per
daug lietuviškumo”.
Darbas
dirbamas Lietuvos labui turi
būt visas Lietuvos labui, o ne
kieno nors bizniui.
— Naujienų skaitytojas.

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

Stanley Ruliey,

Money Orderiai
Lietuvon

PRANEŠIMAS.

Laivakortės ir Pasportai i ir iš Lietuvos

Klauskit apie tai!

TELEGRAMŲ AR PAŠTU

Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke
ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi į
laivą.

Visas informacijas teikiame veltui

STATE SS! BANK
1935-39 Milwaukee Avė., arti Westem Avė..
Chicago, 111.^

Willow Springs, III.

Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
National Headųuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.
139 N. Clark St.
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MK.TSIC STORE
DdButai,

19 RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias 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.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
J
8110 arba 857
Telephonaii
] Naktimis: Drexel
( 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Hslsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 0—9 vai. vak.
k.-------------------- L------, v

DR. CHARLES SEGAL >
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet. ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pifev.
telefoną* Dreael 288*

l__________________ _ __ J

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

Auksyb*. Celuiaotjoa Grafonola* ir
HetuviUd naujausi
rakordaL

087 8. Ashland
Chicago. I1L

......................................... 1-----------------------------------.................... ....

■

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. HarriMm St.

Valandos! 8-*12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo T vakare ild 9 vakare.

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9336

Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,
Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St.,
Chicago, III.

VMegano
lietuviai—

Pirmininkas J. S. PrusaJaitis,
943 Bank St. Waterbury, Ct.
Sekretorius J. M. Buchinsky,
52 Glenvvood avė.,
Binghamton, N. Y.
Iždininkas K. Liutkus,
Great Neck, N. Y.

Skaitykite musų didelį paskelbimą
šiuo pranešu visiems savo pažįstanviems ir kostumeriams, kad aš dabar Siame
kitoj vietoj. Peržiuatidariau naują biznį, Willow Springs Kotelį, ir restoraną Willow Springs. rėkit, laikraštyj,
gal
paimkime
jūsų seną auto
Todėl užkviečiu visus senus ir naujus draugus atsilankyti pas mane, o aš mobilių, kaipo dalį mokesčio.
suteiksiu gerą patarnavimą. Vakacijas praleisti pas mane irgi labai pa
MITCHELL AUTO CO.
ranki vieta.
2828-2384 S. Michigan Avė.
K. SURVILA,
Atdara, dienomis, vak. ir nedėliomis.

Turime taupymo skyrių.

už žemiausią kainą.. Visi užsakymai siunčiami per mus, yra
išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai trumpą laiką.

Tiesiai

L. D. L. D. Centro Valdyba

KAS TOKIO, APIE VARTO
TUS AUTOMOBILIUS.

4021 S. Maplewood Avė.,
Lafayette 965.

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

Sydney. — Reakcionieriai ir
jų spauda daro visa, kad juolabiau apjuodinus organizuotus
tos Šalies darbininkus.

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU,
136 E. 42nd St.,
‘
New York, N. Y.

A. SHUSHO
AKUŠERIU

AR NORI NAMO?

[Iš Federuotosios Presos]

Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt laivakor
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepoją. Pašportus parūpiname kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia
lietuvių Agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei
norit turėti pigią ir malonią kelionę i Lietuvą-tėvynę.

T. Pullman 5482

Bungalows, dviejų flatų,
Turiu patyrimą
ofisams namų, teatrų, ligonmoterų ligoąe; rū
pestingai
prižiū
bučių arba garadžių.
riu ligonę ir kūdi
Taupyk pats savo pinigus
kį laike ligos.
10929 S. State St.
pasinaudojant
nurodymu
Chicago, III.
patarnavimu, perkant spė <■■■■■■■■■■■■■■■■■»
kų ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

Kampanija prieš darbininkus.

Laivakortės Jau Atpigo

imiiiimiuuiiii

Ar nori gaut už prieš
karinę kainą?

—————■Mfc—į
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Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:
Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Kievienas pardavėjas parduos Case & Martin’s
pajus, jei tik pareikalausi jų.
Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

Reikalaukite
Case & Martin’o

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

(■■■■■■■■■£H■■■■■■■•

Tel.i Yąrdš 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Aku ikras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12
_. _ v. r., 1-8, 6-8

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR.Š.B |W3 S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222.
Va
landos: 1 ild 4 vai. vakare, nuo 7 ild
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTI8TAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto ild 12 dienų,
nuo 1 po pietų Ud 9 vakare.
v...
—

Telephone Yards 5884

DR. P. G. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 ild 9 ▼• ▼ak.
8325 So. Halsted SU Chicago, III.
■ffM u T..... r=vrr-r—r~ -^=-.^7

--------

Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą*
10900 Michigan Ave^ Roeelande.
VaL 10 iki 12, 2 Iki 4 Ir 6i8S
Ud 8:80 vak.
....

—

Subafa, Liepos 9 d., 1921

į
denimis ir pasižada nedėti
jokių mokesčių arba muitų
The Lttfc■i I Į I
M:ul>
'V
.
ant pervežamųjų per Lietu
Publiahed Daily «XOipt Sunday b vą Lenkijos prekių.
Tai yra Lietuvos delegaci
Kditar P. Grigaltie
jos pasiūlymas. O lenkai
•——■ '» — _
1789 80. HALSTED ST., reikalauja dar daugiaus.
CIUCAGO, ILLINOIS.
Kad priėjus prie sutarties,
TBlaphoM Roosevalt 8500
Lietuvos valdžia turės dau
giaus ar mažiaus nusiliesti
Subacription Ratas:
I8.I ' par year in Caaada.
17.00 per year outride of Chicago. lenkams, ir tuomet ryšiai
>8.00 per year In Chicage.
tarp Lietuvos ir Lenkijos
8e per copy.
bus taip ankšti, kad jie ne
Entered aa Secoad Claai Matter
March ITth, 1914, at the PeM Office daug kuo tesiskirs nuo uni
of Chlcago, 111., uadar tha act of
jos.
March 2nd, 1879.
__ _
z—_ __ Ilaklrfant
Mdtldieniui. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halited St., Chicągo,
III. — Telefonai: Rooeavelt 8500.

Užstatomoj! Kaina:
Chlcagoja — paltu:
Metama _---------- -- ------Pusei meti ------------- -----Trims imlntdame
.....

2.25
1.75
1J»

Chicagvje — per naAlotojaai
Viena konifa
Savaitei________________
Minėsiu! _______________

Metami
metą
mtoedanui
mtoMiami

Pamate savo
klaidą.

03
18
75

>7.00
4.00
2.00
. 1.50
. .75

Lietuvon Ir kitur nlstaduM
(Atpiginu)
Metams__ __
- ---------- 18.00
Pusei metą -........
r . 4.50
Trims mlneslams
„_____
. 2J25
Ptai<ua reikia siųsti palte
Orderiu, kartu bu užsakymu.

Money

a

MMM

Panašu į uniją
Vakar “Naujienose” tilpo
sutarties su Lenkija projek
tas, kurį Lietuvos delegaci
ja pasiūlė Briuselio kon
ferencijoje. Tame projek
te yra daug tokių dalykų,
kurie daro Lietuvos ir Len
kijos santykius labai arti
mais.
Projekte siūloma sudary
ti defensyvę militarinę kon
venciją tarp Lietuvos ir
LeHkijos. Toliaus, siūloma
padaryt tarp Lietuvos ir
Lenkijos prekybos sutartį,
laikantis labiausia favorizuojamos šalies principo
(tai reiškia, kad Lietuva
pasižada neduoti jokiai ki
tai šaliai geresnių prekybos
kaip Lenkijai, ir to
kį pat pasižadėjimą duoda
Lenkija Lietuvai). Lietuva
užtikrina Lenkijai liuosą
priėjimą prie juros visais
savo geležinkeliais ir van-

Oficialė bolševikų telegra
mų agentūra “Rosta-Wien”
išspausdino laišką, kurį Le
ninas parašė užkariautomsioms Kaukazo respubli
koms. Tame laiške tarp
kitko sakoma:

“Yra sunku išplėtoti
Sovietų sistemą, kaipo
pereinamąją formą linkui
Socializmo, tokioje šalyje,
kur ūkininkai dar labiaus
persveria savo skaičium

Rusijoje tie smulkieji savininkai^ kuriuos bolševikai
norėjo išnaikinti, paėmė
viršų ant sovietų valdžios.

demokratai. Tatai aiškini pasirodė, kuomet Steigiamajam Sei
me buvo svarstoma socialdemo
kratų interpeliacija delei varžy
mų švęsti pirmąją gegužės die
ną. J tą interpeliaciją atsakinė
jo net trįs ministeriai, ir kada
diskusijos pasibaigė, tai soc.dem. pasiūlė sekamą rezoliuciją:

P ■......... ■■■■ ■■■■!*

“Seimas, išklausęs valdžios
atsakymą į interpeliaciją dėl
trukdymo 1-osios gegužės
šventės, areštų ir mušimų,
randa, kad valdžia nėra pasi
žadėjusi imtis priemonių ko
vai su panašiais žvalgybos
agentų darbais vietose, kad
toks valdžios nusistatymas
neleistinas ir nesutaikomas
yra su jokia tikrai demokra
tine tvarka.”

FANATIKŲ BIZNIS.

Fanatikai viską daro fanatiš
kai. Net ir tada, kada jie ima
si kokio biznio arba eina pasi
linksminti, tai jie suranda pro
gos išniekinti kitaip manančius
žmones ir parodyti jiems savo
neapykantą.

Bridgeporto parapija, Chicagoje, rengė pikniką tuo tikslu,
žinoma, kad padarius kiek pini
šita rezoliucija buvo atmesta
go. Bet pasitaikė, kad tą pažią
“krikščionių” balsais (liaudinin
dieną parengė pikniką ir vienas
kai susilaikė nuo balsavimo).
lietuvių bankas. Vaje, kiek dėl
Kitą rezoliuciją pasiūlė liau
to tapo išlieta tulžies “Draugo”
dininkai, kurie pasmerkė val
špaltose!
džios agentų darbus, bet kartu
Aprašydamas tą parapijos išreiškė viltį, kad valdžia atei
pikniką, kunigų organas prisi tyje su valdys agentus. Šita re
minė ir apie senovės krikščiony zoliucija taip pat buvo atmes
bę, ir apie Romos ciesorius^iku- ta.
rie persekiojo krikščionis, ir apie
Seimas pagalios priėmė krikš
katalikų dorybę, ir apie pagonų čionių demokratų rezoliuciją,
nedorumą. Bankieriai, kurių kurioje pilnai pateisinama val
piknikas šiek-tiek pakenkė pa džios agentų darbai ir reikalau
rapijos bizniui, yra lyginami jama, kad valdžia ir toliaus
net prie kruvinojo imperatoriaus griežtai kovotų su “tėvynės

Lenkų ir lietuvių katalikai
norį įsteigti vidurinėj Euro
poj didelę katalikų valstybę,
kad sustiprinus klerikalizmą.
Kad Lietuvos klerikalai prie
to linksta, tai paliudija ir
‘Lietuvos Ūkininkas’, kuris
sako: ‘Mūsiškiai krikščionys
demokratai taip ir varys krik
ščioniškąją uniją su lenkais,
kaip ktųiir dabar daro, per
Varšuvą siekdamies su popie

Rusijoje per tris suviršum
metus bolševikai vedė atka
kliausią kovą prieš smul
kiuosius savininkus ir prieš
inteligentus, o šiandie bol
ševikų vadas jau pataria
savo vienminčiams Kauka
ze būti atsargiais ir nuolai
džiais linkų tų visuomenės
sluogsnių. Tai reiškia, kad
ta žiauri politika, kurią
bolševikai praktikavo Rusi
joje, pasirodė, kaip netiku
si.
Socialistai kritikavo tą
politiką visą laiką. Jie nu
rodinėjo, kad tai yra utopi
ja manyt, jogei diktatūros
priemonėmis galima praša
linti ištisas visuomenės klesas.
Ekonominiai santy
kiai yra stipresni, negu val
džia.

ST. PŠIBBEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
— Gordonas visame kaltas.
Nuo to laiko kaip jisai nušovė miškasargį — o jisai jį turėjo nušauti dėl apsigynimo
—jisai atsidūrė [liktos dvasios valdžioj. Gordo
nas neprivalo ant jo pykti už tai, bet jisai dėl
jo, Okoneko, dar aršesnis, negu pikta dvasia...
Jam labai patinka agitacija už astuonių valandų
darbo dieną, už didesnę užmokestį.

Nežiūrint visų kliūčių, kurias
darė “krikščionims” tie žiaurus
“Neronai”, parapijos piknikas
turėjęs apie $2,300.00 įplaukų,
ir “Draugo rašytojas šaukia:
“Garbė šv. Jurgio parapijonams, kad jie, kaipo katali
kai, suprato Savo pasiuntiny
stę ir ją parodė savo pasielgi
mu.” .

Katalikų pasiuntinystė, reiš
kia, yra važiuot į savo parapijos
pikniką ir išleisti tenai kuodaugiausia pinigų. Daugelis kata
likų veikiausia iki šiol nė neži
nojo, kad jie yra šitokiam tiks
lui atsiųsti į šią ašarų pakalnę.

LIETUVOS VALDŽIA IR
PARTIJOS.

Licluvos valdžia susideda iš
krikščionių demokratų ir liaudi
ninkų demokratų, tečiaus ją
pilnai remia tiktai krikščionys

Juk Gor viršų.

donas žino, kaip energiškai jisai vedė tą agita
ciją. Bet tas, kas šiandien atsitiko...
Tai buvo visą laiką pakartojimas tos pačios
istorijos žodžių.

Su kiekvienu žingsniu priekyn, jo baimė
prieš nežinomą ateitį vis augo. Jam rodėsi, kad
kas tai visą laiką seka paskui jį, žingsnis paskui
žingsnį.
Įėjo į siaurą taką, tarp dviejų duorpinių
duobių.
— Kur mudu eina va?. — staiga paklausė
Okonekas ir bailai apsidairė aplinkui.
Tą pačią valandą Gordonas iš visų špokų
stūmė jį nuo stataus>|i|ijnto. j
Okonekas išgąstingai'suriko ir nugrimzdo
su galva vandenyj.
Pats Gordonas, stumdamas Okoneką, pa
slydo ir parpuolė.
Pirm negu spėjo atsikelti nuo slidžios že
mės, Okonekas išsinėrė ir, kovodamas su mirtim,
įsikabino į jo kojas. Gordonas pajuto, kaip
jisai traukia jį su pepaprasta
jąuW, kflįp

Ne!
Norėjo jau eiti, bet staiga jam pasirodė,
kad tas viskas tęsėsi tik kelias sekundas ir Oko:
nekas dar gali būti gyvas.
Vėl ėmė laukti; suskaite iki tuksiančio,
idant atspėjus laiką, paskui norėjo eiti, bet ka
žin koks keistas jausmas laike jį prie duobes.
Pagalios įtikino save, kad Okonekas jau
senai nuskendo, ir nuėjo.
Laipshiškai pradėjo nusiraminti.
'Taip buvo reikalinga pasielgti! Taip būti
nai. turėjo atsitikti!
Kokią vertę gali turėti gyvastis vieno mu
žiko? Paskirtą jam rolę jisai jau atliko, Jisai
juk buvo tik aklas įrankis, o juk vitrikas dažniausiai išduoda vagį.
Nusispjovė.
Tiktai tą šauksmą, tą baisų šauksmą jisai
nekaip negalėjo užmiršti. Visą laiką skambėjo
jo ausyse.
Bet besiartindamas prie namų užmiršo ir
šauksmą. Dabar jisai galvojo apie išnaikinimą
visos apk linkės... Toksai buvo sumanymas ar
timoj ateityj..... Du, ha, juokingas Šopenhaueris,

Karo vilkai staugia.
Landžioja po kongreso prieme
nes uostinėjas su laikraštinin
kais.
,»

kilti revoliuci ir dirba taip, kaip niekur kitur

[Iš Federuotosios

man dar neteko matyt, šiaip,

ne tiktai socialdemokratai, o ir
“Jeigu Lietuvos valdžia”,
liaudininkai demokratai su valtęsia “Keleivis”, susidėsianti
steičių sąjunga.
IŠ to matyt,
su Lenkija tokion unijon,
kad valdžios politika yra pilnai
apie kokią svajoja Lietuvos
patenkinti tiktai klerikalai. 0
kunigai, tai Lietuvoje galė
tos valdžios priešakyje stovi
liaudininkas, Dr. Kazys Grinius! sianti kilti revoliucija. Liau
dis negalėsianti to pakęsti ir
Jam turi būt gėda.
pradėsiapti šluoti dabartinę
Liaudininkams su valstiečiais
valdžią laukan. Galimas esąs
tėčiais irgi nedaro garbės tas
daiktas, kad liaudį parems ir
faktas, kad jų žmonės dalyvauja
armija, šauliai tikrai esą
tokioje valdžioje, kuriai jie pa
nusistatę prieš vienijimąsi
tys neturi pilno pritarimo. Tai
su lenkais.”
yra jau net ne bendradarbiavi
mas su klerikalais, o stačiai berMatyt, kad ir Lietuvos val
navimas klerikalams.
džia bijosi revoliucijos. Todėl
ji taip aštriai &nS persekioti
KODĖL JIE BIJOSI VIEŠUMO. savo priešus. Kada valdžia var
toja terorą, tai yra aišku, kad ji
šioje vietoje jau buvo nuro yra nusigandus.
dyta, kad Lietuvos diplomatai
derasi su Lenkijos atstovais
slaptai ir ap|e tas derybas labai Turi būti patriotingi ir dirbti.
mažai teinformuoja visuomenę.
“Keleivis” mano, jogei Lietuvos
VVashington. — Prezidentas
valdžia bijosi viešumo dėlto,
Hardingas nori, kad federalės
kad ji vykina tokią politiką, ku
valdžios darbininkai hutų pa-<
riai nepritaria Lietuvos žmo
triotingi, ir vasarai užsibaugus
nės?
— sukatomis dirbtų visą die
So. Bostono laikraštis sako: ną.- Ką pasakys darbininkai,
“Mums teko girdėti, kad nežinia, bet veikiausia valdžios
Lietuvos valdžia žada dėtis reikalavimui pasipriešinti jie
su Lenkija vienon unijon. nedrįs.

šlapios durpes slenka iš po jo kojų, bet viename
akiesmirksnyj ištrauko vieną koją ir su nežmo
niška spėka spyrė Okonekui į galvą.
Išgasties šauksmas!
Gordonas atsikėlė ir žaibo greitumu apibė
go aplink duobę. Kitoj pusėj buvo suversta
augšlos durpių krūvos, kurias jisai ir mete j
duobę su karštligišku greitumu.
Spėkos jo šimteriopai užaugo. Į kelias mi
nutes jisai visiškai užpylė duobę toj vietoj, kur
nustūmė Okoneką.
Tik dabar jisai atsigavo. Ir pajuto pasibiaurėjimą.
— Ne, šimts velnių! Aš dar nepuoliau taip
žemai, kad tapus būro laidotoj u.
Palauke, ar neiškils dar kartą Okonekas į

šešėliai. Paraše Tulelis. Ir
vertimai iš Guy de Manpassant. Spauda “Dirvos”, CIe
veland, Ohio. 1921. Psl. 160.
Kaina 501 centų.
želmenį ja. M. 1, No. 1. 1921.
Leidžia Aptiekorius P. A. Ja
lui, Boston, Mass. (Brošiūrėlė
16 pusių. Leidėjas sako, kad
tas jo leidinys esąs “Botanikos
Mokslo Žurnalas, leidžiamas
trečią »mėnesį”.)

« « JT*.

ja.

“Kaip tas Neronas su savo
valdininkais neiškęzdavo ne
nuėjęs pasigėrėti kaip liejasi
krikščionių kraujas, taip ir
bankieriai neiškentė neatsi
lankę į šv. Jurgio parap. pik
niką.”

Įvairenybės.

Prof. Einšteinas apie Ame
riką. — Paskilbusis Europos
mokslininkas, prof. Einšteinas,
kuris nesenai lankėsi Jungtinė
se Valstijose ir kurį amerikie
čiai taip karštai priėmė, da
bar sugrįžęs Europon šiaip apie
Amerikiečius atsiliepia:
— Tas begalinis entuziazmas,
žium?
su kokiu Amerikoj mane pri
“Lenkų spauda dabar pas imta, yra tipingai amerikomškas. Priežastis to, jiegu aš
kelbė, kad Briuselio konferen
teisingai supratau, yra ta, kad
cijoj, kuri buvo sušaukta
žmones Amerikoj įbėga lo nuoneva Vilniaus klausimui rišti,
bodauja, daug labiau ne kaip
tikrenybėje buvo svarstoma
mes Europoj. Antra vertus, be
Lenkijos ir Lietuvos unija.
galo maža ką gero jie teu sati
Ir kaip tik tuo pačiu laiku
ir tini. Pavyzdžiui, New JorWashingtone užsidaro Lietu
kas, Cliicaga, Clevelandas tuvos Informacijų Biuras (jisai
savo teatrų ir konjau ir vėl veikia. tc.N *” Red ) Ir* dur <1kent
W 4 1 - a A a av« 1 ....
ką jie
certų, bet kiti miestai
nes jam draudžiama paskelbti
turi? •Amerikoj yra miestų
teisybę apie Briuselio dery
turinčių po milijoną gyventojų,
bas. Buvusi Briusely Lietu
ir to nežiūrint, koks jų nuskur
vos delegacija nenori, kad lie
dimas — intelektualinis nu
tuvių visuomenė žinotų, kas
skurdimas! Žmonėms dėlto
tenai buvo tariama, ir lenkų
darosi smagu, jie kas jiems
skelbiamų žinių ji neužginči
duoda ką nors, su kuo jie ga
ja.”
li pažaisti ir pasididžiuoti. Ir
“Keleivis” sako tečiaus, kad jie tatai daro su didžiausiu en
pusiau-oficialėse sferose esan tuziazmu. .. Visame ‘ Amerikos
ti tokia nuomonė, jogei Lietuvos gyvenime dominuoja moterys.
žmonės nieku budu nepritarią Vyrai absoliučiai nieku o nie
unijai su Lenkija, ir jeigu val ku nesiinteresuoja, kaip tik sa
džia sutiktų steigti tą uniją, tai vo darbu: jie dirba ir dirba

Vienoje vietoje “Drau priešais”.
Lietuvoje galėtų
likusiąją dalį gyventojų, Nerono!
go” aprašyme skaitome:
Prieš šitą rezoliuciją balsavo

negu Sovietinėje Rusijo
je. Atsargi ir nuolaidi
politika linkui smulkio
sios buržuazijos, inteli
gentų ir ypač valstiečių
bus visai vietoje.”

Kaina 50c.
Tautos Vainikas. Puikausią
eilių-dainų ir deklamacijų kny
gelė. Knyga II. Spauda ir lė
šos “Dirvos”, CIeveland, Ohio.
1919. Psl. 144. Kaina 5Oc.
Užkeikta mergelė. Sceniška
pasaka keturių aktų, šešių ati
dengimų. Parengė V. J. Pie
taris. Spada “Dirvos”, CIeve
land, Ohio. 1920 PS1. 35. Kai
na 25c.
Augusi Strinberg: Tremtinis.
Vieno veiksmo perstatymas.
Vertė A- A. Tulys. Spauda
“Dirvos”,
CIeveland, Ohio.
1920. Psl. 47. Kaina 25c.
V. J. Budrikas: Filosofijos
Straipsniai. Spada “JJirvop”,
CIeveland, Ohio. 1920. Psl. 232Kaina 1.00.

jie yra moterų žaislas, jų,
taip sakant, šunyčiai pažaisti;
ir jos jais žaidžia ir leidžia
pinigus be jokio saiko, pasinčrusios kažinkokiuose aikvojimo nikuose.

Jos

daro visa,

dėl mados, kas madon pareina;
dabar jos kažin kaip pasigavo
‘Einšteiną madą’ zir jai atsida
vusios. .. Kai dėl mokslinio gy

venimo Amerikoj/ na, tie^.
man teko susitikti su ištikrųjų
šauniais
ir pasižymėjusiais
mokslininkais profesoriais, lė
čiau lyginti iš viso mokslinį
Amerikos gyvenimą su Euro
pos butų visai nesąmonė.—
—r»f"
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Nauji Raštai.
Redakcijai atsiųsta paminėti
šie nauji leidiniai:
Žemaičių
Antanas:
Trys
Vaizdeliai. Gedimino apsilan
kymas Vilniuje.
Miškas ir
Keleivis. Du keliu. Brooklyn,
N. Y. 921. 14 mažo formato
pusių. Kaina nepažymėta.

Trimitas. Eilių ir deklamaci
ją knygelė, paraše K. S- Karpa
vičius. Spauda “Dirvos”, CIe
veland, Ohio. 1920. Psl. . 141.

— Kur Ostapas? — užklausė, patylėjus.
keikė gyvastį, o aukauti jos nenorėjo.
— Pasikorė.
Bakuninas bent buvo nuoseklus...
Ji nė kiek nenusi s tebėjo.
Ir vėl pradėjo galvoti apie kunigą, su kurio
Taip persėdėjo gal valandą laiko, nė žodžio
pagclba tikėjosi patraukti prie savo naikinimo
pienų tuksiančius ir desėtkus tūkstančių žmo nepratarę.
— Šiandien aš nustojau tave mylėjus, —
nių, kad parengus Gartmanui vietą dėl t vėrinio...
prabilo ji pagalios ir atsistojo.
Ir nusišypsojo.
Padavė jam ranką.
Jisai paėmė tą ranką ir pabučiavo.
Įėjęs kieman, jisai pa teinijo savo kabinete
—Ačiū tau, — tarė jis tyliai. — Meile prie
šviesą.
tavęs davė man tvirtybes ir nerimasties. Kitaip
Polė numirė.
aš nebūčiau galėjęs to atlikti...
Jisai žinojo tą tikrai.
— Likis sveikas!
Kambaryj sėdėjo Helė su nesveikomis pla
— Kur i tu eini?
čiai pramerktomis akimis. Kuomet Gordonas
— Namo.
įėjo, ji apžvalgė jį paviršium ir žiurėjo priešais
Valandėlę jis galvojo apie tai, kad lauke
save.
',

Nuo drabužių Gordouo varvėjo dumblas ir naktis, kad lyja.

vanduo, bet jisai neatkreipė į tą atydos. Mirti
nai nuilsęs jisai parpuolė kėdėn ir žiurėjo į ją,
jos neina lydumas.
— Pole numirė, — prabilo ji pagalios.
— žinau.
Vėl praėjo daug laiko.
— Ji buvo tavo numylėtinė? —- staiga ji pa
klausė.
— Taip!
Nusijuokė krūpčiojančiu juoku.
— Ko tu alėjai tąsyk pas mane? Ko norėjai
nuo manęs?
j
— Aš nenorėjau, kad tu lerŠlum savo sieloj
mano paveikslą, turėdama santykių su kitu.
—Meluoji!
Ne! Tiesa, kuomet aš ėjau pas tave, aš ne
galvojai! apie tai, bet kai pamėlau tave, vėl paįnylčjiiu.
— Tat kogi tu atėjai?
— Kad paliuosuoli Ostapą... jisai pradėjo
jus dviese la viską padarote?

(lordonas neatsakė

PreSosl

New York.
Kairo vilkai ir
y1
vėl pradeda staugti. Newyorkiškio Federuotosios Presos biu
ro korespondentas andais gavo
ilgą laišką. Laiškas rašytas iš
Bridgeport, Conn. valstijos. Po
juo pasirašo: J. F. Hennessey,
Lake Torpedo Boat kompanijos
viršininkas.
Imtų daug vietos visą laiško
turinį atpasakoti. Pakaks to,
kad pasakysime, jogei laiške rei
kalaujama daryti visa, kad gin
klavimąsi netik kad nebūtų su
mažintas, bet — padidintas.
Įrodoma, kad Jungtinės Valsti
jos privalančios turėti galingą
laitfyną; kad Anglija turi gerų
submarinų ir pienuoja statydint/
naujus milžiniškus karo laivus.
Tas pats, girdi, ir su Japonija.
Taigi, šios šalies valdžia nieku
budu negalinti galvoti apie ma
žinimą ginklavimosi, bet kaip
tik priešingai — apie jo didini
mą. O tame darbe galinti teikt
“neįkainuojamos paspirties” ji.
Torpedo Boat kompanija...
Yra žinoma, kad tą laišką jo
autoriai yra pasiuntę visų laik
raščių redakcijoms, pavieniems
laikraščiams ir dagi kongresmanams.
Karo vilkai staugia. Jie uos
tinėja iš kurios pusės vėjas at
neš naują parako durnų ir krau
jo dvelkėsį.
EPIGRAMA.

Yr žmonių, kur taip daug rašo
Ir taip gausiai žodžius sėja,
Lyg perkūnas iš botago
Žvilgsnio kirčiu sumirksėjo.
Taip ir musų demokratai,
Komunistai, bolševikai,
Kairiasparniai autokratai,
Juodoskvcmiai (tai minykai)

Šunis kart organizuojąs
Ant liaivlios vargios krutinės.
Surištų jie ir jų kojas,

Bet nepasako ne žodžio; žino Jei tektų drąsos cininga.

jo, kad veltui ją atkalbinėtų.
Duryse ji sustojo.
— Tai ji ištikrųjų buvo tavo numylėtinė?
— Taip!
Išėjo.
Gordonas dar ilgai sėdėjo, paskui atsistojo
ir persivilko drabužiais. Ant grindų buvo bala
purvino vandens.
Biauru!
Nuėjo į kambarį, kur buvo pašarvota Polė.
Ilgai žiurėjo į ją, paskui paėmė sustingusią ran-

Kanarėlė numirė. Dabar ji buvo rami.
Lauke švilo.
Gordonas dirstelėjo pro langų.
Mirusios ranka degino jo liepsnojančias
karštligėj delnus.
Išvydo tolumoj jaują. Buvo lai kreniatorija, milžiniškas Ostapo kapas.
Rytoj jojo siela apsijuosus ugnim. Rytoj
jisai pavirs dulkėmis, iš kurių paėjo. Ir aš
parodė rytoj atsiliuosuosiu nuo savo praeities, idant pro-*
dejus naują darbą.
[Galas]

Bet dabar dar vis kai žmonės
Tėvų širdį, gražius žodžius
Tik pareiškia “iš malonės”.
Ak žmonoms, kurie jų meldžia

Kad už nosies juos vedžiotų
Ir pertų jiems kailį rambų,
Gal tad proto daugiaus duotų,
Nutildytų karštą jausmą.
Om. Hynous.

DR. A. M0NTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Eaat Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862 1
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted SU Chicsgo, HL
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I Pasaulio Darbininką
Judėjimas.
Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir
geriausia vieta laikymui pinigų yra

UNIVERSAL STATE BANKAS
(Under State Government Supervision)

Capital $200,000.00

Surplus $50,000.00
Banko turtas siekia $3,000,000.00.
ČIONAIS VISŲ PINIGAI RANDASI SAUGIOJE VIETOJE, NES
TA SAUGUMĄ UŽTIKRINA SUV. VALSTIJŲ VALDŽIA, KURI
SAVO PINIGUS LAIKO ŠIAME BANKE.
j
PINIGUS IŠMOKAME ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO.

Iki 15 d. Liepos ant visų padėtų ir perkeltų iš kitų
bankų pinigų mokėsime pilnų nuošimtį.

Pinigus j Lietuvą
♦
ir kitur
Geriausiai ir greičiausiai
Pasiunčia
Universal State Bankas
LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų i Lietuvą ir iš Lietuvos.
PASPORTUS parūpiname greičiausiai.

Musų Real Estate Departamentas
visados ir kiekvienam teisingai patarnauja pirkime ir paixlavime
ir kituose reikaluose.
BANKO VAIANDOS:
Kasdiena nuo 9 iki 4 po piet.
Utarninkais: nuo 9 iki 4 po
po piet ir vakate nuo 6 iki
8:30. Subatomis, visą dieną
iki 8:30 vai. vakare.

BANKO VALDYBA:

Josep J. Elias, Pres., Wm. M.
Antonison, Vice-Pres. & Cash.
Joseph J. Krasowski, VicePres., S. V. Valanchauskas,
Ass’t Cash.

Universal State Bank
Chicago, Ilk

3252 So. Halsted St.,

JUNGTINES VALSTIJOS.
I
Indai jurininkai laimėjo
savo bylą.
New York. — Trysdešimts
trys indai jurininkai, kuriuos
čia buvo palikęs anglų laivas
City of Norwich, pagalios savo
bylą laimėjo. Laivo savininkai
dabar turės užmokėti tiems ju
rininkams algas, duoti jiems
maistą ir padengti kelionės lė
šas į jų gimtinį miestą Bom-

Praeitą balandžio mėnesy Ci
ty of Norwich atplaukė į New
Yorko prieplauką. Indai juri
ninkai ėmė guostis, kad laivo
valdininkai su jais nežmoniškai

elgėsi. Kada laivas plaukė iš
Indijos, tai jurininkams žadėta
duoti gerą maistą ir drabužį —
laivui išplaukus į šaltą srytį.
Bet tai buvo tik prižadai, kurių
laivo valdininkai nepildė. Ka
da jurininkai ėmė reikšti nepa
sitenkinimo, tai tie valdininkai
jiems ir valgyt nebedavė: jie tu
rėjo tenkintis tokiu maistu, ku
rį, kaip jie sako, “ir šuo neės-j
tų”. Beto ,tie patys valdinin
kai indus jurininkus be pasi
gailėjimo mušę.
Tad laivui atplaukus į New
Yorką, indai jurininkai pradėjo
teirautis “kokios nors rodos”.
Bet laivo valdininkai apie tai
greit sužinojo ir jurininkus vi
sai atsisakė priimti ant laivo.
Per dvi dieni ir nakti jie gulėjo į
neturėdami nė mais
“doke
to nė tinkamo drabužio. Paga
lios, laivas išplaukė atgal ir ju
rininkai liko “likimo globai”.
Jais ėmė rūpintis atatinkamos
piliečių organizacijos, kurios
taipjau užvedfl bylą.
Dabar toji byla laimėta. Lai
vo savininkai turėsią išmokėti
apie dvidešimt tūkstančių dole

VOKIETIJA

Ir vienius ir kitas sakosi kovoją
prieš — “bolševizmą”.

Jau Galima Siųsti
Pinigus į Vilnių
BALTIC STATE BANK sudarė reikalingas sutartis siun
timui pinigų į tas Lietuvos dalis, kurios dar yra lenkų užimtos.
Siunčiame pinigus į Vilnių ir į visas kitas vietas, su pilniausiu
užtikrinimu.

Duodame pilną garantiją, kad per musų Banką siunčiami
pinigai bus tikrai ir teisingai išmokėti adresatui. Jei nebūtų
galima, išmokėti dėl kokių nors priežasčių, tai pinigai grąžina
mi atgal, atskaitant tikai ekspensus, neviršaus 5% (5c nuo
dolerio).

Ikišiol Amerikos Lieuviai buvo susirūpinę, negalėdami pa
duoti pagalbą savo giminėms lenkų užimtose vietose. BET
DABAR JAU GALIMA.
Musų siunčiami Lietuvon pinigai dabar yra išmokami labai
greitai. BĖGYJE 6 SAVAIČIŲ NUO PASIUNTIMO DIENOS
GAUNAME Iš LIETUVOS KVITUS.

Pasinaudokit musų greitu patarnavimu!

BALTIC STATES BANK

Bank

I

Central Manufacturing Distriot Bankas yra vienas iš didžiausių ir stip
riausių įstaigų Bridgeporto apielinkėje mokės dpozitoriams pilnų procentą už
pinigus padėtus net iki Liepos 20. šis Bankas yra visiems gerai žįnomas,
kaipo VALSTIJINIS BANKAS ir kaipo saugiausia vieta žmonių pinigams.
Šiame Banke darbuojasi net šeši lietuviai darbininkai ir todėl jeigu nekurie
depozitoriai nei vieno žodžio angliškai nekalbėtų vistiek gali atlikti savo rei
kalus LIETUVIŠKOJE KALBOJE.

£■ UUMUJUUIMBJVUDI
9
g m
Praktikuoja 80 metai
Ofisas i
8149 S. Morgan St, kerti g2 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS^
■
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
9 Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 887

Atkreipki! Atidą į Tą

DR/ ’ . GLASER

Kad šis Bankas priima pinigus ir ant šešto procento su pilna atsakomybe
ir saugumu. Klauskite platesnių informacijų nieko nelaukdami.

Central Manufaturing
District Bank
A STATE BANK
1112 West 35th St Arti S. Morgan Street.

DR. M. T. STRIKOL'IS

Bankas atdaras kasdien iki 8 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgai
People Teatro Name,
1616 W. 47th St, Tel. BoiL 160
VALANDOS:
6 Ud 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263 *

A STATE BANK

BANKO TURTAS VIRŠ $6,000,000.00.
Siuntimas pinigų, pasportai ir laivakortės ant visų linijų

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.

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

g ■■■■■■■■■■■ nimi
Telephone Yards 5832

PirmutinisLietuviškasValstijinis
Bankas Amerikoje

| DR. M. STUPMICKI
8107 So. Morgan St,
Chicago, IU.
3 VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta

Ir nuo 5 Iki 8 vakaro.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTS

1 2201 W. 22-nd ir Leavitt Sts.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dienų.

Turime garbės priminti lietuvių visuomenei, kad dabar geriausia laikas, perkelti jūsų pinigus ne
sugadinus nuošimčius; j savo Valdišką Metropolitan State Banką, kuris yra netik ką po<Valstijos val
džios priežiūra, bet dar paremtas šio banko šėrininkų turtu viršijančiu daugiau kaip 12,000,000.00 dol.
Kviečiame visuomenę, pradėti taupyti jūsų pinigus arba atidaryti čekių sąskaitą šiame banke. Mes
lygiai busime dėkingi pradėjusioms taupyti didelę ar mažą sumą. Pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo.

MOKA 3% I METUS

■

■

.

Skolinam pinigus ant 1-mo mortgečio už 6% keliaujantiems į Lietuvą, parūpinant pašportų vizą
dykai; perkantiems pas mus laivakortę. Parduodam draft čekius, pagal dienos kuisą, kuris bus mai
noma visose Lietuvos bankose.
Rankos Valandos: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Utaminke ir Subatoins iki 8:30 vai. vak.

tokį pat pareiškimą dabar davė
ir Vokiečių savanorių kariuome
nės komanduotojis, generolas i
Hoefer.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kalbėti apie bolševizmą Aug
štojoj Silezijoj, suprantama,
yra tik nesąmonė. Iš pusantro
miliono gyventojų tenai yra ne
daugiau kaip penkiolika tūkstan
čių komunistų. Bet tuomet —
kodėl visa tai daroma?
Varšavos komediantas pirmon
eilėn tai daro, kad “pasigerinus”
talkininkams, ypač Franci j ai.
Iloeferis tai daro ir gi tik dėlto,
kad jisai neliktų “blogesnis”.
Ir vienas ir kitas turi “tam tik
ro pamato”. Tiek Korfanty,
tiek gen. Hoeferis žino, kad
Augštosios Silezijos darbininkai
yra griebtai nusistatę prieš
juos

Francijos darbininkai
nerimauja.

Paryžius. — Francijos darbi
ninkai gyvena sunkius laikus.
Frakciniai kivirčai jų politines
mzzmmnmmmmz of.chicaoo amaaazzazzzmm
ii’ profesines organizacijas ko
MilvvaukeeAve. cor. Carpenter St.
ne visai palaidojo. Tinkamai
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM savo samdytojų pasinio j tinus
atremti jie šiandie negaliTo neveizint, po pirmųjų
da i dų-k i vi rčų da ri >i n i nk ai ima
atsipeikėti. Dardma visa, kad
Saugios Depozitu Dėžės
apardytąsias organizacijas
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
stiprinus ir savo veikimą
Atdara panedellais ir subatomis Iki 8 vai. vak. stačiu taip, koks jis buvo pri<
.
didįjį karą Ir jam besitęsiant
securitv

hoaPa
sekmingai pa
701 W. Slot St.
tarnauja
prie
Tel.i Yards 8654
gimdymo.
Duo
Du blokai nuo Halsted
St. į rytus.
Kampas Union Avė. da rodą viso
kiose
ligose
AKUIERKA
moterims ir
merginoms.
Baigusi
Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak-

Už Visus Pinigus Padėtus
Pirmiau Liepos 20os Procentus
Gausite Nuo Liepos Imos

frT

Augštojoj Silezijoj!

FRANCIJA

Apsauga Padėtiems Pinigams

■ilvanijoi
AKUŠERKA
pitalise.
Mrs. A. Michniewicz

Metropolitan State Bank

Patentuotasai
Londonas
Varšavos komediantas, Adelbertas Korfanty, kada jo komedija
Augštojoj Silezijoj užsibaigė
dideliu fiasco, dabar paskelbė
viešą pareiškimą, jogei... jis vi
są laiką kovojęs tik tuoju tikslu,
tad nugniaužus komunizmą
Visa tai jis tikrina niekam ki
tam, kaip
talkininkams. Bet

- tūtavusi Penn-

Iš MONTRE ALIO TIESIOG I KAUNĄ TIK $113.50
Šis yra tiesiausias Lietuvon kelias. Lenkiją aplenkiant.
Laivų ruimai po 2, 4 ir 6 lovas. Tik 8 dienas ant vandens.

Laivai išplauks

July 2, 16, 23, 30.
August 6, 13 ir 27.

Pirkite Laivakortes pas Jūsų seniausią Chicagoje Agentą.

A. OLSZEWSKĮ
3251 So. Halsted St., Chicago.
Pašportus parūpina.
Pinigams Lietuvon vežtis parduoda Draftus ant Bankų Kauno, Šiau
lių, Raseinių, Panevėžio, Marijampolės ir kitų Lietuvos miestų.

Padaro Ingaliojimus (Doviernastis)
(Amerikos valdžia leidžia gryžti atgal laike 6 mėnesių po išvažiavimui)
Naujas Olszewskio ofisas dabar ne Banke, bet kitoj pusei
•
gatvės, priešais Banką.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

GANAUlAN ji, PACIFIC
SERVICES

OCtAN

“MALTTONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERICK BROS.,
3700-10 S. Halsted St.
Tel, t Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

st

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryta Dd
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Proąpect 8466

; DR. C. Z. VEZELIS S
Lieta vis Dentistaa

d« ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWERPO, HARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

4712 Soath Ashland Avė,

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
InSuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

1900 So. Halsted

Į IR Iš LIETUVOS

PRANEŠIMAS:

South Side Beverage Co’s.

DR. YUSKA

arti 47-toe gatvis

IV ■ ■ MMMnnMM ■■ ■ ■ ■ M W
Tel, Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street,
Chicago, Ui.
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietevys Dentistaa
10801 So. Michigan Av, Roeelaad.
Valandos: 9 ryto Ud 12 dieną
Nuo 1 po pietų Ud 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Hahted St, Chicago, HL
kampu 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Phone Canal 6222

Tel. Monroe 2804

DR. K. NURKAITIS

DR. W. F. KALISZ
Speeialuniast Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

840 W. 33rd St.
Yards 27S0
CHICAGO.

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

_____

NAUJIENOS, Chicago, III

Kad jau revoliucija
tai revoliucija.

Europaan American Bureau

(Feljetonėlis)

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
SiuniimaH pinlgrų, laivakortčs, pašportai ir tt.

Atčjo toki

Perkelkit Savo Taupymo
Accountą į ši Tvirtą
Valstijini Banke
29 metai ty pačių žmonių pasekmin

gai vedamas.

3% MOKA UŽ TAUPYMĄ
Perviršis virš $5,000,000.00

6% Pirmo mortgečio
Auksiniai Bondsai

Pardavimui

SCHIFF S STATE BANK
Roosevelt Road, arti Halsted St

Atdara utarninke ir subatoj iki 8 vai. vak
Nedėlioj iki 12 pietų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybas ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.
Pinigus gavo
Draftai

Perlaidos

Išmokėti čekiai

1571
J. Kazakevičius
1636
P. Dapkus
1654
Sočiai Demokratas
1660
V. Bukavičluns
1702
B. Uškurienė
1704 B. Uškurienė
1705
V. Navinskas
1724
A. Skutas
1728
P. Petrauskas
1822 A. Appeal
1825
M. Kasperaitė
1830
O. Vaičiulis
1835
S. Balnionis
1840
A. Skukauskas
1848
J. Lukoševičius
1855
J. Vaičiūnas
1860
S. Kaupas
1872
A. Zalatorius
1874
O. Vaičienė

1883
1885
1887
1888
1889
1896
1897
1898
1903
1904
1909
1931
1939
1946
1951
1960
1964
1975
1992
1998
2029

S. Jučkevičius
P. Putriua
S. Turą
V. Vosylienė
S. Navickas
P. Bindokaitienė

A. ’Sirgydis
J. Rakauskis
K. Rakauskis
S. Kulekauskis
K. Žukauskaitė
J. Vasiliauskas
B, Klusas
J. Bartinikas
A. Ranfanauskas
S. Kerušauskas
S. Stanevičius
M. Valionis
Sočiai Demokratas
J. Kaja.

Kvitai su paėmėja parašais randasi
“Naujiena” ofise.

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

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

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

Paštininkų Balsas
Profesinis paštininku laikraštis, eina kas dvi savaiti, Kaune. Rūpinasi darbininkų reikalais.
Turime numeri 8. Kaina 5 centai.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III

laikai, kada

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

visi

NOTARIJUiAS

kalba apie revoliuciją.
Mat, revoliucijų gadynė ir
politikoj ir industrijoj, ir moks
le it žmonių galvose.
Net revoliūcioningiausioji so
cialistų partija suskilo visame
pasauly, nes joje atsirado tokių
revoliucijoničrių, kurie t reikš
ta begalinių revoliucijų. Sulig
jų nuomone, visas pasaulis yra
ir surėdytas ir sutvertas bomiškos-buržuacijos naudai*
Ir Dievas nepasigailėjo tos
nelemtos buržuazijos: kapita
listai, biznieriai, agentai, .poli
cija, kariuomenė ir visi moky
ti žmonės, visi profesijonalai
net ir įvairių pašalpinių, moks
linių ir dailės draugijų nariai
yra buržujai. -

Real Estate, PaskoioH,

Insurinai ir tt.
809 W. 85th St., Kamp. Halsted SL
Tel.: Boulevard 611. *
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.j Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidunrJestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

GražiausiLietuviški Rekordai

Todėl kova negali būti man
dagi, švari ir lėta.

7092
4237
4646
4716
1170
1248
1249
2342
2843
4180
4535
4795
4926

John J. Smetona

Namų Tel.: Hyde Park 8895

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Chroniškos Ligos

Panedėliais iki 8 vakare.

Net ir visokių nebolševikiškų
unijų nariai yra buržuazija.
Proletarui žmogui reikia kel
ti sunkių revoliucijų prieš visų
tų buržuazijų.

Reikalingi akiniai.

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

29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak. t 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

Tikra Diognoza
W i,

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

Kaina 85c vienas.

Biednas proletaras, arba ki
taip, kairiasparnis, arba kitaip
bolševikas, arba kitaip komu
nistas turi daryt revoliucijų,
nųrs čia visi guzikai ištruktų.
Reikia kalti revoliucija prieš
samdytojus, prieš išradėjus, nes
jų gabumus vartoja kapitalis
tai; prieš dailininkus, nes jie
tarnauja kapitalui; prieš moks
lų, nes jis gimė kapitalizmo
gadynėj; prieš visus mokytus
žmones, nes jie nėra komunis
tai; prieš visus tuos, kurie ne
dirba sunkaus fiziško darbo,
nes jie nėra tikri darbininkai.
Kur čia ir išaiškihsi visas
priežastis. Tik keturios komu
nistų ir viena proletarų parti
jos gali jas suprasti ir revoliucijoniškai išaiškinti.
Sociailstai—tai tik išdavikai,
buržuazijos pataikūnai, nes jie
pilnos revoliucijos nedaro
J
jie reformomis stengiasi patai
syti šį negerai sutvertų, prastai
sutvarkytų ir berniškai išro
dantį svietų.
Visos susijungusios ir atsi
jungusios komunistų ir prole
tarų partijos todėl griežtai pra
keikia socialistus ir skaito juos
didesniais savo priešais, negu
visų buržuazijų.
Kų jus manote — reformos?
Nonsensas!
Jei pasaulis berniškai sutver
tas, reikia revoliucijų padaryti
—visai naujų sutverti, o ne lo
pyti jįčia vanduo sausžemį veržia
si, čia tvanas, čia vulkanas ga
ruoja ir žmones gąsdiną, čia
lietus išvaiko komunistų mitin
gus, čia vėl visokios ligos ir
nelaimės. Aiškus dalykas, kad
bažnyčia ir socialistai dėl to
kalti.
Jie lopo ežerų, upių ir jūrių
krantus, daro lietsargius, nonskid tairus ir kitas reformas, o
tikrieji revoliucionieriai aiškiai,
mato, kad reformos, lopymas
negelbės—reikia pilnos revoliu
cijos: reikia išnaikinta netikusį)
pasaulį ir kitų sutverti.
Biznieriai ir mechanikai tai-'
so sudegusias mašinas, taiso
namus, senus gelžkelius, kriau-;
čiai lopo kelines ir t.t. Gi tik-’
rieji revoliucionieriai Jopimu ir
taisymu sugedusių daiktų ne
pripažįsta — arba viskas nau
ja, arba velyk be kelinių vaikš
čioti!
Daktarai gydo sugedusias
kūno dalis, daro permainas ser
gančiame kūne, todėl jie yra
reformistai, į komunistų par- >
tijas netinka. Atsirado ausyj
pūlių —- šalin visų galvų! su
skaudėjo pilvų — trauk jį vi
sų laukan!
Taip pat yra ir su politine ir
ekonomine tvarka: atsirado jo 9
je negerumų, Skriaudų, taisyt 3
nereikia, geri n t nereikia, nes
tai tik socialistų išmislas. Kelk
revoliucijų taip, kad viskas
butų sunaikinta!
—Juokdarys.

LIETUVIS ADVOKATAS

Pas Fotografą ir Jonas mokina kariauti.
Jonas Srtrikis Keliauna Namo ir Mauso kelione
Naujas kareivis ir pas profesorių
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos
Smarkus vyras ir Kur bakūžė samanota.
“
Velnias no boba; 2 dalis.
Mano Palvys, tai geras arklys, ir Smarkus vyras
Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu.
Ant vienos galvos ir Zuavų maršas.
Medžiotojai; 2 dalis.
Jaunavedžių pasiskundimas. Pas tardytoją
Liūdnas Gyvenimas yra Kotelyje.
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų,

S. W. BANES

2856
2357
2358
2392
2393
2394
3348
8797
3840
4272
4415

Lietuva, Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Sveiki broliai dainininkai ir Ko liudyt Sveteliai.
Saulelė Raudona ir Jojau Dieną.
Už šilingėlį ir Šių Nakcialy.
Suktinis ir Valia Valužė
Jau kad' aš augau ir šią nedėlėlę.
Ant kalno karkliai siūbavo. Šią naktelę per naktelę.
Spragilų Daina ir Strazdelis.
Pavasaryje ir Piemenėlis.
4474 Mielaširdystė ir Vai verčia, laužo.

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.

3796 Eisiu mam-ei pasakysiu, Bemuželį nesvoliok.

t Įdainavo Marė Karužiutė, sop.

Tel.: Boulevard 6080.

Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva.

3625

11005 S. Michigan Avė.,
Roseland, III.

3842 Avė Maria (lotyniškai) ir Sveika Marija.

Įdainavo A. Kvedaras

Val. 1—2; 7—9 po piet
DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins airių (tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos ikaudijimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotutno, skaudamą akių karšti, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystf. Pri
renka teisingai altinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daroma ra
dektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama I
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Neiėldieniais nuo KTryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Or. W, Yuszkiewicz

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li

2228 Pamylėjau vakar, pamylėjau šiandie.

gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee *Ave., Chicago, BĮ.
Phone: Humboldt 5849

2224 Mano laivas ir (sveikatą.
3798 Kur vėjai pučia-ir Esu garbingas vyras.

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

3190
3244
3192
1247

J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave-

JOHN KUCHINSKAS

Komiškos Dainos, Monologai

Įdainąyo chorai S, Shimkaus, šv. Cecilijos ir ete
8905
3188
3189
3242
3290
2226
2227
2228
2340

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

R. URBONAS,

Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
4362
4914
4925
7092
7026
4181
4363
4717
4796
2396
2395
2359
2580
2531
2707
2709
2653
2654
3626
3799
2581
3817

DR. S. WOLF

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

Kur upelis teka, Viltis, ir Pasakyk mano mylimas krašte
Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.
Daržely alyvų, ir Jėzau Kristau maloniausis.
Visi lipo, visi lipo, ir Trepukas, šokiai.
Per Virvutę ir Lietuviška Polka.
Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė leidžias
Virbaliaus Polka ir Sesutės Valcas.
Nedėlios Rytą, ir Del musų jaunimo.
Našlys ir l4ipunėlė.
Bum.1 čik-čik (Mazurka) ir Dėdienė (Polka).
Nemuno vilnys Valcas ir Sudiev Mazurka.
Kregždutė Valcas ir Ant Bangų Valcas.
Liuosnoris medėjas Maršas ‘ir Vėlevos nešėjas.
“
Kasėjas ir Kaimietis ir Teklytė Valcas.
Ant Dunojaus bangų (Valcas) ir Brangenybės Two-step.
Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji.
Onutė Polka ir Išreiškimas meilės.
Ant Šešupės kranto ir Lelijos žiedas.
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis.
Gražioji Polka ir Pavasario Rytas.
Batų čystytojas ir Saldus bučkis.

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

Phone Boulevard 6301

ANTANAS gh
Generalis

Kontraktorius ir
būda votojas.

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902
8514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ave^
CHICAGO, ILL.

■ Reumatizmas Sauspie g

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago

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

Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga
“ŠALTINIS SVEIaugalais gydytiea,
KATOS”
H kaina 50 centų.

■
■
■
■
■
■
■
■
1

:

Justin Kulis

M 3259 So. Halstad SI.

:

Chicago, III. "

I

Didžiausia krautuve Chicagoje: gramafonų, pianų jlv F^įJ
armonikų, auksinių laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, brit-o^B
vų ir t. t. Tavorus pasiunčiame j kitus miestus. Už
prisiuntimą nieko nerokuojamo.
. n

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.,

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

■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■Jį

Naujos Lietuviškos rolės dėl piano. Kaina $1
42127 Lietuviška Muzika .
6244 Žirgelis šokis
6318 Vengerka
6833 Suktinis ir Rūtų darželis
6245 Aguonėlė Mazurka
,
6186 Klumpakojis ir Pakeltkojis
10338 Noriu miego, saldaus miego
40404 Era mano brangi, Era mano miela; su žodžiais.
40406 Meilė, su žodžiais
10405 Varpelis, valcas.

Daktaras Petras Šimaitis

817 Blue Island Are.

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS ,
savininkas

Chicago, BĮ

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

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Kotelis su 100 kambarių

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

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta
Chicago, IIL
Telef. Boulevard 4552
SENAS' AUTOMOBILIUS DARO
NESMAGUMUS.
Mes galime, pagelbėti, jei nori ge
resnio automobilio. Skaityk musų di
deli pagarsinimą šiame laikraštyj.
‘~-0 CO.
MITCHELL
Al
2328-2334 S. Mieli ęan Avė.
Atdara, dienomis, vak. r nedėliomis

[:: ŽINIOS
Kaip bus su skerdyklą
darbininkais?
Samdytojai ryžasi sumažinti
jiems algas.

CHICAGO. — Jau geroka var
landa, kaip skerdyklų baronai
ryžasi sumažinti savo darbi
ninkams algas.
Tasai klausi
mas dabar pavesta išspręsti tei
sėjui Alscheleriui.
Viename posėdy skerdyklų
baronų įgaliotiniai pareiškė, jo
gei jų biznis reikalauja, kad
darbininkams bųtų sumažinta
algos. Girdi, jeigu darbininkų
algos pasiliks tokios pat, kaip
kad jos buvo iki šiol, “skerdyklų
biznis didelių nuostolių turės“.
O tai dėlto, kad kainos mėsai
žymiai sumažėjusios, bet darbi
ninkų algos — didelės.

Faktas tečiaus yra toks. Kai
nos mėsai iki šiol yra sumažėjusios nedaugiau kaip 17 nuoš. Gi
skerdyklų darbininkų algos jau1
ir dabar yra sumažintos dau
giau kaip 20 nuoš.
Teisėjas Alschuleris nėra joks
darbininkų prietelis. Gali todėl
būti ir taip, kad jis įtikės sam
dytojų, o ne darbininkų argu
mentams.
POLIC1STAS NUŠOVĖ ŽMO
GŲ BE REIKALO.

Kai kurie policistai pavarto
ja savo revolverius ir nevietoj
— nušauna žmogų be reikalo
ir paskui nesunkiai išsiteisina
užmesdami kokius “nusižengi
mus” savo aukai. Vienas toks
atsitikimas pasitaikė tik užva
kar. Policistas Thomas Gra
bam, Austin avė. stoties, nušo
vė koiifraklbrių
prievaizdą
Emli J. Ossmann, 632 North
•. Avers avė-, ir visai bereikalo,
pasak liudytojų, žmogžudys už
tai areštuotas, bet ar jis “neišsilcisins”, kaip tą daugelis pa
darė? ,
Vėlionies žmona ir kaimynai,
kurie matė policistą šaudantį į
Ossmanną, sako, kaiį suvis bu
vo paleistas visai be priežasties.
Tarp juodviejų nebuvo jokio
susirėmimo, neigi policistas ko
reikalavo iš velionies grąsinimu. Ossmannas nenaudojo sa
vo jiegų policistui pasipriešinti.
O kad jis jas ir butų naudojęs,
ir tai da tam policistui nebuvo
reikalo vartoti revolverį, kadan
gi tasai policistas kur kas diktesnis ir tvirtesnis už Ossmaną.
Ossmannas buvo menkas vy
ras prieš policistą Graham. Rei
škia, tas policistas ir Savo jie-

“priešą.”
Be tos aukos policisto kulka
da sužeidė ir visai
nekaltą

škė, kad mergaites žaizda neKeturi vagys buvo prirengę
ra pavojinga.
užpulti'Chicago Surface Lines
Policistas Graham prisikabi- kompaniją, kuri automobilin
no prie Ossmanno, pasak paties krovž $50,000. Bet dešimt mipolicisto, už lai kad jis girtas nutų prieš užpulsiant detektyvažiavęs automobiliu.
Girdi, vai suėmė tris vagis, o vienas
jis buvęs gatvekary ir pamatęs,1 pabėgo.
kad girtas vyras važiuojąs au-'
-------- - •—
tomobilį. Jis nieko nelaukęs išDetektyvai suareštavo Wilšokęs iš gatvekario ir sekęs pa- liam Ford ir jo sėbrus ir rado
skui tą vyrą, Ossmanną, kuris ' apie $8,000 vertės vogtų kailių.
jis Policija
mano,,-------------kad tai bus susustojęs prie smuklės. 1čia
__ .-----------*--------jo da neareštavęs. Bet
kada 1 laužyta svarbiausia vagių
vagiu šaiOssmannas pradėjęs pasakoti, ■ ka.
kad buk kas ten norėjęs alini- 1
-------------Jaunas vyras įsiprašė į
ti iš jo pinigus ir jis turėjęs
imtynes su savo užpuoliku, tai , nios C. M . Stewart namus,
tasai policistas
pareikalavęs, 1518 Sheridan road, paskui pri
kad Ossmannas važiuotų nuo- mušė ją iki ji sąmonės neteko
vadon papasakoti apie tą jo ir paėmęs $65 pinigais, keleto
užpuolimą. Ossmannas neatsi šimtų dolerių vertes brangak
sakęs nuo policisto reikalavi meniais pabėgo.
mo: abudu susėdo automobiVakar pakorė Antonio Lolin ir važiavo. Bet Ossmannas
vietoj nuvažiuoti nuovadon, pez, 24 metų amžiaus. Jis, su
sėbrais,
I>arvažiavęs namon ir pradėjęs antrais dviem savo
policistą keikti. Kada Ossman- kurie jau pakarti, bedarydami
Antonio
nas pasakęs biaurių žodžių ant užpuolimą nušovė
Vachetto praeitais metais.
jo tai jis ir šovęs. ,
Ossmannas buvo keturiasde
šimta šešių metų amžiaus, pali
ko pačią ir keturis vaikus. Vy
riausia jo duktė, Miss. Elfrieda
yra dvidešimts dviejų metų
amžiaus. Jis buvo William E.
ROSELAND
Dee kompanijos prievaizdas.
Policistas Graham savo vietoj
yra išbuvęs šešioliką metų ir Tarp musų “progreslsčią.”
Pamenu keltas metų atgal,
sako, turįs gerus pasiŽymėjikada vietos socialistai
įkūrė
inus.
čia LMPS. 25 kuopą, tai į ją
įsirašė daug veiklių moterų, ir
Sinacola gyvens.
socialistams padedant ta mo————— »
Joseph Sinacola, paskiausia bo nuveikė, ir dar daug dau
Devyniolikto wardo auka, gy giau darbų jos laukė.
vens. Nežinomas
žmogžudis
Laikas bego ir viskas mainė
seredoj peršovė jam galvą. Iš
sykio manyta, kad jis negalės si. Kada moterų organizacija
gyventi; bet dabar gydytojai visai nukrypo į kairę, kuopa
irgi pasekė. Kelios rimtesnės
sako, jog jis išgis. Policija ma
no, jog Sinacola žino kas jį pet narės pasitraukė iš kuopos, be
liko tik trečiojo internacionalo
šovė ir savo priešą įvardins.
Bet kol kas Sinacola nieko apie garbintojos, su mažu išėmimu.
Bet netrukus tarp likusių atsi
tai nepasako.
rado asmeninių nesutikimų ir
jų pasekmė buvo tokia, kad
Smarkus lietus aplankė
kuopa skilo ir šalyje susilęųrė
Chicagų. —i
LMPS- 67 kuopa.

Llotoulu Rituliuose

Tūlą laiką Chicagoj buvo
baisiai karšta ir be lietaus. Už
tai užvakar arti vakaro apsi
traukė juodu debesiu Chicagos
padangis ir greitai iš dienos
pasidarė naktis ir papliupo gau
sus lietus, ėmė smarkiai žaibuo
ti ir perkūnas Lietuvių dievai
tis, bartis. Valandą-kitą lietus
krito taip gaudai, kad daugelio
kelnorės pritvinko vandens ir
daugeliui dėlto prisėjo šauktis
ugnegesių pagalbos.
Paežery
tuksiančiai, kurie smagiai mau
dės ramiam vandeny, gavo ap
leist vietą ir j ieškot pastogės
nuo smarkaus lietaus ir aud
ros. Daugelį vielų užėjus au
drai nutraukė ir vietoms suparalyžavo komunikaciją — susiKeturiolikos metų vaikinas,
John Fische, 9118 Chappel gat.,
laike dviejų mėnesių išgelbėjo
keturis žmones nuo prigėrimo.
.Jis moka gerai plaukti ir ne
mokančius plaukt ištraukia,
kuomet jų kuris nubrenda pčrtoli ir ima skęsti*

kulka pervėrė kalbamo velionies kūną ir paskui sužeidė pa
nelę Hazel Waldren, 739 Avers
Auna Holdt, 10 metų amavė., kuri ramiai sėdėjo ant sa
vo gonko. Gydytojas, suteikęs žiaus, 2020 Hastings gat., užHazel Waldren pagalbą, parei- vakar nuėjo į Douglas parką
maudyties ir prigėrė.
nešimą. Gatvekariai irgi kai
kur buvo sustoję vaikščioti.
BcF visgi ta audra buvo ma
loni chicagiečiams, nes juk pa
skutinės dienos juos taip įkai
tino, taip įprakaitavo, kad jie
neramiai laukė oro atmainos,
ALBERTAS STRAINIS
, atvangos. Užvakar prieš lietų
Persiskyrė su šiuo pasauliu
i karštis dagi labiau pasižymėjo,
liepos 7 d., 6:30 po pietųJ Ve
lionį patiko nelaime liepos 4 d.
i Karštis buvo pasiekęs 95 laips
Koki tai išdykėliai padėjo ant
nius, o pradėjus lyti jis nupuogatvekario bėgių revolverio kul
ką ir kuomet gatvekaris užėjo,
i lė iki 81 laipsnio.
Už valan
patronas 'sprogo ir lėkdama
čios vėliau jau turėjo tik 71 laip
kulka pataikė maao sunui sto
vinčiam ant Šalygatvio į dešinį
snį šilumos. Paskui
gi vėl
šoną . Vaikas išgulėjęs 8 die
pradėjo kilti temperatūra.
nas ligonbutyj. pasimirė.
Ve
lioniu buvo 15 metų >amžiaus.
Lavuna^ randasi 4407 So. Union
Ąve.
Laidotuvės bus panedėlyj jliepos 11 d. 12 vai. dieną į
Čoncordia kapines. Giminės ir
pažįstami kviečiami dalyvauti
laidotuvėse.
Lieka - nul ,, nrotina
Lubert, patėvis Jurgis Lube
ir brolis Adolfas Strainis. *

Vagys užvakar įlindo į GhąrI les W. Wrigley namus, 61 BelI j levite place, ir pavogė $1,700
vertes brangakmenių. Tuo tar
i

vo namie, o sargas vėl neinate
įsilaužančių vagių.

Kolonija maža, dviem kuo
pom vietos irgi perankšta. Pra
sidėjo varžytinės dėl naujų na
rių. Abidvi kuopos suorgani
zavo 1)0 vaikų draugijėlę, —
ir čia varžytinės: vienos agi
tuoja eiti pas jas ir peikia ant
rosios globėjas ir mokytojas;
antrosios irgi taip daro, žodžiu,
ką vienos darė, tai kitos aidė ir
vis skundėsi rajonui ir centrui,
kad girdi, mes teisingos ir ge
rai darome, o antrosios negerai
daro.
Tie dviejų kuopų kivirčai tę
sėsi netoli dviejų metų. Paga
lios centras suspendavo abidvi
kuopas, žadėdamas
sutaisyti
vieną naują kuopą. Netrukus
moterų Trečias Rajonas suren
gė Jukeliui prakalbas su tiks
lu, kad suvienytų išsiskirsčiu
sias moteris ir sutvertų naujų
kuopą. Kadangi Jukelis ne dar
bininkų vienytojas, o tik skal
dytojas, tai ir moterų nesisekė
jam sutaikyti. Kad
ir šiaip,
taip, išsirinko valdybą,
bet
priešingos pusės viena antrai
darė šlykščiausių priekaištų —
ir taip išsiskirstė su neapykan
ta vienos prieš kitas.
Po to dar turėjo susirinkimą,
bet irgi tik pešėsi iki vėlumai
nakties, taip kad namų 'savinin
kas išvarė jas iš Aaušros,
o
įsikarščiavusios moterys apleis-

damos susirinkimą, dar pasis
tumdė viena kitą ir išsiskirstė
dar blogcsniam upeAntrą kartą ir vėl susirenka
į Aušrą.
Pasišaukia į talką
ir saviškius keikimus vyrus.
Kartojasi vėl tos pačios pešty
nės iki vidurnakčio ir v H n unų
savininkas išvaro iš Aušros.
leidžiant svetainę, tat susirinko
prie 10:) ir Miciiigiui galvių ir
pradėjo dideliausį
jomadką
kelti: atrodė į tikras jieštynes.
Tuo tarpu kažkas iš praeivių
pašaukė patrolę, Musų smar
kieji su sinarkioinsioms pama
tę. patrolės vežimą akimirksny
išnyko, kai žvirbliai pamatę
vanagą...

Kad moterys nesusitaiko, tai
Trečias Rajonas nepataria cen
trui išduoti naują numerį, o
kad centras numerio neduoda,
tai kuopos valdyba išsiuntinė
jo narėms atvirutes, kad susi
rinkimų nelaikysią kol centras
ncišduosiąs numerio. Tą nuta
rimą padarė viena pusė didžiumiečių, be žinios mažumiečių.
Mažiunletės pasiskundė rajo
nui, ir paskutinį susirinkimą
sušaukė Trečias Rajonas per
atvirutes. Mažumietės atsivedė
naujų narių, kad sudarius did
žiumą ant didžiumos, bet didžiumietes nepriėmė mažumos
nariu. Susirinkimas vėl pasi
baigė be jokių pasekmių*
Iš abiejų čia paminėtų kuopų
moterų negalima tikėtis trum
poje ateityje naudingo darbo,
nors yra moterų, kurios ištikrųjų galėtų veikti visuomenei
imudingą darbą. Bet šitaip jos
elgdamosios tiktai pačios save
žemina. — Bijūnėlis.

Didysis

ANGLIJA^
angliakasių
užsibaigė.

streikas

Londonas. — Pagalios, didy

sis angliakasių streikas užsibai
gė. Darbininkai nutarė priimti
valdžios ir samdytojų siūlymą
ir grįžti darban.
Koks tasai siūlymas, dar ne
žinia. Vis dėlto, yra aišku, kad
ir samdytojai ir pati valdžia
daug ko turėjo atsižadėti.

Sulaikė vokiečių socialistų
laikraštį.
[Iš Federuotosios Preso®]

New York. — New Yorko
paštas sulaikė vienų vokiečių
socialistų dienraščio, Volkszeitungi laidą. Kodėl sulaikė —
vietos pašto viršininkai nepa
sako. Visa tai padarysiąs gencralis solicitoris, Waslungtonen«m <
Je, o naujaisai pašto virši
ninkas Hays nekartą yra pa
reiškęs, jogei "‘cenzūra užsi
baigia’’. ..
Tariasi,, tariasi. .4? ir nesusi tada.
[Iš Fed«nwtori»s Presos]

Washington. — Repubfikonų
administracija jąu geroka va
landa kaip ėmė tartis delei su
tvarkymo mokesnių. Bet iki
šiol tuo klausiri/ifftič niekas ne
padaryta. Kiek žinoma, naujoji
administracija norėtų paleng
vint; mokesnių naštą “bėdi
ni eirisiems”... lobininkams. Bet
tuomet ją reikėtų antkrauti šios
šalies biednųomenei, kuri ir taip
tais mokesniais “iki kaklui“ ap
krauta.
Norėtųs palengvinti vienus,
bet baisu nusidėti ir kitiems. Ve
— ir nesusitariama.

ŠTAI JAU VAKACIJŲ
DIENOS.
Maloniai kvepiančios gi
rios,‘puikiausi ežerai ir ty
rus upeliai laukia tave . Bet
jei myli žuvaut ir nori muš
tis su eserais, lydekomis, ar
ba jei myli skraidyt arba
automobilium pasivažinėt,
arba jei nori savo vakacijas
praleist kitokiu budu, vi
suomet yra didžiausia perei
ga užlaikyt vidurius gerai,
kitaip, gali sugadyt tavo
puikiausį liuoslaikio • pasi
linksminimų. Trinerio" Kar
tusis Vynas yna tų gyduole,
kuri apsaugoja nuo visų ne
smagumų. Imk jį su savim,
o pats nekentėsi nesmagu
mų, kad ir karštame ore.
Trinerio Kartusis Vynas iš
valo vidurius ir palaiko juos
čystai; nei ne virinimas, nei
užkietėjimas, nei galvos
skaudėjimas gaišins jus, ir
praleisite vasaros Sezonų
puikiai ir linksma. Bet, pa
sakyk savo vaistininkui ar
ba vaistų pardavėjui, kad
duotų tikrų Trinerio Kar
tųjį Vyria! Taipgi naudok
Trinerio Linimentų pavar
gusioms kojoms. Trinerio
Antiputrin (labai gerbiama
gerklės ir burnos plovimui
gyduolė) ir Trinerio dan
tims Smetonų naujų, labai
ouikiai prirengta į jūsų valyzaitę.

Reikalinga paramos.

REIKIA DARBININKŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI

New York. — Workers’ De- JIEŠKAU savo moters Alenos Pi
feensc Union andais paskelbė,! voriūnienės. Miela mano Alena, ne
ką žmones kalba; prašau
kad bėgiu pastarųjų penkioli klausykite
tavęs, dovanokite man, kad tave ne
kos mėnesių politinių kalinių kaltai apkalbėjau. Jed dėl to išėjai,
meldžiu dovanokite man dėl mei
reikalui (neskaitant Ibylos vedi tai
lės vaikelių ir grįžkite, jau ir taip
mo išlaidas ir kaucijas) yra iš užtektinai juos mažiukus utėlės pri
Daug prasikalsta vienas prieš
mokėta daugiau kaip aštuoni ėdę.
kitą, bet ne taip ilgai pykstasi kaip
tūkstančiai dolerių.
Daubas kad mes; žmonių liežuviai suardė
gyvenimą, nes mes jų perdaug
betgi, toli gražu, dar neužbaig musų
klausėme.
Neklausykite
daugiau,
tas. Vis dėlto, organizacijos iš- grįžkite, parduosime namą ir važiuo
sime į Lietuvą, nes čionai labai at
das kone tuščias.
gyventi, o jei ne mlslijate grįž
Organizacija kreipia visų pa tisibodo
tai su Dievu mano numylėta. Mel
žangių darbininkų domesį, kad džiu atleiskite nuodėmes mano, o aš
atleidžiu, o gal pasimatysime
jie kur ir kaip galėdami rinktų jums
Juozapato Pakalnėj.
LEONAS PIVORIŪNAS,
aukas ir siųstų jas tos organi
9424 Burnside Avė.,
*Chicągo, 111.
zacijos raštinei! — 7 East 15
St. New York, N. Y.
JIEŠKAU savo vyro Antano Rač

VYR
REIKIĄ PATYRUSIŲ AGENTŲ
Turime tyriausią, ne spekuliacijai
darbo žmonėms propoziciją au banku
užpakalyj.
Taipgi atliekamo laiko
darbininkų vakarais ir nedaliomis ir
uždirbti daug daugiau, nei gauni re
gu! i ari Šką mokestį:
Veltui nurody
mas kas pardavėjui yra reikalinga.
Life insuranco ir kiti agentai yra
cviečiami iš visur. Adresbbkite, tik
laiškais kreipdamiesi.
. THE KN1SKERN'COMPANY,
140, So. Dearborn St., Chicago, III.
Foreign Sales Dept.

REIKIA VYRŲ. Turimo puikius
kambarius su valgiu.
Labai pagabu ir pigu; galima užimt kambarį
ant savaitės ar mėnesio laiko. Dvie
juose susitaikius, daug pigiau kamris.
P. GEDEIKO,
kausko, kuris prasišalino nuo manės,
1606 So. Halsted'St.
birželio 19 d.. 1921, palikdamas mane
su dviem vaikučiais. Vyras 5 pėdų, 6
VANDENIO prižiurėtojo-ficolių aukščio, sudžiuvusio ir tamsaus
veido. Kas tokį patėmysite, meldžiu ęcman. $175.00 į menesjman pranešti Šiuo antrašu:
South Park Employment
Roseland Atšaukimas.
L. S. S.
URŠULĖ RAČKAUSKIENĖ,
137 kp. susirinkimas liepos 10 d. ne
5363 Shields Avė., Chicago, III.
Bureau,
įvyks iš priežasties L. S. S. Aštunto
4193 So. Halsted St.
rajono rengiamo išvažiavimo.
Apie
susirinkimą bus pranešta vėliau.
2-ros lubos
— Organizatorius.

Pranešimai

APSIVEDIMAI.

West Pullman.
S. L. A. 55 kp.
susirinkimas bus šiandie, liepos 9,
kaip 7 vai. vakare Jono Gruzdžio
svet. 722 W. 120 St.
Visi nariai
praSomi susirinkti laiku, nes svarbių

J. Gruzdys.

reikalų turime.

Bridgeport. — L. S. S. 4 kp. išva
žiavimas į Beverly Hills ateinantį nedėldienj neįvyks, nes tą dieną bus L.
S. S. VIII Rajono išvažiavimas į
Jefferson miškus ,į kurį kviečiame
atvykti visus draugus. — Komitetas.
Chicagps Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių susirinkimas įvyks
panedėlj ,11 liepos Keistučio ofise,
840 W. 33rd St., kaip 8 vai. vakaro.
Visi direktoriai malonėkite laiku at
vykti, nes turime daug svarbių rei
kalų.
Raštininkas.

JIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės, katra tik su vienu Vai
ku, ne senesnės 80 metų.
Esu 27
metų ir su pirmu laišku prisiųskit
savo paveikslą. Noriu laisvos. Mel
džiu atsišaukti, atsakymą duosiu
kiekvienai.
S.i M. H.
Odanah,. Wis.
Box 92

JiESKO KAMBARIŲ

STEBĖTINA PROGA 3 ar 4
amerikoniškai ir svetinišališkai
kalbantiems vyrams pardavoti
mortgečius bankinio
biznio.
Pastovi vieta- Kreipkitės Nau
jienos 334.
REIKALINGAS į stalus ne
šiotojas restaurane;
darbas
ant visados, mokestis gera. At
sišaukite greitai.
1841 So. Halsted st/

REIKALINGAS
kambarys
vedusiai porai su 7 metų vai
ku; kas tokį kambarį turite,
Brighton Parke arba Cicero
apielinkej Chicagoje, meldžiu
REIKIA pardavėjų pardavot
atsišaukti antrašu:
gerą šlaką tąrpc savo žmonių.
S. B. 3238 So. Halsted St.
Patyrimas nereikalingas. Aug§ta alga leomišinas.
Ruben Bros.
3804 South Kedzie Avė.

Roseland, Iii. — R. L. D. S. S. ben
drovės Šėrininkų pusmetinis susirin
kimas įvyks panedėly, liepos 11 d., 7
vai. vak. J. Stančiko svet., 205 E.
115 St.,
Visi šėrininkai malonėsite
paskirtu laiku susirinkt, nes turime
JAUNAS vaikinas jieškau darbo
daug svarbių reikalų apsvarstyt.
bekėrnę,
mokintis už bekerį arba už
— Direkcija.
pagelbininką bekeriui.
Kam tokis
darbininkas yra reikalingas, meldžiu
Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. atsišaukti į Naujienas laišku, pažy
pirmutinis susirinkimas įvyks nedė- mint No. 333.
,1
lioi liepos 10 d. 2 v. po p. Związek
Polek svetainėj, 1315 Ashland. Visi
draugai malonėkite susirinkt laiku,
nes turimo daug svarbių dalykų ap
tart. Taipgi kurie persikėlėt į kitas
vietas būtinai priduokit savo adresus.

JIESKD DARBO

x flharkutf.

....

\ r.

' $ ’

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

North Side. — L. G. D. 47 Sky
riaus mėnesinis susirinkimas bus lai
komas nedėlioj, liepos 10 d., 10:30 v.
ryto, Lluosybės svet., 1822 Wabansia Avė.
Draugės ir draugai, ma
lonėkite būtinai susirinkti visi, nes
yra svarbių reikalų.
— Sekr. J. Čepaitis.
_________
Dr-stes Meilės Lietuvių Am. pus
metinis susirinkimas įvyks subatoj,
liepos 9, 7:30 v. v. G. M. Chemausko
salęj, 1900 S. Union Avė. Visi na
riai susirinkite laiku, turime svarbių
reikalų apsvarstyti.
W. Ant. Margevitz, pirm.,
Izid. Wedecki». fin. sekr
Lietuvos Mylėtojų Draugija rengia
didelį pikniką nedėlioj, liepos 10 die
ną, Blinstrupo darže, Leafy Grove.
Pradžia 9 v. ryto.
— Komitetas.
Town of Lake. — Dr-stės Petro ir
Povilo pusmetinis susirinkimas lai
komas nedėlioj ,liepos 10, 2 vai. po
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos, svet.,
46ta ir So. Wood gatvių . Visi drau
gai susirinkite, nes yra labai daug
svarbių reikalų apsvartymui.
— Nut. Rašt. P. D. Virbickas,
.......
4438 So. Fairfield Avė.

Visų L. S. S. kųopų4 rengusių pik
niką liepos 4, Komisijų susirinkimas
bus subatoj ,liepos 9 d., kaip 7 vai.
vakare Naujienų name. Kuopų įgalio
tiniai prašomi susirinkti laiku.
—B . Radžius.
■............

11
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STANISLOVAS KASIULIS.
Malonėkite ateiti Naujienų ofisan
reikale Lietuvon siųstų pinigų.

MYKOLAS KLEVUŠIS
Malonėkite ateiti Naujienų ofisan
reikale Lietuvon siųstų pinigų.

—' -i

Jūsų seną karą (nosenesnį kaip 1912)
imsime į rhainug kaipo dalį
cash išmokesČio.

REIK ALIN G A mergina KARAS TINKA KIEKVIENO
dentisto ofise.
KIŠENIUI
DR. C. Z. VEZELIS,
Parduoda karus išmokėjimais
4712 S. Ashland Avė.
96 karai, iš kurių gali pasirinkt
PIRMIAU ATEISI,
Blvd. 7042.
PIRMIAU APSIRŪPINSI

DIDELIS RANKIUS VISOKIO IŠDIR
BIMO, ATDARŲ IR UŽDARŲ
REIKIA merginų ar moterų į va
MODELIŲ
sarinius resortus netoli Chicagos. Ge
Visi Mitchellio pertaisyti lygiai
ra alga.
Taipgi moterų trumpomis
gvarantuojami kaip ir nauji.
dienų valandoms.
MĖNESINIŲ
IŠMOKĖJIMU
Kalbame lenkiškai.
PLANAS
SOUTH BARK EMPLOYMENT
$200ZX)
$75.00
$25.00
BUREAU
800.00
100.00
30.0
4193 S. Halsted St., 2nd floor
400.00
175.00
85.00
500.00
200.00
40.oo
REIKIA merginos ar moters
600.00
200.00
45.00
kad ir jaunos mergaites vakaci700.00
250.00
50.00
800.00
300.00
55.00
jų laike, pridabot 2 kūdikius;
900.00
356.00
60.00
mažesnysis 15 mčii. Atsišauki
1,000.00
400.00
65.oo
Augštesnių kainų karai proporcijoj.
te. 2046 Le Moyne St. <

Tel. Armitage 7323

REIKIA DARBININK
VYRŲ

REIKIA siuvėjo prie vy
riškų ir moteriškų drapanų,
seno ir naujo darbo.
LAURYNAS LAZAUSKAS,
4401 So. Wood St.
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 i dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpo 9 ryto ir 1 po pietų

LSS. VIII Rajono išvažiavimas į
Jefferson mišką bus nedėlioj, liepos
10 d. Bus gražus programas — cho
rų dainos etc. Kalbės Naujienų re
daktorius P. Grigaitis. Bus šaltų gė kasdieną.
rimų ir skanių užkandžių. Dalyvau CHICAGO MUTUAL CASUALTY
kite skaitlingai.
— Komitetas.
CO.,
ujmuLU-Ln’aj'si nr ■
431 S. Dearborn . St.
Room 911-912.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

1 1

AUTOMOBILIAI
IŠMAINYK SAVO
SENįKARA
REIKIA DARBININKŲ
,WYK ™ dabar

*. •

Weet Pullman. — S. L. A. 55 kp.
pusmetinis susirinkimas įvyks liepos
11 d., 7 vai. vak., J. Gruzdžio svet.
Visi nariai malonėkite atsilankyti,
nes yra daug svarbių reikalų svar
stymui. Taipgi pasirūpinkit užsimo
kėti užvilktus mokesčius.
— A. Statkus.

1

Nei
Nei
Nei
Nei

brokrečius
notary mokestis,
freitas mokėt,
taksai mokėt.

|

MITCHELL
AUTO 00.,
DU PARDAVOJIMO KAMBARIAI
ŽEMUTINĖS GRINDYS
Žemutinės grindys, Žemutinės grindys
2328
2334
Michigan Avė.
Michigan Avė.

ATDARA DIENOMIS
VAKARAIS, NEDALIOMIS
Telefonas Victory 8805
Važinėk kasdieną
Mokėk sykį į mėnesį

DIDELIS NUPIGINIMAS
ANT NAUJŲ IR VARTOTŲ
AUTOMOBILIŲ.
CHAS LANGE & BROS CO.
BUICK DISTRIBUTORS

2621-27 Milwaukee Avė.
Prie Logan Sąuare,
Tel.: Spaulding 234;

REIKIA: keletos apsukrių vy
rų atstovauti namų budavojimo
Cash ar išmokėjimais.
organizaciją. Turi sugebėti rei Atdara vakarais ir nedalioms.
kalus turėti $500, kalbėti gera
kalba; priduok savo tautystę, I PARDAVIMUI Briscoe automobi
kalbąs kokias kalbi, amžį, užsi lius 5 pasažierų, visas geriausiame
stovyje 1918 modelio, verta dvylika
ėmimą. Adresuokite.
šimtų, aštuoniasdešimta penkių dol.
Parduoda už keturis šimtus ir pusę.
H. B. N0T10NAL
Norintieji įsigyti gera mašiną ir pi
IIEADŲUARTERS,
giai, kreipkitės 3540 S. Halsted St.
Ant antrų Itfbų.
170942 — 139 N; Clark St.,
Chicago, 111.
FORDAI
FORDAI
ItykDAI

JIEŠKAU savo pačios Marcelės
Beniulienės, kuri apleido balandžio
d.
palikdama mergaitę 7 rttbtų,
vaiką 6 metų. Girdėjau buk gyvena
Chicagoj. Ji yra 30 metų amžiaus,
gelsvų plaukų, sveria 200 svarų, 5 pė
REIKIA operatorių4prie garankšdų 9 colių augšČio.
Malonės ji pati atsiliepti arba ją čiuotų ir marškonių krepšių,. Lengžinanti teiksis pranešti, už ką atly- vas, švarus ir pastovus darbas.
GREENBERG & CO.,
gysiu.
,
1438 W. 37th St.,
A. BENIULIS,
3-os lubos.
1230 Sheffield Avė., Voodlavvn, Pa.

48 touring ir roadsters 1917—1921
modelių, su arba be starterių; tikras
bargenas, cash ar tšmokėjinr.id. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.
2560 So. Halsted St.
priešais 26th St.
a,

NAUJIENOS, Chicago, UI
BM-LU____ UI— -1S—ggJ

PARDAVIMUI

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI kriaučių
šapa: taisymo, prosymo, čyExpress body ir cab. Nau stijimo ir naujų siuvimo.
Atsišaukite:
jas, 1921 motoras. $425. Iš
3703 S. Halsted St.
mokėjimai jei norit. 2*4 to
nų, šiltas važiavimu demon- PARDAVIMUI saliunas, lie
stratorius. $2,200 lengvi iš tuvių ir kitokių tautų apgyvenmokėjimai.
toj apielinkėj, biznis išdirbtas
MEM MOTOR CORP., per daugelį metų. Turi būti par
1 TONO FORDAS.

3110 S. Michigan Avė.

vimo patirsite ant vietos.
1857 W. 13 St. netoli Lincoln

PARDAVIMUI 5 pasažierių Maxwell automobilius visai mažai varto

tas; naujas inžinas ,nauja 12 v. bate-

rė, nauji tajerai, 4 ekstra naujos kortens, bash magnita, pats starduoja.
Kaip ateisite, aš viską išrodysiu ir
papasakosiu. Duodu didelę progą
savo viengenčiams, ne dealer’iams.
Turi būt parduota greitai, nes va
žiuoju Lietuvon.
K. JANUS,
4602 So. Fairfield Avė.

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
GROSERNĖ.
KREIPKITĖS:
3759 S. Halsted St.
PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai
gera proga dėl gero fotografo.
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5)
kambarių rakandai. Gražiausia grojiklis pianas su roliais, didelis dubeltava apringsa phonographaa au re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta.
Gali grajint visokius rekordus
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios
mados fruntinės setas, dining setas,
miegkambario setas, kaurai, devenportas, pastatoma ant grindų lempa,
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo

PARDAVIMUI

5

kambarių

R. GUZEVIČIUS,
1557 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pia
nas, rėgisteris; geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 metų; lie
tuviais apgyventa. Pardavimo
priežastis nemalonumas šeimy
noj. 2013 Canalport Avė.
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.
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų
krautuvė ir Ice Cream Parlor. Graži
vieta, per daug metų išdirbta, renda
pigi. Pardavimo priežastis, važiuoju
Lietuvon.
P. PRANCKEVIČIUS,
4936 W. 14th St.,
Cicero, III.

šytų tautų apgyVentoj vietoj,
Atsišaukite
«.
J.
PEčUKfiNAS,
yra pelninga vieta, turi būti
8145 Vincennes Avė.
parduotas greitai, priežastį par
PARDAVIMUI radandai, nes
davimo patirsite ant vietos.
priverstas parduoti iki liepos
5339 So. Halsted St.
10, kadangi apleidžiu Chicagą.
831 W. 33rd St. .
PARDAVIMUI saliunas labai geroj

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, bučernė yra žemai, o ant 2 ir 3 floro po 7 kambarius.
2 namas 2 florų, storas apačioj ir 5 kambariai ant
2 floro. 3 namas vieno pagyvenimo su 5 kamba
riais. Visur elektrikai, gasai, maudynės ir skiepai
naujausios mados įtaisymai. Rendos per metus
$2,256. Kaina $19,000.
No. 6. Mūrinis namas su 2 ir pusę lotų, 2 florų, 2 dideli
storai apačioj: bučernė ir Grosernė, ant viršaus 2

liais (Excursion) ateik, rašyk, telefonuok pas Anton W. Radomski 2257
W. 23rd PI., Tel.: Canal 1655.

BIZNIŠKOS PROGOS.

Siūlome sekamus greitame parda
vime:
3 augštų mūras su saliunu, labai
geras bizniškas kampas; 3 karams
muro garadžius užpakalyj. Kaina
$20,000.00.
2 augštų medinis su saliunu, labai
daug preina kampą. Kaina $14,000.00.
2 augštų mūras su saliunu ir bowling alleys, taipgi svetainė susirinki
mams, geroj vietoj. Kaina $14,000.00.
2 augštų medinis su saliunu, mū
rinis namas užpakalyj, labai geras
kampas. Kaina greitame pardavime
$10,000.00. Platesnių žinių kreipkitės
prie Razdik & Co., 1826 S. Halsted St.

vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
dai.
Priežastis — važiuoju į kitą mie
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę
stą.
Parduodu labai pigiai. Rakandai
arba visą.
tik
2
mėn. vartoti; odinis setas, 2
3201 S. Auburn Avė.
karpetai, 2 pečiai, gramafonas, vaiko
bogė vygė ir siuvama mašina.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
P. BAINORIUS,
PARDAVIMUI saliunas,
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius;
1617 N. Lincoln St.,
elektros šviesa, maudynės, visi nau
geroj vietoj, geras biznis.
8-os lubos.
jausios mados intaisymai; parduosiu
Pardavimo priežastis — ap
pigiai arba mainysiu ant mažesnio
Atsišaukite tuojaus pas Szenamo,
leidžiu Chicagą ir esu vienas.
nvet & Lucas.
4217 Archer Avė.
1016 W. 20 St.

NAMAI-ŽEME.

T,.
. v
r ,
mas, neša 14%. Noriu į trumpą laiPARDAVIMUI bučemė ir groser- ką ^arduoti.
ne lietuvių ir kitų tautų apgyventoj
Atsigaukit pas savininką,
vietoj. Biznis cash. Parsiduoda pi3278 Archer Avė.
giai. Kreipkitės:
S. JURAŠKA,
Turiu aštuonių pagyvenimų, mūri
2241 W. 21st St.
nį namą, gražioj apygardoj, keturių
BIZNIERIAU, TfiMYK IR KLAUSYK metų senumo, moderniškas. Rendos
Pardavimui restaurantas ir coffee Į neša $425.00 į mėnesį.
Mainysiu
house; didelė 10 kambarių moderniš- ant dviejų pagyvenimų mūrinio namo,
ka stuba, iš priekio ir užpakalio por-1
>
A. M. BARČUS,
čiai, skiepas, gasas, vanduo, elektra,
4601 S. Hermitage Avė.,
didelis garadžius, lotas 94x187, diTel. Boulevard 6080
deli medžiai prie vieškelio, Ogden------------------------------------------------Avė., Riveraide.
PARDAVIMUI medinis na-

dirbta per daug metų. Apielinkėj
daug šapų. Saliunas randasi arti 18th
St. ir Canalport Avė. Lietuvių ir ai
TIKRAS PAAUKAVIMAS
rių apgyventa. Taipgi parduoda ir
82 ir % akerių geros žemės . WisFord automobilių.
consin farma apie 50 akerių dirbamos
1864 S. Seward St.
žemės, su budinkais, puikus miškas,
pievos ir bėga vanduo per farmą.
PARDUOSIU saliuna labai pigiai, Laukai apsėti ir auga gerai. 2 mu
geroj vietoj, biznis išdirbtas per 12 lai, 7 karvės apie 8 kiaulės ir apie 70
mašinos ir
metų. Apgyventa lietuvių ir lenkų. paukščių ir visos
pakinkai
ir
visi
įrengimai
dėl for
4 kambariai
p&i. — $50 į mė
mos. Bažnyčia ir mokslainė netoli ir
nesį.
geras kelias ir traukinys sustoja pa
1719 Eilėn St.
Važiuokit Milwaukee Avė. karu iki lei farmą. Priežastis pardavimo —
liga. Turi būti parduota arba išmai
Paulina ir Wood Sts.
nyta ant propertės Chicagoje. Gera
proga. Kam reikalinga rašykit arba
atvažiuokit ir pasimatykit su savi
PARDAVIMUI restaurantas, Ice ninku. Kaina tik $6,000.
Cream ir nesvaiginančių gėrimų krau
JOHN A. WALULIS,
tuvė . Nkujai įtaisyta sodei fonta.4715 Nevada St.
tanaa.
Kreipkitės,
arti North Cicero Avė., ir WrigthJ. 8ALIVONCHIK,
vvood Avė., Chicago.
905 W. 14th St.
Kampas Peoria St.
PARDAVIMUI farma arba išrenPARDAVIMUI čeverykų taisymo duoju Woodstock, III.
Puiki, 130
dirbtuvė: Sticher American Cham- akerių; 95 akeriai komų ir šiaip ja
panion. Biznis išdirbtas per 15 me vų, gyvuliai, m-ašinerijos.
Apie 200
tų.
Renda pigi.
Turiu parduoti kvortoj pieno parduodame kasdieną.
trumpame laike.
Pardavimo prie Lengvos išlygos, tuojau gali gyvent.
žastį patirsite anfl vietos. AtsišaukiTel. Normai 8299,
T. MURPHY,
kit
563 E. 45th St.
6317 So. Peoria St.

PARDAVIMUI bizniavus namas
PARDAVIMUI
grosernė,
Ice
PARDAVIMUI bučemė ir groser Cream
geroj
vietoj ,arti šv. Jurgio bažny
ir
minkštų
gėrimų,
cigarų,
ta

nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų tirš
tai apgyventa.
ilgus
metus.

vio ir palikti neprigulmingu, pasitu
rinčiu, o ir pralobti ateityje. Plates
nių žinių, apie važiavimą automobi

ra-

PARDAVIMUI saliunas,
KiCnlAKiAj
I
lietuvių ir lenkų kolonijoj.
Ogden Avė., arti Hass Avė.
mas; 2% pagyvenimų. GaradBiznis 18 metų. Parduodu, ■——------------------------------- žius dėl 2 automobilių. Ir lotas,
nes turiu kitą biznį.
-------------| kuris randasi šalę namo.
4430 So. Honore St.
PARDAVIMUI saliunas. Vieta iš;
1807 W. Armitage A ve.
PARDAVIMUI barber shop,
visokių tautų apgyventoj vietoj
prie trejų gatvekarių linijų.

No. 3. Naujas 2 florų namas, 4 pagyvenimų, po 4 kamba
rius, gasas, elektrikas, maudynės, augštas skiepas,

3620 S. Wallace St.

kandai.
Parduosiu pigiai, nes vaPARDAVIMUI saliunas, mai žiuoju
į Lietuvą.

SAVININKAS priverstas parduoti
labai puikų 5 pagyvenimų muro na
mą; kambariai dideli ir šviesus, pui
kioj vietoj ant Bridgeporto. Rendos
neša $89 į mėnesį. Kaina Cik $7,500
lengvi išmokėjimai.
S. SLONKSNIS,
3437 So. Wallace St.

DARBININKO PROGA ĮSI
STEIGTI NUOSAVŲ NAMĄ.
Kas tokio naujo.
Taip, tai yra naujas miestelis
GREEN FIELD. Ateik anksti ir pa
siskirk sau progą. Nepamiršk, dide
lius pinigus pądarė Gary. Tikrai imk
progą įmokant mažą dalį, ir po 17
centų į dieną koliai suteiksi savo
šeimynai namus Sbuth Side, tik 37
minutos nuo miesto širdies, prie
Illinois Central geležinkelio ir tik
3 blokai nuo miesto gatvekarių lini
jos. Arti mokyklos ir bažnyčios, ir
tik vienas blokas nuo puikios upės.
Geriausias žvejojimas, ant valties pasivarinėjimas, maudytis ir vieta, kur
gali turėt savo daržą ir vietą, kur
yra darbo pakankamai apskritą me
tą, nes yra 824 dirbtuvių. Krausty
kis į šią naują lietuvių koloniją ir nu
stok mokėjąs rendas namų savinin
kams. įsigyk locną. ši yra iš tūk
stančių viena proga, todėl pasinau
dok ją. Platesnių informacijų rašyk
ar pašauk nuo 7 iki 9 vakare musų
lietuvį atstovą. |t j
JOZEFOWICZ,
i ,4V9' *
1509 Tell Place.
Arti Milvvaukee Avė. ir Division St.
A.

ANT PARDAVIMO
Brithon Park, medinis namas,
dviejų pagyvenimų, ant cemento
fundamento, penkių metų senas, prie
45th Place ,arti VVestern Avė., kai
na $4,350.
Savininkas
nusipirko
jiznį, dėlto ir kaina nužeminta — tu
ri būti parduotas iki liepos 11-tos.
A. M. BARČUS,
4601 S. Hermitage Avė.,
Tel. Boulevard 6080

FARMA SU SRIAUNA UPE.

čios prie 3221 Limo St.
Rendos ne
Biznis išdirbtas per bako ir notions. Vieta apgyventa ša
$40.00 į mėnesį.
Parduodu labai
lietuviais,
lenkais
ir kitokiomis tauto
Pardavimo priežastį

patirsite ant vietos.
4555 So. Paulina St.
PARDAVIMUI bučemė ir groser-

nė; biznis išdirbtas per daugelį nv>
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas 335.

PARDAVIMUI PIRMOS
KLESOS
SALIUNAS
2004 Canalport Avė.

Parsiduoda 120 akerų žemės farma
mis.
Biznio daroma'nuo $75.00 iki pigiai; už $2,900.
Pardavimo prie su triobomis, gyvuliais, mašinomis ir
$150 į dieną. 4 kambariai pragyveni žastį patirsite ant vietos.
Kreipki avais. 100 akerų dirbamos žemės, li
mui ,renda pigi, lysas.
tės prie savininko
kusi kietmedžių miškas ir ganykla.
1639 W. North Avė.

M. MATULIAUSKAS,
3356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj
PARDAVIMUI bizniavas 2 pagy
vietoj. Tik vienas saliunas visame
bloke. Biznis gerai eina. Priežas venimų namas, užpakalyj garadžius.
tis — nesutikimas . Randasi: pianas Itendos neša $62.00 į mėnesį. Kaina
ouikųs stalai, krėslai, pečiai ir kiti $5,500.00 tik greitame pardavime.
įtaisymai. Kas pasiskubins, tas lai
A. JANČIUS,
3225 S. Auburn Avė.,
mės. Turi būt parduota šią savaitę.
Savininkas 2-ros lubos užpakalyj
1082 N. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, nes kriaučių šapa viršuje; prie
saliuno Storas ant rendos parankus
restauranui.
Atsišaukite
3641 So. Halsted St.J
Tel. Boulevafd 3962

PARDAVIMUI 10 kambarių
Cottagc. Elektra, gasas, toilets.
3323 Emerald Avė.
Taipgi, turiu 1 lotą prie Western avė. ir 40-th st.

PARDAVIMUI bučemė ir
groserne geroj vietoj, lietuviais
apgyventoj. Biznis
išdirbtas
]>er ilgą laiką. Pardavimo prie JUOZAPAS PASK lietuvis, mote
žastis — liga.
riškų rūbų siuvėjas ,geriausis įren
PARDAVIMUI 3 pagyvenimų
gimas ir geriau apmokamas biznis po 4 kambarius mūrinis na
710 W. 33-rd str.
visame mieste, taigi parduoda iš
mas. Elektra, gasas, maudyne,
priežasties ligos.
Bargenas.
1648
Vn
Buren
St.
PARDAVIMUI SALIUNAS
skiepas ištaisytas, 5 metų se
LIETUVIŲ KOLONIJOJ, GE
nas.
PARDAVIMUI
saliunas
ROJ VIETOJ, GERAS
4109 S. Montgoriiery St.
Savininkas
BIZNIS
J. PAULAUSKAS,
DIRBK ANT SAVĘS.
3404 S. MORGAN ST.
3000 S. Union Avė.
PARSIDUODA labai pigiai
PARDAVIMUI
bučemė ir
gyvuliai ir įvairios mašinos dėl
PARDAVIMUI
grosernė
ir
bučergrosernė labai geroj vietoj, lie
ukes nuo 105 akerių žemės. Ga
nė, taipgi dveji kampiniai biznio na
tuviais apgyventoj.
Kreip mai aroa be namų, geriausioje lietu Ii pirkti
ir žemę. Priežastis
vių
apgyventoje
vietoje
ant
West
Sikitės į Naujienas 336
pardavimo turiu važiuoti Lie
dės, priežastis senatvė ir nesveiku
Kreipkitės laišku ar
Platesnių žinių kreipkitės pas tuvon.
PARDAVIMUI Saliunas, vi mo.
savininką.
1
ypatiškai:
A. W. RADOMSKI,
sokių tautų kolonijoj; biznis
ST. BUCIS
2257 West 23rd Place
senas ir geras,
'
R. F. D. No 2, Box 33
1501 W. 18-th St.
PARDAVIMUI
grosernė;
laiko
Antioch, III.
Kampas I^aflin St.
rūkytą mėsą, minkštus gėrimus ir
saldainius; galima laikyt ir buČemę.
Randasi prie Archer Ąve., netoli City
PARDAVIMUI
Limits, daug lietuvių gyvena aplin
NESVAIGINAMŲ GĖRIMŲ kui. Parduosiu su namu ir šalę lo
tų arba tik vieną biznį.
Klauskite
KRAUTUVĖ ANT KAMPO
Wm. Mankus, Naujienų ofise, suba900 W. 21-at ST.
toj iki 3val. po pietų.

NAMAI-2EME
FARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai 50 mylių nuo Chicagos į pie
tus arti upės ir automobilių kelio.
Atvežant augalus, o ypatingai ank
styvas daržoves į čia per dvi valan
das laiko; ūkės po 40 ir 80 akerių.
Parsiduoda labai pigiai, ant išmokeščių. Taigi lietuvi, jeigu manai apsi
gyventi ant ūkės, tai čia dabar ge
riausia proga ir laikas yra važiuoti
ir pamatyti derlingą juodžemį, auga
lus, daržoves ir t. t., o beabejonės ap
sipirks! sau farmą permainai gavo bū

malevota. Parduodu pigiai.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI CICERO NAMAI, VISI GERI BARGENAI.

PARDAVIMUI 2 gyveni
mų medinis namas, po 4 No. 1. Naujas mūrinis namas, 2 florų, po 5 kambarius;
gasas, elektra, maudynės, augštas skiepas su skai
kambarius; elektra, vanoš,
dinėmis; extra tuščias lotas sale, su dideliu garagasas ir kiti parankumai.
džium dėl 3 automobilių. Kaina $22,000.
Pigiai.
2822 W. 40 St.
No. 2.3 florų mūrinis namas po 6 kambarius; elektra, ga
sas, maudynės, didelis skiepas, garadžius dėl 2 auPARDAVIMUI dviejų pagytomobilių, labai gražioj vietoj. Kaina $17,000.

pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- nis namas. Naujai ištaisyta, nuRezidencija:

duotas greitai; priežastį parda geno.

Phone: Douglas 3720.

NAMAI-2EME.

RAKANDAI

Žemė yra juodžemis prie molio. Vi
sos triobos yra naujos ir pabudavo-

tos ant mutinių pamatų; 7 kambarių
stuba su dideliu beizmentu, dvi dideės barnės ir kiti budinkai; 7 karvės,
3 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 reicalingos žemės apdirbimui, labai ma
žai vartotos, kaip naujos. Farma
randasi prie pat didelio vieškelio, 4
mylios nuo didelio miesto, prie pat
mokyklos ir bažnyčios, per farmą teka sriaunus upelis, susiliejan:is su Wisconsin upe, kurioj yra gaybčs visokių žuvų. Pardavimo prie
žastis yra didelė — patirsit ant vietos. Turi būt parduota į trumpą laicą. Reikia įnešti $6,000 “cash.” Tai
vra didžiausis bargenas ka buvo pa
siūlytas paskutiniuose keliuose ma
;uose. Nepraleiskit šios progos, nęs
retai tokia proga pasitaiko.. Atsišaudt tuojaus pas M. Rozenski, 3301 S.
Halsted Str., Chicago, III.

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
barius, augštas skiepas, murinės šantės, gražioj
vietoj, ant Archer Avė. Kaina $10,500.
No. 11. Didelis 2 florų mūrinis namas: Drugštoris ant
pirmo floro, ant viršaus daktarų ofisai, garad
žius dėl 2 automobilių. Kaina $28,000.
No. 12. 2 florų mūrinis naujas namas, 4 pagyvenimų, po
5 kambarius, extra 4 tušti lotai sale, gražiausioj
miesto dalyje, maudynės ir gasas. Kaina $14,000.
No. 13. Naujas, mūrinis namas, 2 florų, ant pirmo floro
didelis storas dėl bučernės ir grosernės su gyve
nimo kambariais, ant 2 floro 6 kambariai; skie
pas, gasas, elektrikas, maudynės, viskas gerame
stovyje. Kaina $10,000.

PARDAVIMUI 5 ^ėrai Universal State Bank, ir Milda Tea
tro Bendrovės 90 Šerų. Parduo
siu pigiai, nes važiuoju į Lie
tuvą.
A. ŠLIAVAS,
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 j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstedt St.. 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 pirkaite
namą, matykite mus. Nėra per di
deliu nei mažu darbu mums. Jei
turi lotą bile kurioj dalyj miesto
Chicagos, mes pabudavosime namų
ant lengvų išlygų. Neatidėliok, matyk
poną Sedlosky šiandie nuo 4 iki 8
po piet, 1579 Milwaukee Avė. Room
200, Humboldt 2088 arba rašyk rei
kalaudamas informacijų.

MOKYKLOS

No. 14. Medinis namas, 2 florų: didelė grosernė ir 6 kam
bariai dėl pagyvenimo; 2 floro 6 kambariai, ga
sas, elektra, grosernė ir namas. Kaina $8,500.

No. 15. 2 florų medinis namas, po 4 kambarius, didelis
skiepas, gasas, elektriką, visas gerame stovyie.
Kaina $3,400.

KIŠENINIŲ
MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ
ir

No. 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 sale, 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.

LABAI REIKIA
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing School
Princi palas
JOS F. KRASNICKA

No. 19. Medinis namas 2 florų, 5 ir 4 kambariai, gasas,

elektrikas, maudynės, extra tuščias lotas šalę ir
garadžius. Kaina $5,000.
No. 20. Turime dar (j didelius bargenus čionai nepaminė

tus, klauskit jų kainos musų ofisuose.
. yisu? augščiau minėtus namus galima nupirkti su
visai mažu įmokėjimu, ir ant lengvų išmokėjimų. Visi
namai yra Cicero mieste.
FEDERAL REALTY COMPANY,
666 W. 18th St., Chicago.
1439 S. 49th Court, Cicero
602-604 Association Bldg., Chicago.
Pai davimui lotai South West.
Didelis bargenas biznieriams*
1 kampinis lotas 125x129 prie Sacramento: ir 43rd St.
1 kampinis lotas 125x125 prie Crawford ir 47th St
1 kampinis lotas 44x125 prie Kedzie ir 46th St.
kampinis lotas 116x185 prie Archer ir Hamlin
1 kampinis lotas 100x128 prie Archer ir 49th St.
2 kampiniai lotai 50x125 prie Kedzie ir 45th St
2 kampiniai
1
......................
■ — prie 47th ir Turner Avė.
lotai 45x125
Taipgi mes turime viduje bloko bizniavų lotų. Visi turi būt parduoti
į 30 dienų, cash ar išmokėjimais.
WM. D. MUBDOCK & CO.,
4400 So. Kedzie Avė., arti Archer
Atdara nuo 9 ryto iki 6:30 vakare ir nedėliomis.

PARDAVIMUI 2 augštų namas,
priekyj krautuvė ir flatai, 2 karams
garadžius. Visi įrengimai, elektra,
maudynė, tinka bile bizniui, o labiau
50 akerių farma ne
saliunui, nes arti kito nėra. Labai pi toliPARDAVIMUI
Chicago; riebi žemė ir visa dir
giai.
bama; nauji budinkai, sodas, upė su
2607 So. Halsted St.
daug žuvų, prie gero kelio, viską
išperka iš namų, nieko nereikia ant
BARGENAS
turgaus vežti. Kas nupirks tą far4213 Wentworth Avė,
Pardavimui 3 augštų medinis na- mą, bus laimingas.
S. SLONKSNIS,
mas. Kaina $3,500.
3437
S. Wallace St.
’
WM. EGGERT,
3728 Roosevelt Rd.,
Phone Nevada 9443.

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą
> pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius.
Kas turite lotą ir norite mainyti Namas gerame stovyje, renda $80.00
ant namo.
mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, priAtsišaukite pas
msiu kaip pirmą įmokėjimą. Atsišau
<
A. M. BARČUS,
kite tuojau pas
4601 S. Hermitage Avė.,
SZEMET & LUCAS
Tel. Boulevard 6080
4217 Archer Avė.

STOCKAI-SEROS

PARDAVIMUI 2 augštų medinis
namas, gerame padėjime, 4-4 kam
barių. Rendos $32 į mėnesį. Gasas, ir
maudynes. $800 1-mo mortgečiaus.
Keliauju senon šalyn. Parduosiu grei
tame pardavime už $2,500'. Parduodu
greitai. Kreipkitės 621 W. 48th St.
Savininkas ant antrų lubų.

. PARDAVIMUI
naujas
medinis
namas 5 kambariai, elektra-, maudynė, garadžius ir šalę 3 lotai: 1 karvė,
50 vištų, 30 ančių. Kaina $3,000;
39th ir Oak Park Avė.
Pardavimo
priežastis, savininkas važiuoja Lie
tuvon šį mėnesį. Atsišaukite:
J. AUGAITIS,
819 W. 83rd St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui naujas vieno pagyveni
mo namas: elektra, gasas, maudynės
ir kiti naujausios mados įtaisymai.
Mylinti gyvent ant tyro oro ir lai
kyti gyvulių, nepraleiskite šios pro
gos.
4948 S. Tripp Avė.
Imkit Archer Avė. Cicero gatvekarį-
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VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Deaigning bizniui ir nemanus.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokSjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininki.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
• ) Braižymo (pHanų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

1)
2)
3)
4)

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

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