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Francija jau bando pasinaudoti 
Rusijos badu

Maurai sumušė ispanus
Dar nepaįiegia padalinti Silezijos

______________________ * /

Atmokčjimas caro skoli, 
bėgyje 10 metų; sugrąžinimas 
seniemsiems dvarininkams kon 
fiskuotųjų žemių, ir turtų; pri
žadėjimas Fra nei ja i “įtekmių 
sferų’’ ir ekonominę pirmeny
bę

Galima tikėtis, kad premte
ras Briandas, turėdamas to
kius prižadus, visomis jiego- 
mis stengsis išgauti iš vyriau
sios tarybos- pripažinimą Ke 
renskio valdžios, ^įdarant so
vietų valdžios abdikaciją būti
na sąlyga pasiimt imto j bado 
dis t riklus nors vieno 'tono 
kviečių.

Išrodo, kad Francijos pagel- 
ba bus vien grynai politine. Ji 
negelbės Rusijos finansiniai 
ar reikmenimis. Tas dalykas, 
kaip parodo Briando praneši
mas, paliekama vien Amerikai.

Kitais žodžiais tariant, Euro
pos šalįs daro intrigas kaip' 
pasinaudojus Rusijos badu, pa
liekant Jungi. Valstijoms už 
viską apmokėti.

Morokkiečiai sumušė 
ispanus. ' .

MADRIDAS, rugp. 5. —(Laik
raščiai rašo, kad Ispanijos spė
kos liko sumuštos šiaurrytinėj 
Morokoj, po smarkių atakų su
kilusių morokiečių.

Žinios sako, kad Nador ir 
Zeluan, kurie 'buvo skaitomi 
raktais į ispanų pozicijos prie 
Melilla, tapo evakuoti Ispani
jos kareivių-

Vienas 'laikraštis sako, kad 
marokiečiai dabar turi suėmę 
apie 5,000 ispanų belaisvių. Ta
rybos apie išpirkimą tų be- 
’aisvių yra vedamos. Ispanijos 
spėkos tapo persergėtos neda
ryti puolimų ant morokiečių 
pozicijų, kadangi grasinama at- 
gieža prieš belaisvius.

Moroko sukilimas pavirto 
svarbiu politiniu klausimu ir, 
kaip sako laikraščiai, karalius 
Alfonso šaukia pasitarimai! žy
mesniuosius liberalų ir refor- 
nriistų vadus, kad pasitarus su 
'ais kokios politikos šalis turi 
laikytis ateityj. Premierais 
Maura irgi tarsis su karailu.

Sukilusių morokiečių vado
vu yra Ahd-Ei-Krin, kuris ir 
sumušė ispanus ties Melilla- 
lis yra 35 m. amžiaus, baigęs 
mokslus Ispanijoj ir Franci- 

;oj, besisiekiantis pakelti kul
tūrinį Morkos stovį. Sakome, 
kad jis yra geras ir prityręs

KERENSKIS NORI VĖL 
VALDYTI RUSIJį.

Francija, gavusi didelius pri
žadus, ketina pasinaudoti ba
du ir pagelbėti nuversti Le
nino valdžią.

PARYŽIUS, r. 5 (Rašo C. F. 
Bertelli). — Aleksandras Ke
renskio pranešė man šiandie, 
kad Amerikos valdžia “pilnai 
prijaučiu” jo norui tapti virši
ninku naujos Rusijos valdžios.

Francijos užsienio rei|kalų 
ministerijos įgailotinis pasakė 
Kerenskiui, kad bus dedamos 
visos pastangos pasinaudoti da
bartiniu skurdu ir 38,000,000 

žmonių badu Rusijoje, kad nu
vertus komunistus, grąsinant 
neduoti pašaljjos, jei I^eninas 
r.tsįsakys |>asitraukti iš valdžios-

Tai yra teisingi faktai užpa
kalyj premjero Briando pa
skelbimo, kad Francija prisi
dės šelpime Rusijos, jei vy
riausioji taryba vienbalsiai nu
spręs paremti Amerikos šelpi
mo darbą. •

Premjero Briando praneši
mas tapo išleistas liž dviejų 
valandų po premjero pasikal 
bėjimui su Kerenskį u. Tame pa 
sikalbėjime Kerenskis tvirtino, 
kad Rusijos kontr-rėvoliucinė 
valdžia yra pilnai suorganizuo
ta Paryžiuje ir kad ji yra pri
sirengusi vykti į Maskvą prie 
pirmo pranešimo.

“Aš tikiuos būti Maskvoje 
rugsėjo mėnesyje’’, sakė man 
Kerenskį^

“Butų nedora valstybėms ne. 
pasinaudoti šia didele proga, 
kad ant visados išstūmus so
vietus iš Rusijos. Aš skaitau 
badą ir marą Rusijoje, kaipo 
Dievo malonę”.

Klausinėjimas apie tai, ką jis 
mano daryti su sovietų vado
vais, pT* jam pasisektų pasi
griebti valdžią, Kerenskis trin
damas rankas sušuko:

“Jie bus palikti teisingam 
mano viengenčių teismui. Jie 
neištrūks”.

Tuo parodoma, kad atėjus 
galui sovietų valdžios, veikiau
sia prasidės kruvinas keršiji
mas, kuriame tūkstančiai rėf 
musių sovietus bus išskersti. 
Galima laukti baisiausių sker
dynių. jei dabar esantįs Pary
žiuje kontr-revoliucionieriai pa
sigriebtų valdžią.

Francijos valdžios ;pripaž$- 
nimas Kerenskio tapo išgautas 
s vaidiniais didelių prižadų,
tarp kurių yra sekami: karvedis ir strategikas. ra taip pasibaisėtina. kėse.

H NAUJIENŲ PIKNIKĄ
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Gardner’s Grove Darže
123 St. ir lyiicHigan Avė.

RYTO
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Padėtis yra rusti. Nėra didesnių sumišimų.

PARYČIUS, r. 5. — Gauto
sios žinios rodo, kad Ispanijos 
kareivių padėtis šiaurryliifėj 
Morokkoj yra labai rusti.

Iš Oronų, Alžire, pranešama, 
kad sukilę maurai pasirodė prie 
Melilla ir kad gen. Navarro ir 
jo spėkos, kurios tapo apsup
tos ant Ąrruit kalno, pasidavė 
maurams.

Madrido žinios sako, kad iš 
priežastie^ rūstumo padėties, 
veikiausia iškils ministerinis 
krizis ir kad premieras Maura 
bus paprašytas sudaryti naują 
kabinetą. Gen. Picasao tapo 
paskirtas ištirti dabartinius į- 
vykius Morokkojc.
Tru<* translation with th<* post- 
niaster at Chicago. UI.. Aug. 6, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 * a

Talkininkai nepajiegia pa
dalinti Silezjns.

Ekspertų komisija vekiausia 
nepajiegs duoti bendro ra
porto tarybai.

PARYŽIUS, r. 5. — Talkinin
kų ekspertai, kurie bandė nu
statyti Silezijos rubežius, visai 
negali susitaikinti ir išrodo, kad 
jie negalės duoti bendro rapor
to vyriausiai tarybai, kuri susi
renka panedėlyj. Echo de Pa
ris sako, kad Francija griežtai 
atsisakė priimti Anglijos ir Ita
lijos nuomones apie Augšt. Si
lezijos padalinimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 6, 1921 
as«required by the act of Oct. 6, 1917

Abejoja ar amerikiečiai yra 
jau paliuosuoti.

Oficialinių žinių negauta. Ru
sijoje sumišimų nesą.

LONDONAS, rugį). 5- — 
Amerikos Šelpimo viršininkai 
Londone labai abejoja apie 
eisingumą žinių, (kad Ameri
kos belaisviai Rusijoje lapo 
)aliuosuoti ir jau apleidžia Ša

lį-
Jie sako, kad vakar gauto

sios žinios yra paimtos iš (Lat
vijos laikraščio. Rubežiai kur 
amerikiečiai galėtų pareiti yra 
dabojami, bet ne vieno ameri
kiečio dar nesulaukta. Tas 
esąs verčia juos manyti, kad 
skelbiamos Latvijos laikraščio 
žinios yra vien bolševikų pro- 
laganda.

Reikia 200,000 tonų grudų.
BERLINAS, r. 5. -- Oficia- 

liniai čia paskelbta, kad Vokie
tija ves šelpimo darbą Rusi
joje nepriklausomai nuo kitų 
valstybių.

Bevielius žinia iš Maskvos 
paduoda užsienio reikalų ko
misaro čičerino pareiškimą, 
kati maitinimui gyventojų bado 
distriktuosę reikės 200,000 to
nų grudų. Žinia sako, kad 
sovietų valdžia organizuoja vi
sas jiegas šelpimui badaujan
čiųjų. Betgi bado padėtis nė-

RYGA, rugp. 5; — čičerino 
išleista nota visoms šalimis už
ginčija gandabfs^apie didelius 
sumišimus Rusijoje. Nota dė
koja už pasiirlymus pageltos ir 
sako, kad jis bandysiąs išaiš
kinti padėlį pilnai ir ant kiek 
galima apibudinti Rusijos tik
ruosius reikalus.

čičerinas sako, kad Europos 
ir Amerikos laikraščiai yra 
pilni sensacmių žinių apie su
mišimus Rusijoje, kas yra ne
tiesa. Nors ir vra didelis be- *• • 
girnas iš bado distriktų, bet jis 
vra kontroliuojamais valdžios ir 
kad svarbesnių sumišimų ne
buvo.

Uždės kvarantiną.
COPENHAGEN, r. 5. — Pa

sak žinios iš Rygos, Rusijos 
niirubežinės valstybės Rygos 
konferencijoje nutarė Įtaisyti 
kvarantino stovyklą Dvinske. 
Kitos Europos valstybės yra 
kviečiamos kooperuoti įstei
giant tokias stotis palei visus 
Rusijos rubežius

True translation filed with tho post- 
i niaster at Chicago, III., Aug. 6, 1921 
as required by the act of Oct. fi, 1917

10M000 žmonių 
badauja.

BYGA, r. 5. -• čičerino no
ta sako, kad 'hado dis t rikiuose 
gyvena apie 10,000,000 gyven
tojų. Tie distriktai apima As- 
tračhaniaus, Caricino, Sarato
vo, Volgos vokiečių komuną, 
Samaros, įSimbirsko, Totorių 
ir čiuvašų teritorijas ir n teku
siuos Ufos ir Viatkos distrik- 
tus. Jis sako, kad tuose dis- 
tri-k tuose javai • arba visai ne
užaugo, arba duos tik 10 ar 12 
n uos. normalinio derliaus. Kad 
išmaitinus gyventojus pusinė
mis porcijomis reikės 41,000,- 
000 pūdų grudų. Taipjau bus 
reikalinga 15,000.000 pūdų gru
dų sėklomis, kad išvengus pa
sikartojimo bado sekamais 
metais.

Nota sako, kad visi rusai, 
nežiūrint politinių įsitikinimu^ 
gelbsti šelpti badaujančius ir 
prašo kitas valdžias nestatyti 
klinčių rinkimui aukų ir liue
sam važinėjimui Rusijos, ha
do komisijos delegatų.

Maskvos žinia sako, kad už
sienio centras Rusijos bado šel
pimo komiteto bus Londone.

Badas esąs suvaldytas.
RYGA, r. 5- — Užsienio rei

kalų komisaras čičerinas te
legrafavo Wushingtonan, kad 
bolševikai jau yra suvaldę ba
do padėtį. Jis sako, kad nors 
bolševikai džiaugiasi užsienio 
pagclba, jie deda didelių pasta n 
gų, kad su badu apsidirbus pa
tiems. / —'I ---■■■ ■... . Lr

8 užmušti automobiliu.
CHICAGO. - 6 žmonės liko 

užmušti ir 8 sunkiai sužeisti 
vakar nelaimėse su automobi
liais Chicagoje ir jos apielin-

3 komunistai seimo nariai 
areštuoti.

Serbijos seimas panaikina ne
liečiamybę komunistams na
riams.

VVASHINGTON, r. 5. — Pa
sak Serbijos legacijos gautos 
kablegramos, Serbijos nacio
naliniam susirinkimui ąuspeiS 
davus parlamentinę neliečiamy
bę 58 susirinkimo nariams ko
munistams, leido areštuoti 8 
komunistus atstovus — komu
nistų partijos tarybą.

--J........... .......................

Riaušes Danzige.
BERLINAS, r. 5. — šiandie 

Jlanzige buvo minsiu gatvėse, iš 
priežasties kivirčų tarp komu
nistų ir nekomunistų.

Policija tvarką įvykino, bet 
visgi padėtis tebėra įtempta ir 
Ihrisibijoima, kad lankai pri

sius Į miestą kareivių.
Komunistų delegatus į miesto 

parlanientą įsakyta areštuoti. 
Komunistai bandė paskelbti ge
neralinį streiką, bet nepavyko. 
Kulkasvaidžiai tapo pastatyti 
a psa ilgoj imu i viešųjų triobėsių, 
o skersai niekurias svarbesnias 
gatves pratiesta spigliuotos 
vielos. /

(Danzikas dabar yra laisvas 
uostas).

Sulaikė Austrijos armijos kon
centravimą.
VIENNA, rugp. 5. — Talki

ninkų karinės kontrolės komi
sija uždraudė Austrijos armi
jos manevrus arti Vengrijos 
rubežiaus. Gavęs notą apie už
draudimą, Austrijos karo mi- 
nisteris pasipriešino tam, tvir
tindamas, kad rengiamas kon
centravimas kareivių palei ru- 
bežių nėra ofensyviais tiksalis, 
bet tik reikalui apginti rubežius 
nuo galinių vietinių sumišimų, 
kada vakarinė Vengrija bus 
oerduodama Austrijos jurisdik- 
cijon.

Komisija taipjau panaikinti 
nesenai įkurtas mokyklas, pri- 
rengimui imter-oificierių.

4 vaikai stidRoa.
NEW YORK, r. 5. — Keturi 

vaikai sudegė ir 7 žmonės li
ko sužeisti dideliame gaisre 
trijuose teneincntiniuose na
muose Bronx distrikte. Visi 
žuvusieji vaikai yra Julio Cor- 
sine, kuris gyveno viršutiniame 
9ugšte. Jis pats išsigelbėjo.

Keli žmonės laabi apdegė ir 
nickurie jų galbūt mirs..
5,000 ispanų pateko į marokie

čių rankas. Karalius susirū
pinęs. <

BERLINAS, r. 5. -r Senato
rius France, kuris dabar yra 
Berline (jis rašo įspūdžius sa
vo kčlionės į Rusiją), ketina 
kaip tik sugrįš į Ameriką, tuo- 
jaus įnešti senate rezoliuciją, 
pritariančią tuojautinįam pri- 
pažiinimui Rusijos valdžios.

- I ! ■ . M I ■ ■

Obregonas paskelbs 
amnestiją. z

MEXICO CITY, r. 5. — Pre- 
Į zidentas Obregonas neužilgo 
paskelbs aminesliją, kuri palies 
visus dabar Jungi. Valstijose 
esančius Carranzos šalininkus, 
kurie nesenai išleido manifes
tą, rodydami prielankumą da
bartinei valdžiai.

SUSITAIKIMAS SU FASCISTI.

RYMAS, r. 4. -r- Taikos su
tartis tarp fascisti ir socialistų, 
kuri tapo pasirašyta panedėly. 
nustato, kad abi pusės prisiima 
atsakomybę už palaikymą 
tvarkos, pasak paskelbto su
tarties teksto.

Kiekviena pusė turi sugrą
žinti trofėjai, ženkliu, vėdavai 
kurios tapo atimtos kovoje. So
cialistų provincinės valdžios, 
kurios buvo priverstos dėlei 
ru«cisti siau'' ir jų varh li
mo prievartos, rezignuoti, da
bar vėl sugrįš Į savo vietas.

I Kaltina amerikietį už Kronš- 
tadtc sukilimą.

RYGA, r. 2 — Prieš išva
žiuojant į Bėrimą, vakar sena
torius Joseph I France asme
niniai apkaltino Amerikos Rau
donojo Kryžiau? atstovą Pa- 
ba'ltijos. šalyse Edward W. 
Ryan už sukurtymą Kronštad- 
to sukilimo pereitą žiemą.

Ryan į tai atsekė, kad sena
torius France turbūt tiki vis
kam ką pasako bolševikai; jo 
kaltinimai esą juokingi ir kad 
jis turbūt tuo laiku klajojo. 
Kiti amerikiečiai valdininkai ir
gi sako, kad kaltinimas yra be 
pamato.

Atmetė siuntimą kareivių 
Chinijon.

■' 1 r\ • •
WASHINGTON, r. 5. —Veik

dama sulig valstybes departa
mento instrukcijomis, Ameri
kos legacija Pekine pašiiyrieši- 
no Italijos ,Belgijos ir Holandi- 
jos pasiūlymui, kad šitų šalių 
kareiviai butų atgabenti j Chi- 
niją ir pastatyti įvairiose vie
tose apsaugdj iųiui gyvastrijefc 
ir interesų svetimšalių laike 
dabartinių sumišimų. Ameri
kos nusistatymą užgyrė Fran
cijos, Ispanijos ir Brazilijos/ 

ambasadoriai ir jų bendru pusė 
priešinimu tapo pasiūlymas at
mestas.

čechų susirėmimas su * 
vokiečiais. •

PRAGA, r. 5. — Vienas dar
bininkas liko užmuštas ir 10 
sužeista seredoj Aussige, bu
rini vokiečių susirėmus su 
čechų žandarais ir legionie
riais, Vokiečiai esą bandę lai
kyti uždraustą susirinkimą.

Susikirtimai tarp čechų ir 
vokiečių atstovų parlamente 
pasiekė tokį laipsnį, kad rei
kėjo pašaukti parlamento sar- 
fiyhą. ' ' W

No. 182

Priims Rusijos auksą.
WASHESJGTON, r. 5. — 

Amerikos amba'shdbrius Lon
done, J lurvey pranešė prekybos 
departamentui kad iš priežas
ties Anglijos teismo nuospren
džio, Rusijos auksas dabar ga
li būti pasiųstas iš Anglijos į 
šią šalį.

Angliakasiai atsisako tartis apie 
algų nukapojimą.

ALTOONA, Pa., r. 5. — An
gliakasių unijos atstovai cen
trai iniuose minkštųjų anglių 
kasyklų laukuose šiandien pra
nešė kasyklų savininkams, kad 
prašymas liendros konferenci
jos apsvarstymui algų nukapo- 
iimo nebus išpildytas. Prane
šimas sako, kad kokie nors pa
keitimai algų skalėje butų su
laužymas dabartinės sutarties, 
kurią nustatė federalinė komi
sija ir kuri vieks iki sekamo 
kovo mero. Angliaksiai betgi 
sutinka tartis kitais dalykais. v

Prašys finansinės pagelbos.

LONDONAS, r. 5. — Austri- 
pa atsišauks j vyriausiąją tary
bą suteikti tuojautinę finansi
nę pagelbą dėlto kad pirmiau 
sumanytas projektas interna
cionalinio atbudavojimo Austri
jos nedavė jokių pasekmių, ša
lis atsidūrė kritingoj padėtyj, 
negalėdama gauti paskolos, dė
lei Amerikos atsisakymo duoti 
kreditų Europai be kongreso 
leidimo.

Panaikino svaigalų suvaržymo 
įstatymus.
LONDONAS, r. 4. — Atsto

vų butas šiandien po visos nak 
ties posėdžio priėmė naują 
laisnių bilių, kuriuo nuimama 
niekurie suvaržymiai ant par
davinėjimo ir išdirbinio svai
ginančių gėrimų, kurie buvo 
įvesti laike karo. Rilius eina 
lordų butan, kuris, manoma, 
juos priims be permainų.

įsakė išsikraustyti iš Šveicarijos
GENEVA, r. 5. — Paskelbta, 

kad Šveicarijos valdžia davė 
Austrijos ex-karaliui Kardllui 
ski pabaigos rugpjūčio M&i- 
kraustyti iš Šveicarijos.

Sakoma, kad Karolis rengia
si apsigyventi Ispanijoj, kur jo 
pusbrolis karalius Alfonsais 

turįs jam įrengęs pilį.

2 užmušti ir 6 sužeisti.
KECiHI, Kan., r. 5. — Mano

ma, kad 3 žmonės pn užmušti, 
5 sužeisti didelėse peštynėse ant 
dogo einančio tavorinio trau
kinio. Muštynes iškįlo keliems 
Plėšikams užpuolus būrelį va
žiuojančių laukų darbininkų.

Ispanijos respublikonai veikia.
PARYŽJ S, r. 4. — Iš Mad

rido pran'‘hina. kad Ispanijos 
respublikonai. naudodamies 
rūsčia padėtimi Ispanijos Mo
rokkoj e, vėl veda smarkią agi
taciją prieš valdžią. Valdžios 
rateliuose viešpatauja susirūpi
nimas.
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KYBARTAIValdininkų siutimas

PIKNIKAS
VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIUBAS

Cicero, III

ŠAKIAI

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Juozas
TIESOTAS

AGENTAS VISŲ

LinksmumuiSveikatai ir

PAS MUS GAUSITE TEISINGĄ IR SĄŽINIŠKĄ PATARNAVIMĄ

Tel. Drover B66U

INSURANCE 
APDRAUDA

be jokios rizikos, nes pi

nigai bus visiškai saugiai 

ir atneš dideli nuošimti.

suimtas
Jurgio

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.

>o 65o. bonką, arba tiesiog 
75c. bonkp.

5059 S. Ashland Avė 
Kampas 51st St.

Chicago, III.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimafl užtik
rintas. x

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St.,

Yards 27(0

JUSU BUVĘS SENAS

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies

Lith. Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.

Wilkes-Barre, Pa.

Milicininkai jam gel- 
Už tai, kad darbininkai

Ar Ju.a Kankina Pleiskanos ? 
NAUDOKITE
Ar Judu Galvos Odą Niekti!* 
N A U DOKIT e' Rttffles 
Ar Jtpų Plaukai 5 lenką? 
NAUDOKITE ~

Ar Jų® Norit® Aps 
NAUDOKITE

tukymui savo i

Laviruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Geriausia investmentas

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistai
Palengvins akių įtempimų, kuri* 

esti, priežastimi galvos ikaudijimo 
svaigulio .akių aptemimo, oervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai 
40 trumparegystę ir toliregystę. Pri 
tenka teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaininavimas daroma st 
elektra! parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

SU DOVANOMIS IR LAIMĖJIMAIS 
Rengia

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.

Agentūra Uždėta
1910 M.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

* ktf So. La Saite St, Roow >24 
Tel. Central 6390

Vak,: 812 W. 88rd fit, Chicago
Tel. Yards 4681.

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

.Kybartų miesto ir apylinkes 
rankpelnių ir amatininkų prof. 
sąjungos valdyba pareikalavo 
ir darbdaviai šiokas, Priekis ir 
Rudzevičius sutiko be stfreiko 
pakelti savo darbininkam mo
kesti.

Dirbantiem prie musų ant 
žemės prastiem darbininkam 
buvo mokama valandai 3 auksi
nai, o dabar 3 auk. 50 sk. Ne
šantiem kalkes ir plytas mokė
jo Sauk. 50 sk., o dabar — 4 
auksinus. Amatininkam gi 
(čimerkininkam, mūrininkam) 
I rųšies buvo 5 auk., o dabar 6 
a. 50 sk., 11 rųšies buvo 4 a. 50 
sk., dabar 5 a. ir 5 a. 50 sk.

Iki šiam laikui buvo dirbama 
10 vai., o dabar darbdaviai suti
ko sutrumpinti iki 8 v.

Prof. Sąjunga tarpininkauja 
amatininkam, ieškantiem darbo 
arba darbdaviam, ieškantiem 
amatininkų. Ir vieni ir kiti te
sikreipia į sąjungos valdybą. 
Ypatingai reikalingi mūrininkai 
staliai ir či merk i įlinkai.

Sąjungos Valdybos narys.

Rūgs. 22

(Rugp. 13
(Rūgs. 10
(Rugp. 27

(Liepos 28

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.:' nuo 9 iki 5 ir nub 7 

iki 9 vakare.

CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILL. 
Įžanga 35c ypatai

Kviečia vięus KOMITETAS.

TAIPGI JUS GALITE 
GAUTI PAS MUS PIRK
TI PIRMUS MORTGE- 
ČIUS NUO 6 iki 8 PRO
CENTŲ. Nuošimčius iš
moka kas pusė metų, o 
sumų kas metą.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 VVest Monroe Street, Chicago
Phone Central 2560

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

Ruflles galima gauti visose aptiekof
> ift išdirbčju per pašty

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ava & 3Sth St. Brooklyn. N. Y.

Darbininkai atsi- 
kad tai ne 

Mil. Vadas emc

Birželio mėnesio 28 dienos vi
dudienį atvyko į Didvydžių dva- 
rų einąs Vilkaviškio a apskrities 
Milicijos Vado pareigas Jonas 
Federavičius su 4 milicininkai?. 
Jis, pabuvęs porą valandų pas 
dvaro nuomininką Siveckį, nu
ėjo su dvaro užveizda Kosmonu 
pas šieną plovusius darbinin
kus ir liepė jiem eiti iškraustyti 
iš buto to dvaro darbininkę Oną 
Kreivaičiutę 
sakė, paaiškindami 
jų dalykas 
darbininkus varu varyti, imda
mas už rankų ir vilkdamas juos 
į dvarą 
bėjo 
nenorėjo eiti ir spyrėsi, Vadas 
ir milicininkai juos mušė nagai- 
komis. Nors tokiuo budu pasi
sekė atsivaryti į dvaro kiemą 4 
darbininkus, bet matydamas, 
kad jie visgi neis Kreivaičiutės 
iškraustyti, suėmė visus 4 ir lie
pė jiems sėstis į vežimą, kad 
vežtų į Vilkaviškio kalėjimą.

Dvare kilo didelis trukšmas. 
Ties suimtaisiais susirinko dva
ro darbininkų moterys. Suim
tųjų žmonos ,motinos ir vaikai 
puolė prašyti M. Vado, kad jų 
namiškius paliuosuotų, bet Milic. 
Vadas buvo nepermaldaujamas 
ir pats su milicininkais kan- 
čium mušdamas ir arkliais min
džiodamas vijo prašytojus nuo 
vežimo šalin.

Liko suimti ir Vilkaviškio ka
lėjimai! išvežti Jurgis Bazilevi-' 
čius, Juozas Baltrušaitis, Alek
sandras Kiaukaras 
Penkaitis.

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

H G**!5
South Side Beverage Co’s.

“MALT TONJC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Bardavo ja, 

FREDERICK BROS., 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosią” ir “Extra Pale” Brands.

'les i

____  ______ __ plaukų grasiai* ir tankui®;
NAUDOKITE RllffleS

Užlaikymui galvo* odo» (veikai ir Švariai'
NAUDOKITE Ruffles

Savo Tevišh

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Gencralis

Kontraktorius ir 
budavotojas.

Budavojame ir taisome.
1401 W. 47th SU Chicago

Lithuanian Sales Corp
3313 So. Halsted St.,
Chicago, III. Tel. Yard® 6062.

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

809 W. 35th Street, CHICAGO, ILLINOIS. (Kampas 35-tos ir Halsted)
Kreipkitės šiose valandose: Kasdieną nuo 9 ryto iki G po pietų. Vakarais:‘Utar. Ketv. ir Subatoj, iki 9 va 

landai. Nedčlionvis: nuo 9 ryto iki 3 po pietų.’

Europeaii Amsrican Bumu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Bu ve A. Patratis ir S. L. Fabionaa
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
' NOTARIJUSAS 
Beal Ėst ate, Paskolos, 

Insurinąi ir tt.
809 W. >5th St, Kamp. Halsted 8L 

‘ Tel.: Boulevard 611. 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. ild 9 vak. 
Ned.: iki 8 po pietų.

Krikš. deni, ypač buvo sujudę, 
renkant į savivaldybes. Jų dar
bas ėjo daugiausia paslapčio
mis. Nors ir nelygios buvo vei
kimo sąlygos, tačiau soc.-dem. 
ir prof. sąjungų gana daug lai
mėta . Vietomis, kur butą 
darbštesnių draugų, yra gauta 
net didžiuma. Tie, kurie pernai 
renkant į savivaldybę ir į Sei
mą balsavo už soc. dem., šįmet 
nepakeitė savo nusistatymo, 
tie patys balsai ir šiuose rinki
muose krito s®c.-dem. Tų drau
gų, net ir pragaro vartai negali 
kiton pusėn perkreipti.

Valstiečiai nors ir daug tikė
josi, bet mažai laimėjo; vieto
mis vos po vieną atstovą prave* 
dė. Rrieš irnkinius buvo gau
ta iš Kauno 2-N. agitacinių la
pelių. Kadangi juose šmeižia
mi socialdemokratai, musų gi 
apskrtt/je prof. sąjungos dirba 
kontakte su soc.-dem., todėl anų 
lepelių nebuvo galima platinti. 
Susipratę darininkai aiškiai rė
me soc.-demokratų taktiką, nes 
aiškiai njato, kad kiekvieną dal
bą dirbant prisieina Skaitytis 
su tomis pajėgomis, kurias tu
rime. Antra vertus, — darbi
ninkai nėra į rakis, kurį visur 
galima bandyti, nežiūrint ar jis 
luž ,ar truks. (“S-d”)

Laivakortes į Lietuvą 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntinius ir mainymas pagal dieninį kur
są. .Išvažiuojant j Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atva- 
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą.

G. KUNAŠAUSKAS
179 East 3rd Street . New York, N. Y.

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

; PRANEŠIMAS =

I LIETUVA nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Ant- 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems 
Lietuvon parūpiname papportus ir kitus reikalingus dokumentus ir 
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BĘNDROVft 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 Šerų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Tetephone Canai 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuoąe 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Kartu su jais buvo 
ir Juozas Bazilevičius 
Bazilevičiaus sūnūs, vien už tai, 
kad jis, pamatęs, kaip jo tėvą 
muša Mil. Vadas, drįso paklaus
ti: “Tamsta, kodėl mano tėvą 
mušate ?”
*; Suimtojo Penkaičio kūdikis 

gulėjo mirtinas. Motina buvo 
prie kūdikio. Išgirdusi, kad 
jos vyras suimtas, ji atbėgo prie 
Mil. Vado ir prašė jo paliuosuo- 
ti jos vyrą bent šiai diliai, nes 
vaikas mirštąs. Kad įtikintų 
Vadą, ji nubėgusi atsinešė mirš
tantį kūdikį; ji verkė ir bučia
vo Vadui batus, bet Vadas jai 
pasakę: “Čia jokio atsiprašy
mo nėra. Vistiek: čia gal mir
ti, ar nemirti”.

Jurgio Bazilevičiaus žmoną 
Mil. Vadas grasino- nušauti ir 
juvo bepridedąs jai revolverį 
prie krutinės. Kuomet jos vy
rą ir sūnų išvežė į kalėjimą, ji 
tiek verkė, kad visiškai apsirgo. 
Sekančią dieną buvo apmirusi.

Jurgio Bazilevičiaus duktė, 
16 — 17 metų mergina, buvo 
milicininkų mušama kančiais ir 
mindžiojama arkliu.

Marcelė Gudaitienė, 20 metų 
moteriškė, vos atsikėlusi iš pa
balo po mažam, stovėjo ties dar
želiu ir žiurėjo kas dedasi. Rai- 
;i milicininkai puolė ją mušt. 
Moteriškė spėjo pabėgti į savo 
butą, bet taip persigando, kad 
net gavo atsigulti ir nustojo 
valdžiusi kojos ir rankos.

Našlė Jieva Kiaukurienė ant 
rytojaus atnešė savo sunui į ka
lėjimą maisto ir ten apalpo. Gy
dytojas rado didelį nervų suiri
mą. Kiaukurienę pusgyvę par
vežė namon.

■ z , ,

Suimtieji buvo mušami kan
čiais ir kardais.

Del šito atsitikimo St. Seimo 
atstovas J.' Plečkaitis, socialde
mokratas, įteikė vidaus reikalų 
ministeriui paklausimą:

1) ar jis žino 1. e. Vilkaviškio 
ap. Milicijos Vado pareigas Jo
no Federavičiaus darbą ir

2) ką jis padarė, ar mano da
ryti, kad pašalintų Federavičių 
nuo užiimmios vietos ir patrauk
tų jį atsakomybėn už Didvydžių 
darbininkų mušimą, jų neteisė
tą suėmimą ir šiaip už nežmo
nišką elgimosi Didvydžių dvare.

Pirmas PUIKUS Piknikas
— SURENGTAS —

Liet. Ev. L. Ziono Dukterų Draugijos
KARTU SU EV. L. ZIONO PARAPIJA

Nedėlioję, Rugpiučio-August 7 d., 1921
NEW GAGE PARK—P. GACONIS GROVE 

5360 So. Western Avė.
Prie 54-tos gatvės

Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c ypatai
Šis Piknikas tai bus labai įspūdingas, ba tenai bus nematytų ir 

negirdėtų žaislų ir grajų su i ši ai malimai s; gardžiausių valgių ir gė
rynių. Kas ant šio Pikniko neatšilankys, tas turės gailėtiea per ilgus 
laikus, ba tokio kito Pikniko greitai nebebus. Todėl kviečiame visus, 
jaunus ir senus, didelius ir mažus kuoskaitlingiausia atsilankyti. Pel
nas skiriamas dėl naujos Bažnyčios pabudavojimo.

PASTABA: Imkite bile karus iki Westem Avė., o Western Avė. 
karus iki daržui. KOMITETAS.

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Gęras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

V^RedStarLine
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) Tiesiai į Danzigų (Rūgs. 1 
Gothiand) “ a 7 „

Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York 
Zeeland) į
Lapland) Hamburgą 
Finland) ...........................

> American Line
Manchuria) New York (Rugp. 25 
Mongolia) į (Rūgs. 8
Minnekahda) Hamburgą (Rugp. 11

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.,

116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.

Agent, 14 North Dearbom St., 
Arba prie vietinio agepto.

Kada Atlankysi
Keliauk saugiai ir smagiai 

ant vieno iš didelių laivų 
Red Star Linijos, White 
Star Linijos arba American 
Linijos.

Artymi susisiekimai į vi
sas dalis Europos. Geras 
maistas ir apščiui jo duoda
ma. Uždarytos kajutes. Visi 
moderniškų laivų patogumai.

Star Line^
WhnrESUUtUNE gt AMX*KA

............................................................ 11 I .1. <11 ■■■■■■y. ■■ ..................... ■■ i* l ■ ............    — J '"L..... i

vRTv A& Jlšk a Visi Lietuviai gerai žino jog mes šimtais
jy lik M Jy ųĄ * siunčiam žmones į Lietuvą ir būdami lai-

Ik M O vakorčių biznyje, mes gaunam daug gerų
namų ir faunų ant pardavimo už pigią 

kainą, nes tie žmonės, kurie nori išvažiuoti į Lietuvą, parduoda už tokias kainas, net stebėtina. Malonėkite 
atsilankyti į musų Biurą*ir išsirinkti iš musų Bargenų sau namą ar farmą iš kur tikrai busit užganėdinti.IN TEK. N ATIOMAl Mzacanti i® M AKIMS COMF AM v

Chicago: F. C. Brown, West. Pass. Agt. 14 N. Dearbom St 
Arba vietinis agentas.

, , , . , - Į,, Į..J ■*■■*</
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NAUJIENOS, Chicago, III

Vakarais

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

lemo Duo

Banko turCapital &
Surplus

$3,000,000

randasi
be darbo

Važiuokit Lietuvon

Baltic States Bank langelio No. 4

Peoples

DIDELIS BANKAS

Ant kampo 47-o« ir Ashland Avė ' U

Deimantai, 
Laikrodžiai

linijas, kas bus tamistoms 
banką ir gauti reikalingus

JEWELRY 
STORE

Žinomas daugeliui tūkstančių lietu 
vių, kaipo greito ir mandagaus pa 
tarnavimo lietuvių kalboje.

SEVERA’S 
REGULATOR

12th STREET
Tek Kedzie 8902

Tūkstančiai 
Moterių

padaręs, 
padarys 
Sąjunga 
žolinei ją 
teisiu

Lietuvos žydy reikalu 
ministerijos spaudos 

skyriaus žinios.

Galite gauti čekius čionai, ant didžiausit] bankų Kaune

ATVIRAS LAIŠKAS 
MOTERIMS

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 W. 34th St., Chicago. 

Tel Blvd. 9836

Preke 50c per

“ŠALTINIS SVEI- 
augalais gydyties,

Pinigai pasiųsti per šį banką, į labai trumpą laiką 

ISmokama.

Prof. Einšteinas apie Palestiną, 
š. m. birželio 27 d. didesnės

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St.

Dearborn 6096 
4509 S. Ashland Avė 

Tel. Yards 1053

Ponia Little sako, kaip ji 
kentėjo ir kaip galuti

nai išsigydė.

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 
Bankas Rytinėse Valstijose.

silpnų, nervuotų, su nudivltą svei
katą ir kentanciu vargingais ir ne- 
regulariškais perjodais, aplaika pa- 
gelbą per vartojimo

4537 S. Ashland 
Avet. Chicago, UI

Kaip tik todėl to nedaro ir 
mus trečius metus maitina žo
džiais ir žodžiais”.

kiekvienas m misteris, 
tarsis su žydais. Ir mes 

takią laimę, kad su 
visuomet nori kalbėtis

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašaliu skausmų 
ir regulujo moterių priedermę. Per 
keturios dešimtys metu davi užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26. 
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar 
rašykite pas

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, 111.

Phone: Humboldt 5849

Paprastai jie nori žinoti per kur geriausia važiuoti. Mes at 
stovaujame geriausias laivų 
ant naudos kreiptis į musų 
nurodymus veltui nuo

Pono Gečo, prie

Daugelis
Lietuviu

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name,
1616 W. 47tk SL, Tel. Boul. 160 

VALANDOS:
6 ik! 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę 
pačtą 55c arba dvi _uŽ $1.05

Knyga: 
KATOS", 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Hilitid SI. Chicago, III

Daktaras Petras Šimaitis 
Naprapath

Gydau bo vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai 

2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

7oi w. aut st.
Tel.: Yards 8654

Du blokai nuo Halsted St. į rytus.
Kampas Union Avė.

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted S t 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St.

Tel. Prospect 8466

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Tai jau yra šablonas. Taip 
kalbės 
kuris 
jau turime 
mumis
Finansų ir Užsienio Reikalų Mi- 
nisteriai . Ir taip visose vals
tybėse, kur žydų klausimas 
esąs derybų dalykas, kurios jau 
turi ypatybę’, kad jos nebegali
ma privesti prie gal 
gul nors 
Vidaus 
kalbėtis 
stovais.

mun
kita jis įsakąs 
likai 
kad 
jais
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! Reumatizmas Sausgėla;

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

BBBBBBB■■■■■■■■■■■
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVISj GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I Gydo visokias ligas moterų, vai-
I ir vyrų. Specialiai gydo lim-
I pančias, senas ir paslaptin- 
| gas vyrų ligas.
i 8259 So. Halsted St., Chicago.

tui-i 
reikalavimus

bus išpildyti

DR. C. Z. VE2ELIS 
Lietavis Den tintas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toa gatvė*

Didžiausias, atsakomlngiausias ir 
ilgiausias rakandų mufuotojas ant 
Jridgeporto, nes galiu ’ patarnauti, 
aip didesniam taip ir mažesniam

1657 Weat 45-ta gatvė, Chicago, III 
Teletf. Boulevard 4552

Telephone Van Bures 294 
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaiku ir rUy chroniik* iiK«

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Tųlephone Drover 9693

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

./f re you
įerv uotas?
irzinantis?
negali susilaikyti?

Do you
iš miego prikelia naktyj? 
turi “dieglius” ir priepuolį? 
pradeda urnas užimąs?

TAMISTAI REIKIA

Dr. Milės’ Nervine
ASK YOUR DRUGGIST

■ 1514 16 Koeeevelt Rd.

i
 Arti St. Utis Avė, *!■ |

CHICAGO, 1LL. 1

« rw»B mmi ■ ■■■■■■■■■ bbJbbbbbbbbbbbbb ■ ■

“žodžiai, žodžiai ir vėl žodžiai”. 
Tokiu vardu paskelbė, Varšu

vos žydų laikrašty “Najer 
Haint” Lenkų seimo žydų atsto
vas J. Gyinbaumas straipsnį, 
kuriame fįs pareiškė savo nuo
monės dėl pastarųjų lenkų Už- 

Reikalų Ministerio Skir
to pajreiškhnų. Tarp ko 

, “jog lenkų ipoli- 
I pakankama yra, 

žydams prižada, kad su 
tarsis, reikės 'išbraukti 
“peręskiojimai” iš varto

jamų žodžių leksikono, kad ne
reikės kalbėti per aštriai ir rei
kės paraginti juos, kad jie nors 
išoriniai sildarytų bendrą fron
tą su lenkų visuomene, nuro
dant Vilniaus žydams, jog Vil
nius su apygarda turi priklau
syti Lenkams.

Dr. M. Stapulionis 
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė.,
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare

Telefonas: Boulevard 9397

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtj, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
Šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rąntuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

Philadelphia, Pa. — “Negalėjau sa
vo kambarių apžiūrėt ir turėjau gu- 

Ičt lovoj veik visą

UI Gausi kairiajam š<> 
| ne. Mano inčncsi- 

‘ 1niai i)cri<)<’ai ,)uv°
Oaj visai nereguliari, 

ą kartais po penkis 
“ 7 menesius pro- 
tarpiais, o kuomet 

...IM pasirodydavo, taiI tęsdavosi po dviI •. savaiti ir skaus-
|iįįįįiO^ižiii:žii■...į. 1 mingai. Sirgau be
veik per pusantrų metų ir gydžiau
si, bet negelbėjo. Susiedka patarė 
Lydia E. Pinkliam Vegetabįe Com- 
poundą ir antroje dienoje po pradė
jimui naudoti, pradėjau geriau jau
stis ir be paliovos ėmiau per septy
nis mėnesius. Dabar apžiūriu savo 
namus ir atlieku savo visas perei
gas. Jus galite ' panaudot šiuos fak
tus jei norite ir aš rekomenduoju Ve- 
getable Compound kiekvienai ken
čiančiai, kaip kad pati kenčiau. — 
Mrs. J. S. LITTLE, 3455 Livingston 
St., Philadelphia, Pa.
' Kaip sunkus savo užduoties atliki
mas moteriai, kuomet ji kenčia pa
našias ligas, silpnin eina kaipo p. 
Little. Nei viena moteris negali taip 
kankytis ir įpulti į panašias aplin
kybės, kadangi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound greitai panai
kina, kuris virš keturiasdešimts me
lų grąžina Amerikos moterims svei
katą.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquarters, 
. Rand. 5886.

Rooms 1709-12 City Hali
Sauare Bldg.

139 N. Clark St

AKUiERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
allvanijoa hoe* 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims Ir 
merginoms.

j zavo Berline didžiausią inani- 
I festaci ją paskirtą Palestinai. 
Vyriausiu kalbėtoju buvo di
džiausias musų laikų mokslo 
vyras reletavingumo teorijos 

išradėjas, prof. Albertas Einš- 
teinas, kuris buvo didžiausiu 
ūpo pakėlimu sutiktas pilnos 
žmonių salės.

Prof. Einšteinas tik nesenai 
sugrįžo iš Amerikos, kur jis va
žiavo su Pasaulinės Sionikų 
Organizacijos Pirmininku Prof. 
Ceicmianu sudaryti reikalingų 
lėšų Palestinos atstatymui, o 
ypač Hebrajų universiteto į- 
kurimui Juruzalėj. Savo kalboj 
jis smulkiai apsistojo dėl .di
delės reikšmės, kurios žydų 
tautinis centras Palestinoj tu
rės visai žydų tautai ir pabrč-

Bedarbe Praeina
KAS SAVAITĘ TŪKSTANČIAI DARBININKŲ VĖL GRJŽTA 

DARBAN. VfiL BUS RAMUS GYVENIMAS. VĖL PAS KIEKVIE
NA ATLIKS DOLERIS — KITAS.

TIKTAI VISADOS REIKIA PASIRINKTI TINKAMĄ IR AT
SAKANTI BANKĄ, KUR SUČEDYTUS PINIGUS BUTŲ GALIMA 
RAMIAI IR SAUGIAI LAIKYTI.

Nepamirškit, kad
GERTAUsfA, TVIRČIAUSIA IR PARANKIAUSIA VIETA

VISIEMS LIETUVIAMS YRA 1
UNIVERSAL STATE BANKAS

KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti 
gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI Į BAL- 
TIC STATES BANKĄ. a

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, sfF pašalpos 
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, 
kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir greitai prista
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI I BALTIC STATES 
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai 
ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠI^ČIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS I BALTIC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais. >

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES 
GREITAI IR MIELIAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

Bot te- 
kartą ateina galvon 
Reikalų Minitseriams 
su žydų Spaudos at- 
To dar iki šiol neatsi

tiko. Nes Vidaus Reikalų Mi
nisteris juk negali ištarti sakra- 
mentinga sakini, jog žydų rei
kalai neįeina i jo konrpeticiją, 
jis tik sunaudos savo įtaką ir 
pasistengs ka nors padaryti. Jis 

rnlLčT-fi aipie žydų 
ir apie tai, ar jie 

Taip pat yra 
kaslink tikybų ir švietimo nii- 
nisteriu, o lygiai ir karo minis
terio, kuris varo pas juos aiš- 

> kią antisemitinę politiką ir 
_ savo parėdymais žydu atžvilgiu 

Tlifsižongia konstitucijai. 'Jie',
■ vargšai, negali sunaudoti bend

rą šabloną, kaip Užsienio Rei-
■ kalti ir Finansų Ministeriai. ir 
J todėl jie turi atsisakyti nuo ma-
■ lonumo padaryti pareiškimus
Į žydų spaudos ir žydų visuome

nių nes atstovams............................
. . . .Gana jau žodžiu, iie jokios 

; reikšmės j&u nebeturi. Tegul 
g geriau pareiškia paprastai: mes 
- inešame į seimą tam tikrus įsta- 

Ivmų projektus, kurie vykina 
Versalės papildomąjį traktatą, 
žydų teisių lygybę ir žydų tau
tinės mažumos teises. Bet to
kį pareiškimą dar nieks nėra 

tokį pareiškimą nebe- 
net dabar, kai Tautų 
priėmė iškilmingą re- 
apie 'tautinių mažumų 

įvedimą visose valstybė
se, kurios jai priklauso. Toks 
pareiškimas teisių įvedama vi
sose valstybėse, kurios jai pri
klauso. Toks pareiškimas pa
darytų įtakos, nes jis butų lyg 
įžrdw

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SEcuRiTY Bank 
■■■m^Mmmma op chicago

Mi!waukee Avė. cor. Carpenter St. 
NARIAI FED‘ FAL' RESERVE SYSTEM $250,000

Šimtai Jaetnviškų Draugijų, Chicagos Miesto Valdžia i” Keli tūk
stančiai pavieniu lietuvių laiko savo pinigus ir daro visokius rei
kalus tiktai — UNIVERSAL STATE BANKE.

PINIGAI AUKSINAI GREIT VĖL 
PABRANGS

Pasinaudokit dabartine proga siųskite dabar pinigus Lietuvon ir 
pirkit draftus ir laivakortes per šią Banką.

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime Lietu
von auksinais sulig kurso.
BANKO SKYRIAI:

Pinigų ir laivakorčių siuntimo, Taupinimo, Komercijos, Pasko
los, Apdraudos nuo Ugnies ir Real Estate.
BANKO VALANDOS:

Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų, ir vakarais: 
Utarninkais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatomis visa dieną 
iki 8:30 vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas t
8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS t

Moteriifii Ir'Vyritfi 
Taiągi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, O—8 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephome Yards 687

Telephone Yards 5832 B

DR. M. STUPNICKI i
8107 So. Morgan SU 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
IIIIBBBB B BB BB BMBB3

Severo-. Gy':iioin< užliko 
seinivnos sveikata.
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily News

Publishad Daily axcept Sunday by 
Um Lithuanian llawi Pub. CoM lac.

Mitor P. Grigfcltii

1789 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephona Rooserelt 8500

Subscription Katėsi 
|8.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outside of Chic&go. 
|8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered aa Secoud Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879,

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111 — Telefonas j Koosevelt 8500.

U žsisakomojl Kaina:
Chicagoje —- paltu;

Metams__ .......................... - — $8.00
Pusei metų  4.50
Trims mėnesiams ...... —'______ _ 2.25
Dviem mineetanrT , 1.75
Vienam minėsi oi , , ■ ■ 1.00

Chicagoje — per neilotejui
Viena kopija L , ,r T — 08
Savaitei ........           18
Mėnesiui_____—.. ................ 75

Suvienytose ValstijeM m Chicagoj, 
paštui

Metams ■ - —- $7.00
Pusei metų ..............   4.00 .
Trims Mėnesiams .
Dviem mėnesiams ...... .
Vienam ' minėsiu! , ...... .......

Bietuvon ir kitur uislenluoeei 
(Atpiginta)

Metams................ .................    $8.00
Pusei metų........ .... ....................4.50
Trims mėnesiams 2.2Q

Pinigus reikia siųsti pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymo.

2.00
1.60

.75

Antra — paskutiniu laikufrioje buvo rūpinamasi visų pir-laidelių skirtumų, kurie neleistų 
ilvkai labai narsikpitė Ru-’,na darbininkų reikalais, buvo i susivienyti. O reikalas Sudarytidalykai labai persikeitė Ru

sijoje. Sovietų valdžia šian
die jau tiktai žodžiais daro 
“pasaulio revoliuciją”, o tik
renybėje ji taikosi su kapi
talizmu. Pagalios, badas ir 
epidemiškos ligos, kurie ap
niko Rusiją, parodė visam 
užsieniui, kad Rusija ne tik
tai neįstengia padaryti per
versmą pasaulyje, o ir pati 
reikalauja pagalbos. Fran- 
cijos imperialistams “raudo
nasis pavojus” pasidarė ne
baisus.

Ji ištiesų gal neužilgio su
sidraugaus su sovietine Ru
sija. Tuomet ji stengsis pa
versti Rusiją savo imperia
listinių užmačių įrankiu.

Mes visuomet stojome už 
tai, kad Rusija butų pripa
žinta. Bet šitas Francijos 
meilinimąsi prie Rusijos ne
lemia nieko gera — nė pa
čiai Rusijai, nė jos kaimy
nams.

Apžvalgų
KAIP KAULAS GERKLĖJE.

Francuzija 
Rengiasi 
Pripažinti 
Rusiją.

Francijos valdžia pasiūlė 
aukščiausiajai talkininkų ta
rybai, kuri susirinks, pane- 
delyje, kad ji apsvarstytų, 
kokiais budais galima padė
ti badaujantiems Rusijos 
žmonėms. Ji, iš savo pusės, 
pranešė į Washingtoną, kad 
ji esanti pasiryžus' teikti 
pašalpą Rusijai.

Šitas faktas rodo, kad 
Francijos atsinešimas linkui 
Rusijos ėmė keistis. Pirma 
ji buvo pirmutinė kovot 
prieš Rusiją, o dabar ji sku
binasi parodyt Rusijai savo 
simpatiją. Suprantamas da
lykas, tatai yra daroma ne 
be išrokavimų.

Žinios iš Paryžiaus sako, 
kad užsieninėje Francijos 
politikoje pradedąs reikštis 
naujas krypsnys. Briand’o 
kabinetas ketinąs nebesi
priešinti Rusijos valdžios 
pripažinimui ir rengiąsis 
priimti sovietų respubliką į 
didžiųjų pasaulio valstybių 
tarpą, Briand’o tikslas esąs 
atnaujinti tą Francijos ir 
Rusijos santarvę, kuri gyva
vo prieš karą.

Francija nori su pagalba 
Rusijos sustiprinti savo* po
ziciją rytinėje Europoje ir 
Mažojoje Azijoje, kad už
kirtus kelią Anglijos įtakai 
tose srityse ir atsispyrus 
prieš Vokietiją, kurios ker
što Francija bijosi.

Į šitą planą įeina ir suar- 
tinimas Rusijos su Lenkija.

Keletas savaičių atgal ši
tokie dalykai butų rodęsi vi
sai netikėtinais. Bet dabar
tinė padėtis leidžia manyti, 
kad visa tatai gali įvykti.

Pirmiausia
pamatė, kad Lenkija, ant 
kurios ji iki šiol dėjo daug 
vilties, yra permenka jai at
rama prieš Rusiją ir Vokie
tiją, kurios anksčiaus ar vė
liaus tUri juk atsigauti ir 
sutvirtėti. Lenkijos rėmi
mas Francijos valdžiai at
nešė daugiaus keblumų, ne
gu naudos.

Francija

Kai kuriems elementams 
“Naujienų” redaktoriaus asmuo 
yrA taip nepakenčiamas, jogei 
jie apie nieką negali kalbėti, 
“nepagarbinę” jo. Pavyzdžiui, 
“Vienybė”, aprašydama Brook- 
lyno rubsiuvių unijos skyriaus 
susirinkimą, kur buvo renkamas 
unijos delegatas, pasakoja:

“J. Buivydas, atidarydamas 
susirinkimą, pasakė, kad 
Brooklyno kliaučiai esą šįmet 
daugiau susipratę, nes jie, 
girdi, jau daugiau išmano, 
negu Chicagos Grigaitis.” 
•Šitaip pradėta tame susirin

kime agitacija tečiaus neatnešė 
tųr vaisių, kurių laukė tie ele
mentai. Unijos susirinkimas jų 
kandidatą, Jankauską, atmetė.

LATVIŲ S.-D. PARTIJOS 
SKILIMAS.

siekiama sustiprinti krašte de
mokratijos poziciją ir kuogrej- 
čiausia eiti prie nuolatinio sei
mo rinkimų. Bet šitas planas 
nebuvo įvykintas. Kauno “So
cialdemokrate” skaitome apie 
tai:

“Derybos dėl to pasiūlymo 
nutruko, nes buržuazinės gru
pės nusigando socialdemokra
tų radikalumo. Po to dešiny-- 
sis Partijos sparnas, kuris jau 
senokai rodė oportunistinio 
palinkimo ir noro susisiekti su 
Antruoju Internacionalu, at
skirai pradėjo derėtis su bur
žuazinėmis frakcijomis bę ži
nios ir Seimo s.rd. frakcijos, 
ir Partijos C. Komiteto.

“Suprantamas daiktas, kad 
. buržuazinėm partijom koali

cija dešiniaisiais s.-d. buvo la
biau priimtina, ir naujas ka
binetas susidarė į kelias die-1 
nas su Mejeroviz’u kaipo Ini- 
nisterių pirmininku priešaky. 
Į naują kabinetą įėjo keturi 
dešinieji socialdemokratai: 
Salnajs, Dukurs, Osolin ir 
Holzmann, bet du trečdaliu 
kabineto sudaro buržuazinių 
partijų atstovai; konservaty- 
vei ūkininkų sąjungai pri
klauso svarbiausios 
vietos — užsienio 
reikalų, firfansų ir 
mo ministerijos.”
Už šitą dešiniųjų socialdemo

kratų žingsnį Centro Komitetas 
prašalino iš partijos 17 St. Sei
mo ir 2 C. K-to nariu. Praneši
me tečiaus sakoma, kad 
maža Partijos 
metė kartu su 
limo partijoje 
viena partijos 
prisidėjo prie 
demokratų.

Iš 58 s.-d. atstovų St. 
pasiliko senojoj frakcijoj 

Kaip matome, Latvių 
demokratų partijos 
(radikališkoji frakcija) neturi 
nieko bendra su komunizmu. Ji 
stojo juk už koaliciją su bur
žuazinėmis partijomis, statyda
ma tam tikras sąlygas; komu
nistų “principai” yra griežtai 
priešingi tam. Dešinieji social
demokratai buvo prašalinti dėl 
to, kad jie už partijos nugaros 
susitarė su kitomis partijomis.

kabinete 
ir vidaus 
susisieki-

“tik 
narių dalis atsi- 
jais.” Rimto ski- 
neįvyko, nes nei 
organizacijų ne- 
dešiniųjų social-

Seime 
41. 
social- 

didžiuma

Musų spaudos dalyje jau bu
vo minėta apie tai, kad Latvių 
socialdemokratų partija, skilusi. 
Delei to kai kas išreiškė džiaug
smo ir pranašavo, kad iš to ski
limo gimsiąs Latvijos socialde
mokratuose judėjimas, prielan
kus komunistams, arba net da
lis tos partijos visai nukryp- 
sianti į komunizmo vėžes.

Mes dabar gavome Lietuvos 
socialdemokratų organą, kur 
apie tą skilimą Latvijos parti- 
j6je įdėta ilgokas pranešimas, 
parašytas tos partijos centro 
komiteto. Iš jo matyt, kad te
nai neįvyko nieko panašaus į 
partijos “sukomunistėjimą”. Bu
vo visai priešingai. Dalis parti
jos, nelabai žymi, pasviro į de
šinę pusę ir prieš partijos valią 
sudarė koaliciją su buržuazinė
mis partijomis. Už tai ji tapo 
prašalinta.

Dalybai dėjosi šitaip. Latvi
jos socialdemokratų partija nu
vertė reakcinį Ulmanio-Bergo 
ministerių kabinetą, pravesda- 
ma St. Seime rezoliuciją, išreiš
kiančią jam nepasitikėjimą. Už 
rezoliuciją balsavo ir konsėrva- 
tyvė Latvijos ūkininkų partija, 
kuri iki tol uoliai remdavo val
džią. Valdžios nusidėjimas buvo 
tame, kad ji, prasilenkdama su 
žemės reformos įstatymu, pali
ko kai kuriems dvarininkams 
dvarų centrus (trobesius) val
stybės nusavintuosiuose dvaruo
se.

Po Ulmanio-Bergo kabineto 
nuvertimo kilo prieš socialdemo
kratiją klausimas: kas daryt, 
kad nedavus reakcijai galimy
bės vėl grįžti prie valdžios? So
cialdemokratų partija atrado, 
jogei reikia sudaryti koaliciją su 
demokratinėmis partijomis —' zoliuciją, kurioje sakoma, kad 
bet tam tikromis sąlygomis? Ji abiejų partijų dalyvavimas Sak- 
pasiulė buržuazinėm partijom f sonijos dabartinėje valdžioje pa- 
savąją veikimo programą, ku- rodęs, jogei nesą tarp jų tiek

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI KALBA APIE 

t VIENYĘĘ. 
| ----------* •
Vokietijoje po nepasekmingo 

kovo menesio sukilimo, kurį pa
darė komunistai ir kuris pakir
to visą jų įtaką darbininkų ju
dėjime, socialistų miniose pra
sidėjo agitacija už suvienijimą 
visų socialistų jiegų. Ta agita
cija labiausia apsireiškia Sakso
nijoje, kur socialdemokratai iki 
šiol persveria buržuazines par
tijas ir turi valdžią savo ran
kose.

Senoji socialdemokratų parti
ja turi toje Vokietijos provin
cijoje 100,149 narius, p nepri
klausomoji socialdemokratų par
tija — 90,513 narių.

Paskutiniame savo suvažiavi
me senoji socialdemokratų par
tija svarstė klausimą susivieni
jimo su nepriklausomųjų social
demokratų partija. Paėmė viršų 
vadinamoji Chemnitz’o srovė, 
kuri stojo už susivienijimą. Su
važiavimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje siūloma eiti prie susi
vienijimo, sudarant “darbo ben
drumą” Saksonijos seime (land
tage) ir vietinių savivaldybių 
įstaigose. Reiškia, tapo nutar
ta, kad abiejų paminėtų partijų 
atstovai tose įstaigose veiktų 
išvien — duodant sumanymus, 
kritikuojant buržuazines parti
jas ir t. t.

Vienybės klausimą svarstė ir 
Saksonijos nepriklausomųjų so
cialdemokratų partijos konfe
rencija, kuri įvyko neužilgio po 
“daugumječių” suvažiavimo, čia 
irgi noras susivienyti paėmė 
viršų. Konferencija priąmė re- 
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susivienyti. O reikalas šud^ryti 
bendrą frontą prieš reakciją ir 
suderintai darbuotis visose gy
venimo srityse darbininkų rei
kalams ginti yra ypač šiuo mo
mentu didelis. Todėl konferen
cija kviečia abi partija derinti 
savo žygius ne tik Saksonijos 
seime, o ir savivaldybėse, ir ra
gina Centro Komitetą dėti vi
sas pastangas, kad tarpe abie
jų socialistinių partijų išdiltų 
esamieji skirtumai ir kad jos 
susivienytų.

Pagalios, vienybės klausimas 
pradėta svarstyt ir visos šalies 
organizacijose. Nepriklausomų
jų socialdemokratų partijos 
Centro Komitetas (visos Vokie
tijos) išleido atsišaukimą, ku
riame nurodo, kad darbininkų 
klesa turi eiti išvien, jeigu ji 
nori atsilaikyti prieš reakciją, ir 
pataria socialistinių partijų at
stovams provincijų seimuose ir 
savivaldybių įstaigose veikti 
bendrai. O kas dėl galutino so
cialistinių partijų susivienymo, 
tai atsišaukimas sako, kad jisai 
galės įvykti tiktai tuomet, kuo
met darbininkų eilėse neras pri
tarimo ginkluotų maištų ’ apa
štalai iš vienos pusės ir šalinin
kai taikymosi su buržuazija iš 
antros pusės. Tiktai nuosaki j 
klesų kovą gali suvienyti prole- 
tarijato jiegas. >.

Nėra ąbejonės, kad šitas ju
dėjimas, kartą prasidėjęs, ne
sustos tol, kol vienybė neįvyks. 
Komunistai gal mėgins trukdy
ti jį, bet ką jie reikš, kuomet 
dvi didžiosios socialistų partijos 
ims dirbti išvien?

King”, bet orchestra atsisakė 
griežti. Vietoj to ji ėmė griež
ti “Raudoną Vėliavą”. Žmonės 
tuoj prisidėjo ir pasigirdo ga
linga revoliucinė daina.

Įdomu pažymėti tas faktas, 
khd jurininkai prisidėjo prie 
Raudonos Vėliavos dainavimo. 
Žmonių nusistatymas yra gry
nai revoliucinis ir netolimoj 
ateityj galima laukti ytin rim
tų įvykių. 95 nuošimčiai gy
ventojų yra veiklus unislai. 
Jie griežtai yra nusistatę ir sa
ko, kad jie niekuomet nemokės 
mokesčių, kol jiems nebus leis
ta siųsti atstovas į Parlamentą.

Už keturių mėnesių
Pirksite Kalėdoms reikmenis.

Australijos terito
rijoj neramu.

[Iš Federuotosios Presoa]

Sydncy. — šiaurines Austra
lijos dalies gyventojai skelbia 
maištą. Jie atsisakė mokėti 
mokesčius tol, kol jiems nebus 
leista siųsti Australijos parla- 
mentan savo atstovą.

Dabartiniu laiku jie negali 
tiesioginiai dalyvauti Parlamen
te, kadangi jų teritorijoj gyve
na vos 2,500 žmonių. Gi nuo 
tokio gyventojų skaičiaus nėra 
renkama atstovas į Parlamentą.

Keli šimtai gyventojų jau pa
traukta atsakomybėn dėl ne
mokėjimo mokesčių. Kiekvie
nas jų geriau sutinka eiti ka
lėjimai! negu mokėti mokes
čius. Valdžia įkalino apie po- 
tatai daryti. Čia tai gyventojai 
iškirto įdomiausi šposą. Jie pa
rašė peticija, po kuria pasipū
rą dcsčlkų, bet pankui atsisakė 
šė visi iki vienam. Peticijoj 
reikalaujama iš valdžios, kad ji 
laikytųsi įstatymų ir persekio
tų juos! Tuo pačiu metu jie 
atsisakė eiti į kalėjimą ir grą- 
sino padaryti atatinkamų žings
nių įkalintoj ų paliuosavimui. 
Nuo tiesioginio veikimo juos 
sulaikė jų vadai, kurie kovoja 
pasyviu pasipriešinimu. Dabar
tiniu laiku prie Port Darvino 
kalėjimo renkasi kas diena 
žmonių minia. Orchestra grie
žia Raudoną Vėliavą ir Mar- 
seletę, o žmonės laiko susirin
kimus, klausosi revoliucingų 
prakalbų ir ramina tuos, ku
rie pateko už krotų.

Buvo maišto apimtom teri
torijom atsilankęs ir Australi
jos Teritorijų ministeris, Poyn- 
ton. Bet jo atsilankymas įpylė 
ugnin da daugiaus aliejaus. 
Žmonės tiek įširdo, jog pons 
ministeris priverstas buvo bėg
ti. Nujausdamas nesmagumą,. 
ministeris bevieliniu telegrafu 
pareikalavo laivuko. Ir policin
ių lydimas jis dūmė, iš kur at
vykęs.

Jo “lydėti” susirinko nemaža 
ir žmonių. Jie pagražino gat
ves raudonomis vėliavomis. Ka
da ministeris ėjo laivam, gy
ventojai švilpė ir siuntė jo ad
resu visokių epitetų, Mažylis 
valdininkų būrys, reikšdamas 
lojalumą, šaukė “ura”, bet tai 
liko
dviejų tūkstančių žmonių ūži
me ir švilpime. Valdininkai 
norėjo užtraukti “God save the

Iš Latvijos.
Brauno byla. Latvijos “buo

žių” valdžia, bekovodama su ko
munistais, kur galėdama ir kaip 
įmanydama, stengėsi į tas bylas 
įtraukti ir socialdemokratus. 
(Lygiai tas pats dedasi ir Lie
tuvoje). Mat socialdemokratai 
pavojingesni “pilkiesiem baro
nam” už komunistus. Nekartą 
latvių žvalgybai tai pasisekda
vo, bet nevisuomet taip sekėsi, 
kaip Liepoj u j su dr. Buševicu 
ir Latgaliuose. Nesenai polici
jos buvo patrauktas atsakomy
bėn dr. Braunas ir apkaltintas 
komunistų atsišaukimų platini- 

(me. Byla pateko karo teisman. 
Veltui liudininkai įrodinėjo, kad 
dr. Braunas tų atsišaukimų ne
platinęs, veltui $t. Seimo s.-d. 
frakcijos žymiausieji žmonės 
liudijo, kad Braunas yra social
demokratas, daug iškentėjęs 
nuo tų pačių “bolševikų” Rusi
joj. Užteko kelių policininkų 
neteisingų paliudymų — ir karo 
teismas atrado reikalingu ir ga
limu pasmerkti dr. Brauną mi- 
riop. Prieš tokį karo teisino 
sprendimą pasipylė iš visų Lat
vijos kampų protestai, bet ii4 tai 
negelbėjo. Tuomet po teismo 
sprendimo buvo gauta visa eilė 
protestų iŠ Vakarų Europos, 
ypač Vokietijos daugumos ir 
nepriklausomųjų socialdemo
kratų . Po tų protestų pasirašė 
žymiausieji. socialdemokratijos 
vadai. Latvijos užsienio politi
kos vedėjam priėjo raudonuoti 
už savos tautinės žvalgybos ir 
policijos darbus. Yra žinių, kad 
po viso to dr. Braunas jau esąs 
anmistuotas . (“S-d”).

* Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
' DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6— 9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Cbioige, Iii

— ■" ’l 
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Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
- ADVOKATAS

Ofisas vidurrrdestyjf
ASSOCTATION BLDG.

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

Panedėliaiš iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th SI., Chicago, III.
Phone Drover 8473

CANADIAN j,/PACIFIC
«r«A" 5,ovlcts

aki mirksnyj sunaikinta

Į IR Iš LIETUVOS 
dw ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

\ I

dideliais, greitais laivais.

Taigi, jei turėsi užtektinai susitaupęs pinigų. 

Kalėdos, atrodo dar toli, bet ne yra per ank

sti pradėt taupyt, tuomi neapvilsi save.

$1.00 atidaro taupymo accountą šiame banke.

Galutine suma, nepaisant kaip maža padeda

ma reguliariškai, greit augs ir tikrą didelę 
wmą.

PRADEK TAUPYT ŠIĄDIEN.

f//«-.\\ I SI SlDElSgBANK!
F ffhr, Bank of 'Saleiy and Inendly Scnicxf{ j
Rooscvclt Road at Haktcd Street-Chicado

1

INVESTMENTAI
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIim

DAUGELIS DRAUGŲ p. APPLE MELDĖ 
PATARIMO IR NURODYMŲ INVESTMENTO 
KLAUSIME, TAD IR NUSITARĖ PARAŠYT SE
RIJAS TRUMPAIS STRAIPSNIAIS NUŠVIE
ČIANT SVARBIAUSI DALYKĄ.

CHARLES H. APPLE, pres.

merican
Gasoline 

Corporation
“Pirmieji pinigai yra sunkiausia užpelnyt, jei 

ne yra sumaningai, teismiškai investyti, tad lengj 
vai pražudomi.

Investmentus galima paskirstyt į tris rūšis, 
iliustruojant sekamai:

1- as. Investmentai yra panašus kiąušiniams 
po višta lizde, kurie ne yra išperėti, šios rūšies 
investmentai yra augšto spekuliuojančio budo, 
kaipo aliejaus stako, aliejaus kasai, neišdirbtos 
kasyklos ir lošimas iš pinigų stako rinkoj. Neat
sižvelgiant kiek pirkėjas moka už šios rūšies ap
saugas, vertė yra panaši neužtikrintiems ir tik 
iš vardo kiaušiniams.

2- as. šios rušieę investmentus galima paly
gint prie mažiukų vištukų, kurie tik ką iš kiauši
nių išsiritusius. šis užima apsaugos skyrių, kuris 
yra išleistas inštaigų, kurios tik pradeda biznį ir 
užsiima dalykais, kurie ne yra reikalingi gyveni
me. šios apsaugos ne yra apsaugomis nei iŠ jo
kio žvilgsnio investoriui, bet prižada didelius pel
nus. Šios rušiesjnvestmentai geresni nei pirmiau 
minėti. Vištukai išsiritę ‘daugiau verti, nei 
kiaušinis. i

3- as. ši rūšis investmento gali reikšti atsto
vavimą vištos, kuri yra užaugusi ir pradeda auk
sinius kiaušinius dėti savo lizdan kasdieną. Šis 
investmentas užima dirbtuves, pramonės gyveni
mui reikmenis ir apsaugotas gerais bondsais, ap
saugotas pirmu mortgečium ant Real Estate arba 
įrengtų darbaviečių ir kur suma užtikrinta, ir 
kur pelnas nepaprastai didelis. Dedanti višta daug 
vertesnė, nei vištukai arba abejotini kiaušiniai.

Yra daugelis dirbtuvių šiądien, kurios pasek
mingai įsigijo patentuotų procesų jišdirbimui vaiz- 
binių reikmenų, kurie labai yra reikalingi, ši rū
šis appioka daugiau pelno su tikra sumos apsauga.

Jei investorius panaudotų atsargiai pasirin
kimą savo investmentams, gali užsitikrint savo 
investytą sumą, kartu didelį pelną.”

t• ••
Kitu kartu kalbėsime įvairias formas stakų ir 

bondsų ir labiau reikalaujamas formas investoriui.
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f NUMAŽINTOS KAINOS 
ANT

IsiHji®

13

įifei

A

šitas augštos rųšies Piayer pianas kaip ant paveikslo, kainavo 
$800, dabar už $500. Gvarantuotas ant 10 metų. Yla padaryti gražaus 
aržuolo, lažuos ir mahogany medžio. Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų 

LIETUVIiKOS ROLĖS DfiL PIANO.
Ak Myliu Tave. Su žodžiais fl 
Varpelis Valcas ...... ...........
Išpanų šokis ......................
Ant Bangų, Valcas ..........
Koketka Polka ........... .......
Diedukas Polka ..... ............
Svieto Pabaiga, Maršas ...

Kaina $1
...................

.......... 75c
75c

i be 
GOc

ZOc 
70c 
70c 
70c 
70c 

___  70c 
Po Dvigalviu”Ereliu Maršas 70c 
Barbora Polka     70c

Uetuvių muzika
Žirgelis šokis ',...1
Vengerka ............
Suktinis ir Kutų Darželis ....
Aguonėlė Mazurka ...........
Klumpakojis ir Pakeltkojis
Noriu Miego Saldaus Miego
Era Mano Brangi, Su žodž. SI
Meilė, Su žodžiais ......   Si _ _

Gaunamos tiktai pas Juozą F. Budriką krautuvei. Ant pareika
lavimo kožnam pasiunčiame per pačtą už prisiuntimą nieko nero- 
kuojame. Adresuokite:

JUOZAS F. BUDR1K,
3343 So. Halsted St., Chicago, III. *

♦ Telephone: Boulevard 8167
• Krautuvė Gramafonų, Pianų, Lietuviškų rekordų.

NAUJIENOS, CliicagS, UI
I PO DIDELIAM MUŠIUI. 'f——«w----------

CHICAGOSLiepos 2 dieną, visi Suv. 
Valst. ir pertekliui gyvenan
čių svetimų šalių žmonių 
akys bus atkreiptos ant mū
šio įvykusio Jersey City. 
Dabar jau po viskam. Demp- 
sey laimėjo, ne todėl, kad 
jis tvirtas, bet todėl, kad 
niekad nepadarė tikros klai-; 
dos ir visuomet užsilaikė 
šaltai, rimtai ir panaudojo 
pasigelbėjimo kiekvieną mu- . -. . . „ . . 
šio minutą. Šios vertybės '’S""1"? ža,zd«; .

Jei tamiŠtaV‘ turėtum ouiouKMiiinus ir 
būt pasekmingiausis K‘llv<-S gatve lll'l°-

189 areštai.

visuomet prigelbsti laimėji
mui. ■
jas> - s .. s , 
kiekviename savo uzsiemi-, 
me. Bet yra neapsieinamų 
aplinkybių: tavo pilvas tu-' 
ri būt geroje tvarkoje. Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
geriausia šiam i
duolė. ■ Ji užlaiko pilvų gera- (

r""*1
: s

DAR VIENA BYLA 
PRIEŠ PARKERĮ. PRANEŠIMAI m

ŽINIOS::
Gatvekaris sutriuškino žmogų.

.Toscph Bendol, 26 mietų am
žiaus 1260 Soiilli St. Louis gat- 

I vės pasimirė Švento Antano 
Savaitė 

atgal jis buvo sutriuškintas 
12-tos

Fitz-Policijos viršininkas, 
morris, vakar paskelbė, kad 

. bėgy 140 dienų padaryta 108 
mieriui gy- areštai sąryšy su automobilių 

i nelaimėmis. Tai įvyjko vie- 
me stovyj ir žarnas nuo už- nani Maxwell policijos distrik- 
kietėiinio — užsikimšimo, |e T'iek daug nelaimių įvyko 
padidina apetitų, išvalo vi- autoinobi!iits. Dešimtis jų ba
sus nuodus iš systemos ir vo mirtinos.
prašalina daugybę negalių, ( -----------
kurios tau užeina. Jūsų vai-( Pavirto — prisimušė. 
stininkas, arba vaistų par
davėjas turi Trinerio Kar
tųjį Vyną į ataką. Kitas pui
kiausias Trinerio gyduoles t x • i -
turi laikyt namie, ypatingai virto nuo kedes ir užsidavė gal- 
Trinerio Linimentą nuo reu- 
matiško arba neuralgiško 
skausmo ir pailsusiems mu
skulams ir kojoms ir Tri
nerio Antiputrin nuo gerk
lės ligų ir plovimui žaizdų.

kietėjimo

Co-operative Society of Amerr 
ca įvelta.

Cbicagoje Suvienytų Valsti
jų Distriklo Teismo rekordai 
parodo, jog seredoj rugpjūčio 
.3 dieną, 1921, tapo paduota 
peticija, kuri reikalauja), kad 
butų pripažinti bankrutais 
Harrison Parker, W. A. How- 
kinson ir Jos Coe, partneriai, 
kurie veda biznį po vardu Co- 
operative Society of America. 
Peticijos padavėjas yra Wm. 
Hartman ir kiti. Jie reikalau
ja atmokėjimo jiems $880.

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, rugpiučio 6 d., 
lygiai nuo 8* vai. vak., Liuosybės sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Narius ir 
norinčius prisirašyti kviečiame pri
būti laiku. — Kp. Raštininkas.

Bridgeport. — Mėnesinis susirin
kimas Illinois Lietuvių Pašei pos Kliu- 
bo įvyks subatoj, rugjjiučio 6, 8tą 
vai. vakaro, 88rd ir S. Morgan gatvė. 
Visi kliubiečiai malonėkite laiku su
sirinkti. — A. J. Lazauskas, Rašt.

3339.8. Union Avė.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
K Ii ubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugp. 7, 1 vai. po pietų, Mil
dos salėj, 3142 S. Halstcd. Visi na
riai kviečiami susirinkt laiku.

— Rašt. S’. Kunevičius.

Dramatiškas Ratelis vaidins “Aud
rą Giedroj“ rugsėjo 4 d., Meldažio 
svet. Mylintįs veikalus meldžiame at
silankyti. ' — Sekr. A. J ūsas.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI.

W*.

T. Pu 11 man 5482

A. SIIUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų Ilgose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St 

’ Chicago, III.

■■■' 1 "—r-”

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland. Avė.
Kampas 47th St.

■

■ii

Jaunas pianistas bai
gęs Konservatoriją. Dienoms, 9 ryto iki 9 vak 

Ned. 10 iki 12 pietų.

Tąlephorah

Tel.

K

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTLSTAS

1821 So. Halsted SL, Chįcago, Ii), 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak.
Phone C anai 257

Šiuomi pranešame, kad mes atida
rėm naują rūbų dirbtuvę kur kiek
vienas norintis turėti gerą drabužį 
gali pas mus išsirinkti sau tinka
mą iš šimtų skirtingų materijų. Dra
bužius darom numažinta kaina. Dar
bą gvarantuojam.

Kreipkitės:
A. ŽEBRAITIS ir P. REMEIKIS, 

1622 So. Halsted St.
Tel.: Roosevelt 8844.

va ir stalo kampų.

John Moore, trijų metų vai
kezas, 3708 N. Ashland gat«» 
mirė nuo susitręnkimo. Jis nu- . . . . — • V • -1 •— 1 4

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Galima gauti pavienius Nau

jienų numerius, ant metų už
sirašyti ir tt.

WM. KAUSHILA,
119 E. 1071h St., Roseland, 111.

Tek: P'uilmari 5012.

PASARGA

Tel. Boulevard 6487

<^DR-.HERZMAN-M 
Iš RUSIJOS

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

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

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fiak St.

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

[ Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: DraxeJ 
950 - Drover 4136 

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

Norintieji pasigarsini į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą no vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

JUOZAPAS STANEVIČIUS.
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu rugp. 5 d., 1921 m. 8:30 v. . 
ryto, plaučių uždegimu, sulau
kęs 33 metus amžiaus. Paėjo 
Vilniaus rėd., Trakų apskr., 
Vilgučių kaimo, Nedzingų valš. 
Buvo vedęs Marcelę Blažaičiu- 
tę. Naumiesčio apskr., Gelgau
diškiu valš., Žirnių kaimo, su 
kurią išgyveno 8 metus ir susi
laukė 4 vaikučius, vyriausis 7 
m., antras 5 m. ir dvi mažytės, 
mergaitės, 7 savaičių. Liko nu
liūdę moteris su vaikučiais ir 
dėde.Jarmalavičius, Gary, Ind. 
Lietuvoj likę sena motina, ir 
broliai su seserimis. Lavonas 
randasi 2937 S. Emerald Avė. 
Giminės, draugai ir pažįstanti 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se, kurios įvyks panedėlyj, rugp. 
8 d. iš namų i šv. Jurgio baž
nyčią, ° iŠ bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines.

"T

Moteris su vaikučiais ir dėdė.

Tel. Monro® 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialuinas: Mote/q ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

YPATINGAI MEDI KALĮ 
SKYRIŲ

Atidarė Dr. F. O. Carter, pagarsėjęs, akių, 
ausų, nosies ir gerklės specialistas

Šis skyrius atidarytas, 
kad sutikus didelį reika
lavimą speciali žavime ir 
moksliško gydymo šių 
lygų, kurios yra plačiai 
tarp žmonių išsiplatinę.

Sergantiems tonsiliais 
kuomet reikia juos iš
imti prietemos miegu; 
reumatizmas, maža
kraujystė ir nuvargis, 
kūniškas, protiškas vys
tymasis seka prie tonsi- 
lių. Goiteris, kuris ne
gražiai atrodo ir sveika
tai kenkia — yra gydo
mas pasekmingiausio- 
mis metodomis. Reuma
tizmas kenčiamas ilgai 
skausmus, yra gydomas 
moksliška tobulybe. Tei
singas mieros priski ri
mas patrukiui. Dusulio, 
bronchito, plaučių ir 
gerklės lygos, gydomos 
naujausiomis metodo 
mis. čia patirsite, kad 
kiekviena iŠ šių ligų 
yra gydoma augštai spe
cializuoto gydytojo ir 
kuris turėjo geriausias 
pasekmes tame lauke; 
vėliausi ir geriausi įtai- 

'* symai diagnosui ir gy
dymui vartojami, po 
priežiūra ir nurodymais 
Dr. F. O. Carterio, kuris 
per daugeli metų specia
lizavosi atitaisyme žvai
riu akių. Daugiau nei 
tūkstantis ligonių ger
bia jo gabumus.

KRAUJA MĖGINA, 
URIANALYSLS IR X- 
SPIN DŪLIŲ EGZAMI
NAVIMĄ ATLIEKA- 
M E.

Jei kenti bilo kokią li
gą ąrba’jcokla nebūk ne
gale, kurios priežastis 
negalima atrasti, Dr. 
Carteris užtikrina tami- 
sta simpatišką gydymą, 
atradimu ligos ir moks
lišką gydymą.

Visokioms kalbomis 
kalbame.

Gydo: —

Tonsilius,

Giles,

Reumatizmą,

Dusulį,

Bronęhitis,

Gerklę, 

Plaučius.

Franklin 0. Carter,
120 So. State Street,

Valandos: 9 iki 5, nedėliomis 10 iki 12
24 metai prie State. St.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė. 

Vai] 1—2: 7—9 po piet.

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.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ate., 
Kampas 18-os gatvės.

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

1O METŲ ŠEFAM BIZNY

M. J. KIRAS
&f o 3331 SOUTH

t,V. HALSTED ST.
Phone Yards 6894

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir getas patarnavimas .-.m - . I *
Ofiso'valandos J Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis 
ir Pčtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dėliomis iki 2 valandai. po pietų?

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Išdirbame šešiolika rųšių pajų

Užsisakyk Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

——-

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo? Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi j manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Gaus gerą patamavi-

—1 ■ 1 *■

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš* 

' dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms

. kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedy ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viskų, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

■—■■i     iiii ii i ui HIIH.HM ii. i    

MIKAS JOZAVITAS

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mą.

Chicagos lietuviai susilaukė 
dar vieno gabaus muziko pia
nisto — Miko Juzavito, baigu
sio American Cųnscrvatory of 
Music mokytojo kursų.

Miko motina, pati didelė mė
gėja dailės, ypač muzikos, tų 
jausmų įkvėpė ir savo vienati
niam sunui, jį dar lopšyj beliū
liuodama. Nors tėvai neturtin
gi, bot jie troško suteikti sunui 
mokslo ir davė jam progos 
baigti augštesniųjų mokyklų, o 
kartu ir muzikos konservatori
ją baigti. Daug jam padėjo jo 
mokytojas, žinomas pianistas 
Allen. Spencer, kurs pastebėjęs 
didelius jauno Jozavituko mu
zikos gabiunlus, suteikė jam 
ypatingų privilegijų konserva
torijoj, kurią jis dabar su augš- 
tu pagyrimu baigė.

Jau praeitų žiemų Chicagos 
lietuviai ne kartų vakaruose gir
dėjo jaunąjį Mikų Jozavitą 
skambinant, ir gėrėjos jo skam
binimu. Ateinantį sezoną, be 
abejo 'turėsime progos dar dau
giau juo pasigėrėti.'

Turėdamas muzikus mokyto
jo diplomą, Mikas Jozavitas ža
da užsiimti piano lekcijomis, 
atidaręs studijų po nr. 3114 W. 
42nd St.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU draugų: Juozapo, Sima- 

no ir Aleksandros Račkauskų. Pasta
rasis yra pagrįžęs Lietuvon: Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Kvcdemos valš. 
Juozapas dar tebegyvena Amerikoj. 
Turi apie 65 m. amžiaus. Noriu ži
noti, ar gyvas, ar miręs, nes turiu 
svarbių žinių apie mirusio žmogaus 
turtą. Atsišaukite: . '
T. W., 3623 S. Parnell Avė., Chicago.

JIEŠKAU savo brolio Kazimiere 
Stulgi:)’,• Kaltinūnų' valš., "GedmeniŽ- 
kių kaimo. Turiu labai svarbių žinių. 
Malonėkite atsišaukti.

JUOZAPAS STULGYS, 
Box 336, Dolton, III.

STOCKfil-SEROS
GEBA PROGA

Štai 'gera proga keliems su po $50, 
tai yra proga aplaikyti po $75 kas 
mėnuo, iškaitant mažiausiai. Gal per 
daug- metų jums jūsų pinigai nerei
kalingi, iki ištinsite, o vėliau pama
tysite patys, kad tas taip yra. Pil
nas informacijas pasiųsime ant pa
reikalavimo. Adresuokite:

GARY ĘROKERAGE CO., 
1538—127 N. Dearborti St.

PARDAVIMUI 17 Mildos te
atro draugoves serų; mokėta 
po $10 už šėrę, parduosime po 
$7 už Šerą.

3115 S. Halstcd SI. 2-as fl.

Pranešima?
Vakarinės , žvaigždėsCicero. — Vakarines žvaigždės 

Kliubo susirinkimas bus subatoj, rug
piučio 6, 7:30 v. vak. Draugai atsi
lankykite, nes reikės rinkti darbinin
kui piknikui, kuris bus nedalioj, rugp., 
7, Chernausko Darže, Lyons, III.

— Pirm. S. Staukevičia.

L. S'. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją 
ir iš anksto prirengiate naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekt*.

LSS. 22 kp. mėnesiais susirinki
mas bus nedėlioj, rugpiučio 7 d,, 
kaip 10 vai. ryto p. M; Meldažlo 
svet. Visi nariai prašomi susirinkt 
laiku, nes* turim daug svarbių reika
lų. » — Valdyba.

Nort-b Side. — SLA. 226 kuopos 
susirinkimas bus laikoipas nedėlioję 
rugpiučio 7 d., 9 vai. ryto, Liuosybės 

Wabansia Avė. Draugės 
malonėkite būtinai susi

nės yra svarbių reikalų.
— Seki*. K. Markus.

svet., 1822 
ir draugai 
rinkti visi,

West Puihnan. — SLA. 55 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštartie- 
nyj, rugpiučio G d., 7 vai. vakaro, J. 
Gruzdžio svet., 722 W. 120 Str. Visi 
nariai malonėsite susirinkti, nes 
daug yra reikalų aptarti. 'J'aipg’i,pa
sirūpinkit užsimokėti duokoles.

— A. Statkus, rašt.

SKAITYKIT IR PLATINK1T ,

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai (Fur
niture) dėl 4 kambarių. Kaip 
nauji. Parduosiu viską sykiu. 
Važiuoju į Lietuvą.

2224 S. Irving Avė.

PARDAVIMUI rakandai 
(furniture) dėl 5 kambarių. 
Parduosiu sykiu - arba dali
mis. Rakandai dar nauji.

124 E. 104 PI.
PARDAVIMUI

(furniture)
Parduosiu visus sykiu
Ii mis, neš važiuoju 
Pigu.
3622 S. Union Avė-, 1

rakandai
dėl 6 kambarių.

arba da-
Lietuvon

fl. I ro n t

PARDAVIMUI rakandai, dėl 
priekinio kambario ir karpetai- 
61II South Park Avė., 1 apt.

APSIVEOIMAI.
J IEŠKAU apsivertimi!! merginos ar 

našlės nuo 20 iki 35 metų amžiaus — 
našlys, 34 metų; turiu 4 vaikus: rtu 
Amerikoj ir du Lietuvoj, mažiausia 
3 metų. Paeinu Kauno rėd., Kretingos 
apskr., Veveržėnų par.; kalbu: ang
liškai, vokiškai, žydiškai ir lietuviš
kai. Myįinti dorą, gyvenimą atsišauki
te. Atsakymą duosiu kiekvienai.

P. PIKTURNA, 
238 W. 51st St.,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labu* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po pią^ 
Telefonas Dreuel 2880

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

in 787
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik nugrįžo iš Californijoz ir 

▼ii tęs savo praktikavimą po No. 
52118 VV. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 5—8 
vakare išskiriant netUUdfaniua.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1.0 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakar*.

Kediliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 R. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

{■Tel.: Y arda 6666
S Boulevard 8448

S DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

3 Akutėms
■ 3203 So. Huteted St, Chicago.
j Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 

▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Telefonas Pulln.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietavyą Demistae
1U801 So. Micbigan Ar., Roaelaad.

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

Tel. Puliman 342 iDR. I. E. MAKARAS
Lietiria Gydytoja u Chirarraa 

19900 Mirkigan A ve., Roaclende.
Vah 10 iM J2, 2 iki 4 Ir 6;3tf

. iki 8:30 važ
Chicago, 111.
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REIKIA DARBININKŲ I JIESKO KAMBARIŲ NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME PARDAVIMUI PARDAVIMUI ĮVAIRUS skelbimai
VARŲ IR MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų valdiškam 
darbui tuojaus.

Filiųg klerkų, listing klerkų, typis- 
tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- 
nešių bei privatiškų detektivų.

JĄtsišaukit 5418 So. Ashland Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir 3’^ metų mer
gaitės prižiūrėjimo.

JONAS GRABLIAUSKAS, 
3018 VV. 39th St.

REIKIA moterų sortavi- 
mui skudurų.

J. ANDELMAN,
1316 W. 59th St.

Tek: Wentworth 1835.

REIKIA patyrusių į Dry Goods 
krautuvę pąrdevėjų, mokančių kalbė
ti lietuviškai ir lenkiškai. Gera al
ga, trumpos valandos. Atsišaukite:

ERNEST WEINER, 
1800 W. 4?th St. 
Kampas Wood St.

Reikia
20 patyrusių 

sher‘kų prie vaikinų kotų dirbti
Lprie dienos šviesos dirbtuvėj.

EDERHEINBR STEIN CO,

fini-

1911 W. Roosevelt Rd.

REIKIA motery į audimo 
dirbtuvę. Gera alga, nuolati
nis darbas.
CHICAGO YARN & THREAD 

MILI,.
455 W. Girard St.

REIKIA 
“\VEITBF.SS”. 
R AI ATLIKTI DARBĄ.

3212 S. Halsted St.

ATSAKANČIOS
KUR GALI GE

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA AGENTU
Reikia patyrusių agentų insurance 

arba Real Estate pardavėjų; gabus 
agentas, gali uždirbti nemažiaus kaip 
$100.00 arba daugiau į savaitę. Pla
tesnių žinių kreipkitės 751 W. 31 St., 
prie kampo Halsted St. Matykite: 
K. J. Fillipovich.

REIKALAUJAME patyrusių agen
tų, po Chicago ir kitose vietose; dar
bas lengvas, uždarbis labai geras ir 
“steady” geriems vyrams. Life Insu
rance ir kiti agentai yra pageidau
jami, taipgi kurie gabus ir norinti iš
mokti agentystės, išmokinsime dy
kai. Atsilankykite arba adresuokite:

GARY BROKERAGE CO., 
Room 1538 — 127 N. Dearborn St.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų insurance kompa 
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

431

MUTUAL CASUALTY 
CO.,

L S. Dearborn St. 
Room 911-912.

REIKIA vyrų pardavėjų tarpe lietuvių 
kad užinteresuoti juos su didele ko- 
operative budavojimo propozicija. 
Pagal musų pieną galime sutaupyt 
mažiausiai 20% budavojimo kaštų. 
Geras atlyginimas, patyrimas nerei
kalingas.

WALTER C. NIELSON, 
810 N. Parkside Avė., 

(Austin), Chicago.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

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

INSURANCE CO.,
431 S. Dearborn St., 

Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

REIKIA karpenterių.
Atsišaukite toujau.

J. A. JAKANTAS
3934 S. Rodk.well S t-

DU jauni, nerūkanti, 'blaivus 
vaikinai nori kambario su ar be 
valgio, aštuonioliktos gatvės 
apielinkėj ar kiek toliau.

TIKRAS PAAUKAVTMAŠ!

1811 Canalport Avė.
T

ISBENDAVOJIMUI
STORAS ant vešios tinkamas 

bile kokiam bizniui, geriausia 
dėl Real Estate. Atsišaukite: J. 
KORNELSKI,

1691 S. Hermitage Avė.
Te).: Yards 3333

AUTOMOBILIAI
BARGENAS VARTO 
iy AUTOMOBILIŲ.

šie vartoti automobilia 
perdirbti ir gvarantuojami 
pirmos klesos padėjime.
Oldsmobile 7 pasažierių $850.0(' 
I.exington 7 pas. kaip naujas l,200.0( 
Overland 5 pasažierių 
Studebaker 7 pasažierių 
Maxwell 5 pasažierių

Daugelis kitų automobilių 
nuo $75.00 iki $1,500.00.

OGDEN MOTOR & 
SUPPLY CO., 

3854 Ogden Avė., 
.Chicago, III. 

Phone: Lawndale 155.

350.00
175.00
300.00

BEVEIK DYKAI AUTOMOBILIUS.
Chalmers — 6 cilinderių, 7 pasa- 

žierių; viskas kaip naujas. Už $550 
pirmutiniam žmogui. Nelaukite.

JOSEPH JOVAIŠAS, 
3701 S. Halsted St.

PARDAVIMUI automo
bilius Elgin Six, 1920. Vi
sas kaip naujas, parduo
siu pigiai. 1

751 W. 31st St.

PA RI >A VIM UI automobilius 
Bridgeport Garage’iuj. Savinin
kui reikia pinigų užlaikymui 
šeimynos.

3207 S. Halsted St.

GERA PROGA
Pardavimui geras automobilius 7 

sėdynių Buick; 6 nauji tajeriai ir in- 
žinas nesenai pertaisytas. Kas nori, 
galima mainyti ant loto arba mažos 
stubelės. Nepraleiskite geros progos.

Atsišaukite:
3402 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Paige 7 sėdynių 
automobilius, pirmos klesos nvekaniš- 
kame stovyj. Dirba kaip nauja. No
rinti įgyti gerą mašiną pasiskubin- 
kit, nes į 2 dieni turi būt parduota 
— važiuoju Lietuvon.

J. KAZLAUSKAS,
3338 Emerald Avė., 1 fl. front 
Galima matyt subatoj po 6—8 vai. 

ned. iki 12 vai.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI murini® naU 

mas, 2 pagyvenimų, po 4 kam
barius.

2818 Emerald Avė.
Savininkas gyvena

3231 S. Union Avė.

PARDAVIMUI lotas. 
3314 Emerald Avė.

Savininkas 
1911 Canalport Avė.

ISRENDAVOJU 4 ruimų gyveni
mo stubą ir garadžių ant Bridgepor- 
to apielinkės. Kam tokia vieta 
kalinga atsišaukit ant sekančio 
rcso:

A. LIEPAS, 
3440 So. Morgan St.

rei- 
ad-

PARDUODU prapertę pigiai: mū
rinis namas, 3 po 6 ir 3 po 4 kamba
rius, daili vieta, elektra, gasas, skie
pas, platus lotas, neša 15%.

1841 N. Lawndale Avė., 
Kampas Cortland.

Armitage karais privažiuot galima.

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
medinis namas po 5 kambarius, 5 
metai budavotas: elektros šviesa, 
maudynės ir visi įtaisymai naujau
sios mados. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite pas savininką: R. Weisbood, 

3339 Douglas Blvd.
, Tel.: Rockwell 5863

NORINTIEMS ILGAI GYVENTI. 
Gyvenkit tyram ore.

2 flatų namas po' 5 kambarius: 
gasas, elektra, vanos, garadžius 2 au
to mobilianra, barnė, 1 karvė su ver
šiu, 70 vištų ir kampinis lotas dar
žovėms užsėtas; gatvė ištaisyta ir iš
mokėta; 2 blokai iki karų. Labai pi
giai, kadangi savininkas važiuoja į 
I.ictuvą. 1503 W. 112th PI., Morgan 
Parke.

6 kambarių namas: gasas, vana, 
kambariai labai dideli ir šviesus — 
galima labai pigiai pirkti, nes savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. 4085 So. 
Artesian Avė.

80 akerių geros žemės. Wisconsin 
farma. Su geromis triobomis, gyvu
liais, mašinomis, ir javais, 30 akerių 
dirbamos žemės, likusi puikus miškas 
ir ganykla, žemė yra juodžemis prie 
molio, namas 5 puikus kambariai ir 
krautuvė su visais rakandais ir su 
visais įrankiais ir tavoru. Biznis ge
rai eina yra sodas, 2 arkliai, 10 kar
vių, 2 . kiaulės, 85 Vištos. 30 ančių h’ 
visi įrengimai ir pakinkai, bažnyčia 
ir moksląinė netoli. Vieškelis ir trau
kinis sustoja $rieš namą. Turi būti 
parduota arba išmainyta ant Chica
gos pronertės — 
Kaina tik $8000.

No. 2 farma 163 akerių geros že
mės, 50 akerių dirbamos žemės su 
geromis triobomis, gyvuliais, mašino
mis ir javais. Sodas, miškas ir ga
nykla. 3 arkliai ir 6 karvės, o kaina 
tik $8,00'0.

No. 3 farma 82 ir % akerių geros 
žemės su triobomis, gyvuliais, maši
nomis ir javais, 50 akoriij dirbamos 
žemės, miškas, pievos ir bėga upelis 
nėr farmą. 2 arkliai, 7 karvės. 8 kiau
lės apie 70 paukščių, o kaina tik $6000.

No. 4 farma 80 akerių geros že
mės, su triobopiis, gyvuliais, mašino
mis ir javais, 25 akerių dirbamos že
mės. 2 arkliai, 7 karvės, 2 kiaulės. 
Mokslainė ant farmos, o kaina tik 
$4000.

No. 5 farma. 80 akerių žemės, su 
triobomis. gyvuliais, mašinomis ir ja
vais. miškas ir ganykla, o kaina tik 
$3000. Platesnių žinių kreipkitės pas 
mane. Nepraleiskite šios progos, nes 
retai tokia proga pasitaiko. Atsišau
kite

PARDAVIMUI 90 akerių farma 
Illinois valst., arba mainysiu ant na
mo Chicagoj. 10 karvių, 4 arkliai,’5 
kiaulės, 600 vištų, 150 ančių, 190 kur
kiu; padarai, mašinos visi nauii. Bu
dinkai ir 5 kambarių rakandai. Vis
kas liekta ant ūkės. Paidavimo prie
žastis — liga. Kreipkitės:

P. ANDRIKAS, 
3933 S. Artesian Avė

PARDAVIMUI ant kampo groser- ( 
nė ir bučernė, tai' yra pinigų dary
mo vieta. Taipgi namą, parduosime 
atskirai. Savininkas važiuoja į Cali- 
fornia. Klauskite Mr. Smith.

7301 S. Western Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor: 
cigarai, tabakas, kendes ir soda foun- 
tain, viskas, kas tik yra krautuvėj 
už žemą kainą. Biznis gerai eina, ar
ti mokyklos. Rendos $25 j mėnesi ir 
pragyvenimui 3 kambariai. Priežadų 
patirsit ant vietos.

J» K., 2700 Wallace St.

Chicago.

priežastis senatvės.

tuoiaus pas:
JOHN A. WALULIS, 
4715 W. Nevalia St. 

arti North Cicero Avė. 
ir Fullerton Avė.

Telephone: Albany 9313.
Chicago, III.

PABDAV1MUI arba mainy
mui medinis namas ir du lo
tu ant bizniaus arba 
namo. Atsišaukite pas 
ką:

6925 S. Califomia

di dėsnio 
savinin-

FARMA PARDAVIMUI
200 akerių.farma, puiki ir pigi, tū

li būt greit parduota, randasi į Šiau
lius už Milvvaukee. 80 akerių dirba
mos, visa užsėta visokiais javais; 120 
akerių ganyklos ir miško; miškas 
vertas iki $3,000.00. 6 kambarių stu
ba. 2 bamės, svirnas, kiaulininkas, 
vištininkas, mašinšapč, 3 akeriai pui
kaus sodo; upė teka per farnvą, viso- 
cios ūkei reikalingos mašinos ir daug 
mažesnių įrankių ir namų rakandai. 
Viskas kartu parduodama uŽ $7,500. 
įmokėt $3,000.00, likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Kaimynai lietuviai. Pla
tesnes žinias suteiksiu laišku.

GEORGE H AIDU, 
Carney, Mich.

FARMA ANT RENDOS
Illinois, 130 akerių puikios žemės 

ir budinkai; galvijai, arkliai, maši
nos ir javai, 45 akeriai puikių kernų. 
Gali eit ir gyvent, prieinama kaina, 
50 mylių nuo Chicagos.

T. J. MURPHY.
6317 S. Peoria St.

Tel.: Normai 8299.

PARDAVIMUI labai pigiai mūri
nis namas ant medinio fundamento, 
4 pagyvenimų. Rendos neša $42.00 į 
mėnesį. Kaina $3,600.00. Atsišaukite 

2417 W. 21st PI.
Imas ‘flatas iš užpakalio

DIDELIS BARGENAS.

Namai — Biznis.

Pardavimui namas 2 pagyvenimų 
ii- groserne; naujas cementuotas 
skiepas, garadžius užpakalyj, biznis 
išdirbtas por ilgą laiką. Parduoda už 
pusę kainos — $3,500.00. Savininkas 
važiuoja Lietuvon.

Prie Halsted St. medinis 2 pagy
venimų namas gerame stovyje, gera 
vieta saliunui arba kitokiam bizniui. 
Parduoda už $6,000.00. Vienas lotas 
vertas $6,000.00.

Naujas mūrinis bizniavas namas, 
3 pagyvenimai ir krautuvė, pačiame 
viduje lietuvių kolonijos — prie 35os 
ir Union Avė. Vertas $10,00000. Ne- 
ša gera renda. Kaina $7,700.00.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St., 
Klauskit P. Borneiko.

IR VfiL BARGENAS’.

Illinois Farmos

40 akerių augštos rūšies farmą: 
žemė juoda, užsėta, sodas, nauji bu- 
d inkai, 18 mylių nuo Chicagos. Par
duoda už $10,000.00. Imokėt, likusius 
kaip rendą.

40 akerių, 16 mylių nuo Chicagos, 
žemė visa dirbama, šienas, javai ir 
mašinos; geri budinkai, lietuvių ko
lonijoj, pusė mylios nuo cementuoto 
kelio, netoli milžiniškų dirbtuvių, baž
nyčių ir mokyklų, arti didelė žuvin
ga upė. Turi būt parduota šią savai
tę. Savininkas apleidžia šia šalį. La
bai žema kaina, $6,500.00. Įmokėt 
$2,500.00, likusius kaip rendą.

ga upe. Turi būt parduota šią savai- 
:as apleidžia šia šalį. La- 
kaina, $6,500.00. Įmokėt

12 akerių farma prie gero kelio, 
žemė visa dirbama, su budinkais, 
Kaina tik $2,000.00. $1,000 įmokėt, 
likusius kaip rendą.

Norintieji pirkti farmą, nepraleis
kite šios progos, nes tai yra nepa
prastas bargenas, tik šią savaitę.

15 akerių farma, 6 mylios nuo Chi
cagos prie Archer Road, 6 blokai nuo 
gatvekarių. Visi javai ir šienas,. 7 
kambarių stuba, didelė barnė. Visa 
dirbama, ši farma turi par*duota
tuojaus, arba mainysiu ant mieste 
prapertės. Pirmiau ateisi, pirmiau 
apsirūpinsi. J
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St., 
Klauskit P. Borneiko.

\___ __ , ' '.:' 1___________ i_____ __

PARDAVIMUI 2 augalų mū
rinis namas ir lotas. Labai pi
giai. Namas pečiu kūrenamas. 
Elektra, gasas ir vanos.

4916 So. Tripp Avė. 
Atsišaukite prie savininko.

520 So. Halsted St.

PARDAVIMUI paint & Hard- 
ware krautuve. Parduosiu pir 
giai, pardtmmfc* priežastis I— 
namų perku. Atsišaukite laiš
ku į Naujienas 363.

PARDAVIMUI Ice Cream 
Parlor, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

3302 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI farma 60 ak
rų dirbamos ir 20 akrų ganyk
lų ir miško. Budinkai, Maši
nos ir galvijai. Wisconsin 
valstijoj. Aš busiu Clucagoj, 
malonėkite atvažiuoti pasikal
bėti. . .

4500 So. Talman Avė.

EXTRA
Pardavimui čeevrykų taisy

mo šapa su visais įtaisymais. 
Parduosiu greitai ir pigiai, nes 
išvažiuoju Europon.

LEO GALAS
5045tt So. Hailsted St.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj; jokio saliuno nėra aplin
kui; visokių tautų apgyventa. Par
davimo priežastis, didelis partnerių 
nesutikimas.

3109 Wentworth Avė.

WAREHOUSE certificates 
ant bonded degįinės perkami 
cash.

Room 11—731 Roosevelt Rd., 
Kampas Halsted

PARDAVIMUI namas su sa
li u no bizniu ir visais fixtures.

3559 EinCrald Alve.
PARDAVIMUI BU6ERN IR 

GROSERNft.
4850 S. Crawford Avė.

PARDAVIMUI saliunas ap
gyventa maišytų tauhj; gera 
vieta saliunui; locni barai, ren
da pigi, lysas- Parduodu pigiai 
—važiuoju į Lietuvą.

1957 S. Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj, geras biznis.

4914 S. Ashland Avė.

GERAS 1NVESTMENTAS. 36 ake
rių farma, tik 25 mylios nuo Chica
gos, pagal kelią, su visais įtaisymais. 
Pirmos klesos galvijai, Puikus javai 
ir namai. Parašyk arba ateik apžiū
rėti farmos. ?

F. VELECH, 
Route 2, I/emont, III.

PARDAVIMUI saliunas, maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai iš priežasties važiavimo 
j Rusiją. Kas netikite, parodysiu ir 
dokumentą. Atsišaukite:

929 W. Roosevelt Rd. 
arba 12th St.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 
portai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
Insurinai, ir t. t.

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI greitai 6 metų se
nas muro namas 2 pag. po 5 ir 4 
kambarius; maudynės, elektra, gasas, 
cemantuotas skiepas, ir skalbimui 
baltinių skiepas; kietmedžio baigimo 
ir viskas naujausios ir geriausios 
mados. Randasi 12th ir Rarrison Sts., 
2 blokai nuo Cicero apielinkės. Kriau
čių ir kitokios dirbtuves. Pardavimo 
priežastis, savininkas turi ten pat na
mą ir daug mortgeČių, o bedarbei už
stojus, sunku jam išsimokėt, priver
stas greit parduot tik už $5,700. Ren
dos neša $55 į mėnesį. Apielinkė veik 
vienų lietuvių. Norinti to namo, pa- 
siskubinkit. Matykit J. Namon,

3452 S. Halsted St.
2-os lubos. — Nedėlioj galima ma

tyt iki 4 p. p. i

PABDA VIMUI krautuve au
tomobilių taisymo ir smulkių 
dalykų. Gera vieta automobi
lių taisytojui.

1831 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, mai
šytų tautų apgyventoj vietoj; 
biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Atsišaukite:

4301 S. Lincoln St.

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3801 So. Halsted Str., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui 2 flatų 5—5 

rių muro narnas: elektros 
$500 įmokėt, likusius $50 į 
Kaina $4,200,00. Kjreipkitės 
iki 7 vai. 2-as fl.

3722 S. Union Avė.

kamba- 
šviesa; 
mėnesj.

nuo 4

PARDAVIMUI greitai labai pui
kus medinis namas., Vanos, gasas ir 
visoki gražus įtaisymai. Labai pi
giai iš priežasties važiavimo į Lietu
vą. Kreipkitės prie I Savininkų*.

4548 S. Marshfield Avė.
,------- --------------—-—c......' ____ _____ _

PARDAVIMUI naujas mūriais na
mas trijų pagyvaaimų po šešis kam
barius. Visi naujausios mados įtaisy
mai. Narnės randasi ant Albeny Avė. 
ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 
maža namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą įmokėjimą. Atsišaukite pus: 

SZEMET & LUCAS 
<217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
medina stuba; kietmedžio grin
dis, vanos ir 
(storm) langai 
tame stovyje. 
Kreipkitės prie

8022 Sq.

tąsąs vėtros 
ir sieteliai; ge- 
Kaina $3,800. 

savininko: 
Canal St.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimui. Pasiklausti:

545 W. 32nd St.

ŠTAI BARGENAS
40 akerių farma, Lement, III., 28 

mylios nu* Chicagos, prie gere ka
lio, arti prie miesto ir fikulės; riebi 
žemė ir viskas auga. 16 akerių ga
nykla ir geras miškas; puikus namas 
ir kiti budinkai; sėdas, 6 karvės, 3 
arkliai, 6 kiaulės, 3 avys, 100 vištų, 
12 ančių, vežimai, palankai, nauja 
bogė, mašinos ir kiti reikalingi pa
dargai. šienas, visi javai ant lauko 
ir namie. Tuojaus gali eiti gyventi. 
Kaina su viskuonv $10,500; pusę įmo
kėti, kitus kaip tinka.

S. SLONKSNIS,
8487 S. Walhce St., Chicago. 

Phoae: Boulevard 5009.

GERAS ORAS 
Pailgina Gyvenimą.

2 akariai žemės, sodu apsodyti, su 
gyvuliais ir paukščiais. 9 kambarių 
namas su visais įrengimais ir visi 
kiti triobėsiai; randasi prie lllth ir 
Kedzie. 10 minutų iki gatvekarių. 
Kaina tik $5,000.00.

Kampinis namas bu 4 lotais ir vi
somis reikalingoms prie mažos ūkės 
triobomis, parduodame sykiu: 2 kar
vės, 2 didelės kiaulės, 25 vištos ir 
kiti paukščiai. Kaina už viską tik 
$8,200.00. Visai prie gatvąkarių lini
jos netoli Halsted St.

Turime kelioliką pigių, mažų ir 
didelių ųkių prie pat Chicago; gali
ma mieste dirbti, o ant ūkės gyven
ti; arti gatvokarių. Parduosiu ar 
mainysiu ant Chicagos prapertėa.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Saliunas, Ue- 
tiitių kolonijoj, su visais <įren
gimais, Biznis senas ir geras.

10500 Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu vis 
ką sykiu ariia dalimis visus ra
kandus, nes važiuoju į Lietu
vą. . .

1034 W. 14 PI.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj, iš priežasties 
ligos. Pirmutinis, gau|s 'la'bai 
gerą progą pigiąi ipdrkti.
251 E. I15th St, Kensington.

PARDAVIMUI groserne, lai
koma: Ice Cream, sodos, taba
ko ,cigarų ir 1.1. 4 kambariai 
užpaaklyj pragyvenimui, ren
da pigi. „ Parduosiu į labai 
trumpą laiką. P. K.

37(X) Emerald Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 
groserne ir saliutas. Biznis 
gerai išdirbtas, Kensingtoiie. 
Greitai atsišaukite, nes važiuo
jam j Lietuvą. Naujienos 362.

PABDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė tirštai lietuviais apgyven
ta. Tokio biznio arti nėra- 
Pardavimo priežastis, einu ki
tan bizniiK Atsišaukite į Nau
jienas No. 361.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, lietuvių, anglų ir 
lerikų apgyventa; geras biznis, 
parduosiu pigiai.

3791 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosor- 
nė; biznis išdirbta per 5 metus, biz
nis cash. Graži vieta, parduosiu kuo- 
greičiausiai. Priežastis, einu į 
nį bizni. Atiduosiu už teisingą 
lymą. Kreipkitės:

2655 W. 48rd St., arti kampo 
tenaw. Matyt galima visada.

dides- 
pasiu-

Wash-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė labai geroj vietoj, lietuviais ir ki
tataučiais apgyventoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

F. ŽIČKUS,
1731 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernS geroj vietoj, arti lie
tuvių ir kitų tautų; biznis cash. 
Platesnių žinių kreipkitės laiš
ku į Naujienų ofisą No. 344.

PARDAVIMUI drabužių 
krautuvė su namu ar be na
mo. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Atsišaukite:

2702 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, lietuviais apgyven- 
toj. Taipgi 4 kambariai užpaka
lyj pragyvenimui.

6456 S. State St.
Šiaur-vakarinis kampas.

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, 

pardavimui labai žema kaina. Taip
gi senus sutaisau.

J. ZAKES, 
Western Tire Retreading 

and Vulcanizing, 
2514 S. Halsted St.

PARDAVIMUI karčiama ir 
fixtures. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastį patirsite ant vie
tos.

353 Kensington Avė.

PARDĄ VIMUI karčiama ar- 
ti 18-os ir Ganalport Avė., 
daugelyj dirbtuvių apielinkėj. 
Turi būt parduota greitai.

1864 S. Sevvard St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj; biznis išdirb
tas gerai. Atsišaukite:

2478 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, lietuviais, anglais ir 
lenkais apgyventoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

2114 S. Halsted St.

KIŠENINIŲ
ir

MAŠINOMS SIŪTI 
OPERATORIŲ
LABAI REIKIA

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

PARDAVIMUI saliunas, 
apgyventa svetimtaučių. Sy
kiu ir automobilius 7 sė
dynių.

5101 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas 
ant kampo, didelių dirbtu
vių apielinkėj.

1458 W. 15th St. 
Laflin St.

PARDAVIMUI pirmos klesos bar- 
bernė: 3 krėslai ir elektros mašinos. 
Biznis išdirbta per 15 metų; apgy
venta lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Priežastį patirsite ant vietos.

C. RAŽAS, , 
4602 S. Ashland Avė.

NORIU pirkti barokiškų tyk
ią (barbemę); 3 krėslų ir dau
giau. Ir kad butų rendos sutar
tis (lease.) Bus mokama cash. 
Kreipkitės į Naujienas nr. 360

PARDAVIMUI namas su duonos 
kepykla *— juodos duonos, baltos ir 
kėksų, biznis nuo senai išdirbtas, vi
si reikalingi duonkepyklai įrankiai. 
Vieta randasi lietuviais apgyventam 
mieste — Westville, III. Vienintelė 
lietuviška kepykla, taipgi galima da
ryt biznį ir su kitais mažesniais apie
linkėj esančiais miesteliais. Kaina 
tik $15X100.00. •

PETRAS POVYLAITIS, 
118 W. Main St., Westville, III.

PARDUODU saliuną, lietuvių, ru- 
sų ir lenlhį apgyventoj vietoj. Par-

PARDAVIMUI arklys irvežimas. |p'e,ai- . ......
JOHN POBUDA, 

3001 S. Union Avė.

lenBų apgyventoj vietoj. Par-

Atsišaukite greitai. 
A. BLINSTROB, 
1755 W. 18th St.

PARDAVIMUI spaustuvė ir 
EXTRA | kalendoriy išdirbinio įstaiga.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo Visos reikalingos mašinos ir 
šapa su visais įtaisymais, taipgi kam- stakas, Išmokinsime (biznio- Pi- 
bariai dėl gyvenimo su visais rakan
dais. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju Lietuvon. Atsišaukite. , 

818 W. SŠth St, Chicago.

gini cash.
Box 714, Chicago.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parlor: cigarai, tabakas, ci- 
garetai, kendės ir visokių 
smulkmenų krautuvė.

552 W. 18 St.

PĄBDAVIMUI bučernė ir 
grosernč geria ilsioje lie
ti! VI U apgyventoje vietoje. No
rintieji kreipkitės pas:

J. J. RjADOMSKI, 
2257 W. 23rd Pi.

F

Master Sewing School
Principalae

i JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namanrjs. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tai. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirminiaki. 

----------- , , ,, . , >

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki I v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

2)
3)

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

5) Braižymo (plianu 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.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritlng, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos. frooirrafi  jos, politikinSs 
ekonomijos, pilietystCs, dailiara&ys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.


