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Nežino kiek užmušta

kiekvieną darbininkų teisę, pa
sigriebė pačią valdžią ir tuo 
pasėjo nuožiūrą, nepasitikėji
mą ir neapykantą, kurie ir 
priveda prie tokių aktų. Kiek
vienas gi organizuotas darbi
ninkas apgailauja tokius atsi
tikimus, kaip Herrino ir prie
šinasi visokiai prievartai.

Nušovė Dlsterio generolą.
(“Naujienų” koresp.)

Šaudo W. Va. angliakasius
Du angliakasiai užmušti

Tyrinės angliakasiy susi
rėmimą su streiklaužiais

Vienok neuniniai streiklaužiai 
buvo į čia prisiųsti.”

Herrinas dabar yra visai ra
mus, tarsi nieko nebūtų atsiti-

Kiek žmonių užmušta, nė da- 
dar nežinoma. Spėjama —

19 iki 75. Scnall nepa
tenkintas pavieto valdžios 

veikimu.

nuo

ne-

• ... '--------—
HERRIN, III., birž. 23. — 

Gavus žinią, kad visurJMinois 
milicija yra prirengta vykti į 
šį distftktą, kad “malšinti” 
kruviną kovą itarp streikuo
jančių angliakasių ir Southern 
Illinois Coal Co. mušeikų ir 
streiklaužių, kasyklų valstijos 
direktorius telegrafavo guber
natoriui Small, kad jis atšauk
tų rengimą kareivių siunti
mui, nes tas gali padaryti blo
gą įspūdį; šiaip gi jau 
yra aprimę ir daugiau 
sumišimų nesitikima.

Kiek žmonai užmušta
dienų mušyj su streiklaužiais, 
tikrai nežinia. Apskaitoma į- 
vairiai — nuo 19 net iki 75. 
Ant vietąs apskaitoma, kad Jj- 
ko užmušta apįę 27 žmonės.

prezi- 
kuris 

Darbo

viskas

dviejų

ko užmušta apįe 27 ; 
bet Illinois angliakasių 
(lentas Farringtonas, 
yra dabar Amerikos 
Federacijos konvencijoj, Ciu- 
cinnati, gavęs žinią, kad už
mušta 44 žmonės. Tikrojo 
skaičiaus negalima bus sužino 
ti iki nebus surasti visi lavo
nai, kurių, manoma, yra miš
kuose apie kasyklą. Keliolika 
žmonių guli ligonbučiuose su
žeisti. z

Reikalaujant valstijos vald
žiai, Williamson pavieto koro-

[Paskiausiomis žiniomis, 
mūšiuose 20 žmonių liko už
mušta ir 20 sužeista].

Gub. Small nepatenkintas.
WAUKEGAN, III., birž. 23. 

— Gubernatorius Small yra 
labaF nepatenkintas, kad Wil- 
liamson paviėto valdžia nevei
kia ganėtinu greitumu ir ne
puola ant angliakasių, kad vi
sus dalyvavusius riaušėse are
štavus. Jis taipjau yra nepaten
kintas to pavieto šerifu, kad I 
tasis nereikalavo ir nereikalau
ja kariuomenės, nors -Small 
turi ją prirengęs. Ką nors veik
ti-jį spiria kapitalistų laikraš
čiai ir patįs kapitalistai, bet 
jie nieko negali veikti, jei tai 
daryti neprašo jo pavieto vald
žia. Kalbama, kad jis ketinąs 
atstatyti pavieto šerifą, taipjau 
atšaukti gen. adjutanto atsto-Į 
vą .pulk. Hunter ii- kasyklų di-1 
rektorių Medill, nes jie irgi 
priešinasi siuntiniui kareivių, j 
Girdi, tai esą labai bloga iri 
kas nors slepiama. Be to jie 
visi esą ar buvę angliakasių 
unijos nardai, taipjau ir to 
distrikto valstijos senatorius 
yra unijos lokalo pirmininkas.

Už tai generalinis valstijos 
prokuroras Brundage ketina 
veikti. Jis siusiąs ten savo ty
rinėtojus ir bandysiąs surasti 
kaltininkus, kad juos paskui 
apkaltinus ir pataraiikus teis
man.

[Kita žinia tam užginčija ir 
sako, kad Brundage nieko ne-

CLABKSBURG, W. Va., bir
želio 23. Du streikuojantįs 
angliakasiai liko nušauti' ir ke
li sužeisti, o šerifo pagelbinin- 
kui išlaužta ranką, kada ang
liakasiai bandė sustabdyti ga
benamus į Hnidson Coal Co. 
kasyklą streiklaužius. Streik
laužius lydėjo šerifo mušeikos 
ir kompanijos viršininkai.

20 žmonių, kurie buvę ang
liakasių būryje, tapo areštuoti.

Priešinasi čičerinui.

j LONDONAS, birž. 22. — 
Gautomis čia nepatvirtintomis 
žiniomis, Leonas Trockis re
mia Karlą Radeką į užsienio 
reikalų komisaro vietą, vieton 
dabartinio ČiČerino, kurio re
zignacijos reikalaujama.

| (Paties čičerino padarytoji 
su Italija prekybos sutartis li
ko ^komisarų tarybos atmesta, 
kaipo priešinga Rusijos intere
sams. Tos sutarties Rusija ne
ratifikavo, nors po jąja pats 

' čičerinas pasirašė būdamas 
Genujoj).

FRIEDMAN NUTEISTAS
METŲ KALĖJIMO. 

-----*--------j—y; - \ v

Jūreivis ir kumštininkas 
Friedman vakar kriminalinia
me teisme tapo pasmerktas 
ir nuteistas 14 metų kalėjimo1 
Joliete už užmušimą Abe Rubi
no.'

William Cohen, Checker Cab 
kompanijos tarnautojas gavo 
tokią pat bausmę, o kiti du 
Max Miller ir D. Editman at
rasta nekaltais. Teisė teisėjas 
J. R. Caverly.

14

Chem. Co. Jie kaip vienas ai
škina buk ta kompanija esanti 
be čarterio, be kapitalo parda- 
v i nėjus serus, už ką buvusi 
bausta teismo ir buk jai prisa
kyta grąžinti pinigus už Šerus.

Išdaryta pertrauka 20 niin. 
Po pertraukai vėl vėl svarsto
ma kuopų įnešimai.

“Tėvynės” didumo klausimą 
palikta išspręsti Pildomąja!

su $5 Liet.

tyrinėjimus ir egzaminavimą 
mirusiųjų. Kada jis pabaigs 
tyrinėjimus, valstijos prokuro
ras šiame distrikte Duty pasi
stengs sušaukti grand jury ir 
padaryti atskirus tyrinėjimus, 
kad suradus kaltininkus. Bet 
jis jau dabar pripažįsta, kad 
nieko negalima bus nuveikti, 
nes srtreiklaužiai sakosi nepa
žįstą tų žmonių, kurie juos už
puolė, o patįs angliakasiai irgi 
sakosi nieko nežiną apie tą ko
vą. Jis sakosi gavęs nuo gu
bernatoriaus paraginimą tuo
jaus veikti ir taipjau paklausi
mą kodėl areštų nepadaryta. 
Jis delei to sako, kad Small 
perdaug greitai šoka, nes pirma 
tyrimus turi padaryti korone
ris, o įtik tada prokuroras galės 
veikti.

I^avieto šerifas sako, kad jau 
viskas yra aprimę ir jokių čia 
kareivių nereikalinga yra.

Visa pavieto valdžia kaip 
vienu balsu kaltina kompaniją 
už kįhisius sumišimus, nes ji, 
kada gabenosi mušeikas ir 
streiklaužius gerai žinojo, kad 
nebus apseita be sumišimų ir 
buvo apie tai perspėta, bet 
ji vistiek savo darė.

“Ta skerdynė įvyko išimti
nai delei pastangų eiti prieš 
žinomą šiame paviete nusista
tymą,” sakė prokuroras Duty. 
“Čia buvo daug sumišimų pra
eityje. Buvo daug) ir kasyklų 
kivirčių. Visi jie užsibaigė
kraujo praliejimu. Gerai žino- dynes kalti tie žmonės, 
ma, kad streiko Williamson laike karo pelnus gaudė ir plė- 
paviete sulaužyti

mažas ginčas 
ir prokuroro 

nusiskundė, 
veikti, 

jį teisme 
savo pa- 
apie tai

pasiglemžę

Vakar ištiko 
tarp gub. S mali 
Brundage. Small 
kad jis nieko negalįs
nes Brundage laikąs 
ir neleidžiąs jam eiti 
reigas. Paklaustas 

i Brundage atšovė: 
gubernatorius
$1,500,000 valstijos pinigų, ne 
reikėtų jam čia sėdėti.”

Apie Herrino riaušes švarute 
ir prez. Hardingo kabinetas. 
Vėliau darbo ąekretoriuis Davis 
išleido kvietimą surasti tų riau 
šių kaltininkus ir juos nubau-

TRYSE PASIRENGĘ Į VAKA
RUS, PASIEKĖ TIK 

ARGO.
James Taylor, 17 metų, 4135 

N. McVidkers avė., jo brolis 
Bill, 16 metij ir Frank Kopis, 
19 metų, apsitaisę šuviniais 
liržais ir kišeninėmis žibyklo- 
nis leidosi Vakarus užkariaų- 
i. Jie pasiekė Argo ir juos ra- 
lo Jaukuose bemiegančius. Vai- 
:ų teismo teisėjas Trude pave- 
lė juos jų tėvų priežiūrai f 
nenesiams.

Du žmones žuvo ekspliozijoj.

Kaltina provokatorius
CINCINNATI, O., birž. 24.— 

Angliakasių unijos prezidentas 
Levvis pareiškė, kad unija nėra 
kalta už Herrino skerdynes, 
nes ji niekad nekurstė ir ne
skelbė prievartos. Jis sako, kad 
anglių kompanijos užlaiko taip 
streikierių tūkstančius šnipų 
ir provokatorių ir jie visaip rū
pinasi, kad sukursčius strei- 
kierius prife prievartos, kad 
tuo galėtų sulaužyti streiką.

Kaltina pelnagaudas.

SPRINGFIELD, III., birž., 24.
Illinois Darbo Federacijos 

prezidentas John H. Walker 
pareiškė, kad už Herrino sker- 

kurie

EAST LIVERPOOL, O., birž. 
23. — Du žmonės liko sudras
kyti į mažiausius šmotelius ir 
trįs namai Westville pakrašty
je tapo sugriauti ekspliodavus 
gabenamam automobiliu ni
troglicerinui.

RYMAS, birž. 21. — Apie- 
linkės kaimų gyventojai yra 
nusigandę dėl prasidėjusio Ve
zuvijaus ugniakalnio veikimo. 
Jis leidžia lavą ir meta pelenus 
1,200 pėdų augštyn į orą. Mok
slininkai betgi sako, kad jokio 
pavojaus nėra, nes ugniakalnis 
pradėjo veikti delei didelių lie
tų. Daug žmonių važiuoja jį 
pamatyti, nes jis dabar ypač 
gražus yra.

DETROIT, Mich., birž. 22.— 
Po vakarykščiam taip gražiam 
koncertui šiandie delegatai 
minkštesnėm širdim svarsto 
SLA. reikalus, šiandie laikoma 
jau VII sesija.

Perskaičius protokolą, kurį 
priimta su mažom pataisom, 
skaitoma laiškus ir pasveikini
mus.
') iPasveikiniinus prisiuntė: P. 
A. Dėdynas iš Worcester, 
Mass., su' $5 anika žiburėlio 
draugijai. Laiškas nuo “šven- 
takųprių partijos” (satyriškai 
rašytas); nuo SLA. 231 kp., 
Easton, Pa., su $3 auka Lietu
vos Universitetui; nuo SLA. 
87 kp., S. Omaha, Nebr., su 
$45 Prieglaudos Namo fondui; 
nuo Tarno Jurėno, Grand Ra- 
pids, Mich., su $5 auka, paskir- 
tyta po $1 sekamai: SLA. mok
sleivių fondui, SLA. našlių ir 
našlaičių fondui, Liet. Mokyt. 
Prof. Sąjungai, Liet. Žiburė
liui ir L. R. Ki’yžiui; nuo M.
Alėsiuno, Grand Rapids, Mich., 
$3 L. R. Kryžiui ir $2 Žiburė
lio Draugijai; nuo SLA. 188 
kp,. Royalton, 111., su $5 Lietu
vos darbininkams; nuo SLA. 
36 kp., Cliicago, Ilk, su $10 
Profesinei Sąjungai; nuo SLA. 
20J kp., Tama(jua, Pa., su $5 
Sibiro lietuviams; nuo SLA. I. 
apskričio, per sekr. J. Bulotą 
su $1O Lietuvos tremtiniams 
Rusijoje; nuo SLA. 1 kp., Ed- 
Avardsville, Pa
Mokyt. Prof. Sąjungai; nuo 
SLA. 115 kp.> Wilkes Barre, 
Pa., su $5 Liet. Mokyt. Prof. 
Sąjungai ir $5 Liet. Šaulių są
jungai.

Pirmesnėse sesijose gauta 
pasveikinimų ir aukų nuo: Lie- \ 
pienes, SLA. 128 kp. rašt. $5 
Lietuvos našlaičiams; nuo 
A. Natkevičiaus, S. Boston, su 
$25 Lietuvos našlaičiams; nud 
SI A. 226 kp. $2 Prieglaudos 
namui; nuo SĮLA. 281 kp. $5 
L. R. Kryžiui; nuo SLA. 21 kp. 
$10 Liet. Moterų Globos Ko
mitetui; nuo V. Motuzienės, 
Detroit, Mich., $5 IJet. Mot. 
Globos K-tui; nuo SLA. 230 kp. 
$10 Liet. ,M. Fondui (?), nuo 
ŠILĄ. 141 kp. $10 papuošimui 
seimo salės; nuo SLA. 105 kp. 
$5 Liet. Mokyt. Prof. S-gai; 
nuo SLA. 34 kp. $5 Liet. Mok. 
Prof. Sžgai; nuo 77 kp. pasvei- 
kiiiimas. Pasveikinimą taip
jau prisiuntė “Gydytojo” Re
dakcija.

Paseikinimo laiškas ir praši- 
mas nuo Piliečių Sąjungos, S. 
Boston, Mass. skyriaus tapo 
atiduotas komisijai.

P. Jakučiui, Herrin, III., kai
po baisiai nukentėjusiam ne
laimingame atsitikime, paskir
ta $25 auka iš našlių ir našlai
čių fondo, taipjau surinkta 
nuo delegatų ir svečių $32.51.

Įnešimų komisija skaito ii 
toliau kuopų Įnešimus. Užeina 
ma įnešimas apie išmetimą ap
garsinimų iš “‘Tėvynės”. Kai
rieji apsistoja tik ant vieno ap
garsinimo, būtent Bingo]

Tarybai.
Nutarta išrinkti specialinę 

komisiją, kuriai pavesta prie
glaudos namo klausimas ir 
projektuojamąsis naujas sene
lių ir paliegusių fondas. Ta 
komisija viską ištirs ir pada
rius sprendimų raportuos Pil- 
damąjai Tarybai, kuri komisi
jos nuosprendį, jei tokis bus, 
paduos visuotinam narių ' bal
savimui.

Apie kūrimą SJ?A. Lietuvoje 
išpradžių buvo patarta komi
sijai dar sykį pasvarstyti, bet 
paskui visą tą klausimą ati
duota spręsti Pildomąja! Tary
bai.
^Kadangi niekurie menkesni 
klausimai gana ilgai svarsto
ma, patariama delegatams ne
gaišinti laiko ilgoms kalboms 
menkuose klausimuose, bet 
daugiau domės kreipti į svar
besnius klausimus ir juos rim
tai svarstyti.

Karšti ginčai iškįlo dėl pa
naikinimo vice-pinnininko al
gos. Į nešėju yra 34 kp. narys 
Mikalauskas. Diskusijose Rač
kauskas sakosi nežinojęs, kad 
Mikalauskas esąs bolševikas. 
Pats Dundulis siūlo savo šali
ninkams panaikinti algą, t. y. 
atmesti komisijos tarimą,

pa- 
valgyklos

MASKVA. — Rusijos rublis 
taip žemai nupuolė, kad vežė
jai, sankrovininkai ir visi kiti 
žmonės milioną rublių vadina 
“limonu”. Mažiausia mokestis 
už trumpą pavažiavimą veži
mu yra vienas “limenas,” arba' 
milionas rublių.

Valgyklos ir šiaip kainų są
rašuose šeši paskutiniai zero 
(nuliai) nė neberašomi; 
vyzdžiui, bifstekas 
menu pažymėtas
3.20 rublių, kas ištikrųjų yra 
3,200,000 rublių (Tuo budu 
tik milionai rublių yra rub
liais, o šimtai tūkstančių rub. 
pavirto į kapeikas.

Per kelias paskutines savai
tes už vieną dolerį buvo duo
dama 4,000,000 rub., taigi “li- 
inonas” (milionas rub.) yra 
vertas tik apie 25 centus.

Maisto kainos taip greitai kį- 
la, kad šeimininkė kuri šian
die turi pinigų kad nupirkus 
10 svarų duonos ryto gal galės 
įpirkti tik 6 svarus.

LONDONAS, birž. 22.
Ficld-maršalas Henry Hughes 
Wilson, Ąnglijos generalinio 
štabo viršininkas ir Ulsterio 
valdžios karinis patarėjas, liko 
nušautas šiandie ties durimis 
savo namų Londone. Jis daly
vavo karo paminklo atidengi
me, kur dar laikė prakalbą ir 
sugrįžęs lipė iš savo automobi
lio, kada du žmonos paleido į 
jį kelis šūvius, nuo kurių ant 
vietos sukrito ir tuoj įnirę.

Taipjau nušautas policistas 
ir pašautas civilinis žmogus, 
kada žmogžudės bandė paspru
kti. Jiems betgi nepasisekė 
tai 
ti.

Jiems betgi 
padaryti ir abu tapo suim- 
Abu jie yra airiai.

Duos atskirų pilietybę 
moterims.

ku-

10,000 benamių Sofijoj.

SOFIJA, birž. 21. — Vo 
(lėliam lietui jlakįlus upei 
užliejus' Sofijos priemiesčius, 
10,000 žmonių liko be pasto
gės. . Žmonių nėra žuvusių, 
bet gyvulių daug prigėrė. sB

di-
ir

MONROE, La., birž. 15. — 
Gautomis žiniomis, ukininkc 
Mrs. Wni. Prcstage, Old Floyd 
apielinkej pagimdė penkis vai
kus. Penki metai atgal ji pa
gimdė tris.

GENEVA, birž. 19. — Nuo 
liepos 1 dienos čia pradės skrai

riuo buvo siūloma 34 Ifp. įne-1 pasažieriniai aeroplanai į 
Šimas atmesti. Po ilgų ii kaiš- jviaskvjj. Aeroplanai skris du 
tų ginčų prieinama prie baisa- kartu į savaitę ir ke]ionC truk,, 
vimo. Tik du delegatai balsuo
ja už algos panaikinimą, bet 
visi kiti balsavo už jos paliki
mą. Taigi vice-pirm. ir toliaus 
gaus algos $100 į metus.

Sesija parbaigė 3 vai. po 
piet. Delegatai eina pasivažinėt 
ir pamatyt Detroito miestą. ,

NEW YORK, birž.
pasimirė Frederic C. Penfield, 
67 m., buvęs Jungt. Valstijų 
ambasadorius Austrijoje laike 

negalima, šė valdžią ir žmones. Jie puolė karo. *

Vakar

PINIGŲ KURSAS
I f. <'. <

Vakar, birželio 23 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pihigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Austrijos 100 kronų ..........  -Ac
Belgijos 100 frankų ........... $8.15
Danijos 100 frAnkų ........... $21.45
Finų 100 markių .......   $2.15
Francios 100 frankų ........... $8.62
Italijos 100 lirų ................... $4.84
Lietuvos 100 auksinų ............... 31c
Lenkų 100 markių ............... 2%c
Norvegijos 100 kronų...........$16.77
Olandų 100 gulinu ........... $38.60
švedų 100 guldėnų...............$25.6*
šveicarų 100 markių...........$19.00
Vokietijos 100 markių ........... 31c

WASHINGTON,tbirž. 21. — 
Atstovų butas šiandie 206 bal
sais prieš 9 priėmė bilių, ku
riuo suteikiama vedusioms 
moterims atskira pilietybė. 
Taip ameriketėsx apsivedę su 
svetimšaliais nepraras savo 
pilietybės, bet jos taipjau ne
gaus svetimšales ajisi vedusios, 
su amerikiečiais. s

Bilius dabar eina senatan.

Gompersas pasilieka Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas

CINCINNATI, birž. 23.
Samuel Gompers vienbalsiai 
tapo išrinktas Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu. Jokios 
opozicijos nebuvo ir tas nuste
bino visus, kadangi laike pas
tarųjų kelių dienų buvo deda
ma didelių pastangų pastatyti 
kitą kandidatą, ypač John Le- 
wis. Vice prezidentais irgi liko 
visi senieji. Gompersas išrink
tas prezidentu jau 41-mam

1 36 valandas. terminui.

* f—--- --------------

KARO VETERANAI STREIKO 
RIAUŠIŲ PAREIGOMS.

Govcrnorui SmaU’ui pareika
lavus 1,000 kareivių, 75 nuoš 
132 Infanterijos visų karių ir 
eilinių tuojaus nusiskubino sa
vo ginkludėn ir prisiruošė erti 
“kruvinon Williamso|no (kaųn- ■ 
ten” su kuilkasvaidžiais, šautu
vais ir durtuvais. Bet susirin
kusieji sargai nevažiuos 
gaus paliepimą.

kol

APDEGĖ VAIKAS.
Edward Sipinski, 2 metų 

amžiaus, 8740 Mackinaw avė. 
bjauriai apdegė jo drabužiams 
užsidegus nuo sukurtos užpa
kaly namų ugnies, kur jis žai
dė, ir po valandos laiko numi
rė. Tėvas išgirdęs jo riksmą, 
atbėgo su užklode ir užgesino 
liepsną, apsupdamas ja vaiką, 
bet jau buvo per vėlu.

ATSISAKO SKŲSTI ŠOVUSIĄ 
JĮJĮ.

Richard Tallgrcn, 31 metų, j 
708 E. 47 gat. atsisakė trauk-' 
ti atsakomybėn savo šeiminiu-, 
kę Josephine Kellyienę, 25 me-! 
tų, kada ji buvo patraukta at- ! 
sakomybėn už šovimą jam į 
galvą. Tallgrcn parėjęs namon 
įsikaušęs buvo prisikabinęs 
prie jos.

MONTGOMERY, Ala., birž.
24. Augščiatįsias valstijos 
teismas patvirtino nuteisimą į 
Carlie Miligan 25 metams ka-’ 
lėjiman už nušovimą laike jie-' 
reito čia angliakasių streiko ( 
streiklaužio John Bivins.

Kode! per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreiciausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose ;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko

' pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

, NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

i .. ......... ■■■■........*

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Te!.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Te!.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Te!. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 1659
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STULPINASKad Gauti Bordeno, Pieno

Ar Tamsta irk Važiuoji Sykiu?
V A *

mm jo

BLDG.

ORDUNA
Tamistos

30-me Metiniame

e name, utarninke, birž

St. Louis moteris išsigydė

table Compound.

Simano Daukanto Skol

komi kas seredą nuo S iki 9 vai. vakare, po nųm. 2244 W. 23rd PI

Chicago, Illinois

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Dr-jos VALDYBA

Telefonai B levard

1619 W. 47th StreetIškilmingas Piknikas

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

$106.50
$135.00

Privatinių 
Ligų

IR RACHIUNAS
VAŽIUOJA LIETUVON

šios draugijos yra mokamos po 1*2'/u, 25 ir 50c. i savaitę ant kiek

bilė kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausj gy-

Pranešimas visuomenei, kad šios draugijos 70 serija užsidaro su 28

BOFIDENS
Farm Products Co, Ine.

Telefonas Franklin 3110

Mėšlungis, skausmai ir 
strėnų skaudėjimas

IMPERFECT IN ORIGINAL

diena birželio šių metų. Norintięji dar įsirašyti į šių draugijų, dar

Darbo sky- 
skaitlinūmis 
priimtinų į 
svetimšalių 

atei-

Atidarymas Naujo Lietuviško 
Daržo “Righland Grove”
Arti Šv. Kazimiero kapinių įvyks Subatoj, Bir

želio 24 d., 7 vai. vakare. Puiki muzika, visą naktį 
iki nedėlios rytu j. Nedėlioj Basket piknikas ir viš
tienos pietus.

vieno šimto dolerių ir $75, $100 iškalno mokama. Susirinkimai lai

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tek: Pullman 6377.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 8899
MAURICE J. GOLAN 

Bes. 1102 S. Ashland *Blvd. 
Seeley 3676

šokiais budais pastatyti vienų iš gražiausių svetainių, kuli mum-s la 
bai reikalinga. Visi į Susivienijimo Piknikų, o namas tikrai bus pa
statytas. Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Tiktai patelefonuokit
Franklin 3110

Rengia
Cicero Liet Pašelpos Kliubas Imkite gatvekariuR (tramva

jus) LaGrange ir paklauskite 
kunduktoriaus, kad išleistų Berg
manas Grove. Tenai bus delega
tas, kuris nuves į Didžiausį Pik
nikų.

skaičius 
(rusų), 

Belgijos, 
4,357; 

619; Suomijos, 3,921;

Laivas “Orduna” turi trečios klesos kambarius dėl 2, 4 ir 6 ypatų. Dideli 
kambariai dėl pailsio. Geras valgis, skaniai sutaisytas, mandagiai teikiamas, 
ruimingas ir gražiose valgyklose.

Lietuvių Prekybos Bendrovė aprinko šį laivą dėl Tamstos kelionės. Musų 
Bendrovės ofisai Boston’e ir Wilkes Barre turės dideles partijas keleivių ant to 
laivo. Saugus ir mandagus patarnavimas per visą kelionę.

Klauskit prfetatymo 
skyriaus ir pantis jusy už

sakymą— ir tuojaus bus 
pradėta veikmė išpildy-

Tel. Haymarket 8669,
JOSEPH W. GRIGAI 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avė 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 

iki 9 vakare.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53S 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 83 St., Chicago.
Tel. Yards 4681

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS

(Geras tonikas)
žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligų ar nesmagumų 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastųtysių jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiam* 
paštu ■— $1.25 už butclp

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
PhonO Armitage 4913 

Chicago, 111.

Įžanga dykai
Pasarga kaip nuvažiuoti: Pro Šv. Kazimiero 

kapines apie 3 mylios į vakarus Righland Avė., pa
eikite vieną mylią į pietus, prie miško, kur pamaty
site didelę toblyčią su užrašu

a “RIGHLAND GROVE”.
Joseph Vaičius.

Nedėlioj, Birželio-June 25, 1922
BERGMANN’Š GROVE 

Riverside, III.

draugėms nuo moteriškų nesmagu 
mų
Salisbury Street, St. Louis, Mo.

Tik pamąstykit valandėlę. Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound 
yra vartojamas beveik per penkias
dešimts metų. Yra prirengtas iš 
medikalių augalų, gabiausių pharma- 
cistų, aukščiausiomis meiodomis. Su
dėtinė sujungta teisingai, nes viso
kius nesmagumus prašalina, kaip kad 

Voniai Scholz. Vegetable Compound 
veikia atgriebimo įtekme visokiuose 
apsireiškimuose; atitaiso nesmagu
mus į gerą kelią, bet ir smagiu budu. 
Tas yra pažymėtinu, kad nesutin
kanti simptomai su vaistais vienas po 
kitam nyksta.

Ant itax>kesčių, jei pagal 
daujam*.

A. MASALSKIS 
Graborins

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. * Mažus 
grabus turime A 
nuo $3 ir aug- a 
ščiau, dide- fl 
liems nuo $25 K 
ir augščiau. BE 
Taip pat turi- 
me gerus ąu- W 
tomobilius, kri E 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės

3307 Aubnrn Ate.
Tel.: Boulevard 413

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 sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ii’ iš toli suteiksiu 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

* ' • • i • ■■ r■ 1 r .. ,

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CKQ
fixtures VVV

Darbą g va ra n tuo j ame.
Elektriškam darbui .

M

7101 
1892

Draugai
Širdingai kviečiami dalyvauti musų

’riiniamu i Jungt. Vai 
'stijas ateiviu skaičius 

padidintas.

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavftt SL 
Telephone Ganai 2552

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

Veda' visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak- 
tus. ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mnnre- 
ciaus ant lengvų išlygų.

St. Louis, Mo. — “Buvau kankina 
ma mėšlungio ir skausmų kasmėnuo

Tel. Lafąyette 4223
Plųmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

Dabar turite nepaprastą progą važiuoti Lietuvon. Aš Jums patarnausiu ke
lionėje Lietuvon iki pat Kaunui. Mano ilgas patyrimas transportacijos biznyje 
užtikrina Tkmstai geriausį patarnavimą be jokio ekstra mokesčio.

. 4 • l , v., ■

* Ponas Rachlunas ims krutamas paveikslus visoje kelionėje. Keliaudamas 
su mumis pasiliks krutamuose paveiksluose ant amžių.

- • ■ ' < ' ■■ . ■ - .

šitos ekskursijos keleiviai išplauks iš New Yorko Liepos-July 8 d. GERIAU
SIU IR GREIČIAUSIU ROYAL LINIJOS LAIVU.

gali įsirašyti užsimokėdami, už užsilikusius tris menesius. Akcijos

Išpardavimas
■, Mes dabar pirkome bankrutijusios 
firmos stakų, 400 vyrų siutų ir over- 
kotų, vėliausių madų ir galinve ati
duoti jums už 40% mažiau, negu pa
prastai. Ateikite anksti ir pasirinki
te sau patinkamą siutą. Vyrų ir jau
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siutkeisai ir skrynelės.

S. GORDON/
14th ir Halst<*d St., 2 įėjimai: 

1401 S. Halstėd St. ir 739 W.14th St., 
atdara vakarais iki 8:30 vai. vakare.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chr.oniško
Nervingumo ff
Kraujo Ei
šlapumo W įį)

Apvaikščiojime
Kuris įvyks bankiani
27, 1922, nuo 9:00 vai. tyti 

i ’
Visiems duosime! ^atminties dovanas

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

, Miesto ofisai
127 N. Dearbon. At., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8328 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskynie utaminką Ir 
ketvergą. Nedilioma nuo 9 iki 12 r.

Washington. — 
riaus paduotomis 
visas kas metai 
Jungrt. Valstijas 
skaičius einant esamuoju 
vybės įstatymu yra 357,803, o 
pereitais metais viso priimta 
ateivių 355,825.

Skaičiaus padidėjimas paeina 
nuo to, kad prie svetimšalių 
priskaityta gimusieji Alaskoje, 
Hawaii’je ir Porto Ricoje, kurie 
nebuvo skaitomi pernai metais. 
Didesnieji priedai prie pernai 
metų kiekio buvo toki, Ispani
jos ateivių skaičius padidintas 
nuo 633 iki 912 delei daugumo 
ispanų Porto Ricoje ir Portuga.- 
lijos padidintas nuo 2,269 iki 
2,465 delei daugybes portugalų 
esančių Havvaii salose.

Nustatytas ateiviiį 
yra tokis: Armėnijos 
30; Austrijos, 7,451; 
1,563; Čecho-Slovakijos, 
Danijos, 5
Franci jos, 5,729; Vokietijos, 
67,607; Graikijos, 3,294; Veng
rijos, 5,638; Noi’vegijos, 12,202; 
Olandijos, 3,607; Italijos, 42,057; 
Lenkijos, 21,076; Rytų Galici
jos, 5,786; Pinsko srities, 4,254; 
Portugalijos (įskaitant Azorines 
salas ir Madeiros salą), 2,465; 
Rumunijos, 7,419; Besarabijos 
srities, 2,792; Rusijos (eiropinės 
ir azijinės) 21,613; Estonijos, 
1,348; Latvijos, 1,540; Lietuvos, 
2,310; Ispanijos (įskaitant Ka- 
narines salas), 912; Švedijos, 
20,042;; švęicąrijos, 3,752; Jung
tines karalijos 
342. J

Schiff & Company Stale Bank
? V * .■ Į, ' ,0

Roosevelt Road, arti Halsted St.

Laivakorčių kainos: Trečia klesa iki Piliavos.........
Laivakorčių kainos: Antra klesa iki Piliavos...........

...... Karo taksai $5.00 ekstra

Tel. Randolph 4758-
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmdestyj. 

ASSOCIATION
19 So. La Šalie St______

Room 1308 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM \ 
3131-33-35 So. Halsted St.

Taigi, tam tikslui yra rengiamas
DIDELIS PIKNIKAS

Taipgi bus išlaimėjimas naujo automobilio Fordo
Ned., Birželio-June 25 d., 1922

A. Blinstrupo Darže, Jirstice Park, III.
Kviečiame visus lietuvius ant to iškilmįngo pikniko. Kiekvieno 

lietuvio pareiga dalyvauti ir paremti taip svarbų darbą, nes darbas 
jau pradėtas ir jau daug kas nuveikta: lotai nupirkti ir pinigų jau 
gera suma sudėta. Susivienijime priklauso suvirs 32 dr-jos ir visos

Didžiausia Lietuviika Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mtuzikalįSkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos maejos. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

"Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama. «

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į | 
Lietuvą arba ant ūkės. ' |

Užkviečiamė atsilankyti, o busit užganėdinti.
STEPONAS P. KAZLAWSKI, f 

4632 So. Aįland Avė., Chicago, III. į
Tel.: Boulevard 7309.

B
 strėnas taip skau

dėjo, kad turėda
vau eiti gult, nes 
negalėjau dirbti. 
Mano motina ir vi
sa šeimyna visuo
met naudojo Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Comp
ound nuo panašių 
nesmagumų ir,pa
tarė man pamė-

- i... $ : " gint, kuris ir pa
gelbėjo. labai daug. Daugiau mėš
lungio neturiu ir gali visą savo dar
bą atlikti per visą mėnesį. RekomenCų 
duoju jūsų Vegetable Compound savo
L-
Mrs. DELLA SCHOLZ, 1412

Jeigu nori greit važiuoti į Lietuvą ir turėti sau už palydovą Vincą M. StuI 
piną, skubiai kreipkitės laišku ar ypatiškai į

Lietuvos Prekybos Bendrove
414 W. Broagwąy, 300 Savoy Theatre Bldg., 3313 So. Halsted St.,
Boston 27, Mašs. Wilkes Barre, l?a. Chicago,. III. t<1 / f Tel 6062

y Trcaiu.Ti»

A

{ ’ J S :rži
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Kapitalas ir 
Perviršis

$275,0000.0

Turtas 
yirš 

$2,300,000.00
H

Detroito žinios
J

Kad Būti Turtingu 
--Taupykit Pinigus

Turtas pasiekia tik žmogų, kuris yra pasi
rengęs tinkamai sunaudoti pinigus.

Tamstos pinigai, kuriuos su^edysit kiekvieną 
dieną ,suteiks Tamstai tą progą kurį Jus 
laukia.

UNIVERSAL STATE PANKAS kiekvienam 
prigelbės nuo kiekvienos uždarbio sumos atide-^ 
ti keletą dolerių. k

Bematant susidarys pamatas Tamstos atei
čiai. Buduvok ją.

Dabar Geriausias Laikas
Kad nesugadinus nuošimčių

Perkelti pinigas j

DOLERIS 
PADĖTAS 
J BANKĄ 
NIEKADOS 
SKYLĖS * 
KIšENIUJE 
NEPADARYS

Universal State Bank
3252 South Halsted Street

Priduokit čion knygelę bile kurio Chicagos arba kito Miesto Ban
ko, mes perkelsim pinigus su procentais Į šį Didžiausį ir Stipriausi 
Lietuvių Valstybinį Banką.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS — Lai būna musų obalsis.

BANKO!SKYRIAI: Taj^inimo, Paskolų, Pinigų Siuntimo, Lai
vakorčių, Apclraudos. Meldžiame atsilankyti.

Informacijos dykai — kiau>‘kite.

Tiesos
dėl Kuriy
Lietuviai
dedasi čia

SEIMO KONCERTAS.
j Seredą, birželio 21 d., kon

certas Lietuvių Svetaines na
me. Pradžia 8:30 vakaro. Jau 
išanksto žmones susirinkę 

[svetainėn nerimavo, laukdami 
chicagiškes dainininkes Mari
jonos Rakauskaitės.

I Štai prasideda ir programas.
[ Marijona ifakauskaite sudai

nuoja ‘“Sunku man gyventi” 
Šimkaus, — publika kai užža
vėta, nežino kas atsitiko; po 
trumpos pa Lizos sudainavo “Aš 

[ augau pas tepelį” — liaudies 
I daina. Balsas švehjus malonus 

liejas ir skamba erdvioj sve
tainėj, atsimušdamas į širdis 
klausytojų. Užbaigė dainelę.

I « • Si

Griausmingi t aplodismentai — 
be. perstojimo. Iššaukiama ant
ru atveju. Sudainuoja “Noithing 
būt love”. Sunku skirtis pub
likai su dainuotoja.

| Antra dainininke - Marijona 
Širvaitiene. Ji sudainuoja “Gra

uži čia giruže”, Alexio, ir “Kur 
■ bakūžė samanota”, Šimkaus, 
Gražus balsas, maloniai skam
ba lictuvlij daineles ir publika 
be perstojimo plodama iššau
kia antru atveju, ir ji sudai
nuoja “Močiute širdele”.

j Trečia dainininke Ona Dobi- 
lienė. “Kur tas šaltinėlis”, M. 
Petrausko, ir anglišką dainą 
sudainuoja neblogai ir publika 
iššaukia ją^dar padainuoti.

| Marijona Rakauskaitė ir vėl 
pasirodo ir publika pasitinka ją 
plojimais. Ji dainuoja “Nuož
mią mergelę”, Moniuškos ir 
Barkarolę —Gounodo, ir jos 
dainavimu klausytojai vėl už
žavėti.

Jonas Byanskas, pianistas, 
skambino Chopino “Valso” op. 
64, 2. Technika ptrigi, o ir. 
pats muzikos dalykėlis visiems 
labai patiko.

Tolinus Onos Dobilienos ir 
M. širvaitiene 
sau laivelis”, 
solo “Mylėk”, 
Rakauskaitė
dukružėle” ir “Oi greičiau grai
žiau”. Čia publika liekasi taip 
sujudinta, kad nenori atleisti 
dainininkes nuo pagrindų ir 
priverčia ją dar padainuoti ke
letą dainelių.

Pianu akompanavo dainuoto
joms Jonas Byanskas ir Elena 
Astrauskaitė. v

Po koncerto tęsėsi šokiai iki 
vėlybos nakties. — J. Dagis.

duetas “Plaukia 
M. širvaitienės 
ir pagalios vėl 
dainuoja “Oi

2.

3.

5.

6.

8.

T

Tūkstančiai lietuvių atlieka visus savo bankinius 
reikalus čia, kadangi C—

Jie čia kalba glūdžiai savo kalboj.

šis yra Stato Bankas ir Clearing House Bankas.

Jis yra didžiausias bankas apiclinkėje.

Pinigai yra visiškai saugus čia. DETROIT, MIGHIGAN
Užrubežio departamentas siunčia pinigus į Europą 

žemiausiu kursu — greitai ir saugiai. Jis taip
gi parduoda laivokortes ir atlieka visokias 
smulkmenas kelionei.

Mes parduodame Pirmąs Mortgages ir Bonus, ku
rie atneša 6-tą procentą. Jie yra parduodami 
ant dalinio užmokėjimo arba cash.

Užmokėjimai taksų, gazo ir elekrikos bilų yra at
liekami dykai

Taupymai šioj bankoj atneša 3 procentus.

Stok prie tūkstančių lietuvių kostumerių ir pradėk 
sąskaitą. $1.00 užteks pradžiai.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street.

Bankas atdaras visą 
dieną šiandie. BANK Pamatyk Jūsų drau 

gus čia šiąnakt.

0//cag^

LUM3ERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.
------------------ -------------- _-J

Norėdami Gauti Sąžinišką ir Atsakantį Pa
tarnavimą Visuose Reikaluose Kreipkitės į

809 W. 35th St. 
Chicago, III. 
(Arti Halsted

Baltas Namas) '

Siunčiame pinigus į Lietuvą

^1 MRS. A.MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prfck 
Ūkavusi Penn- 
silvanijof ho°- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pris 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
Kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer-

ir Visas Pasaulio dalis pagal kurso.
7 i Lietuvą ir iš Lietuvos ant geriausių laivų.

Išgauname pašportus važiuojantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Padarom atsakančiai visokius Notariališkus Raštus pagal Amerikos ir 

Lietuvos Teisių. (Įgaliojimus arba Dovernastis).
PARANDAVOJAM SAFETY DEPOSIT BOXES $2.50 ir aukščiau me

tams. ,
Parduodam ir išmainom namus, farmas ir lotus.
Peržiūrime abstraktus ir padarome pirkimo ir pardavimo popieras.
Apdraudžiam visokį turtą geriausiose Insurance Kompanijose.
Parduodam pirmus mbrtgečius atnešančius iki 8% ant metų.

NOTARY PUBLIC
Visus patarimus suteikiame dykai.

DELEI PARANKUMO KOSTUMERIAMS MUSŲ BIURAS YRA ATDARAS 
Utar. Ketv. ir >Sub. visą diėną iki 9 vai. vakaie, Nedėldieniais 9 ryto iki 3 po pietų. Kasdieną 9 ryto 
iki po pietų. į

Ateinanti Liepos- 
July 1 d. 1922

The North Western Z. 1
Trust & Saving Bank 
rengiasi prie išmokėji
mo $200,000.00 dėl 30- 
000 savo taupančių de- 
pozitorių procentų for
moje.

AR JUS
Dalyvausite 
pasidalinime šito dyno?

Jei ne, apsimąstyk, ar nepradėti taupymą dabar ? Idant 
kitame procentų padalinime galėtum dalyvaut pats. Jus ga
lite pradėti taupymą su vienu doleriu ar daugiau ii* sykį pra
dėjus ir reguliariai dedamas pats stebėsiąs matydamas kaip 
tai greit auga.

Delei tų, kurie turi atliekamų pinigų įvestinimui ant augš- 
vtesnio procento MES SIŪLOME 6% REAL ESTATE AUkSO 
'BONUS IR MORTGAGES. Atsižvelgiant į tą faktą, kad 
mes pirmutiniai įvestiname j tai savo,- į visas musų bonų 
laidas, o tik paskui išstatome pardavimui, parodo, kad Jūsų 
pinigai yra400% saugus.

Ateik ar rašyk mums dėl platesnių informacijų, kas link 
dydžio, vietosMr įvairumo tų paskolų.

NllHffl <STEBlR!lSI& SAVINfiS
West 1394 Heml. 66^8

WM. J. STOLL CO..
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandas: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526

ANCHOR -DONALDSON

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia i Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA .........................  July 29
SAXONIA ......................  Liepos 1

Antra klesa $130, 3 klesa $108.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Liverpool ir 
Glasgov.
SCYTHIA ....................... Birž. 22
LACONIA ........................... July 6
CARMANIA ......................  July 18

Ypatiškai nelydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja i Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utaminkas 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 i Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

Telephone Boulevard 6060
St. Paul’s Hospitai

‘ 828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrėjimas 
per 10 dienų normaliuose atsi- ( 

tikimuose $65.00.

Milwaukee Avė., arti Division Street, 
tik vienas blokas į rytus nuo Ashladn Avė. 

Chicagos didžiausias. Bankas išskyrus didmiestį”.

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas,, kaip kad 
namieje — Veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARKy ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

KoiKanngi akiniai.
Jei kenti gaivos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidas darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akli, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska* 

ia. tuomet reikalaukit akintą.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Aven 
Kampas 18-ot> gatvės.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pisti.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. t 
Nedelioms ofisas yra 

uždarytas

I Telephone Yąrd* 1582

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 Iki 9 vakare

8259 So. Halsted SU Chleage.

^un.nčRZMAN^
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

/ Dienomis: Canal 
m . | 3110 arba 357Telefonai: J1 Nakt. Drexel 959

' Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas • 
3149 S. Morgan St/, kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo ri0 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaiki lin 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 ik! 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3* vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

\ 4712 South Ashland Avė.) 
arti 47-tos gatvės

T. Pullman 543?

A.SHUsnr 
AKUŠERE
Turiu patyri m» 

moterų ligose; ru 
pestingai priiiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laika ligos. 
10929 S. štate 81.

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ 

;( Banienė)
Akušerka

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename^ at-. 
dtikime 
apatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat
Tel. BOU tevarei 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

Leavitt St. Tel. C&pal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988.
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laipsnio, tai kasyklų savinin-? Vienas, kito® žodis dar apie 
kai ima gabentis apgautus ^kų revoliucinio judėji- 
melagingais prižadais žmo- ino..kst(>riį? • ‘žarija’ tos is- 

... . . I toruos nežino. Ji mano, kadnes dirbti angliakasių dar-1 smulkioj i buržuazija visose re- 
bą; ginkluoja JUOS; statoI volincijose pasirodė, kaipo ‘be-
prie kasyklų mašinines ka- ^blaškantis tarp revoliucinio 

apginkluotus Į proletariato ir buržuazijos”
Tuogi tarpu buvo

uu 
•0 
.00

Subscriptlon Kates j 
per year in Canada. 
per year outaide oi Chicago, 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Secoad Class Mattai 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, UL. andai the act oi 
March 2nd, 1879.
------- ------\ _------ .. _£r - — -----------------

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
nedlldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
BĮ. — Taiofanast ftoosevalt 86M

$8.00
4.50
2.26
1.76
1.00

nuoles ir
“smarkius vyrus’* iš detek
tyvų agentūros; ar tai nėra 
aiški, provokacija, padaryta 
tuo tikslu, kad iššaukus 
riaušes ir davus progos atei
ti kariuomenei “tvarkos da
ryti?”

Nežinia, gal streikinin
kams reikėjo susivaldyti ir 
nevartoti ginklų; bet di
džiausia atsakomybė puola 
ant tų, kurie sužiniai darė 
provokaciją. Jie turėtų būt 
baudžiami.

j Apžvalga

Utaimokijimo kainai
Chicagoja — paltai

Metama ■ ............ .
Puaad meti . .. ■
Trim* tK*neaiama ......... .
Dviem mftnasiama . < > —
Vienam mineaiui ■ ■ ......  «

Chlcaguje pei aeiiotajaMi
Viena kopija .,'b.... .  8c.
Savaitei , > 2....... 18c.
Minėsiu! —.... ..... 76c.

Suvienytose Valstijoje ne Chicagoj 
paltui

Metams .......... ■ , .. .—■■■. $7.00
Pusei metų .. 4.00
Trims mėnesiams . - r — 2.00
Dviem mėnesiams , 1.50
Vienam minėsiu! ...............  .76

Lietuvon ir kitur uisieniupsai 
(Atpiginta)

Matams -r-.-T—■ - d - -į $8.00
Pusei metų  4.60
Trims mėnesiams ................ — 2.26

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.
,<ĮĮ||.,, ,■■■ ■! m. »...■M- ■ P

Kraitini susirėmi
mai Hernne.

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Ji nori būt “revo- 
ir kartu taikytis prie 

Iš to iš-

Hęrrin’e, 111., įvyko krūvi 
nų susirėmimų tarpę strei

 

kuojančiųjų anglia/asių ir 
streiklaužių d)ei k lų sar
gų. Keletas de 
tapo užmušta ir dar dau- 
giaus sužeista. Illinois gu
bernatorius siunčia kariuo
menę toms riaušėms malšfri-

Čių įmonių

Z i ' uL-uihdKU f

Didžioji spauda stengiasi 
nupiešti tuos susirėmimus 
taip, kad kaltė pultų ant 
streikininkų. Ji praneša, kad 
tarpe užmuštųjų ir sužeis
tųjų esą labai mažai anglia
kasių unijos narių, o beveik 
visi nukentėjusieji esą strei
klaužiai. Bet ta pati spauda 
paduoda žinių, kad kai-kurie 
sužeistieji pareiškė, jogei 
kaltinti reikia ne streikinin
kus, bet “tuos, kurie nusiun
tė mus tenai dirbti, melagiu- 

gai pasakodami, kad jokių 
keblumų nebusią ir anglia
kasiai nebusią priešingi.”

Įdomiai papasakojo apie 
savo nelaimę vienas streik- 
laužis, kurio kūnas esąs per
šautas keletu kulkų. Jisai 
sako, kad jisai nežinojęs ko
kios sąlygos buvusios toje 
vietoje, kur jį pristatę dirb
ti. “Mums davė ginklų, kuo
met mes atvykome, ir pas 
vieną kampą kasyklos buvo 
pastatyta mašininė kanuolė. 
Sargai visą laiką buvo su 
mumis ir dauguma sargų 
yra smarkus vyrai, atsiųsti 
vienos Chicagos detektyvų 
agentūros. Aš manau, kad 
angliakasiai pasiuntė mums 
perspėjimą, kad mes apleis
tume miestelį arba jie mus 
išginsią lauk. Bet mes nie
kuomet negavome jo; gal jį 
gavo bosai...”

Šitas pasakojimas rodo, 
kas rengėsi prie ginkluoto 
susirėmimo. Atsiminkit, kad 
angliakasiai streikuoja jau 
apie trejetą mėnesių. Jiems, 
žinoma, Zne lengvai einasi J 
Stoka uždarbio, netikra atei
tis, įtempti nervai... Ir kuo
met streikas pasiekė šito

Kaune pradėjo eiti naujas 
darbininkų reikalams pašvęs
tas savaitraštis, “Žarija”. Pir
mas jo numeris susideda iš 
dviejų puslapių, bet toliaus ji
sai ketind būti keturių pusla
pių.

“Žarijos 
bai aiškus, 
liucinga

I gyvenimo aplinkybių, 
eina pusėtinai didelis mišinys. 
Vietomis, pav., ji pučia į vieną 
dūdą ąuAkomunistais: apšaukia 
visus hueligentuš “buržuazijos 
tarnais ,\ Šmeižia socialdemo
kratus, rodo simpatijų komu? 
nistų internacionalui. O vieto
mis ji reikalauja demokratijos, 
ragina valdžią “neerzinti” dar
bininkų ir “neaštrinti” jų ko
vos su išnaudotojais; pagalios, 
net kviečia vienybėn klerikali
nės Darbo* Federacijos narius.

Galima numanyti, kad “Ža
rija” yra organas tų Lietuvos 
elementų, kurie <$au atmetė ko
munizmą, bet > dar nesuspėjo 
atprasti nuo komunistinių fra
zių ir mosikaviinų. Ji eina 
daugmaž tuo pačiu keliu, kaip 
ir “darbiečiai” Amerikoje.

Charakteringas yra “Žarijos” 
nuristatvmas link socialdemo
kratų. Ji rašo:

“Socieldemokratai ,ir liau
dininku i-dei n ok raita i nem a - 
žai pasidarbavo, kad padėt 
buožėms apgaut Lietuvos 
darbininkus ir sodžiaus bied- 
nuomonę ir sustiprint buo-j 
žiu padėtį. Dabar buožėms 
xi<?i socialdcmokra tų, nei 
liaudininkų nebereikalinga j 

dauginus. Jie jaučiasi ganai

I elementas.
revoliucijų ( pav. didžioji Fran- 
cijos revoliucija), kur smulkio
ji buržuazija sudarė kuone visą 
buržuazijos klasę.

! Smulkioji buržuazija yra ne 
atskira visuomenės klasė tik
tai klasės dalis. Stambioji ir 
smulkioji buržuazija sudaro 
vieną klasę. “žarija” visai 
klaidingai įsivaizduoja, kad 
Lietuvoje jau įsivyravo stam
bioji buržuazija, kuri pirma 
draugavo su smulkiąja buržua
zija, o dabar “atstume” ją nuo 
savęs. Stambioji buržuazija 
Lietuvoje dar tiktai dygsta; di
delėje savo didžiumoje Lietu
vos buržuazija dar tebėra 
smulki (daugiausia susideda iš 
ūkininkų). Ir Lietuvos val
džia šiandie yra smulkiosios 
buržuazijos rankose.

I rr, ITa smulkioji buržuazija ka
ro laiku buvo pasidariusi revo- 

I liucinga, o dabar ji vis labiau® 
I ir labinus darosi a t Žagarei viš- 
Į ka. Panašiai dėjosi ir kitų ša
lių revoliucijose. Taigi “žari
ja” klysta, manydama, kad 
smulkioji buržuazija Lietuvo
je jau atskilo nuo (stambio
sios) buržuazijos ir kad dabar 
jau darbininkai galėsią eiti su 
ja išvien prieš buržuaziją. Dar
bininkai turi eiti išvien su dar
bininkais. O kad tai butų ga
lima, tai reikia ne kelti vieną 
darbininkų dalį prieš kitą, bet 
aiškinti, kad jų reikalai yra 
bendri.

Toliaus “Laisvė” patarė savo 
sekėjams griežtai nusistatyti 
prieš šeimines partijas, neišski
riant ir socialdemokratų. Tuo 
gi tarpu rezoliucija reiškia pri
tarimo “progresyviųjų partijų 
frakcijoms jų ištvermingoje ko
voje” prieš klerikalus.

Bolševikuoj ančioj i spauda 
skelbia, kad Lietuvos atstovybė 
ir finansų misija neprivalančios 
turėti jokios reikšmės darbi” 
ninkams; klerikalai galį daryti 
su jomis, ką norį, o “susipratu
sioms revoliucionieriams” nesą 
jokio reikalo apie tai galvoti. 
Bet S. L. A. delegatai sako vi
sai ką kita: jie reikalauja, kad 
tos įstaigos butų pertvarkytos.

Ta rezoliucija tečiaus tapo 
priimta kaip vienu balsu; reiš
kia, už ją balsavo ir bolševikuo- 
jantys delegatai (kurių seime 
buvo nemaža).

Taigi pasirodo, kad bolševi
kiškoji “linija” tinka tiktai tuš
čioms deklamacijoms. Patys tos 
“linijos” šalininkai atsižada jos, 
kuomet ima svarstyti dalykus 
rimčiaus.

Kas dedasi 
Rusijoje?

kytojų pilvai tai Jei jų reb 
kalavimų mokytojai papildo 
kontra-revoliucinius žygius.

Išviso Liaudies Švietimo Ko
misariatas prasiskolino 22 tri- 
lionu rublių 22.000.000.000.- 
OOO rublių!

Pastaraisiais laikais Rusijos 
darbininkams gręsia dar nauja 
rykštė—nedarbas.

Kaip, nedarbas Rusijoje?
Juk Rusijai visa ko reikia, 

visa> ko stoka.
Taip) nedarbas Rusijoje. Da

lykas toks, kad reikalinga, 
idant darbai eitų, netik reika
lavimas gyvenimo reikmenų. 
Reikalinga dar, kad žmones pa
jėgtų įsigyti, pajėgtų nusipur
ti reikalingų daiktų. Ve, šitos 
perkamosios Jėgos didžiuma 
Rusijos gyventojų, ūkininkai ir 
darbininkai neturi.

Taigi, darbai sustoja, darbi
ninkai išmetama ant gatves.

Taip, nedarbas aplamai Rusi
joje. Kovo 1 dieną, šių metų, 
Maskvoje užregistruota 117,000 
bedarbių; balandžio 17\d. — 
20,000. Suprantama taipgi, 
kad ne visi bedarbiai užregis
truota darbo biržose. Taigi 
20 tūkstančių yra tik dalis be
darbių Maskvoje.

O kas dar aršiau —■ tai 
nedarbas Rusuose didėja.

Štai jums ‘Marbininkų” 
publikos vaizdas!—V, N.

kad

SVEIKAS PROTAS PAĖMĖ 
VIRŠŲ.

stiprus ir patys.
“Mums

ma, kodėl taip padare social
demokratai ir liaudininkai. 
Kaipo smulkios buržuazijos 
atstovai, jie negalėjo nesimė
tyti tarp buržuazijos ir re
voliucinio pro lėta rialo. Be to 
visų šalių revoliucinio judėji
mo istorija mums aiškiai ro- 
doy kad dažniausia besiblaš
kydama smalkoj i buržuazija 
prisideda prie buržuazijos. 
Taip atsitiko ir pas mus Lie
tuvoj.. . ”

aiškiai supranta-

Tai yra tokios pat įpasakos, 
kokias mums nuolatos^* tenka 
skaityti Brookiyno “Laisvėje” 
ir panašiuose laikraščiuose. 
Jeigu tečiaus paklaustom “Ža
rijos” rašytojų, kame gi apsi
reiškia “šmulkiai-buržuazinis“ 
socialdemokratų pobodis, tai 
jie neturėtų ką atsakyti. So
cialdemokratai pirmoje eilėje 
kreipiasi savo propaganda į 
darbininkus; viso savo nusista
tymo pamatau jie deda darbi
ninkų klasės reikalus, ir darbi
ninkuose jie turi nemaža sekė
jų; ką pripažįsta ir patys ko
munistai. 'lai kodėl gi jie yra 
“smulkioji buržuazija”?

Jie, žinoma, nėra smulkioji 
buržuazija, bet bolševikuojan- 
tiems gaivalams reikia šitą 
melą skleisti, kad parodžius sa-' 
vo “'gryną darbinihkiškumą”.

Anądien mes nurodėme, ko- 
I kių patarimų davė Brookiyno 

‘Laisvė” bolševikuojautiems ele- 
| mentams delei S. L. A. seimo. 
Ji patarė jiems sudaryti “kai
riųjų bloką” ir laikytis “princi- 
pialės linijos,” griežtai nusista- 
tant prieš Lietuvos valdžią ir 
“visas šeimines partijas,” reika
laujant paramos kovojančiam 
Lietuvos proletariatui, prie ku
rio, girdi, negalima 'priskaityti 
socialdemokratų. Mums buvo 
įdomu pažiūrėti, kaip “Laisvės” 
vienminčiai, dalyvaujantys sei
me, išpildys tuos patarimus.

I Jiems pasitaikė gera proĮga 
parodyt savo “liniją” seimui, 
kuomet tenai kilo sumanymas 
priimti rezoliuciją apie Lietuvos 
politikos klausimus ir pasiųsti 
iiį. Stengiamu jam Seimui. Ir kas- 
gi pasirodė ?

j Musų korespondentas prane
ša, kad Detroito suvažiavime ta
po priimta rezoliucija, kurioje 
sakoma, kad S. L. A. “domin
tai seka Lietuvos Steigiamojo 
Seimo darbus” ir pritaria “pro
gresyviųjų partijų frakcijoms jų 
ištvermingoje kovoje Steigia- 

[ niajame Seime prieš klero pasi- 
i kėsinimus” paminti sąžinės lais
vę ir darbo žmonių teises. Re-i 

i žolinei j a., toliaus, reikalauja:
“Kad .(Lietuvoje butų lais-J 

va pasątdinė mokykla, kad 
bažnyčia butų atskrta nuo 
valstybės, kad nebūtų varžo
mas vystymosi organizacijų, 
ginančių darbo žmonių profe
sinio judėjimo reikalas. Rei
kalauja, kad butų dabojami 
Lietuvos valstybės reikalai 
Amerikoje, pertvarkant Lie
tuvos Atstovybę, ir Finansų 
Misiją.”

Tai yra geros ir visai teisin
gos mintys. Bet aišku, kad su 
ta “linija,” kurią rekomendavo 
“kairiųjų blokui” Brookiyno 
laikraštis, jos neturi nieko ben
dra. % i ’ I

“Laisvė” visuomet mokindavo 
savo sekėjus žiūrėti į St.* Seimą, 
kaipo į “cirką.” O Susivienijimo 
delegatai savo rezoliuęijoje pa
reiškia, kad jie “domingai seka 
Steigiamojo Seimo darbus,” tai
gi skaito Seimą labai svarbia įs
taiga. >• L ji

Dievai žino, kas ten dedasi.
Pavyzdžiui, ten dabar visi 

gyventojai — net ir piemenys 
—yra inilionieriai.

Iš vienos pusės tai išrėdytų 
ne blogai. Bet iš kitos...

Iš kitos pusės Visos Rusijos 
Profesinių Sąjungų Centras 
praneša, kad, aplamai imant, 
dabartinės rusų darbininkų al
gos yra lygios 15 nuošimčių 
tų algų, kokias jie gaudavo 
pirma karo. O kas dar aršiau 
—tai kad darbininkų algos vis 
dar puola.

Milionieriai ubagai. Uždirba 
šiandien milionus ne tik fabri
ko darbininkai, nelik gatvių 
šlavėjai, bet ir vaikai, kurie 
pardavinėja papirosus gatvėje. 
Beda tečiaus tame, kad tie 
“milionai” pasidarė kažin kaip 
“keisti”.

&tai vienas auksinis rublis 
šiandien yra lygus milionui 
bolševikų rublių. Reiškia, 45 
—50 Amerikos centų yra lygus 
vienam milionui bolševikiškų 
rublių.

Rusijos darbininkas šiandien 
uždirba po tris ir keturis mi- 
lioųus rublių mėnesyje. Tik
renybėje —• gi lai reiškia, kad 
jis uždirba po tris arba keturis 
rublius mėnesyje.

Tai tau ir milionierius!
Bet gal už tuos keturis rub/ 

liaus galima pasipirkti visa, 
yra reikalinga? l’ažiureki-

nie.
Duonos svaras Rusijoje šian

die kainuoja virš 100,000 rub
lių. Reiškiu, už įtris arba ke
turis milionus rublių galima 
nusiipirkli 30 arba 40 svarų 
duonos. Už mėnesinę Rusijos 
darbininko algą galima nu
pirkti tik 34—40 svarų duonos: 
ne daugiausia!

Pieno puodas kaštuoja šian
dien Rusuose 60,000 rublių, 
fllet apie pieną Rusijoje darbi
ninkai negali nū svajoti, tegul 
tik pridengia šiaip taip savo 
“griešną kūną” ir duonos iš
teks. Ką jau čia apie pieną 
svajoti.

Vienok algų mažinimas ne 
visa Rusijos darbininkų bėda. 
Tai tik pusė bėdos. Kita bėdos 
pusė tame, kad ne visi darbi
ninkai gauna pilnas savo algas. 
Pasirodo, kad daugelyje vietų 
darbininkai gyvena mėnesius 
negaudami priklausančios jiem 
algos. Pavyzdžiui, Uralo dar
bininkams sovietų valdžios 
ūkio įstaigos yra skolingos 200 
miliardų (200.000.000,000) rub
lių. Pasekmėje 30,000 vietos 
darbininkų badaujaL O štai 
Maskvps aįkskričio liaudies švią- 
timo komisariatas prasiskolino 
mokytojams 762 miliardų rub
lių — 762.000.000.000 rublių! 
Pasekmėje — 'mokytojų strei
kai. Streikai sovietų valdžios 
įstaigose skaitosi komtra-revo- 
liucinis žygis. Prakeikti mo-

ros-

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvilas.

šitaip daroma per .4 dienai. Jei
gu nuo alkqlinių druskų ligonĮtui 
nesidaro geriau, Sippy linkęs 
yra manyti, jog opos nėra. Kar
tais žarnų erzumas padaro 
skrandžio opos simptomus. ši
toj klinikoj vartojamas yandjens 
leidimas į žArną (enema), kad 
atskyrus, ar ne žarnos apgauna. 
Suleidžiama po kvortą vandens 
kiekvieną sykį ir atkartojama 
tai tankiai. Jei žarnų ištempi
mas vandeniu daro simptomus, 
dėl kurių ligonis atėjo gydytis, 
sprendimas daromas, jog opos 
nėra. Bet jei vandenį įlendžiant 
ir išleidžiant, skrandžio simpto 
mai (skaudėjimas, deginimas, 
koktumas) nesimaino, tuomet 
sprendžiama, jbg yra opa. Nu
sprendus, kad ji yra, ligonis 
maitinamas per 4 dienas kaip 
augščiau buvo nurodyta. Penk
tą dieną jau pridedamas vienas 
kiaušinis. Toliau seka ir
niniai valgiai 6 kartus dienojj; 

 

jie susideda iš neaštrių, lengVų 
daiktų, kuriuose yra daug rie
bumų ir proteinų. Manoma, kad 
skrandžio rūgštys daro skaudė
jimą opoj, todėl diiodama riebu
mai, kad jie aptaukuotų mukozą 
(skrandžio plėvę) ir neprileistų 

,rūgščių. -v
Sippy mato, kad daugelis tų, 

kurie j ieško pagelbos chirurgi
joj, apsivilią, todėl jis nukrypo 
į kitą kraštutinybę, tvirtinda
mas, jog skrandžio opos turi 
būt gydomos medikaliu keliu. 

'Naujuosius tyrinėjimo budus 
jis atmeta; net x*spindulius 
vartoja tik diagnozes patvirti-

nimui. Vienok ir jo medikalis 
gydymas, kaip ir chirurgija, 
nevisuomet duoda gerus rezul
tatus. Sakoma, kad apie 30 pro
centas jo ligonių su skrandžio 
opa laikui bėgant gauna skran
džio vėžį. Mat opa, kaip patirta, 
lenkia prie vėžio gavimo.

Bostono klinika. — Peter 
Bent Brigham ligoninėj Dr. 
McOlure bandė psichoterapiją 
skrandžio ir žarnų ligose. Jis 
matė daugelį ligonių einant ant 
operacijos dėl chroninio apendi
cito ir net skrandžio opos, kurių 
sveikata nepagerėjo, o kartais 
pablogėjo po operacijos. Todėl 
jo tikslas yra išegzaminuoti ligo
nį pilnai ir pranešti jam, jog 
viskas yra gerai, tik reikia val
gyt gerą maistą ir nesirūpinti. 
Rūpestis suifaikinama: jei ligo
nio spėkos išsekusios, jis siun
čiama pasilsėti tam tinkamoj 
įstaigoj; jeigu ne šeimyniniai 
vaidai bei rūpesčiai arba medžia
giniai nesmagumai, tai pasiun
čiamas gabus žmogus, kuris 
nuglosto dalykus; jei prasti 
dantys, patariama apžiūrėti 
juos. Ir taip daugelis ligonių 
sudrutinama, atgriebiama jų 
sveikata ir jie neturi daugiau 
skrandžio ir Žarnų simptomų.' 
Mat Šitie simptomai tankiai pa
eina nuo džiovos, prastų dantų, 
tonsilų, vidurių kietėjimo ir t. t. 
Abelnos sveikatos palaikymas 
pailsiu, geru maistu, pasiliuosa- 
vimu nuo rūpesčių, dantų patai
symu išnaikina simptomus ir 
kartais pačią ligą.

Skrandžio ir žarnų ligos trijose 
didžiose klinikose.

cinan- 
nors ii

opų 
darant 
skran-

Mayo klinika yra svarbiausia 
ligų spėjimo ir gydymo įstaiga 
šioj šalyj. Nemažiau kaip pusė 
visų ligonių, kurie kreipiasi į ją, 
tai skrandžio ir žarnų ligomis. 
Egzaminavimas ten stebėtinai 
nuodugnus, į kurį visuomet įei
na, ligonio išklausinėjimas, fi
ziškas egzaminavimas, pilnas 
per labatoriją perleidimas, api
mantis kraujo, šlapimo, skran
džio syvų tyrimą, x-spinduliais 
egzaminavimą ir t. t. Nemažiau 
kaip 50 ir 60 ligonių yra tyrinė
jama kas dieną. Tiktai 15 iš 
kožno šimto atrandama su ko
kia nors aiškesne liga, kurioj 
yra. organų gadinimasi. Pas tą 
15 procentą liga surandama be 
švitinimo ir paveikslų traukimo 
x-spindulia<is. Nors visi simpto
mai ir labaratorija kartais kal
ba už opas iš skrandžio 
čioj žarnoj (duodenum), 
x-spinduliai neparodo 
skrandy j, vienok neretai 
operaciją, atrandama tilt 
džio opos (uleers).

Fluroskopinis egzaminavimas 
(žiūrėjimas permatoma šviesa 
į vidų kūno) šitoj klinikoj sta
tomas pirmon vieton. Ligos 
spėjimas /pfiklauso nuo x-spin- 
dulių, nuo ligonio atsakinėjimų 
į klausimus ir nuo chemiško eg
zaminavimo. Mayo klinikoj 
skrandžio ir duodenumo ligos 
priimta gydyti chirurgijos pa- 
gelba. Vienok jaunesnieji klini
kos daktarai sako, kad tūli li
goniai galėtų būt išgydyti medi- 
kale procedūra.

S. Wenkos, kuris tėrnijo ope
racijas, apgailestauja, kad 
skrandžio vėžys nors buvęs piau- 
jamas laukan, vienok rezulta
tai vis buvę prasti — jis atsi
naujino. Kas kita esą su žarnų 
vėžiu Mayo klinikoj — ant jo 
čia meisteriai ir pasekmės ge
ros. Mat jis čia ankščiau atran
damas, kadangi mažiausis glei
ves bei kraujo pasirodymas iš
matose yra atidžiai tyrinėjamas 
įvairiausiais budais.

Sippy klinika nesiskelbia, buk 
ji išgydo opą, ,tik sakosi tvar
kanti opą. Dr. Sippy laiko kiek
vieną ligonį ligoninėj nuo 2 iki 
4 .savaičių ir tyrinėja keleriopu 
budo. Jis duoda alkalinių drus- 
kų-sudeginto magneziumo, kal
kinio karbonato ir kopiamosios 
sodos (sodiumo bikarbonato) 
kas dvi valandi; tarpais ligonis 
gauna kas dvi valandi pusę stik
lo saldžios Smetonos /ir pieno.

/ *
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6% Uz Taupomus
- • ■ » ’ s . X ■ ' t

Pinigus Su
Saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško 
taupymo, pardavojame savo
PIRMO MORTGEČIO AUKSINIUS BONDSUS 
t Ant dalinio išmokėjimo plano
Dešimt-dalĮ įmokėt ir likusius į lygius devynis 
išmokėjimus.
Pasvarstykit ką reiškia 6% už taupomus pini
gus vietoje 3%.

Home Bank & Irusi Company
Milwaukee & Ashland Avės.

TURTAS NETOLI $10,000,000.
Atdara vakarais, panedčlyj iki 6 valandai, utarninke iki 8 vai. 

ir Rubato j iki 9 vai. vak.

Antanas Jankauskas buvo 22 m. ir jo žmona Jozefą buvo 21 m., ka
da gimė jų pirmutinis kūdikis, Karolius. Dviem metams 
vėliau, jie buvo apdovanoti su kitu kūdikiu — maža mer
gaite, kurią Šį sykį praminė Mare. Abu buvo puikus, 
stiprus ir gyvi vaikučiai, ir augo it grybai po lietaus.

Antanas buvo atydus ir mąstantis vyrukas. Tankiai parėjęs namo iš 
darbo, jis ir Jofcefina, kalbėdavo apie besimainantį svietą, 
augančią kompeticiją; ir kaip daug sunkiau galės būti 
dėl jų vaikų pasekmingo gyvenimo, jei jie negautų tinka
mo mokslo (prirengiant juos bizniui ar profesijai.

Ir taip tas susidėjo, kad Antanas ir Jozefina nutarė leisti savo vai
kučius į kolegiją, kada jie užaugs. Bet mokslui reikia pi
nigų, taip kad jie persitikrino, šią ii’ tą sutaupyti, kad 
padidinus sąvo esančius taupinimus, paprastai manyda
mi, kd tik mažutė suma bus išleidžiama kas savaitė dėl 
mokslo reikalų,

Tas buvo 49 metų atgal. Praeitą savaitę Karolius pabaigė mokslą su 
pagyrimu, geriausiam Chicagos universitete. Netik, kad 
jis yra tinkamai prirengtas dėl gyvenimo, ale jis bus di
dele pagalba de| savo tėvų. Antano ir Jozefinos nuolati
niai taupymai padarė tatai gi imu.

Tenebunie sakoma, kad jus negalėjote padaryti gero dėl savo vaikų 
šitam dalyke ■ ■

tOanOMB

MHAVAUKEE & NORTH AVĖS.
Bankas dėl visų žmonių.

M

S M



^Anglijos koperatyviai

KUOMET BANK

CHICAGO

jZJ. Grisius,J. J. Sedemka J. A. Nakrošas, Krautuvės Vedėjas, M. Kežas, Vedėjas Brighton Park Krautuvės

A TVIRAS Congress Park - BrookfieldLA IŠKA S

(Chicago Title & Trust Co., Trustees)

$3,465,781.05

Viso liabilities

...

Levanas 
akrus ir

METROPOLITANSTATE BANK Chas H. Brandt 
Henry V. Meeteren 
Theophilus Schmid

SIŪLOMA PER ŠJ BANKĄ TAMISTAI, JEI NORI 

PASIŲST PINIGŲ SAVO GIMINĖMS AR DRAU

GAMS Į LIETUVĄ.

noru is- 
arba pi 
sugrąži-

$1,823,589.14 
...... 1,681.34 
... 153,243.85 
.... 925,381.73 
... 149,651.51 
...411,163.81 
...... 1,069.67

Žemos Kainos 
Greitas Pristatymas 
Banko Gvarantavimas

Mes atsiprašome tų žmonių kurie ne
surado musų atstovų pereitų nedėl- 
dienį. Mes dadėjome keletą naujų 
pardavėjų prie musų organizacijos ir 
gėlėsime patarnauti visiems šį nedel- 
dienį.

žiūrėkite pardavėjo su RAUDO
NU Oliver Salinger Co’s ženklu.

graži sale

yra persitikri-
GERIAUSL Vi-

$79.50
$47.50

Vienybėje galybė”, yra tai paprastas priežodis bet 
jei visi lietuviai įtikėtų į jį ir įvykintų gyve- 
niman tai lietuvių vardas svetimtaučių tar
pe daug augščiaus skambėtų negu dabar. 
Šituomi daluku turėtų daugiau susidomėti 
biznieriai ir abelnaj visi lietviai ypač biznio 
dalykuose. •

Kas link saugumo šios bankos, tai nei mažiausios 
abejonės nėra. Jos Kapitalas perviršis ir 
neišdalintas pelnas siekia $275,000.00, o tur
tas yra virš $2,200,000.00 po Valstijos'Val
džios priežiūra.

OLIVER SALINGER & 00.
628 First Nat’l Bank Bldg. 

Phone Randolph 5334

Pirmutinė Didžiausia ir Stipriausia Lietuviška Vai 
stijinė Banka Amerikoje.

Kviečiame visus lietuvius stoti musų pilnai patenkin 
tų kostumerių eilėsna.

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai! 

kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

2201 W. 22nd St., kampas Leavitt St 
Chicago, III.

Gerai žinomas tarp, lietuvių 
lošėjas ir darbininkas ant tau
tiškos dirvos Ignm 
apsiėmė pardavinėti 
lotus pas Salinger and Co. 68 
W. Monroo St. Room 628 — 
Lotai yra pigus, dideli ir labai 
gražioj vietoj—Brookfield mie
stelyj, pora stočių nuo Riversi- 
de prie Burlington geležinke
lio. Kompanija apsiima pasta
tyti namus pigiai, gerai ir grei
tai per 40 dienų. Taigi, mel
stame perskaityti Salinger and 
Co. apgarsinimą. ir paremti 
musų tautietį Le.vaną,

Union 
Station 
Annex,

Canal- 
Jackson

9:47 a. m 
10:33
11:35

1:35 p. m 
2:20
4:02 
5:17

Pirmiaus aplinkybės priversdavo lietuvius eiti pas 
svetimtaučius su visais savo bizniškais ar

0 .BM
Greita kelionė

NEW YORK — MEMEL
LAEAYETTE .....................  Birž. 24
FRANCE .............................. Birž. 28
LA TAURAINE ................. Birž. 29
LA LORRAINE ................Liepos 1
‘Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14*

3-ios klesos kaina.............. $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku- 

mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dienų

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

(Apgarsinimas)
DETROIT, MICHIGAN.

Lietuvių Svetaines Bendrove 
turi už garbę pranešti visiems 
lietuviams, jog mums pasise
kė įsitaisyti puikų namą, ku
riame talpinasi 5-kios krautu
vės ir antrame augšte didelė 
graži svetainė, su visais pato
gumais; taipgi 5 gražus ofisai 
dėl daktarų ar kitokių įstaigų; 
be to skiepe kita 
dėl susirinkimų.

Tas namas stovi 
lyj miesto, ant

Anglijos koperatyvų išleista
me pranešime yra paduota apys
kaita koperatyvų pagalbos Ang
lijos angliakasiams, streikavu
siems pernai metais. Tik pasko
lomis koperatyvai suteikė ang
liakasių organizacijomis 605,719 
svarų ($3,028,595). Didelę dalį 
šitos paskolos angliakasiai jau 
atmokėjo. Prie šitos* sumos ne-1 
priskaitoma koperatyvų aukos 
ir pašaipiais darbas. Viena drau 
gija kasdien davė valgį 350 vai
kų. Kitos draugijos parūpinda
vo svetaines dykai ir maistą 
parduodavo be pelno. Beto drau
gijos tūkstančius svarų paauko
jo angliakasiams.

Mes pagelbėsimc pasistatyti jums namą 
kuomet lotas bus išmokėtas. Daug lietuvių 
šeimynų jau pirko musų pasiūlytus lotus. Ke
letas jų jau turi pasistatę namus ir kiti sta
tysis pirm rudens. Daug jau yra padaryta 
pagerinimų ir daug yra daroma, kas padidins 
Vertę praperčių. Pereitą, savaitę daug šeimy- 
hų pasinaudojo šiuom išpardavimu. Daug pa
sirinkimui vietų dar yra, bet jos yra greit 
parduodamos. NESIVĖLINKITE! Atvažiuoki
te sekantį nedėldienį ir apžiūrėkite tas pra- 
pertes. Pasitikite musų salesmaną prie UNION 
STA. ANNEX CANAL & JACKSON BLVD. 
arba prie C. B. & Q. geležinkelio stoties, kaip 
parodyta sąraše. Jie maloniai suteiks jums 
ir jūsų šeimynai round trip tikietus dykai. 
ŽIŪRĖKITE žmogaus su RAUDONU “OLI-. 
VER SALINGER & CO.” ženkleliu. Jis nu
rodys jums kelią į namus • ir savastį. Jei jus 
negalite atvažiuoti nedėlioj ir norite važiuoti 
kitą dieną, malonėkite parašyti arba telefo- 
nuoti, mes maloniai prisiusime jums tikie-

Isitemykite Korporacijos Varda 
Musu Krautuvių Vietas

Musų krautuvė
se parduodame 
daiktus pilnai už
tikrintus (gva« 
rantuotus). Ne- 

užsiganedi jau
čiam su pirkimu, 
su mielu 
mainome 
nigus 
name.

žemiausios Kainos Chicagoje
Ant ladauniy, gesiniy pečių ir rakandų Liet. Rakandų Korporacijos krautuvėse

Tavo rus galima 
palaikyti vėles
niam pristatymui. 
Pri statom veltui 
į visas dalis mie
sto. Parduodame 
už pinigus ir len
gvų išmokėjimų. 
Krautuvės atda
ros kas vakaras 
iki 9 valandai va
kare.

NORTH AVĖ. MAUDYNES
Turkiškos, Rusiškos, Loviai, Elektrikinės ir 

Plaukymo prūdas.
Atskiras departamentas' dėl moterų. Puikiausios maudynės visoj Chi- 
cagoj; atdaros dieną ir naktį. 2039-41 W. North Avė., prie Milwaukee 
Avė. ir Robey Street, viršutinio geležkelio stoties. Chicago, Illinois.

Tel. Humboldt 7276 J.

Sekantis visuotinas šėrinin- 
kų susirinkimas įvyks nedėlioj 
birželio 25 dieną, 1922 2 vai. 
po pietų, savoje svetainėje. 
Kviečia visus dalyvauti.

— Bendrovės Valdyba.

pinigiškais reikalais, bet šiuose laikuose, 
kada lietuviai tun tokią didelę—stiprią—fi
nansišką įstaigą kaip* METROPOLITAN 
STATE BANKA tai kiekvienas Lietuvos tė- 
nainis turėtų vesti visus savo finansiškus 
reikalus su savųjų įstaiga ir joje depozituo- 
ti savo at|iekamus (įolerius.

O tie kurie vesite savo pinigiškus Veikalus si? MET
ROPOLITAN STATE BANKA, pradėsite 
taupyti ir čion perkelsite savo pinigus iš 
svetimtaučių įstaigų, tai busite pilnai užga
nėdinti mandagiu ir teisingu patarnavimu.

darbo, Lietuvių Svetainės Ben
drovės. Todėl, šiuo kviečiame 
visas, draugijas, pa vienius lie
tuvius ir lietuvaites pirkti serų 
ir padėti sukelti (kapitalą.

Michigan valstijos valdžia į- 
sakė Bendrovei, jog turi būti 
sukelta kapitalo už 25,000 dol. 
n pas mus, tuo tarpu' da tėra 
sukelta tik 16,000. Taigi da
bar parduodami Šerai lik po 10 
dol. vienas, galima pirkti ligi 
100 šorų ir mokėti per 90 die
nų. Šerus galima pirkti pas 
sekretorių Lcv. Vinalis 2784 
25-th St. Bendrovės susirin
kimai būna kas ketvirtą nedėl-

retl\i<> yreitds pd^ėlbas.

Jei reil^dlablęfe Kreti pbilųbs 
gLiĮiFęlis irpridbodciti jiems 
sVelnluąo, qiq^štunjo ir žibėsi o, 
Vartokite

PARCELIUOTI GESINIAI 
PEČIAI

Alcazas arba Ųtęwn pąrcfeliuoti ge- 
siniai pečiąi galima pirkti tik mu
sų krautuvėse už nužemintą kainą. 
Apie jų gerumą (lauk kalbėti ne
reikia, nes beveik kiekviena Chi- 
cagos šeimyninkė 
nūs, kad jie YRA 
sas baltai par
celiuotas - • 
Tik su baltu 
priekiu

Bankos vai. Kasdien nuo 9:00 vali ryto iki 4:00 vai. vak. Utarn 

ninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Nepadalintas pelnas ..... 67,275.72
Reservo accounts ..........  27,939.75

KLAUSKIT

PONŲ: GRlŠIAUS,
„ SEDEMKOS,
„ MACIKO, 
„ RADZEVIČIAUS

IGNAS LEVANAS
Manageris 

Lietuvių Skyriaus
— Važiuokite Ogden Avė. į vakarus iki Kaymond Avė. Con
gress Park, ir važiuokite du blokus į pietus iki praperčių

įjSBBBBSSBSZBžSSSSSSSBBSBSSSB Ine. 1
• JFurniture, ftuęs. Stovės, Pianos.

1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Paints. Havdware. 4177-79 Archer Avė, 
near įgis place and General Household Goods copner richmond st.

Asą Wiersema, President 
George Dalenberg, Vice-President 
Nicholas W. VViersema, Cashier 

j DIREKTORIAI IR PATARIMO 
George Dalenberg- 
Asą VViersema 
Catrines DeHaan 

A STATE SAVINGS BANK

Puikus rezidencijų lotai taip 

pigus kaip $20 pinigais, liku- 
sius po $5 kas mėnesis. M-7

1—’/z akrų lotai, taip dideli i 
kaip miesto 15 lotų. $200 pi- 
nigais, likusius po $12 kas 
mėnesis.

Išskiriant ekonomiškumą yra sani-

$12.50 
$18.00 
$22.50

The Wiersema State Bank 
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Gegužės 5, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimų Illinois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai ......................
Overdraftai ............................................
S. V. Valdžios invęstmentai .............
Municipaliai ir korporacijos bondsai
Bankos namas ir rakandai ...........
Cash ir prigulėjimas iš kitų bankij
Kitos įplaukos ......................................

Viso įplaukti .................................
LIABILITIES

Dividendai neišmokėti........... 119.00
Bilų nemokėtų ................ 69,500.00
Depozitų ......................  3,050,946.^8
Kapitalas stock .......... $200,000.00
Surplus ............................ ... 50,000.00

VALDYBA:
Fredrick J. VViersema, Ass’t Cash.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier 
Calvin L. VViersema, Ass’t Cashier

BOARD
N. W. Wiersema 

« Fred. J. VViersema
Chas. E; Reading

GIBSON LADAUNĖS
Mes parduodame Gibson išdirbystės ladaunes dėlto, kad mes patįs esame 
persitikrinę kad jie geriausiai ledą laiko — dėl ištyrimo buvome paėmę 
keletą įvairių išdirbysčių ladaunių į kiekvieną įdėjome po 75 svarus ledo, 
po 3 dienų pažiūrėjome radome kitų sausai ištirpusius, o Gibson radome 
30 svarų ledo, užtektinai 1 dienai 
tariŠkas ir turintis dailią išvaizdą. 
Su 2 durimis po
Su 2 durimis per šoną įdedamas 
ledas po 
Su 3 durimis po 
ir augščiau<

gražioj da- 
vfestsidės, 

I kampas l>jx ir 25-tos gatvių. 
Namas kainuoja 125,000 dol. 
ir trumpoj ateityj bus vertas 
150,000 dolerių. Taip bus dėl
to, kad Dix gatvė liks viena iš 
didžiausių gatvių Detroite, o 
kada bus paimdavo tas tiltas 

per upę tarpe 24 ir 25-gatvių, 
kuris atseis apie 30,000,000 
dolerių, lietuvių namas stovės 
pačioj geriausioj vietoj dol biz
nio. Su svetaine ir dabar jau 
einasi gerai, yra užimta veik 
visada, tik krautuvės ir ofisai 
da ne visi parendavoti. Jei kas 
iš lietuvių, detroitiečių ar kitų 
miestų norėtų parenduoti, da
bar da yra proga. Vieta tinka
ma dėl Drugštorių, drapanų 
krautuvių, rakandams krautu
vių, indų Hardlvvarė ar čevery- 
kų krautuvių arba dėl bile ko
kių kitų.

Dabar, kada vieta stovi dy
ka, tarp žmonių yra visokių 
kalbų, bet lietuviai visgi yra 
linksmi jog turi savo namą. 
Vieni perka serus kiti skolina 
pinigus ir taip moka tą didžią
ją skolą už namą.

Vienok dar yra daug lietu
vių ir draugysčių, kurie prie 
to darbo nei vienokiu nei kito
kiu budu dar neprisidėjo ir 
nė dabar šorų da neperka.

Draugystė švento Antano 
jau pirko Šerų už $600. ir pas
kolino. $800. Lietuvių piliečių 
kliubąs pirko šėrų už $250, pa
skolino $200. Kitos draugijos 
l>o mažiau. Yra da daug tur
tingų draugysčių, kurios nėra

DIDŽIAUSIAS^ 
^WB!UI|/pasirinkimas w 
muzikuliškų instrumentų naujausios išdirbystes: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gfamafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaliŠkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik.\ K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, Iii.

tai yra cysiafy sveikas ir 
ele^dqBsl\ds plabl^)n]s iepulds.

KAINAiSc m m, ..
klcJtisk«te pus apiTekori U s.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiema 

mtžlfflLv L reikalams

j. balams
Iffll jUJ? 1432 So. 5«th Ct.

Cicero, lil
Tel. Cicero 2537

PeopleslIBank
Kampas 47tos gatvės ir Ashland Avė.

33 minutos važiavimo nuo miesto ant C. B. & Q. geležinkelio. 60 traukinių kasdien. 
Tikietas mažiau kainuoja negu 10c. Savastįs netoli stoties, krautuvių ir 1.1. Didelės nau
jos mokyklos ant praperčių. Juodžemio žemė dėl daržų. Daug šviežio toro jūsų vaikams. 
3000 gerų kaimynų, 33 minutės važiavimo iki miestui.

Didelis Išpardavimas 
SeKanti Nedčldieni

’/2 akro lotai taip dideli kaip i F"1*
4 miesto lotai. $75 pinigais,
likusius po $10 kas mėnesis.
Puikus dideli rezidencijų ■ ja jari 
kampai, geriausioj apielinkej, Q 
taip pigus kaip 100 pinigais, } 
likusius po $10 kas mėnesis.

50 pėdų biznio lotai, prie cementinių gatvių, taip pigus kaip O
Gatvių ištaisymas užmokėtas. Tas yra puikus investmentas alDOvJkJ

Visos Kainos Bus Padidintos Po Šio Išpardavimo

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA;

SEVERAS 
HA1RP0MADE

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIOS, IOWA

"R

16th 
Canal

18th 
West- 

ern

48 Avė. 
Cicero

9:53 9:59 10:05
10:41 10:46 10:52
11:40 11:46 11:52

1:40 1:45 1:51
’ 2:26 2:32 2:38

4:07 4:12 4:17
5:23 5:29 5:35
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VASARINIS 
IŠPARDAVIMAS

Už numažintą kainą 
parsiduoda auksiniai 
laikrodėliai, žiedai 
branzaletai, perlai len
ciūgėliai, auksinės plun 
ksnos ir sidabriniai 
daiktai. Gavome iš 
Lietuvos daugybę gin
taro karolių katruos 
parduodame už stebė
tinai žemas kainas.

Elgin laikrodėlis 7 akmenų, nikelinis 
Elgin laikrodėlis 15 akmenų 
Elgin laikrodėlis 17 akmenų

14 karato gelto
no ir balto aukso
, branzalietiniai 

laikrodėliai dai
liai ’ iškvietkuoti
15 ąkmenų—ver-

vertės
vertės
vertės

$6.75
$9.00

$22.00

$10.00 už
$19.00 už
$35.00 už

nų, gvarantuo metų, vertės $25.00 už $12.50.
Gramafonai geriausių išdirbysČių — Brunswick, Columbia ir 

Victoria parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. Didelis pasirinkimas.
, Victoria vertės $120.00 ................................................ ............ už $65.00 «

Nauji Lietuviški Rekordai
Kaina 75c. vienas <

Indainavo Salomija Staniuliutė ir Ona Biežis 
Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis ir Ką močiutė padarei 
Aš jsivilkčiau Čigono rūbą ir Plaukia sau laivelis

Indainavo Brooklyno Kvartetas
Vos tik mėnulis ir Gegužinė daitVa 
Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę

KOMIŠKI REKORDAI
Kas bus be degtinės ir Dykai nieks neveža ’ l 
Dū ubagu ir Ubagėlis :
Pas fotografa ir Jonas mokina, kariauti
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos'

Ingrajino Kauno Orkestrą
Mergužėle eikš pas mane ir Viena mergaitė 
Per virvutę Polka ir Lietuviška Polka

Lietuviškos — Roles dėl Player Piano
Padespanas šokis .................... .....................................................
šuvininkų maršas .........................................................................
Noriu Miego .............................................. ...................................
šalę sodo Valcas......... ..... ..................................... ............. ..... .*....
Siuntė mane motinėlė, su žodžiais .............................................
Ak myliu tave bernužėli, su žodžiais ......................................
Pasėjau žalią rūtą, su žodžiais ..................................................

Užsakinius į kitus miestus išpildome 
greitai ir teJsingai.

7603
7602

7395
7257
7092
4716

7478
7394

7479
7026

+

49 
52 
15 
51 
48

1 
29

. 75c 
.. 75c 
. 75c 
.. 75c 
$1.00 
$1.00 
$1.00

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 So. State St 

Tek: Victory 2454

5 pėdų maudynė su kranais ir nuo pervirš bėgi
mo ...................................... ................................  $25.00

18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais ................. ...................................... $12.50

Žemai klozetas, balto porcelėnd tanka $24.00
17x1$ porcelėno, enemeluota skalbinyčia, apnike- 

liuota P žluga ir kranai.................. v..........$11.00
Be paipų furnasas 5 kambarių namui .... $87.50
Vandnio šildymui įtaisymas, varinės paipelės.

kaina................ .................................................... $7.75
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy- 

toją veltui. 
Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiame veltui.

Silpni, Nervuoti 
Vyrai Ir Moters

•INuga-Tone Suteikia Jlegą Ir Stiprumą 
|X« Silpniems Nervams; Ir Sutaiso lr 

Atgaivina Sunykusius Raumenis
Nuga-Tone turi vaistą, kuris padaro silpnus, 
ravargusius nervus stipresniais ir pajiegesniais, pergali 
nervų suirimus ir suteikia naują gyvybę ir didesnę 
energiją gyvybes organams. Jis taipgi turi vaistą, 
padaranti gausų, raudoną, sveikatą atgaivinanti kraują. 
Be to, Nuga-Tone turi šešis Kitus vertingus vaistus 
visam kunut valyti ir gaivinti.
Šitas puikus vaistas nuvalo spuogus nuo odos,

/(.suteikia spalvą nublankusiems veidams ir padidina. 
sA svarumą ir energiją kūnų sunaikintų, ar nusilpnintų ilgos 
Jįį ligos, gripo, ar perdėjimo, šito laikraščio skaitytojai 

/“^patirs, kad Nuga-Tone yra puikus vaistas nuo Nevir- 
skinimo, Kietų Vidurių, Liguistų Kepenų, Tųlžinio 
Galvos Skaudėjimo, širdies pylcimo ar Tulžinšs Kliūties.

X,Jis pasaldina kvapą, prašalina aptraukimą nuo liežuvio, 
k pagerina apetitą ir puikiai sutvarko Skrandį ir Vidurius,

Pamėgink Musu Rizikų Atidėliojimas gali padaryti daug žalosi Nuga- 
Tone'o kaina yra tik >1.00 pakeliui—pilnai užtenka 30 dienų. Gah gauti 8 pakelius tik už >5.00. 
Pamėgink Nuga-Tone’ą 30 dienu musų rizikų, ir jei pasekmėsi nepatiks, sugrąžink likusi « 
dali, o mes atiduosim visus pinigus atgal. Pasiųsk šiandien-TUOJAUS. Nežudysi net cento- 
Nuga-Tone yra taipgi pardavinėjamas aplietose ir jos garantuoja, kad jis suteiks pilną 
patenkinimą, arba bus pinigai sugrąžinti. Žiūrėk garantijos ant kiekvieno pakelio.

-■............Pasiųsk Šitą Kuponą Šiandien**-*......... —
NATIONAL LABORATORY.

» L-C-< 1 —1018 S. Wabash Avė., Chicago.
Gerbiamieji-—Čia įdedu S________, už kur-į-iuoe prisiųskite man — pakelius Nuga-Tone’o. Al
pamėginsiu Nuga-Tone'ą 20 dienų ir jei jis man nepatiks, aš likusią dalį sugrąžinsiu atgal ir jus 
atidunaita man atgal visus mano pinigus.

Vardas---- „--------------------

Gatve ir num. arba R. D. L.

....... .a..... .....

„----------------------- i—
Vairiau—k———h MM>M«t

DARBAS PRIE MADISON 
GAT. TILTO PRASIDĖS 

PIRMADIENĮ.
Darbas prie Madisčno 

vės tilto, kurį balsuotojai 
ko skubinti, pripažindami 
kalingu užtraukti tiltinę 
kolų praeituose teisėjų
muose, prasidės kitų antradie
nį; šita pareiškė inž. Murdoch.

F?

iii!

LbUJ

Sveikatai ir Linksmumui

<■ «.<■ »

-K,

gat- 
įsa- 
rei-
pas-

rinki

(Apgarsinimas) ‘

PANAŠIAI MANHATTA- 
NO Indijonams.

Gegužės mėnesyj, 1626 
metais, Petras Minuitas, vy- 
riausis naujos Rolandų ko
lonijos, Manhattan salos ge
nerolas pribuvo šion vieton. 
Jis pradėjo savo veikimų nu
pirkdamas nuo indijonų sa
lą. Indijonų viršininkai pri
ėmė nuo jo daug visokių ka
rtelių ir kitokių akis patrau
kiančių žibučių-mažmožių 
vertės 24 dolerių, ši buvo 
pirmutinė žemės transakcija 
New Yorko istorijoj. Kuo
met skaitome apie šį “par
davimą” negalime nuo juoko 
susilaikyti, bet ar daug žmo
nių skiriasi nuo šių indijonų 
žingsnių! Kuomet kenčia 
prastą apetitą, vidurių* už
kietėjimą, galvos skaudėji
mą, arba kitokį vidurių ne
smagumą, perka pigu imita
vimą, kadangi turi lėbelį, ar
ba nesuprantamą vardą. 
Žmonės meste meta savo pi* 
nigus. Išmintingi žmonės 
reikalauja savo vaistininko, 
arba vaistų pardavėjo Trine- 
rio Karčiojo Vyno, kuris per 
32 metu įsigijo reputaciją, 
kaipo gyduolė, kuri visuo
met pagelbsti. “Trinerio 
Kartusis Vynas yra pripaęo- 
dęs savo geriausią vertę nuo 
visokių pilvo ligų,” rašo 
mums p. Juozapas Jagos, iš 
Van Wert, Ohio, geg. 11. 
Jis pagelbės ir jurps, todėl 
mėginkite Trinerio pirmiau!

Reumatizmas SausgB'B
‘fV

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 cente.

Justi n Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

DR. W. YUSZKIEWlCZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

ĮĘITER ST0RĘ5
lįgSIATf VAN BUREN ACONGRESS

^Nepaprastas Išpardavimas 
4^000 Moter. naujų vasarinių 

Plaunamų Orėsiu

Leiters Bargenų Basemente Subatoje
Tik pažvelk ant paveikslų — čia yra tik keli pa

vyzdžiai — ir pavyzdžiai patraukiančių modelių, ku
riuos rasite šitame dideliame išpardavime. Milžiniš
kos kokybės dailiausių vasarinių spalvuočių impor
tuotų ir naminių gingham, voile, organdy, rasine, li- 
nene ir rami linene. Trimuoti su organdy, leisais su
juostais dailiomis kišenėmis etc. Micra 16 lig 44 Ateik 

•*»ir pasirink -už tas dvi kainas ryto.
Ne C. O. D’s. Nė palaikymų.

DR. A., MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Ė. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryie 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

SiunAJunt 1 Jetpvon pev tumu ’ 
36 cent. už 100 auks. 

•rhą ’
280 už $1.00 J

Pigesnis kfirHM aiunčiant i 
didinęs

Pristatyama Užtikrintai 
Trumpame laike 

Central Manufacturint 
' District Bank 

State Bank— 
Clearing House Bank 
1112 Weat 35th Street 

Turtas 16.000,000.00 
b-. . —X

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofba>! 2816 So. Michifan Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto Iki 3 vai. po plot 
Telefonas Victory 9082

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ji Californijog Ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—< 

vakare išskiriąnt ąedėldieniua.

f'iili .a- 
ftl • 
:ii!L ?!

FJI
Ar \

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”
DR. VAITUSH. O. D

Lietevis Akiu Specialistas

n

u! ą.engvins akių įtempimą, kuri® 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sxaudahią akių karšti, atitaiso 
kreivas nuima kataraktą, atitai
so trumoarerystę ir toliregystę. Pri
renka te’dngfi akinius. Visuose at
sitikimuos 9 ęrzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spedalė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p
* 1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Rezidencijos tel.’ Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Tndependenrn Blvd. Chiragv

Dfi. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574

, Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted Si

Tel. CanaJ 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Realdenclja: 2811 W. 63rd 81.

Tol. Prospect 8466 
>- ’ 9

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaui nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO. ILL

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

......» ‘ ' ...................
Canal 0257
Naktinia Tol. CanaJ 2118

DR. P. Z. ZALATORIS <
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 Ud I* 
po piet, 6 iki 9 vakaro

Hediliomis nuo 9 iki 12 ryto
1H21 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša-* 
Imti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruflle's pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite honką RufHes savo aptiekojo šiandie už G5c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorija.

F. AD. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brookiyn, N. Y.

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS 
KVIEČIA JUS —

, JEI SELGAT:

■

• X

y

4

r >
PILVU, — 

GERK SALUTARĄ;
NETURI APETITO — 

GERK SALUTARĄ; 
. PERMAŽAI SVEIKATOS — 

GERK SALUTARĄ; 
DEL SUTVIRTĖJIMO — 

GERK SALUTARĄ;

SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS’ NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS. 

REIKALAUKITE APTIEKOSE, ARBA TIESIOG Iš MUSŲ.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.

1707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
■■-■■■■■ ........................................................................................ ......... ...............................................................

_

KOhTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 

kas norėtų medžio darbų pats dirbti, tai aš tomi
stai pirmos rųšies mūrų pamurinsiu už prieina
mų kainų.-

P
3827 Archer Avė

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238.

• 1 '""'Sr • ir H J ■> '■' V! 11 V?1v ' i ■ ■ \ f i1'!1

___________________________________________________________ _____ - ■" ; ' ___ :____ ________ _ __ . • ___ _____ _____ ________________________________ ■ ■1'' ' ..

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 .0 I 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. f
3325 So. Halsted S't., Chicago, IU. 1

' Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 So. Halsted SL 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. i 
Tel. Boulevard 5918 »

Residencijos Tel. Boulevard 1042 
v— , .. J

Phone Monroe 4680
North American

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge- 

. riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir
sų

Mes mainome i 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St, 
Chicago, III.
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VYRO AUTOMOBILIAUS NĖ
RA—KAS DARYTI!

Frederick Beihnan, 3317 
Pensacola avė. išvažiavo iš 
miesto ir be septi n tądien io ne
grįš. Tatai jo pačiule Cathe- 
rine, manė, kad jai bus gera 
proga pasivažinėti vyro auto
mobiliu su savo buvusiuoju 
pirmutiniu mylėtiniu Ralph L. 
Bordwellu, 3215 Montrose avė. 
Mintis abiem patiko. Ralphas 
pasakė savo pačiai, kad jis ei
nąs j susirinkimą ir sugrįš tik 
vėlai. Catherin’a paguldė savo 
du vaikučiu ir jiedu išvažiavo 
sau. Bet, nelaime, tuoj aus po 
vidurnakčio ties W. 71 gatve 
ir S. 48 avė. juos sustabdė trys 
plėšikai. Iš Boardwello atėmė 
$40 su smulkiais, o p-nia Beil- 
manienė tikėjosi išgelbėti savo 
$225 deimantinį žiedą ir nu
movusi nuo piršto numėtė po 
sėdyne automobiliuje, bet ji 
negavo jo pasiimti, nes plėšikai 
nuvažiavo su automobiliu. Per 
penkias valandas jiedu jieskojJ 
automobiliaus, —• pasakojo p. 
Beilmanienė Englewoodo poliei 
cijos nuovadoj — paskui sura
do karą ir parvažiavo namo. 
Dabar didžiausia bėda jai su 
automobiliam. Ji viską galėtų 
išaiškinti savo vyrui, jei tik jo 
automobilius atsirastų iki jis 
septintadienį parvažiuos, todėl 
— susimildami suraskite ma
no automobilių iki septintadie- 
nio, — prašo ji policijos.

ŠEIMININKĖ PAŠOVĖ ĮNAMĮ.
Richard Tallgren, 31 * metų 

amžiaus, 708 E. 45 gat. yra 
Fort Dearborilo ligoninėj su 
kulka galvoj, • o jo šeimininkė 
Josepliinc Kelly’icnė, 25 melų 
amžiaus 50 gatvės nuovados 
ibdangėj po munšaininių ki- 
vir®ų vwkttr'tmk'sti rytųįt*

Kclly’ięnės panikoj iipu *,Tal
lgren parėjo namo su munšai- 
nės bonka; jis išsigėre jos ke
lis stiklelius ir ėmė kabinėtis 
prie šeimininkes. Ji pirma pa
bėgo į kito įnamio kambarį, 
bet Tallgrenui įsilaužus, ji už-

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos šėrus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos šėrus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
j musų ofisą. Mes pirksime 
Cteveland Standard Parts 
kampanijos šėrus pagal mar 
keto kainos. ' Galite ateiti 
kasdien nuo 3 iki 5 vai. į ofi
są Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir šėrus. \

Lane, Richards & l o.

* A. t A.

Kazimieras Rupšys
Paminėjimui dviejų metų sukaktuvių. Jau praėjo du metai laiko, kaip 

persiskyrė su šiuo pasauliu musų brangiausias globėjas ir tėvelis. Mirė bir
želio 27 d., 1920 m., 6:35 vai. ryte turėdamas 49 metuSsarrvžiaus; velionis pa
ėjo iš Kauno rėdybos, Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, Šeručių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. Paliko dideliam nuliudime moterį Vincentą 
ir mažą dukrelę Kazimierą. Ak Dieve, Dieve, kad ta beširdė mirtis atėjusi 
atėmė gyvybę ir suardė visą gyvenimą. Jau du meteliai praslinko, kaip pa
likai mus musų numylėtas prieteliau ir tėveli, o kas gali mus suraminti? 
Niekur nerandam ramios vietelės ir nesulaukiam linksmos valandėlės. Nė 
svieto linksmybės, nė gamtos grožybės, niekas negali musų suraminti. Tiktai 
tada linksma yra mums tą valandėlė, kada mes ant tavo kapo gėleles sodi
name ir graudžioms ašarėlėms laistome. Ilsėkis ramiai numylėta^ mano prie
teliau. Lai būna tau lengva šios šalies žemelė, o vėlė tavo būdama, malo
nėje Dievo, tegul išmelš ir mums nueiti pas tave ir gyventi per amžius link
smybėje, o mes tavęs ant šio svieto daugiau nesulauksime ir nematysime. 
Taigi giminės, draugai ijrpažystami atmindami tą lįucįną dieną a. a. Kazi
miero mirties dvidešimtuos^ metuose, širdingai kviečiame atminti už jo vėlę, 
ir atsilankykite ant pamąMų, kurios atsibus utarninke, birželio 27 d.,.7:40 
ryte Dievo Apveizdos bažnyčioje, prie 18-tos ir Union Avė. Kviečia nuliū
dusį moteris Vincenta Rupšienė ir maža dukrele Kazimiera.

Town of Lake. — Draugystė Balsas 
Lietuvių laikys savo priešmetinį susi
rinkimą birželio 24 d., 8 vai.
vak. neprastoj J. Laurino svetainėj, 
4512 po. Hermitage Avė. Visi nariai 
atvykite, nes daug svarbių reikalų ap- 

1 svarstyti.
— Nut. rašt. P. D. Virbickas.

sidare drabužinėj. Kada jis 
atplėšė duris, ji šovė į jį. Tal- 
gren nesunkiai sužeistas.

ROBERTSON PRIIMTAS
ŠVIETIMO TARYBON.

Majoro Thompsono pereitos 
savaitės paskyrimą buvusio 
sveikatos ko misininko d-ro 
John Dili Robertsono į,švieti
mo tarnybą patvirtino miesto 
taryba 700 galeryjoj sėdinčių 
tai šnypščiant, tai plojant argu
mentams apkalbančiųjų jo pri
ėmimą. Jis gavo 47 balsus 
prieš 17 balsų. *

MUZIKALĖS FIRMOS VEDĖ
JAI TRAUKIAMI TIESON Už 

APGAVYBŲ.
John A. Tenney ir Miss. 

Merta W. Turry, saiko padarę 
$400,000 per trejus ihetus su 
pagalba apgavingo gaidų spau
sdinimo sumanymo. Pašto val
džia traukia juos atsakomy
bėn už pašto panaudojimą ap
gavimo tikslatms. Jie yra ofi- 
cialai: Chester Music Compa- 
ny, 920 Michigan blvd.; The 
Riviera Music Co., Chateau 
Theatr bldg. ir Steton Music 
Publishing Co. Jie apsiimdavo 
parašyti gaidas kiekvienam ei
lėraščiui, (kuris-bus jiems pri
siųstas, atspausti ir išstatyti 
pardavimui už $55, bet niekad 
to nepadarę.

UŽSIGINA IŠPAŽINTIES.
Vakar spccialiniam kaltinto

jui Ehvood G. Godman‘ui pa
duodant kaltinimo smulkme
nas sąryšy su kaltinimu darbi
ninkų vadų John Miller, kuris 
sakoma važiavęs automobiliu, 
iš kurio tapo nušautas po'lieis- 
tas Lyons, užsigynė savo iš
pažinties. Per advokatą Henry 
Tenney Miller, kuriuomi vals
tija tikėjosi įrodyti savo kalti
nimus darbininkų vadų suo
kalbiu, pasakė, kad jis iki su
sitikimo su Murphy, Mader ir 
J. McCarthy detektyvų biure 
nebuvo matęsi.

Milleris sako, kad policijos 
viršininkai per kelias dionas j, 
žiauriai mušė ir paskui priver
tė jį pasirašyti po tariama iš
pažintimi, nors jis nemoka nei 
rašyti, nei skaityti.

MOTINA NUSIŠOVĖ.
šešių metų vaikutis atrado 

savo motiną nusižudžiusią bus
te po num. 6231 S. Salcramen- 
to. avė. Mary Goldheimerienė 
32 metų amžiaus persišovė 
krutinę augščiau širdies. Jc 
kūną atrado josios vaikutis 
liarry. Ji buvo nusiminusi dėl 
savo nesveikatos ir vyro finan
sinių nepasisekimų.

TEISYBA KEPĖJŲ BYLOJ 
NESUSITAIKO.

Teisėjas John M. O’Connor 
vakar atleido teisybą, nagrinė
jusią bylą penkių kepėjų uni
jos agentų kaltinamų suokal
biu sąryšy su streiku buvusiu 
pernai metais; teisyba negalė
jo susitaikyti.

44 kepėjų unijos nariai 
drauge su 6 viršininkais buvo 
patraukti tieson rugp. mėn, 
1921 m.^už susikalbėjimą pa
kenkti verslui, boikotavimą, 
juodą sąrašą, naikinimą preky
bos nuosavybės ir piktadary
bes. Tarp kaltinimų daromų 
streiko komitetui buvo paduo
ta sumušimas 30 unijistų atsi
sakiusių streikuoti, streikui

kilus geg. 30 d., 1921 m, šau
dymas arklių ir mėtymas 
smirdančių boiųbų. Keturi pri
sipažino prie kuities streiko 
metu. 

-----------—---------

PRAPUOLĖ DVI MERGAITĖS
Po visą miestą vakar j ieško

ta Miss. Libby Hai-lick’aitės, 18 
metų 2337 So. Spaulding avė., 
kuri prapuolė iš namų birž. 17 
dieną. Tėvai sako ji dirbusi 
kaipo stenografė; kodėl ji pa
sišalinusi jie negalį suprasti.

Policija taipgi pradėjo jieš- 
koiti Kathryn Berles’aitės, 12 
metų, 1633 So. Jefferson gat., 
kuri išėjo į Šv. Širdies katalikų 
bažnyčią prie 19 ir So. Halsted 
gatvių. Jos tėvas pranešusis 
apie tai MaxweMo policijai 
mena, kad ji gal su kita mer
gaite drauge nuėjo į vidurmie- 
stį ir paklydo.

ĮSTATYMŲ ŽIŪRĖJIMO 
KOMISININKAS — KĄ JIS 

VEIKIA.
Majoras William Hale Thom 

psonas yra paskyręs dvasiškį 
Johną H. Williamsoną įstaty
mų žiūrėjimo koniisininku ir 
už jo sunkų darbą šilas prie
dermes einant , jam paskyrė, 
$10,000 metinės algos. Bet 
miesto taryba, neturėdama ai
škaus supratimo apie jo pa
reigas paprašė jo, kad jis atei
tų ir paaiškintų jai, ką jis vei
kia. Poilas įstatymų -žiūrėto
ji mo komisininkas raštu pasi
žadėjo ateiti tarybon, jei did
žiuma tarybos narių to parei
kalaus iš jo. Bet dabar parei
kalavo ji pasiaiškinti ne mie
sto taryba, o tik jos paskirtas 
komitetas ir lodei ponas koini- 
sininkas sako, kad jis gali atei
ti pasiaiškinti ką jis veikia ir 
gali neateiti —- kaip jam pa
tiks.

V ! <

GAL TEKS NUPJAUTI VAI
KUI KOJAS.

Abraham Feiugold, 10 me
tų, 1108 So,. Whipple gat. yra 
kauntės ligoninėj su sutriuš
kintomis abiem kojom ir gal 
teks jas nw^^^. ' " ‘ '

Vaikas buvo benųsėdąs nuo 
savo dviračio tiej savo namais 
ii’ nematė kaip paskui jį troku 
važiavo Math. Casier, 2021 
Fullerton avė. Casier negalėjo 
sulaikyti troko ir vaiką per
važiavo.

EVANGELISTO AINYS 
TEISME.

Evangelisto ir turtingo tiky
binių giesmių knygų leidėjo 
Echvino O. Excello anūkas Ed- 
win O. Excell vakar su dviem 
moterim ir trim vyrais drau
ge stojo South Clark gatvės 
policijos teisme kaltinamas 
neprideramu pasielgimu ir blai 
vybes įstatymo peržengimu.

išvažiavoTmiestą —
PRAPUOLĖ.

Harry Westphal, 32 melų, 
646 Webster avė., rubsiuvis tu
rįs siuvyklą tuo adresu pirma
dienio rytą prapuolė ir jo pati 
kreipėsi į Hiidson avė. polici
jos nuovadą prašydama! jį su
rasti. Jis išėjo į miestą nusi
pirkti gelumbės ir negrįžo.

Turėjo su savim lik $15.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengia draugišką išvažiavimą j 
Thornton, Ilk, nedėlioj, birželio 25. 
Norinčius dalyvauti kviečiame susi
rinkti 10 vai. ryto j Strumilų salę, iš 
ten visi važiuosime su “buss” į puikią 
vietą puikiai laiką praleisti.

— Komitetas.

Susivienijimo Bridgcporto Draugijų 
atstovai ir pirmininkai prašomi urnai 
sugrąžinti visus tikintus automobiliui 
ir piknikui, kurs įvyks nedėlioj, birž. 
25 d. Justice Parke, Blinstrupo Darže. 
Tikietus reikia sugrąžinti ne vėliau 
kaip iki subatos J. Maskoliūnui, 841 
VV. 33rd St. — Komitetas.

Northsidės Draugijų Sąryšis rengia 
išvažiavimą į Joffęrs^no mišką sep
tintadienį birž. 25 d. Kalbės Nau
jienų redaktątius P. Grigaitis apie bi- 
lių reikalaujantį, kad nepiljęčįai butų 
registruojami), Jo kalba bus 3:45 . vai. 
po pidtių. Be to bus visokios žaismės. 
Kviečia visus Komitetas.

PRANEŠIMAI
Lietuviška Draugystė Šv. MateUšo 

Apaštalo laikys savo pusmetinį susi
rinkimą subatoj, 7:30 v. vak. papras
toj svetainėj 3301 S. Morgan St. Visi 
nariai būtinai turi atvykti, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. Ku
rie esate pasilikę su mokesčiais mel
džiami tuojau užsimokėti, nes paragi
nimai nebus siunčiami.

— V. Bakutis.

Ciceros Liet. Pašelpos Kliubas ruo
šia puikų pikniką su visokiom pra
mogom. Bus gera muzika. Pikny- 
kas įvyks nedėlioj, birž. 25, Bergman’s 
Grove, Riverside. Kviečiame visus 
atsilankyti. — Kliubo koresp.

Nedėlioj, birželio 25, 2 v, po pietų. 
Šv. Jurgio parapijos darže prie 82-os 
ir Auburn Av. Am. Liet. Teatro Ben
drove ims krutamuosius paveikslus 
visų tų, kur darbuojas Aukso Sidab
ro fondui ir Lie. Laisvės Paskolai, o 
taipjau visų tų, kur aukoja AuKso 
Sidabro fondui. — J. A. Mickeliunas, 
L. L. P. Ch. apsk. pirm.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas subatoj, birž. 24, 
7:30 v. v. Ukilio svet. 3436 S. Au
burn Avė. Visi riariai medžiami su
sirinkt laiku.

— Prot. rašt, J. M. Vainauskas.

br-stės Lietuvių Tvirtybė laikys 
priešpusmetinį susirinkimą nedėlioj, 
birž. 25, 1 vai. po pietų, Zvibo salėj, 
1347 So. 50th Avė,, Cicero. Visi na
riai susirinkite, ir atsiveskit naujų 
draugų, kol įstojimas tik 1 dol.

— Sekr.

Susivienijimo Bridgcporto Draugi
jų pikniko darbininkai teiksitės susi
rinkti 7:30 vai. ryte prie Keistučio 
ofiso, prie 33 gatv. Trokas išeis ly
giai 8 vai. -— Komitetas.

Draugijos Dr. Vinco Kudirkos šei
myniškas išvažiavimas bus Nedėlioj, 
birželio 25, Beverly Hills, miškuose. 
Taigi draugai ir draugės nepamirški
te. Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai atsilankyti. — Komitetas.

S. A. L. Ex-Kareivių Centro mėne
sinis susirinkimas bus laikomas pir
madienį, birželio 26 d., 8 v. v. pirmos 
kuopos skaitykloje, 4603 So. Marsh- 
field Avė. Visi kuopų atstovai ir na
riai atsilankykite laiku, nes yra svar
bių reikalų. — Centro Valdyba.

.«• —“T4"'—------
West Side. -- Dr-. Yhico Kudirkos 

Draugija lhikys.1jMišmetihį susirinki
mą subatoj, bp žolįo 24 d., 8 v. v., M. 
Meldažio svet.7 2242 W. 28 PI. Visi 
nariai prašomi bitinai atsilankyti.

'—Rašt. J. Makauskas.

asmenįi^jiesiįojimaT
ATEIKIT “NA4JJHČNŲ’’ OFI$AN.
ANTANAS POCEVIČIA, gyvenan

tis 2732 N. Mobile Ąve., Chieago, III. 
Malonėkite užeiti į “Naujienų” ofisą 
reikale atvažiavimo savo šeimynos iš 
Lietuvos. Yra svarbus reikalas.
Į,.....— . .............................................................. ..  — . ........ . ......

JIEŠKAU moteries Petronėlės Lip- 
skienės, kuri mane apleido gruodžio 2 
1921 m. 2 mėnesiai atgal, gyveno 3608 
S Union Avė. .Turiu svarbų reikalą 
prie jos; aš jūsų jieškau ir negaliu 
surasti aš dabar sergu, meldžiu atsi
šaukti. Antanas Lipskis, 6833 South 
Campbell Avė.
----------------- --------- -------- 1 i ......... y ■—

JIEŠKAU Aniceto Sruoginio, kuris 
1913 m. gyveno Cicero, III., dabar tu
riu reikalą pasimaty su,juo. Jei kas 
iš Naujienų skaitytojų žinot, jį, pra
šau duokit žinot.

JOHN SRUOGINIS, 
565 W. 18th St.

Chicago. ‘ ■ Į

^APSIVEDIMAI,
JIEŠKAU merginos ar našles 

dėl apsivedimo, esmu 40 m. am
žiaus, doro budo, nevartoju nei 
svaiginančių gėrimų, visados 
dirbu, užsiėmimas dailidė. No
rinti gero ir 'linksmo gyvenimo, 
meldžiu atsišaukti ant šito adre
so: W. A., Box 336, Dolton, 111. 
Ir su pirmu laišku, meldžiu pri
siųsti savo paveikslą.

' ......-----------------

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU pusininko prie res- 

taurano biznio su kapitalu apie 
$70.0,

w. Z., 
3343 Broadvvay

REIKIA partnerio į Real Es- 
tate ir Mortgage biznį, turi mo
kėti pusėtinai angliškai. Atsa^ 
kančiam vyrui geriausia proga. 
Kreipkitės ypatiškai, Room 709. 
117 North Dearborn St.

lOLYMAI KAMBARlf
RENDAI kambariai pavie

niams vaikinams. Su valgiu ar 
be valgio, gerai prižiūrimi, i <

1813'S. Strinį St.

NAŠLE MOTERIS išrendavbja 
kambarį ir garudžių 1 aąba 2 vaiki
nams, arba vedusiai porai. Vedusi 
pora gali gauti ir daugiau kambarių 
arba našlė moteris, už prieinamą mo
kestį. Gražioj vietoj, su vigais paran
ku mals. 3'484 W. 65th St., Telefonas ! 
Republic 48^76.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA kambariai lie

tuviškame viešbutyje, labai pigų dėl 
darbininkų žmonių; su valgiu arba be 
valgio; švisųs kambariai ir gerai ap
žiūrima. >

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St., 

Chicago, III.

RENDAI kambaris vienam ar 
dviems vaikinams arba vedusiai po
rai su valgiu ar be valgio. Elektra, 
maudynės ir šiaip visi parankumai, 
gera transportacija.

4511 Archer Av«*.

ANT REDOS FURN1Š kambariai 
dėl pavienių arba ženotų be yaikų. 
kambariai garu šildomi. Del plates
nių žinių.

Kreipkitės:
4158 S. Campbell Avė. £ blokai į 

vakarus nuo Westem Avė.

KAMBĄRIS vienam arba 
dviems vaikinams su valgiu ar 
be valgio. Garo šiluma, elektra 
ir kiti parankumai.

1750 So. Union Avė.

~ įSRENDlVOJimi
ANT RENDOS 6 kambarių 

flatas, —viskas naujos mados, 
pečium šildomas, $40 į menesį, 
netoli nuo Marųuette Park.

61155 South Talman Avė.

RANDON vienas didelis fla
tas, 8 kambarių; maudynė, elek
tra ir apšildomas. Viskas mo
derniškai įrengta.

5101 So. Lowe Avė.

įVAiRys škelbTmai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausiai ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

ATSIDARĖ pirmos klesos lietuviš
ka automobilių taisymo dirbtuvė. 
Stengsimos kiekvienam patarnaut kuo 
geriausia, turime 13 metų patyrimo 
tame darbe ant visokių rūšių automo
bilių.

Jonas Glauza ir A. Jonilionis, 
3758 Emerald Avė., Tel. Yards 7495 

*»*■--- ......... . .....r-'?---r-rpr»................. .............
i .. '“a; jcvi'asaijskas

Vienatinis žmogus West Sidėj, tai
sytojas visokių naminių rakandų 
(furniture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie fotogra

fo studijos. Tą darbą gerai su
prantu; esu dirbęs daugiau mė
ty. Volter Volba, 714 West 31st 
Street.

REIKIA DARBININKy
_______ MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir nepaty
rusių moterų rinkti vilnonius 
skudurus. Gera mokestis.

B. COHEN & SONS
i 1100 W. 22 St.

!!! REIKIA !!!
MERGINŲ IR MOTERŲ

Essemblinimui, benčiaui ir mašinų 
darbui. \Gera alga patyrusioms. Mu
sų metodą nesunku išmokti.

CASSADY FAIRBANKS MFG.
A COMPANY, 

6126 So. La Šalie St.

1 !!! REIKIA !!!
MERGINŲ IR MOTERŲ

Į dėžes dėti ir labelius lipinti — 
darbas sulankstomų dėžių. Nuo die
nu mokame koliai mokinasi.

CASSADY FAIRBANKS MFG. 
COMPANY,

6126 S. La Šalie St.

REIKALINGA mergina nešti val
gius į stalą lietuviškoj valgykloj. 
Turi būti patyrusi savo darbe. Alga 
gera.

NEW CITY RESTAURANT, 
4630 S. Ashland Avė., 
Phone Boulevard 2177.

. • ’ L ,, ’ :

REIKALINGA moteris namų 
darbui. Alga ir pragyvenimas. 
Maža šeimyna. Atsišaukit tuo
jaus. Juozapas Mikutis, 2114 S. 
47th Ct., Cicero, Iii.

REIKIA moterų į kenavinio 
kambarį. Kreikpilės:

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S.' Halsted St.
REIKIA 3 arba 4 moterų 

prie sortavimo skudurų. Gera 
alga.

Atsišaukite:
1010 W. Lake St.

REIKIAJARB^
MOTERŲ

REIKALINGA saleslaidy (par 
davėja) moteriškų kotų; turi tu
rėti dviejų kainų krautuvės pa
tyrimas Nuolatinis darbas,taipgi 
subatomis ir nedaliomis darbas. 
Atsišaukite 1235 S. Halsted Št.

REIKALINGA veiterka į šva
rią Restauraciją; geros darbo 
sąlygos ir neblogas užmokestis.

3206 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagelbininkų prie maši
nų nuo šmotų darbui. Patyri
mas nereikalingas — ateiki pa- $
siiengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
130th & Indiana Avė. 

Riverdale, I1J.

VYRŲ reikia visokiam krėslų 
dirbtuvės darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co.

' 2500 Ogden Avė.

REIKIA patyrusių pundų ri
šėjų į Paper Stock Plant. Gera 
alga su nuolatiniu darbu.

Kreipki tės:
409 W. Ontario St.

REIKIA vy^ų prie popierų 
rišimo. Geram žmogui, nuolati
nis darbaą.

Pioneeb Paper Stock Co., 
438 W. Ohio St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagelbininkų prie ma
šinų nuo šmotų darbui. Patyri
mas bereikalingas — ateikite pa
sirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO, 
2840 Archer Avė.

U. ............. . .......................y......... .................... ■

REIKIA SALESMANO; gera pro
ga apsukriam vyrui. Kas tokio nau
jo, didelis pelnas, teisingas biznis, 
kiekvienam reikalingas. Taipgi, turi 
mokėt angliškai.

LEIBSOHN CO,
35 So. Dearborn Sst.

Room 505.
REIKIA kilbasų pardavėjų, 

pageidaujama su trekais. Alga 
ir komišinas. Apsimokės tankis
tai patirti. Federai Provision Co. 
Ine, 910 Fulton St.
n ?----■....... — ---------- -  --- ---------- -------- - -----------

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės prie kelio dirbimo $35 į mėnesį 
ir užlaikymas, darbas ant trijų mė
nesių su apmokėjimu kelionės lėšų.

Thorpe, Wis.
Kreiptis telefonu

Pullman 6997 

!!! REIKIA !!!
Drill press operuoto jų prie sn?ul- 

kaus darbo. Pakankamai laiko duo
dama išmokti. Valandos: nuo 7 ryto 
iki 5 vak, subatomis iki pietų.

CASSADYDY FAIRBANKS MFG. 
•COMPANY, 

6126 So. La Šalie St.

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
ves darbui. Nuolatinis darbas, 
gera užmokestis. Ateikite prisi
rengę dirbti, ant dienų ar naktų. 
Westem Fe'lt Work, 4031-4133 
Ogden Avė.

!’’ REIKIA !!!
Medžio darbui prie freightų 

karpenterių. Gera alga. Kreip
kitės. The Illinois Car & Mfg. 
Co, Chicago Heights, III.

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Kontrakto, arba dienų darbui 

vežti točką.
POEHRMANN BROS. CO..

Morton Grove,4 III.
....... . ' ■ "■ . ............ ' 1" > .....................— 

!.’! REIKIA
' Drill press operuętojų prie^ smul

kaus darbo. Pakankamai laiko duo
dama išmokti. Valandos: nuo 7 ryto 
iki 5 vak, subatomis iki pietų.

CASSADY FAIRBANKS MFG/ 
COMPANY, 

6126 So. La Šalie St.

JIKI4 DARBININKU
_________VYRŲ_________

REIKALINGAS patyręs savo 
darbe būčeris.

Atsišaukite:
1801 So. Peoria St.

REIKIA MAŠINISTO PA- 
GELB1NINKO IR PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

KREIPKITĖS:
WILS0N STEEL PRODUCTS 

49th & WESTERN

REIKIA vyrų į serap iron 
yard. Gera mokeatis.

PRICE IRON & STEEL CO.
67th St. & 48th Avė.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis prie juodos ir baltos 
duonos. Geram darbininkui gera 
alga.

1800 W. 46 St.

PAPRASTŲ darbininkų reikia abel- 
nam dirbtuvės darbui. Gera alga it 
nuolatinis darbas per visą metą.

Galime-panaudot keliolika moterų 
ii' merginų.

Namus galima nusipirkti ar renda- 
voti prieinamomis išlygomis darbinin
kams.

Samdymo Skyrius.
CORN PRODUCTS REFINING CO, 

G3rd St. & Archer Avė, 
Argo, III.

REIKIA J CANVAS SII0P 
MUMS REIKIA SEKANČIŲ 
DARBININKŲ CANVAS STIT- 
CIIERIŲ.

THE HOUSE OF 
KUPPENI.IEIMER 
2253 W. 22nd ST.

NETOLI WESTERN AVĖ.*

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ už- 
ėmimui gerų vietų, kaipo pašto kler
kų, laiškanešių, ant geležkelio pašto 
klerkų. Moterys, kaipo prie rašomos 
mašinėlės ir tt.

O’BRIEN SCHOOL, 
219 So. Dearborn St, 

Room* 209.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 5 

pasažierių, vėliausioj mados.
Kreipkitės:

4138 Archer Avė, 
(užpakalyj)

PARDAVIMUI du automobi
liai: Winton Six, 1922 Kaina 
$785. Mercer 1919 pirmos klesos 
padėjime. Kaina $675. Galima 
matyti visada. 2039 W. 22nd St.

PARDAVIMUI pigiai 7 pa- 
sažierių Hayne — 1920. Turi 
būti parduotas greitu 'laiku.

S. Sapaskis, 5607 So. Ash
land Avė. f1 "1 v '

PARDAVIMUI 5 pasažierių Chev
rolet, 1920 metų, 4—90 modelio au
tomobilius. Atrodo ir bėga kaip nau
jas.

Kaina $145.00.
4413 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI 5 pasažierų 
Overland automobilius, arba 
mainysiu ant bučernės, ar gro- 
sernes biznio. Kreipkitės: 3303 
S. Auburn Av. T. Boulevard 9255

PARDAVIMUI 
PARDAVIMUI elektros skalbiama 

mašina, mažai vartota taip kaip ir 
nauja; parduosiu už pusę kainos.

Atsišaukite:
Naujienos, 3210 S. Halsted St. 

num. 127
PA.RDAV1MUI grosernė ir bučer- 

nė visokių tautų apgyvento] vietoj. 
Biznis daromas cash, geri įtaisyipak 
Parduosiu arba mainysiu ant lotų. • 

51f44 So. Union Avė, 
Tel. Wentworth 5218

PARDAVIMUI grosernė; vie
ta labai gera, lietuvių apgyven
ta ir kitų tautų. Biznis eina gę- 
rai cash. Priežastis pardavimo 
— turiu kitą biznį. 3233 South 
Halsted St.
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI du saliunai, 

bučernė ir grosernė. Gerą vieta 
bizniui.

722 W. 120th St.,
W. Pullman, III .

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, prie didelių dirbtuvių, biznis ei
na labai perai. Bet esu priverstas 
parduoti nes važiuoju į Lietuvą.

4346 So. Ashland Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas arba mai
nysiu ant grosesnės ar automobiliaus; 
biznis yra daromas geras ir randasi 
visokių tautų apgyventoj vietoj dau
giausiai airių.

Savininką galite matyti v’sada.
624 W. 37th St.

PARDAVIMUI čeveryku taisymo 
dirbtuvė, su paskiausių, laikų įrėdy- 
mais ir mašinomis; elektro spėka. Tu
riu parduoti greit, nes noriu važiuot? 
į Lietuvą, todėl parduosiu labai pi
giai.

3306 So. Halsted St.

PARDAVIMUI karčiama - 
saliunas su namu arba be namo.

•2500 W. 45th St., 
kampas Campbell Avė.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor. Pardavimo priežastis— 
turi kitą biznį.

6945 S. Ashland Avė.
PARDAVIMUI ląbai pigiai bučer

nė ir grosernė lietuvių kolonijoj. Biz
nis cash, 3-jos scales, 4 benčiai, 2 ka
ladės, Ice Box, 2 popierų holderiai, 
shaw case’i, mėsai malt^mašina, kli
very ir kiti daiktai — notions. Vis
kas už $1,375.00. šia savaitę turiu 
parduoti. Pasiskubinkite, 10253 Com- 
mercial Avė. So Chicago. Tel. So. 
Chicago 6752.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviais 
ir lenkais apgyventoj apielinkėj. Biz- 
n’s išdirbtas nuo senų ląikų. 
ninkas turi anleisti Chicago.

4660 Wentworth Avė. 
Chicago, III.

Savi-

BEVEIK DYKAI
Pardavimui bučernė labai geroj biz

nio vietoj, biznis yra cash, nėra jokio 
yra 
tas

kredito. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Kas pasiskubina, 
laimės.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosei’ji© ins- 
teigta 18 metų; cash biznis, ge
riausia Southsidūs apielinkėj, pa 
sitraukiam iš biznio verta $4000 
priimsime bile išmintingą pasiū
lymą, 7150 So Halsted St.

KRIAUČIAI, TĖMYKIT^
Norintieji būti biznieriais ir uždirbti 

daug pinigų, galima taigauti už pus
dykį. Men’s fumishing krautuvė ir 
kriaučių šapa su visais įrengimais, tik 
už $2,600.

Lystas geras, renda pigi, stako vy
rišku smulkus aprėdai, (gent’s fumi
shing) $2,000 vertės; kriaučių Sanoje: 
3 siuva™*'', elektrų varomos mašinos, 
didelė stiklinė drabužiams šėpa, krDu- 
čiška* si alng su stalčiais, veidrodis, 
stalai, prosai ir kiti kriaučių įrankiai- 
viskas pirmos klesos. ffxtures verti 
daugiau $2.500. Todėl, galima aiš
kiai suprasti. k»d tas vrn negirdėtas 
bargenas. Viskas išmokėta ca*h. 
Pa^davimn priežastis — labai svarbi.

Norinti jSnaudpti gera nroga atsi
šaukite g*A’*ai P’rmnHnis, laimės.

P0« w. fiRrd place. 
Arti Halsted Street

. Mat-,,t galima nūn 8 vai. rvtn i1''? 8 
v>l. vak. Biznis randasi Snuth Side, 
prie didelės, bizniavo* gatvės.

PARDAVIMUI GRAŽUS GROSE- 
■RIS. per 18 metų išdirbtas biznis trra 
žioje apielinkėj, arti Jackson ir Wa- 
shington Parkų. Norinti švaraus ir 
cash biznio, tai čia vieta darbščiai po
rai. Moters nesveikatos deliai, esu 
priveistas paduoti už sąžiniška pet- 
r’ulinimą, 1212 E. Fifty-fifth Street, 
Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ant 
Town of Lake, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj. Priežastis 
perdavimo važiuoju į Lietuvą.

4541 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA saliunas su 
namu arba be namo. Geroj vietoj 
ant Town of Lake. Vieta lietu
vių ir lenkų apgyventa.

4343 So. Wood St.

PARSIDUODA vienas iš geriausių 
raliunu ant Town of T ake — vieta 
išdirbta nėr 20 irtu. Lietuviais vien 
aogvventa. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vWog.

1632 W. 46th St.. a’-ba 
4558 So. Marshfield Avp.

PARDAVIMUI mint ir hardvvarę 
Storas. Prieinama kaina. Kas my
lite bizni nenraleiskjte nuogos. Atei
ste pamatvti nedėl’oi. atdara bus iki 
12tai. Puikus 4 ruimai pagyvenimui, 
garu šildo™i

3413 W. 51st St.

PARDAVtMTtT saunas, apylinkė 
nnprvvonta visokių tautu. dangiau^m 
lietuviu. Senai, rerai išdirbtas biz
nis. Gera nrof*a

2444 W. 46th Place.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME, NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI bučernė ir Groser

nė — pigiai. Turi parduoti greitu PARDAVIMUI čeveryku krau PARDAVIMUI
laiku. Nepraleiskit šitos progos. Prie- tuvČ lietuviais apgyventoj vietoj 
žastis pardavimo patirsit ant vietos. $4,000, stakas ir fixtures. Kreip-
Kainu $2000.00. '

704 W. 69 St.
PARDUODU 7 metų arklį, pi

giai su vežimu ir bogė ir su vi-Į 
sais pakinktais. 1 
davimo — nusipirkau trokąJ 
3848 So. Kedzie Avė. Tel. Lafa- 
yette 0427.

kilūs. Maher & Westpham, 2454 
W. 38th St.

PARDAVIMUI taisymo dirb-~ i niviJ/A v a avi. v1 l LUiMymo turu-
. Priežastis par-, tuvū, gerai vieta išdirbta, elek-

nusipirkau trokąJ tros mašinos. Pardavimo prieža
stis — nesveikata.

1908 Canalport Avė.

ir 3816 Emerald Avė., 2 namai,

BRIGHTON PARK
Naujas mūrinis namas ant trijų pa

gyvenimų; maudynės, elektriką, vė
liausios mados įtaisymai, platus lotas, 
renda $100.į mėnesį. Kaina $9,500.

Puikus namukas 5 kambariai, elek- 
trikos šviesa, pusė bloko nuo 63 atryto 
karu linijos, puse akro žemės. Kaina 
$8,600 -- į mokėt $1,000.

UNITED LA N D & 1NVESTMENT 
COMPANY

, 4454 So. Western Avc.

PARRUODU karčiama su vi
sais įrengimais, geriausioj vietoj 
ant Bridgeporto. Biznis labai ge
rai eina. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Kreipkitės: 
3428 So. Halsted St.

inė, 
no- 
iš- 

■lie-

PARDAVIMUI ice crea 
saldainių, cigarų, tabako i 
tion krautuvė, biznis gerai 
dirbtas, geroj vietoj, pačiam
tuvių centre, kambariai dėl gy
venimo, 3233 S. Auburn ve.

PARDAVIMUI saliunas^ gera 
biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučiaus 
krautuvė su staku, arba be. Biz
nis gerai eina. Labai svarbi par
davimo priežastis.

5441 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ^bai pigiai 
restauranas, biznis geras ir iš
dirbtas, prie biznio gatvės. Nau
dokitės proga ir atsišaukit greit 
nes važiuoju į Lietuvą. 10822 S. 
Michigan Avė., Roseland, 111.

PARDAVIMUI pigiai kampinis sa
liunas biznis geras ir išdirbtas. Nau
dokitės proga, atsišaukite greit, nes 
turiu važiuoti į I,ietuvą.

11501 So. Michigan Avė. 
Kensington.

PARDAVIMUI pigiai vaisių ir dar
žovių (fruit) krautuvė biznis išdirb
tas, pigi renda. Yra pagyvenimas. 
Atsišaukit greit, nes turiu išvažiuoti 
i Lietuvą. »

301 E. 115 St.,
Kensington.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Visas biznis varomas “cash”. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiulijimą 
arba mainysiu ant automobiliaus. Tu
rime parduoti trun.pu laiku. Atsišau
kęs pirmasis bus laimingas.

1334 W. 61 St.

karčiama — saliu- 
rakandais arba be 

parduoti greitu lai- 
j Lietuvą. Biznis 
ir oras tyras. Da-

PARDAVIMUI 
nas su 4 ruimų 
rakandų. Turiu 
ku, nes važiuoju 
geras, vieta puiki 
sižinojimui apie saliuną kreipkitės se
kamu antrašu: 1741 W. 47 St. arba 
telefonuokite savininkui.

Phone Kildaie 4953.

PARDAVIMUI duonoj keptu
vė, geroj vietoj, lietuviais apgy
ventoj.

3525 S. Halsted St.
PARDAVIMUI saliunas viso

kių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis daromas geras,—turi būt 
parduotas greitai. Kas pirmes
nis tas laimės 5339 S. Halsted st.

SALIUNAS ant pardavimo la
bai geroj vietoj, apgyventoj visų 
tautų. Priežastis pardavimo du 
bizniu.

112$ S. Clinton St.

3814
2 augštų, mūriniai, po 6 kabarius
kiekvienas. Priimsime $1000, ki
tus išmokėjimais. Kaina ....... $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yauls 1148

2552 Emerald Avc., 2 augštų frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ...................................... $2400
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2553 Emerald Avė., 6 kambarių mū
rinis cottage, gerame stovyje. 'Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ...................................... $2200
Klauskite savininko, ' I GREITU laiku turi būt parduota

2603 So. Halsted St., bučernė ir grosernė kuri per daugelį
I hone Yaids 1148 metų darė gerą biznį. Vieta yra ap-

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis gyventa visokiomis tautomis. Ge- 
ir frame, krautvė ir flatas augštai. I riausi pąrankumai su šalčio mašina. 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėji- Priežaštį\ pardavimo patirsite ant vie
niais. Kaina ....................... $2450 tos_. Vieta — lown of Lake. Kreip-
Klauskite savininko, kitės į Naujienų 1 own of Lake sky-

2603 So. Halsted St., rių. 161.4 W. 46 St. Box 13. I hone
Phone Yards 1148 I Boulevard 0672.

654 W. 31st St.,vl augšto mūrinis su
kratuve namas, didelis lotas. Pri
imsime $750.
Kaina ..........
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St. 
Phone Yards 1148

I 2717 Eirierald Avė., 3 augštų muriiis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 

i kiekvienas, vana. gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimais. Kaina-............. $7800

j Klauskite savininko,
Į 2603 So. Halsted St.,
i Phone Yards 1148

PARDUODU arba mainau mūrinį 
namą ant farmos ar mažesnio namo. 
Namas yra 6 flatų; du Storai: viena
me karčiama, kitame bučernė ir gro
sernė. Kas nori piikt ar mainyt, 
kreipkitės pas savininką.

Z. M.
2600 W. 23rd St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų muro
Kitus išmokėjim-ais. namas po 6 kambarius, namus randa- 

$3500 sj West Side. Parsiduoda labai pi
giai, tik už $4,900.00. Nepraleiskite 

| geros progos.
Atsišaukite pas

BEN. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23 Place.

IMOKeKIT depositą, o rendoriai nupirks
JUMS NAMĄ.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Pardavimui tvirtas mūrinis namas: ant pirmo floro 

2 flatai po 6 kamb. ir 2 flatai po 4 kamb. Elektra, mau
dynės, pečiais apšildoms su aukštu skiepu. Rendos be sa
vininko taisymo $120.00. Kaina tik $9,000. Reikia įmo
kėti tik $8,000. Atminkit kad nevisi uždirba $120.00 į me
nesį, o čia jvestavęs $3,000 gausi gerą įplauką ir sykiu tur
tą. Nepraleisk to

DAR VIENAS INVESTMENTAS: Pardavimui tvir
tas mūrinis namas ant kampo strytkarių gatvės, 3 aukštų 
ant 2 lotų: 4 storai, 2 flatai po 7 kambarius ir STfl. po 4 
kambar. Pečiais apšildomas, aukštas skiepas, elektra, 
maudynės. Pirmas Mortgečius $11,000. Reikia įmokėti 
$6,000, o rendos, apie $300.00 į mėnesį. Kaina tik $18,500. 
. PIRK ŠI NAMĄ ir padaryti pinigų ateityje. Parda
vimui 3 metų gražus mūrinis namas, viskas vėliausios ma
dos. 4 flatai po 5 kambarius, sklbyklos skiepe, extra lo
tas prie šalies, mūrinis garadžius užpakalyje dėl 2 mašinų, 
elektr. ir vanduo. Reikia įmokėti $5,000, o kaina tik $17,- 
500. Nerasite kito panašaus namo į visą apielinke. Pa- 
matykit jį ir Jums patiks.

Del platesnių žinių malonėkit keriptis pas

PARDAVIMUI bučernė arba 
priimsiu partnerį, 
biznį.

601 W. 31st St

$750 nupirks aukštos klesos gražų 
. ■ rezidencijos namą, lotas Garfield

luriu kltąjManor, Sawyer Avė., priekis į rytus, 
prie 55-os į šiaurius — 30x125 

lotas. Visi įtaisymai ir apmo-

RAKANDAI
* DIDELIS PAAUKAVIMAS

Jauna pora priversta parduoti savo 
naujus, 5 kambarių rakandus, visus 
ant syk, arba atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
fruntinės setas, valgomojo setas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su lo
bais ii* 10 metų gvaj-antavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

PARDAVIMUI rakandai sta
lai, lovos su apredalais, karpetas, 
setas, komode ir indai. Visi ma
žai vartoti, taip kaip nauji.

3328 So. Halsted St.

PIGIAI parduodu fornišius,
nes turiu apleisti šia vietą grei-PARSIDUODA aiba pasirandavo-. ne» turiu apleisti Šią V 

ia su visais įtaisymais dol t j 1k( Prįežastis
ir fruktų, gera vieta dėl kitų biznių M
irgi gera. Aš senas būdamas ir tu
rėdamas nesveikatą, negaliu 3 biznius 
laikyti, atsišaukite ir persitikrinkite.

PETER GADEIKIS, 
1606 So. Halsted St.

važiuoju 
į Lietuvą, 4421 Artesian Avė. 2 
lubų.

visai 
pėdų 
keta.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Ąye.

PARSIDUODA mūrinis namas, 6 
matų senas, 4 pagyvenimų, neša rau
dos $180.00 į mėnesį. Tuščias 
prie namo. Garadžius dėl 2-jų 
mobiliu. Parsiduoda pigiai — 
žiuoju į Lietuvą.

6228 So. Abcrdeen St..

lotas 
auto- 
išva-

PARDAVIMUI namas su hardver- 
store. Paintas, Aliejus ir visoki pa- 
lišiai. Namas ant dvieju pragyveni
mu. apačioj biznis, 50 pėdų ilgio, o 
viršui 6 kambariai; Parduosiu pigiai 
arba mainvsiu ant kito namo. Atsi
šaukite prie savininko f

PETER GRYBAS.
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas. Lučemes. automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visdkiiis kontraktus, 
egzaminavojam. ftpstraktn<* ir kito
kius dalykus. Pas m*us pigiausi* ir 
teisingiausi* natarnavimas, 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO..

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telepbone Boulevard i 550
Ofiso vai. nuo '9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.

PARDAVIMUI naujas muro namas 
2 pagyvenimų po 4 kambarius ir pas
toge 2 kambariai. Elektriką, vanos 
ir viseki parankamai. Namas randa
si Brigthon Park. Parsiduoda tik už 
$6,900.00. Atsišaukite pas

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place.

UN I N C.

809 W. 35th St., Chicago. (arti Halsted baltas namas) 
UŽTIKRINAM JUMS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ

DIDELIS Bargen. Tik per vieną 
dieną už šią kainą, $2,600 už 3 aukš
tų medinį namą; krautuvė ir 2 po 4 
kambarius flatai. Elektro šviesa, 
sas, taipgi cęttage užpakalyj. 

1627 So. Morgan St.
• arti 18-tos gatvės

ga-

80 AK ERŲ farma pardavimui už 
$4,500. Pusę įmokėti. Budinkai ge
ri, žeme gera, pora gerų arkliu, 7 gal
vijai, .12 kiaulių, visokios mašinos. 50 
akerių apsėta javais, reštas ganyklos 
ir miškas. Daili vieta, arti miesto.

P. SLAUZIS,
1841 N. Lawdale Avė.

MOKYKLOS

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 5 kamb. medinis namas 

su 5 lotais po 30 pėdų pločio, % 
ko nuo 63čios gatvės. Priežastis 
davimo, savininkas važiuoja į 
tuvą.

6218 So. Kedvale Avė.

blo-
par- 
Lie-

PARDAVIMUI 160 akeriu farma, 
geri budinkai. Kaina $7,000, 45 ake
liai dirbamos, mylia ir pusė nuo Dag- 
gett, Mieli..

Taipgi 120 akėriu žemės su gyvu
liais. toj pačioj anielinkėj. Atsišau- 
Ht. Robert Placzek, Box 23, Doggett, 
Mieli.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,

Kreipkitės ypatiškal arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

GRAŽI maža bungalow, $700 cash, 
nupirks gražų 5 kambarių namą; elek 
tra, piltas pamatas $4,800, lengvi 
išmokesčiai, rangosi prie 829 E. 87th 
St. Kreipkitės:

MILAN & MILAN
7410 Cottage Grove Avė. .

Tel.: Stevvart 1423

PARDAVIMUI biznio muro namas 
arba biznis be namo, našlė moteris 
neatbūtinai turi parduoti taipgi par-; 
duoda ir rakandus. Namas naujas, 
biznis išdirbtas per keletą metų. Jieš- 
kapįis tokio namo, kreipkitės tiesiog 
pas savininką, 4158 So. Campbell Avė. 
arba į Mildos Real Estate ofisą prie 
Halsted St. 751 W. 31 st St. Klauskite 
K. J. Fillipovičiaus.

KRIAUČYŠTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc.. mokina
me pi^iąi. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9’Vai: vak.

TAILORSSCHOOL 
1707 W. Division St.

T

PARDAVIMUI saliunas; biznis iš
dirbta per ilgus metus. Lietuvių ap
gyventa, netoli nuo dviejų didelių 
dirbtuvių. Renda ne brangi, 4 kam
bariai gyvenimui. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

FRANK LATVĖNAS,
511 Emlyn FU., East Chicago, Ind.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Turi būt paduoti per 
subatą ir nedėldienį, nes turiu 
apleisti miestą panedėlį. Kreipki
tės 2908 W 38 PI., ant 2 lubų.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui cigarų tabako notions, 
school suplies, grosery ir ice cream 
su minkštais gėrymais štoras. Storas 
randasi prie lietuviškos bažnyčios ir 
jrieš pat Public school. Priežastį 
laidavimo patirsite ant vietos.

Savininkas:
4614 So. Wood St.

Phone Lafayette 2972

PARDAVIMUI gro^eris, kuris tin
ka ir dėl meat market. Priežastis 
pardavimo; savininkas turi kitą biznį. 
Prie tam yra 6 kambariai dėl gyveni
mo, 
tų.

Biznis išdirbtas per daugelį me- 
Tuoj kreipkitės pas savininką.

1736 W. 47th St.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielinkėj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučernės, 
i grosernės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkėj, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place, 
Phone Boulevard 1550

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namu, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrim<e 
visose dalyse , miesto. Apsaugotame 
nuo ugnies namus, biznius ir rąkan- 
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komannijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius ir Storas (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 
vietoj South Side, parsiduoda labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $19000. AtsiŠau- 
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

YPATINGAS BARGENAS
Nauias ir gražus namas, tik dešimts 

mėnesių kaip budavotes. Visas ar- 
žuolinis, “Sun parlor” dideli, užpakaly 
nnrčiai, toiletu marmurinės grindys, 
“fornisu” apš*’ldomas. Visi imu lovi
niai įtaisai. Bus parduotas už pirmą 
teiringa^ pasiulijimą. Norintieji 
gyti pigiai ir gražų namą ateikite 
matyti. Namas randėsi 4420 
Campbell Avė. Savininkas, 

2438 W. ^6th PI., 
Phone Fairfax 6083

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE.

Pardavimui naujas mūrinis biznia
vus namas; 8ni kambariai ant viršaus 
galima gauti $80.00 rendos į menesį; 
štoras su 6 kambariais, užpakalyj. 
Rendos neša $170.00, karštu vandeniu 
šildomas; elektriko šviesa, vanos, 
aukštas cementuotas skiepas. Na
mas randasi ant kampo Kedzie ir 
Archer Avė., bizniavoj vietoj. Par
duosiu arba mainysiu ant didesnio na
mo. Namas turi būti vertas apie 
$50,000.00 ir kad butų gera farma 
geroj vietoj ir nemaža. Kas pirmas 
tas laimės — turi būti parduotas 
tą savaitę.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

IŠ NETIKĖTOS priežasties į trum
pą laiką turi būt parduotas 3 pagyve
nimų namas po 4 karna, ir 1 2jų kam
barių. Namas gerame stovyje, geroj 
vietoj, prieš pat biznio centrą ant 
Bridgeport. Elektra, gasas, vana, 
porčiai, antaukštis drabužių džiovini
mui ir tt. Randos $720 į metus. Kai
na $4,175. 819 W. 34 PI., 2-ros lubos 
užpakalis.

MOKINKIS

ši

jsi- 
na- 
So.

NAUJAS 3 flatų mūrinis na
mas, parduosiu pigiai $1,000.- 
00 metinių įeigų. Kaina $$,800. 
3144 W. 41-.it St. Kreipkitės 
2845 W. 24-th S<t. Blvd/

NETOLI HOLSTEIN PARKO ant 
pardavimo Brunsvviko mados naujas 
mūrinis penkių pagyvenimų po 5 
kambarius, su naujaisiais įtaisymais, 
gražus namas. Šalyj tuščias lotas, 
apsodintas medeliais ir kvepenčiais 
žolynais. Labai patogi vieta dėl gy
venimo. Kaina tiktai $15,000, mort- 
gečio $9,000, rendos į mėnesį $143. 
2244 Charleston St. arti N. Oakley av.

Iii

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname) patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

PARDUOSIU arba mainysiu aštuo- 
nias-dešimts akerių vkę Illinois valsti
joj ant miesto namo. Ūkė su gyvu
liais, budinkais ’, mašinom ir visais 
įtaisymais.

Atsišaukite, prie savininko
R. ZAUGH,

3422 Lowe Avė.

PARDAVIMUI cottage, dideli kam
bariai, karšto vandenio šiluma, elek
tra, 90x125 pėdų žemės, daug vaisin
gų medžių, vištininkas. Kaina $5,^00 
— $1,500 įmokėti, likusius bus galima 
mokėt po $40 į mėnesį.

6049 So. Kildare Avė. 
Tel. Prospect 8578

-PARDAVIMUI namas, 2 lotai, ir 
2jų pagyvenimu po 4 kambarius su 
aemento skiepu ir pastoge. Viskas vė
liausios mados viduje. 5 mrtų senumo, 
arti Šv.^ Kazimiero, Vienuolyno. Puiki 
vieta, šviežias oras: parsiduoda tik už 
*6.000. Nfimas randasi 6832 S. Camp
bell AvoĮ; prižiūrėtoją galima matyti 
Subatoj po pietų ir Nedėliojo visą 
dieną.

T

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

w 3106 S’. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokyklą atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

PRIVERSTAS parduoti, kadangi 
apleidžiu miestą 2 flatų namą; garo 
šiluma, elektro šviesa ir viskas pagal 
naujausios mados.- Geras biznis, sa- 

‘ , pagyvenimui
kambariai užpakalyj, 6 kambariai ant 
viršaus. $4,000 cash nupirks. 1634 W. 
69th St., kampas Marshfield Avė.

geroj vietoj, lietuvių in kitų toutų ap- Į liūnas apt pirmų lubų, 
gyventa, tarpe 2 teatrų; biznis iš- kambariai užpakalyj, 6
dirbtas per ilgus metus. Pardavimo 
priežastis, einu į kita biznį. Kreipkitės 
i Town of I>ake Naujienų Skyrių, 
Num. 14. 1614 W. 46th St.

PIANAS rankoms grajina- 
mas pilnai gerame stovyj. Ver
tas $350 parduosiu už $150. 
44)32 S. Hermitage Avė. Pir
mos lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; apielinke apgyventa 
lietuviais ir amerikonais; biz
nis išdirbtas per ilgus metus, 
parduodu, nes einu į kitą biz
nį. 716 W. 31 St.

PABDAV1MUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio. 
Atsišaukite 1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI- saliunas, ge
roj vietoj, visokių tautų apgy-

’Y* (venta.
1457 S. Sangamon St.

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis namas ir dėl gyvenimo basmen- 
tas ištaisytas, elektros šviesa, gasas 
ir m-rudy nes; po 5 kambarius ir ketu
ri baismente.

Kaina $7,900.
4641 So. Whipple St.

H.GAS GYVENIMAS TYRAME 
ORE, LINKSMAS NAUJAME NA
ME. Pirk lotą ir budavok namų; — 
nauias pigiau kainuoja, negu senas. 
Lotai randasi priešais Marųuette Park 
arti klioštoriaus.

6955 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
cementuotu basementu, aržuolo nve- 
dis ir extra lotas, puikiausioj dalyj 
Chicagoj. Mainysiu ant automobi
liams arba loto. Kas norit gyvent 
gražioj apielinkėj greitai atsišaukite. 
Randasi Irving Parke, savininkas P. 
Shvelnis, 1443 N. Paulina St., Tel. 
Armitage 6411.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
stubos 80 akerių farma: visa apsėta, 
geri g-yvuliai ir visos reikalingos ma
šinos Wisconsin valstijoj, labai geroj 
vietoj ,tarpe dviejų geležkelių, 2 my
lios nuo didelio miesto. Galit matyt 
subatoj arba nedėlioj visą dieną.

1446 S. 50th Ct., Cicero, III.

BARGENAS 2 augštų mūri
nis namas su groseme. Labai ge
ra vieta, apgyventa lietuviais. 
Parduodu pigiai. Savininkas va
žiuoja į Lietuvą, 3232 Lowe Av.

PARDAVIMUI puikus namas — 
rezidencija. Namas apaugęs žydin
čioms žolėm** ir žaliai klostančiais me
džiais. Del inteligentišku žmonių 
nepaprastai graži vieta. Parduodu, 
nes važiuoju i Lietuvą.

4741 So. Keelder Avė.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Mainau namus, farmas, lotus ir ki
tokius biznius. Chicagos namus mai
nau ant farmų. Taipgi kas turi ma
žą namą, o nori įgyti didesnį, mes 
apmainom ir prirenkame kokie tik 
jums patinka. Didžiausis yra pasi
rinkimus pas mane, 
duoti arba mainyti.

eipkitės pas:
RANK G. LUCAS, 
116 Archer Avė. 
on« Lafayette 5107

PARDAVIMUI plitų namas, befs-PARDAVIMUI namas: beismantas r . , - , , ,. . .
plytų, o du pagyvenimai meiliniai. ^.°”tas,™e£iniai: 
Turiu greit parduoti nes išvažiuoju iš 
Chicagos, todėl leisiu pigiai. Visi 
įtaisymai paskutinės mados; vanos, 
elektra ir tt.

3440 S. Emarald Avė.

Turiu greit parduoti, nes išvažiuoju 
iš Chicagos, todėl leisiu pigiai, visi 
įtaisymai paskutines mados, vanos 
elektra ir tt.

3440 S. Emerald Avė.

Kas nori
i

par-

PARDAVIMUI 9 kambarių, 
mūrinis nainelis, 3800 Union 
Avė. Lengvų išlygų.

Atsišaukite:
3802 Union Avė.

PARDAVIMUI gražus 2 flatų mu
ro namas, $1,000 cash, 5 ir 6 kamba
riai, pečiaus šiluma, elektra, cemento 
fundamentas, 2 automobiliams gara- 
džius 
prie 1

i — $7,750, lengvi išmokesčiai* 
740 E. 91 st St.

MILAN & MILAN, 
7410 Cottage Grove Avė. 

Tel. Stewart 1423

T

LEVESKIO MOKYKLA

MORTGECIAl -PASKOLOS
GERAS 7% investmentas užtikrin

ąs First Mortgage, aukštos rūšies 
eigos Real Estate produkcija ir vi

suomet saugiausia. Bonai parsiduo
da po $100, $500 ir $1,000.

Central States Securities Co., 
35 So. Dearbom St., 
Tel. Randolph 3335

Persikėlė
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PARDAVIMUI lotas, 'lietuvių 
apgyventoj apielinkėj, 
Emerald Avė., savininkas

S. M SKUDAS, 
1911 Canalport Avė,

KAM MOKĖT rendą, jei gali
3314 nusipirkti 6 kambarių cottage ir

2 lotu už $2,000 V^Ateikite ir pa- grosernė, ant viršaus kambariai; ant Chicagos nuosavybės neša 
matykit šią vietą!

5530 S» Tripp Avė.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serne labai geroj vietoj, apačioj

$1000.00 DOLERIŲ 
Pirmo Mortgačio Aukso Bondsai

dėl pagyvenimo. Atsišaukite. 17%. Turiu parduoti tuojaus. 
Joe Saul, 2103 W. 21st PI. Room 711, 117 N. Dearbom St.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.
''O,




