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Rusija tik kreditais rūpinasi
*

Prasideda tarybos
Suėmė 40 amerikiečių Meksikoj

Rusijai kreditai pirmiausia žįsta patįs bolševikai. Perka-1

Tik apie kreditus ji kalbės pir
miausia Margojo.

kęs Rusijos delegatas Maksim 
Litvinov sako, kad Rusija lai
kysis tokios pat pozicijos, ko
kios ji laikėsi Genujos konfe
rencijoje.

Jis sako, kad valdžios Genu
joj sutiko pripažinti principe 
reikalą suteikti Rusijai kredi
tų, bet ten nebuvę kam užtik
rinti kas duos tuos kreditus, 
čia gi Rusija tikisi rasti finan
sines ir prekybines grupes, ku
rios turi savo valdžių įgalioji
mus duoti tikrus pasiūlymus.

Todėl Rusija pirmiausia ir 
pradėsianti derybas nuo kredi
tų. Tik kada kreditų 
mas bus pilnai išrištas 
tiks svarstyti skolų ir 
vyhėr, klausimus.

“Nuo kreditų klausimo pri
klauso išrišimas visos Rusijos 
problemos”, sako Litvinov.

klausi- 
ji su- 

nuosa-

3. Sovietai yra pasidalinę 
tarp savęs ir prasideda viduri
nė kova.

4. Visi žmonės neapkenčia 
senąją (caro) valdžią.

5. Blokada ir puolimai palai
kė sovietus valdžioje, bet susi
siekimas su Europa išnaikins 
juos ir privers darytis konser
vą tyviškesniais.

6. Sovietai be jokio svyravi
mo pripažįsta, kad tik svetim
šaliai gali atbudavoti Rusiją.

7. Valandai priešingoji vald
žiai frakcijai rium f uo ja.

8. Litvinov vyksta į Haagą 
ne susitaikimo tikslais.

9. Rusijos socialistai tuo-i 
jaus prisidėtų prie sovietizmo, 
jei jie gautų teisę balsuoti, 
slaptą balsavimą ir laisvė žo-

socialislai
yra palinkę neduoti balsavimo 
teisių b'ižui zijai.’

10. Blokada ir ginkluotos in-| 
tervenci j o$ išau k lė j o 
didelį nacionalizmą ir 
kantą prie svetimųjų.

“Pasaulis turi turėti

ežio ir snritl

Rusijoje 
neapy-

Prasideda tarybos su Ru 
sijos delegatais. ‘

omeny
je tuos faktus,” sako raportas.

Suėmė amerikiečius.
Litvinovas nėra atvykęs taiki- 
mos tikslais, sako tyrinėtojo 

raportas.

27. —
gavo 

ųiaišti-
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26 žmonės užmušti.
I

streiko paskelbimą atsijieps vi
si darbininkai. Berlino darbi
ninkai jau streikuoja.

Sako vergai patenkinti
su

v No. 151

Lietuvos žinios

no v, Krestinski ir Sokolnikov 
atvyko j čia šiandie ir nuvyko 
į Holandijos užsienio reikalų 
ministeriją, kur jie buvo for
maliniai priimti ministerio. 
Jokios raudonos vėliavos nėra 
iškelta ant viešbučio, kur jie 
apsistojo, negi ant automobilio 
nėra jokio ženklo, kiltis rody
tų, kad jie yra Rusijos sovietų 
atstovais. Nėra čia ir čičerino 
cilinderio, kuriuo jis puošėsi 
Genuos konferencijoj, bent 
naujieji delegatai jo nerodė.

Vakariop Rusijos delegatai

WASHINGT()N, birž.
Valstijos departamentas 
žinių, kad bandito ir 
ninko gen. Gorozave goveda iš
250 gerai ginkluotų kareivių 
užgriebė Cortez Oil Co. dirbtu
ves ties Tampico ir 40 ameri
kiečių darbininkų ir reikalauja 
$7,500 išpirkimo už paliuosa- 
vimą. Jie tapo suimti panedė- 
lyj ir duota 48 vai. sumokėti 
pinigus. ,

Valdžia įsakė ambasadoriui 
ir konsulams spirti Meksikos 
valdžią rūpintis paliuosavimu 
suimtųjų. Bet toje apielinkėje 
nėra Meksikos federalinių ka
reivių.

Yra taipjau suimtas kitoje 
vietoje, A. Bruce Bielaski, bu
vęs justicijos 
žvalgas. Iš jo
$5,000 išsipirkimo.

Baltajame name pasakyta, 
kad tokis plėšikų veikimas ne
pakenks Amerikos ir Meksikos 
santikiams. 1

BERLINAS, birž. 27. — 26 
žmonės liko užmušti ir daug 

Į sužeista, jų tarpe 30 sunkiai, 
[atsitikus šiandie nelaimei 
traukiniu ties Berlinu.

“Kelka, kuri nukovė Rathe
nau, buvo taikoma į Vokietijos 
respubliką”, sakė Ebertas. “Ji 
išplėšė šaliai vieną iš lojališ- 
kiausių patriotų, vieną iš ga
biausių Vokietijos atgimimo 
čiampionų. Ta žmogžudyste 
yra piktadarybė prieš musų 
darbščius, kenčiančius, viltin
gus žmones.”

Ebertas buvo susijudinęs ir 
jo paprastai stiprus balsas da
bar vos siekė salės pakraščius.

Toj ložoj, kur pirmiau kaize
ris sėdėdavo dabar sėdėjo nu
kautojo žmona. Apie ją sėdėjo 
diplomatiniai korpusai, jų tar
pe ir Amerikos ambasadorius.

Salėje gi sėdėjo reichstago 
nariai ir tiek valdininkų, kiek 
jų galėjo tilpti.

Prezidentas Ebertas sėdėjo 
kartu su ministeriais, o ant 
prezidento stalo gulėjo karstas. 
Ant karsto buvo uždėti tik du 
vainikai.

Reichstago 
susirinkusios 
darbininkų,
protestui prieš užmušėjistę ir 
reakcionierius. Pats reichsta
gas buvo apstatytas kareiviais, 
lokių sumišimų iki pavakariui 
nebuvo.

Obscrvatore 
vergai

RYMAS, birž. 27. — Misio-j 
nierius kun. Giradin rašo kata
likų laikraštyj 
Romano, kad negrai 
žemojoj Nigerijoj yra
patenkinti ir visai nė nebandą 
pasiliuosuoti nuo savo ponų 
jungo. Esą su vergais elgia- 
mąsi gerai, duodama kiekvie
nam arklys ir žemės plotas ir 
tūlą laiką jie gali dirbti ir dėl 
savęs. Jie galį išsipirkti, užmo
kėdami savęs savininkams nuo 
$50 iki $100, bet jie nebandą 
tą daryti, nes jie esą patenkin
ti vergija. Moteris paliuosuoja- 
ma ifžr $25, o vaikus už $12.

Paliuosuoja V. St. John

apielinkcuc buvo 
didelės minios 
kurie streikuoja

mininkais apie konferencijos 
procedūrą.

Tapo leista paskelbti kopiją 
raporto apie Rusiją, kuris bu
vo išdalintas visiems delega
tams. Tas raportas yra pri
rengtas žymaus liberralių nuo
monių tyrinėtojo, kurio vardo 
nepaduodama, kuris lankėsi 
Rusijoj ir darė ten plačius ty
rinėjimus. Raportas užvožia 10 
skirsnių ir yra labai trumpas. 

Tie dešimt punktų yra:
1. Neskaitant nenumatomų 

atsitikimų, sovietų valdžia nė
ra arti žlugimo. Net ir socialis
tai pripažįsta, kad valdžia ga-

2. Ekonominiai Rusija yra 
galutinai išsisėmusi ir tą pripa-

ORĄ

departamento 
reikalaujama

a 
/

AVASHINGTON, birž. 27. - 
Prezidentas Hardingas šiandie 
suteikė, pardoną buvusiam I. 
W. W. organizatoriui Vinccnt 
St. John ir Clyde Hough iš 
Rockford. Abu jie buvo nuteis
ti už karo įstatymų peržengi
mą. Vincent St. John buvo nu 
teistas 10 metų kalėjimo laike 
garsiosios I.W. W. narių bylos

Du angliakasiai pašauti

Žmogžudžiai taikė res
publikai.

Sako E bertas reichstage
Rathenau laidotuvių ceremoni
jose. Darbininkai streikuoja.

BERLINAS, birž. 27. — Pre
zidentas Ebertas šiandie kalbė
damas reichstage Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio Dr. 
Walter Rathenau laidotuvių 
ceremonijose pareiškė, kad tie 
žmogžudžiai, kurie užmušė 
Rathenau, taikė Vokietijos 
spublikoninei valdžiai ir 
žmonėms.

rė
jos

Gal žuvo ant laivo.
HALIFAX, birž. 25. — 19 

žmonių, kurie išplaukė gclbėji-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šulo: v. .

Šiandie —- Nepastovus, bet mo valtimi į jurą nesuranda- 
daugiausia giedra; biskį vė- ma ir manoma, kad jie yra žu- 
sjau. I vę. Jie yra nariai škunerio

Saulė teka 5:16 v., leidžiasi, Puritan kuris susidaužė 
8:20 vai. j menis ir paskendo.

į ak-

riaušės Hamburge.
žmogus liko užmuš- 
sužeista sumišimuose

Kruvinos
Vienas 

tas ir 10 
Hamburge, kįlusiose delei už
mušimo Rathenau.

Šimtai policijos žvalgų jieško 
užmušėjų. Valdžia paprašė Šuo 
mijos valdžios sulaikyti tris 

žmones, kurie išplaukė laivu 
Rugen iš Sietino, kaipo Angli
jos jūreiviai. Manoma, kad 
tuo keliu galėjo pabėgti žmog
žudžiai.

Paskelbta, kad užsienio rei
kalų ministerija bus vedama 
Dr. Ilaniol von Haimhausen, 
buvusio ministeifo pagelbinin- 
ko.

Pasak socialistų laikraščių, 
Saksonijos valdžia pareikalavo 
iš Berlino valdžios, kad rezig
nuotų šalies gynimo ministe- 
ris Dr. Gessler, nes po jo vald
žia esančio reichsivvehr nariai 
nesenai dalyvavo monarchistų 
demonstracijose.

Streikas prasidėjo
Generalinės unijų 

jos paskelbtasis 24
generalinis streikas turi prasi
dėti šiandie. Tikimąsi, kad į

DENVER, Colo., birž. 25. — 
Frederick, Colo., miestelyj su
sikivirčijus su Colorados mili
cininkais tapo pašauti du strei-

4 airiai užmušti susirėmime.

BELFASTAS, birė. 25. — 
Keturi nariai Airijos’ respubli
konų armijos liko užmušti ir 
keli sužeisti Cushcdall,^kur jie 
iš pasalų užpuolė kareivius ir 
•Ulsterio konstabelius. Kareiviai 
neaplaikė jokių nuostolių.

vakar.
federaci-
valandų

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 27 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Ai Ii jos 1 sv. sterlingų ....... $4.41
Av trijos 100 kronų .......... .
Be.,rijos 100 frankų ............... $7.05
Danijos 100 frankų ........... $21.30
Finų 100 markių ..A............... $2.24
Francijos 100 frankų ........... $8.36
Italijos 100 lirų ...........   $4.75
Lietuvos 100 auksinų ............... 29c
Lenkų 100 markių ..............   2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.13
Olandų 100 guldėmj ........... $38.36
švedų 100 guldSnų ........... $25.63
šveicarų 100 markių ........... $18.97
Vokietijos 1001 markių ........... 29c

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

Nauja Lauky nota.
KAUNAS. — Gegužės mėn. 

30 d. Lenkų Užsienių Reikalų 
Ministcris Skirmuntas atsiuntė 
musų Užsienių Reikalų Minis- 
teriui tokio turinio notą.

“'Ponas Ministcri,
Eidamas Tautų Sąjungos ge

gužės 12 d. rekomendacija, ku
ri kvietė Lietuvos ir Lenkijos 
Vyriausybės sutartį dėl optaci
jos teisės klausimo, aš turiu 
garbės kreiptis į Jūsų Ekselen- 
ciją Lenkų Vyriausybės vardu 
ir siūlyti be atidėliojimo pradė
ti derybas, kad išdirbus optaci
jos konvenciją. Aš siūlau taip 
pat inininių derybų vieta Var
šuvoj arba Kaune ir aš laukiu 
tuo reikalu Jūsų Ekscelencijos 
atsakymo.

Prašau priimti etc.
— Skirmuntas.

Lietuvos atsakymas.
Užsienių Reikalų Ministcris, 

Jurgutis į tą notą davė birželio 
6 d. tokį atsakymą:

“Atsakydamas į Jūsų gegu
žės mėn. 30 d. notą, • aš turiu 
garbes pranešti Jums štai ką:

Jūsų Ekselencija yra suklai
dintas dėl Tautų Sąjungos Ta
rybos rekomendacijos, 
lietė optacijos klausimą. Iš 
rujų, Taryba, priimdama 
mėn Lietuvos deklaraciją, 
šis klausimas galėtų būti 
kusi jos objektu, kai bus suda
ryta bendra taikos sutartis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, iš
reiškė (Taryba) vilties, kad 
abi šatys prieisią prie susitari- 

; skelbimo’mo. Eidama minėtos deklara- 
Jau grįžę balsavimo! ei jos prasme ir Tarybos noru, 

visur tie Lietuvos Vyriausybė pareiškia, 
didžiumoj kad ji yra i>aįiruošusi į 
streiko.

Pranašauja geležinkeliečių 
streiką.

Streikas kils veikiausia liepas 
15 dieną. kuri 

tik- 
do- 
kad 
dis-

CHIGAGO. — Pasitarimai 
tarp geležinkeliečių unijų vir
šininkų apie gręsiantį dalinį 
geležinkelių streiką vis dar te
besitęsia.

(reležinkelių dirbtuvių dar
bininkai, kelių prižiūrėtojai ir 
klerkai visoje šalyje dar tebe- 
balsuoja klausime 
streiko, 
daviniai rodo, kad 
darbininkai didelėj 
stoja už paskelbimą

Kelių prižiūrėtojų unijos vi- idant sureguliavus ginčą, kurs 
ęe-prezidentas Smock sako, 
kad streikas bus paskelbtas 
liepos 15 d. Bet kiti unijų vado 
vai mano, kad delei derybų su 
ge lež i nkdl i ų kompa n i j o m is ?
srteiko paskelbimas užsitęs iki 
rugpiučio 1 dienos.

Neužilgo įvyks visų geležin
kelių darbininkų brolijų ir uni 
jų viršininkų pasitarimas apie 
bendrą veikimą laike streiko.
Pakvietimas išsiųstas ir, did
žiosioms brolijoms, bet dar ne
žinia ar jos dalyvaus, kadan
gi jų nariams nėra nukapotos 
algos. Betgi manoma, kad ir 
jos prisius atstovus, kad susi
tarus ką jos turės 
streikui kįlus.

Viršininkai sako, kad 
bus pareiškimas busiąs 
tas ketverge po dabartinių pa
sitarimų.

daryli

svar-
išleis-

Streiklaužis nušautas
ST. GLAIRSVILLE, O., birž. 

27. — John I. Majors liko nu
šautas ir jo giminaitis sužeis
tas, kada jie kartu su 4 kitais 
streiklaužiais važiavo automo
biliu dirbti į Gatherine Coal 
C6. paviešio kasyklas. Nežinia 
kas iš miško paleido į juos ke
lis šūvius.

TARYTOWN, N. Y., birž. 25 
— Vakar ryte nuo plaučiu už
degimo čia pasimirė aliejaus 
magnatas William Rockefel- 
ler, 81 m., brolis žinomo John 
D. Rockefeller. Jo turtas siekia 
apie $250,000,000. Prieš pat 
mirtį jis pasibudavojo už 
$250,000 sau kapą — mauso- 
leumą. šiaip, apart rinkimo pi
nigų, nieku kitu nepasižymė
jo- <

Komisija Lietuvai dalinti.
E. VARŠUVA. — “Deutsche 

Allegemeina Zeitung” prane
šimu, šiomis dienomis į Varšu
vą atvyksianti Tautų Sąjungos 
speciali* komisija neutralei sie
nai (?) tarp Vilniaus srities ir 
Lietuvos pravesti, remiantis T. 
S. Tarybos nusprendimu. Tos 
komisijos pirmininku Tautų 
Sąjunga paskyrusi pulkininką 
Chardigny.

Nepasisekė pasiekti Everesto 
viršūnės.

. LONDONAS, birž. 26.
Gen. Bruce ekspedicijai nepa
sisekė pasiekti augščiausio pa
saulyj kalno Everest viršūnės. 
Nors ekspedicija pasiekė tokias 
vietas, kur dar žmonės niekad 
nebuvo pasiekę, bet toliau ne
begalėjo eiti ir dabar grįšią at
gal.

Austrijos streikas užsibaigė.

VIENNA, birž. 27. — Strei- 
kilojantis geležinkelių, pašto, 
telegrafo ir telefono darbinin
kai nutarė luojaus sugrįšti Į 
darbą, pasitikėdami, kad pati 
valdžia pasirūpins pagerinti jų 
padėtį, delei ko jie ir buvo su
streikavę.

KEtfOSHA, Wis., birž. 26.— 
Alex Lewando.ski 33 m., pami
šęs iš pavydo, nušovė savo my
limąją Juzę Korddszewski, ka
da ji atsisakė už jo tekėti, ii 
paskui už kelių žingsnių nuo

pradėti Įjos ir pats nusišvė.
Lenkų Vyriausybe derybas,

skiria dvi valstybes ir kartu 
optacijos klausimą po to, kai

vo pirmąjį internacionalinio 
pobūdžio pasižadėjimą Lietu
vos Vyriausybei, padarytą Su
valkuose 1920 metų spalių 
mėn, 7 d.

Prašau priimti etc.
— Jurgutis.

LONDONAS, birž. 26.
Premjeras iLloyd George atsa
kydamas atstovų bute į paklau 
simą, pareiškė, kad Anglija su
tiktų remti pasiūlymą priimti 
Vokietiją tautų sąjungom

GETTYSBUIRG, Pa., birž. 
— Du aviatoriai užsimušė 
mijos aeroplanui nukritus 
3,(XX) pėdų augštumos.

26.
ar-

iš

<r T

LIEUUVON
Važiuokite dabar
su NAUJIENŲ pulku 
didžiausiu laivu.
Kartu bus

smagiau,
geriau,
atsargiau

A

pigiau

Skaitykite pranešimą 
ant antro puslapio.

■

/
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Jungtinių Valstijų žmo 
nių įplaukos.

Sutrauka Basilo M. Manly’o 
kalbos Evanstone geg. 25 d.

1. Kas yra įplaukos? žmones 
yra sukvailinami reikšmės iš
kreipimu, apgaudinėjami su 
gudraus skaitliojimo pagalba.

įplaukos, kaip jos yra nu
statomos koporuotei, partnery- 
bei ir individams besiverčian
tiems verslu, reiškia grynus 
pelnus, gausiai atitraukus vei- 
kinimo, užlaikymo, atnaujini
mo, atmok ėjimo ir kitas lė
šas.

Įplaukos skaitomos gyvenan
tiems iš algos ir užmokesnio, 
reiškia visą uždarbį be atitrau
kimo žmoginūs mašinos užlai
kymui, ar atnaujinimui.

Norint pastatyti individines 
įplaukas ant to paties pamato, 
ant kurio stovi korporacinės 
sąskaitos, įplaukomis tenka 
skaityti tik užtenkamos pragy
venimui algos antviršis.

2. Kaip jos dabar paskaido- 
ma? Turimieji faktai (Ekono
minės tirybos tautinio biuro 
pareiškimas). Gryno pramonės 
gaminio, atitraukus nedarytos 
medžiagos lėšas, 70 nuoš., ei
na gyvenau tiems iš algos ir 
užmokesnio, 30 nuoš. iman- 
tiems miomus, palakius, pel
nus. Ar tas yra bereikalinga 
našta gamingai pramonei?

Viešos įplaukos:
ga

vo 14 nuoš. įplaukų.
Turtingiausieji, 5 nuoš ga-

vo 26 nuoš. įplaukų. .
Turtingiausieji, 10 nuoš., ga

vo 35 nuoš. įplaukų.
'Biedniausieji, 72 nuoš., 

^14 nuoš. įplaukų.
gavo

gavo
2x/-2 nuoš. įplaukų.

Biedniausieji, 5 nuoš 
0.9 nuoš. įplaukų.

1918 m. 521 asmens* pareikš
tų įplaukų buvo suvjrš $500,- 
000, viso $5:16,439,618 — lygu 
500,000 žmonių uždarbiams 
vidutiniai skaitant po $1078 
pareikštus tais pačiais metais 
visiems darbininkams norma
liai dirbusiems pramonėje, įs
kaitant ir raštinių tarnautojus.

Faktai paliečiantiej i paskai
dą uždarbių antviršio virš pra- 
givenamosio-s algos parodo 82 
nuoš. žemiau šito lygio. .Ant
viršio suplaukimas .yra turčių 
rankose. Valdymo koncentra
vimas ir turtų kontroliavimas 
neišvengiamai didėja.

3. Klausimai su kuriais ten
ka susidurti:

gavo

a) Kiek dabartinę turto ir 
įplaukų paskaidą pateisina pa
tarnavimas suteiktas visuome
nes labui?

b) Ar civilizacija negali su
rasti kitų atlyginimo būdų už 
išimtinį patarnavimą be atly
ginimo apsunkinančiu ir suga
dinančiu turtu?

c) Ar šalies gerovė gali to
liau leisti turtams ir įplaukoms 
koncentruotis?

d) Jei ne, tai kaip galima bu
tų įvesti atatin’kamesnė pas-
kaida? »

Perkelkit Savo Taupomus 
Pinigus

PO LIEPOS 1-ai

Į šį Tvirtą Valstijinį Banką
šimtai žmonių nusprendė laikyt visus savo pini

gus šiame augančiame banke, kuriuo yra paten
kinta 20,000 kostumęrių.

šią subatą, liepos 1-mą, atsineškite savo ban
kinę taupymo knygutę. Mes iškolektuosime in- 
terestą ir perkelsime jūsų taupomus pinigus į šį 
didžiausią ant Bridgeporto Banką. Intrestą mo
kėsime už perkeltus arba depozituotus pinigus iki 
liepos 15-ai.

Paklauskit musų, kaip galite investuot dalį sa
vo taupomų 
gurnu.

Atsineškit
gus pas mus

pinigų, kad uždirbtų 6% su sau-

savo knygelę ir patikite savo drau- 
šį vakarą.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street, 
Chicago.

Bankas atda
ras šį vakaru
— 6 — 8.

Tik atsineškit sa
vo knygelę, o mes 
perkelsime jus pi
nigus.

Mes parduodame reikmenis — Leiskite 
mumis patarti PATIKIMĄ žmogų kuris 

dratus išvadžios!
Kur ne būt jūsų apielinkėj yra pilnai 
patikėtinas elektrikinis kontraktorius, 
kuris Uratus išvadžios ju.sų namuose 
kaip turėtų būti, kad lengvai pasukus ir 
šviesa pasirodo ir suteiksime puikiausius 
fixtures. Jis suteiks VELTUI apskait- 
liavimą.

Klausk musų jo vardo 
Tel. Randolph 1280, Local • 287 ' 

Commonwealth Edison Co.
72 West Adams Street

______a________

Išvadžiokite dratais elektrai 
namus ant lengvų išmokesčiy.

BAMBINO
Vaisbaženklia Rcg. 8. V. Pat. Biure

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

DR. W. YŲSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Lafayette 2814f
Vai.: 9:30 A. M. iki 9 P. M.

J. Bolton D. M. Ex.
Nervų ir nugarkaulio specialistas

4622 S. Winchester Avė., Chicago,

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:80; 8:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

Jis linksmas, nes turi

LAZURKOS

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

Puikiai
f , N-

sutaisytos, dvidešimts kartų j 
smarkesnėms, negu papras-t 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLD0G BLtff
Prašyk savo groserninko Bull Dogft 

lazurkų. I . r
J. L PRESCOTT CO., I 

htew York

'llAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau I 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labora
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.
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PUIKIOS NAMINĖS GYbUOLfiS "

(Geras tonikas) 
žinomas per 25 metus

Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiamo 
paštu — $1.25 už buteli.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

LIETUVON
su Naujienų Palydovu

A A

1739 So. Halsted St., Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

' JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 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 morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758 <
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395___ ,

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3676

I V. W. RUTKAUSKAS Į 
Advokatas

29 So. La S’alle St. Room 536
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

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

IZ’AD Kiekvienas kas keliauja 
* Lietuvon galėtu atlikti savo 
kelionę kuosmagiausia ir be jokių 
klapatų, NAUJIENOS parūpino 
puikiausia ekskursiją Lietuvon 
didžiausiu C u n a r d linijos laivu 
BERENGARIA, kurs išplauks iš 
New Yorko, rugpjūčio 8 d. Tuo 
laivu važius vyriausias Naujienų 
redaktorius P. GRIGAITIS ir 
asmeniškai prižiūrės, kad keliauto
jams nieko netruktų.
Jeigu norite smagios keliones ir geriausio 
aprūpinimo nuo Chicagos iki pat Kauno, 
tuojaus parašykite mums, kad norite prisi
dėti prie Naujienų ekskursijos. Mes Jums 
parūpinsime pašportą, aprūpinsime visus 
kitus reikalus ir duosime visus nurodymus 
iki laivo ir paimsime viską savo globon. 
Laivakortė Jums nekaštuos nei cento drau- 
giaus, o po musų priežiūra Jus busite pilnai 
apsaugoti nuo visokių išnaudojimų, kokie 
pasitaiko kelionėje.
Jeigu norėsite grįžti atgal Amerikon, mes 
parūpinsime, kad galėtumėt grįžti už šešių 
mėnesių be jokio klapato.

Gerb. Naujienos:
Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija laivu 

Berengaria rugpjūčio 8 d. Malonėkit^ tuojaus man prisiųsti 
visas informacijas ir Lietuvos pasporto aplikaciją.

Rašykit mums be atidėlioji
mo, nes laikas trumpas, o rei
kia daug reikalų atlikti prieš 
išvažiavimą. Galite išpildyti 
čia pridėtą kuponą.

Vardas

Adresas

->’■ ■. . ' 1 ■ S” ;• ■

.r.7/,.,/.L - .4’ v. ‘J . „r',

Su pagarba,

NAUJIEIMOS

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.Ik ■ .. ...y

S. W. BANĖS
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chijcago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. 111.^

A; MASALSKIS 
Graborius;

Atliekame dar
bą kuopi giau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nyo $3 ir aug- 
šciau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su €£C1 
fixtures *Pvw
Darbą g vara n tuo j ame.

Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard Į

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Išpardavimas
Mes dabai* pirkome bankrutijusios 

firmos staką, 400 vyrų siūtų ir bver- 
kotų, vėliausių madų ir galime 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 Halsted St., 2 įėjimai: 

1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 
atdara vakarais iki 8:30 vai. vakare.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

1 ............... .
miestuose namai dėl tų pačių 
priežasčių turės eiti pigyn. To
dėl juos verta parduoti, ir kuo- 
greičiaus tuo geriaus. . Abejuo
se atsitikimuose čia, žinoma, ei- ar penkiais, 
na kalba tik apie gyvenamuo- kam reikia pasiskolint ant mort- 
sius namus.

Apsidraudimas. —Įvykęs per
eitą savaitę S. L. A. seimas vėl 
atkreipė lietuvių domę į apsi
draudimą. Ištikro paskutiniais 
keliais metais apsidraudimas bu
vo pastumtas į ša'lį kaipo nesvar
bus dalykas, žmonės buvo įsi- 
gardavę arba umu laiku bolše- 
vikijos karalystės sutverti arba 
“spešelais” pralobti. Bischąffas 
ir Leninas žaidė lygiai tais pa
čiais žemais žmonių instinktais 
ir rods bene panašių pasekmių 
atsiekė. Bolševizmo ir bischof- 
fizmo orgijos jau pasiekė čiu
kuro, ir žmonėms dabar ateina 
eilė išsipagirionti su skaudamo
mis galvomis. Tai yra labai 
žingeidus apsireiškimas, kad 
mūsiškiai bolševikai Susivieniji
mo Lietuvių Seime Detroite už
simiršdami svarstė “buržujiš
kus” ar “patriotiškus”, ar “buo- 
žiškus” apsidraudimo klausi
mus. Bet tie klausimai jiems 
buvo kaipo girtam rūgštūs agur
kas. iJe be abejo turėtų padė
ti išsipagiriojimui.

Visiems, kurie nori pinigais 
daugiaus pinigų padaryti, apsi
draudimas turėtų būti pirmiau- 
siuoju investmentu. Tai yra tik
ras darymas pinigų, tai yra in- 
vestmentas, kurs neša tikrą au- 
gščiausią procentą. Galėjimas 
užtikrinti savo šeimynai vieną 
tūkstantį dolerių nelaimės atsi
tikime už mažiausią metinę mo
kesti} — yra ištikro palaima 
darbininkui žmogui. Kiekvienam 
tokia apsauga yra pilnai priei
nama ir nei vienas be jos nepri
valėtų būti, nežiūrint koks jo 
uždarbis nebūtų.

Mes manome, kad ateinančiais 
išsipagiriojimo ir atsipenkėji- 
mo metais žmonės skubiai grieb
sis tokių pamatinių dalykų kaip 
apdrauda, ir todėl Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje gali 
laukti daug geresnių metų. Su
prantama, be veikimo iš pusės 
valdybos biznis savaimi gali ne
augti, bet patogesnis laikas gal 
inkvėps sumanumo ir valdybai.

Priemiesčių žemė. — Ateina 
laikas, kada žmonės nebenorės 
gyventi miestuose dideliame su
sigrūdime. Už dešimties metų 
kiekvienas didelis Amerikos 
miestas bus išsiplėtęs toli-toli 
į dabartimus laukus, — kur per 
dvidešimtį mylių nuo miesto da
bar yra tik farmos, bus ten 
miesto gatvės, miestiečių apgy
ventos. Miestuose (centre) gal 
būt pasiliks gyventi patįs bied- 
niausi žmonės, kuriems bus per- 
brangu kasdien važinėti po dvi
dešimtį mylių į darbą, arba ne
galima nusipirkti namuko. Chi
cagos miestas jau panašiai plin
ta. Desėtkai mylių chicagie- 
čiams jau išrodo trumpomis. Tą 
padaro automobiliai ir geri ke
liai. Automobilių ir “busų” be- 
sidauginimaa ir greitas plėtoji
masis lygių‘kaip stalas kelių di
džiai suartino apielinkės mies
čiukus su Chicagos centru. Už 
keliolikos metų gal tokia gatvė 
kaip Roosevelt (12) tęsis, apgy
venta žmonių, iki pat Genevos 
miesto; Western avė. tęsis iki 
Stegerio; Milwaukee ave.tęsis 
iki Wheelingo; Sheridan Road 
jau dabar yra beveik 'be per
traukų apgyventas turtingų 
žmonių kone iki Waukegano.

Išvedimas iš to yra padaryti
nas tas, kad priemiesčių žemė, 
ypač pagal svarbiųjų gatvių li
nijas, neužilgo pabrangs. Dabar 
laikas nusipirkti žemės už mies
to geresniose vietose. Perkant 
geriausia pirkti ten, kur dar ga
lima gauti pigiai, ir pirkti ne 
lotais, bet akrais, kur dar par
duoda akrais. Antras iš to pada
rytinas išvedimas yra — kad

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi

cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 3714jC., centralizuotas 371/2C., 
ladles 29 ir 30c., pakeliuose 26 ir 
27c., kaina rataileriams statinu- 
kės 41c., spaustos 43c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 21c., paprastai pirmuti
niai 20c., ir 2OV2C., įmaišyti 
lotuose 21c. ir 2iy2c., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 27c. ir 
28c., margiukai 18c., purvinu- 
kai 19c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur-1 MRS. A. MICHNIEWICH 
kės 25c., vištos 22c., gaidžiai 
14c., antys 20c., pavasariniai an- 5 
tukai 33c., žąsys 12c., pavasari
niai žąsiukai 23c.

NEGYVA PAUKŠTIENA —
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 24 ir 
25c., gaidžiai 16 ir 17c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVĖS — Virginia $4.90 ir 
$5.15 už 100 svarų maišą; sald
žiosios $1.00 ir $1.50 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — 
$1.50 ir $2.00 statinės; 
vyšnios $2.00 ir $3.00; 
$7.00 ir $7.50 dėžė; 
$8.50 ir $9.00 kreitas.

Šerą, bet norinčių pirkti nesira
do. Dabar nei pasiūlymų nebe
sigirdėti. Agento A. M. Matt- 
heus, kurs pardavinėjo tuos šu
nis, ChUagoję nebėra. Girėjo- 
me, kad jis gyvenąs Gary mies
te.

Nusmukimas, Kingman kom
panijos pirm negu ji pradėjo gy
vuoti, dar sykį parodo, kad su 
naujų nežinomų kompanijų šė- 
rais reikia, būti labai atsargiais. 
Tik mažas nuošimtis naujų 
kompanijų išlieka ir išauga į 
dideles. Didelė didžiuma pra
puola ir žlunga į jas indėti pini- 

dabar neša 6 ar 7 nuošimčius, I R'a>- Darbininkui žmogui ga.li- 
neužilgo dar 'labiau pabrangs. ma dėti pinigus tik į geriausius 
Kas turi nusipirkęs gerų bonų, užtikrintus bonus ir iš dalies j 
tegul juos laiko ilgesniam lai- didžiųjų pastoviųjų kompanijų 
kui. J ' pė>'us- ,

—KI. Jurgelionis.* ¥ I
Apie Cleveland Standard Parts 

Nauji bonai. Iki šiol įvai- įr American Road Machinery Co. 
rios kompanijos išleidžia daugy- šėrus.
bes įvairių bonų augštais nuo
šimčiais. Daugumas iš tų nau- Klausimas.
jų augštų nuošimčių bonų yra Gerbiamas Naujienų 
visiškai nesaugus, ir savo pri- Biznio žvelgėjau, 
žadu neišlaikys už keleto metų. Aš meldžiu Tamstos pasakyti, 
Tokių naujų bonų reikia nepirk- kokioj verčioj yra Šerai — 
ti. Didesnio nuošimčio gavi- common stock—šių dviejų kom- 
mui patartina pirkti tiktai di- Panb’u: American Road Machi- 
džiųjų kompanijų senuosius bo- nerY Go. ir Oleveland Standard 
nūs, kurie yra išleisti ilgesniam Batrs kompanijos — už ką iš- 
laikui ir visuomet mokėjo ir mo- kai110 tariu širdingą ačiū. Tai 
ka nuošimčius.—Kl. Jurgelionis. | ne Gk aš vienas noriu žinoti apie 

šitus šėrus, bet daugumas žmo
nių bus Tamstai dėkingi. Su go
done, M. A. Z.
Atsakymas.

American Road Machinery 
kompanija veda labai menką 
biznį ir jos Šerai turi labai ma
žą vertę. Pirkėjų tiems Šerams 
sunku rasti. Pereitais metais 
tie Šerai buvo parduodami po 
vieną dolerį, vėliaus už juos bu
vo vienas-antras pasiūlymas po 
du doleriu už Šerą.

Cleveland Standard Parts 
kompanija yra resyverio ranko
se ir kabo tarp dangaus ir že
mės. Pereitais metais jos 
common Šerai buvo parduodami 
vos po 50 centų už šėrą. šiais 
metais jų kaina buvo pakilus 
iki $6.00 už šėrą, bet vėliaus vėl 
nupuolė iki $4.00 .

—Kjl. Jurgelionis.

ros neužilgo susiliginti su ry
tais. Greit septynių nuošimčių 
ant pinigų nebebuse galima gau
ti. Reiks pasitenkinti keturiais 

Tas reiškia, kad

gečiaus pinigų, tas geriaus pa
darys palaukęs su paskola, kol 

• gaus ant mažesnio nuošimčio. 
Šerai ir bonai. — Per paskuti-/^8 reiškia, kad bonai, kurie

ni dvi savaiti Amerikos svarbes
niųjų Šerų ir iš dalies bonų kai
no sbuvo šiek-tiek nupuolę. Tai 
įvyko dėl laikinų priežasčių, dėl 
Europos dalykų neaiškumo, o 
gal ypač tokdel kad dabar vasa
ra, o vasarą dažniusia įvyksta 
Šerų atpuolimas, kada birža vei
kia daug lėčiau, šituo laikinu 
Šerų atpigimu patartina pasi
naudoti tiems, kurie turi ištek
liaus 'laikyti dalį savo pinigų Še
ruose. Šerų kįlimas augtyn dar 
toli-gražu nėra užsibaigęs. Kįli- 
mo laikas tęsėsi dar tik devynis 
mėnesius, o jis niekad istorijoj 
nebuvo trumpesnis už du metu. 
Dar ne mažiaus kaip metai lie
ka Šerams kilti. Kas turi ge
resniųjų Šerų, neturėtų jų dabar 
parduoti. Už kokių metų jis be 
abejo gaus už juos daug dides
nius pinigus negu dabar, žino
ma, čia eina kalba tik apie ge
riausius šėrus iš tokių grupių, 
kurios buvo musų kartas nuo 
karto nurodomos. Nuo dabar 
didesnio šėrų kį'limo dar turės 
susilaukti: vario kompanijos, 
chemiškų trąšų kompanijos, ge
ležinkelių kompanijos ir cukraus 
kompanijos. Iš viso kompani
jų lauktino pakįlimo žvilgsniu 
pirmon vieton galima dėti Ana- 
conda, Utah Copper, Nevada 
Consolidated; iš chemiškų trą
šų — Amer. Agricultural Che
mical Co. ir Virginia Carolina 
Cheni. Co.; ir geležinkelių — 
Baltiinore & Ohio, St. Louis St. 
Francisco, New York Central ; iš 
cukraus kompanijų — Ameri
can Beet Sugar, Cuban Ameri- 
con, Cuba Cane, Punta Alegre.— 
Bonų srityje visi musų pirmiaus 
patartieji bonai yra puikiausiais 
pirkiniais.

Pinigų atpigimas. —Amerikos 
rytuose skolinamieji pinigai jau 
atneša daug mažesnį nuošimtį. 
Vakarai (Chicaga ir toliaus) tu-

Klausimai ir Atsakymai.
Apie Kingman Zinc Mining Co.

Klausimas.
Gerbiami Tamstos:

Ar nežinote apie Kingman 
Zinc Mining kompaniją? Ar ji 
daro kokį biznį ar ne? Aš tu
riu šėrų ir už tuos šėrus nieko 
negaunu. Taipogi aš mislinu, 
kad ir Chicagos daug lietuvių 
priguli j tą Kompaniją. Tai pra
šau patalpinti į laikraštį, kurio 
aš kasdien labai laukiu. Ba laik
raštis Naujienos tai yra geriau
sias Amerikoje. Jis pamokina 
kaip žmogui ant Svieto gyventi, 
ne taip kaip kiti laikraščiai, kur 
tk moka keikti ar šmeižti.

Pasilieku su pagarba,
Juozas augus,

Lucerne Minės, Pa.
Atsakymas.

Kingman Zinc Mining kom
panija, kaip mums žinoma, ne
daro jokio biznio. Jis Šerai ne
turi vertės. Pereitais metais 
(1921) gegužio mėnesyje tie Še
rai buvo siūlomi po 2 centu už

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, NevYirk.NYU

e!LIETUV\hambur GĄ.pTu/^a, 
k .ARbA, LTEPOją. ~ 

' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų įuostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADAL1N. 

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių,
6-šių ir 8-nių LOVŲ

LATVIA ............................................ L July 5
ESTONIA ..... .....a.......................... Liepos 12

TREČIOS KLASOS KAINOS I: 
HAMBURGĄ $103.50 — P1LIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

TIESI

CANADIAN PACIFIC
Į PILIAVĄ LIBAVĄ

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA 
Keleiviai turi dalini susijungimą prie Southamptono be suvė. 

lavimo bei nepagabumų.
SEKANTI IŠPLAUKIMAI

EMPRESS U ŠKOTIJOS (Montrealo) Birž. 23
. _1 Glasgovvą Birželio 24

------  ---- ™—1 Cherbourg ir
’ Birželio 27 
Birželio 30.

Liepos 1 
Liepos 3.

Keleiviai gali apleisti Chicago pora dienų 
pirma laivo ičplaukimo.

Keleiviai plaukianti iŠ QUEBEC, pribūva 
Iš ryto ir plaukia tiesiai prie laivo nuo
šaliai stovinčio. NEI PAVJtLŪOSIT, NEIVIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS. *

Visi trečios klesos keliauninkai turi lo- 
uždarytuose kambariuose.

TREČIOS
Chicagos
Chicaproa 
Chicagros

CORSICIAN į _ _
EMPRESS of Scottland

Hamburg
LiverpolMONTCALM

METEGAMA . ___ _r..„
SCOTIAN ) Southamptoną

vas
KLESO8 KAINOS 

iki Piliavai $185.71
iki Memelio 136.21
iki Llbavo 136.21

. 12-- $5.00
kitais reikalais, kreipki* 

bile laivakorčių agento, arba
ELWORTHY, 40 N. Dearborn

Nuo
Nuo
Nuo__ ___ ____ ___ __

Karės taksų reikia pridėti
Laivakorčii 

tčs prie 
prie R.

CHICAGO ILLINOIS

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 

Telefonas Yards 1119-J

Obuoliai 
rūgščios 
grėpsai 

orančiai

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak 
tikavusi Penn- 
silvanijoa ho«- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
ritokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

'OMO'

Jis užlaiko rankas mink 
štas ir gražias.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Sujudink savo odą!

Tūkstančiai motery my
li Lifebuoy už jo minkštu
mą, 'smagumą, kokį jau
čia po vartojimui.

Tamista taipgi gali jau
sti Lifebuoy tyrumą, švel
numą, paimu ir kokoanu- 
ty aliejy užpilta ant odos.

Moterys, kurios varto
ja Lifebuoy, niekad netu
ri “sausy ranky”.

Pasiskubinkite
gauti didžiausia 
pelną

Dabar vasaros laiku geriausieji Ameri
kos serai atpigo ir suteikia progą patiesti pa
matą gavimui didžiausio pelno, kokio nebe
bus galima gauti į penketą ateinančių metų.

Pasiskubinkite pasinaudoti ta proga ir 
klauskite musų nurodymų, į kokius serus ar 
bonus dėti pinigus, kad uždirbus ateinan
čiais metais didžiausią pelną ant savo pini
gų. Pelnas per metus gali pasiekti 50 nuo
šimčių ir daugiau.

Sužinokite musų pieną.

Tuojaus išpildykite čia pridėtą kuponą 
ir palsiyskite mums nurodytu adresu.

Lane,Richanls&Co
Investment Bankers

Sixth Floor

Union Bank BIdg.

Chicago.

KUPONAS
LANE, RICHARDS & CO 

611 Union Bank BIdg., 
Chicago, III.

Gerb.
Malonėkite suteikti man daugiau žinių apie didžiau

sią pelno pieną perkant šėrus ir bonus.

Vardas

Adresas

iicRZMAN^^
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 95f 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

i.”. 1.... 'i

Telefonai:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vąl. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryto iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880 

k.—i i -- , ,

Telefonas: Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WA1TKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka 
3113 S.Halsted Rt.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gindymo. 
Kiekvienai! e 
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu? 
terims ir 
noms veltui.

at- 
teikiu 

irižiu- 
Scodu

mergi-

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

Optometrist 
Tel. BOU Jevard 6487 
4649 S. Aahland Are. 
Kampas 4 7-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 vale 
Phone Canal 02E7

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8.
' Leavitt St. Tel. Canal 6222, 
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—13 pfa^
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Ne visur 
reakcija laimi.

Europos laikraščiai rašo 
apie municipalinius (savi
valdybių) rinkimus Genevos 
kantone, Šveicarijoje. Jie 
yra įdomus tuo, kad rodo, 
jog ir tarp franeuziškai kal
bančiųjų darbininkų ima įsi
galėti socialdemokratija.

Genevos kantonas nuo se
nai buvo silpna vieta Šveica
rijos darbininkų judėjime. 
Jisai buvo silpnai suorgani
zuotas ir socialdemokratai 
turėjo jame mažai įtakos. 
Pirm karo darbininkų judė
jimas tenai priimdavo anar- 
cho-sindikalistinį pabudį, o 
paskutiniais metais jisai pa
linko į komunizmo pusę. 
Reikia dar pridurti, kad ka
ro laiku dalis Genevos dar
bininkų nukrypo į tautinį 
šovinizmą, sekdama paskui 
savo vadą, Jean Sigg’ą.

Bet štai ką parodė rinki
mai, įvykusieji pardžioje ge
gužės mėnesio. Visose savi

valdybėse social-demokratų 
partija gavo daug balsų, o 
pačioje Genevoje ji pravedė 
į miesto tarybą 14 kandida
tų prieš 27 buržuazijos at
stovus. Paskutinėje miesto 
taryboje social-demokratai 
turėjo tiktai 4 atstovus.

Patriotinė darbininkų ju
dėjimo srovė neišrinko nė 
vieno atstovo į Genevos ta
rybą. Komunistų partija 
taip pat nė vieno.

Iš to aiškiai matyt, kad 
darbininkų masės tame 
franeuziškai kalbančiame 
kantone jau eina paskui so
cialdemokratiją. Vokiškoje 
gi Šveicarijos dalyje social
demokratija jau yra senai 
užkariavusi darbininkus. 
Komunistai, kurie mėgino 
pagal komandą iš Maskvos 
suskaldyti Šveicarijos social
demokratų partiją, sugebėjo 
atplėšti nuo jos tiktai visai 
nežymią dalelę ir šiandie ne
turi jokios įtakos.

Apžvalga Į
DU VEIDU.

Kauno “Socialdeniokriatas” 
rašo: <•

“Lietuvos Komunistų Par
tijos C. K. raštu balandžio 
24 dienos buvo padaręs mu
sų Partijos konferencijai pa
siūlymų: išvystyti tarp Ame
rikos lietuvių darbininkų 
agitacijų prieš ‘laisves’ pas
kolų, Lietuvos valdžios orga
nizuotų ir už aukų rinkimų 
Lietuvos darbininkų judėji
mui paremti. L. K. P. C. K. 
siūlė vesti tų agitacijų Ame
rikoj suderintai.

“Konferencija nutarė: pa
tvirtinus tų pozicijų, kurių 
užėmė ‘laisvės’ bonų klausi
mu Partijos Centro Komite
tas, atmesti L. K. P. C. K-to 
pasiūlymą dėl tų pačių mo
tyvų, kurie buvo išdėstyti 
Partijos C. K-to atsaky
me komunistams”.
Tame atsakyme buvo nuro

dyta, kad Lietuvos komunistai 
turi, viena, išmokt vadovautis 
Lietuvos darbininkų reikalais, 
o ne šokti pagal Maskvos muzi
kų; antra, kad Lietuvos komu
nistai turi paliaut šmeižę so
cialdemokratus, jeigu jie nori 
bendrai su socialdemokratais 
veikti.

Bet Lietuvos komunistai vi
sai neketina pasimokinti iš ši

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis.
Dainavos šalies seny žmonių 

padavimai.
I. DAINAVOS DAINA.

“Dainavos šalies senų žmonių padavimai” — 
jau gerokai prieš karą daugelio lietuvių pasidariusi 
mylimiausioji knyga. . Ypač jaunimo. Ypač tų, 
kurie dainuoti myli. Ypač tų, kurie dusioje jauni 
yra. Apie tų knyga nei kritikai ilgų straipsnių 
nerašė, nei visuomenė tarpusavy kalbėjos. Tik
tai ties ja jaunuolis ilgas mėnesienos naktis ry
mojo, tiktai ties ja liūdna sesulė godeles godojos, 
tiktai ties ja inteligentas, vėlą vakarą grįžęs iš 
sunkaus dienos darbo, sielai poilsio ieškojo.

“Dainavos šalies senų žmonių padavimai” 
dabar išėjo antra laida *) ne tokia, kaip pirma 
ant liekno poperio, paprastais rausvais apdarė- 
liais, — dabar išėjo puikiu leidiniu, jauno, talen
tingo lietuvių dailininko Adomo Galdiko iliustruo
ta. Išėjo daugelis tūkstančių egzempliorių, išėjo 
daugiau negu buvę galima laukti, kad lietuvių 
publika išpirks, o tuo tarpu ta knyga taip skubiai 
tirpsta iš knygynų lentynų, o tuo tarpu ta knyga 
randas jau nebe tik lietuvių inteligento vargin
gam butely, bet ir ūkininko trobelėj/ir vargdie
nio bakūžėlėj, ir kareivio apkasų liūdnoj Undinė
lėj...

Kodėl tą knyga lietuviai taip myli? Ar to 
dėl kad ji butų, kaipo meno veikalas, kokia nors 
tobulybė, reikštų kokia nepaprastą galybę, kuri 
ateina ir užburia žmogų prieš jo valią, prieš jo

tų patarimų. Savo laikraštyje 
“Tiesoje” jie pila pamazgas 
ant Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos ir sako:

“Ar vieta tenai nors vie
nam susipratusiam darbinin
kui?”
Iš vienos pusės komunistai 

rašo laiškus socialdemokratų 
partijai ir kviečia jų į bendrų 
darbų, o iš antros pusės drab
sto jų purvais ir kursto prieš 
jų darbininkus. Dviveidžiai!

“KAIRIEJI” IŠVIEN SU 
SIRVYDU.

liucija, “paremta ant klosimo 
darbininkų kovos pamato.” 
Nežiūrint tautininkų protesto, 
šita rezoliucija tapo pervary
ta, ir tautininkai pareiškė, kad 
jie \ pasitraukia.

Kodėl “kairieji” šitaip pasiel
gė? Juk draugijų konferencijo
je ir jos išrinktoje komisijoje 
jie patys dalyvavo, taigi komi
sijos pagamintoji rezoliucija 
išreiškė ir jų nuomones. Jeigu 
bendras veikimas buvo nutar
tas, tai nereikėjo jo ardyti. Sa
vo duotąjį žodį reikia gerbti, 
jeigu' nori, kad tau žmonės ti
kėtų.

Pereitų savaitę Didžiojo New 
Yorko lietuviai parengė pro
testo mitingų prieš Johnsono 
bilių, kuriuo norima suvaržyti 
ateivius. Tam parengime daly
vavo įvairios srovės ir kalbėję 
įvairus kalbėtojai. Pasak “Lais
vės,” pirmas kalbėjo nuo tau
tininkų p. Sirvydas, antras — 
nuo “darbininkų partijos” p. 
Siurba, trečias — A. Rimbo 
(tur-but nuo “darbininkų su
jungęs”).

Susirinkimo pirmininkas, pa
sak to paties Brooklyno laik
raščio, šaukė kalbėtojus nuo 
katalikų srovės, nuo “Garso” 
redakcijos ir nuo “Tėvynės,” 
bet jų nebuvę. Buvę, girdi, 
kviesta kalbėti ir Ncw Yorko 
valstijos senatoriai ir kiti po
nai, bet jie nepasirodę.

Mes nepeikiame brooklynie- 
čių, kad jie pastatė ant vienos 
estrados kalbeli p. Sirvydų su 
“draugu” Siurba ir Bimba, ir 
norėjo, kad kalbėtų taip pat ir 
klerikalų atstovai. Johnsono bi- 
lius yra pavojingas visiems at
eiviams, nežiūrint kokioms 
partijoms jie priklauso, todėl 
tokiamb mitinge partijų skir
tumai galėjo būt atidėti į šalį. 
Bet komunistai, dalyvaudami 
šitokiame mitinge, nusižengė 
prieš savo “principus,” kuriuos 
jie skelbė per keletu pietų.

Kai Amerikos lietuviai aną
met sujudo rengti bendras 
protesto demonstracijas prieš 
lenkų įsiveržimų Lietuvon, tai 
komunistai keikė demonstran
tus susiriesdami, ypatingai nie
kindami. socialistus, kam jie 
“susidėję su atžagareiviais 
tautininkais ir klerikaląis.” 
Tuos savo priekaištus socialis
tams jie dažnai da jr šiandie 
pakartoja.

Bet Brooklyno “kairieji,” 
susidlędami su kitomis srovė
mis, visgi neiškentė, nepadarę 
kiaulystės. Susirinkimui tapo 
pasiūlyta protesto rezoliucija 
prieš Johnsono bilių, pagamin
ta draugijų konferencijos ko
misijos. Tuo tarpu tečiaus, 
kaip sako “Laisvė,” tapo pa
duota “iš pasalios” ir kita rezo

Rusijos revoliucijos 
nauja fazė.
Alexander Berkman.

(Keli metai atgal Amerikos 
valdžia deportavo Berkmanų į 
Rusiją. Rusijoj jis turėjo pro
gos savo akimis pamatyti, kaip 
bolševikai vykdina “rojų” ant 
žemes. Paragavęs bolševikiškų 
pyragų, jis drauge su Gold- 
mane išvažiavo į Švediją, 
šiame straipsnyj Berkman’as 
vaizduoja tų tragingų Rusijos 
žmonių padėtį, kuri susidarė 
dėl bolševikų šeimininkavimo. 
Jis sako, kad toji padėtis susi
dariusi dėl to, kad bolševikai 
valdų šalį remiantis Markso 
filosofija. Kai dėl to priekaiš
to “The New York Call” teisin
gai pastebi, kad Rusijos nelai
mė pareina ne nuo to, jog ša
lies valdymo pradan buvo de
dama Markso filosofija, o grei
čiausia nuo to, jog bolševikai 
nutolo nuo Markso filosofijos).

Neužilgo Rusijoj bus apvaik
ščiojama Spalių Revoliucijos 
penkių metų sukaktuvės. Su- 
l’g bolševikų vadų pareiški
mais, revoliucija buvusi nuo
latinė eiga į visiška komuniz
mo įgyvendinimų. “Musų ko
munistinės rutulus naujas eta
pas, naujas periodas,” rašo Ra- 
dek’as savo straipsnyj antraš
te ‘Die Naeėhsten Aufgaben 
der Kommunistischen Interna
tionale’ (vol. 1, No. 43), “ne
prieštarauja musų pirinesnia- 
jai pozicijai, kovai dėl proleta
riato diktatūros ir sovietų re
žimo įgyvendinimo.” iBe to, jis 
da prideda: “Kelias yra skirti
nas, bet tikslai pasilieka tie 
patys.” Leninas daro irgi pana
šų pareiškimų. “Musų žygia
vimo greitis kiek susilpnėjo,” 
jis sako. “Mes pasitraukiame 
kelius žingsnius atgal, kad pa
kankamai sustiprėjus tolimes
nei žygiuotei.”

Bus ne pro šalį pažiūrėti į 
dabartinę komunistinės rutu- 

Jos fazę, išanalizuoti naujo eta
po pobūdį, kad suradus ar iš- 
tfkrųjų .tik “kelias yra skirti

nas, bet tikslai pasilieka tie 
patys”; ir ar Lenino trauki- 
mos atgal teikia Rusijos revo
liucijai “susUpįėjimo tolimes
nei žygiuotei.”

Todėl panagrinėkime (1) 
dabartinę Rusijos ekonominę 
padėtį ir kaip ji atsiliepia į 
miestų proletariatų ir kaimie
čius; (2) Rusijos vidujinės po
litikoj sąlygas ir bolševikų už
sienių politiką, ir (3) dabarti
nio etapo svarbumų ir jo psi
chologinius ir socialinius davi
nius.

Ekonominė padėtis.

‘ Naujoji bolševikų ekonomi
nė politika yra tik milžiniška 
azartinė loša. Patys komunis
tų vadai prisipažįsta, kad jos 
pasisekimas proletariato žvilg
sniu yra pamatuojamas vie
nintele viltimi, jog neužilgo 
pasaulio kapitalizmas sugriu- 
siųs. Tatai yra labai charakte
ringas bolševikų galvojimo 
bruožas. Leninas yra Ibseno 
Nora Rusijoj; revoliucija yra 
jo “Lėlės Namai.” Jis visuo
met laukia “stebuklų.” Tuo 
laukimu yra permirkusi visa 
bolševikų politika. Revoliucin
ga Nora labai nusivylė, kad 
laukiamas pasaulio revoliuci
jos stebuklas neišsipildė prana
šaujamu laiku. Nors stebuklas 
neišsipildė, bet Nora nieko iš 
tos lekcijos neišmoko. Ji ima 
tikuti naujam stebuklui — j 
tai, kad neužilgo pasaulio ka
pitalizmas sugriusiųs. Mes tu
rime “pamato tikėti,” didis 
komunistų teoretininkas Bu- 
charin’as tvirtina, kad kovoj 
prieš naujų Rusijos kapitaliz
mų darbininkai laimės,” nes 
krizis palies viso pasaulio ka
pitalizmų. Ir “jeigu proletaria
tas laimės tų didelę istorinę 
kovų, tai Rusijos kapitalistų 
grupės musų sistemoj — prie
šais savo valių ir norus — at
liks naudingų darbų darbinin
kų klasei.” (Žiūrėk Bucharino 
“Ekonomines Formos Sovietų 
Rusijoj.”)

Tai yra ištilį,rųjų neortodo- 
ksnis marksizmo aiškinimas, 
kad kapitalizmas atlieka darbi
ninkų klasei naudingų darbų. 
D^žimfėlkime, kaip tas naujas 

stebuklas pasireiškia Rusijoj.
Naujoji bolševikų politika 

legalizavo privatinę nuosavybę 
ir prekybos laisvę. Sulig bol
ševikų klasifikuoto, atatinka
mos industrines ir ekonominės 
formos vystosi į penkias ma
žiau ar daugiau ryškias kate
gorijas:

1. Valstijos monopolizacijas, 
kurios priklauso jau nusavin
tos industrijos. Tos industrijos 
yra vedamos grynai kapitalistų 
trus.to principais, įskaitant al
gų sistemų darbininkams ir ki
tiems samdininkams, o taipgi

(daugyj atvejų) nudalinį darbą 
ir viršlaikį. Didesnė dalis tų 
valstijos trustų gamybos išdir
biniai yra skiriama atdaroms 
kompelicijai naminėms ir už
sienių rinkoms.

2. Industrijas maišyto pobū
džio. Jos dalinai priklauso val
stijai ir dalinai kapitalistų gru
pėms. Tai yra korporacinės įs
taigos, kurioms domisi ne tik 
Rusijos, bet ir užsienių kapita
listai. Tokiose įstaigose valdžia 
turi mažesnę ar didesnę skai
čių šėrų. Pelnu pasidalinama 
sulig šėrų skaičium. Tose įstai
gose jau prasidėjo atkakli ko
va, kadangi kapitalistų grupės 
stengiasi pasigriebti kontrolę j 
savo rankas.

3. Koncesijos ir parandavi- 
mai. Tos įstaigos tik teoriniai 
priklauso valstijai, o praktinei, 
jos yra kapitalistų grupių arba 
pavienių asmenų rankose. Jie 
turi teisės būdavo t i fabrikus, 
pirktis reikiamų žalių medžia
gų, pirktis ir turėti savo nuo- 
savybėj mašinas, didinti savo 
biznį, kada tai paranku, ir 
lankiai vesti jį kaipo privatinį 
dalykų.

4. Privatiniai vedama gamy
ba. Ta didelė gamybos grupė 
yra absoliutinė kapitalistų sa
vastis. Ji lik nominaliniai yra 
valstijos kontroliuojama.

5. Prigelbinė industrija. Tai 
industrijos grupei priklauso 
platus gamybos laukas; be pri- 
gclbines industrijos vargu ga
lėtų gyvuoti pagrindine indus
trija. Ir ta prigelbinė industri
ja randasi kapitalistų rankose 
ir yra jų operuojama. Tai gru
pei priklauso taip vadinamos 
“kustarnija” industrijos, tai 
yra smulkiosios rųšies gamyba, 
kuria plačiai užsiimdavo Rusi
joj kaimiečiai ir darbininkai, 
ir kuri visuomet vaidino labai • 
svarbų vaidmenį žmonių in
dustriniame gyvenime. #

Tatai yra vyriausios naujo
sios politinės ir ekonominės 
padėties fonuos Rusijoj, kurios 
išsirutulavo dėka bolševikų 
pakitėjusiai politikai. Jos aiš
kiai nurodo sparčiai augančios 
valstijos ir privatinio kapitaliz
mo charakterį ir svarbų. Ru
sija tikrai įžengė į intensyvaus 
kapitalizmo gadynę. Jau pra
deda pasireikšti lėtas kripsnys 
į industrijos koncentracijų, 
kuri neišvengiamai veda prie 
darbininkų naudojimo, komer
cializmo ir pasaulio rinkų. Len
ktynės tarp valstijos ir priva
tinio kapitalo dėl viršenybės 
industrijoj ir jos kontrolės ve
da prie aštrios kovos dėl pi
gesnių darbininkų, didesnio 
produkcijos našumo ir siste- 
malingos gamybos, kuri butų 
Kuosa nuo įvairių kliūčių, ypač 
nuo darbininkiškų sumišimų, 
įrankiai to didžiai pageidauja-

ipo dalyko įgyvendinimui, iš 
vienos pusės, yra trustų kūri
mas, ir iš kitos pusės, pilnas 
darbininkų pavergimas.

Pažiūrėkime kas jau padary
ta toj kriptyj paskutiniais ke
liais mėnesiais, pradedant nuo 
to laiko, kai “nauja ekonominė 
politika” įėjo galion.

Vasario 25 d. Maskvos ofi
ciozas .“Ękonomičeskaja Žizn” 
įdėjo Visuomenines ‘Ekonomi
jos Komisariato raportą. Ten 
paduodama tokių faktų.

(Daugiau bus)

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiokose, arba priaiųs- 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

r- i . —...įĮg,.........

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

^Rezortas
Randasi arti St. Joe upes, puiki 

maudytis vieta. Privažiuot galima 
Graham Morton laivu, arba traukiniu 
į B'enton Harbor, tada paimant Dawo- 
gian interurban gatvekarį iki sharai 
kryžiavonės; paeiti 2 bloku į rytus. 
Duodame gerą valgį, šviežius vaisius, 
miegojimas vasarnamiuose. Galime 
sutaupyt keletą dolerių, kadangi pas 
mus pigiau negu kur kitur.

ANTANAS ŠOVA, 
Box 112, 

Sodus, Mich.

sąmonę, prieš jo norų, — ar tai todėl, kad ji žmo
gų paguostų, siūlytų liūdnam žmogui rymastį, 
linksmam žmogui atilsį, pavargusiam — stiprybę 
ir viltį?..

Kame tos knygos galia tokia, kodėl ją lietu
viai taip myli?!

Ištikrųjų, aš pats nežinau, kaip į šį klausima 
atsakyti. Daug aš apie tai galvojau, ilgai sten
giausi suprasti, kame gludi tos knygos galia. Ana- 
tizuoti veikalą literatūros žvilgsniu — veikalas 
toli gražu ne tobulas. Daug kas neišlaikyta, daug 
kas nesuderinta, kompozicija nepidvesta iki galui, 
dramatiniai elementai nepakankamai stiprus ir 
nepakankamai stipriai dramatizuoti, apysakiniai 
elementai — toli nuo apysakos idealo, — anali
zuoti veikalų — jis neišlaikys kritikos pretenzi
jų, — o tuo tarpu jį pradėjęs skaityti — neatsi
trauksi nuo jo, nors skaitytume! ją kokį trečią 
kartą, ketvirtų... Ir tuomet žmogus pradedi ana
lizuoti jau nebe veikalą, bet tiktai savo kritikų, 
savo analitinius metodus, kol, pagaliau staiga įsi
tikini, kad į šį veikalą reikia eiti ne su chirurgo 
peiliu rankose, bet su lietuviška atvira širdimi, 
kaip ji jausti, tikėti ir dainuoti gali. Ir tuomet 
atsiveria kitas visai pasaulis. Ir šis pasaulis yra 
pasaka, ir tai kas yra pasaka, yra lietuvio širdžiai 
brangiausia tikrenybe. Ir ne žodis tuomet stojasi 
kurni, bet kūnas tuomet daros lengvasparnės plėš- 
takčlės skridiniu. Ir ne žodžiai tuomet kalba, — 
tik ta muzika, kuri žodžių forma kaupiasi, kuri 
pati dainą kuria. • '

Ir skaitau Dainavos šalies senų žmonių pada
vimus — dainuodamas. Ne'žodžiais, ne garsu — 
tik širdimi. Ii’ kaž kokia nežinoma, nepasakoma 
žodžiais paiega kelia dūšių ir ūžčioja, ir supa. Ir 
aš nežinau, kam daugiau tikėti — ar tani pasau

liui, kuris aplinkui manęs rustus ir žiaurus kas 
valandikę savo kieta galia man sako — aš esu 
tėvas ir viešpats, — ar tikėti tam pasauliui, kuris 
man amžinasty dainuoja: nei sidabro, nei auksa- 
lio nežada, tik vainikų tai daboja..

Dainavos šalies senų žmonių padavimai —lai 
dzūkų šalies legendos.

Ar visi žino, kuris Lietuvos kraštas Dzūkais 
vadinas ?..

Yra Lietuvoj šalis, kur juodžemio nėra, kur 
vien smiltynai ir šlaitai, kur ežerėliai mėlynieji 
saulės spinduliuos ir paunksnėse raibsta, kur nei 
javai neauga nei duona nedera, kur gyvena var
go žmoneliai mažutėlėje bakūžėlėse, kur tik daine
lės kuo skambiausios dainuojama, 'kur tik žmone
lių kuo narsiausių gyvenama... Taip toli, aplink 
Merkinę garsia, Vilniaus gubernijoj. Tokio var
gingo kito krašto nėra Lietuvoj. Tokių drąsių 
žmonių, kaip dzūkai, nėra Lietuvoj. Tokių skam
bių, tokių puikių dainų nieks Lietuvoj nedainuo
ja — tik dzūkai vargdienėliai...

Dzūkas, by tik naują dainelę išmokti, padai
nuoti — apleis savo ukp savo gyvenimą, alkanas 
bus — o dainelę vis tiktai dainuos.

Dabartinė Dzūkija-— senovės Dainava.
Dainavos šalies senų žmonių padavimai — 

ištiktųjų; aš nežindtau, kaip pasakyti, kur baigias 
gyvenimas, kur prasideda pasaka... Nes dzūkai 
kur kas daugiau gyvena savo dainas dainuodami, 
negu savo smiltynėlius ardami...

Ir tebūnie man atleistina, jei aš pagerbdamas 
dzūkų šalies šventus tėvų papročius, esu ne apaš
talas, — tik tikintis...

II. KAIP DAINA DAINUOJAMA

“Daugelis musų tėvynėje yra puikių ir gra
žių vietų, daugel yra šalių, kur pagarsėjo senų tė
velių darbais, bet tarpu jų visų gražiausia ir gar
siausia Dainavos šalis ir savo aukštais kalneliais, 
ir žemomis klonimis, savo tamsiomis giriomis,, di
džiais tankumynais, kur nei žmogus nepraiena, 
nei žvėris nepralenda, tik maži paukšteliai čiui- 
bonėliai pralekia, tik raibosios gegulės ir lakštin
galėlės, kur ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuo
ja, ten niaurią girelę linksmina...

Bet ir už mažus paukštelius čiulbonelius, už 
lakštingalėles garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, 
Dainavos šalies skaisčios mergelės...”

Ir viena tokia sesulių dainelė — “Milžinka
pis”, kuria dzūkas — dainavietis Krėvė mums 
savo knygą pradeda :

“Ten kur sravus Merkys, bėgdamas tekėda
mas per žalias pievas, per alksnynus, krumotus 
šlaitus, neša savo tyrų vandenėlį platuna Nemu
nėliu, yra ten aukštas ir status kalnas, visų kal
nų aukščiausias, o ant to kalno tvirta pilis, garsi 
Merkines, visų pilių tvirčiausia. Milžinai ją statė, 
ne žmonės; nuo septynių mylių iš vakarų, iš pietų 
ir iš kitų šalių nešiojo jie sunkius akmenis, kur 
guli tos pilies pamatuose..

f Palei pilį plaukė srauji Stangės upelė, daugel 
paslapčių senai piliai pasakodama. “Klausė sena 
pilis sraujo upelio kalbų, kaip klauso įliptas vy
ras kalbos mažo vaiko ar jaunosios mergelės...”

(Bus daugiau)

Phone Monro e 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu

sų armonikos ym 
gvarantuotos.

senas armonikas itMes mainome i 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St.
. Chicago, III.

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos taj. Kcdzie 7715 >

! ' 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. Nedčl. pagal sutarimą 
32(61 Sp. Halsted 6L,. Chicago, III.

1ETB01L ĮcHIGAiT
West 1394 HemJ. 6678”

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

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

V.................... - /

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Markct 4526
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UŽPUOLIKO LAIMĖ.

Town of Lake. — žinomas 
lietuvių sporto rateliuose risti- 
ninkas Bilius Jaras, 4508 Ker
nį itage avė., andaiš vakarą grį
žo namo. Ties 49-ta ir Wood 
gatve pastojo jam kelią plėši
kas ir atstatęs revolverį suko
mandavo iškelti augštyn ran
kas. Jaras betgi drąsus vyriu
kas, jis stvėrė plėšikui už ran
kos, bet vienu pirštu pataikė 
už revolverio galo. Tuo tarpu 
plėšikas iššovė ir šovinys kliu
dė Jarui į pirštą. Jis turėjo plė
šiką paleisti ir tasis dingo. Ja-
lių dienų pasveiks. Bet laime 
plėšiko, kad jis tuo budu ištru
ko: jis vargiai begu butų 
Hejęs daugiau kam nors 
pastoti, kai Jaras 
čiupinėjęs. — J. A.

po sudėjimo aparatas jau ne
veikė. Jis tatai pasidirbo 1 sau 
naują ir bandė sutaikyti vielas 
veikimui, vienok kaip nėr nie
ko, taip nėr. Jis galvojo, galvo
jo it sugalvojo, kad jam pirma 
reikia nueiti pas čigonę pasi
klausti, ar jam pavyks kada 
radio aparatas taip sustatyti, 
kad jis veiktų, ar ne.

Nutarta ir padaryta.
Jis pasiėmė savo aparatą ir 

nudūlino pas čigonę. Čigone 
apžiurėjus aparatą, klausia jo:

—Kas čia, ar bomba
- Ne, čia radio aparatas, 

kurį aš padirbau ir noriu žino
ti, ar jis veiks ar ne.

Čigonė linksmai nusišypsojo 
ir visų pirma liepė jam užsi
mokėti už pasakymą; paskui 
liepė jam atsigulti ant lovelės 
užsimerkti ir gulėti iki 
lieps atsikelti.

Vaikinas padarė kaip 
mas. Čigone pradėjo 
šnabždėti ir jam apie

Morris Fuller, 20 metų neg
ras batvalis vakar bruzdžiuoju 
laiku ties 30 gatve užsirabazdi- 
no ant State gatvės karo vir
šaus ir keikdamas konduktorį 
Jesse Gomaną už reikalavimą 
važiuotpinigių iš jo šovė jam 
į širdį. Nušovęs šoko bėgti. 
Ollie Reod, negras ėmė jį vytis 
ir suėmė jį Šamo Kaplano 
smuklėj ties 28 gat. ir Wabasb 
avė. Fuller turėjo išeigos dieną 
ir visą tą popietį kabinėjosi 
prie yisų toj apylinkėj.

ji pa-

1)0- 
kelia 

pa-ji

IR KOPŪSTAI PAVIRTO 
MUNŠAINŲ.

Būdamas “singeliu” kas kar
tą valgai vis naujoj valgykloj 
ir ten tau kartais tenka kas 
nauja pamatyti.

Vieną vakarą užėjau lietuvi- 
škon valgyklon Įlietų pavalgyti.

ras patarnavimas. Atsisėdau ir 
iš ant dugno prie stalo, kur 
jau pirmiau atėjusieji svečiai 
stiprinosi, ir laukiu “orderio”. 
Vienas svečias sale manęs 
maudosi dideliam kopusių du
beny — prisilenks prie dube
nio, įmerks savo tisus, papurkš 
ir vėl žiuri dubeniu. Ant galo 
jis kyšt pirštą dubenin, pasi
ėmė stiklę, supylė į jį kopūs
tus ir iškėlęs stiklą augštyn, 
sveikina mane.

-<Bai-gaš.. .išš. Tai kad Dži- 
mas užpundino man tikro kra- 
javo byro... Na, sveikas!

Mane paėmė juokas, bet ne
galėjau ten ilgiau sėdėti ir tu- 

nuo

sako- 
Icažkij 
šonus 

graibytis. Užbaigusi savo cere
moniją liepė jam keltis ir 
namo, užtikrindama, kad 
radio aparatas veiks gerai.

Vyrukas linksmas 
namo, bet namie čiupt 
žiuri, kad pas ji nėra 
rodėlio, nei $80 kurie 
šenyj. Nenoroms teko 
nusiminti. — Rep.

jo

parėjo 
čiupt, 

nei laik- 
buvo ki- 
vargšui

NEGRAS UŽPUOLĖ 10 METŲ 
MERGAITĘ.

Stella Maccka, 4829 So. Kos- 
tner avė. ir Emma llpltruku- 
tis, 9 metų, 4809 So. Kostner 
avė. žaidė tuščiame plečiujo, 
kuomet 
einantis

Stelių pagavo pro šalį 
negras. Emma išsi
ūti būgo pas S te Uos 
motina atbėgusi ir pa 
jos mergaitę draskant,

motina;
mačiusi
ėmė rėkti. Jos riksman subėgo 
netoliese dirbantieji ant gelžkc- 
lio vyrai ir ėmė negrą vytis, 
bet tas paspruko,

Pavydumas ir šeimininiai 
vaidai pasibaigė tragedija, ka
da Richard N. Miller, Granvil- 
le viešbučio 3801 Girand bvd. 
savininkas nušovė savo pačią 
MadelynSį ir bandė nusišauti 
pats, bet tas jam nepavyko. 
Pati negyva, vyras nugabentas 
į Bridcnvillą. •

Simon Galias, 28 metų, 
4840 W. 38 gat. vakar anksti 
rytą tapo pagautas patrolininko 
And. Tin’o. Jis buvo belendąs 
prie užpakalinių durų policisto 
B. Exerodo, 2310 N. Oakley 
avė. Tas pamatęs jį prie durų 
šovė, bet nepataikė. Išgirdę ki
li policistai ėmė vytis ir besi
vejant jis tapo pašautas.

Nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

VYRAS NUŠOVĖ PAČIĄ.

B
PAŠOVĖ LINDUSI PRIE UŽ

PAKALINIŲ DURŲ.

NUŠOVĖ KARO KONDUK- 
TORĮ. Jonesi

Kreditoriams

B514-16 Rootevelt Rd.
Arti 81. Lomia Avė* 

cvic^oo. xuu Wi

* . t < .......... J "f4-r

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harriėon St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

SPEC1ALES LIGOS
Kraujo ir Odos Ligos

PRANAŠAUJA ANGLIŲ 
’ STYGĮ.

Cliicagos anglių pardavinė
tojai ir. gelžkclių kompanijos 
pranašauja, kad juo ilgiau 
streikas tęsis, juo didesnis bus

(Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrininkams)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos serus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisų. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos Šerus pagal mar 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
sų Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir Šerus.

Lane, Richards & Co.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Vėl. Kedzie MM

Prasidės Ketverge, birž. 29 dieną — musu 24-tas

Metinis Išpardavimas
. VYRAMS IR VAIKINAMSVASARINIU SIUTUI

Nedeldieniais nuo 10 iki 1 vai. po piety. Ateikite bile kada.

Pasekjningai gydo labai pigiai patyrę specialis
tai per daugelį mėty praktikos. Ypatiškas prižiū
rėjimas kiekvienos ligos atsitikime.

Peoples Health Institute
40 No. Wells St., Kampas Wells ir Washington St.

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
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 Indenendence Blvd. Chicago

Tai išpardavimas! Tą tamista ir kiti pasakys pamatę
(Seka ant O pusi.).

Patarnavimas mas, kuris''.jau atsikartoja kas metai per 24 metus, šis

o kainos daug žemesnes, negu pirmiau buvo. Turime

1,000 drabužių už šią žemą kainą. Pasiskubinkit, turėsi-
RADIO IR ČIGONĖ.

te iš ko pasirinkti.

jj visą, kad pamačius, kaip jis

SU- 
apa-

DR. VAITUSH. O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Vienas jaunas vaikinas 
manė pasidirbti sau radio 
ratą. Jis padirbo vieną, bet tas 
jam nepavyko. Todėl jis nusi-

liejau “mut’intis” toliau 
to geradario. — Svečias.

šiąs stebėtinas vertes! Šis, tai yra metinis išpardavi-

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 kostunveriui 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.

vasarinis išpardavims — vyriškų siutų. Siutai geresni,
< t '

DR. 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 St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospecv 3466

Dr. Maurice Kairu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

į

K

4

l'aiengvins akių įtempimų, kuris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

NUšVEISK
« ♦ •<»- l '■* . ’ -'f'- ■ « »

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susi]lieja. 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skas- 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nediliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

si

JA

rA A M U F ACT UKEO IN 
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Savo AUTOMOBI
LIŲ RAKANDUS, 
GRINDIS

goriausiuoju blyzgylu

BINGOL
šitas blyzgylas valo, išima 
plėmus, ir nušveičia. Ši
tas blizgylas taipjau už
muša blogą kvapą, užmu
ša ligų perus, dizinfek- 
tuoja. Nėra kito tokio. 
Reikalauk krautuvėse ir

<►

garadžiuose, o jei neturės, 
išsirašyk prabos bonkutę 
už 30c. iš dirbtuves: Bin- 
gol Chemical Co., 2816 So. 
Michigan Ave«, Chicago, 
Illinois.

Bingol Chemical Co
2816 So. Michigan Avė., Chicago, III

■■

j

Vertes $20,į$25 ir $30
Šie ne yra išpardavimui, kaip tik kainų parodymui 
musų reguliario stato; vilnoniai afba worsted mate- 
rijolo; rankų darbo, geriausių drapanų išdirbejų šio
je šalyje.

ŠIS YRA IŠPARDAVIMAS, 
KURIO LAUKĖTE

Stailas, kurių geidžia kiekvienas žmogus. Single, 
arba double breasted vaikinams, vilnoniai, gražaus 
chcviots, gluodriaus baigimo flanelio, lygus, arba ne
žymiai dryži ir languoti, taipgi gražiausių vyrams, 
puikaus šilko mišinio worsted, seržiaus, kasmiero ir 
tweeds.

Išpardavimas prasidės ket 
verge, birželio 29 ir tęsis 
petnyčioj, birželio 30 d. ir 
subatoj, liepos 1 d.

PASARGA:
Musų Ashland Avė. krautuvės langas paaiškins isto
riją šio stebėtino išpardavimo. Išpardavimas tęsis 
toliai, koliai nebus-visi siutai išparduoti, vienok atei
kit ankščiau geresniam pasirinkimui.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

mm

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki' 12 iš ’ 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

3107 So. Morgan St., 
CH1CAGO, III. 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKIVasariniu Drąsiu Nu-
- -Ą." K ■ . - . f W f ■ <'■" C

mažintos Kainos
Dresės po $2.69,

kurios talpinasi šiame išpardavime gingham*, madingai pa- 
daryton'ir gražiai aptrimuotos, organdy spalvos, gražio
mis juostelėmis ir dirželiais, taipgi už tą pačią kainą du- 
žoms moterims, lygios išžiuros, geros' vertybes, margo ar 
dryžo gingham, baltais kaimeliais ir rankogaliais; keletas 
stailų nepaprastos vertės.

I

Dresės po $4.95
padarytos puikaus gingham, priinrniausių stailų, ko
kias tik gali persistatyt. Štailai jaunoms ir užau
gusiems. Labai gražus aptrimavimas, juostelėms, 
nauji, gražiai atrodanti kišeniai, gražios rankovės; 
mieros moterims ir merginoms.

Dresės po $6.98
gražių modelių normandy voile, cinkuoto Swiss ar kito
kios dresės, dideliais ir mažais langais gingham. Jau
noms modelių, madingai padarytos ir gražiai trimuotos 
organdie ir kontrastiškų spalvų — gražios juostelės ir 
diržai. Miera moterims ir merginoms.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 1
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak.
Residėncijos Tel. Boulevard 1042
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Chicagos Žinios PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Seka nuo 5-to pusi.)

anglių trukumas ir juo didesnė 
proga busianti anglių kainoms 
pakilti, šitas pranašavimas pa
matuojama tuomi, kad dabar 
maža kas perka . anglis. Per 
gegužės ir birželio mėnesius į 
Sliicagą atvežama nuo 50,000 
iki 100,(MM) vagonų anglių 
savaitę mažiau negu per 
patį laiką pernai motais, 
esą mažiau negu 50 nuoš. 
malęs apšties.

per 
tą 

Tas 
nor-

LENGVAS PASIPINIGA
VIMAS.

Mašinistas M/chal iLozoyvski, 
1244 Cleaver st. šv. Trojcos 
bažnyčioj susiėjo į artimą lū
žint j su “baronu“ Witkowskiu 
Witkowski pasisakė turįs išra
dęs mašiną, kuri jį padaris tur
tingiausiu žmogum. Lozo-Avski I 
nusivedė baroną pas save į na
mus ir tas pastatė ant stalo 
dėžutę žibančią šviesiomis ir 
baterija burzgiančia viduj. Ba
ronas per vieną galą įkišo po
pierinę dolerinę, o per kitą iš
ėjo penkios naujos dolerines. 
Lozowski turėjo $2260 ir visus 
apmainė ant mašinėlės.

Kitoj vietoj trys vyrai įėjo į 
smuklę pas J. Rafalskį, 1301 
W. North avė. Vienas jų sa
kėsi esąs keblioj padėty graznų 
krautuvės savininkas. Jis išlei-| 
dęs savo pinigus nupirkdamas 
10 deimantų, kurie esą verti 
ix> $1000 kiekvienas. Rafals- 
kiui atrodė, kad jie mažiausia 
verti po š5,000. Jis pasigailėjo 
to žmogaus bėdoj ir paskolino 
jam ant šitų “deimantų“ $1,- 
750.

Vyrai su pinigais išėjo iš jo 
linksmi.

Lietuviu Rateliuose
PJLĖ P. JURGELIUTĖ, SLA. 

SEKRETORĖ CHICAGOJ.

Po
Detroito nepamiršo užsu- 
vakarus ir aplankyti ry- 

apšauktą siTsnudusią 
Chicagą. Kad parodžius rytų 
viešniai, kad mes nesam taip 
susnudę, kaip apie mus sako
ma, josios draugė p-lė Marijo
na Rakauskaitė surengė jai gra 
žų priėmimą, kuriame dalyva
vo Chicagos parink tinę jau
nuomene.

kti į 
t iečių

Kadangi p-lė Marijona pati 
yra talentinga dainininkė, tai ir 
jos svečiai susidėjo iš įvairių 
muzikos jiegų, kurios pridavė 
vakarui ‘daug gyvumo ir bent 
trumpam laikui nusileidusią 
vakaruose musų “Rytų žvaigž
dę” pusėtinai palinksmino.

Po muzikos ėjo įvairus žai
dimai iki gaidžiai pradėjo gie
doti ir- svečius skirstyti. Besi- 
skirstant būrys “kavalierių”, 
turėjusių laimes dalyvauti šita
me pokilyje ir pasidalinti jo 
įspūdžiais, taip prabilo: “Da
bar tas garsusis NTew Yorkas 
bus daug maloniau atlankyti“.
z P-lė P. Jurgeliute yra apsis
tojusi pas ponus Gugius, kurie 
yra jos seni draugai; ji ketina 
viešėti iki ateinančio septinta- 
dienio, kada bus “Birutės“ šei- 
miniškas išvažiavimas į Bever- 
ly Hills. Taigi dar turėsime 
progos visi susitikti. *

— Ten Buvęs.

Pranešimai
L .S. S. 4-tos kuopos mėn. susirin

kimas bus laikomas ketverge, birž. 29, 
Fellovvship House, 831 W. 33čios PI. 
Susirinkimas bus atidarytas lygiai 8 
vai. vak., dėlto nariai kviečiami nesi- 
vėluoti. —. Valdyba.

Roseland. — F. of S.
Skyrius laikytame savo susirinkime 
birželio 2 nutarė laikyti susirinkimus 
kas i avaitė ketvergais Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Pra
džia 7:30 v. v.

R. R. Liet.

Valdyba.

Ciceros Lietuvių Koperacijos visuo
tinas šėrininkų pusmetinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, liepos 3 d., š. į REIKTA motoru skuduru sor-m. 7:30 v. vakarą mažojoj LiuosybSs motei U SkUUUių SOI
Svetainėj, 14 gat. ir 49 ct., Ciceroje, tavimui. Aukščiausia alga. Atei- 
III. Visi šėrininkai pasirūpinkite būti- kite pasirengę dirbti, 
nai laiku susirinkti, nes turini daug 1 
svarbių reikalų apkalbėjimui krautu-Į HARRY DRAY,
vės biznio padidinimo klausimu. l 1447 BJue Island Ave, 

Ir neužmirškite, kad septintadienj,' 
liepos 2 d. bus šeimyniškas Kopera- 
cijos išvažiavimas į Jeffersono mišką.

—V. Strumila, nutar. rašt.

MOTERŲ VYRŲ

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

Galime panaudot keliolika moterų j 
ir merginų. j

Namus galima riusiphkti ar rendą-Į 
voti prieinamomis išlygomis darbinin
kams.

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio. 
Atsišaukite 1464 Indiana Avc.

“Žemaitijos” L. V. Komiteto posė
dis trečiadienį, birželio 28 d., neįvyks; 
nes keletas narių yra išvažiavę vaka- 
cijoms. Sekantis posėdis bus laiko
mas liepos 26 dieną.

—L. Apolis, sckrA

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas, 
įvyks ketverge, birželio 29 d., 8 vai. 
vakare Naujienų name, 1739 So. HaL 
sted St. Visi draugai malonėkit pri- 
but laiku ir atsiveskite naujų narių; 
taipgi kviečiame visus seniaus pri
klaususius prie L. S. S. 22 kp. narius 
vėl prisidėti. Nuo liepos 1 d. bus 
tik 25 centai narinės mokesties.

— Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąrišio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 

7:30 vai. va
kare, I.iuosybės svet. 1822 Wabansia 
Avė. Delegatai visi atsilankykit, yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.
1 1 —.............. .......................

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolių: Antano, 

Karolio ir Stasio Krasausku, paeinan
čių iš Kauno rėdybos, Šiaulių apskri
ties Radviliškio miest. Jau 10 metų 
kaip Amerikoje. Kas juos žinote, ar
ba jie patys malonėkite atsiliepti se
kančiu antrašu, nes turiu svarbų rei
kalą: Lithuania. Šiaulių apskr., miest. 
Radviliškis, Didžioji g.vė No. 15. Do- 
minikas Žalgevičius.

JIEŠKAU savo brolio Igno Zalec
kio, pirmiau gyveno Kensington — 
Chicago, o dabar neturiu jokios žinios. 
Iš Lietuvos Kauno rėd., Telšių apskr., 
Kriepštų kaimo; antru kartu Ameri
koj. Malonės patsai atsišaukti, arba 
žinanti teiksis pranešti. Telšių apskr., 
Gadunavos miestelio, Ona Ežerskienė, 
Lithuania.

JIEŠKAU savo brolio Jono Gudai
čio, paeina iš Baužaičių kaimo, Eržvil
ko valsčiaus, Tauragės apskričio, Ge
dėjau gyveno tūlą laiką Wis. valsti
joj. Taipgi man teko patirti, kad jo 
moteris atvažiavusi iš Lietuvos su sa
vo vaikučiais Anute ir Mariute. At
sišaukite pas savo tetą. Julijona Mi- 
kutiene-Gudai čiukę, 4348 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nesenesnės kaip 
38 metų ir ne jaunesnės kaip 28 me
tų. Aš našlys be vaikų, 38 metų. Su 
pirmu laišku prisiųskit ir paveikslą 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Atsišau
kite 1739 So. Halsted St., Box 58.

JIESKO KAM3ARIĮĮ
JIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių; kad butų švarus ir elektros 
šviesa, apie Bridgeportą, arba West 
Sidėj. Kur randasi toks kambaris, 
malonėkit atsišaukti.

G. J. DAUKAS, 
3031 So. Union Avė., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00.' Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias 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.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

B. COHEN & SONS 
1100 W. 22 St.

REIKIA merginos prie namų 
darbo, maža šeimyna.

MRS. A. G. KARTANAS,
12027 Egglez^n Avė.

!!! REIKIA !!!
Drill press operuotojų merginų prie 

smulkaus darbo. Pakankamai laiko 
duodame išmokti. Valandos: nuo 7 
ryto iki 5 vak., subatomis iki pietų.
CASSADY FAIRBANKS MFG. CO.

6126 So. La Šalie St.

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

3206 So. Halsted St.

REIKIA jaunos moters dirb
ti j pajų keptuvę, naktimis; ge
ra alga. ,

Kreipkitės: (
3655 W. Harrison St

REIKIA patyrusių moterų 
operuotojų prie spėka varomų 
siuvamų mašinų. Nuolatinis 
<larbas, aukščiausia alga gva- 
rantuojania.

Kreipkitės:
2322 N. Seeley Avė.

1 blokas į vak.ęnuo Robey St.
THE BANDYMINE CO.,

REIKIA DARBININKy
y YRU ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir mėterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Si. Boom 209.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA vyrų prie popierų 
rišimo. Geram žmogui, nuolati
nis darbas.

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

!!! REIKIA !!!
Medžio darbui prie freightų 

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

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

Kreipkitės:
409 W. Ontario St.

Gera

REIKALINGAS ŽMOGUS 
dirbti ant lietuviškos farmos netoli 
Chicagos, gera vieta, geras mokestis. 
Klauskit:

CHARLES P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKALAUJAM pusamžio 
vyro prie garage naktimis prie 
padavimo gasolino, aliejaus ir 
prie plovimo — Century Garage 
830 W. 35th St.

10 VYRŲ
pristatymui lumberio į Box dirb
tuvę $3.75 į dieną:

1 Rip sawyer
1 Cross eutter
poros rankomis vinių 
kalėjų.
DAVID G. MAXWELL 

44th & Racine
Union Stock Yards.

REIKIA paprastų darbininkų 
ir chippers į foundry. Kreipki
tės: Samdymo Skyriun Link 
Beit Co., 329 W. 39th St. į va
karus nuo Wenthworth Avė. >

REIKIA bench moulders ir 
foundry darbininkų.

Kreipkitės:
* 1020 West 38th St.

REIKTA freitų karų taisytojų 
prie medžio darbo. Nuolatinis 
darbas, geras nuo šmotų uždar
bis. Streets Co., West 48th Avė. 
& So. Morgan Sts.

REIKIA vyrų darbui į anglių 
kiemą. Nuolatinis darbas:

WESTERN FUEL CO., 
2623 W Adams St.

REIKIA sąl osmanų pardavot. retail 
vyniojamų popierą, popierinius mai
šelius, šluotas, briežiukus ir kitus da
lykus. Alga ir komišinas.

MERCHANTS PAPER CO., 
55 W. Austin Avė.

REIKIA paprastų darbininkų į 
serap iron yardą, taipgi patyrurių 
acetelyne degintojų. Nuolatinis dar
bas, gera alga.

Kreinkitės tuojaus
LEROY IRON STEEL CO..

2141 So. Sawyer Avė., netoli 22 St.

REIKALINGAS virėjas gerai mo
kantis savo darbą ir pastovus žmo
gus. Geram žmogui gera užmokes
tis. Reikalingas tuoj, kas greičiau 
atsišauks tas laimės.

3206 So. Halsted St,

Samdymo Skyrius.
CORN PRODUCTS REFINING 

68rd St. & Archer Avė., 
Argo, III. 

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

co

VALANTINA NAUJA KEPTUVĖ 
Naujai patentuota ruginė duona, leng
vai parduodama visur, reikia dviejų 
A. 1 duonos pardavėjų kalbančių ge
rai lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
kuris gali važiuoti su savo karu. Ge
riausia Commission’o išlygos. Atsi
šaukite tuojau, pažimėdami ar turit 
patyrimo ar ne. Atsišaukite 1648 
Allport St.

REIKIA patyrusio vaikino į 
saliuną už baro dirbti.

424 W. 31st St.

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

į galvanizavimo dirbtuvę 42c. į 
valanda.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO., 

37th & Morgan.

DABBIN1NKŲ reikia po kont 
raktu ar nuo dienų su točka va
žiuot.

POEIILMANN BROS. CO., 
KJorton Grove, III.

REIKIA prie čystai baltų dra
panų siuvimo operųotojų.

Kreipkitės:
OTTENIIEIMER & CO., 

532 So. Throop St.

REIKALINGAS duonos išve- 
žiotojas; turi būti su patirimu 
prie to darbo.

Kreipkitės:
33,57 Attburn Avė.

REIKALAUJU vyro prie na
mų taisymo. Proga išmokti viso
kį darbą. $35 į mėn; valgis ir 
guolis prie vietoą. Meldžiu atsi
šaukti. M. Morkus, 7044 Archer 
Avė. netoli 72nd Avė.

REIKTA patyrusio barberio 
dirbti seredos, pėtnyčios vakare 
ir subatoj visą dieną. Iš mokyk
los neatsišaukit. Žukauskas 1829 
S. Ilalsted St. T. Roosevelt 9031.

REIKIA bučerio prie grųser- 
nės, darbas ant visados. Mokan
čiam gerai darbą, gera mokestis.

1735 \Vabansia Avė.

REIKIA pirmarankio ir ant
ra rankio duonkepio prie baltos 
duonos. Darbas dienomis 

NARVIDAS, 
1043 W. 13th St.

DARBININKŲ reikia į plieno 
kiemą $4.00 į dieną.

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co.

1926 So. 52nd Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI pigiai 7 pasa- 

žierių Ilayne — 1920. Turi būti 
parduotas greitu laiku.

S. SAPANSKI, 
5607 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI čeverykų taisymo 

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

3306 So. Halsted St.

PARDAVIMUI galiūnas, gera 
biznio vieta, visokilj tautų ap
gyventa.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, gera biz
nio vieta, apgyventa lietuviais, airiais-' 
ir vokiečiais. Norintis padaryti gerą 
biznį, veik it greitai. Pardavim-o prie
žastį patirsite ant vietos.

3601 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gnosernč 
geroj vietoj, maišytų tautų apgyven- 
toj. Renda pigi biznis nuo senai iš
dirbta. , / Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. /

Atsišaukite į Naujienas, num. 128, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas visai pi
giai; lietuvių apgyventoj vietoj; biz
nis senas išdirbtas. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chi
cago.

3201 S. Auburn Avė.

REIKALINGA bučernė, kas 
norėtų mainyti ant gero namo, 
atsišaukit:

3346 So. Ilalsted St.
arba tlefonuokit Boulevard 9641

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė; gera vieta, biznis 
dirbtas:

2159 West 22nd PI.

ir
• v13-

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą.

Lafayette 0274

PARDAVIMUI saliunas, gera 
vieta dėl biznio.

* 2145 W. 51st St.

PARDAVIMUI valymo, dažy
mo ir naujų drapanų siuvimo 
krautuvė; viskas up-to-date.

7140 S. Ilalsted St.

ANT PARDAVIMO Keiyvood Meat 
Market cash biznis, kuris turi būti 
parduotas į trumpą laiką. Pirmasis 
laimės. Priežastį patirsite ant vie
tos.

1325 E. ’55th St.
Phone įlydė Park 0759

PARDAVIMUI salįunas visokių 
tautų apgyvento) vietoj, biznis daro
mas geras, turi, būti parduotas grei
tai, nes savininkas turi apleisti mies
tą. Kas pirmas tas laimės.

G057 So. State St.
PARDAVIMUI pigini kampinis sa- 

lum^s biznis geras ir išdirbtas, 
dokitės nroga, atsišaukite greit, 
turiu važiuoti į Lietuva.

11501 So. Michigan Avė. 
Kensington.

Nari
nes

PARDAVIMUI grosernė ant 
Town of Lake, lietuvių ir lenkų 
apgy ventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo važiuoju į Lietuvą.

4541 So. Ilermitage Avė.
PARDAVIMUI bučernė ir 

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

PARDAVIMUI pusė restaura-

PARDAVIMUI labai pigiai gara
džius diduma 60x150 pėdų. Daro mil
žinišką biznį. Nupirkus proga pada
ryti pinigo. Randasi ant South Si- 
dės. Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių. Atsišaukit pas 
Ed. BakŠevičių, 3301 S. Halsted St. ______

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne. Biznis senas ir gerai išdirbtas; 
vieta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Renda pigi; galima pirkti biznis ir 
namas. Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja į Europą.

4314 Archer Avc. 
Lafayette 2796

—--------------------- __________

PARDAVIMUI 6 flatų, po 4 kam
barius kiekviename, spaustų plytų, 
moderniška 25 pėdų, tuščias už $17,- 
500, arba geriausis pasiūlymas, šiaur
rytinis kampas Hastings & Hoyne 
Avė. I/engvi išmokėjimai.

WUETHRICH, 
4317 Lowell Avė., 

Phone Kildare 8128

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKĄVIMAS

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 po
liais ir 10 metų gvarantavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

PARDAVIMUI rakandai (furnitu- 
ro) m&žai vartoti ir galės tuose pa
čiuose kambariuose} gyventi, nes mes 
išvažiuojam,, į Lietuvą. Kas pirmas 
tas laimės, nes turi būti parduoti 
greitai.

3401 So. Halsted St.
3čias aukštas iš užpakalio

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI namas su gro- 

serne labai geroj vietoj, apačioj 
grosernė, ant viršaus kambariai 
dėl pagyvenimo. Atsišaukite. 
Joe Saul, 2103 W. 21st PI.

PARDAVIMUI cottage, dideli kam
bariai, karšto vandenio šiluma, elek
tra, 90x125 pėdų žemės, daug vaisin
gų medžių, vištininkas. Kaina $5,900 
— $1,500 įmokėti, likusius bus galima 
mokėt po $40 į mėnesį.

6048 So. Kildare Avė. 
Tel. Prospect 8578

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

Kaina $7.900.
4641 So. Whipple St.

PARDUODAMA NAMAS dviem 
pagyvenimais, 5 ir 6 kambarių, su 
visais įtaisymais, taipjau beismentas. 
Randasi 454 West 32nd St., Chicago, 
antros lubos.

A. PILIPAITIS.

2712 Emerald Avė., 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimais. Kaina ............... $7800
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

BARGENAS
Mūrinis namas ant keturių pagyve

nimų po 5 ir 6 kambarius; beismuntas 
per visą namą cimentuotas, iš abiejų 
pusių tušti lotai, v Pietų pusėj priklau- 

. so prie mūrinio namo ir gale loto ma
žiukė auzukė Galėsit’ nupirkt abidvi. 
Parsiduoda greitam laike. Savininkas 
važiuoį į Lietuvą. Atsišaukite 1520 S. 
50th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI 6 flatų po 4 kam
barius, snaustų plytų ir cottage už
pakalyj, šiaur-vakarinis kampas Hoy-

. . . . ... .Y ,. . . Ine & Hastings St., už $12,500 arba 
110 geroj Vietoj, biznis išdirbtas. I geriausia pasiūlymas, išmckesčiai.

Atsišaukite:
WM. GIEDRAITIS, 
2308 S. Ilalsted St.

WUETHRICH, 
4317 Lowell Avė.,

Phone Kildare 8128

PARDAVIMUI grosernė, ice cream, 
kendžiu ir tabako krautuvė prie pat 
mokyklos, geroj vietoj. Parduosiu 
piiriai. 4 kambariai dėl gyvenimo; 
priežastį pardavimo — patirsite ant 
vietos.

2745 W. 38th Place

PARDAVIMUI saliunas ir bučernė. 
labai geroj vietoj ant 6 kampų, tik 
tas vienas saliunas ir bučernė per tris 
blokus į visas puses. Pardavimo prie- 
pigi, priežastis pardavimo, du bizniai.

Atsišaukite:
2559 W. 39th St.

TĖMYKIT, TAI TIKRAI AUKSO 
MAINOS! 3 nauji namui, 9 šeimynos 
ir saliunas, gražiausi ir geriausi įtai
symai. Rendos neša $2,645 į metus; 
garadžius 4 automobiliams. Viskas 
parsiduoda ant syk ir labai pigiai iš 
priežasties, savininkas eina į gara- 
džiaus biznį, šią savaitę turi būt par
duota, arba mainysiu ant automobi- 
liaus, loto, arba nedidelio namo.

Kreipkitės:
1957 Canalport Avė., 

Tel. Canal 7345
PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 

saldainių, ice crcam ir notions krau
tuvė. Visokių tautų apgyventa, biz
nis geras daroma. Pardavimo 
žastį patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
568 W. 18th St.

prie-

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių štoras visokių tautų apgyventoj 
vietoj, biznis daromas geras. Gera 
proga norintiems pirkti. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

4618 So. Western Avė.

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

6228 So. Aberdeen St.

PARDAVIMUI labai pigiai namu
kas, (cottage) lietuvių apgyventoj vie
toj. Esmu nevedęs ir noriu mainyti 
ant automobiliaus, arba parduoti pi
giai. Norintis pirkti, meldžiu atsi
šaukti pas Mr. J. Talaczka, 10616 
Edbrook Avė., Chicago, III. Tel. Pull- 

man 4865.
PARDAVIMUI 2 lotai ir dvi dar- 

žinės (barnės). Vanduo įvestas, na
mas nudegęs, gera proga žmogui no
rinčiam budavoti sau namą. Randasi 
ant Kildare arti 55th bulvardo. Atsi
šaukite pas savininką,

3601 So. Union Avė*

PARDAVIMUI moderniška 6 
kambarių cottage, aržuolo tri- 
mingai, furnaso šiluma.

7007 S. Ta'lman Avė.

PARDAVIMUI stuba ir lotas 
90x188 pėdų prie Keeler Avė., 
netoli 46-tos gat. Kaina $1,200, 
išmokesčiai, $500 cash. Kreipki
tės prie savininko 4043 Archer 
Avenue.

PARDAVIMUI 3 flatų mūri
nis namas su maudynėms — pi
giai. ’ ■'

1746 W. 19 th St.

BARGENAS

Pardavimui namai labai pigiai 2 
fl. po 5 kam. su elektra ir valio
mis. Lotas 30x125 pėdų, antras 
namas 2 f'l. 5-6 kamb. Parsiduos 
labai pigiai, naudokitės proga. 
Namai randasi gražioj vietoj 
Brighton Parke. Atsišaukite 
tuoj pas Edv. Bakševičius, 3301 
So. Ilalsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage ant pilto pamato, lotas 50x- 
125; elektro šviesa, furnaso šiluma, 
garadžius. Kaina $5,500; $2,800 cash, 
likusius lengvoms išlygoms. Savinin
kas. L. Kcttel 2227 N. Lavargne Avc. 
Phone Albany 3923.

, PARDAVIMUI naujas medinis na
mas, 5 ir 4 kambarių; naujai ištaisy
tas, elektro šviesa, gasas, vanos, ran
dasi gražioj vietoj Brighton Parke. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Kreipkitės: 2517 W. 39th PI., ant ant
rų lubų. Galima matyt nuo 6 vai. 
vak.

MOKYKLOS
l

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės kiesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORSSCHOOL 
1707 W. Division St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ry+.o 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PARDAVIMUI 6 kambarių medinė 
cottage, furnasas, elektra, eimento 
skiepas, lotas 25x125 nėd. Gera apie
linkė. Kaina tik $4,000 greitam par
davimui. .

McBRIDE & CO., 
359 E. 69th St.. 

Tel. Wentworth 1862.

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Taipgi 
cigarų ir cigaretų. Gera vieta pi
nigų padarymui. Atsišaukite 
3500 S. California Avė. kampas 
35 gatvė.PARDAVIMUI 

nas su 4 ruimų 
rakandų. Turiu 
ku, nes važiuotu 
geras, vieta puiki ir oras tyras. .
sižinojimui apie snliuna kreipkitės se- gfcl’ą pasill'lymą, nes priverstas 
karnų antrašu: 1741 W. 47 St. arba 
telefonuokite savininkui.

Phone Kildare 4953*

karčiama — saliu- 
rakandais arba be 

parduoti greitu lai- 
i Lietuvą. Biznis 

Da- į

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė ir pulruimis. Parduosiu už

VIENAS Iš PUIKIAUSIU NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E

Nauips 2 lubų muro namas, — 4 pa- 
gvvenimai. — 3 no 5 kamb. ir vienas 
6 kamb . visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namn arba Into ir nadarys pasko
la he iokio komiši^n ant lengvaus i5- 

Kreinkitės nrie savininko: 
Stanlev Martinkus, 3331 S. Halsted

parduoti į porą dienų. Gera vie- m°kPimo; 
ta galiūnui. 2562 S. Halsted St. įtr, phone Yards G984.

PRIVATĖS 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 kiesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.




