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Italijos darbininkai su socialistais

Vokietija arti galutino 
susmukimo.

tas iš vietos, o jo vieton bus 
pastatytas Litvinovas.

Kairiesiems nepatinka ir Le
onidas Krasinas, kuris eina 
su Leninu išvien. Jo galios vis
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Sauks Illinois angliakasių 
konvencijų.

Jei į angliakasių streikų įsimai
šys valdžia.

Dėdės Šerno padėtis.
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PARYŽIUS, liepos 7. — Tal
kininkų gvarantijų komisija 
Bcrline prisiuntė -skubų ra
portų kontribucijos komisijai, 
kadz Vokietijai gręsia ūmi so
cialinė ir ekonominė katastro
fa, kuri sudrebins visa Europa 
iš pat pamatų.

Kontribucijos komisija laikė 
nepaprastą susirinkimą • ir 
svarstė skubiausias priemones 
neprileisti visiško Vokietijos 
finansinio susmukimo. Komi
sija net svarsto apie pakvietė-, 
mų Anglijoje esančio Ameri
kos bankieriaus J. P. Morgano 
kaipo patarėjo komisijai. Galu
tiną nuosprendį padarys I'.'na
cijos valdžia.

(Morganas pirmiau reko
mendavo talkininkams aba 
permainyti visų Veisailles su
tarti, arba bent žymiai suma
žinti Vokietijos kontribuciją).

Kontribucijos komisija mū
rio, 1i d markė pasidarė n°he- 
suvaUonia ir dar diUinis jo* 
puolimas bus ženklas sustoti 
mokėti kontribucijų, pagimdys 
ekonominį ir finansinį sumiši
ma visoj Europoj ir, suardys 
Vokietijos industrijų.

Talkininkų valdžios yra la
bai susidomėjusios Vokietijos 
padėtimi ir numato, kad kont-

labiau siaurinamos ir veikiau
sia ir jis bus pašalintas, o jo 
vieton bus pastatytas Petras 
Bogdanov, pirmininkas . vy
riausios ekonominės tarybos. 
Jau ir dabar jam pavesta kont
rolė ant užsienio prekybos, ku
ri pirmiau priklausė Kra&inui.

Tų visų permainų laukiama 
tuoj po Haagos konferencijos, 
kada sugrįš iš ten Litvinovas 
su Krasinu.

Italijos darbininkai pasiliks 
su socialistais.

Kviečia socialistus kovoti su 
fascisti permainant parlamen

tarinę taktikų.

‘RYMAS, liepos 7. — Itali
jos Darbo Konferencija, atsto
vaujanti 1,250,000 darbininkų, 
savo metinėj konvencijoj Ge
nujoj, nutarė ir toliau laiky
tis išvien su Italijos Socialistų 
partija. Ji taipjau nutarė ra- 
ginti socialistus leisti savo par
lamentarinei grupei balsuoti 
už valdžių, kuri prižadės suval
dyti fascisti ir neleis terori
zuoti socialistus i kitus darbi-

SPRINGFIELD, III., liepos 7. 
Šiandie, patirta, kad Illinois an 
gliakasių unijos pildomoji ta
ryba ir sulbdistriktų viršinin
kai slaptame susirinkime įga
liojo distri'kto prezidentų 
Frank Farrington sušaukti ne
paprastų Illinois angliakasių 
valstijinę konvenciją, jeigu į 
visuotiną angliakasių streikų 
įsimaišys federalinė valdžia.

Toji konvencija svarstytų 
Farringtono pienų padaryti at
skirų algų kontraktų su ka
syklų 'savininkais Illinois vals
tijoje. Tas kontraktas paskui 
butų paduotas visuotinam vals
tijos angliakasių balsavimui.

Tečiaus tai bus padaryta tik 
tada, kada angliakasiai ir ka
syklų savininkai neįstengs su
sitaikinti dabar laikomoj Wa- 
shingtone konferencijoje ir 
įsimaišys federalinė valdžia, 
kad užbaigus angliakasių strei
kų.

Apie tą nutarimą buvo sle
piama ir Farringtonas paskel
bė, kad nieko panašaus nebu
vę. Tečiaus apie tai patirta 
iš tų tarybos narių, kurie bal
savo prieš jo sumanymų.

Po paskutinio viltingesnio 
pranešimo apie Dėdes Šerno 
sveikatos stovį, padėtis betgi 
nepasigerino ir ligonis vis dar 
tebėra labai silpnas. Dr. S. Nai- 
kelis, kurio priežiūroj ligonis 
yra, vakar daye pi tų pareiš
kimų. Jis sako:

Per pastarąsias keturias 
dienas ligonio padėtis nepasi
gerino. Dienomis jaučiasi daug 
geriau, bet naktis praleidžia 
labai blogai. Pereitų seredos 
naktį ligonis buvo taip nusilp
nėjęs, kad sunku buvo nusprę
sti ar sulauks jis kc t vergo ry
to. Betgi 'ketverge ryte simp
tomai pagerėjo, Dėdė pradėjo 
po bisikį kalbėti ir retkarčiais 
atsakinėti į klausimus. Paklau
stas kaip Dėdė miegojo perei
tų naktį, atsakė, kad labai blo
gai, skaudėjo krutinę ir labai 
troškino. Ketverge naktį pra
leido daug lengviau.

‘“Nuvažiavus nian pas jį pėt- 
nyčios rytų ir pklausus ar 
Dedei krutinę neskauda, jis 
piktomis akimis pažiūrėjęs at
sakė “Ne, neskauda” ir kal
bant toliau davė, suprasti, kad 
į jokius klausimus nenori at
sakinėti.

‘Ligonis vaJandomis būna 
linksmesnis, bet šiaip daugiau
sia būna nusiminęs, prislėgtas. 
Išrodo, kad jo liga' tęsis gana 
ilgų laikų.”

Mūšiai Dublino apielinkėse

Gatvekariy darbininkai 
nenusileidžia.

Nekalbės apie arbitracijų iki 
po streiko balsavimo. Reika

laus palikti senųjų algų.

Lietuvos žinios
Vilnius.

čionai

ribucijų negalima bus gauti 
per keletu metų. Talkininkų 
žvalgai numato Vokietijoje iš
kilimų socialinės revoliucijos.

Permainos Rusijos valtį- v» ■ zioje.
Maskvos valdžioje įsigali kai
rieji ir stumia iš valdžios Le

nino šalininkus.

RYGA, liepos 7. — Pirmų 
kartų bolševikų oligarchiją per 
gyvena valdžios krizį. Mask
vos žinios sako, kad Leninas 
delei ligos neteko valdžios kon 
trolės ir dabai’ valdžioje įsiga
lėjo kairieji komunistai, ku
riais vadovauja Trockis, lenkas 
Dzeržinskis ir Radekas.

Delei to tikimųsi didelių per
mainų valdžioje, kairios veikiau 
šia iškels į viršų Maskvos so
vietų prezidentų Leo Kamenev, 
kuris gal užims ir Lenino vie
tų. Maksim ILitvinov jau se

niukus daugely j Italijos dalių.
Iki šiol Socialistų partija vi

suomet stovėdavo prieš kiek
vienų kabinetų ir 125 socialis
tai atstovai parlamente visuo
met sudarydavo opozicijos 
branduolį. Bet dabar vis labiau 
aiškėja, kad valdžia veikia iš
vien su fascisti. Delei to fas
cisti pasisekė pašalinti Bolog- 
ni prefektų Mori ir taipjau prie 
varta užėmė miesto sales Gre- 
mona, Rimini ir Adria mies
tuose, išviję iš ten išrinktas 
soc i ai is t i nes ad m i n i s t raci jia s. 
Valdžia į visų tai žiuri per pir
štus. Tas ir verčia darbinin
kus manyti, kad valdžia yra 
prielanki fascisti daromai 
prievartai ir kad todėl darbi
ninkų interesams butų geriau
sia pasitarnauta, jei socialis-' 
tai atstovai balsuotų už sau 
draugiškų kabinetų.
. Jei šitokį Konfederacijos 
pasiūlymų prielankiai priims 
Socialistų partija, tai galima 
tikėtis, kad sekamoji Italijos 
valdžia bus daug kairesnė.

DUBLINAS, liepos 7. — Vi
siems respublikonams pasida
vus Dubline ir apsistojus mū
šiams mieste, mūšiai persime
tė į apielinkės kalnus, į kur 
susispietė pabėgusieji respub
likonai ir kur jie bando atsi
laikyti. Bet visur respubliko
nai jau yra apsupti ir jie to
liau bėgti nebegali.

Apsistojus mūšiams miestas 
pamaži tvarkosi, o sankrovos 
ir bankai atsidarė. Vyriausias 
de Valerus pa geibiu i ūkas Cat- 
hal Brugha (Charles Bruigess) 
mirė nuo žaizdų. Jis nenorėjo 
pasiduoti ir liko sužeistas.

Mūšiai vis dar siaučia dau
gelyj Airijos miestų, bet visur 
respublikonai pralaimi ir dau
gelyj vietų patįs pasiduoda. 
Apskaitoma, kad vien Dubline 
kareiviai suėmė 700 respubli
konų laike savaitės musių.

Uždraudžia nuodingus 
gasus.

Kviečia įeiti valdžion,
BERLJNAS, liepos 

Klerikalų ir -didžiumos 
stų partijos pasiuntė, 
pakvietimų liaudies 
prisidėti prie valdžios 
jos. r

sociali-

partijai 
koalici-

Suradimas kito žmogaus 
stojo m misterio Rathe- 

nau vieton bus labai sunkus, 
jei nebus rasta diplomato, ku
ris nepriklauso jokiai partijai.

Berlinas, 
darbininkų 
buržuazinių 
streikieriai leidžia išeiti tik so
cialistų ir kom. laikraščiams. 
Streikas gali prasiplėšti visoj. 
Vokietijoj, visur sustabdau t
buržuazinius laikraščius.

delei spaustuvių 
streiko, neturi 
laikraščių, nes

Mobilizuoja milicijų.

nai su Trockiu varo intrigas1 B ■
prieš čičeriną, kuris vis dar Kursto prieš streikienus. 
negrįsta JŠ užsienio ir kuris ,

PARYŽIUS, liepos 7. —Tau
tų sąjungos nusiginklavimo 
komisija nutarė uždrausti ka
ruose vartoti nuodingus gasus, 
kuriuos pirmų kartų ir su bai
siomis pasekmėmis panaudota 
pereitame kare. Komisija pra
šo viso pasaulio mokslininkus 
priduoti tautų sąjungai visas 
tų gasų paslaptis.

SPRINGFIELD, III., liepos 7 
— Adj. gen. Black įsakė sumo
bilizuoti penkias Illinois mili
cijos rotas eiti streiko parei
goms. Tai padaryta gavus ži-'( 
nių apie menamus sumišimus 
tarp streikuojančių geležinke
lių darbininkų.

susilaukė aštrios kritikos delti 
jo padarytos sutarties su Ita
lija, kurių kairieji komunistai 
atsisakė ratifikuoti. Tad da
bar įsigalėjus kairiesiems, Ci- 
čerinas veikiausia bus pašalin-

GHICAGO. — Vietos kapi
talistiniai dienraščiai pradėjo 
didelį kurstymų prieš streikuo
jančius geležinkeliečius. Progų 
tam davė tai, kad keliasdešimt 
streikierių Burnsidėj buvo nu
ėję prie dviejų streiklaužių na
mų paraginti juos nestreiklau- 
žiauti ir tai, kad viename ge
ležinkelio kieme sudegė tuščias 
vagonas.

Japonija įspėja Ghinijų
TOKIO, liepos 7. —< Japoni

jos valdžia įsj>ejo Chinijos val
džių, kad jei Chinija neįstengs 
apsaugoti nuo banditų japonus 
gyventojus Čientoa distrikte, 
Japonija bus priversta pasiu
sti savo kariuomenę.

N£A\A CRUZ,. Meksikoj, lie
pos 7. — Karo stovis čia tapo 
paskelbtas atsinaujinus susirė
mimams tarj) kareivių, polici
jos ir revoliucinių nuomininkų 
unijos. Keli žmonės užmušti 
ir keli sužeisti.

Sindikato įkūrėjas ir direk
torius Heron Proal tapo areš
tuotas ir |>asodintas kalėjimam 
Jis kaltinamas maišto kėlime 
ir žmonių žudyme.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:22 vai., leid

žiasi 8:28 v. Mėnuo 
5:07 vai. ryte.

7 žmonės sudegė.
MOBERLY, Mo., liepos 7.

— Turtingas ūkininkas Kin-
kertan, jo pati ir jų 5 vaikai

leidžiasi sudegė, gaisrui sunaikinus jų
namų.

čičerinas esąs ligonbutyj,

GENEVA, liepos 7. — Iš In- 
nesbruck, Austrijos, praneša
ma, kad čičerinas atvyko į ten 
stredoj ir nuėjo gydytis priva
tinių ligonbutin delei nervų su- 
įrimo. Jam neleidžiama nieko 
dirbti.

trijų girininkijų valdybų: vie
nur užmušta girininko žmona 
ir duktė; kitur — išvežta visa 
girininko šeima (nes pats gel
bėdamasis išspruko per langą); 
trečioj- vietoj atsižvelgę j gi
rininko maldavimus, . banditai 
tik apiplėšė butų ir ir išvedė 
arklius.

šiomis dienomis bandytai 
užpuolė Klocelio miestelį, api
plėšę restoraną, užmušę šei
mininkų ir jo žmonų ir šaudę 
į kunigų, kuris kaž kokiais ste 
buklais ten miegojęs. Paskiau 
užpuolę policijų ir nukovę 3 
policijantus. Bandoj buvę apie 
40 žmonių. Atvykusi iš Varšu
vos policija organizavo med
žioklę. Miške rasta banditų 
stovyklos vieta, paimta 4 ve
žimai, 8 šautuvai su šoviniais, 
pavogti arkliai, drabužiai ir 
daug maisto produktų. Patys 
gi banditai spėjo pasislėpti. 
Gyventojai, bijodami banditų 
keršto, juos valgydiną.”

Kiek teko patirti, tai “vei
kiančiai bandai” priklausą tik
ri gudų patriotai, kovoju dėl 
gudų laisves. Vietos gyvento- 

noriai juos užlaiko, kad 
išvaduotų iš Lenkijos juri-

Vilnius. — Kalėjime 
pasimirė Žilinskas, buvęs savi
ninkas “‘Laisvės” cukrainės 
Kiaune prie Laisvės Alėjos Nr. 
66-tam.

Gatvekarių 
viršininkai 

kompanijos
ir jokių I Ar yra, ar nėra lietuvių? — 

derybų dabar bent nebus veda-1 * ulas Uziembla pakėlė Lvovo 
ma. Į arbitracijos pasiūlymą I spaudoj sumanymą, kad Vii- 

’ niaus krašte butų įsteigta 100 
lietuvių mokyklų, kelios lietu
vių gimnazijos ir lietuvių kal
bos katedra Vilniaus universi
tete. Visa tai butų buvę Lietu
vių Švietimo Tarybos žinioje. 
Į tai Vilniaus endekų “Dzien- 
nik Wilenski” atsako, jog tat 
esąs bergždžias įlalykas, nes 
Vilniaus krašte lietuvių nėra.

Vilniaus lenkų agentūra pra
neša, jog oficialiu ėm i s žinio
mis pradinių lietuvių mokyklų 
Vilniaus mieste yra 5, moki
nių 200, Ašmenos apskr., 1 su

CHICAGO.
darbininkų unijos 
griežtai atmeta 
siūlomų arbitracijų

ina.
darbininkai nieko neatsakys 
iki nebus užsibaigęs balsavi
mas apie streiko paskelbimą. 
Tada, jei didelė didžiuma dar
bininkų stos už streiką, bus 
pareikalauta iš kompanijos 
atnaujinti kontraktų senosio
mis darbo sąlygomis ir seną
ja alga. Jei kompanija nesu
tiks tai padaryti, bus paskelb
tas darbininkų streikas.

Viskas jau prirengta 
balsavimo ir pats balsavimas 
apie streiko paskelbimų prasi
dės panedėlyj, 6 vai. ryte. Dar

prie

Liniukai visai nėra palinkę pa- j mokinių 30, Švenčionių apskr. 
siduoti arbitracijai 
mažiaus j algų nukaposimų. Jei 
kompanija nesutiks palikti se
nųjų algų ir darbo sąlygų, vei
kiausia kils gatvekarių darbi
ninkų streikas.

Elevatorių darbininkai šau
kia savo susirinkimų ateinantį-1 
ntdėldienį, kuriame svarstys 
apie paskelbimų streiko kartu Į 
su gatvekarių idaitbininkais. 
Betgi jie veiks nepriklausomai. 
Jie neturi padarę jokio kontra
kto su kompanija, todėl jų al
gos gaji būti nukapotos be jo
kio iškalno įspėjimo.

Eina gandų, kad miesto ad
vokatai svarsto apie paėmimų 
miesto kontrolėn ir operavi- 
man gatvekarių, jei kiltų strei-' 
kas. Dar nieko 'galutino nėra 
nuspręsta šiuo klausiniu. Mies
tas norįs paimti ir operuoti 
gatvekarius laike streiko ne tik 
kad palaikius gatvekarių vaik
ščiojimų, bet ir kad parodžius, 
jog kompanija gali operuoti 
gatvekarius ir prie 5c karterio.

ar priimti • 56, mokinių, 2,353. Be to, yra 
2 lietuvių gimnaziji su virš 600 
mokinių, mokytojų seminari
ja su virš 1(M) kursistų ir tt. 
Agentūra nutyli lietuvių mo
kyklas Vilniaus, Traki; ir Ly
dos aps., žinoma, sako tik apie 
legalines mokyklas ir nepa
brėžia, jog nei viena tųjų mo-

Rusija siūlys koncesijų.

bės nei 
si, vien 
mus.

skatiko pašalpos gavu- 
kliutis ir persekioji-

Kas girdėti okupuotoj 
Gudijoj.

•‘Vilenskoje Utro” Nr. 210, 
rašo: Bieloviežo ir Svisločo gi
riose veikianti banditų šaika, 
kurie terorizuoją gyventojus, 
be to, girininkus bei miškų

HAAGA, liepos 7. — Rusi
jos delegacija ryto priduos ki
tų šalių delegatams sąrašą kon ( 
cesijų, kurias Rusija duotų 
už $1,500,000,000 kreditus.

Į koncesijas įeina turtingi 
aliejaus laukai, kasyklos, miš
kai ir industrijos. Jos ‘nebus’ 
atiduotos nuosavybėn, bet tu-^ 
lam laikui nuomon. Rusai 
taipjau spirsis už nustatymų 
minimum algos darbininkams. 
Pirmiesirieji savininkai gaus 
pirmenybę.

Niekurios šalįs reikalaus, 
kad gavę koncesijų turėtų tei
sę išleisti savus pinigus vieton 
bolševikiškų mblių.

Rusų delegatai dabar pripa
žįsta, kad niekurias ruosavy-( 
bes bus galima sugrąžinti 
“kur tai pasirodys praktiška”. Į 
Krasinas sako, kad bus sugrą-į 
žinta 90 nuoŠ. nuosavybių, bet 
kiti tai mažina.

Pradėjo tarybas.PINIGŲ JKŲĘSAS
Vakar, liepos 7 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dc.’erių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais #iaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.46
Austrijos 100 kronų ............... T‘

kompan^ jau prasi<i6j
Finų 100 markių................... $2.30 dėjo tarybas Northern

l?nJrank:L= $3 kompanijos viršininkai.
Lietuvos 100 auksinų ............... 20c
Lenkų 100 markių................... 2 U c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.70
Olandų 100 guldenų ........... $38.78

( . Švedų 100 guldėnų .....   $25.85
' šveicarų 100 markių............ $19.08

Vokietijos 100 markių ...........  20c

ST. PAUL, Minn., liepos 7.. 
— Pirmos tarybos tarp strei
kuojančių geležinkelių dirbtu

vei vių darbininkų ir geležinkelių 
o. Pra- 
Pacific i

SHREVEPORT, La., 
7. — Goveda paėmė iš 
mo negrų Pemberton ir nuve
dusi į pelkes jį ten pakorė.

liepos 
kale ji-

• • 
jai 
tik
go-

T. S. ekspertai?
(R). — Rusų 

Tautų Sųjun- 
Drummond’as 
valdžiai pasi-

E. MASKVA, 
radio žiniomis, 
gos sekretorius 
pasiūlęs Latvių
rinkti sau sąjungos ekspertus, 
kurie kontroliuotų Latvių fi
nansus ir ūkį. šis pasiūlymas 
busiąs priimtas ministerių ka
bineto. Panašus pasiūlymai 
įteikta (Lenkijai ir kitoms Pa
baltos valstybėms.

• . N ''J
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NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Liepos 8 dieną, 1922

Rengiamas
RUSIJOS BADUOLIŲ ŠELPIMO KOMITETAS

Nerišlioj, Liepos-July 9,1922
WHITE EAGLE GROVE DARŽE

Lyons, Illinois
Muzikalis programas, prakalbos, žaislai, šokiai 

ir t. t.
Daržas atsidarys 10 vai. iš ryto. Tikietai iš kalno

35c., prie vartų 50c.

Pasarga: Imkite bile karą iki 22-ai gatvei; 22-os gatvės karu iki 
linijos galui; tada imkite Berwyn Lyons karus iki VVhite Eagle Grove 
Daržui. '

BRANGUS SUN AI IR DUKTERYS LIETUVOS!
Pabuskit bent vieną sykį, o mes Jums didžius dalykus 

apsakysime, nes atsibus

PRAKALBOS
Temoje

Penkta abelna karalystė. Pranašas Dan. 2:44.

DANIELIAUS REGĖJIMAS
JAU KRISTUS ATĖJO ANTRĄ SYKĮ UŽDĖTI PAŽA

DĖTOS KARALYSTĖS, ČIA ANT ŽEMĖS.
Todėl —

“MILIONAI ŽMONIŲ, DABAR GYVENANČIŲ 
NEBEMIRŠ ANT AMŽIŲ!!!”

Kas tik esat gyvas, bėgkit ant šių negirdėtų prakalbų. 
Kalbės tyrinėtojas Šv. Rašto.

S. Beneckas 9 d. Liepos-July, 1922 m.
Liuosybės svet., 1400 So. 49 Court, Cicero, III.

Pradžia 3:30 valandą po pietų.
Rengia I. B. S. A.

Inžanga liuosa. Nėra kolektų.

• PRANEŠIMAS
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Pranešu tam

stoms, kadtatsidarė lietuviška krautuvė ir dirbtuvė, 
Brighton Park, moteriškų drabužių: kautų, dresių 
skirtų ir (waistų) parsiduos už prieinamą kainą, 
vėliausios mados. Kiekviena bus užganėdinta; sto
ra, augšta, laiba, maža, galės gauti pas mane kiek
viena pagal savo mierą. Pigiau pirksite, negu pas 
žydelius, kad mokate dubeltavus pinigus ir negalite 
prisirinkti sau tinkamų drabužių pagal savo pa- ♦ 
tikimo.

Užprašau visus į musų krautuvę. Aš užtikrinu, 
kad galėsit gauti pigiau pas mus, negu pas žydelius.

J. L ANGIS
4157 Archer Avė.

CIT1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Ragina darbininkus sekti 
byl? Maskvoj. .

Bėdinas. — Nesenai sugrį- 
žtįsieji iš Maskvos du socialis
tai Theodore Liebknecht ir 
Kurt Rosenfeld, gymisieji rusų 
socialrevoliucionierius išreiškė 
savo nuomones Mihvaukee’s 
žydų laikraščio Forvvaerts’o at
stovui J. Leščinskiui.

Abudu pasakė, kad kaltina
mieji nebus baudžiami mirties 
bausme. Vienok pasaulio dar
bininkai privalą sekti nagrinė
jimų Maskvoje, nes tas padary
siąs didelės įtakos į nagrinėji
mų.

Mes, girdi, išleidome atsi
šaukimų j viso pasaulio darbi
ninkus, prašydami jų aštriai 
protestuoti prieš mirties baus
mę. (Priežastis privertusi mus 
pasitraukti iš bylos buvo teis
ino partingumas. Jis neįsileido 
jokių naujų užsienio socialistų 
ir visai ignoravo Bėdino sutar-

“I^vnačitt'slci, liut-liu viii irKri- 
Icnko pasakė, kad jie nesijau
čia esą verčiami klausyti Ber- 
lino sutarties. Maskvos val
džia mėgino sutaikyti ginčų ir 
norėjo, kad mes pasiliktume. 
Mes turėjome padaryti 
žingsnį, bet dėl politinių 
žasčių negalime aiškinti 
dalykų.

“Bylos nagrinėjimas 
dar keturias ar penkias ; 
tęs. Kaltinamieji nėra

šitų 
prie- 
visų

tęsis 
savai- 
labai 

linksmi, turėdami sėdėti tokias 
ilgas valandas kaltinamųjų 
suoluose, bet mums pribuvus 
Maskvon jie gaudavo gerų val
gį ir priežiūrų.

“Mus užlaikė per tris dienas 
po pasiliuosaviniui nuo bylos, 
turėjome laukti leidinio išva
žiuoti. Mes priversti buvome 
vienų dienų badauti, kad pri
vertus juos pasiduoti.

“Prieš leidinių mums išva
žiuoti, mums buvo paduota 
sąskaita 15,000,009,000 rublių 
už vienos savaitės maistų ir bu
tų, bet mes nemokėjome.

“Mums atvykus Maskvon, 
mus pasitiko apie 3,000 žmo
nių minia širdingai sveikinda
ma. Spaudos biurų paleista 
žinia, busiu pasitikusi mus mi
nia švilpė ir kaukė, norėdama, 
kad mes važiuotume sau atgal, 
buvo melaginga.

“Mes buvome Maskvos so
vieto susirinkime, pasėdėjome 
kelias valandas ir šnekėjome

PADĖKA IR PA8VEIKINIMAS
AMERIKOS LIETUVIAMS.

Šių birželio 29 dienų prasidė
jo Kaune Lietuvos Šaulių bu
rių visuotinasai susivažiavi
mas. Šis susirinkimais, turin
tis Lietuvos šaulių .Sųjungos 
gyvavime didelę reikšmę, at
siuntė su parašu susivažiavi
mo pirmininko Rapolo Skipi
čio (buvusio Vidaus Reikalų 
Ministerio) sekančių radiogra
mų:

Žmuizdinavičiui,
Rcpresentative of Lithuania, 
38 Park Row,
New York, N. Y,

Lietuvos Saulių burių Visuo- 
tinasai Susivažiavimas Kaune, 
reikšdamas giliausių padėkų 
už medžiaginę ir moralinę, pa
ramų, nuoširdžiai sveikina Bro
lius Amerikiečius.

Rapolas Skipitis
Susiviažiavimo Pirmininkas.
šitų raktiogipnių )sui didžiu 

pritarimu ir džiaugsmu šiuomi 
Gerbiamiems-- Amerikos Lietu- 
viains i>:i«4<<-l'l>ii.i.

A. Žmuidzinavičius, 
Liet. Šaulių Sųjungos Atstovas 
Amerikoje.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co..

sų

Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainojne senas armonikas iv 
darome naujas.

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

“Mes taipgi aplankėme dau
gelį miesto įstaigų, kaip va, 
vandentraukis, elektros ga
mykla, elektrinių gelžkelių dir- 
byklosx dirbtuves ir kelias į- 
staigas vaikams, kurios pada
re j mus gerų įspūdį.

“Mes darėm, ką tik galė
jom, kad išgelbėjus kalinamų
jų gyvastis ir dabar darbinin
kų klasei pareina to žuriėti”, 
užbaigė du socialistų gynėjai.
Vūldsni pranešimai iš Rusijos, 

- sako Mihvaukee Leader, — 
parodo, kad sovietiniai vadai 
panaudoja bylų kaipo politikos 
žaislą. Jie pristato teisman 
darbininkus ir ūkininkus ir lei
džia jiems kalbėti apie bylų, 
ypatingai tiems, kurie reika
lauja mirties bausmes; jie taip
gi surengia dideles minių de
monstracijas gatvėse teisėjams

Vienok tie, kurie supranta 
dalykų, mano, kad mirties nuo
sprendis nebus išduotas, o jei 
ir butų išduotas, tai jis ilobus 
įvykintas.

Sovietiniai vadai žino, kad 
juos daboja visų šalių darbinin
kai ir kapitalistinės valdžios ir 
kad jiems apsimokės būti nuo
laidžiais šitiems kaltinamiems 
žmonėms.

ATYDAI MELROSPARKIEČJAMS’ 
IR APIELINKEI

F. Rayunas parduoda laivakortes ant 
geriau laivų, siunčia pinigus sau
giausiu budu i visas dalis svieto, taip
gi parūpina afidavitus atvažiuojan
tiems, pasportą išvažiuojantiems.

Su pagarba
i F. RAYUNAS, 

2300 Lake St., 
hidrose Park, 111.

Apie Pienininkystės 
Apžiūrėjimą

Aprūpinimui Bordeno 
Pieno, pienininkystė turi 
būt naujoviniai ir visai 
švariai užlaikoma pagal 
modemišką reikalavimą. 
Patyrusių Bordeno ins- i 
pektoriu pereiga tėmyti, J 
kad šie aukšti Bordeno i 

reikalavimai butų pildo- IĮ 
mi. Į

BORDENS
Farm Products Co, Ine.
Telefonas Franklin 3110

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Rengia

Dr-stė Susivienijimo Brolių Lietuvių

Nerišlioj, Liepos-July 9,1922
BERGMA^N’S GROVE 

Riveršide, III.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 35c. ypatai

Kviečiame visus atsilankyti į musų parengtą 
pikniką, kur linksmai praleisit laiką su savo pažįsta
mais.

Kviečia KOMITETAS.

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 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL,
Npm.: 2914 W. 13rd Street, Tel. Lafayette 263

tr* 1 ......................... ...............

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18
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. Nedčliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

L

7jOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Tclephone CanaI 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, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidunniestyj.

ASSOCIATION BLOG.
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

V. W. RŪTKAŪSKASj 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

siiii-       - --------—-1 J

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

* > S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

L - - l. . I L . . .

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS
Graborius s

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
Sčiau, 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
C .i. J

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892Telefonai Boulevard

1G19 W. 47th Street
Ant ilmokesčių, jei pagal

ba ujama.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% i|d 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th SL 

Atdara vakarais iki 9 vai.

J
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| KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA.

Natkevičiaus prakalbos ir ko
munistų “kulturiškumas”.

$20,000.00
DOVANŲ

Mes Išmokėsime šį mėnesį
Savo Depozitoriams kaipo užaugusį nuošimtį.

AR TAMSTA Iš TO PASINAUDOSI?

Atidaryk šiandie arba Rytoj -taupinimo sąskaitą 
UNIVERSAL STATE BANKE, kitaip sakant padėk 
į šį Banką nors keletą dolerių pradžiai, arba’

Perkelk į šį Banką
Savo Pinigus iš Kitų Bankų

Liepos 2 <1. vietos sandu rie
čia! surengė prakalbas kap. 
Natkevičiui, kuris iš Detroito 
per Pittsburghą grįžo į rytines 
valstijas.

Pirmiausia Birutės choras 
sudainavo kelias daineles; pas
kui vakaro vedėjas p. Ed. Pau- 
razas pristatė kap. Natkevičių 
kalbėti. Kalbėtojas bendrais 
ruožais apibėgo (Lietuvos poli-

Kitą pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu. 
Gana mums lietuviams remti lenkus ir kitus ir au
ginti jiems turtą. Pradėkime nors dabar susiprasti 
ir remkime visi savo įstaigas, dėkime pinigus tiktai 
į savo grynai

LIETUVIŲ VALSTYBINĮ BANKĄ — 
UNIVERSAL STATE BANK

Priduokite tik savo bankinę knygelę bile kurio 
banko — mes dykai sukolektuosime ir perkelsime į 
šį banką visus pinigus su nuošimčiais.

Tūkstančiai lietuvių, šimtai draugijų, bažnyti
nės parapijos, didžiosios organizacijos ir valdžios įs
taigos laiko savo pinigus šiame banke. Širdingai 
kviečiame ir Tamstą čion prisidėti.

šio banko turtas virš $2,350,000.00

Universal Stale Bank
3252 South Halsted St., Chicago, III.

Bankas atdaras Utarninko vakarais ir Subatomis 
visą dieną iki 8:30 vakare.

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banjco 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

mojo Seimo darbus. Daugiau
sia jis palietė Lietuvos konsti
tucijų, kalbėdamas apie tai, ko
kia ji turėtų būti, kad užtikrin
tų piliečiams laisvę ir kokių 
konstitucija nori pagaminti 
krikščionys demokratai. Anot 
jo, kunigai sh savo zakristijo
nais nori įdėti konstitucijon 
tokius punktus, kuriais einant 
turėtų būti mokamos iš valsy- 
bčs iždo algos kunigams, rabi
nams, ir visiems kitiems dva
siškiams!; kuniga i nori j vest 
Lietuvoje dvasiškų vergiją, ku
ri buvo tik viduriniuose am
žiuose.

Užsiminęs apie žemės refor
mų, jis sake, kad kunigai nori 
pavesti didžiausius žemės plo
tus vienuolynams, nusikriaus- 
dami mažažemius ir bežemius, 
o prie vienuolynų žemės di
džiausių valių turįs Rymo pa- 
pa; ir jie tų aiškina Seime, sa
kydami savo oponentams, “Jei 
jus norit kų su vienuolynų že
me daryti, tai pasiklauskite Ry
mo papeš, ar jis leis jums”. 
Išeina, kad Rymo papa turi di
desnę teisę prie Lietuvos žemės, 
negu Lietuvos Steigiamasis Sei
mas.

Re to kalbėtojas nurodė, kad 
Lietuvos klerikalai savo vergiš
ku atsidavimu Rymu i labai 
pasitarnauja lenkarhs;< lenkams 
prijungus Vilnių piie Lenkijos 
klerikalų gerasis papa atsiuntė 
savo kardinolų tų prijungimų 
pašventinti.

Kalbėtojui pabaigus kalbą- 
buvo aukų rinkimas Politiš
kam Iždui, kurių surinkta $17.- 
80. Po to kalbėtojas kalbėjo 
antru kartu vien apie Sandarą 
ir Valstiečių Sąjungų. Šitą

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

VIENINTELIS BANKAS
Šioj apielinkej

Kuris yra po Suv. Valst. ir Illinojaus 
valstijos valdžių priežiūra.

Per liepos mėnesį, duosime visiems 
naujai pradėjusiems pinigus taupyt 
su $2.00 ar daugiau, labai naudingas 
dovanas.

Už visus padėtus pinigus iki liepos 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos 
1-mos .

kalbą jam užbaigus pasirodė 
svetainėj pittsburghiečiams ži
nomas ir jų mylimas daininin
kas Juozas Škulevičia. Susi
rinkusieji jau buvo pakilę skir
stytis, bet pirmsėdžiui pareiš
kus, kad škulevičia dar dai
nuos, visi vėl susėdo ir su ne
kantrumu laukė. Tuo tarpu 
komunistai apipylė kalbėtoją 
klausimais. Klabetojas ėmęs 
kantrybės jiems atsakinėjo, 
nors daugumas tų klausimų 
buvo tušti,— tokie kaip “Kur 
Lietuva prisiglaus”, “Kas pas
kui bus?” Dalis klausiančių 
matomai buvo įsikaušę mun- 
šainės ir klausytojai netekę 
kantrybės tų klausimų klausy
ti, pradėjo švilpti. Svetainėj 
kilo trukšmas ir jis apsimalši
no tik pirmsėdžiui uždarius 
klausimų padavinėjimų. i

Susirinkusiems aprimus fcku- 
levičia padainavo kelias daine
les, J. Senuliui palydint pianu. 
Po to susirinkusieji pilnai pa
tenkinti išsiskirstė.

—Reporteris.

Paino Tablets

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, nruzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. 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.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel. i^Boulevard 7309.

Didžiausia Exkur$ija 
Lietuvon!

BALTIC STATES BANKAS, 294

Eighth Avė., New York, parengia spe-

cialę ekskursiją didžiausiu ir puikiau-
siu pasaulyj laivu MAJESTIC. Tasai 

milžiniškas plaukiojantis palocius iš

plauks iš New Yorko LIEPOS f(JULY)
ew Yor-29 dieną. Keleivius lydės iš 

ko į ęat Kauną Banko pasii/ntinyš p. 

RAPOLAS KRUČAS, kuris šią pirmu
tinę lietuvių ekskursiją naujuoju didlai- 
viu nutrauks ant krutančiųjų paveikslų 
(Moving Pictures). Baltic State Banko Ekskursijos palydovas 

pil. RAPOLAS KRUČAS

Laivas MAJESTIC taip yra didelis, kad jokios vilnys neįstengia 
jo pasupti. Keleiviams nereikia jurų liga sirgti.

Gardus valgis, mandagus patarnavimas, gražus kambariai pasilsė
jimui, deniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šeimynai 
(pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar keturias lovas kiek- 
vienme), švarumas ir naujausi patogumai — tai laivo ypatybės.

Kelionė iš New Yorko į Kauną užims vos 9 dienas! Laivakortė 
iki Kauno $107.50; iki Karaliaučiaus (Piliavos) $106.50. War Tax $5.

Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko!
Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir visus patarimus išsiunčia

BALTIC STATE BANK kiekvienam. Rašykite tuoj, adresuodami

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

Įstaigos Augimas

Parankios 
valandos 

Utarninko 
karais nuo 

iki 8. 
Visą dieną 
batom-is 
M. iki 8 
Kitoms 
noms 9 A. M. 
iki 4 P. M.

va-
i 6

su-
9 A.
P. M.

die-

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.
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DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikai i škų instrumentų. naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, karo kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

ERENCH LINE 
M COMPAGNIE GĖNČMLETDANSATLANTIOVE ■ 
N Poetai $«rvko .BM

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

LA BOURDONNAIS .... Liepos 13
LA SAVOJE ................... Liepos 15
CHICAGO ..............   Liepos 20
LAFAYETTE .......  Liepos 22
"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, 
’r ■ -i ‘ ....... ‘ .. ■■ - į

VIRS. A. MICHNIE'MCH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal
Telefonas Yards 1119-

Baigusi Aku 
ierijos kolegi 
ją; ilgai prak 
cikavusi Penu- 
silvanijos ho«- 
pitalėse. Pa* 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Du» a 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
ei tokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer 
glnoms.

M^uB.nctlZMAN^
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per If 
netų 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 Labaratorfja: 1025 W.‘ 
18th Stt, netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
,8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai: z %

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisus •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
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 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

rvte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

19 ■■■■■■■■ H ■ K ■■■■■■ 8^
J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR, C, Z. VEŽELIS Į
Lietuvis Dentistas ■

4712 South Ashland Are., ■
arti 47_t.no crntvAi "

Tel. Pullman 5432

gali būti mieruojamas išimtinai pro
gresu ir vystymusi tų žmonių, ku
riems jis siekiasi patarnauti.
Šito banko augimas buvo nuolatinis 
su besiplėthnu didžiojo, bu jojančio biz
nio centro, kuriamo jis randasi . 
kai tokiam smarkiam augimui, 
bankas užima ypatingą poziciją,
nujiegia suprasti problemas ir keblu
mus savo apielinkės, ir jo 40,090 pa
tenkintų depozitorių pilnai pripažino 
jį kaipo vieną iš svarbiausių didmies
čio finansinių įstaigų.

Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizm®, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas 
40 centu.
PAINO CHEMICAL Co.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influsnzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose
Kaina

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III. A

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

ne
ši s 

kuii

Kodėl jis neturėtų būti logiš
ka vieta jūsų bankiniams rei- 

r :

kalams. Bile vienas musų 
viršininkų noriai sutiks ap
kalbėti dalykus su jumis.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausj gy-

Akušerka
3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 8138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie ginrdymo. 
Kiekvienarre at
sitikime teikiu 
apatišką prižiū
rėjimą. Juodu 
patarimu? j mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

THE

West Side Bank
Saugumo ir draugiško patarna

vimo Bankas
Roosevelt Road prie Halsted gat., Chicago.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

DR. B, M. ROSS
35 South Dearboriv St.\ 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedčl- 
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.

Optometriat
Tel. BOU levard 64R7 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa 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

■h

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampai & 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 10-12 pfrb.

47_t.no


The Lithuanian Daily Newa

Published Daily except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates: 
8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 
į 3c. per copy.

Entered as Seeond Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago  je — paštu:

Metams ............ ..........     $8.00
Pusei metų........................ „.........4.50
Trims mėnesiams...... ....... .......... 2.25
Dviem mėnesiam ___  1.75
Vienam mėnesiui __________  1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .... ....................    3c.
Savaitei ..................~..... y_____ 18c.
Mėnesiui.............. .......... ......... 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams...... .........   $7.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienam mėnesiui...... ......................75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams........................................$8.00
Pusei metų ..............„......... ..... 4.50
Trims mėnesiams......................2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Santarvės 
baimė.

Keistas dalykas: kai Vo
kietijos junkeriai nudaigojo 
užsienių reikalų ministerį 
Rathenau, tai Santarvės 
(talkininkų) valdžios ėmė 
kalbėti apie tai, kad reikią 
tuo jaus eiti pagelbon Vokie
tijos valdžiai. Be tos pagel- 
bos, girdi, Vokietija visai 
Nusmuksianti ir visoje Euro
poje kilsianti didelė suirutė.

Nuo žodžių einama prie 
darbo. Telegrama iš Pary
žiaus praneša, kad reparaci
jų komisija jau laikė nepap
rastą susirinkimą ir svars
tė, kokių priemonių imtis, 
kad sulaikius Vokietiją nuo 
galutinos finansinės katast
rofos. Rengiamasi urnai 
kviesti Amerikos piniguočių 
Morganą ir klausti jo pata
rimo. Net Franci jos valdžia 
neketinanti daryti kliūčių 
vokiečiams.

Pavojingo krizio ženklų 
Vokietijoje, tiesa, matyt. 
Markė ėmė staigiai pulti že
myn.

Bet ką turi su tuo bendra 
junkerių padarytoji žmog
žudystė?

Ministerio Rathenau už
mušimas labai sujudino Vo
kietijos žmones. Jie ėmė

kelti triukšmingus protestus 
prieš monarchininkus, ku
rie pirm to jau buvd nužudę 
katalikų Centro vadą Erz- 
bergerį, kėsinosi ant Schei- 
demanno gyvybės ir grūmo
jo ginklu visai Vokietijos re
spublikai. Smarkiausia te- 
čiaus sujudo socialistų vado
vaujamieji darbininkai. Jie 
užmiršo senuosius savo par
tinius kivirčus ir pradėjo da
ryti bendras demonstracijas 
prieš respublikos priešus.

Kai kurios žinios sako, 
kad abidvi socialdemokratų 
partijos ir komunistai keti
ną susivienyti ir sudaryti 
grynai socialistinę valdžią; 
kitos žinios skelbia, kad ne
priklausomieji socialdemo
kratai išreiškę sutikimą stoti 
į dabartinę koalicinę valdžią, 
jeigu busiančios priimtos 
tam tikros sąlygos. Šitas 
judėjimas Vokietijos darbi
ninkų partijose veikiausia ir 
bus svarbiausioji 'priežastis, 
delko Santarvės valdžios 
staigu taip susirūpino Vo
kietijos likimu.

Mes abejojame, ar šioje 
valandoje Vokietijoje galėtų 
susidaryti grynai socialisti
nė valdžia, kadangi reichsta
ge didžiumą vietų turi bur
žuazinės partijos. Bet to nė 
nereikia, kad nugązdinus 
Santarvės ponus; jiems bu
tų labai nejauku jau tuomet, 
kai sustiprėtų kairysis ele
mentas dabartinėje koalici
jos valdžioje.

Šiandie koalicija susideda 
iš dviejų buržuazinių parti
jų ir vienos darbininkų par
tijos (socialdemokratų did- 
žiumiečių). Jeigu i ją įeitų 
nepriklausomieji socialde
mokratai Jai valdžias politi
ka turėtų neišvengiamu bū
du pakrypti i kairią pusią. 
Antras dalykas: abiejų so
cialdemokratinių partijų da
lyvavimas valdžioje duotų tą 
pasekmę, kad jiedvi neužil- 
gio susivienytų, ir tuomet so
cialdemokratų jiegos Vokie
tijoje imtų sparčiai augti. 
Sekamuose reichstago rinki
muose socialistai gal sumuš
tų visas buržuazines parti
jas.

Bet socialistų susivieniji
mas ir sustiprėjimas Vokie
tijoje atgaivintų darbininkų 
judėjimą ir kitose šalyse.

Štai ko bijosi Santarvės 
valdžios, ir dėlto jos stengia
si sustiprinti dešiniuosius 
elementus dabartinėje Vo
kietijos valdžioje, žadėda
mos jiems pagelbą.

Bolševikų revoliucijų Eu
ropos valdžios jau paliovė 
bijojusios. Šiandie jos bijo, 
kad neįsigalėtų socialistai, 
kurie vieni tegali suvienyti 
visą kovojančią darbininkų 
klasę.

SARMATA!

“Draugas” aprašo tuos sumi
šimus, kurie kilo Vokietijoje dėl 
ministerio Rathenau nužudymo, 
ir sako: “Socialistai plukdo 
kraujuose Vokietiją. Taip daro, 
idant nepaleisti iš savo rankų 
valdžios styro.”

Tas kunigų 
kad Vokietijos 
socialistinė, bet 
sideda iš trijų 
tarp kurių yra ir katalikų parti
ja. Vokietijos minis terių pirmi 
ninkas, Dr. Wirth, yra katali
kų partijos narys.

Jisai žino, be to, kad ministe
rio Rathenau nužudyme yra kal
tinami atžagareiviai monarchis- 
tai (Rathenau, beje, irgi buvo 
ne socialistas, o buržuazinis de
mokratas), kurio nori ginkluo
ta jiega nuversti dabartinę V o* 
kietijos tvarką ir atsteigti ka
rališką valdžią. >

Vokietijos socialistai kelia 
protestus ir daro demonstraci
jas prieš tuos atžagareivius. 
Bet socialistai neužpuola jų, jei
gu jie neužkabina' demonstran
tų. Telegramos praneša, kad 
daugelyje vietų monarchistai 
šaudė į minias, ir dėlto kilo su
sirėmimų. . 1

Sarmata yra “Draugui” 
taip iškreipti tiesą ir šmeižti ne
patinkamas jam partijas.

laikiaštis žino, 
valdžia yra ne

koalicinė. Ji su
purti jų atstovų,

NUŠNEKĖJO.

NAŪJJ i'lNOS, Chicago, DL

nistai turi savo laikraščius, da
ro savo suvažiavimus, dalyvau
ja rinkimuose į parlamentus, 
varo agitaciją, žodžiu — daro 
visa, ką ir kiekviena kita parti
ja '

Komunistai neturi legalių tei
sių tiktai Vengrijoje, Suomijo
je, Lenkijoje ir keletoje kitų 
naujai įsikūrusių valstybių, kur 
santykiai dar nėra nusistovėję 
ir valdžioms nuolatos kinkos 
dreba. Bet ir šitose valstybėse 
komunistai dažniausia randasi
pusiau-legalėje padėtyje. Jeigu 
jie prisidengia kokiu “nekal
tu” vardu, tai valdžios juos 
mažai trukdo.

Į Amerikoje komunistai taip I A • • •
pat turi gana plačias veikimo ri
bas. Jeigu jie neskelbia ginklųo- 

! to sukilimo (o šiandie jau ir 
patys komunistai ne labai tiki į 
ginkluotą sukilimą), tai jų nie
kas nepersekioja. Karo laiku ir 
tuoj po karo, tiesa, komunistai 
buvo gaudomi; bet tuo laiku 
juk ir socialistų nemažas skai
čius nukentėjo, o dar didesnis

‘ skaičius “aidoblistų.”
Bet jeigu kai kuriose šalyse 

socialistai turi truputį daugiaus 
laisvės už komunistus, tai rei
kia neužmiršti, kad Rusijoje ko
munistai turi visą galią savo 
rankose, o socialistai neturi jo
kių teisių. Nė Lietuvoje, nė 

l Suomijoje, nė pagalios Vengri- 
■joje komunistai nėra taip bai-j 
šiai persekiojami, kaip socialis
tai Rusijoje.

To negana. Rusijos komunis
tai, pasinaudodami tuo, kad 
valdžia .yra jų rankose, vartoja 
tos šalies turtą savo šalininkų 
rėmimui kitose šalyse* Per savo 

' agentus jie gabena iš Rusijos 
v. 1 auksą ir deimantus ir dalina Vo- SI* kieti jos komunistams, Italijos 

, komunistams, Franci jos, Lietu
vos, Lenkijos — kad šie galėtų

“Laisvės” redaktorius mėgi
na išaiškinti, kodėl visose šalyse 
socialistai 'laimi, o komunistai 
prakiša. Jo nuomone, priežastis 
esanti ta, kad Valdžios persekio
ja komunistus, kuomet socialis
tams duoda pilną laisvę arba 
net padeda. Sako:

Subata, Liepos 8 dieną, 1922

PADEGĖLIS KASMATĖ

Eiropos nerimastis
Puikus žydintis Prancijos laukai, vynuo

gynai, sodai, pievos saulėtos, dirvos juruojan 
čios, žaimai želmenose ir spinduliuose skęstan
ti, po karui beliko viena kapinių eilė, beliko ty
rų tyrai, geležis ir granitas, ir tūkstančių žmo
nių kaulai. Begalinis liūdnumas vaikšto po 
tuos kadaisia tokius įstabius, tokius dievinus 
laukus, sunykę žmonės, suvargę darbininkai 
sunkiai triūsia ties duobėmis ir tyrais, kadaisia 
sodybomis žydėjusiomis. O taip, tie žmonės 
nie kiek nekalti jų nelaimėje, jie jos nenusipel
nė, ją jiems pikta valia atnešė! Ir jų sugriauti 
gyveniniai pirmoj eilėje turi būti atstatyti, turi 
būti leista gyventi tiems, kas visas teises tam 
turi. Ir kad tas sugriautas puikus kraštas be 
niekur nieko visų pirma turi būti atstatytas, tų 
žmonių tarpe, kurie yra sąžiningi, nėra dviejų 
nuomonių. Ir visų pirma tų kraštų atstatymo 
obalsį pakele vdkiėČių socialdemokratai, ir jie 
iki šiol labai sąžiningai vykdo į gyvenimą. Pa
kėlė ta prasme, kad tų kraštų atstatymą pripa
žino savo idėjiniu darbu, savo pareiga prieš 
tarptautinę darbo žmonių šeimyną, prieš f ra n-,

atstovai nuo 1116 sąjungų 
(unijų), kurios turį 492,000 
narių. Suvažiavime buvo kar
ščiausi susirėmimai tarpe gel
tonojo amsterdamo interna
cionalo šalininkų ir Raudonų
jų Unijų Internacionalo šali
ninkų, ypatingai bendro fron
to klausimą besvarstant. Val
džia, kaip ir visuomet, palaikė 
socialistus, stojančius prieš 
bendro fronto idėją ir prieš 
Raudonųjų Unijų Internacio
nalą. Tokiu budu, sii pagelba
valdžios, socialistai ‘laimėjo’ 
— didžiuma balsavo už gelto
nąjį internacionalą.”
Ignoruodami Paukščio plūdi

mus, žiūrėkime, kas pasakyta 
šituose jo žodžiuose. Pasakyta, 
kad “raudonojo unijų interna
cionalo” šalininkai prakišo: pa
ėmė viršų socialistai, kurie sto
jo už Amsterdamo unijų inter
nacionalą. Kodėl gi komunistai 
prakišo? Todėl, girdi, kad “val
džia palaikė socialistus!” Bet 
darbininkų unijų suvažiavime 
juk dalyvavo unijų atstovai, o 
ne kas kitas; ką gi tenai galėjo 
veikti valdžia?

Aišku, kad šita Paukščio pa
saka apie “valdžios palaikymą 
socialistų” yra kvailas išmistas, 
sugalvotas tikslu diskredituoti 
socialistus ir pataisyti nusmuku
sį komunistų vardą.

Lenkijos socialistai yra jpada- 
I rę daug visokių netikusių dar- 
į bų, bet jie visgi dar nėra taip 
| toli nudardėję, kaip Rusijos bol
ševikai, kurie įsteigė tikrą ver
guvę darbininkams. Ir kam gi 
rašyt apie juos nebūtus daik- 

I tus ?

leisti laikraščius, užlaikyti ap
mokamus organizatorius, siun
tinėti kalbėtojus ir lt. Tai yra 
neužginamas faktas. Nesenai, 
pa v., Kominterno vadas Zinov- 
jevas pareiškė, kad iš Komin
terno propagandos fondo tapo 
išleista 20 milionų auksinių rub
lių “revoliucinių organizacijų” 
šelpimui Vokietijoje ir Italijo
je.

“Socialistai vis arčiau iri Socialistų partijos tokių fon,- 
arčiau šliejasi prie buržuazi- dų neturi. Mes tečiaus manome,
jos, o pastaroji vis plačiau ir kad jeigu kur socialistai ir kon- 
plačiau plečia savo sparnus ir troliuotų valstybės iždą, tai jie 
glaudžia, prie savęs socialis- neeikvotų jo savo propagandos 
tus, kaip višta viščiukus. Į reikalams, ypač kuomet šalyje 

“Visai kitaip yra su komu- žmonės miršta badu!
nistais. Tik išimtinose šalyse Taigi,, viską paėmus į daiktą,
komunistai gali legaliai gy
vuoti, o didelėje didžiumoje 
šalių jie skaitomi nelegaliais. 
Jų veikimas persekiojamas, 
jie patys kemšami į kalėji
mus ir net šaudomi.”
Tai toli gražu nesutinka su 

faktais. Beveik visose Europos 
šalyse komunistai gyvuoja kai
po legalės partijos: Vokietijoje, 
Anglijoje, Francijoje, Italijoje, 
Šveicarijoje, Švedijoje, Austri
joje, Čecho-Slovakijoje, Danijo
je, Norvegijoje ir ištisoje eilėje 
kitų šalių. Tose šalyse komu-

išrodo, kad komunistai turi 
daug-maž tiek pat teisių, kaip 
socialistai, o pinigų nepalygina
mai daugiaus. Ir todėl “Laisves” 
redaktoriaus pasaka apie komu-

; nistų “mukaš” yra tuščias pa
sigyrimas.

Bet jisai, vargšas, nė pasigir
ti nemoka. Štai, ką jisai rašo 
apie Lenkijos darbininkų judėji
mą: r

“Šiomis dienomis Kro'kave 
buvo Lenkijos profesinių są
jungų suvažiavimas. Kaip 
laikraščiai praneša, dalyvavę

JIE NORI TIESIOGINIO 
VEIKIMO.

Versalin^ sutartis, nusirpusis 
karo vaisius padarymui pasau
lio sveiku demokratijai, visus 
Eiropos reakcininkus padare 
didesniais pasišiaušėliais. Mum 
pasakoja, kad karas buvo ve
damas padarymui galo milita- 
rizinui. Bet jis pavedė Eiropą 
didesnėms ' armijoms ir dau
ginus a tsipalaidoj usieins inili- 
taristams negu kaizerinė ma
šina galėjo kada pasigirti. *

Dabar yra gerai žinomas da
lykas, kad 1914 .m. net fran- 
euzų armija buvo didesnė ne
gu vokiečių, rusų armija buvo 
didesnė negu vokiečių ir aus
trų armijos sudėjus i krūvų; 
italų, serbų ir rumunų buvo dvi
gubai didesnės negu bulgarų ir 
turkų armijos.

Anglijos laivynas buvo dvi
gubai didesnis negu kokis nors 
kitas ir turėjo prieš daug ma
žesnę vokiečių, austrų ir tur
kų laivynų kombinuotę pagal
bon franeuzų, italų ir japonų 
laivynus.

Bet prie šitokios didžiumos 
penkių prieš vienų žmonėmis 
ir šautuvais susivienijusiai pro
pagandai pavyko įtikinti Ame
rikos žmones, kad išgelbėjimui 
talkininkų nuo praloš ties rei
kia dviejų milionų Amerikos 
kareivių ir viso Amerikos lai
vyno. 'lai buvo didelis pokylis 
karo pelnagaudoms.

Nūnai franeuzų kariuomene 
yra didesnė negu ji buvo 1914 
m. Belgų Ir italų kariuomenė 
nėra sumažintos. Serbų ir ru
munų kariuomenės padidėjo 
Graikų kariuomenė randas ka
riavimo stovy. Čccbo-Slcvak’- 
jos ir Lenkijos nuolatinės ar
mijos didesnės negu prūsinė ka
ro mašina. Sovietinės Rusijos 
armijos yra geresnes negu caro 
pajiegos.

Tik Vokietį a, Austrija ir 
Bulgarija yra nuginkluotos. 
Vengrija turi mažą armiją ir 
turkai kemalininkai turi mažą. 
Valstybės, kurios buvo neitra- 
lės karo metu, dar vis taip pat 
apsiginklavę. Karo jiegumas 
tapo padidintas baisesniais 
nuodingais gazais ir pagerintais 
oro laivynais.

Naujos Vokicčų, Austrų ir 
Bulgarų respublikos yra tokios 
beviekės, kad nei lakiausioji 
vaizduote negali numatyti, kaip 
jos gali būti pavojingos kad 
ir mažiausiai talkininkų valsty
bei. Jos yra tokios bejiegės, 
kad jų monarchininkai drįsta 
žudyti tokius respublikos va
dus kaip Erzborgerį ir Rathe
nau vidury dienos.

Turėdami užpakaly savęs vi
są savo durtuvų jiegą franeu
zų ir belgų šovinistai sako, kad 
jie turi turėti Saaros ir Reino 
sritis ir turi atidalinti Bavari
ją, Badeną ir Wuerttembergą 
nuo jų šiaurinių kraštų, kad 
apgynus Franciją ir Belgiją 
nuo padalintos ir nuginkluotos 
vokiečių demokratijos.

Vokiečių monarlc'.hin'inkaų 
puldami vokiečių respubliką, 
pagelbsti savo priešams fran- 
euzams ir belgams. Jei jie ga
lėtų sugriauti respublikinę val
džią ir neleisti įsikurti kitai, 
tai jie išdraskytų tų, kas yra 
Vokietijos likę, ir pabaigtų vi
durinę Eiropą naikinti.

Prieš visą šitą pragaištingos 
reakcijos mašiną vokiečių de
mokratija turi tik vieną tveria
mąją apsaugą — Eiropos dar
bininkų ir socialistų organiza
cijas. Bet užsieniniai ir nami
niai sąmokslininkai neleidžia 
šitoims demokratinėms pajie- 
goms veikti. Ačiū tam eina
ma prie tiesioginio veikimo.

Pagrūmojimas antra šv. 
Baltramiejaus nakties skerdy- 
ne, nesenai vokiečių imperia
listų išsiuntinėtas ir pabrėžtas 
Rathenau’o nužudymu, klausi
mą tarp imperialistinės reakci
jos ir žmonių demokratijos pa
statė arčiau prie jo krizio. Tal
kininkų bankininkai ir politi
kai tyčia paliko nepadaryta tai, 
kas galėtų kataklizmą praša
linti.

Demokratija turi tik vieną 
veikmingą ginklą jai likusį, vi
suotiną streiką. Kada pagrū
mojimas organizuotu žudymu 
kabo viršui demokratijos vyk- 
dovų, tai juos gali apginti tik 
tiesioginis veikimas. Jei reak
cininkai nori visuotino streiko, 
tai jie gaus jį. Jei jis įvyks, tai 
jis nušluos Versalinę sutartį ir 
padarys galų daugeliui tarps
tančių imperialistinių karierų.

— Mihvaukee Leader.

KĄ GERO ATNEŠ® KARAS?

Chicagos Tribune’o paklausų 
reporteris atklausė penkių pi
liečių — trijų vyrų ir dviejų 
moterų — ar jų nuomone kas 
gero išėjo iš karo.

Jie stengėsi surasti ką nors 
gera pasakyti. Ir kaip maža 
jie surado! t Du jų manė, kad 
daug vertingų dalykų sužinota 
medicinos ir mokslo srityse. 
Vienas ihanė, kad turčiai ir 
biedni labiau susiartino. Kitas 
sakė, kad tautinė vienybe tapo 
sutvirtinta «— kas nėra nesu
maišytu gerumu.

Antra vertus, vienas pasakė, 
kad jis nemato, koks gerumas 
išėjo. Jis pasakė, kad karas 
išauklėjo godžius žmones, o 
darbininkai arba liko be darbo, 
arba turėjo priimti numažintą 
užmokesnį. Trečias pasakė, 
kad karas padarė jaunesnę 
gentkartę žiauresne. Ketvirtas 
primine, pragyvenimo brangį, 
butų brangumą, nedarbą, su
žeistus kareivius. Penktas sa
kė, kad gal atlyginimo įstaty
mas suteiks ką nors gero toms 
blogybėms atsverti.

Šitie penki žmonės yra vidu
tiniai piliečiai.

Taigi ar tai ne puikus pasa
kymas apie karą, kuris ketino 
būti toku puikiu dalyku! Nei 
vienas šitų penkių žmonių nei 
žodžiu neprimena apie pasaulį 
sveiku demokratijai. Nei apie 
karą karui pabaigti. Nei apie 
mažųjų tautų apsisprendimą. 
Nei apie tą naują pasaulį, 'ku
riame mes ketinome gyventi po 
karo. ’ .

Nei žodžio. Ir jų tylėjimas 
yra labai pasakus. Nes — nors 
tie dalykai buvo prižadėti karo 
šalininkų jie neišsipildė— ir 
kaip matyt karas sulaikė jų 
išsipildymą.

GAISRAS PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ. /

Vakar anksti rytą ištikęs 
gaisras Monarch Brewing ko
mpanijoj (2121-2145 W. 21 g.) 
padarė nuostolių už apie 100,- 
000 dolerių.

5 PAVOJINGAI, O KITI 5 
LENGVIAU SUŽEISTI.

Vakar ant Michigan bulva
ro susidūrus ^teksikabui” su 
“bus” penki asmenys tapo sun
kiai sužeisti, o kiti penki tik 
šiaip supurtyti.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

■

apturėję ^eistmę 
pdlerųjvinimę per vartoj

SEVERAS 
regulATOR
Moicrip Stl prinfoj aus

Ii

euzus darbo brolius. Bet aklas kerštas, akla 
neapykanta, baimė dėl savo gyvuliško esimo 
pasauly šį prakilnų darbą daro naujo Eiropos 
pragaro versme.

Kas kaltas — kad 1914 metais užsidegė Ei- 
ropa vienu beprotybės gaisru, kuris nunešė į 
nebūtybę tiek žmonių, tiek turto, visą Eiropą 
padarė nuskurusia elgeta, kad nebėra tokio pra
eivio, kuris nesišlykštėtų tam elgetai išmaldos 
mesti kas kaltas? Versalės, taip vadinamoji 
sutartis taip vadinamos taikos sako aiškiai, kad 
tai yra vokiečiai, vokiečių tauta, ir kad didieji 
karo kaltininkai esą turi būti nubausti. Ir net 
daromi teismai ir baudžiama žmonės, kurie gal 
tiktai savo tarnybos pareigas ėjo, kurie gal tik
tai patys buvo nekalta pati savy nieko nenusi
vokianti auka...

Tik vieną žvilgsnį atgal. 1&71—karas, jo 
neva padaryta laika — buvo žiauriausi netei
sybe, buvo melas ir priespauda. Bet įkas kar
ta įvyko, istorijos darbas neteisingą įvykį pri
gimties keliu atitaisyti. Vokiečiai buvo migalč- 
tojai, prancūzai —- nugalėti. Vokiečiai džiaugės 
ir didžiavos, prancūzai — liūdėjo ir širdies gi
lumoj pagiežos kerštu degė. Kas begali nuga
lėtą tanią nuraminti, kur ji begali sau stiprybes 
besemti? Ir tuoj po karui prancūzuose praside
da minties iškrikimas, dvasios ištižimas. Bet 1

tai tęsias tiktai pirmą momentą, 'kol nustelbta 
tauta savo gėloj susikaupia, nukentėtam smūgy 
susiorijentuoja. Keliems metams praslinkus iš
siblaškiusi, iškrikusi, prancūzų tauta ima min- 
tin kauptis. Ir jos nubudimas, jos skausmas, 
jos gedulą buvo jai kelrodžiu, buvo jai neišse
miamu inkvėpinio stiprybės šaltiniu. Prasideda 
idealizmas. Auginkim, auklėkim tautą, rinki
me pa togas, stiprinkime dvasią, kad ateitų ta 
valanda, kada mes busim nugalėtojai, o dabar
tiniai musų nugalėtojai bus nugalėti! Ir ateis 
ta valanda, kada mes pergalės dainas dai
nuosime. — Šaukė savo tautą jos geresnieji sū
nūs— Paul Clodel, Peguy, Morice Barres ir tu
ksiančiai kitų, kurių balsai buvo gal ne tokie 
skardus, bet kurie kartais dar giliau krito į 
žmonių širdis. ‘Trisdešimts metų jie įžeistą 
prancūzų tautos didybę kaitino, degino žodžiais 
ir eilėmis, kad ji kalavijas pasidarytų, kad jų 
nepakenčiamo priešininko širdį persmeigtų! 
Trisdešimts'melų jie nieko kilo neminėjo, kaip 
tik pralaimėjimą ir busimąjį laimėjimą, visuo
met seną žaizdą, jei ji užgyti norėjo, atnaujin
dami, vėlei ir vėlei jaunuomenę, jei ji taikintis 
norėjo, sujaudindami fanatinga pagunda. Ir ran
ka į ranką skleidė šį degantį pagiežos fakelą, 
visuomet pasirengę mesti jį į Eiropos parako 
indą’. (S. Z\veig) Laikraščiai, žurnalai, teatras,

menas, mokslas, mokyklos, literatūra — visa 
tai buvo patogiausios ir neaplenkiamos priemo
nės šiam idealizmui tanioje sėti. Ir veltui vie
nišųjų taikos apaštalų buvo daromos pastangos 
pasipriešinti tokiam idealizmui, skelbti kitą, 
aukštesnį. Veltui jie šaukė tautos pralaimėjimą 
paversti j moralinę stiprybę. ‘Tebūnie palai
mintas susikrušimas. Mes jo Besiginsime, mes 
esame jo vaikai. Musų pralaimėjime mano 
mielas Krištole, jus mus vėlei vienybei! sukaus
imi. Gera, kurį jus mums nenorėdami suteikėte, 
yra didesnis už piktą. Jus uždegėt musų idealizmą, 
musų mokslo ir musų dvasios kaitrą vėlei at- 
gaivindte,” — sako šio paskutinio idealizmo at
stovas savo vokiečiui kolegai, irgi idealistui 
(ROMA1N ROLLAND; JEAN CHRISTOPHE; 
romanas). Be abejonės, šis paskutinis idealiz
mas buvo prancūzuose nustelbtas, augo tasai ir 
bujojo, kuris skelbė, kad ateis laimėjimo die
na!.. Ir pavyzdžiui ROMAIN R()L|LAND su sa
vo neskaitlingais draugais visą savo gyvenimą 
pašventė tam, kad išvengti karo tarp prancūzų 
ir vokiečių, kati sugriauti prancūzuose karo ide- 
olociją, kad tuo los kuriamąsias pajėgas nukreip
ti tikrai kūrybos keliu, tai jis buvo pasmerktas, 
paniekintas ir galų gale ištremtas. Prancūzai 
gyveno vien tik revanšo įdeja.

(Bus daugiau)

veiksmingas su^ražimiri spėkp 
sureguBaV!muj moterišką 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveik?, normališk? padėjim?

KAINA 4/.2S
Klauskite pas apfiekoribs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWĄ

z--------------- -----------------------------
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 y. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So, Halsted St., Chicago, III.

....... ..........       u

DETROIT, MICHIGAN
.. "  ——X 

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkao 
(arba asistentas)

GRABŪRIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.V.—, ... i i ...........    ,, ,/

DR. F. MATULAITIS,^!
8709 Jos. Campan A v.

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną

7—8 vakare ♦
Tel. Marrket 6234, Markct 4526

C



NAUJIENOS, Chicago, UI

Turtas virs $20,000,000.00

mumis

1955 W. lllth St.Dabar Geriausią
Laikas PUIKUS PLAYER

nesugadinus nuošimčių

m®

State Bank
Kampas Leayjtt

CHICAGO

Rakauskaitės-Biežis Orchesrtos

Garsinkities Naujienose 3343 So. Halsted St

3^° Mokama už 
Padėtus Pinigus

Kapitalas ir Perviršis 
Banko Turtas virš

pirm liepęs 16 d., taip kad butUm padėjęs liepos 1-ą dieną.

Jei norėtumei perkelti savo sąskaitą j šį banką, tik atsi-
*

neškite savo bankinę knygelę prie langelio No. 6. Mes iš- 
r

kolektuosime nuošimtį ir išmokėsime nuo liepos 1 d., jei 

perkelsite savo sąskaitą pirm liepos 15-tai.

B&14-16 RooMveli Bd.
Arti 81 Loala Av«^

K3UCA0O, UJU.

$200,000.00
ATLYGINIMO

Milwa^kee Avė. at Division St

Banko Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:000 
vai. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

šis yra didžiausis bankas ant Bridgeporto, kur aplankysi

te mandagų patarnavimą. Užeik šį vakarą ir patikai sa-’V-
vo draugus, ir leiskite mums paaiškint, kaip galite inves- 

tuot dalį savo sutaupytų pinigų už 6% ir saugumu. ' , 

Musų Užrubežinių Iteikalų Skyrius turi tiesų susinešimą 

su Europa.1 ’

Valštijinis Ban
kas Atdaras visą 

(Jieną iki 8 vai.

Kita darbininkų 
pralaimė.

Clearing . House 
Bank. Susipažink 
su šiuo dideliai 
draugišku Banku

REMINGTON Player Pianas, ...
Mes parduodam už...............

STARR Player Pianas.................
Dabąr parduodam už.............

SHEFFER Player Pianas......
Musų kaina tik.....................

PRICE & PEPLE Player Pianas
Parduodam už.......................

Teisingumas ir mandagumas patarnavime 
yra musp pamatas

Moka 3% už padėtus pinigus ant taupymo.

Linksmas Kaimietis, 
Pas D’Espagne, 
Šąli Sodo Vieškelėlis, 
Žuvininkų Maršas.

mo 
biznio, 
dėl taip 
Taupymas suteiks jums 
dinta tiesa knygelėj ją smarkiai užgavo, 
kimui savo ambicijų yra reikalinga kokio tai nusistaymo.

Nežinant Juozui, ji pradėjo atidėti nuošaliai — taupyti po $5.00 
nuo kiekvienos pėdės. Be abejonės tas reiškė šykštauti ir skupėti, 
bet ji laikėsi to. Tai buvo keturi metai atgal. Pereitą savaitę senis 
Schultz’as pasimirė. Poni Schultzienė buvo persena vesti biznį ir 
todėl ji paskelbė jį parduoti. Ji buvo susirupinusi atsikratyti jo ir 
padarė atatinkamą kainą. Juozas sužinojo apie tai ir buvo susirū
pinęs įsigyti jį, bet jis neturėjo pinigų. Jis nežinojo ką Marė veike 
per tuos visus metus.

Kuomet Maro jam pasakė ką ji nuveikė ir padavė jam $1200, Juo
zas nustebo. Jis dar neapsidirbo su jais. Ir štai tau, jei ne Marė, 
Juozas dar butų bedirbąs čeverykų dirbykloj.

“Ar jie galės jį varyti? Žmogau! Su tokia taupia moteria kaip 
Marė bile kas galėtų daryti pinigų iš senio Schultz’o biznio”.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -■■■iimibiii -

Tel. Bedate 11902

North Avenue Maudynės 
Turkiškos, Rusiškos, Loviai, Elektrikines ir 

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

Tel. Humboldt 7276 J.

“VISU ŽMONIŲ BANKAS”
Už depozitus padėtus pirm liepos 16 dienos nuošimčiai bus 

mokami nuo liepos 1 dienos.

PER 12 DIENU T LIETUVĄ
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelejimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGAKIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CARMANIA ................... Liepos 13
ALGERIA ........... ...........  Liepos 15
SCYTHIA ......................  Liepos 20

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielitikej/

Tokią sumą mes išmokėsim dėl 30,000 
musu taupančiu depozitoriu 

procentu formoje.
Daugybė kitų taipgi gaus procen
tus ant jų pirmųjų Mortgagių Real 
Estate auksinių Bonų, pirktų per 
šį Bankų per daugelį metų, be men
kiausio nuostolio dėl depozitoriu.

Taupyk Ir Investuok pas Mumis

Anglijos Jungtinį Inžinierių 
| UnijosInariai, išlaikę lokautų 13 

savaičių 75,476 balsais prieš 39,- 
| 423 pasidavė darbdavių reikala

vimams visuose punktuose, į- 
skailant numušimą 26 šilingų į 
savaitę algos, neunijuotą darbą 
ir dirbyklos užvaizdines siste- 

i mos panaikinimą. Taip yra at
mokama Anglijos darbininkams 
už padarymą pasaulio geresne 

| vieta gyventi.
Užsispyrimas pastatyti darbi- 

I ninkus ant žemesnės visuome- I nes augštumos eina pasauliniu 
plotu. Kur tik kapitalizmas yra 

| tvirtai įsikasęs, ten darbininkai 
pralaimi savo kovą su pramonės ■ 
ponais. Tik vienoj šaly, sovieti
nėj Rusijoj, esama krypties lin
kui pakėlimo darbininkų ir pa- 
liuosavimo jų nuo išnaudotus 
ir plėšimo.

Jei spaudimas darbininkų kla
sės nebus sustabdytas ir vers
mas nebus suverstas atgal, tai 
sunku pasakyti, kaip giliai taip 
vadinamo civilizuoto pasaulio 
žmonės nupuls. Bet darbininkai I 
niekuomet negali tikėtis, kad jų| 
naudotojai kuomet pasieks savo 
godumo kraštą. Spaudimas to- 
lai tęsis iki darb. pasieks pa
kankamos pasipriešinimo jiegos 

i ir nustatys kraštą savo pranio- į 
I niniams ponams, šita jiega atsi
ras tik jš organizacijos. •

Kad Anglijos unijistai buvo 
priversti atiduoti tai, ką jie bu
vo 'laimėję karo metu, tai tas 

kuo geriausiai įrodo organzaci- 
jos reikalingumą. Nors kiti gal I 
sakys, kad inžinierių pralošime 
yra darbininkų organizacijos 
pralošimas, bet tikrumoj jie 
pralošė dėlto, kad jiems truko 
organizacijos. Jei jie butų ge
rai susiorganizavę pasipriešini
mui darbdaviams, politiniame ir 
ekonominiame fronte, tai sėkmė 
butų buvusi kitokia.

Amerikoje yra tas pats. Ka
pitalistų laikraščiai išreiškia di- . 
dūlio pasitenkinimo, kad Ameri
koj Darbo Federacijos narių 
skaitmuo nuo 4,078,740 1920 m. 
nupuolė iki 3,195,635 1922 m. 
Narių skaitmens sumažėjimas 
yra suprantamas žiūrint į jį kai
po į pramoninių sąlygų sėkmę, 
kur 6,000,000 žmonių buvo be 
darbo. ‘ Nuostabu yra tas, kad 
unijos ir taip dar išsilaikė. Liū
dnas ir nelemtas dalykas yra 
tame, kad Amerikos darbininkų 
organizuotoji jiega niekuomet j 
nebuvo didesne kaip 4,078,740. I

Su mažiau negu 20 nuoš. orga
nizuotų darbininkų pramoni- I 
nėms sąlygoms valdyti ir su ma
žiau negu 1 nuoš. organizuotų 
darbininkų politinei galybei 
kontroliuoti nėra nieko nuostar j 
baus tame, kad Amerikos darbi- I 
įlinkai tolydžio buvo sumušami; 
kol pas juos nėra solidarumo, 
tol jie negali nieko geresnio 
laukt. Iki šiol didžiausius nuo
stolius nukentėjo darbininkai 
silpnomis organizacijomis ir ne- 
organzuotieji visai. Bet spaudi
mas tik prasidėjo. Ankščiau 
ar vėliau stipresnėsės unijos bus I 
priverstos ginti savo pozicijas ir 
jei jos geriau neprisiruoš kovai, 
tai jas ištiks tas pats likimas, 
kuris ištiko stiprią Anglijos in
žinierių uniją.

—Reading Labor Advokate. .. |

Atneškit savo bankines knygutes bile kokio banko. 
Šis bankas partrauks visus Jūsų pinigus su visais 
nuošimčiais. Jei padėsi ar perkelsi savo pinigus į šį 
bankų iki 15 d. liepos, gausi nuošimtį nuo 1 d. liepos. 
Virš 10,000 žmonių kurie laiko pinigus šiame banke 
yra pilnai užganėdinti. Chicago miestas, Cook Pa
vietas ir Illinois Valstijos Valdžios taipgi čia laiko 
savo pinigus.
Greitesnis Tamistii prisidėjimas, su didele ar maža 
suma, yra labai pageidaujmas, nes nuo to priguli dvi- 
gubas savos įstaigos išauginimas ir Jūsų turto žy« 
mus priaugimas. Kaip gauti 6% už Jūsų pinigus 
klauskite šiam banke. Visokį patarimai suteikiami 
veltui.

No. 33 Oi, tu Rūta, Rūta,
No. 38 Vai aš Pakirščiau,
No. 40 Saulelė Raudona,
No. 48 Siuntė mane Motinėlė,

KATALOGĄ Lietuviškų Volelių ir lietuviškų gaidų, ant pareikalavimo, prisiun- f M 
čiame paštu dovanai. ■

MUSŲ KRAUTUVĖJE RANDASI DIDELIS PASIRINKIMAS
COLUMBIA IR BRUNSWICK grojamos mašinbs-fonografai, kurias taipgi parduodame lengvoms išly

goms. Rekordai visoki, lietuvių kalboje musų artistų gražiai įdainuoti ir juokingi dialogai.
Naujausi Lietuviški Columbijos Rekordai yra 

chicagiečiams žinomų lietuvaičių: Salomijos Staniu 
liūtės
Akomp. įdainuoti labai gerai:
7602 Plaukia sau laivelis ir Aš jsivilkčiau čigono rūbų
7603 Kų močiute padarei ir Kaipgi gražu, gražu.

■ <

Taipgi komiški rekordai J. Plieniuno 
ir P. Lušnakojo:

7616 Sibyro nelaisvėje ir Lekcija iš Biblijos.

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su 

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

Morgan Park Lumber Co
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom.

$245,000.00 
$2,300,000.00

Šėrininkų ir direktorių turtas virš 12 
milionų dolerių

Nuo šios dienos, Liepos 1-mos, yra Jums geriausia 
sutvarkyti savo pinigus
— perkeliant iš visų bankų į savųjų PIRMUTINĮ 
IR DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ VALSTIJINĮ 
BANKĄ AMERIKOJE.

Metropolitan

4099 Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosis.
4646 Naujas kreivis ir Dainininkas pas profesorių.
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos.
7092 Pas fotografų ir Jonas mokina kariauti.
72ę7 Du ubagu ir Ubagėlis.
7395 Kas bus be degtinės ir Dykai nieks neveža.1

Turime adugybę kitokių, kurių čia visų negali
me sutalpinti, Katalogą suteikiame ant pareikalavi
mo. Kviečiame į krautuvę pasiklausyti įvairių nau- 
jausiu. Rekordų. • ,

dlFslllk Branzaliėtas ir laikrodėlis kartu, kaip ant paveikslo
yra aukso, 15 akmenų viduriais, vertas $40.00, parduodam už $12.00. 

a Tokis pat ant 20 metų paauksuotas, vertas $25.00, dabar prduodam už
$14.25; turime Bfonzalietų su laikrodėliu, kurie parsidavė po $18.00, da- 
bar už $9.25.

. Turime didelį pasirinkimų stalavų peilių, šaukšti
į, šakučių ir tt. par-duodame daug pigiaus, negu kitos krautuvės, ateikite persitikrinti. 'X

PIANAI
GERIAUSIUS PIANUS PARDUODAM NUMAŽINTA 

KAINA. PARDUODAME ANT LABAI LENG
VŲ IŠMOKĖJIMO IŠLYGŲ.

$600
$360
<>700 \
$400
$675 1 !~_l
$450
$800
$550 Uh|Į|y| i|l

Prie Pianų turime įvairių lietuviškoms melibdijoms VOLELIŲ, nekurtuos 1 fe
čia paminėsime: v Ife™; ■

CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRICT BANK

1112 West 35th Strebt, 
Chicago.

... r•.rrm:v ■■■■—■ .............rtda

“Aš matau,, kur Juozas pirko Schultz’o grosernę ir bučernę. Nuo 
kurio laiko ši gerovė? Aš niekad nemaniau Juozą esant didelės 
vertės”.

“Well, jis nebuvo. Būdamas vaiku jis nemėgo mokslainės — 
šalinos jos toliausiai. Jis ėmėsi darbo godžiai; pradėdamas vieną 
darbą, po to kitą ir dar kitą. Metai slinko. Keista, kaip žmogus ma
nys, kad jis turėjo daugiausiai laiko pirm jis sulaukė 35 metų ar pa
našiai tiek. Tuomet jis stebinsi kas atsitiko su tuo laiku, kurį jis 
turėjo.

Well, Juozas apsivedė ir užaugino mažą šeimyną. Jo darbas 
čeverykų dirbykloj buvo nuo 7 ryto iki 5:30 vakaro. Dienai po die
nai darbuotė buvo ta pati. Kai ateidavo pėdės diena, jei atlikdavo 
keli doleriai, Juozas neatbūtinai vakare išeidavo kur nors su savo 
vaikučiais.

Jo žmona Maie perpykdavo pamąsčius ant tokios rūšies gyveni- 
kuris tęsėsi visą laiką. Jos ambicija buvo, kad Juozas imtųsi 

Ji matydavo Juozo draugus jį pralenkiant ir stebėdavosi ko- 
Viena diena papuolė jai į rankas knygele. — “Ką reguliaris 

ir jinai skaitė ją rūpestingai. Atspaus- 
Ji dasiprotėjo, kad pasie-

N C H O R-D O N A LD Š O K
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DIDŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO '

Jei norite turėt gražią ir 
skaisčią išvaizdą nepaisant 
ant amžiaus, turėt jaunystės 
pasigerėjimą ir patraukiantį 
vyrus,, jūsų oda švelni kaip 
aksomas, aiški kaip murmu- 
ras ir jei nori, kad tavo iš
vaizda atrodytų gerus svei
katos ir jaunumo ženklus, 
jei rūpiniesi urnai nuimti šla
kus, spuogus, saulės nudegi
mą, inkštirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 
kenkia, kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kasdieną 
pirm gulsiant vienintelę pa- 
sekmingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO 
BALSAMAS”

Įžymus “Verena Baisumas” 
yra prirengiamas įžymaus 
chemisto, kuris pašventė visą 
savo laiką mieriu mėginda

mas prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumą ir viliojimą mo
terų. šis baisumas buvo vartojamas vien tik turtingų, kuomet vi
soms nebuvo prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiek
viena moteris nusipirkti.

Dabartiniu laiku, prirengėme, daugelį šios stebėtinos gyduolės, 
todėl galime pardavoti už prieinamą kainą, tuorrd suteikiame kiek
vienai moteriai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš 
šios priežasties musų baisumas Įsigijo populioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ii* priegtam, palaikomo 
po kelioliką padėkos laiškų ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų 
musų balsamo, kurios vadina “stebėtinu” kurių liudijimai jo paly
ginamos vertės ir jaunos moterys mėgina musų jaunumo balsamą.

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI 
pirmiaus nei kad pirksi kitokį, o persitikrinsi šias stebėtinas pasek
mes i rbusi labai mums dėkinga. Jis nedaleis plaukams augti ant 
odos. Kaina didelio puodo yra $2.00. Klausk savo vaistininko šią
dien, arba agento, bet jeigu negalės suteikti, išpildyk įdek su juo 
25c., stampoms ir pasiųsk mums ant antrašo:

VERVENA LABORATORY, Ine.
114 Hartford Bldg., Chicago, III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s. 

“Malt Tonic”

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Didelė nelaimė ant gele
žinkelio vakary Virginijoj

Subata, Liepos 8 dieną, 1922
gabenti, bėt tuo tarpu neturint 
iš kosvidaryti, vienas vagonų 
nuo Davis Branch traukinio ta
po pairfitas ir prikabintas prie 
nuolatinio traukinio turinčio bū
ti Elkinse 12:25 vai.

“Traukiniui einant pakalnėn 
vidutiniu greitumu užpakalinis 
vagonas iššoko iš bėgių ir nuk
rito.

“Trys pasilikusieji traukinio 
vagonai nusiskubino į artimiau
sių telegrafo stotį Ilendrickse 
pagelbos pašaukti.

“šeši gydytojai tuojau išva
žiavo iš Thomas ir Hendrickso 
automobiliu ir pagalbos trauki
nys sudarytas iš visų gydytojų, 
slaugių ir vaistų išvažiavo iš 
Elkinso tuoj aus po dvyliktos 
landos. .

DUKTĖ TURĖJO
PAGELBĖT MOTINAI

ŠIANDIE PINIGŲ 1
KURSAS 1

Siunčiant Lietuvon per mus: 
28c. už 100 auks. 

arba
357 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing Ilouse Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

šita nelaimė atsitiko pereito 
menesio pabaigoj su 105 ang
liakasiais streikininkais suareš
tuotais Thomas’e, W. Va. už- 
trukdymą neunijistį darbininkų 
ir vežamais į Parsonsų, W. Va. 
teisman. Visi jie buvo svetim
šaliai, kurių tik vienas temokė
jęs anglų kalbą. Jie buvo veža
mi specialiu vagonu prikabintu 
prie nuolatinio Cumberland and 
Elkins traukinio vakarų Mary- 
lando sistemos. Traukiniui pa
siekus Blackwater pašlaitę, ku
ri yra žinoma kaipo pavojinga 
vieta, paskutinysis vagonas 
atatruko ir nusirito pašlaisteže 
myn 50 pėdų. Ačiū tam vienas 
tapo užmuštas, o 75 sužeisti. 
Tarp sužeistų paduota vardai 
dviejų valstijos milicininkų ir 
dviejų regimai lietuvių John 
Garutsky, rankos ir galva sun
kiai sužeista; John Polunas, 
sprandas biauriai perpjautas.

Apie šitų nelaimę laikraštis 
“The Elkins Inter. Mountain” 
savo numery už birž. 28 d., 1922 
m. šitaip rašo: >

“Gabendamas sužeistus areš
tuotuosius angliakasius po šito 
būrio valstijos policijos seržan
to Bowerso priežiūra ir būrį 
chirurgų bei gydytojų iš Elkin
so, Thomaso, Parsonso ir Hend
rickso, Marylando traukinys 
vaikščiojąs tarp Cumberlando ir 
Elkinso, atvyko į Elkinsą 3 vai. 
šiandien po pietų, trimis valan
domis vėliau savo laiko delei to, 
kad specialis vagonas iššoko iš 
bėgių ties Blackwatero pašlais- 
te arti Limestone’o.

“Traukinio laukė susirupinusi 
ir nustebusi minia. Ėjo daug 
visokių gandų apie negyvus ir 
sužeistus ir apie tai, kad daug 
vagonų iššoko iš bėgių. Tik vie
nas vagonas susidaužė. Tai bu
vo specialis vagonas, kuriame 
buvo 105 streikininkai, kurie 
buvo kaltinami kėlimu neramu
mo Thomase vakar vakarą. Val
stijos polic.istas Bowersi išsodino 
52 kalinius ir apštį padėjėjų. 
Ligoninės ambulansai nugabe
no sužeistuosius. Vienas tapo 

| užmuštas nelaimei atsitikus, o 
j apie 75 sužeisti, vagonui bek- 
rintant nuo pylymo žemyn apie 
50 pėdų.

“Apdaužyti ir kruvini veidai 
aiškiai rodė gelžkelio nelaimės 
sėkmės ir ką turėjo nukentėti 
tie 52 žmonės, kuriuos valstijos 
policija ir šerifo padėjėjai ga
beno teisman už kurstymų riau
šių ir gauti gydytojų pagalbų; 
jie su dideliu vargu nulipo že
myn vagonų laiptais ir įlipo į 
laukinčius automobilius ir ambu- 
lansus. Vietos policija turėjo 
laikyti žmones, kad jie taip ne- 
gultų. Prasidėjo smarkus lietus 
ir visas reginys buvo labai liūd
nas.

“Blackwatero pašlaistė yra 
pavojinga vieta, savo pavojin
gumu dar garsesnė ir už gar
siąją Baltimorės ir Ohio gelž
kelio 17 mylių pašlaistę tarp 
Graftono ir Cumberlando. čia 
specialinis traukinys nusirito že
myn, atatrukęs nuo nuolatinio 
traukinio. Specialūs pagalbos 
traukinys išvažiavo iš Elkinso 
tuojaus po pietų, veždamas vie
tos gydytojus ir slauges.

Dabar gali viena atlikti 
namų darbą, kadangi Lydia 
E. Pinkham Vegetable Com
pound pagelbėjo jai.

va-

Jasper, Minn. 
tyj apie Lydia E

— “Mačiau laikra.š- 
Pinkham Vegetable 
Compound ir ėmiau 
jį, kadangi turė
jau neapsakomus 
skausmus vidu
riuose ir visame 
užpakalyje, kad ne 
galėjau savo dar
bo atlikti. Buvau 
mėginusi kitokias 
visokias gyduoles, 
bet jokia tiek ne
pagelbėjo, kiek jū
sų Vegetable Com-

Viskas buvo ramu.
Daugelis vagono 

buvo svetimšaliai, kuriuos šį
ryt suareštavo šerifas J. B. 
Close su padėjėjais vakar vėlai 
po pietų atvykusiais iš Parson
so, kada jiems tapo pranešta, 
jog ten keliama demonstraci

ja.
Jiems atvykus į Thomasą pa

dėtis buvo palyginti rami, bet 
buvo sakoma, kad šįryt didelis 
būrys, buvusių Davis Coal & 
Coke komp. darbininkų ir jų 

šalininkų buvo bandę neleisti 
darbininkams dirbti ir už tai vi
si tapo suareštuoti. Jų bylos 

nagrinėjimas ketino būti šian
dien po pietų.“

pound. Dabar galiu atlikti visą dar
bą viena, kuomet pirmiau turėjo duk
tė būt namieje ir tą padaryt. Dau-

_ ) esu pasakiusi, 
kiek man pagelbėjo ir suteikiu leidi
mą panaudot šį mano liudijimą.” — 
Mis. JESSE PETERSEN, Route 1, 
Jasper, Minn.

Tai nėra geresnio daikto, kaip iš
mėgint Lydia E. Pinkham Vegetabe 
Compound, kuris pagebejo daugeliui 
moterų. Todėl, jei kenti iš vietos pa
ėjima, nereguliariškumus, strėnų 
skaudėjimą, nerviškumą, arba eidama 
gyvenimo keitimąsi, visuomet atsi
minkit apie šia geriausią gyduole. 
Kiek pagelbėjo poniai Petersen, tiek 
gali ir jums pagelbėti.

Vegetable Compound stovi ant arti 
penkiasdešimts metų tamystos fun
damento.

t ve uul nulinėje ir u 
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Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

'Telefonas Victory 9082

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis skaa 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augito virš Platt’o ap* 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

da,

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš CalifornijosKątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLES
(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 siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCKYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

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

• J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
—... — j-r..-.-— — - -J—K -r-..-—.. r ***

DR. VAITUSH. O. D.
Lietuvis Alną Specialistas

1 aieogvins akių įtempimą, kuris 
esti, vnežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sKauoamą akių karštį, atitaiso 
kreivas tkis nuima kataraktų, atitai
so trumnarerystę ir toliregyatę. Pri
renka te'Mr.gFi akinius. Visuose at- 

j sitikimuos? egzaminavimas daromas 
su elektra nurodančia mažiausias 

( klaidas. Speeialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių Žvilgančių plaukų, naudokit liuffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš laburatorijos.
F. AD. RICHTEK & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

- ' ------------- — .......................... : ■■i Mgr^r.i 1 ........:j...  =

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 So. State St 

Tek: Victory 2454
S*.

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 porcelėno tanka $24.00
17x19 porcelėno, enemeluota skalbinyčia, apnike- 

liuota P žluga ir kranai ........................... $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.

+■

KOh TRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už ^prieina
mą kainą.

3827 Archer Avė,
K a s p a r

Tel. Lafayette 0238

♦
♦ ♦

Daugybė žmonių tapo sužeis
ta šiandien prieš pat pietus, 
kuomet vakarų Marylando pa- 

Į sažierinio traukinio 1 num. vaik
ščiojančio tarp Cumberlando ir 

[Elkinso, paskutinis vagonas nu
šoko nuo bėgių netoli Limes- 
tons’o ties Blackwatero pašvais
te ir nusirito žemyn.

i Sudaužytasis vagonas yra tas, 
kuris tapo prikabintas prie 

! traukinio Thomase, kad sutal
pinus apie 100 žmonių, dau
giausia svetimšalių, kurie šį ry
tą tapo areštuoti Thomase ir 
buvo gabenami į Parsonsą teis
man.

Tuckero kauntės 
kai reikalavo 
traukinio kaliniams

viršinin- 
specialio 

nu-

f

I

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SERGAT:

Dr. YušRa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Lafayette 2814
Va): 9:30 A. M. iki 9 P. M.

J. Bolton D. M. Ex.
Elektrų gydymo Institutas Mechano 
therapy ir elektrų g/aymai. Paralyžiaus I 
ir reumatizmo ligos.

Nervų ir nugarkaulio specialistas
4G22 S. Winchester Avė., Chicugo.

Reumatizmas Sausge’e

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

Dr. Maurlce Kariu
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. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Didelės vertės tavorai ant pardavimo, — dubel- 
tavos dvejos kelinės ir siutai.

Už vieno siuto kainų dabar galima nusi
pirkt du siutu su dvejom kelinėm, labai 
gero audeklo . Naujo pavasarinio mo
delio dubeltavais bręstais, dviem arba 
trim guzikais, grynai vilnonio audeklo, 
melsvos gelumbės ir tt., saizai nuo 33 
ki 50.
Ateik anksti, nes vėliaus atėjęs gali 
jau negaut.
Pasirink sau kelines prie kauto ir vestę 
iš mus stako melsvo audeklo, grynų vil
nų, ar maišyto, su kapsais, jeigu reika- 
lausit. Siutai ir kelinės dėl vyrų ir vai
kų, gero darbo ir materijos.

PAUL LEASES
3616 South Halsted Street

Roseland PeoplesTailor
Didžiausis nupiginimas

Padaronve vyriškas drapanas ant orderio iš geriausių 
materijų, darbą gvarantuojame. Kainos yra pigios nuo 
$35.00 ir aukščiau. Ateikite ir persitikrinkite, šita vie
ta perėjo.į naujų savininkų rankas: S. Juraškos ir F. 
Navakauskio, čia mokiname kirpimo ir siuvimo, kas nori 
išmokti kriaučystę atsišaukite pas mus, mes išmokinsime 
už prieinamą mokesti.

ROSELAND PEOPLE’S TAILOR
10715 Michigan Avė., Roseland, III.

*

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.
J

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.

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

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

Knygas “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

J.

DR. W. yUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5819

S t Paul’s

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3164 So. Halsted St. Chicago, III 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 1532

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

į ORKESTRĄ—-BENĄ >!
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS <
1432 So. 50th Ct.

Čir*ro Iii
Tel. Cicero 2587

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$60.00.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. , 
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.



Sukata, Liepus 8 dieną, 1922 NAUJIENOS, Chicago, siL

Iš Mokslo Srities
Stebuklų namai.

Upton Sinclair 

greitį. Ir jei jus jaučiate 
skausmą, ji8 gali nurodyti 
jums, kokioj vietoj tas skaus
mas reiškiasi. Jis taipgi su
rado tokios vibracijos elektros 
srovę, kuri naikina skausmą. 
Jis paėmė osiloklastą į dentisto 
ofisą ir parodė, kad pacientai 
nejaučia jokio skausmo, kuo
met naudojama tas instrumen
tas. Osiloklasto pagalba buvo 
galima padaryti operaciją ant 
mėšlinės žarnos, neduodant 
pacientui jokių anestetinių 
vaistų. Aš paklausiau jo: “Ar 
galima palengvinti vaikų gim
dymą?” Ir jis atsakė: “Aš no
rėčiau tatai sužinoti, bet vis 
neturiu laiko”. Mano atsaky
mas buvo: “Aš pranešiu Ame
rikos moterims, ir jos turės 
laiko sužinoti apie tai!”

Paskutiniais keliais metais 
mokslas buvo naudojamas su
radimui būdų, kaip geriau nai
kinti kare žmones. Jei šian
dien koki nors svetima valstybė 
įsibriautų į musų šalį, mes tu
rime orlavių, iš kurių galima 
metyti dujų bombas. Tos nuo
dingos dujos gali lengvai su
naikinti dideles armijas. Bido
nus dolerių mes išleidome tam 
reikalui, ir mes jaučiame, kad 
musų šalis yra apsaugota nuo 
priešo įsibriovimo. Bet tuo 
pačiu laiku biaurių ligų perai 
įsigauna į musų kūną ir dau
ginasi tokiu spartumu, kurį ne
galima išreikšti skaičium. Tie 
perai neša žmonėms didžiausių 
kentėjimų, sukoneveikia jų kil
nus, ir varo juos be laiko į 
kapus. Ir štai San Franciscos 
mažoj laboratorijoj vienų vie
nas mokslininkas nenuilstan
čiai dirbo, kad suradus tokį 
įrankį, kurio pagalba butų ga
lima atsiginti nuo neprašytų 
svečių. Jis pasako mums, kaip 
galima sunaikinti ligų perus, 
išvyti juos iš musų sistemos, 
ir įsigyti reikiamos atspirties 
prieš ligas. Jis suteikia mums 
tą žinojimą, daugio metų vai
sių, ir dėl to savo darbo atei
tyj jis bus skaitomas vienu di
džiausiu žmonijos labdariu. Aš 
esu vienas tų žmonių, kurie 
tiki, jog da prie gyvos galvos 
reikia teikti žmogui tinkamą 
pagarbą. Todėl šiuo aš ir ati
duodu savo meilės ir pagarbos 
duoklę tam dydžiam moksli
ninkui.

Kai kurie Abramso mokiniai 
įkūrė San Francisco’j Interna
cionalinę Asociaciją, kurios ti
kslas yra užkirsti ligoms ke
lią pačioj pradžioj. Abrams’as 
kuris yra gan turtingas žmo
gus, paskyrė tam tikslui iš sa
vo kišenės $50,000. Tikslas 
yra toks: skleisti propagandą, 
kad kiekvienas stojantis į mo
kyklą vaikas butų Abramso 
elektroninio kraujo tyrimo bu
du egzaminuojamas. Tuo bu
du įgimtam sifiliui bus už
kirsta kelias, pirma negu jis 
įsigalės kūne. Gydymas, kuris 
sunaikina tos biaurios ligos pe
rus, tęsiasi kokias tris ar ketu
rias valandas. Vaikas net ži
note nežino, kad jis yra gydo
mas. Osiloklasto pajdarymas 
atsieina apie $200, ir jis gali 
būti naudojamas dieną ir nak
tį. Aš parašiau Dr. Abrams’ui 
apie to dalyko komercinę pu
sę, aiškindamas, jog aš nenorė
čiau garsinti tokį instrumentą, 
kuris gali būti panaudotas pi
nigams vilioti. Jo atsakymas 
skambėjo: “Kiekvienas instru
mentas, kurio aš esu savinin
kas, bus veltui teikiamas toms 
įstaigoms, kurios reikalaus to. 
Jei aš surasčiau žmogų, kuris 
įkurtų gydymui įstaigą, tai aš 
išsižadėčiau dabartinio savo 
darbo ir likusį savo gyvenimą 
pašvęsčiau tolimesniems tyri
mams”. Tas pareiškimas gali 
patenkinti bile vieną. Ir rem
čiu mosi juo aš raginu visus rim
tus vyrus ir moteris patirti 
apie Abramso kraujo egzami
navimo būdą, kad žmonės juo 
galėtų tuoj pasinaudoti ir iš
gelbėti savo vaikus nuo ilgų 
metų kentėjimo ir sielvartus.

(Picarson’s Magazine)

(Pabaiga).
Virpėjimas yra sustiprinamas 
nauja energija, ir tuo budu vir
pėjimo stiprumas nuolat didė
ja ir didėja. Jus gal žinote, 
kad kareivių būrys einant Į>er 
tiltą nekelia kartu kojas. Jei 
jie kartu keltų kojas, tai tiltas 
neišlaikytų. Mano žmonos šei
moj pasakojama toks atsitiki
mas. Vienas senis turėdavo 
paprotį užsidėti vieną koją ant 
kitos ir judinti ją. Kartą jis 
ėmė tatai daryti bažnyčioj. Kiti 
Vyrai pasekė jį. Išsivystė toki; 
jėga, jog žmonės pradėjo ma
nyti, kad Mississippį aplankė 
žemės drebėjimas! Abrams’as 
mano, kad tas pats atsitinka su 
ligos perais, arba teisingiau pa
sakius, su milionų milionais 
elektronų, kurie sudaro tų pe-» 
rų molekulas. Kai virpėjimas 
sustiprėja, tai elektronai atsky
la, ir tai, kas pirma buvo ligos 
perai, pavirsta kuo nors kitu. 
Tas spėjimas pirmu žvilgiu ga
li išrėdyti fantastinis, bet jis 
gan artimai atatinka radioak- 
tingumui. Pirmas reiškinys, 
kokį teko pastebėti radioak tin
gume, buvo tas, kad atomąi 
į ra. Pasirodė, kad taip vadi
nami “elementai” nėra patva
rus; vieni elementai kitėjo į 
kitus. Radijus 'yra uranijaus 
irimo išdava. Iš savo pusės, 
radijus kitėja į šviesą. Žymus 
mokslininkai, tokie kai Sir 
\Villiam Ramsey, pareiškė,' kad 
metalų perkeitimo galimybė 
yra faktas. Todėl negalima 
perdaug skeptingai žiūrėti į 
Abramsą, kuris sako, jog elek
tros srovės pagalba galima vė
žio ligos atomus permainyti į 
kokios nors kitos substancijos 
atomus.

Aš klausiau jo, ar elektros 
naudojamas vibracijų greitis 

kartais nekenkia sveikiems 
audiniams. Bet jis atsakė, kad 
sveiko kūno vibracijos niekuo
met neatatinka ligos perų vib
racijoms. Jis žino tai, nes jis 
yra padaręs keletą desėtkų tūk
stančių tyrimų. Daug tūkstan
čių pacientų laikė osiloklasto 
elektrodą prie kokios nors kū
no dalies. Ir kiekviename at
sitikime buvo sunaikinama tik 
ligos perai, bet jokios blėdies 
nebuvo padaroma sveikiems kū
no audiniams. Instrumentas 
visai neerzina jūsų pojūčių; jus 
galite parsinešti jį namo ir 
naudoti per visą naktį, kada 
jus miegate. Aš žinau vieną 
atsitikimą, kada pacientas išti
sas vienuoliką valandų naudo
jo osiloklastą ir išsigydė nuo 
aklosios žarnos uždegimo. I)r. 
Abrams’as surado, kad skaus
mas turi tam tikrą vibracijų

Jonesi 
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Taipjau American Road 
Machinery Co.

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts,’ o taipgi American 
Road Machinery Co. kompa
nijos Šerus. Kas iš Jonesio 
kreditorių dabar norėtų už 
tuos Šerus gauti pinigų, te
gul kreipiasi į musų ofisą. 
Mes pirksime Cleveland 
Standard Parts kompanijų 
ir Am. Rd. Mach. Šerus pa
gal marketo kainos. Galite 
ateiti kasdien nuo 9 iki 5 
vai. j ofisą Lane Richards & 
Co., 611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St. Atsi
neškite kartu ir Šerus.

Lane, Richards & Co. 1

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

“PROCIS” NUĖJO DYKAI.
Užpereitą naktį, tuojau po 

12 valandai, trys degtinės plė
šikai įsilaužę į A. C. Clark 
Co. dirbtuvę tikslu gauti sky- 
stymėlio. Jie ten triusė^dirbo 
per keturias valandas, bet 
skystymėlio nerado nei lašelio. 
Jie išvartė visas statines ir net 
lubas ir grindis išgręžė, bet 
vis nei lašelio nėr. Be to, jie 
dar gerokai sumušė ‘dirbtuvės 
sargą ir, rodos, vieną policis- 
tą. Bet visas jų darbas nuėjo 
dykai. Ir tai, sako, turėjo aplei
sti dirbtuvę tik ką suodę deg
tinėlės šaltinį... Bet negavo 
progos paragauti...

—d------------------

LIETUS SUGADINO RE
KORDĄ.

Vakar lietus ‘Isuspoilino” 
sausumo rekordą. Chicagoj 
jau suvirs keturios dešimtys 
dienų kaip nebuvo lietaus. Te- 
čiaus vakar rytą biskį lijo. Bu
vo įspėjama, kad lietaus dar ne
bus per kelias dienas. Žinovai 
sako, kad toki sausūma, koki 
buvo pereitą mėnesį dar nėra 
buvus bėgyj penkiasdešimts 
dviejų metų.

SURADO EŽERE PRIGĖRU
SIŲ VAIKŲ LAVONUS.
Pereitą antradienį arti 79 

gat. ir 60 avė. prigėrė W. 
Badtclucci, 18 m. amžiaus, 
811 So. Bishop gat., ir A. Gin- 
nolenti 16 m. amžiaus, 2056 
Pulk gal. Dabar jų lavonus su
rado ežere.

ATSIMAINĖ LAIKAI.
/

Pirmiau vynai užpuldavo 
moteris, bet dabar moterys 
pradėjo užpulti vyrus. Štai 
vakar Jackson parke trys 
“panytės” nutėmiję vieną ”ka- 
valieVį” jį Užpuolė. Sis vos tik 
atsigynė.

VAJAUS PRATĘSIMAS.
Aštuonioliktos gat. Komite

tas praneša, kad Aukso-Sidab- 
ro fondo vajus, kuris turėjo 
pasibaigti 4 d. liepos, yra dar 
pratęsiamas iki liepos 12 d. 
Komitetas ketinąs siųsti aukų 
rinkėjus per namus.

DAUG ALIEJAUS SUDEGĖ.
Užpereitą naktį East Chica

goj Sinclair Aliejaus kompani
joj ištikęs gaisras sunaikino 
aliejaus už apie inilioną dole
rių vertės. Gaisras kilo pradė
jus aliejui varvėti iš vieno tan
ko.

PRANEŠIMAS Roselando lie
tuviams, Michigan Avė. Resto
ranas parėjo į naujas rankas. 
Turim gerą virėją kuri gamina 
lietuviškus ir amerikoniškus 
skanius valgius. Meldžiame 
ateiti.

10822 So. Michigan Avė.
Roseland, Iii.

SEKMADIENIO ĮVAIRUMAI.

Vos patekėjus ant dangaus 
pirmiems saulės spinduliams, 
pasigirdo paukščių čiulbėjimas 
ant medžių šakų prie mano 
miegamojo kambario lango. 
Paukščių čiulbėjimas ir sau
lės spindulių veržimasis pro 
medžių lapus į mano kambarį 
nenoroms priminė man vaiz
dus iš jaunystės dienų praleis
tų 'Lietuvoje. Prisiminė man 
Lietuvos žaliuojantys laukai, 
miškai, gojai ir gražus kai ku
rių upių krantai bei paupiai, 
{vairios mintys pradėjo skver
btis mano vaidentuvėm. Iš pra
džios perbėgus mintimis maty
tus pavasario laikų gražius 
Lietuvos gamtos vaizdus širdis 
pradėjo smarkiau plakti ir 
lyg vaikiškas džiaugsmas ma
ne apėjmė. Bet, deja, tas džiau
gsmas buvo trumpas ir po ke
lių minutų tarsi kokiomis rep
lėmis suspaudė mano širdį.

Saulutė tuo taupu jau gero
kai patekėjo. Iš visako atro
dė, kad bus graži diena.

Dzir-r-r-r-r durų varpelis 
suskambėjo.

—Na, kas čia dabar, ta
riau sau.

—Labą rytą.
—Labą rytą.
—Po šimts, plynių, —« ta

riau, — kas čia tave taip ank
sti atvijo? —- užklausiau sve
čio.

■—Atėjau vadinti tave va
žiuoti į miškus, šiandie, kaip 
teko pastebėti,1 Beverly Hills 
miškuose bus bolševikų bei 
bolševikuojančių draugijų iš
važiavimas. Bus surenkąs 
bendras programas, tai galėsi- 
va ne tik tyru oru pakviepuoti, 
bet taipjau ir pamatyti bei iš
girsti įvairių įvairiausių įvairy
bių. Tik skubėki va!

—'Kam čia skubintis. -Pampė
sime. Juk ir pats gerai žinai, 
kad bolševikų..' ir bendromis 
spėkomis sjiriSygtį' programai 
esti vi.s viena skysti kai vor
tinkliai. .; '

Po kiek laiko mudu su drau
gu nuvažiavome į Beverly 
Hills miškus. Jau buvo gero
kai po pietų. Kur tik nežvelg
si, ten žmonių pilna. Mat dau
gumas pavienių šeimynų ir 
šiaip “singelių” atvažiavo tyru 
oru pakviepuoti ir gamta pasi
gėrėti. Kai kur buvo galima 
pastebėti ir lietuviškų “šrainie- 
rių”.

Mudviem bevaikščiojant po 
mišką ir besišnekučiuojant 
apie pastebėtas bolševikų ypa-. 
tybes ir jų netaktą, prisiartino 
ketvirta valanda. Netrukus pra 
sidėjo “bendromis spėkomis” 
surengtas programas. Jis susi
dėjo iš prakalbų, dainų ir de
klamacijų. Raibėjo “vysku
pas” Mickevičius ir bolševikai 
Gasiunas ir Jukelis. Kalbėtojai, 
jei galima juds taip pavadinti, 
nieko naują nepasakė; jie jau 
priprastu tond padeklamavo 
savo nudėvėtas giesmeles apie r 
dabartinį ir busimąjį bolševi
kų “rojų” ant šios ašarų pa
kalnės. Gi visus kitus asme
nis, kurie į peršamąjį bolševi
kų “rojų” skeptiškai žiuri, vai
šino “bolševikiškais kompli
mentais.”

Viskas kas buvo' galim pas 
bolševikų “kalbėtojus” paste
bėti, tai ta ypatybė, kad jie 
jau ryškiai atsisako nuo savo 
“kairiųjų” principų ir bando 
taikintis prie ^palšųjų minių”, 
taip sakant, piršdamiesi joms 
už vadus prie išliuosavimo 
darbininkų iš po “kapitalizmo 
nevalios“. Mat taikosi prie ap
linkybių...

Buvo renkamos dar ir au
kos, be t kiek su rink ta ne teko 
sužinoti. «

Reikia pastebėti, kad “pro
gramų” pasiklausyti visgi ne
daug žmonių buvo susirinkę.

Išvažiavimas įvyko liepos 2 
dieną . — Miške Buvęs.?

Pranešimai
•RRT»»W**i****'

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo 
Draugijos No. 1 akcionierių susirin
kimas įvyks subatoj, liepos 8 d., 7:30 
vai. vak., Mildos didžiojoj svetainėj.

— J. P. Evaldas, sekretorius.

Valparaiso, Ind. — Liepos 9 d. Lie
tuvių Moksleivių Literatiška Drau
gija rengia pikniką girioj prie “Su
gers Lake” ežero. Prasidės 1:00 v. po 
pietų. Kkviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į Valparaiso moks
leivių pikniką. Susipažinsite su mo
kiniais ir linksmai laiką praleistite ty
rame ore. Nežinantieji vietos malo
nėkite atvykti prie lietuvių kyngyno, 
751 Cyrus St., o iš ten bus nurodyta 
vieta. — Komitetas.

Dr-stčs Palaimintos Lietuvos pus
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 9 d. 1 vai. po p. paprastoj 
svetainėj. Draugai visi turit atvykti, 
nes bus svarbių reikalų svarstoma.

—Rašt.

. Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, liepos 9 
d., 1922 m., 1-ma vai. po pietų John 
Engei svetainėje; 3720 W. Harrison 
St. Visi nariai ir nares malonėkite 
laiku susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Jonas Burčikas, nut. rašt.

Brighton Bark. — L. S. S. 174 kp. 
susirinkimas įvyks subatoj, liepos 8 d., 
8 v. v., d. Karlovo namuose, 3827 Ar
cher Avė. Visi nariai prašomi atsi
lankyti laiku ir atsivesti naujų narių.

— Valdyba.

L. D. L. D. 19 kuojms susirinkimas 
įvyks nedėlioj, liepos 9 d., 11 vai. ry
te, “Naujienų” name, 1739 So. Hals- 
ted St. Visi Draugai malonėkit pri
būti laiku ir gaukit naujų narių. Šį
met musų draugija išleis gerą knygą, 
rodos, “Politišką Ekonomiją”.

— Valdyba.

Roseland. — Liet. Darb. N. Bendro
vė rengia išvažiavimą į Washington 
Hights miškus, 107-tos ir Racine Avė., 
nedėlioj, liepos 9 d. Bus geras kal
bėtojas, griež gera muzika ir bus įvai
rių žaislų. Roselando ir Chichgos lie
tuviai nepraleiskite progos tyru oru 
pakvėpuoti. , — Komitetas.

Chicagos Liet. D. Savit. Pašelpos 
laikys pusmetinį susirinkimą liepos 9 
d., 2 v. po pietų, Związck Polek svet., 
1315 N. Ashland Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti, nes yra 
svarbus reikalas. Taipjau bus išduo
ta knygų revizijos raportas apie ka
sos stovį. — Sekr. A. Lungevicz.

Roseland. — L. L. Paskolos Bonų 
Stotis priiminės nuošimčių kuponus 
nuo L. L. Bonų liepos 9 d., nuo 12 iki 
l vai. po pietų. Visų šventų par svet. 
L0$06 Wabasn Avė. — Valdyba.

__ Ji..........
I . ' i • ■■

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kp. rengia išvažiavimą j Jefferson 
miškus nedėlioj, liepos 9 d. Bus pro
gramas, kalbės žymus kalbėtojai. 
Kviečiame publiką gausiai susirinkti.

— K. J. Semoška, pirm.

Pirmyn Choro vyrij repeticija įvyks 
nedėlioj, liepos 9 d., 9:30 ryto, Knygy
no svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
Pageidaujama, kad visi susirinktų 
laiku. — Valdyba.®

-........
Town of Lake. — Dr-stė Šv. Stani

slovo V. ir K. iš priežasties Šv. Kry
žiaus par. pikniko laikys savo pus
metinį susirinkimą subatoj, liepos 8 
d., 8 y. v., paprastoj svet. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

Bridgeportp Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas laikys savo pusmeti
ni susirinkimą nedėlioj, liepos 9 d., 
1.30 v. po pietų, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted gat. Visi nariai malonėkite 
būtinai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— M. M. Juodis, prez.

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellowship svet., 831 W. 33 
PI., — M. M. Juodis.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, liepos 9 d., 1 v. po pie
tų, Mark White Sųuare svet., 29 ir S. 
Halsted gat. Visi nariai malonėkite 
būtinai laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Raštininkas.

PRANEŠIMAS:

Šiuoini pranešame savo drau
gams ir rėmėjams, kad mes per
kėlom savo ofiso skyrių iš P. 
Šukio (2345 St. CIair Avė.) į 
naują vietą, The St. CIair Phar- 
macy, kuri yra skersai nuo Šu
kio krautuvės, po numeriu 2402 
St. CIair ir kampas E. 24 St.

Ir šioje naujoje savo vietoje 
mes stengsimės patarnauti sa
vo vientaučiams visokiuose jiems 
reikaluose. Visokiame atsitikime 
nebijokit prašyti musų pagalbos, 
kuri bus suteikta kuogreičiausia 
Su tikra pagarba

L. K. S1TKUS, 
Advokatas

A. B. VALENTAS 
Notaras

2402 St. CIair Avė., 
Cleveland, Ohio.

RADIO ATSIRADO, KAD 
BŪTI.

Tarp keletos gerų dalykų, 
kuriuos paliko didžioji karė, 
yra tobulinama radio. Kuo
met Amerika įstojo į karę, 
musų žmonės darė eksperi
mentus be paliovos,Washing 
tone, ant fronto, orlaiviuose 
ir ant laivų. Jei karė butų 
ilgiau užsitęsus, radio telefo
nas butų lošęs didelę rolę ap 
rupinimui susinėsimų .tarp 
besikaujančių vienučių. Ko- 
-vo mėnesyj, 1919 m., garlai
vis George Washington pir
mu kartu turėjo susinėsimą 
per radio iš vidurio okeano 
suBrest,Francijoj ir su radio 
stočia New Jersey. Radio 
dar ir dabar yra savo kūdi
kystėj, bet savo užduotį at
lieka taip gerai, kaip kad au
tomobilius, arba fonografas. 
Tas mums primena pirmus 
Trinerio Karčiojo Vyno me
tus. Kuomet Juozas Trine- 
ris išstatė pardavimui 1887 
m., jo gerumą pripažino vi
sai keli Chicagos žmonės. 
Vienok, jis buvo pastoviu ir 
šiandien Trinerio Kartusis 
Vynas yra viena iš populia- 
riškiausių gyduolių Suvieny
tose Valstijose ir Kanadoj. 
Vasaros laike ir kitokiuose 
nesmagumuose, kaipo pras
to apetito, vidurių užkietėji
mo, nepasilsančio miego ir 
kitų vidurių nesmagumų. 
Trinerio Kartusis Vynas ge
riau patikėtina gyduolė. Ga
lit jį gauti pas vaistininką, 
arba vaistų pardavęją — pa
mėginkite jį šiandien!

Paskelbimas
. ____________________ c

Norime paskelbti savo daugy
bei kostumerių ir draugų, kad 
dabar turime pilniausį pasirinki
mą vyrams ir vaikinams, aukš
tos rušies išdirbinio siutų, už 
nepaprastai žemą Kainą. Duoki
te progą mums dalykus jums 
perstatyt.

I. BERINAN & SONS.,
10759-61 S. Michigan Avė., 

(ant kjimpo) 
Kalbame lietuviškai.

ASMENŲIBŪUIMAI
JIEŠKAU Igno Zalatoriaus. Keli 

metai atgal gyveno Kensington, III., o 
dabar girdėjau, buk gyvena Cicero, 
III. Malonės atsišaukti, arba žinanti 
pranešti.

A. S.,
3348 W. 63rd St.

JIEŠKOMA Jonas Ošenėkas bei 
Petras Platakis, paeinanti iš Alsėdžių 
vai., Telšių apskr., prieš karę gyveno 
Kensingtone. Žinančius ką nors apie 
juos nuolankiai prašome atsiliepti.

M. BARKUS,
Telšiai, Centralinis Knygynas 

Lithuania.

JIEŠKAU savo brolio Jono Mikelai- 
čio. Buvo gyvenęs pirma Collinsvil- 
le, III., bet kaip ten apleido, tai nuo 
to laiko nežinau ,ar gyvas ar ne, iŠ 
Lietuvos paeina Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Jurbarko valsč., Klišių dvaro. 
Meldžiu atsišaukti pačių arba jeigu 
kas žinot pašaliniai pranešti man už 
ką busiu dėkingas. Wm. Mikelaitis, 
Box 387, Benki, III.

JIEŠKAU Antano Grigaliūno, ku
ris mane nuskriaudė ant 500 dol. Kas 
jį patėmys, duokit žinią policijai. 
Jam yra išimtas varantas, bet jis 
yra pabėgęs. Jis turi papratimą sko
linti pinigus. Apsisaugokit jo. Kas 
apie jį man praneš, duosiu 10 dol. P. 
Dovidonis, 10 S. Kostner Avė., Chi
cago, 111.

JIEŠKAU savo brolio Vinco ir se- 
,scr Elzbietos. Norėčiau susižinoti; 
leidau laivakortę • seserei j Leituvą. 
ji yra serganti, negali važiuoti, jis 
pats ar kas kitas malonėsite pranešti. 

ANDREWS NAIKEL1S, 
1547 N. Wood St.

~~iŠRENbAVŪJIMUi
IŠRENDAVOJIM’UI namas, arba 

parduosiu, labai geroj vietoj, prie 
Emerald Avė., tarpe 38 ir 39 gatvės, 
tinkamas .. dėl saliuno nes arti tokio 
biznio nėra. Namas geras renda ne
brangi. Kreipkitės: F. B. Niprikas, 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boulevard 
7635.

_ _ APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų nuo 20 iki 35 m. 
amžiaus. Aš esu 27 metų vaikinas, 
uždirbu gerai. Meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti paveikslą su laišku.

F. BERŽYNAS, 
551 West 18th St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui našlės mo
ters arba merginos, tarp 30 ir 85 me
tų senumo. Turi būt dora ir mylinti 
šeimynišką gyvenimą. Esu 36 metų. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

Box 1, 
4138 Archer Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS RŪMAS

Del vienos moteries, geistina pasi
gaminti valgį pas švarius ir laisvus 
žmonės; kas turit tuščią ruimą, mel
džiu pranešti.

5542 Shields Avė.
Tel. ’Wentworth 7775

VAIKINAS j ieško kambario 
West Side apielinkej. Geistina, 
kad vakarienę namie pagamintų. 
Malonėkit pranešti. R. J., 2244 
W. 23rd PI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠS1RENDAVOJA 2 kambariai 

dviems pavieniams vaikinams. Elekt- 
ro šviesa, maudynė, garo šiluma, 
šviesus kambariai ir su visais paran
kamais.

Atsišaukite greitai:
2914 W. 43rd St»

2-os lubos. . >•> -
i ........... —■■■.. i .............................

RENDAI VIENAM AR DVIEMS 
vaikinams su valgiu ar be valgio kam- 
baris. Elektros šviesa ir maudynė, 
maža šeimyna — galima matyti bile 
kada. Atsišaukite: <

M. STUKUS,
2515 So. Halsted St.

Tel. Yards 4480

PUIKUS kambarys Brighton 
Parke rendon.

Klauskit telefonu
Lafayette 2667

2 KAMBARIAI parendavoji- 
nuii: geri fornišiai, elektra, ga- 
sas, vanos ir kiti parankumai 
pas laisvus žmonės. 10944 India
na Avė. 2 fl. Roseland.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patam avimas* visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

\ EXTRA MOTERIMS 
PRANEŠIMAS

Parduosiu vilnas nėriniams, labai 
geros rūšies ir parduosiu pigiai po 
20c., 25c., 30c. ir 35c. tolką. Meldžiu 
nesivėluoti, nes paskui pabrangs.

FRANK SELEMONAVIČE 
534 W. 33rd St. už Wal'lace ant 
kampo Parnell, 2 lubos iš fronto

LIETUVIAMS PRA- 
NEŠIMAS

Taisome karus, visokių išdir- 
bisčių, gerai ir pigiai. Turime 
patyrimo per 13 metų laiko, dir
bome prie visokių automobilių. 
Patarnausime visiems be skir
tumo.

Taipgi turime visokių auto
mobilių dėl mainymo arba pir
kimo.

JONILONIS & GLANZO, 
First Class Auto Repairhig 

3758 Emerald Avė., 
Tel. Yards 7495

ĮeiOarbTnInkp"
_______ MOTERŲ_______

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Darbas ant visados 
Valgis ir kambarys.

STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

REIKIA apsukrių merginų 
tarpe 18 iki 25 m. amžiaus 
prie kilbasinių žarnų. Nuolati
nis darbas, gera mokestis.

Kreiptis į superintendento 
ofisą:

OPPENlIEIMEPv CAS1NG CO. 
1016 W. 36th St.

REIKALINGA mergina neštį val
gius j stalus lietuviškoj valgykloj. 
Turi būti apuipažinuM su savo darbu 
— alga gera.

NEW CHA RE3TAURANT, 
4630 So. Ashland Avė.
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REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME. NAMAI-ŽEME
MOTERŲ

NAMAI-ŽEME
REIKALINGOS 

mokintis už norses, 
knygos ir burdas; mokslo ilgis 2 
melai. St. Paul’s Hospital.

828 W. 35th PI.

PARDAVIMUI pigiai Hudson
8 merginos' Sedan. Eina kaip dziegorius taip- 

uniformą,' gi lotas ant 58 ir Hamlen Av ir
registeris dėl saliuno. Reikia 
greit pinigų. 4522 So. Ashland 
Avė. Tel. Boulevard 1152

PARDAVIMUI saliunas su 4 rui
mų rakandais arba be rakandų. Turiu 
parduoti greitu laiku, nes važiuoju j 
Lietuvą. Biznis geras, vieta puiki ir 
oras tyras. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Mike Ugianski, 4800 Gunnison 
ir Cicero Av., 1741 W. 47 St. arba te- 
lefonuokite savininkui. Phone Kildare 
4958.

PARDAVIMUI nedidelė gro
sernė. Biznis išdirbtas, renda 
pigi, kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai, nes greit turiu 
parduoti. 3425 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių namas 
su elektra ir kitais parankamais, tuš- 
čias lotas šalę, Brighton Park lietu-1 
vių apielinkėje. Parduosiu pigiai ir 
su mažu įmokėjimu ar priimsiu lotą 
kaipo dalį įmokėjimo, atsišaukite bile 
kuomet pas savininką J. Yushkewitz, 
4400 S. Kedzie Avė, prie Archer Avė.

Tikri Pigumai
Priešais parką prie bulvaro 2 aukštui mūrinis namas cemento besemen- 

tas, 4 flatai po 5 ir 4 kambarius kieto medžio viduj, elektra, maudynės. . — . . _ aibaRendos $160. Kaina $14,000.00. Parduosime su mažu išmokesčiu, 
mainysime.

REIKALINGA moteris namų 
darbui ir pridaboti 8^2 metų 
mergaitę. Valgis, kambaris ir 
mokestis. Atsišaukite nuo 5 iki 
9 vai. vak Chas. Bartkus, 2941 
W. 39th St., arba Pershing Rd.

PARDAVIMUI trokas fordas. Ga
lima vaitot duoniui, mėsininkui, gro- 
seminkui, skalbėjui ir tt. Trumpamo 
laike ,parduosiu pigiai.

A. J. STATKUS, 
4424 So. Maplewood Avė., 

2-os lubos.

PARDAVIMUI grosernė kam
pas 21os gatvės ir Hoyne Avė. 
Biznis geras. Negaliu vienas 
apsidirbti.

2058 W. 21 St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė arba mainymui ant 
mo.

4758 So. Loomis St.

ir
na-

REIKIA moterų prie žarnų darbui 
— dienomis ar naktimis.. 45 vai. į 
savaitę, nuolatinis darbas, gero alga. 
Patyrimas nereikalingas.

PATENT CASING CO., 
617 West 24th PI. 
arti Wallace St.

PARDAVIMUI 5 sėdynių 
Oakland automobilius gerame 
stovyj; atrodo ir bėga kaip nau
jas. Parduosiu pigiai.

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI Stark Player 
Pianas. Turiu parduoti greitai 
todėl pigiai. Atsišaukite bile lai
ke.

1978 Canalport Avė.

PARDAVIMUI “Biidge Res- 
taurant”, vieta išdirbta nup se
nai, renda nebrangi.

2308* So. Halsted St.

NAMAI-ZEME

REIKIA patyrusių moterų lo
pymui maišų. Nuo šmotų 
bas ir nuolatinis.

FEDMAN BAG CO., 
2707 Roosevelt Rd.

dar-

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui puikus automobilius at

rodo kaip naujas, turi būti parduotas, 
nes aš važiuoju į Lietuvą, pasiskubin
kite, nes aukso proga.

3246 Fysk St., 
3-čias floras iš užpakalio. 

Tel. Boulevarl 7255.

PARDAVIMUI mėsos išvažiojimo 
biznis. Gerai išdirbtas turi būti par
duotas greitu laiku, nes turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3210 So. Halsted St., 

Num. 132.

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

REIKIA merginos telefono at
sakinėjimui ir užlaikyti ofise 
švarumą. $7.00 į savaitę pra
džiai. Standard Realty Co., 
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI pigiai automobilius, 
Pcige touring car, 7 pasažierų, gera
me stovyje. Priežastis pardavimo — 
nesutikimas draugų. Galima matyti 
nuo 5 po pietų iki 9 vai. vakare. , 

4053 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI groseris, kuris tin
ka ir dėl meat market. Priežastis 
pardavimo: savininkas turi kitą biznį 
I’rie tam yra 6 kambariai dėl gyveni
mo. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Tuoj kreipkitės pas savininką.

1736 W. 47th St.

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas 2 flatai 

po 5 kambarius su karštu vandeniu 
apšildomi. Randasi geroj vietoj arti 
Parko ir bulvaro. Priežastis parda
vimo, einu į biznį. Kas pirks tas lai
mės. Parduosiu už pigią kainą.

2320 W. 35th PI.

REIKALINGA VEITERKA 
dirbti vakarais. Turi būti pa
tyrusi.

3206 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 .sėdynių 
Oakland automobilius gerame 
stovyj; atrodo ir bėga kaip nau
jas. Parduosiu pigiai. $175.00.

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI restaurantas ir 18 
kambarių viešbutis, gražiai išfumi- 
nišiuoti ,elektros pianas, Brunsvvick 
fonografas, lietuvių, lenkų ir rusų ir 
svetimtaučių apgyventa. Pardavimo 
priežastis, sveikata neleidžia ilgiau 
laikyti ta biznį. D. J. Lukša, 512 Moen 
Avė., Joliet Rockdale, III. Phone 2864 
Joliet.

REIKIA DARBININKO RAKANDAI
VYRŲ ir MOTERŲ

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

PARDAVIMUI geri veik nauji ra
kandai. Parsiduoda už gana pigią 
kainą visus sykiu arba šmotais. Ra
kandai yra 5-kių ruimų. Priežastis 
pardavimo, važiuojame į Lietuvą.

ANTANAS MICKUS, 
4549 So. Paulina St.

PARDAVIMUI maža saldainių ir 
notions krautuvė prie 1536 Madison 
St., Gary, Ind. Parduosiu prieinama 
kaina ir renda pigi. Gera vieta, ge- 

l riems žmonėms: lietuvių, lenku aHe- 
linkėi. Platesniu žinių kreipkitės 
prie J. T.urtz, 1536 Madison St., Gary, 
Ind. Jei rašysit, tai rašykit anglų ar 
vokiečių kalbose.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo arba biznio Chicagoj, farma. 
Farma randasi Thorpe, Wis. Žemė 
gera, gyvulitj daugybė: 16 melžiamų 
karvių, 4 arklių, 30 žąsų, 100 vištų, 
automobilius ir visos moderniškos ma
šinos. Budinkaifnauji, stuba 12 kam
barių. Pardavimo priežastis — senat
vė. Savininkas A, Volteraitis, Box 77, 
Thorpe, Wis. Chicagiečiai aplaikys in- 
formacias pas P. Volteraitis, 2423 W. 
46th St.

PARDAVIMUI 2 fintų bud'inkas: 
saliunas pirmam flute darąs gerą biz
nį ir 3 kambariai užpakalyj. G kam
bariai ant viršaus, su visais up to 
date įtaisymais, $4,000 cash.

1634 W. 69th St. 
kampas Marshfield Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų puikus, naujas mūrinis na

mas ,su visais įtaisymais. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant didelio 
ai’ mažo namo Chicago. Namas randa
si gržioj vietoj prie Archer Avė. ne
toli Summ-it, III.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI 40 akerių farma, 
$3,500; 5 kambarių rakandai ir tiek 
pat kambarių stuba, geriausia žemė, 
visa dirbama ,išskiriant 10 akerių ga
nyklos ir miško. Geriausia vieta viš
tų farmai. 114 mylios nuo Nadeau, 
Mich. stoties. Visokį įrankiai, gyvu
liai, paukščiai etc. Medžių barnė, vi
si namai; perseni žmonės tam bizniui. 
Nelson, 846 N. Lawndale Avė. Tel. 
Albany 8259.

WEST SIDE
Kampas mūrinis namas 3 aukštų, besementas, 2 štorai ir 7 flatai 

ir 4 kambarius: maudynės, elektra. Rendos $200 į mėnesį, parduosiu 
mainysiu ant mažesnio.

Arti Garfield bulvaro ir Ashland Avė. 3 aukštų nąmas, 9 flatai 
kambarius, naujos mados ištaisymai: elektra, maudynės; lotas 75x125. 
dos $500 į mėnesį. Kaina

po 6 
arba

po 6 
Ren- 

$37,500.00.
Mūrinis namas 2 flatai po 6 kambarius: maudynės, toiletai, gasas, par

duosiu už ...........   $5000.00.
Daug turime namų ir farmų ant pardavimo ir ant išmainymo.

JASTJDES IR ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St.

TĖMYKIT BIZNIERIAI! KURIS 
PIRMAS’ Iš JŪSŲ PAMATYS, 

TAS LAIMĖS.

Pardavimui du namai: kampinis su

PARDAVIMUI namas 3jų lubų 
aukščio — po 4 kambarius flate. Pir
mame aukšte randasi grdserio biznis. 
Parduosiu su grosernė arba be gro- 
cemes. Vieta gera, lietuviais ir ki- 

. Priežastisbizniu, kartu šalę lotas. Rendos neša toms tautoms apgyventa, 
apie $200 į mėnesį. Tas kampas su pardavimo liga. / 
namais vertas $20,000. Pirmas kam- ‘ 
pinis namas ant 2-jų pagyvenimų ir 
krautuvė su 4 kambariais; ant antrų 
lubų 6 kambariai: Šilto vandenio šilu- 
nva, visi pirmos klesos įtaisymai; na
mas 6 metų senas; užpakalyj mūrinis 
ant vieno pagyvenimo, 6 kambariai su 
eimantiniu skiepu ir Šiaip viskas; prie 
šalies tuščias lotas vertės $2,000; 
krautuvė yra didelis greseris vertės 
$2.500, o jei norės, bučerne galės įsi
steigti. Namai randasi South Side, 
gražiausioj anielinkėi, ne+oli 67-to bul- 

PARDAVIMUI mūrinis, 2-jų flatų' valo. įmokėti reikia $6,500. Kaina 
už viską tik $16.500. Tad galima su
prast,, kad didelis bargenas.

Atsišaukti tuoj.
J. NAMON, 

808 West 33rd PI., 
arti Halsted St.

ANT IŠMAINYMO
2-jų pagyvenimų beveik naujas mu

ro namas aukštas cimentuotas skiepas, 
elektros šviesa, maudynės, ir viskas 
įtaisyta pagal vėliausios mados. Mai
nysiu ant loto, automobilio, bučernės, 
arba kitokio biznio; atsišaukit tuojau, 
nes čia yra auksinė proga. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

po 6 kambarius namas. Po šių die
nų madai statytas, labai pigiai grei
tame pardavime. Atsišaukite pas 
savininką.

34£3 So. Leavitt St., 
2-os lubos.

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui namas, šantės ir gara

džius su % akeliais žemės; viskas 
nauji; gražioj ir labai patogioj yieto, 
tik keliolika blokų nuo didžiausių 
dirbtuvių. Savininkas.

15654 Paulina St., 
Harvey, III.

NORIU BIZNIO, PARDAVIMUI 
MAINYMUI.

AR

4323 So. Wood St.

STOCKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos 

L. KAUFMAN & 
State Bank 

114 No. La Šalie 
Chicago, UI.

kaina 
CO.,

St.

NORIU pirkti ir pilną kainą 
mokėsiu už Co-operative Society 
of America Šerus. Mokėsiu $11. 
L. J. Mather, 6807 Union Avė., 
Tel. Englewood 0187.

JANITORIUS, jieškau vedusios po
ros su maža šeimyna gyventi. Duosiu 
kambarį už labai prieinamą kainą, ar
ba neturtingai našlei, už pagaminimą 
valgio ir kambarių apvalymą, duosiu 
kambarį veltui. Pirmos klesos 4 kam
bariai, labai gražioj vietoj; elektros 
šviesa, karštas vanduo, maudynės ir 
tt. Kreipkitės į Naujienas, Box 62, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) 5kių ruimų rakandai gerame Sto
vyj, tiek pat kaip nauji, parduosiu 
už teisingą pasiulimą, turi būti par
duoti į trumpą laiką.

3215 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Pigi 
renda, didelė priėmimui svetainė 
apt viršaus, biznis nuo senai.

1131 S. Jefferson St.

REIKIA DARBJNINKĮĮ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera koąii- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg.’, 25 N. Dearborn St.

REIKIA'vyrų įvairiam į steel- 
ware house darbui. Nuolatinis 
darbas, dienoms ar naktims. Ge
ros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JOSEPH H. BYERSON 

SONS,
16th & Rockwell Sts.

REIKIA pardavėjų, pardavojimui 
aukštos klesos real estate bondsus se
nos west side banko instaigos. 
kalaujam«e gerų paliudijimų, 
kitts j Naujienas num. 63.

1739 So. Halsted St.

Reir 
Kreip-

REIKALINGAS barberis ant 
visados pradėti dirbti 10 dienoj. 
Meldžiu atsišaukti norinti dirbti.

B. SADAUSKIS,
611 E. L. Hig-h St.. De Kalb, III.

REIKIA vyro abelnam 
bui į dešrų dirbtuvę.

Kreipkitės:
1215 So. Halsted St.

dar-

REIKALAUJU atsakančio, 
garo žmogaus į saliuną dirbti ir 
kad mokėtų nors kiek angliškai. 
Atsišaukite:
/ 555 W. Lake St.

NJEIKJA į serap iron yardą 
darbininkų. Gera alga. Nuo
latinis darbas.

1632 W. Kedzie St.

PARDAVIMUI rakandai - for- 
nišiai 4 kambarių pigiai. Taipgi 
galima ir kambariai paranduoti 
ten pat. Antanas Milius, 3115 
W. 38th St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas ir 
geras.

728 W. 14th PI.

3 NAUJI mūriniai 2 augštų už 
25% mažiau negu kainavo budavoji- 
mas. Madingai atskirstyti 5-5 kam
bariai, miegojimui prieangis, skiepas 
ir didelis viršus. Arti 87 St., ir Mc- 
Kinley Park $1,000 cash dėl vieno, 
$3,000 dėl 3 balansas sulig noro. Pir 
kit visus 3 — lengva vėl parduot su 
pelnu $4,000.

E. J. BATTEN, •
118 N. La Šalie St., Main 2213 

Matykit mane nedėlioj 3721 S. Pauli
na St., 2Jig 5 p. p.

laiku

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI didelė “Meat Mar

ket’. Vieta apgyventa lietuviii ir ki
tų tautų. Biznis senas ir išdirbtas. Par 
davimo priežastis •— savininkas 
ga.

ser-

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

Phone I»afavette 4842 
2745 W. 38th Place

PARDAVIMUI saliunas se
niausioj vietoj, visoj apielinkėj. 
Parduosiu už teisingą pasiūly
mą.

3200 S. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa ir saldainių karutuve 
prie daikto. 5 pagyvenimui kam
bariai, pigi renda. Įsigyk abi 
naujas savastis. 2332 Blue Island

PARDAVIMUI pigiai vaisių ir dar
žovių (fi*uit) krautuvė biznis išdirb
tas, pigi renda. Yra pagyvenimas. 
Atsišaukit greit, nes turiu išvažiuoti 
į Lietuvą.

301 E. 115 St., 
Kensington.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj prie didelio kelio, biznis išdirbtas, 
taipgi ir fomišiai. Parsiduoda pigiai 
iš priežasties nesutikimo namuose. 
Atsišaukite

15267 Vincennes Rd., 
Harvey, III.

PARDAVIMUI labai pigiai vaisių ir 
daržovių krautuvė. Biznis išdirbtas, 
pigi renda. Lysas ant 3 meti}. G di- 
mu bile kokį biznį daryti šioj vietoj, 

♦lei kas nenori daržovių biznio. Atsi
šaukite greit, nepraleiskit progos.

10821 So. Michijran Avė., 
Roseland

PARDAVIMUI saliunas
nas, arba su namu.

2624 Diversy Avė.
Phone Humboldt 3801

vie-

PARDAVIMUI saliunas. Biz-
i

nis senas ir išdirbtas. Vieta ap
gyventa airišių ir kitų tautų. 
Parduosiu pigiai.

3758 So. Normai Avė.

PARDUODU PIGIAI SALIU
NĄ.

MRS. ADOMAITIS, 
4538 S. State St.,

Chicago, ,

Naujienų ofisas: 
3210 So. Halsted St., 

No. 133.

PARDAVIMUI krautuvė ir 2 flatų 
mūrinis namas. Fumaso šilumą, biz- 
niava prapertė. Geriausis pasiūlymas 
nupirks.

LEW ZOGEL,
3527 So. Halsted St..............

MAINOME, ^ARDUODAME 
namus, farmas, nučęrnes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
ogzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas rrais pigiausis ir 
teisiniriaiisis natarnavimas. 
BRIDGEPORT RE A T. ESTATE 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550 
Ofiso vai. nuo 9 iki’ 9 vai. vakare

kasdieną.
1

co.,

PARSIDUODA Restauracija geroj 
vietoj Englewood, neri fixturei ir 
stalai, 
ant 
tuo

geri fixturei
Priežastis pardavimo patirsit 

vietos. Matykit savininką po ši- 
adresu:

436 W. 63rd St.,
Tel. Wcntworth 5923

PARSIDUODA 5 ruimų cottage su 
elektros šviesa ant 3 lotų su karve, 23 
žąsims ir 40 vištų. Mainysiu ant sal
dainių krautuvės arba grosemės. Sa- 
vinirka galite matyt nuo 5:30 iki 9 
vai .vakare.

5538 So. Kostncr Avė.

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tesen ir visokių smulkių daiktų krau
tuvė, kur daroma neblogas biznis. 
Taipgi ruimai dėl pragyvenimo renda 
pigi lystas ant 2-jų metų, norinti tu
rėti gerą gyvenimą.

Atsišaukite:
524 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių storas, visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis daromas geras. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
834 W. 33rd St.

PARDAVIMUI grosernė biznis iš
dirbtas, per daug metų (cash) cigarų, 
tabako, ice creamo kendžių ir visokių 
m-’žu reikmenų, nepraleiskite progos.

Klauskite:
• 2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
rigarų ir tabako kratuuvė, prie dide
lės mokyklos; renda pigi, turiu lystą. 
Ant pareikalavimo, parduosiu ir ra
kandus, bus priimtas pirmutinis tei
singas pasiūlymas.

2700 So. Wallace St.

PARDAVIMUI — galite mane ma
tyt subatoj po pietų, I.ake George* 
Inn., Harry Nelson savininkas, žuvų 
ir vištų nietųs duodama visą metą.

Calumet & Sheffield Avė., 
Hommond, Ind.

BIBNIERIAI, TĖMYKIT!
Parduodu bučerne ir grosemę, ver; 

ta $2,800, tik už $1,800. Priežastis 
svarbi, lystas ilgas, renda pigi.

Atsišaukite:
160 Kensington Avė., 

Kensington, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. $2.500 vertės, parduo
siu už $1,300.

1444 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių stuba 
ir prie daikto 4 lotai: 1 karvė, 100 viš
tų, 40 ančių, 40 žąsų. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Važiuoju į 
tuvą.

J. JANKAUSKAS, 
5650 So. Nashville Avė 

arti Summito.

Lie-

IŠPARDAVIMAS
DIDELI LOTAI PRIE MARQU- 
ETTE PARKŲ. Kur šimtai lie
tuvių turi gražiausius namus 
pasibudavoję. Dar liko keletas 
lotų parduoti, kurie bus parduo
ti mažiau negu pusė kainos kiek 
yra verti. Kurie dar pasisku- 
bis, tai galės paimti 'likusius po 
$400.00. Taigi bus duota ant iš
mokėjimo. Kam važiuoti, kur 
toliau ir mokėti didesnė kainą, 
kad galite dar pirkti lotų arti 
gražiausio Parko taip pigiai, už 
kuriuos kiti reikalauja po $1,000. 
Dabar yra geriausias laikas pirk
ti pakol galima taip pigiai to
kioj geroj vietoj gauti. Pama
tykite šituos lotus tuojaus, tik 
tada suprasite jų vertę. Atva
žiuokite į ofisą, o mes nuvesime 
parodyti.

J. SINKUS, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI lotas diduma 
30x125 lotas randasi geroj vie
toj ,parduosiu arba mainysiu ant 
automobiliaus. Atsišaukite:

4353 So. Artesian Avė.
MAINYSIU ištaisytą ir pri

rengtą lotą Brighton Parke pri-PARDAVIMUI pigiai du pool- 
tables, bolėmis grajyt, tinkami dedant cash ant dviejų flatų ar 
į saliuną arba ir barbemę.

1341 So. Morgan Sti
daugiau namo. Jos. Kopterski,
2611 W» 18th St

TURIU PARDUOTI greitu 
kelis akerus žemės’ pigiai, arti Stick- 
ney daržo reservuotų miškų ir pis- 
planes upės, arti nuo gatvekarių ir 
pat didžiausių bulvarų, ant kurių me
lionai dolerių bus išleista pagerini
mui. čia yra proga padaryti gerą 
pinigą į trumpą laiką. • žemė gera 
auginimui paukščių ir daržovių. Žmo
gus gali dirbti mieste, o gyventi Čia 
ant tyro oro. Galiu parduoti !4 ake- 
rio, po V> ir cielą ar visus ant leng
vų išlygų. At^išąųkit greitai, nes ta 
yra pirma ir pąškutihą pioga jūsų gy
venime. Rašykit į Naujienas No. 64, 
1739 S. Halsted St.

Turiu dviejų pagyvenimų mūrinį 
namą po 5 ir 6 kambarius: elektra, 
maudynės, visur kiėtmedis, fumaso ši
luma ,aukštas skiepas. Namas ran
dasi South Side, arti 67-to bulvaro. 
Dabai puiki vieta, medžiais apaugusi. 
Rendos neša $80 su viršum į menesį. 
Kaina tik $9,000. 
mo turiu $5,000. 
čemės, grosernes, 
krautuvės, nenaisant kokioj apielinkėj. 
Atsišaukit arba telefonuokit.

J. NAMON, 
. 808 W. 38rd PI., arti Halsted 

Tel. Boulevard 1550

Morgečių ant na- 
Mainysiu ant bu- 
arba dry goods

KAS NORITE BIZNIAVŲ LOTŲ 
PIRKT AR MAIYT.

Turiu du kampiniu lotu išmokėtus, 
prie 124-tos ir Rosyn Avė. Tolimes
niame laike bus dideli pinigai. Jau 
dabar yra žmonių apgyventa: vanduo, 
suros ir šalygatviai; man kainavo 
$2,000 ir už tą pačią kainą parduosiu, 
arba mainysiu ant automobilio, piano, 
bučernės ar kitokio biznio. Kreipki
tės tuoj arba telefonuokit.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Tel. Boulevard 1550.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarines klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininke.

MOKINKIS
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų na

mas. Apačioj 6, o viršui 8; elektra, 
maudynės, garas ir visi kiti paranku- 
nvai, gražioj vietoj, prie pat bulvaro. 
Turi būti parduotas greitu laiku, to
dėl parduosiu pigiai. Savininką ga
lima matyti vakarais.. 10944 Indiana 
Avė., Roseland.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 8 ir 
6 kambariai, medinis su muro pama
tu, “furnace ir pečių apšildomas. 
Daržinė, gesas, elektra ir tt. Graži 
vieta.

5360 So. V/ells St.

ŠTAI KUR BARGENAS!
7910 Pamell Avė., 2 aukšti} mūri

nis 2 flatų namas, 5 ir 6 kambarių, 
furnasas pirmam* flatui. Skalbynės, 
plektro šviesa. Kaina $7,300. $2,000, 
įmokėt.

WM. H. BRINKMAN, 
8688 Vincennes Rd.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas po 5 ir 6 kambarius, 2 automobi
liaus garadžius. Renda $100, kaina 
$9,000. 6338 So. Laflin St,
$3,500.

Tel.: Prospect 2975 
Savininkas.

Cash

TAI YRA TIKRAS BARGENAS
Šioj savaitėj turi būti parduota 2 

geri namai: vienas didelis antras ma
žas. Pirmas teisingas pasiūlymas 
nebus atmestas. Matyk savininką po 
5tos valandos vakare.

920 W. 34th St.
Pirmas floras iš priekio

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais. c

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.

PARDAVIMUI 3 flatų namas, mū
rinis, po 4 kambarius, 
apielinkėj. 
įtaisymais, 
aukščiau.

Atsišaukite prie savininko.
2210 W. 22nd St., 
Netoli Leavitt St.

Avė.

Labai geroj 
Su visais moderniškais 
Taipgi pastogė su ant- 

Namas randasi prie Irving

PASINAUDOKIT proga! Tuojaus 
turi būt parduotas 4 pagyvenimų mu
ro namas geroj vietoj, prie biznio 
centro ant Bridgeporto, elektra, gasas, 
vana, kietmedžio grindys, porčiai ir 
antaukštis. Randas į metus $800 00. 
Kaina $4,250, 819 W. 34th PI., savi
ninkas 2ru užpakalyj.

PARDAVIMUI medinis namas ant 
mūrinio pundamento, 3-jų pagyveni
mų ir parankus dėl uždėjimo bizniui 
ir yra elektros šviesa, vanos. Turi būt 
parduotas greitai, nes važiuoju į Lie
tuvą. Galite matyti visados savinin
ką ant 2rų lubų.

3440 So. Emerald Avė.

NEGIRDĖTA IR LABAI GERA 
proga, parduodu arba mainau ant di
desnio namo 10 lotų ir 6 kambarių 
stubų, 200 vištų, 1 karvė, geros bar- 
nės ir puikus vištinirkas; visokioms 
daržovėms apsodyta. Atsišaukit 

160 Kensington Avė., 
Kensington, III.

GREITAM PARDAVIMUI — Did- 
žiausis bargenas, pardavimui 4 pagy
venimų mūrinis namas: 2 pagyveni
mai po 4 kambarius. Vi-kas vėliau
sios mados: vanos, elektra, cimento 
skiepas; rendos $100.00 į mėnesį, o 
namas parduodamas tik už $9,400 00. 
Atsišaukite greitai ir nepraleiskite 
progos — savininkas

A. VILKAS.
2242 W. 23rd PI., 

Tel. Carial 1068

PARDAVIMUI bizniavus mūrinis 
namas 3600 Lowe Avė. Storas ir 3> 
flatai, Mūrinis garadžius pastatytas 
pereitais metais vietos dėl 2jų mašinų. 
Parduosiu už $10,500, pusę įmokėti, 
kitus ant pirmo morgečio už 6%. At
sišaukite P. Zelnis, 'Ž928 Elston Avė., 
Phone Juniper 2714.

DIDELIS BARGENAS. Par
duosiu arba mainysiu ant namo 
Chicagoj 90 akrų farmą, 70 ake
rių dirbamos, likusi ganyklos ir 
miškas, visa žemė yra apsėta. Su 
gyvuliais, mašinomis su budin- 
kais. Priežastis pardavimo, va
žiuoju j Lietuvą. Kreipkitės. 
Joe Ganzel, 718 W. 120 St. W. 
Pullman, III. Tel. Pullman 6344.

PARDAVIMUI namas su hardver- 
store. Paintas, Aliejus ir visokį pa- 
lišiai. Namas ant dviejų pragyveni
mų, apačioj biznis, 50 pėdų ilgio, o 
viršui 6 kambariai. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant kito namo, 
šaukite prie savininko:

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

Atsi-

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

6228 So. Aberdeen St.

lotas 
auto- 
išva-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina laetuvių 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. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATfiS 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 MOTORINO 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI namas su bizniu — 
bučernė ir p^osemė. Parsiduoda ga
na pigiai. Priežastis; savininkas ser-

1 “Naujienų” Town of ROS panedėlyj, utaminke, 
Lake Skyrm (Box 16).

1614 W. 46th St.

AR NORI išmokt anglų kalbos, ar
ba išsiimti pilietystės nopieras? Kla- 

, seredoį ir 
ketverge nuo 7 iki 9 vai. vak., Howell 
Settlement, 1831 Racine Avė. Publiš- 
kos mokyklos mokytojai. Klasos veltui
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