
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Kntered as second Class Matter Marcb 7, 1814, at the HoSt Ufftae of Chicaiu, Ui., under the Act of Mareli B, 1871.1

VOL. VIII. ^kaina 3c Chicago, Ill.,Subata, Rugpiutis (Augustj 13 d., 1921 
■■ Į I 8Wlll' I MMBMBS.-------LIĮĮ!ĮII,JP

Firs>, Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Pirmas Lietuvių Dlenra&tis Amerikoje

ko 188 
gan

Amerikietis, aplankęs Rusiją, smerkia bolševizmą
Anupras Karalius, 

buvęs karštas bolševikas, 
rašo Naujienoms.

Sovietų Rusijoje siaučia vargas ir 
priespauda. Bolševikai apgaudinė

ja pasaulio darbininkus 
savo pasakomis.

kuri, žinoma, turės žinoti apie 
viską kas yra daroma. Mes ne
galime atsižadėti jokių musų 
prerogatyvų.

“Nors Hooveris įvedė politi- 
' nes sąlygas apie paliuosavimą 
Amerikos kalinių sovietų val
džia noriai priėmė be jokių svi- 
ravimų. Kaslink kitų amerikie
čių Rusijoje, suprantama, kad 
mes sutinkame juos išleisti, jei 
mes jau paliuosavome žmones 
nuteistus — • vieną, Kalaman- 
tiano, ant mirties, — už įvai
rius prasižengimus, 
kelhsiu apie tai
laikraščiuose ir kiekvienas ame
rikietis, kuris nori, gaus leidi
mą tuojaus apleisti Rusiją.“

šelpimo darbas prasidės 
sekamą savaitę.

Aš pas- 
R usi jos

PERSPĖJIMAS LIETU
VIAMS DARBININKAMS.

Gerai žinomas amerikiečiams 
agitatorius, Anupras Karalius, 
rašo laišką “Naujienų” Redak
cijai, perspėdamas, kad niekas 
nevažiuotų Rusijon, nes tenai 
baisus gyvenimas.

Jisai i)ats buvo Rusijoje ir 
per devynis mėnesius patyrė, 
kas yra ta “komunistinė“ tvar
ka, kurią jisai girdėjo taip gi
riant Amerikoje. Gyvendamas 
šioje šalyje. Karalius aklai ti
kėjo į bolševizmą ir smerkė 
visus tuos, kurie laikosi kito
kios nuomonės. Ypatingu įnir
timu jisai atakuodavo “social- 
išdavifkiškas” “Naujienas,” ku
rios buk šmeižiančios Rusijos 
“darbininkišką valdžią.”

Dabar jisai rašo toms pa
čioms “Naujienoms” ir sako:

“Sugrįžęs iš Sovietų Rusijos, 
turiu pripažinti, kad jūsų laik
raštis teisingą poziciją buvo 
nusistatęs prieš bolševikus.”

Po savo kartaus patyrimo 
Rusijoje, kur jisai buvo nuvy

jų atima pinigus įvažiuojant į 
Rusiją, tai atvažiavę turi par
duoti savo drabužius, kad iš
bėgti nuo bado ir baisaus neš
varumo. Kas gali, tas bėga į 
užsienį. Būna tarp jų ir daug 
saužudysčių.

Aprašyti sovietų Rusijos pa
dėtį nėra galima laiške. Reikė
tų parašyti daug straipsnių. Vi
suomeninė suįrutė Rusijoje yra 
labai didelė. Vietoje komuniz- 
ino susitvėrė labai juokinga 
tvarka, bet skaudi joje gyve
nantiems žmonėms. Dauguma 
ir komunistų iŠ jos išbėgtų, jei
gu butų galima.

Prisiunčiu jūsų laikraščiui 
straipsnį “‘žodis apie “Raudo
nąjį Terorą.“

A. A. KARALIUS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III, Aug 13, 1921 
master at Chicago, III, Aug 12, 1921

Rusijai reikalingas mais
tas, ne patarimai.

šelpiančios šalįs negali kištis į 
jos vidurinius reikalus, sako 
Litvinov.

250 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ. Pranašauja geležinkeliečiu 
streiką.

True translation filed with the post- master at 
. as required by the act of Oct. 6, 1917

Chicago, III, Aug 13, 1921

Dideli potviniai Italijoj; damba 
pratruko.

MILANAS, rugp. 12. — 250 
žmonių prigėrė pratrukus Isar- 
co dambai ties Chinsa, pasak 
šiandie gautų žinių.

Daug žmonių žuvo ir didelių 
nuostolių aplaikyta potviniuose 
šiauriniame Trentino. Isarco 
upė išsiliejo iš krantų ir užlie
jo daugelį kaimų, taipjau dide
lius plotus laukų.

Streikas kilsiąs rugsėjo mėn. 
Darbininką reikalavimai at
mesti.

niomis, amerikiečių vedamas 
tikrasis šelpimo darbas Rusijo
je prasidės pradžioj sekamos 
vasaitės.

Tarybos tarp Amerikos šel
pimo administracijos atstovo 
VValter L. Broyvn ir sovietų 
valdžios atstovo Maksim Litvi
nov tęsiasi patenkinančiai ir 
galbūt bus užbaigtos suimtoj ar

Kunigas užmuša kunigą.
BIRMINGHAM, Ala., rugp. 

12.— Metodistų, kunigas E. R. 
Stephenson vakar nušovė kata
likų kunigą James E. Coyke. 
šaudymasis įvyko pastaruoju 
namuose. Stephenson nuėjo pas 
kun. Coyle patirti ar jis tikrai 
apvesdino jo dukterį su tulu 
kataliku Gussman. Sužinojęs,

komunizmą, jisai vadina juos 
“pasaulio darbininkų apgavi
kais” ir pasmerkia vadinamą
jį “trečią i į In ternaciona’lą,F 
kaipo darbininkų klaidinimo 
įrankį.

Kartu su laišku Karalius at
siuntė Redakcijai ilgą straipsnį 
apie “raudonąjį terorą” Rusijo
je, kuriame faktais parodoma, 
koks pasibaisėtinas gyvenimas 
yra po bolševikų valdžia Rusi
jos žmonėms. Tas straipsnis 
tilps “Naujienose” ipanedelyje. 
Autorius siūlosi Redakcijai 
toliau bendradarbiauti.

Laiškas skamba sekamai:
KARALIAUS LAIŠKAS.

Gerbiamoji Redakcija:
Sugrįžęs iš Sovietų Rusijos 

turiu pripažinti, kad jūsų laik
raštis teisingą poziciją buvo nu
sistatęs prieš bolševikus.

šalies padėtis ir bolševikų 
taktika, kurios per devynerius 
mėnesius turėjau progos mo
kintis, privertė mane suprasti, 
kad Trečias Internacionalas 
yra visai pragaištingas darbi
ninkams judėjimas. Jis ‘tikrai 
yra bolševikų užsieninės politi
kos agentūra. Kitų šalių darbi
ninkai, kurie remia Trečią In
ternacionalą ir kurie agituoji 
už sovietų Rusiją, tikėdami bol
ševikų teisingumui, yra labai 
apgauti. Padėjimas darbininkų 
Rusijoje yra labai sunkus, ne 
vien dėlto, kad badas, bet h- 
biau, kad nėra laisvės. Bolše
vikai labai apgaudinėja pasau
lio darbininkus, įkalbinėdami 
jiems sekti jų keliais.

Tegul niekas nevažiuoja Į j (šelpimo) ir visai pašalins po- 
sovietų Rusiją, apart Jukelio ir . litiką,” sakė Litvinov, “jos ne- 
Daubaro. Atvažiavę ameriko-. turės jokių keblumų su Rusi
nai įpuola į baisų padėjimą. Į jos 
Nekurie atvažiavę Sąjungiečiai | prisirengusios

ir

RYGA, rugp. 12. — “Sovietų 
valdžia netoleruos maišymas į 
vidurinius Rusijos reikalus. 
Mes mielai priimsime visą gry
nai humanitarinę pagelią, ko
kia mums bus pasiūlyta, bet į 
kiekvieną bandymą atimti so
vietų valdžios prerogatyvas, ar 
dalį jos galių, mes atsisakysi
me non possumus (negali
ma) .”

Tokį pareiškimą d’avė šian
die svetimų šalių presos atsto
vams Maksimas Litvinov.

Prie savo tų pastabų jis pri
dėjo pareiškimą, kaipo atsto
vas centralinio šelpimo badau
jančių komiteto, kad sovietų 
valdžia neturi politinių tikslų, 
vien tik humanitarinius siekius 
išgauti kitų šalių kooperaciją 
kovoje su Volgos badu, kuris 
apima 10 gubernijų, turinčių 
600,000 ketv. viorstų plotą ir 
13,000,000 valstiečių ir 2,000,- 
000 miestiečių. Litvinov 'taip
jau shteikė jau paskelbtas 
smulkmenas apie badą.

Ne tik kad trūksta daugiau 
kaip 1,000,000 tonų maisto dėl 
gyventojų ir gyvulių, bet taip
jau reikia daugiau kaip 250,000 
tonų sėklų rudenio ir pavasa
rio sėjoms, jei norima pana
šaus bado išvengti ir sekamais 
metais. Sėjimas negali būti da
romas vėliau kaip iki vidurio 
rugsėjo. Didelio 
transportacija, 
dvesia reikalingi 
liai.

“Jei didelės
kaip Hooverio, laikysis vien šio

Pranašaujama, kad Interna
cionalinis Raudonasis Kryžius 
Gencvoje paskirs Hooverį <|i- 
rektoriu bendro šelpimo judė
jimo.

Svarstė Rusijos padėtį.
VVASHINGTDN,'rugp. 12.

Prezidentas parašė prekybos 
sekretoriui Hooveriui, išdėsty
damas administracijos pieną 
šelpimui Rusijos. Rusijoos pa
dėtis šiandie taipjau buvo svar
stoma kai>i nete,

Crane už šelpimą Rusijos.
RYGA, rugp. 12. — “Rusija 

yra reikalinga dideles ir ūmios 
pagelbos,” sako buvęs Ameri
kos ambasadorius Cliinijojc, 
Charles R. Crane, kuris dabar 
yra Revelyj, pervažiavęs iš 
Pekino per visą Siberiją ir Ru
siją. Jis pritaria šelpimui kelių 
susidėjusių valstybių.

“Milionai,” sakė Crane, “ba
dauja delei sausmečio. Jiems 
reikalinga urnai sėklų ir grudų, 
kad išgelbėjus juos nuo bado. 
Padėtis gali būti pagerinta tik 
tokia metodą, panašią į tą, ko
kia buvo sėkmingai vartoja
ma Chinijoje. Kadangi trans- 
portacijos sistema yra netikusi 
ir dar kasdie blogėja, Rusijos 
gelbėtojai turi pasirūpinti da
linti grūdus visais galimais ke
liais. Grudai turi būti gabena
mi kaip'į Novorosyską, rytinia
me Juodųjų jurų pakraštyje, 
taip ir per Mariupul, prie Azo
vo jurų.”

Crane sakė, kad galva Ame
rikos geležinkelių komisijos 
Rusijoje, John F. Stevens, pa
vadinęs Rusijos geležinkelius 
“eile degtukų dėžučių, suka
bintų plaukų spilkutėmis, ir 
traukiamų samovarais.”

Siberijoje praktiškai 
vaistų. Taipjau reikalinga 
bužių ir čeverykų.

nėra 
dra-

vargo yra su 
taipjau labai 
arimui gyvu-

organizacijos,

40 žuvo kalnui nuslinkus.
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kad Coyle tai padarė, jiedu 
pradėjo ginčytis ir koliotis ir 
kun. Coyle sumušęs kun. Ste
phenson. Tada pastarasis pasi
kėlęs nuo grindų, išsitraukęs 

i revolverį ir paleidęs j kun. Coy- 
' le tris šūvius, kurių tik vienas 
pataikė. Už valandos kun. 
Coyle' pasimirė ligonbutyj. 
Kun. Stephenson areštuotas ir 
laikomas ipo didele sargyba, ka
dangi katalikai grąsina jį 
linčiuoti.

WASHiINGTON, rtigp. 12. — 
Paskelbimas genft’alinio gete* 
žinkeliečių streiko dabar prik
lauso nuo keturių didžiųjų ge
ležinkeliečių brolijų.

Darbininkų rateliuose pra
našaujama, kad generalinis ge
ležinkeliečių streikas kils rugsė
jo mėnesyj. Tai dėlto kad ge
ležinkeliečių brolijų reikalavi
mus rytinių geležinkelių mag
natai griežtai atmetė. Darbinin
kų vadovai mano, kad atėjo 
reikalas griežtam pasistaty-* 
m u i.

Sprendžiama, kad brolijų va
dovai nutarė pavesti patiems 
darbininkams nuspręsti, visuo
tinu balsavimu, ar priimti ar 
atmesti geležinkelių magnatų 
atsakymą.

Pennsylvania geležinkelio

Silezijos ginčas atiduotas 
tautu sąjungai

Jauty lyga turės spręsti 
Silezijos klausimą.

Patįs vieni talkininkai negalėjo 
susitaikinti apie Silezijos pa
dalinimą.

ku. kada išrodė tikru, jog įvyks 
trūkimas tarp Anglijos ir Fran
ci jos ir kad vyriausioji tarjtm 
tada nustos veikusi.

Valdininkai tikisi, kad tau
tų lyga veiks tuojaus Silezijos 
klausime ir įšneš savo nuosp
rendį rugsėjo mėnesių.

nu-

Veja lauk bosus.
SULL1VAN, Ind., rugp.

— čia prasidėjo varymas lauk 
vietos kasyklų bdsų. Minios pri- 
grąsinti du bosai jau pabėgo ir 
dar nesugrįžo. Pcorless kasyk
los superintendentas McGarry 
irgi jau buvo apšaudytas, bet 
ištruko nesužeistas. Jo kasyk
los angliakasiams irgi prigrą- 
sinta.

Policijai pasisekė areštuoti 
du angliakasius, kurie buk esą 
vadovais tos ‘“konspiracijos” 
varyti lauk bosus. Juos taujaus 
išgabenta į Terra Haute, kad 
vietos angliakasiai negalėtų jų 
išvogti iš kalėjimo.

Manoma, kad tuos bosus va
roma lauk todėl, kad jie no
riau samdosi ateivius, o 
amerikiečius.

12.

ne

True translation filed w1th the popt- 
master at Chicago, III, Aug 13, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vengrija nori taikos.
BUDAPEŠTAS, rugp. 12. —

PARYŽIUS, rugp. 12.— Ang
lijos premieras Lloyd George 
ir Francijos premieras Briand 
atitarė atiduoti visą Silezijos 
klausimą sekamam tautų lygos 
susirinkimui. Tuo nutarta pada
ryti po vakarykščio visiško ne
galėjimo susitaikinti apie Sile
zijos padalinimą. Francuzų ra
teliuose buvo kalbama, kad 
Briandas sutikęs dar sykį aps
varstyti Italijos nustatytą lini-

Airja sutinka taikintis.'

darbininkai jau yra prisirengę bet tuo laiku tapo sutarta,
streikuoti.

Didžiųjų brolijų atstovai sa-
kad bus geriau visą tą painų 
klausimą atidavus tautų lygai, 

ko, kad prieš paskelbsiant ge- Sulig sforzos (Italijos) pienu 
neralinį streiką, Chicagoje bus Vokietija butų gavusi didižiu- 
laikomas visų geležinkeliečių inij industrinio ir kasyklų dis- 
unijų atstovų < susirinkimas, (rikto. 
(Geležinkeliečiai turi virš 16 j 
skirtingų unijų).

Metalo darbininkai nenori 
komunistą

LUCFRNJE, Šveicarijoj, rugp. 
12.— Internacionalinis metalo 
darbininkų kongresas didele di
džiuma balsų atmetė įnešimą 
priimti Rusijos metalo uniją į 
Internacionalinę Metalo Darbi
ninkų Federaciją Labiausia sto
jo už priėmimą rusų Franci
jos metalo darbininkų atstovai. 
Točiaus kongresas nusprendė, 
kad jokia organizacija, kuri 
laikosi III Internacionalo, nega
li priklausyti prie Internacio
nalinės Metalo Darbininkų Fe
deracijos.

Kongresas nutarė griežtai lai
kytis 48 vai. darbo savaitės. Vi
sų šalių atstovai labai priešino
si viršlaikio darbui.

True translation ftied with the post- 
master at Chicago, III, Aug 13, 1921 

required by the act of Oct. 6, 1917

Bilionas markę 
talkininkams.

as

Vyriausioji taryba atsišaukia 
kaip į Vokietiją, taip ir į Len
kiją palaikyti tvarką Augšt. 
Silezijoj iki tautų lyga n neiš
spręs jos padalinimo. Anglija 
ir Italija prižadėjo pasiųsti ka
reivių, jei bus reikalas.

Amerikos atstovas vyriausio
joj taryboj, George Ilarvey, 
pranenše, kad jis negali daly
vauti nuosprendyje, kadangi 
Jungt. Valstijos nėra nariu 
tautų lygos.

Pasiūlymą atiduoti Silezijos 
klausimą tautų lygai
Lloyd George, šiandie Lloyd 
George 
dona. c

Tikisi

DUBLTNAS, rugp. 12. — Pa
sak autoritetų, Eamonn de Va
lerą pranešė premierui Lloyd 
George, kad sinn feinerių par
lamentas, Dail Eireann, sutin
ka vesti taikos tarybas Anglijos 
pasiūlytomis sąlygomis. Par
lamentas susirinks utaminke. 
Sinn feinerių vadovai sako, kad 
“viskas eina gerai.”.
Kabinetas svarstys atsakymą.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Kabinetas susirinks lyto ryte 
apsvarstymui sinn feinerių at
sakymą į Anglijos taikos pa
siūlymą. Premieras 
George sugrįš į Londoną šįva
kar.

davė

jau išvažiuoja j Lon-

nuosprendžio rugsėjo 
mėnesyj.

LONDONAS, rugp. 12.— Ofi- 
cialiniai rateliai skaito, kad ati
davimas Silezijos klausimo 
tautų lygai yra didžiausia Lloyd 
George diplomatinė pergalė. 
Tą žingsnį jis padare tuo lai-

............ ............................... ' ■ ' ■ -■■■ —■ -............................ -

Wood valdys Filipinus.
WASHINGTON, rugp. 12.

Autoritetingai paskelbta, kad 
prezidentas Hardingas paskire 
gcn. Lėonard Wood Filipinų 
salų general-gubematoriu ir 
kad tas tą vietą priėmė. Kad 
nebūtų abejones apie tai ar 
gen. Wood gali užimti tokią 
vietą, tapo įnešta kongrese ki
lius, kuris leidžia armijos ofi- 
cieriams užimti civilines 
kolonijose.

WASHINGTON, rugį). 
Generalinis prokuroras
gherty pradėjo rašyti savo re
komendaciją prezidentui H«r- 
din'gui reikale paliuosavimo 
Eugene V. Dobs. Jis davė sup
rasti, kad tas klausimas gal
būt bus išstręstas prieš Darbo 
dieną.

vietas

Dau
X)

e

Auksinai dar 
neina brangyn

BERlIJNAS, rugį). T2. — 
Vengrijos užsienio reikalų mi- j Vorvvaets paskelbė, kad pas- 
nisteris Banffy šiandie paprašė kirtu laiku, rugpiučio 30 d., 
nacionalinio susirinkimo besą- Vokietijos valdžia užmokės tal- 
lyginiai priimti Jungt. Valstijų 
kongreso pradžioj liepois jprti- 
imtos taikos rezoliucijos sąly
gas, taipjau leisti tuojaus pra
dėti tarybas apie atskirą taiką 
tarp Vengrijos ir Jungt. Valsti
jų-

Vengrijos valdžia 'gavo notą 
nuo Jungt. Valstijų valdžioos, 
perduodančią tekstą rezoliuci
jos. Nota pridūrė, kad jei Ven
grija priima išreikštus rezoliu- ‘ Koenigstuhl observatorija ipas- 
cijoje principus, tuojaus gali- kelbė, kad musų žemė rugp. 8 
ma pradėti tarybas a/pie taiką. Į dienos naktį perėjo per kome

tos uodegą. 
t

(Kitos observatorijos tos ko- 
Viena tik ' 
Amerikoj, .

mgp. 7 d. į

kininkams kontribucijos 1,000,- 
000,000 auksinių markių.

Laikraštis taipjau sako, (kad 
Vokietijos gynimos kareiviai 
Augšt. Silezijoj irgi tuoj bus 
paleisti.

žemė perėjusi per kometos 
uodegą.

HEIDEiLBURG, rugp. 12. —

BERN, rugp. 12. — 40 žmo
nių liko užmušta ir daug palai
dota griuvėsiuose Klausun kai
mo, Eisack klonyje, Austrijos 
Tyrolyj. Dalį to kaimo sunai
kino žemės nuslinkimas nuo ! 
kalno. Nelaimė ištiko delei di-f kur jis per pusketvirto mėnesio nepaprastą šviesų dangišką ku-' 

r nu vo ta Kome- u 
ši Vokietijos ob-

čechijos prezidentas sugrįžo.
DRAGA, rugp. 12. Čecho-1 mėtos nepastebėjo. 

Slovakijos prezidentais prof. T. Liek observatorija, 
G. Masaryk, sugrįžo iš Capri,' sakosi pastebėjusi 
i •• ra « • « * ..

valdžia. Bet jos turi būti dėlių lietų, kurie perpildė kai-(ilsėjosi po sunkios ligos. Jis da-' ną, kuris gal ir buvo ta kome- į 
kooperuoti su nų upelius. 15 namų Sugriau-. bar vėl pradės eiti prezidento ta, kurią mini i

keikia iki paskutiniųjų. Kada iš valdžia, kuri ves visą reikalą ir ta. pareigas. , servą t ori ja). j

Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 

rastas gvarantijas už 
imaino didesnes pinigų 

igiausio dienos kurso, koks tik 
yra New xorKe ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigu Siuntinio 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So, Halsted St., Chicago, UI.

perlaidomis ir duoda pap 
savo čekius. Naujienos iš: 
sumas ps 
yra New 
koresnon



Subata, Rugpiučiol3, 1921

I JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO 
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.

NEDĖLIOJ, ERUGPJUČIO-AUG. 14 D., 1921
j (Lyons, III.) šalę (Stiknis Grove)

Visi kliubiečiai teiksitės atsilankyti, taipgi ir no klubiečiai.
Bus visokių žaislų su visokiomis dovanomis ir turėsite progos 

susipažinti visi kliubo nariai. KOMITETAS

i » i —■P-y.’.g'g-jaM.i’Mri'.'m—!^”r>^iaagiiuaRytviFjien jifi i jau ..Tviuvy'

Kas Dedasi Lietuvoj
IŠ VILNIAUS.

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

TIESOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINip
LINIJŲ

Agentūra Uždėta
1910 M.

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

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

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

Visuotinų užsitikejlm^ Išrijau teisinerurnu ir nvano geru patarnavi
mu, užgunedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

— Varšuvos žydų laikraščiai 
praneša, kad Lenkijoj Lietuvos 
pavyzdžiu busiųs įkurtas spe- 
cialinis žydų reikalams depar
tamentas, kuris įeis į vidaus 
reikalų ministerijų. Visi švie
timo ir religiniai žydų reikalai 
pereisiu į naujų departamentą.

Vilniaus policijoj atleid
žiami žydai valdininkai. Beliko 
paprastas policininkas ir vienas 
vaidininkas Scgal žydai.

Taip pat pašalinami iš ma
gistrato tarnybos žydai lietu
viai. Visose įstaigose, didinasi 
varšuviečių skaičius, kurie drą
siai kalba; Varšuva apmoka, 
Varšuva vajflo, Varšuva Vilnių 
nupirko. Valdininkai begalo ima 
kyšius; policija mėgsta valgy
ti pietus valgyklose neatlygin
dami už juos.

— Vilniaus lenkų kariuome
nėn dabar yra patekę didžiu
ma visuomenės atlaikų, plėši
mus daro ne tik paprasti karei
viai, bet ir karininkai. Pavyz
džiui, kareiviai nužudė Nemie- 
že 9 žydus ir vienų krikščionį. 
Atvažiavę ten automobiliu len
kų kariai prisiplėšė ir išvažia
vo.

sirašė sutartis visiems metams 
šie asmenys: A. Vainiūnaitė — 
Kubertavičienė, O. Kūmyte, O. 
Rymaitė, T. Dragūnaitė, P. Ku- 
bertavičius, V. Dineika, V. Ste- 
fanavičius, A. Vanagaitis ir K. 
Glinskis (režiscris). Art. J. 
Vaičkus pakviestas atskiriems 
spektakliams statyti, o taip pat 
jis ves ir toliau savo Dramos 
studijų. Be J. Vaičkaus Dramos 
studijos Kaune dar randasi A. 
Sutkaus jau senai įkurta ir ve-

Į sekančio sezono repertuaro 
pamatą numatyti šie kuriniai: 
Hauptmano “Paskendusia Var
pas”, Heijernianso “Viltis”, Ib
seno “Deda Gabi^fer”, Hanisu- 
no “ l ies Karalijos Anga,” Fro
mo “Dorybė”, Vydūno “Komu
na” ir “žvaigždžių takais”, Pu
tino “Valdovo Simus”, Šilerio 
“Don Karlos”. ir “Vylnis ir 
Meilė” ir Kosimo “Vergija”. Be 
to sekcijos prezidiumas tikisi 
sekančiam sezonui paruošti Šok

Gautomis tikromis žinio- 
Komisija Vilniaus Reika- 
prie Varšuvos Užsienių 

susidė-

tvarkęs Kauno vaidyklų, imsią
sis darbo provincijoj,

Be kito ko, prezidiumas nu
tarė leisti “Lietuvių Teaitro Met
raštį” ir jo pasirodymui jau 
daromi pirmieji žingsniai.

LIETUVON-.
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS.— Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Reumatizmas Sausge'e
■ ■■■ u i i ■■■! i i—■■■

I ČANADIAN ji, PACIFIC

l IR Iš LIETUVOS
du Ir daugiau išplaukimų kas aavaltl 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERr 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE ČANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED, 
40 N. Dcai born St., Chicago, III.

uropean Amerlran Bureau
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
uvę A. Patratis ir S. L. Fabionaa
liuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARU UBAS 
Beal Ėst ate, Paskoloj 

Iiuturinai ir tt.
J9 W. 85th St., Kamp. Halsted *■ 

Tol.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

ak. t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.; iki 3 po pietų.

Rufiles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog 
iŠ iAdirbe j u per pašty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Bth SU BrooklyiU N. Y.

Pleiskanos ?

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies pLįveikslus^jtf^ 

lyg kiekvieno pareikalavimoT^PurKrge- 
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 

• savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą. .

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Plaukai Slenka?
NAUDOKITE JįuffleS y

Ar Jų• Norite Aptaujfolr Juoe?,.^ 
NAUDOKITE

Užlaikymui »avo plaukų gražiais ir tanldaiš
NAUDOKITE

Užlaikymui gaivos odos sveikai ir kvanai
_______NAUDOKITE

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ir “bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per
degamą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI 
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėlioms.
Tel.: Blvd. ‘HUiJJ

.Dr.Vaiiush.O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

akių įtempimą, 
priežastimi galvos

Palengvins 
kuris esti, 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotutno, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Motelis su 100 kambariu

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utaminkais 
dieną ir naktį.

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

A. F. CZESNA,
1657 We»t 45-ta gatve. Chicago, UI.

Telef. Boulevard 4552

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, III.

“N A U J I E N O S” 
SKAITYKIT IR PLATINK1T

inis,
lams
Reikalų Ministerijos
siunti iš 15 narių, kurių 8 at-
stovausiii Vilniaus kraštų, kaip 
to dalyko žinovai.

-- Valdžios įsakymu užda- 
rvtas gudų laikraštis 
“Naša i)umka”.

IŠ KAUNO

Vilniuj

Lietuvių Meno Kūrėjų 
gijos Dramos sekcijos 

ištrauka ir jos darbai.

Drau- 
st'atuto

Lietuvių Meno* -Kūrėjų D-ja,

kultūros plėtojimąsi, steigia 
Dramos Sekcijų, kurių sudaro 
vaidilos L. M. K. D-jos nariai.

Dramos Sekcijos gyvenimas 
ir darbai tvarkomi šiuo statu-
tu.

1. Dramos sežcijos tikslas: 
a) reikšti lietuvių tautoj am
žiais brendusią galių savam 
tautiniam teatrui vystyti, b) 
imti lietuvių scenai kaip pradą 
lietuvių būtį, besireiškiančią 
vaidyt i nėj ajieigų formoj
pasakos, padavimai, dainos, 
žaidimai — ir taip pat iš jų 
augančioj lietuvišikoj dramoj,

nai pačiai savarankiai nušvie
sti pasaulio reikalus.

II. Plėtodama ir tobulindama 
teatro meną Lietuvoj Dramos 
sekcija: a) tvanko ir daboja 
nuolatinę L. Meno Kūrėjų Drau
gijos Vaidyklų Lietuvos sosti
nėj, b) globoja ir, reikalui 
esant, steigia dramos vaidyk
las Lietuvos provincijoj, e) da
ro ryšių su musų teatro mė
gėjų kuopomis besidarbuojan
čiomis lietuvių scenoj ir pade
da joms tikslingiau darbą at
likti, c) rūpinasi teatro litera
tūros tiekti, d) rengia teatro 
klausimu paskaitų, e) kviečia 
j darbą pasireiškusias gabesnes 
jėgas, g) rūpinasi tiekti savo 
nariams patogių scenos darbui 
sąlygų, i) organizuoja siuntimą 
gabesnių vaidilų užsienin sce
nos mene lavintis.

Ginamuosius sekcijos darbus 
vykdo narių susirinkiimo ren
kamas vieniems metams sek
cijos prezidiumas, susidedąs iš 
pirmininko, vicc-pirmininko ir 
sek re t.

Išrinktieji Į sekcijos prezi
diumų Liudas . Gira (pirmi
ninkas), Petras Vaičiūnas (vice
pirmininkas) ir Viktoras Dinei
ka * (sekretorius) — jau stojo 
eiti savo pareigų ir visų pir
miausia ėmėsi tvarkyti Dramos 
Vaidyklų musų laikinoj sosti
nėj.

Prezidiumo jau pakviesti į 
vaidilų kuopą žmonės ir š. m. 
liepos m. 1 diena galutinai pa

Praėjusiam sezone paruošti 
veikalai — Hauptmano “Susi
taikinimo šventė” ir Ibseno 
“šiaurės Karžygiai” — bet dėl 
vaidyklos reorganizacijos ir tek- 
nikinių klinčių likę nesuvaidin
ti, taip pat numatomi sezono 
pradžiai.

Visi Dramos Vaidyklos <vai- 
dilos, gavę iš režisieriaus dar
bą — mokytis roles, nuo lie
pos m. 15 <1. >prezi<liuiiio 
sti atostogoms. Naujo sezono 
atidengimas bus rugpiučio pa
baigoj.

Sekcijos prezidiumas dabar 
ruošia numatytus sekančiam 
sezonui veikalus ir tvarko Dra
mos Vaidyklos reikalus, Su-

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

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

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

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

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai 

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

Val. 1—2; 7—9 po piet

: PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto- 
mobilius.

Farduodame namus, sko
liname pinigus.

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

Yards 2790

Numeriai
' ' -t '' I ■*> A '• . ■"

Parodo Faktus
Perviršis, daugiau nei $12,000,000.00. Board 

•of Directors atstovauja turtą, daugiau nei 
$100,000,000.00.

Systematiškas, sąžiningas apžiūrėjimas kiek
vienos paskolos šio banko komitetas susidedąs 
iš gabiausių biznierių.
Šie faktai, kurie suteikia musų 35,000 depazi- 
torjams užsiganėdinimą, užtikrina saugumą jų 
taupymams.
Ar ne gali būti dideliu užtikrinimu Tamistai?

v^^Vest Si de ™ingš Ban k 

f flhc Bank of 'Saloty and f riend/y Scniaf
Rooscvclt Road ai Halsted Street-Chicago

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje taikstančiai pasigelbė- 
jo, todėl* gali būt gera vieta ir tamistai.

už

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
uąžinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 

j^ązišką tvirtumą.
Geriausia medikalis patarimas kuris 

pasiekia kiekviena.
Kiekvieną sergančią y patą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzairdnavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

“Ačiū gydytojui
išgydymą”.

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.

ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 

sąžiningas, nei nedaugiau kiek rųanai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vaj.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00’ 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

tNSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6300

Vak.: 812 W. 33rd St, Cklcago
Tel. Yards 4681.

DR. VA1TUSH, O, D.
Lietuvis Akių 

Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuri? 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
ujo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai sūrinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
tridieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1553 W. 47tb St, kampas 
Vukland Avė. Tel. Drover 6661'

JOHN KUCHINSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St, kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552.

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

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

Š. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Dr. W. Yuszkievficz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

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

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
jp fft 3331 SOUTH 
a VU. halsted st.

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

»1 .. ......... . ■ 1" į,'
Ofiso’*valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vak iro. Panedėliais, Scredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dėliomis iki 2 valandai po pietų.

r-? IMI iflUHlIKM tfEOnHl

Waitagano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

HIOK M KM

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGĄ L

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

iki 9 vakare.
4

Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumdestyjt
ASSOCIATION BLDG. 

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Šydo Purk 8396

—-- -------- -

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
■!-. > Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Būdavo  j ame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalovvs, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

Niekados nebuvo pirmiau 
įmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar- 
?a nusipirkime materijolo ir 
įasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žcngk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
;rict Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 
jafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

nusų namų veikimas, kuris 
tedaromas ant konservaty- 
io pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

>t. Cicero, III,, Tel: Cicero

Klauskit apie tai!
Ne ryto

'HE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquarters,
Rand. 5886, 

joms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St



Jeigu patogiau tai kreipkitės j skyrius
Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3313 So. Halsted SU 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, III. Tel. Yards 6062. Wilkes-Barre, Pa.

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

Subata, Rugpiučio 13, 1921^

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.

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

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

t

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Serų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

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

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

z

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose.

Afrikos negry respublikos 
vargai.

[IŠ Federuotosios Presos]

Washington. — John L. Mor
ris, buvusis Liberijos kabineto 
narys, dabar lankosi šioj šaly, 
kaipo misijos narys. Tosios mi
sijos tikslas išgauti negrę res
publikai $5,000,000 paskolos. 
Prezidentas Wilsonas (buvo Ža
dėjęs suteikti tą paskolų, bet 
reikalas taip ir liko neužbaig
tas. Tarp kita ko Morris su
teikė sekamų informacijų.

Liberija paskelbė Vokiečiams 
karų todėl, kad Jungtinės Val
stijos įsivėlė karau. Liberija 
žino, kad savo nepriklausomy
bę ji gavo dėka Amerikos po
litikai.

Kada 1917 m. ji paskelbė ka
rų, Liberijos komercija jau tre
jus metus buvo paralizuota dėl 
Eurojjos konflikto. Prieš karų 
jos eksportas ir importas bu
vo aprūpinamas vokiečių lai
vais. Vokiečiams pasitrauk u s 
pradėjo atvykti Anglai, bet la
bai išlengva. Užgriebusi Afri
koj Vokiečių kolonijas, Angli
ja ėmė vystyti savo komercijų, 
bandydama tuo parblokšti ne
priklausoma Liberiją. Karui pa
sibaigus vokiečiai vėl pradėjo 
grįžti. Bet įsisteigti čia jiems 
dabar gan sunku. Vokiečių ko
mercija liko sunaikinta, Ang
luose dalykai irgi ne kaip sto
vi, dėka tam Liberijai sunku 
parduoti kavų, paimu alyva, 
paimu kanduolius, vertingus 
kaulus, etc. O tai svarbiausias 
šalies turtas.

Respublikoj randasi tik vie
nas bankas. Jis priklauso ang
lams. Bankas suima visus 'mo
kesčius ir muitus. Iš tų pinigų 
jis pasilaiko sau nuošimtį nuo 
$1,000,000. Tiek tai Liberijos 
respublika yra pasiskolinusi iš 
banko. Maža to, surinktais pi
nigais bankas apmoka dividen
dus savo šėrininkams. O kas 
jau nuo to lieka, tai grąžina 
valdžiai. Tai tik Taikina su bam 
ku sutartis. Ji bus sunaikinta 
tuoj, kaip tik Liberijos vald
žia gaus reikiamos paskolos. 
Tada pati valdžia galės rinkt 
mokesčius ir naudotis nuošim
čiais.

Prezidentas C. D. B. King 
atvyko į Jungtines Valstijas da 
kovo mėnesyj. Jo misija išdu
bęs buvo diplomatinė, bot vy
riausia finansinė. Jis turėjo pa
sirašyti sutartį, kurių skolina
ma Liberijai $5,000,000. Jis jau
čia, kad grįžti atgal be pasko
los yra pavojingas dalykas. An
glų bankas, žinoma, pasinautl ri

NAUJIENOS, Chicago, III.

čių laivai likę ištraukti iš Li
berijos pakrantės.

Prezidentas Hardingas Ir sek
retorius Hughes neturi nieko 
prieš skolinimų Liberijai pini
gų. Republikonų administraci
ja, vaduodamos ar tai morali
niais ar tai politiniais išroka- 
vimais, bando pravesti patvar
kymų, kuris duos prezidentui 
galios suteikti Liberijai reikia
mų paskolų. Kaip tik paskolos 
reikalas bus išspręstas, Ameri
ka tuoj pasiųs Liberijai įvai
rių mašinų, kad pastaroji ga
lėtų vėl atnaujinti kovą su rai
stu. Karo metu raistas jau bu
vo bepradedąs nugalėti civili
zaciją.

• 3 
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Tūkstančiai 
Moterių

I

silpnų, nervuotu, su nudėvėtą svei
katą ir kentanciu vargingais ir no- 
regutariŠkais perjodais, aplaika par- 
gelbą per vartojimo

SEVERA’S 
REGULATOR

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RĄPIPS, IO WA

Į LIETUVĄ

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, moderniško laivo.

V7'. Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1 
Gothland) “ “ “ Rūgs. 22

Tik 3-čia klesa
Kroonlan) New York (Rūgs, 17.
Zeeland) į (Rūgs. 10
.apland) Hamburgą (Rugp. 27 

l'inJąpd) «a—'mf’nt (Liepos 23

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

ir Danzig (Rūgs. 22

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO., 

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

Agent, 14 North Dearborn St., 
Arba prie vietinio agento.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.

.8261 So. Halsted SU Chicago, III

Baltic States Bank
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti 

gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI Į BAL- 
TIC STATES BANKĄ.

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

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

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

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

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

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECUR1TV Bank ■■■■■■■■B OF CHICAOO

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT~ PADĖTŲ PINIGŲ 

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak.
heuuvEs

tų tuo ir privarytų respubliką 
prie bankruto. Jau dabar ban
kas reikalauja* kad tokiomis 
pat išlygomis sutartis butų pa
daryta bent keliolikai metų.

Valstijos sekretorius Lan- 
sing, kada jis užėmė tą vietą, 
pavedė savo asistentui Phillips 
padaryti sutartį su Liberija. 
Phillips parašė sutartį. Jeigu 
Liberija butų priėmusi tą su
tartį, tai ji butų atsidūrusi to
kioj pat padėtyj, kai Haiti ar
ba Dominican respublika. Li
berija atsisakė pasirašyti sutar
tį. Dėka tam ji gavo tik $26,- 
000. Ji pasiūlė Valstybes De
partamentui pasiustu Liberijon 
finansinį patarėją, kuris padė
tų sutvarkyti finansinius res
publikos reikalus. Mokesčiais 
bus atmokama nuošimtis nuo 
paskolintų pinigų.

Paskola norima padaryti vy
riausia dėl to, kad galėjus ju
ros pakrante ištaisyti kelius. 
Keliai eis apie 40 mylių gilu
mom Tai da tik fokion gilu- 
uion pasisekė civilizacijai įsi- 
briauiti. Ištaisymas kelių, žino
ma, labiau išvystys komerciją. 
Ir jei tatai eitų, kai manoma, 
tai už kelių metų Liberija sa
vo ištekliais galėtų finansuoti 
pirmų geležinkelį.

Morris pabrėžė tų faktą, kad 
Liberija paskelbė karą savo 
iniciativa. Jokio spaudimo iš 
kitų valstybių nebuvę. Vokie
tijos laivų, kaip buvo skelbia
ma, jos uostuose nebuvę. Pir
mąja karo savaite visi Vokie-

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

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

Pradek Taupyt!
Atsidaryk taupymo accountą savo locnam tvirtam valstijiname
Banke. Mokėsime 3% polukio už tavo taupomus pinigus. Pride
dant po biskį kas savaitė, nusistebėsi kaip suma greitai augs.

k

Gali susikalbėt savo kalba pas mus ir mes mielai pagelbėsime 
tau biznio klausimuose. Siunčiame pinigus į Lietuvą, greičiausiu, 
saugiausu ir pigiausiu budu.

Atstovaujame visas garlaivių linijas ir galime parūpint jums 
laivakortę į Lietuvą... Mielai patarnausime gavime pasporto ir 
aprūpinsime visais reikalingais kelionei dalykais.

Jei turi $100.00 investyt, klausk mus apie saugius Real Estate 
mortgečius, kurie neš 6% polukio. Šis valstijinis bankas stovi už 
tavo investmentus. % '

SAUGIAUSIAS TAUPYMAS

CENTRAL MANUFACTURINC
DISTRICT BANKL

Perviršis virš $6,500,000.00

Po Valdžios Priežiūra

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz 

701 W. Slet St.
Tel.: Yards 8654

Du blokai nuo Halsted St. i rytus. 
Kampas Union Ava.

AKViERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
allvanijos hos- 
pltaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose Ilgose 
moterims ir 
merginoms.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■
"Tel.: Yards 6666

Boulevard 8448

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

Akušėras9 8208 So. Halsted St„ Chicago.
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
S v. ▼. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted 8t„ Chicago, Iii. 
kampas 18th St.

Valandos! 9—12 ryto ir 1—• vak. 
Phone Canal 257

Į . ............................ —

I Telefonas: Boulevard 7042

š DR. C. Z. VE2ELIS !
Lietuvis Dentiotaa

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toe gatvie 

■■■■■■■■ ani!
*“ . ............................ .... .................. I" ■ .... .................... ......

DR. YOSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

DR. G. M, GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, IlUnoia.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyriška 
Taipgi Chronišką Ligą, 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 19—2 

po piet.
Telephoae Yards 687

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

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul, 160 

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

Ree. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted S't„ Chicago.

Telephone Yards 1332

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294 
Ree, 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So, Halsted St. Chicage, 
Tęiephone Drover 9693

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

Daktares Petras Šimaitis
Naprapath

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

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

r~ ~ •s
Talefona* PullnMn 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas 

10801 So. Michigan AvM Roselaud. 
Valandos: 9 ryto iki 12 diena 
Nuo 1 po pietį iki 9 vakare,

——.............. - - i -I. . i-ii.



NAlMIKNO;;, Chicago, III
HW

Subata, Rugpiučio 13, 1921

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Pabliahed Daily azcept Sunday by 
Um Uthuasian Mews Pub. Co« Ine.

■diter P. Crlgaitla

1789 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

S-ubscriptlon Ratesi 
|8.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outaide of Chicago. 
|8.00 per year in Chlcag*.

8c per copy.
Entered as Second Class Mattel 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU., undar thą net ef 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, itskiriant 
nedėl dienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halated StM Chicago, 
HL — Telefonas* Roosevelt 8500.

Užsiaakomoji Kainai 
Chicagoje^— paltą} 

Metame____  -18.00
Pusei metą , 4.50
Trims mėnesiams , , - 2.25
Dviem mėneeisnse > *■■■ 1.75
Vienam mėnesiai t ■ < r n

Chicagoje — per neftiotejui 
Viena kopija ■

Savaitei ........ .
Mėnesiui , ,

08
18
75

17.00
4.00

Metams - , - , - T -
Pusei metą . ■ ,
Trims mėnesiams.................
Dviem mėnesiams -r
Vienam minesiui —

Bletuvon ir kitur uieienhsoeal
(Atpiginta)

Metams...............     18.00
Pusei metą.............................  4.50
Trims mėnesiams . 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

2.00
1.50

.75

panedėlyje), daug prisidės 
prie to, kad pagalios pra
siblaivys protas ir tų Ameri
kos lietuvių darbininkų, ku
rie dar iki šiol tebetiki į bol
ševizmo evangliją

Anupras Karalius padarė 
mums daug skriaudos, kurs
tydamas Amerikos lietuvius 
darbininkus prieš mus, bet 
mes esame daugiaus negu 
atlyginti tuo, kad jisai pri
sipažino prie klaidos. Jisai ■ 
tečiaus elgiasi ne visai tei
singai linkui savo buvusiųjų 
vienminčių: jeigu tokie žmo 
nės, kaip Jukelis ir Dauba-1 
ras, da ir šiandie tebekliede- 
na apie “bolševikišką rojų’", 
tai jisai neprivalo kalbėti 
apie juos su panieka. Kara
lius, kuris yra dešimtį kar
tų daugiaus išsilavinęs už 
juos, juk ir pats per keletą 
metų stiprino juos toje po
zicijoje, kurios jisai dabar 
išsižada.

Tuos žmones reikia ap
šviesti

liem reikalų, esančių ne jo ju
risdikcijoje.

Bet jie ir tolinus taip elgia
si — tur-but norėdami, kad 
skandalas butų kiek galint gar
sesnis.

Ta pusė, deja, šitaip elgiasi 
jau senai. Tai, matoma, yra 
jos strategija: jeigu ji negali 
paimti viršų argumentais, tai 
ji stengiasi sukelti kuodidžiau- 
sių skandalų, kad nugąsdinus 
savo 
buvo 
buvo 

' įgris 
jams.

Dabar 
kantrybe
palinkimų prie triukšmo dary
mo negalima. Ir Redakcija, ku
ri yra nuolatos be jokio pama
to tempiama į tuos kivirčus, ir 
nuolatos drabstoma purvais,, 
padarys kų galėdama iš savo 
pusės, kad parodžius visuome
nei tikroje šviesoje tuos san
tykius, iš kurių visa tatai ge
ma.

oponentus. Į tai iki šiol 
mažai reaguojama, nes 
manoma, kad ta taktika 
ir patiems josios mėgė-

tečiaus -išrodo, kad 
pergalėti tų žmonių

VEIDMAINIŲ PASAKOS.

Karaliaus 
išpažintis.

Pirmame puslapyje yra 
įdėtas laiškas A. A. Kara
liaus, tik-ką atėjęs iš Lietu
vos.

Anupras Karalius yTa ga
na plačiai žinomas asmuo 
tarpe radikalią Amerikos lie 
tuvių darbininkų. Savo lai
ku jisai priklausė Lietuvių 
Socialistų Sąjungai ir buvo, 
ypač paskutiniais keliais me
tais, uolus kalbėtojas ir 
laikraščių bendradarbis. Są
jungai skylant, jisai, prisidė
jo prie “kairiojo sparno” ir 
patapo komunistu.

Pernai mes girdėjome, 
kad jisai jau esąs Lietuvoje, 
o paskui išgirdome, kad ji
sai nuvykęs Rusijon dirbti 
sovietų valdžiai. Išbuvęs te
nai devynis mėnesius, jisai 
dabar rašo laišką “Naujie
nų“ Redakcijai ir prisipažįs
ta, kad musų pozicija sulig 
bolševizmo yra teisinga.

Amerikoje gyvendamas, 
Anupras Karalius tikėjo, 
kad bolševizmas esąs toks 
idealis, kaip jį piešė bolše
vikų spauda ir jų agentai. Ir 
jisai visa savo energija gy
nė juos ir stengėsi paskleis
ti jų idėjas. “Naujienos“, ku 
rios kritikuodavo bolševikus, 
buvo jam neapkenčiamos; 
prie kiekvienos progos jisai 
jas niekindavo ir purvindavo 
taip, kaip gali tiktai fanatiš
kas bolševikas-komunistas. 
čikagiečiai, „detroitiečiai ir 
kitų miestų lietuviai, kur ji
sai laikydavo savo prakal
bas, atsimena, kokiais epi
tetais jisai vaišindavo musų 
dienraštį ir jo redaktorių. 
Savo fanatiškiems užpuldi
nėjimams jisai dažnai pa
naudodavo ir brooklyniškės 
“Laisvės” špaltas.

Bet nuvažiavęs Rusijon, 
jisai rado visai ne tą, ką bu
vo įsivaizdavęs apie bolševi
kus. Jisai pamatė, kad te
nai viešpatauja neapsako
mas skurdas, vargas ir 
žmonių priespauda, ir įsiti
kino, kad jisai yra apgau
tas.

Mes tikimės, kad Kara
liaus laiškas taip kaip ir tie 
faktai, kuriuos jisai išdėsto 
savo straipsnyje (kuris tilps,

Apžvalga į
RAŠO NETIESĄ.

šeši asmens — Lechawicz, 
Jamontas, Yuknis, Liutkus, Ru- 
ragas ir Jusas — paskelbė vie
tiniame klerikalų organe “Pa
reiškimų”, kuriame jie daro 
įvairių išmetinėjimų “Naujie
nų” Direkcijos valdybai ir biz
nio vedėjui. Prieraše prie pa
reiškimo tečiaus jie užkabina ir 
“Naujienų” Redakcijų, todėl 
tenka čionai pasakyti koletų 
žodžiu.

Augščiaus paminėtieji asmens 
sako, kad redaktorius P. Gri
gaitis atsisakęs įdėti jų “Pa
reiškimų” j “Naujienas”, bet 
jie užtyli,' dėl kokios priežasties 
jisai taip pasielgė.

Redaktorius tiems asmenims 
nurodė, kad jisai neturi teises 
dėti • į laikraštį savo valia kal
tinimų prieš Direkcijų aiba jos 
valdybų. Tokios rųšies raštai 
galėtų tilpti tiktai pagal Di
rekcijos arba valdybos nutari
mų.

To negana. Redaktorius pa
sisiūlė tiems “Pareiškimo” au
toriams paduoti jų raštų val
dybai, idant ji nuspręstų, kų su 
juo daryt. Bet jie atmetė tą pa
siūlymą ir atsiėmė savo rank
raštį, teisindamiesi tuo, kad 
jie neturį kitos kopijos.

Savo prieraše jie tolinus sa-1 
ko: r- "*'W.

Reto, turime pastebėti se
kamų: ir pats P. Grigaitis 
mums pasakė, jogei musų pu
sėje esu daugiau tiesos, nei 
Jurgelionics sekėjų, vis dėlto 
aplinkybės dabar esančios 
susidėj usios taip, kad jis tu
rįs eiti su jais.”
Tai yra netiesa. “Naujienų” 

redaktorius kalbėjo kaip tik 
priešingai. 1 H1

Kuomet vienas iš pasirašiu
siųjų po “Pareiškimu” paklau
sė jo, ar jisai manus, kad rei
kia pildyti didžiumos direkto
rių nutarimus ir ar tie visi nu
tarimai esu geri, tai redakto
rius atsakė: “Žinoma, kad 
klaidos pasitaiko tiek didžiu
mai, tiek mažumai, bet iš to 
neišeina, kad didžiumos valia 
turi būt ignoruojama, nes tuo
met negalėtų gyvuoti jokia or
ganizacija. O jus ne tiktai ne
siskaitote su didžiumos valia 
savo įstaigoje (Direkcijoje) | 
bet dar vartojate tokias prie
mones, kovodami prieš jų, ku
rioms visai negalima pritar
ti.”

Prie įto dar reikia pridurti, 
kad redaktorius tame pat pa
sikalbėjime protestavo, kam tie 
asmens stengiasi būtinai įvel
ti Redakcijų į tuos nesusipra
timus, kurie kilo arba kyla de

Jau ir antras komunistų^bol- 
ševikų laikraštis ėmė šaukti 
visa gerkle, kad “Naujienų bo
sai” engia savo “alginius ver
gus”, laužo darbininkų unijai 
ir t. t.

Tiems rėksniams reikia pa
sakyti, kad ne kas kitas, kaip 
“Naujienų” “bosai” pirmuti
niai sumanė įvesti ir įvedė 
darbininkų unijų spaustuvėje.

“Naujienų” “alginiems ver
gams” jau pusė metų, kaip 
mokama unijines algos ir jie 
dirba unijines valandas, ir ne 
vienai valandai tos sųlygos ne
buvo naikinamos.

Laikinas nesi^sipralimas 
“Naujienų” spaustuvėje buvo 
tiktai su dviem unijom (ir tai 
ne dėl algų arba darbo valan
dų, o dėl tam tikrų ypatų), o 
su trečia unija buvo pilniau
sias sutikimas.

Šioje valandoje (jau nuo 
utarninko) visi skirtumai pa
šalinti. “Naujienų” spaustuvė 
yra vienintėle pas lietuvius 
unijinė spaustuvė, iš kurios 
leidžiama laikraštis.

O kokių unijų turi komunis
tų laikraščiai, “Laisve” ir “Vil
nis”? Kokias algas jie moka 
savo “alginiems vergams”? 
Kokias valandas jie dirba? Te
gul jie atsako į šituos klausi
mus!

vėjo, kad dar pridėtų $5 prie 
gaunamų $45 savaitinės algos. 
Gaila, kad nieks jam to nepa
siskubino pasiūlyti. Tada gal 
ir jis butų žinojęs kam strei
kavo. Stasys Strazdų giria, o 
Strazdas Stasį, tai ir eina: Sta
sys Strazdas, Strazdas — 
Stasys: du vardai vienoje asa- 
boje. Strazdas, anot Stasio žod
žių, nenorėdamas, kad streikas 
lūžtų, sutiko “gadytis”. Jis pen
kinės negavo, bet gavo kon
traktą.

Tai dar ne viskas. Stasys kal
ba apie dabar įvykusį “strei
ką” ve ką: Jau nuo rugpiučio 
3 d. “Naujienose nedirba nei 
vienas unijistas. Jose dirba du 
lojališki linotype operatoriai 
Rušinskas ir Pajauskas. Jiedu 
nėra unijistai.” Stasys tai žino, 
jam klaustis nieko nereikia. Jis 
žino visas unijos taisykles ir 
žino, kodėl jie ne unijistai. Jis 
tai “žino” geriau negu patys 
unijos vadai. Bet aš patariu 
Stasiui nueiti į Typographical 
Union No. 16 pasiklausti ar Ru
šinskas, Pajauskas ir Valinskas 
yra unijistai ar ne; nuo kada 
jie priklauso unijai, nuo kada 
jie skaitosi unijos nariais ir ar 
jie gerai darė “streiklaužiauda- 
mi”, kuomet kiti “streikavo”. 
Stasiam ir jo draugam komu
nistam faktų nereikia; jie ne 
toki žmonės, kad faktais vado
vautųsi, ar bent su faktais skai
tytus!. Neigi komunistų lape
lis faktų nereikalauja. Stasys 
jau senai nuvažiavo į jų aba- 
žų. Jeigu jam ten nepatiks jis 
nuvažiuos pas klerikalus. Žmo
gui be principų viskas galima.

Aš norėčiau paklausti Stasio 
ir jo kolegų: ar komunistų la
pelį, pas kurį Stasys nusisku
bino, leidžia unijistai, ar ske- 
bai? “Naujienos”, kurias Sta
sys su komunistais taip labai 
niekina, yra unijinės jau nuo 
Vasario mėnesio. Kada Stasio 
kolegos įsteigs unijų pas sa
ve? Kada jie mokės savo dar
bininkam unijines algas? Kada 
broliukų dienraštis (“Draugas”) 
turės unijų?

darbininkai tu-
Komunisitai ir 
rūpinasi, kas 

pastogėje, bet

Skaitytoju Balsai
f..—p.. .

retų susiprasti, 
klerikalai labai 
dedasi kaimyno 
nemato kaip pas juos pačius 
yra. Manote, kad jie praregės? 
Ne, jie to neįstengs padaryti.

Stasiui labai pikta, kam augš- 
čiau minėti darbininkai nesida
vė jam vadžioti už nosies, kuo
met su kitais jis galėjo dary
ti kų norėjo. Stasiui nevisuo- 
met pasiseka rasti už save ižio- 
plesnių. — Vienas iš trijų.

na imuniteto visam amžiui. 
Yra daug Čiepytų žmonių, ku
rie jau neteko imuniteto prieš 
raupus ir jiems reikėtų vėl čie- 
pytis, vienok jie to nežino.

Labai mažai yra žmonių, 
kurie turėtų įgimtų Imunitetą 
prieš raupus, todėl čiopai ima
si netoli visuose. Kartais čio
pai yra negeri ir todėl tik ne
siima. Yra buvę, atsitikimų, kad 
geriausiai parinktais čiepais 
reikėjo čiepyti šešis karius, kol 
jie prisiėmė. Išaiškinti tai ga
lima tuomi, kad čiopai jau bu
vo nusenę, o gal laikais žmo
gaus sistema prieš juos atsi
laiko. Tečiaus atkartotinai čie- 
pijant netoli visada jie prigijo.

Prigijimas čiopų vienų kartų 
kartais reiškia imunitetų prieš 
raupus visam amžiui, o kartais 
nereiškia. Kaip žinot? Jokio 
kito budo nėra, kaip atkarto
jimas čiepijimo. Jei čiopai ir 
vėl prigijo, tai reiškia, kad sy
kį čiepytas žmogus jau buvo 
netekęs imuniteto arba daliejs 
jo ir galėjo užsikrėsti raupais, 
nors ir nesirgtų jis taip sun
kiai, kaip tie, kurie nėra visai 
čiepyti.

Antrame ir visuose sekan
čiuose čiopijimuose nėra tokios 
smarkios reakcijos, kada čiepai1 
prigija, kaip pirmame, nors ir 
pirmas čiepijimas ne kiek ten 
nesmagumo -tedaro. Todėl ne- 
patyrusiem gali išrodyti, kad 
sekanti čiepijimai nesiima, nors 
jie ir imtųsi. Mat ištinimas, 
pūslelė ir sisteminiai simpto
mai labai nežymus.

Čiepyti reikia kūdikius, bet 
po kelių melų vėl reikia at
kartoti procesų. Ypač vaikai ir 
jauni žmonės yra linkę prie 
raupų, nors kartais ir senus jie 
atlanko, todėl svarbu, kad čie- 
pijimas butų atkartotas kas ko
kie 5 ar 7 metai ant visų vai
kų ir jaunų žmonių. Jeigu rau
pai pasirodo apiclinkėj, gerai 
čiepyties tuoj, nors ir tik me
tai ar dveji tebūtų praslinkę 
nuo paskutinio įsičiepijimo.

• Čiepijimas sveikatai neken
kia. Jei atkartojimas prigis^ 
matysis, kad jis buvo reikalin
gas; jei ne, kas gi blogo? Ge
riau apsisaugo! iškalno ir pa
kęsti labai menkų čiepijimo ne
smagumų, negu laukt epidemi
jos ir likt jos auka.

Dr. A. Montvidas.

Arminui nesiseka Naujojoj 
Zelandijoj.

[tfi tlreikitas ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Del Stasio “Įdomios 
istorijos”.

Karlais ir visai nekaltų žmo
gų valkatos užpuola, apmuša, 
apstumdė, išpurvina ir paleid
žia. Nieko nekaltas žmogus po 
šitokio atsitikimo klausia sa
vęs: už kų, kam, kodėl, kų aš

pagelba

Taip elgiasi gatviniai bomai. 
Bet yra ir kitokių bomų. Šios 
antros rųšies bomai atlieka pa
našų, tik dar šimtų kartų bjau
resnį darbų — su 
plunksnos.

Anų dienų barberių kolegijų 
išėjusio redaktoriaus lapelyj 
“draugas” Stasys parašė “įdo
mių istorijų”... apie Rušinskų, 
Pajauskų ir Valinskų ir kilus, 
šie vyrai yra ašis, ant kurios 
“draugo” Stasio “įdomi istori
ja” sukasi.

Kodėl jie toki svarbus • Sta
siui? O gi todėl, kad jie
laužė”, .pirmąjį Naujienų dar

“su-

streiklauliiavo, nebuvo

bti, kuomet jiems buvo pasiū
lytos didesnės algos; o kai bu
vo antras “streikas”, jie ske- 
bavo, 
unijistai, buvo įkvėpti Naujie
nų carukų dvasios ir t. t. ir 
t. t. Pirmame “streike” laikė
si, girdi, geriausia tiktai Straz
das ir kiti, nes jis mat žinojo, 
kam ėjo “streikan” (jis ne dėl 
algos streikavo), bet labai no-

SVEIKATOS DALYKAI.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — Hardingo admi
nistracija, pasirodo, yra labai 
susidomėjusi mėsos -t rustai rei
kalais. Tatai daėjo net iki to, 
tad Amerikos valdžia pasiun
tė Naujajai Zelandijai notų. No
toj griežtai protestuojama prieš 
Naujosios Zelandijos parlamen
to patvarkymų, kuris neduoda 
Armour’o kompanijai laužyti 
enykščius įstatymus.

Kiek laiko atgal Armour’o 
kompanija įkūrė Naujojoj Ze
landijoj gyvulių skerdyklų. 
Pirm įkūrimo tos skerdyklos 
valdžia pareiškė, kad Zelandi
joj nebus toleruojami jokie 
trusto triksai, ir jei Armouras 
nemano apsieiti be jų, tad jis 
geriausia padarytų, kad visai 
nekurtų skerdyklos. Armour ir 
kompanija, nežiūrint to per
spėjimo, pradėjo savo darbų, 
manydama, kad vėliau valdžia 
nusileis. Naujosios Zelandijos 

valdžios atsakymas buvo ypač 
nepageidaujamas skerdyklų ba
ronams. Parlamentas priėmė 
specialinį patvarkymų, kuris 
kreipiama į mėsos Irusią. Tuo 
budu Armouro triksas neišde
gė. Dabar Armour pradėjo kel
ti skandalų. Hardingo admini
stracijai irgi parupo tas reika
las ir ji rado reikalinga pa
klausti Zelandijos, kodėl ten

Ze-

Ar užtenka vieno čiepiji'mo?
Iki pat pradžios deviniolik- 

tojo šimtmečio žmonija drebe- 
jo prieš raupus; šitos ligos epi
demijos nušluodavo šalis ir 
atlankydavo visų pasaulį. Apie 
14% gyventojų mirdavo nuo 
raupų, o kiti likdavo sudarky
tais veidais.

Gcg. 14 d., 1796 m. yra isto
riškas laikas žmonijos sveika
tai ir daktarų profesijai, nes tų 
dienų čiepijimo tyrinėtojas An
glijoj Jenner įčiepijo James 
^hipps, 8 melų vaikų, nuo rau- 

■■>ų. Tai buvo pirmas čiepijimas 
r ėmė da keletu metų, kol jis 
irasi pietoj o tarp Anglijos gy
ventojų ir kol pasklydo į ki
tas šalis. Daugelis pradžioj 
jriešinosi, bet kaip užėjo epi
demija, lai mielu noru sutiko 
čiepytis ir net įstatymus išlei
do, kurie verčia visus gyvento
jus ar bent visus vaikus čiepy
ti. Vokietija ypač pasižymėjo j 
čiepijimu, todėl joje nuo pat 
1875 m. raupų epidemijos nė
ra įvykę ir pastaraisiais keliais 
metais sirgimų raupais ten 
veik nėra, nebentgi koks nečie- 
pytas ateivis apserga.

Šiais laikais veik visos šalįs 
yra daugiau ar mažiau linosos 
nuo raupų, vienok jie norą da 
pilnai išupkę, nes tūlose šalyse laukta, 
da čiepijimas nėra sutvarkytas i Birželio pabaigoj

Anie-

negalėjo i jos niekur išleisti. 
Priežastis gi tam buvo toki. 
Zelandijos valdžia išleido pa- 
tvarkymą, kuriuo uždraudė Ar
mour’o kompanijai vežti mė
sų į Angliju. Sulig patvarkymu, 
mėsa gali būti išvežta į Ame
rikų ir tai tik tuja sųlyga, kad 
Armour’o kompanija laiduotų, 
jog toji mėsa nebus iš 
rikos vežama Atiglijon.

Armour’o kompanija tąsyk 
panaudojo savo įtaikų 
shingtonc į Jungtinių Valstijų 
valdžių. Padarinyj Amerikos 
generaliniam konsului Zelandi
joj buvo duota instrukcijų su
žinoti priežastis, delei kurių 
Armour’o kompanijai uždrau
sta vežti mėsų į Angliju. Ame
rikos valdžia davė Zelandijai 
suprasti, kad jos elgęsis nėra 
pateisinamas, kadangi jis nėra 
bešališkas. Kitais žodžiais sa
kant, jis paliečia tik Armour’o 
kompanijų. J tų generalinio

Wa-

nai einųs ministerio piiuninin- 
ko pareigas, Sir Francis Bell, 
davė sekamų įdomų atsakymų: 

“Aš busiu
Jus pranešite
žiai: —

Pirma, kad
dijos alsi nešimas
kompanijų yra pamatuotas ant 
to raporto, kurį išdavė specia

dėkingas, jeigu
Amerikos vald-

Naujosios Zelan- 
j Armour’o

rinėjo Armour’o kompanijos 
reikalų sųryšyj su Amerikos 
Mėsos Trasiu.

Antra, kad Armour’o kom
panijai nedaroma jokių klinčių 
vežti šaldymo sandėliuose su
dėtų mėsų į Ameriką.

Trečia, atsisakyta išduoti 
leidimo išvežimui mėsos į Lon
donu.

Ketvirta, Naujosios Zelandi
jos parlamentas da 1918 m. 
perspėjo Armour’o kompanijų, 
kad išvežimui mėsos reikia gau- 
li atatinkamas leidimas. Jau 
tuo pačiu buvo pabrėžta, kad 
tas patvarkymas kreipiama 'mė
sos trustams.

Penkta, Armour’o kompani
ja negalėjo gauti leidimo eks
portui, todėl ji stvėrėsi tokių 
priemonių. Ji ėmė supirkinėti 
avis ir jų mėsų šaldyti tų kom
panijų sandėliuose, kurios tu-

šešta, kad ši valdžia neleis 
apeiti Naujosios Zelandijos įsta
tymų.

Septinta, Armour ir kompa
nija pareikalavo leidimo išvež
ti jau sandeliuose sukrautų mė
sų. Ta kompanija gerai žinojo, 
kad tokio leidimo pirma ji ne-

Aštunta, Naujosios Zelandijos 
elgęsis nėra desipoliškas, ir man 
labai keista Amerikos valdžia 
panaudojo tokį išsireiškimų.

Devinta, kompanija atidarė 
čia gyvulių skerdyklų tuo tik
slu, kad sukūrus Naujojoj Ze
landijoj mėsos t rustų. O tai 
priešinasi 1918 m. šios šalies 
parlamento patvarkymui.”

Įdomu bus pamatyti Ameri
kos atsakymų į šį atvirų Ze
landijoj? pareiškimų. Tuo la
biau tas atsakymas bus įdo
mus, kad pati Amerikos vald
žia pasmerkė mėsos irusių.

Kova su radikalizmu.

skriaudžiama Armouras. Ze- C1|,i 
landijos valdžia davė tokį at- O tai, 
sakymą, kokio mažiausia buvo

[IŠ Federuotosios Prcsos] 

WASHIINGTON.
(lelphijos komercijos butas su
rado naujų būdų kovoti su ne
pakenčiamu radikalizmu. Ypač 
su tuo radikalizmu, kuris reiš
kiasi darbininkų tarpe. Jie krei
pėsi į krutamųjų paveikslų fil
mų cenzorius, prašydami, kad 
pastarieji dabotų užrašus, ku
rie dedama paveikslų paaiški
nimui. Mat, kartais krutamo- 
siuose paveiksluose, kurie vaiz
duoja industrinį gyvenimų, pa
sitaiko “radikali irių” užrašų. 
Tie užrašai gali, ko gera, pri
versti žmones rimčiau pagalvo
ti apie industrinius klausimus.

, žinoma, yra labai nepa
geidaujamas dalykas.

Bet pirm negu tas perspėji
mas liko paskelbtas, pasak Da-

Phila-

da čiepijimas nėra sutvarkytas > Birželio pabaigoj Armouro , umn 
ir daugelis jo išvengia, o kita kompanija turėjo 300,000 karų, vid Clark Griffith’o, Pennsyl-
— vienas čiepijimas neužtikri-šaldytos mėsos Zelandijoj, bet Ivanijos cenzorių taryba pili-

kiai “nudailino” Wm. S. Kar
to produkciją — “Wbistles.” 
Tikslas to veikalo buvo įrody
ti, kaip fabrikų švilpukai laiko 
visų darbininkų gyvenimą pan
čiuose.

Veikalas prasidėjo tokiu už
rašu: ‘Nuo pat Platono ir Sok
rato laikų buvo nemaža galvo
tųjų, bet nebuvo nei vieno pa
kankamai didelio galvočiaus, 
kuris butų galėjęs tinkamai iš
spręsti amžinos kovo® klausi
mų tarp darbo ir kapitalo.”

Pennsylvanijos cenzorius nie
ku budu negalėjo prileisti tokio 
“radikalinio” parašo, todėl jis 
pakeitė štai kokiu užrašu: “Vie
na iš amžinų gyvenimo kovų.” 
Kaip matote, darbo ir ka/pita- 
lo čia visai nebėra.

Kitoj vietoj parašas buvo 
tokis: J‘Connorso našlė atėjo į 
jus ir jus išvarėte jų davę po
rų dolerių. Tai atlyginimas už 
nužudytų j į jos vyrų.”

Cenzoriaus “pataisytoj” for
moj tiltai skamba šiaip: “Kada 
Connorso našlė atėjo į jus, ko
dėl jus nesielgėte taip, kaip da
bartiniai gerai bosai kad elgia
si?”

štai da vienas parašas: “Jus 
turėjote net šešis metus, kad 
padarius šių vietų saugia. Bet 
jus mąstėte tik apie dolerius. 
Jus neturėjote laiko mąstyti 
apie gyvastis.” Pataisytoj for
moj tatai skamba šiaip: “Jus 
privelėjote padaryti tų vietų 
saugia. Jus neturėjote teisės 
atidėlioti tų reikalų.”

Iš įvairių Sričių
Ausų spengimas. Ar tai ligos 

ženklas?

Smilksio kaulo gilumoj yra 
labai geras panašus į fortepjo- 
nų klausos instrumentas, kuris 
sugaudo ateinančius iš oro bal
sus. Gautus įspūdžius tasai 
aparatas paduoda smegenims, 
kuriuose ir gludi tikrasis klau
sos aparatas. Net susekta/ku
rioje smegenų dalyje tasai 
aparatas yra. Taigi įkaušio 
skyriuje. Balsas persiduoda 
oru. Išrūdyta, kad tani tikrai 
sutaisytame stikliniame inde, 
iš kurio oras išpumpuotas, bal
so negirdėti, nors jame pasta
tytas skambutis užsuktas spy
ruoklės matoma barškinimas.

Dabar gal kiek suprasime, 
kur spengia ausyje. Greičiau
sia, kad aname “fortepjone.” 
bet gali būt ir pačiuose smege
nyse. Ar tai liga? Jei tolydžiui 
spengia ir nieko bloga daugiau 
žmogus nejauti, tai reikia ma
nyti, kad ligos nėr, tik koks 
tai nepaprastais klausų apara
to jautrumas, kad tas organas 
veikia ir nuo menkųjų sujudi- 
nimų. (L. Uk. “Sveikata”).

Redakcijos Atsakymai.
N-nų Skaitytojui, Maywood.

— Ačiū už užuojautų, bet at
siųsto rašinėlio nedėsime. Su 
klerikalų laikraščių agentais 
nėra ko ginčų vesti. Rašinėkit 
šiaip žinučių iš vietos lietuvių 
gyvenimo ir krutėjimo.

M. K. L., Newark. — Tam
stos eilių nesuvartosime. Eiles 
rašyt ndkiekvienas gali.

Pelėdos Vaikui, Pitrtįsburgh.
— Mes neturime žinių. Gal būt 
informacijų galėtų jums su
teikti Lietuvos Atstovybe, 1925 
“F” Street, N. W., Wasliing- 
lon, 1). G.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojos ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053
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JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas

H.LEIBOMTZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal j savo 

seną vietą.
1652 W. Van Buren St. 

Chicago, III.

CHICAGOS
ŽINIOS

Nuomininkai organizuos fondų

L

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Pardavoja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.
___________

NUMAŽINTOS KAINOS

šitas augštos rūšies Player pianas kaip ant paveikslo, kainavo 
£800, dabar už $500. Gvarantuotas ant 10 metų. Yra padaryti gražaus 
rržuolo, lažuos ir mahogany medžio. Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų 

LIETUVIŠKOS ROLĖS DĖL PIANO.
Ak Myliu Tave. Su žodžiais S‘l 
Varpelis Valcas ..................
Išpanų šokis ......................
Ant Bangų, Valcas ...........
Koketka Polka ..................
Diedukas Polka ................. .
Svieto Pabaiga, Maršas .... 
Po Dvigalviu Ereliu Maršas 
Barbora Polka ..................

Kaina $1 
........ ?5c 

75c 
75c 
75c 
1 5c 
60c 
?1 
ei

/0c 
70c 
70c 
^Oc 
70c 
70c

70c

Lietuvių muzika 
Žirgelis šokis ... 
Vengerka '..........
Suktinis ir Rūtų Darželis ....
Aguonėlė Mazurka ......... ...
Klumpakojis ir Pakeltkojis
Noriu Miego Saldaus Miego
Era Mano Brangi, Su žodi
Meilė, Su žodžiais ..............

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

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

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

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė., I 731 W. 18-ta gatvė
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare I

Telefonas: Boulevard 9397 1 2 iki 8 vakare

Tel. Monro* 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialurnas: Motetų ligoe ir Chirargija.
1145 MILVVAUKE’E A VE. CHICAGO.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO. ILL.
M y r-"-

4 « u .1 ■ ri i 1 4 » .i l ■ M 11 IH Ai <1 M « ’l X 4 M

H kUJIENOS, Chicago, ffl.

Walter pakėlė gyvenimo ren- 
dą. Matt’as suniušo Walter’į. 
Abudu atsidūrė teisme. Teisė
jas John Boyer išsprendė giii- 
čą, — priteisė Matt’ą užsimo
kėti dešimt dolerių. Well...

Negavo darbo — nusižudė.

Vakar po piety Chicagos 
Nuomininkų protekcijos lyga 
laikė Leiter salėj susirinkimų. 
Buvo svarstomas fondo orga
nizavimo klausimas. Norima

llarry Marx, 18 metų vaiki
nas, sūnus Aaron Marx, savi
ninko Goklen West nėrimo 
dirbyklos, užvakar nusižudė 
savo brolio namuose, 3246 W.

John Lopez, 436 Root gat- GERAS JUOKAS 
vės, pasimirė suvažinėtas auto- 
mobiliaus prie Root ir Normai 
gatvių. Jis patiko įnirtį besiva- 
žinėdamas dviračiu.

Atsargus pirkėjas įžengęs 
automobiliu garadžiun ir 
pratarė savininkui: “Nore-, 
čia pamatyt pirmos klesos, 

; antrų rankų automobilių”.

DR. A. R. BLUMENTHAL

Papuolė belangėn. antrų rankų automobilių .
Joe Hiarriaon’ui, 737 N. La Savininkas pažvelgęs nusi- 

Salle gat, įgriso monotoniškas šypsojo ir atsakė: “Aš irgi 
tarnautojo darbas valgykloj, norėčiau, brolau”. Kuomet 
Taipgi jo bosas įgriso Har- skaitome šį tykaus pardavė- 
rison’ui. Taigi jis nutarė pamai- jo” juoką,, mums mintis UŽ- 
nyti džiaibų tapti praeivių plė- eina, kad atsitikime atėjęs į 
šiku. Pasiėmęs revolverį jis iš-'vaistinę kostumeris paklaus 
ėjo laimės jieškoti. Bet kur ją tų vaistininko: “Ar turite

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

surinkti dvidešimt tūkstančių 
dolerių kovai su nuomotojais. 
Fondas turėtų būti sudarytas 
kontribucijomis — visi organi
zacijos nariai turėtų aukauti 
po dolerį kiekvienas.

A. E. Jesurun, lygos sekreto
rius sakė fondo kampanijos 
varymas turėtų būti pavestas 
vadovystei atstovo Sidncy 
Lyon, nuomininkų čiampiono 
valstijos leglslaturoje.

Pinigai busią naudojami ve
dimui bylų teismuose nuomi
ninkų naudai.

Lygos veikimas iš didesnes 
dalies busiąs taikomas į namų 
savininkų juodraštį, kur pažy
mimi nuomininkų protestai 
prieš pakėlimą rendų.

Nauji kvotimai.

Roosevelt gatvės. Jis persišovęs 
revolveriu sau galvą. Giminės 
sako, jis išbuvęs be darbo tris 
mėnesius ir negalėjęs jo gauti. 
Paskutiniu laiku buvęs labai 
nusiminęs.

Rado 14 automobilių baloje.

Keturiolika automobilių at
rasta aštuonias dešimts pėdų 
baloje prie Dos Plaines upes, 
arti Santa Fe geležinkelio bė
gių, Summit, III.

Manoma tai darbas žmonių, 
kurie tyčia versdavo senus au
tomobilius balon, kad atsiomus 
pinigus iš apdraudos kompani
jos. Gali būti darbas ir auta- 
mobilių vagilių, kurie suvers
davo automobilius balon atėmę, 
nuo jų naudingas dalis.

Visi kandidatai į gydytojus, 
kurie nori gauti leidimus prak
tikuoti ir kurie laikė kvotimus 
pereitam birželio ‘mėnesy, tu
rės laikyti kitus kvotimus pa
baigoj šio mėnesio. Taip sako
ma patvarkyme, kurį vakar ap
turėjo visos medikalės mokyk
los. Pranešama, kad W. U. II. 
Millcr, direktorius registracijos 
ir šviėtimo departamento 
Springfielde, susekęs, kad at
sakymai j klausimus buvę par
duoti po dvidešimts penkis do
lerius kiekvienam kaTididalui į 
daktarus. Panašiai pasielgta ir 
su dentistų kvotimais, kurio 
buvo laikomi kiek anksčiau. 
Nauji kvotimai bus laikomi 30 
ir 31 rugpiučio.

Miesto iždininkas nemokėsiąs 
algų.

Clayton F. Smith, miesto 
iždininkas, vakar pareiškė, kad 
jis neduosiąs pinigų mokėji
mui algų Western avė vandens 
tunelio darbininkams. Tunelio 
budavojimas esąs vedamas 
miesto departamento viešųjų 
darbų prieš nutarimą miesto 
tarybos. Jei kokios darbininkai 
gali negauti užmokesčio.

Smith prašė advokatų Alfred 
S. Austrių n ir James D. Fardy 
išreikšti jų nuomones, ar mies
tas turi teisę išleisti $910,000 
priešais tarybos patvarkymą.

Apie trys darbininkai vienam 
darbui.

Dabartiniu laiku Chicagoj 
randasi 273 darbininkai kiek
vienam šimtui dalbų. Taip ro
do vėliausi rekordai Illinois 
(laibų parupinimo biuro. Pe
reitą mėnesį buvę 309 darbi
ninkai kiekvienam šimtui dar
bų. Visoj Illinois valstijoj pe
reitą mėnesį kreipėsi biurą n 
darbų 20,910 vyrų ir moterų. 
Iš jų tik 8,022 .suteiktos vietos.

Teisėjas išrišo ginčą.

Pereitą savaitę tarpe dviejų 
Evanstono gyventojų įvyko ne
susipratimų. Matthew Klopper 
augino tomates; Walter Zer- 
wer, namo savininkas, augino 
vištas. Vištos sukėlė triukšmą 
Matt’o lote. Matt’as atidarė sa
vo kakarinę — pakele protestą 
prieš savininką. Savininkas

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nos galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

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

Tel Blvd. 9336

Nelaimės automobiliais.

Marie M. Spillard, penkių 
metų meragitė, 5731 Prairie 
■ive., užipoiN'itą naktį liko sun
kiai sužeista, kuomet policijos 
automobilius užvažiavo ją 
nant skersai gatvės..

Gaisras laboratorijoje.

ci-

Nežinia dol kokios priežasties 
įvykęs gaisras Standard labora
torijose, prie 847 Jackson blvd., 
padarė kelis tūkstančius 
rių nuostolių.

Uždare belangėn.

dole-

John Fiscbet’, 1706 Dayton 
gat., nusiskundus policijai jo 
žmonai, areštuotas ir uždarytas 
belangėn. Sako, jis mėginęs 
arseniko savo žmonos 
puodukan įdėti.

Neteko šernuolės.

kavos

Poni Mario Brcakstone, 
So. Springfield gatvės, neteko 
šernuolės su $45 pinigų. Vienas 
nedorėlis važiuodamas auto
mobiliu ištraukęs ją iš jos ran
kos.

Pasikorė.

1415

John Ralmer, 70 metų am
žiaus senelis, vakar pasikorė 
savo namuose, 5140 Lafiln gat
vės. Priežastis saužudystes ne
sužinota.

Susižeidė susidūrus karams.

Agnės Barnowska, 1518 So. 
Loomis gatvės, guli pavieto li
goninėj labai blogoj padėty. Ji 
tapo sunkiai sužeista susidūrus 
Stato ir Ashland gatvekarianis

Nepaprastas nuotikis.

“Mike” Weber, Wilmctte re
daktorius pergyvenęs labai įdo
mų įspūdį pereitos seredos nak
tį. Jis sapnavęs labai Įdomų 
sapną — buvęs nukeliavęs Ve
necijon.

rasi? Detektyvų seržentas su- pirmos klesos, imituotą Kar 
ėmė jį prie pirmos progos ir tųjį Vyną?” Kas nori pirmos 

. — —----- •-----'iklesos gyduolių nuo vidurių
*7 A S rv fl » o I nesma^umU, vidurių užkie

tėjimo, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo etc., turi 
pirkti originalį, tikrą Trine- 
rio Kartųjį Vyną, ne imituo
tą. Imitacija yra žemos rū
šies fabrikacija, kuri paliuo 
suos tave nuo pinigų, anaip
tol ne nuo skausmo. Geros 
pasekmės užtikrintos tik 
tikru Trinerio Karčiuoju 
Vynų, kuris yra apdovano
tas aukso medaliais ir svar- 
bausiomis dovanomis septy
niose tarptautinėse parodo
se, Romoje, Paryžiuje, Lon
done, Brusselyje, San Fan- 
cisco etc. Jei jūsų apielin- 
kės vaistininkas arba vaistų 
pardavėjas neturi Trinerio 
Karčiojo Vyno, stengkis, 
kad laikytų Taipgi, mėgink 
Trinerio Linimentą, Trine
rio Antiputrin, Trinerio Dan 
tims košelę ir kitus puikius 
Trinerio prirengimus.

Tel. Boulevard 6487

Uždavinys No. 25.

P-lė Vera Stradomskailė, 
Grade 7B, atsiuntė pasipasa
kojimą iš savo patyrimo. Štai 
ką ji sako:

Vakacijoms buvau su savo 
mama nuvažiavus pas savo se
nuolius, ir pirmu pasimatymu 
aš tuojau suskaičiau, kad iš 
viso musų giminių čia butą 
tiek: dvi motinos, dvi dukterys, 
viena močiutė, viena anūke ir 
tėvukas. Tėvukas pasiuntė ma
ne nubėgti į vištininką atnešti 
kiek radus, kiaušinių. Radau 
tik keturis. Mažai. Fčvukas 
nusišypsojo ir sako man: “No
riu pažiūrėt, ar gera šeiminin
kė tu busi. Imk, išvirk tuos 
kiaušinius ir padalink visom 
moterim po vieną, o kas liks, 
tai bus tau už gaspadinavinią. 
Man neduok nė vieno.’’ Aš taip 
ir padariau. Išvirtu kiaušinių! 
teko kiekvienai moterų po vie
ną, o man pačiai liko du. •— 
Dabar klausimas: Kiek gi 
musų buvo, be tėvuko?

BUDAVOK SAVO NAMį.
ten

Atsakymas No. 24
Musų Uždavinys No. 2! 

vo toks:
Vienas miesčionis laikė, pirtį, 

padalintą į tris skyrius: 1) vy
rams, 2) moterims ir 3) karei
viams. Kertą pirties savininkas 
sumanė leisti į visus tris sky
rius 80 asmenų viso lik už vie
ną dolerį, imant nuo kiekvieno 
šiai]) vyro po 5 centus nuo 
moterčs 2 centu, o kareivių lei
do dešimtį už 1 vieną centą, at- 
sižvengdamas į tai, kad karei
viai pinigų neturi. — Klausi
mas: po kiek asmenų jis sulei
do į kiekvieną skyrių?

Atsakymas: — Vyrų 18, mo
terų 2, kareivių 60.

Teisingus atsakymus atsiun
tė: Vera Stradomskaitė Grade 
7B, S. C. Mazuška, G. Montvi- 
das, K. Kundrotas, V. Naglis,— 
visi Chicagoj; Aldona M. iš 
Waukegaų, III.; B. Kiveris iš 
Grand Rapids, Mieli.

Pranešimai

bu-

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

J. J. Čeponis, Šekr.

Jei turi lotą ir nors 500 dole- . M — • 1 t __ J _rių, kitus mokėsi kaip rendą.
Brighton l’ark Contractors 

3827 Archer Avė.
Miesto ofisas 924 Stock Ex- 

change Bldg. 30 North La Šalie 
St.

Phonc Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai,

Laikrodžiai,

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, 111.

Priežastis tokio sapno esanti 
sekama: Dailydės taisė jo namą 
ir per neapsižiūrėjimą palikę 
skylę stoge. Tą skylę suradęs 
lietus. Mike išbudęs pamatė 
pilną kambarį vandens. Taigi, 
nieko nelaukdamas, jis išplau
kė laukan.

West Side.— Liet. Viešas Knygy
nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas j naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Melda- 
žio svetainės, po numeriu 2232 W. 
23rd Place. Kambariai yra nemaži, 
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis, 
pripildžius tam tikrą kortą.

— Knygius J. Vilkas.

Jaunųjų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
draugiškas išvažiavimas bus prie ’ 
Stikney daržo, Lyons. Pranešame, ■ 
kad yra paimtas trokas; norintis va- Į 
žiuoti troku praneškite iki subatos J. | 
Maskaliunui, 33 gat. Mokestis už 
troką 50c., išvažiuos 10 v. ryte. Žr. 
skelbimą.—Komitetas.

Dr-tės Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj rug
pjūčio 14 d., 1 vai. po pietų paprastoj 
svetainėj prie 19-tos ir So. Halsted 
fęa.t’v. "Visi ntn*i<ii susirinkite 
draugijos reikalų ir apsImokSti savo i 
užsilikusias mokestis.—Kašt,

Lillian Smith, 1314 Thorn- 
tale gatves, pasimirė šv. Juoza
po ligoninėj nuo žaizdų 
važinėta automobiliu 
Broad\vay ir Thprndale gatvių, 
nuvedęs policijos nuovadon už
darė belangėn. Dabar reikėsią 
jam pasiaiškinti savo planus 

‘teisėjui. \ v,

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

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrą, motorą Ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

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

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

( Diėnomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Talephonah

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

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

Chicftco, III.

DR. CHARLES SEGAL ) 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Aahland Aven 2 laboa 

Chicafo, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriiką Ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ik! 12 vai. ryto, nuo iki i 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

valandos ryto iki 1 vai. po piav. 
Telefonas Dresel 2880

Tel. Austiu 737 ,

DR. MARYA 
DOVVIATT—SASS.

Kątik sugrjžo ii Califoraijoe ir 
vii tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare /išskiriant nedlldienius.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau- 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tickos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

.................................................R.......................................

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

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare.

Nadlliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

da,
Tel. Boulevard 21(50
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, III

L. L. Paskolos Chicagos Apskritis 
šiuoml praneša visoms Chicagos ir ■ 
apielinkes stotims ir veikėjams, kad ■ 
rugpjūčio 15 dieną, 7:30 vai. vak. į- H 
vyks svarbus susirinkimas šv. Jur- .S 
gia parapijos svet., 88Čia ir Auburn S 
avc. Bus tarta apie pasitikimą ir nri- I 
ėmimą Lietuvos atstovo p. Čarneckio,1 | 
kurs rugsėjo mėnesį bus Chicagoj.! | 
Kviečia visus

Pirmin. J. A. Poška
Raštin. E. Statkienė.

Kleopą Zaborienė
Petrauskaite, 

sulaukus 30 metų amžiaus 
persisikyrė su šiuo pasau
liu, rugp. 12 d., 4:00 vai. iš 
ryto. Paėjo iš Kauno rčd., 
Mažeikių apskr., Sedos par. 
Butikių kaimo. Velionė pa
liko Lietuvoj dvi seseri ir 
brolį Petrą. Amerikoj 4 bro 
liūs: Povylą, Juozapą, Adol 
fn ir Kazimiera Petrauss 
Kus. Lavonas randasi po 
no 6C)0 W, 14th St. Laido
tuvės atsibus panedėlyj, 
rugp.»15 d. 9 vai. ryto į Ap- 
veizdos Dieyo bažnyčią o jš 
bažnyčios j šv. Kazimiero 
kapines. Giminės, draugus 
ir pažįstamus kviečiame da 
lyvauti laidotuvėse.

Nubudęs vyras
Domininkas Žabotas.

Po tėvais

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietnvis Gydytoja* Ir Ckirargaa 
1090(1 M leki gan Avė., Roaelande.

Vai. ifl Ud 12, 2 iki 4 ir 6i81 
iki 8;8Q vak.

New Peoples Electric Co
(NoL Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.

a
 ir sudedame fixtu 

ros į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
nvus arba telefo- 
nuokite, o mes su 

i teiksime apkaina- 
. vi.mą. Darbi} vi- 
• suomet gvaran 

tuojame.

Taipgi, laikome 
L elektr. įrankių
I krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musų Kainos prieinamos.
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PRANEŠIMAI.
Lietuvių Teatr. Draugystė Rūta No. 

1 turės draugišką išvažiavimą j Jef- 
ferson girias nedėlioj ,rugp. 14. Bus 
ir programas Visi rutiečiai ir rutie- 
tės, o taipjau ir pašaliečiai kviečiami 
suvažiuoi ir turėt gražios pramogos.

—Komietas.

k G. No 1 truės šeimynišką 
išvažiavimą nedėlioj rugpiučio 14 d. 
Jefferson miškuose. Bus programas, 
saldžių gėrimų ir skanių valgių. Kvie 
čiame visus atsilankyt. Imkit Mil- 
waukee Gale karas iki pasibaigs, pa- 
eikit kokius 3 blokus, paskui po de
šinei eikit iki pat miško. Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Evangelikų 
Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugp. 12 ir 14, 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios 
rą bus taipgi graži orkestras
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai 
atsilankyti. —Komitetas.

vaka- 
muzi-

The Annual Banųuet given by the 
Senior Class of the Hoffman Prepa- 
ratory School will take place Sunday 
evening, Aug. 28th ,at 6:00 P. M., at 
the Parkway Hotel, Lincoln Park 

West and Garfield Avenue. Ali friends 
and graduates of the school are urged 
to be present at this gula event. 
Price per plate, $2.00. Reservations 
may be made by phone (Humboldt 
8818), or by communicating with the 
Chairman of the Banųuet, M r. Hi A. 
Klein, addressing him in care of the 
school.

PASARGA.
Norintieji pasigarsint j sekamos die 

nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių j ieškoji
mai, apsivedimai, asmenų jieškojf- 
mai Ir t.t. turi but iš kalno apmoka
mi.

Klaldos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos { 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU giminių Bronislavos 

Liutkievitz: paeina iš Kauno rėd. 
Girdėjau, gyveno Chicagoj; meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą — 
yra laiškas iš Lietuvos.

APOLIONIA PASKOVITZ, 
po tėvais Liutkevicz

2640 W. 16th St., Chicago, III.

JIEŠKAU Williamo Pakulio, apie 
47 metų amžiaus; 15 metų atgal gy
veno Philadelphijoj, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jojo pati ar kas ži
no meldžiu atsišaukti Šiuo adresu:

NELLIE PAKULAIJft 
3127 S. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU draugo John Staniulio. 
Norėčia susižinoti. Turi du švogeriu 
ir pirmiau gyveno prie 47th St., ir 
Artesian Avė. pas švogerį. Kas jį ži
not, meldžiu pranešti už ką busiu la
bai dėkingas.

JOHN SOLČIUNAS, 
729 W 12th St. arba Roosevelt Rd.

JIEŠKAU Konstantino Pranc- 
kaus, Platelių parapijos. Atsi
šaukite greit, nes yra svarbus 
reikalas pas A. Klauda, paei
nančio iš Dovainių soti.

Alex Klauda,
158 Kensington Avė.,’ Chicago.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 

sivedimo. Dailaus ūgio, gero proto, 
mylėtų pasiturinčiai gyventi. Esmu 
28 metų amžiaus, 6 pėdų augščio. 
Kauno rėd.; esu inžinierius, turiu 
Amerikoj ir Lietuvoj ukes. Su pirmu 
laišku prisiųskit aprašymą ir pa
veikslą. JOE ŽAKAS, 
Box 637, Berwyn, III.
t . , ... —--------------

Vaikinas 31-mų metų, aukštas sma
gaus budo, laisvų pažvalgų; pasiturin
tis — noriu susirasti sau merginą, ku
ri mylėtų gražų šeimynišką gyveni
mą. Atsišauk manoji, kuri esi man 
žadėta Tikiu, kad dvi sielas sujungus 
daiktan ši “ašarų pakalnė” bus ma
lonesnė Geistina, kad ji rastųsi Chi
cagoj bei jos apielinkėj taip kad bu
tų galima pasimatyti.

A. BALANDIS,
713 W. 19 St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PIRMOS klesos kambaris 

ant rendos inteligentiškam vai
kinui; $12 į mėnesį.

3415 S. Halsted St.
2 fl.

ISRENOAVOJIMUI
IŠRENDAVOJU 4 ruimų gyvenimo 

stubą ir garadžių ant Bridgeporto 
apielinkės. Kam tokia vieta reikalin
ga atsišaukit ant sečkančio adreso:

A. LIEPAS
3440 To. Morgan St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo. Turiu paty

rimą saliune už bartenderį, ar
ba bučernėj. Kalbu penkias 
kalbas. Kreipkitės į Naujienas 
372.

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

REIKIA moters ar merginos leng
vam namų darbui, maža šeimyna, ge
ras atlyginimas. Atsišaukit:

BRUNO GILVED
1641 N. Brigham

Tel.: Armitage. 7904.
Galima matyt po 4 vai. p .p.

REIKALINGA moteris- arba mer
gina pridabojimui 4 metų mergaitės 
ir apžiūrėti namus. Duosiu kambarį 
ir apmokėsiu.

J. DEZULSKIS.
4505 S Hermitage Avė., 2nd fl rear. 
Yards 7241

REIKIA VEITERKOS, 
GERA ALGA

JOSEPH LEPPA
3206 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA UŽVEIZDOS 
PAGELBININKO.

Prie trakių darbo, žvyru kasi
mui, arti So. Bend, Ind. Alga 45c 
į vai,. 10 vai. į dieną. Pragyveni
mas $1.00 į dieną. Atsišaukite

ENGINERING DEPT, 
CONSUMERS CO.

26th St. & South Park Avė.

GERA PROGAR.
gera proga keliems su $50.00 
menesių Special Investment; 
pelnyti $75.00 ir daugiau kas 
arba savo pinigą galima išsi-

Štai 
ant 3 
proga 
mėnuo 
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

Reikalaujame keleto gerų vyrų re- 
presentuoti mus f geras atlyginimas 
geriems vyrams. Savo visą arba liuo- 
su laiku .

GARY BROKERAGE CO. 
1538-127 N. Dearborn St. Chicago.

REIKIA gerų agentų prie bu
telinio alaus. Atsišaukite: 
SOUTH SIDE BREWING CO., 

3700 S. Halsted St.
Klauskite Mr. Fredrick

REIKIA agentų. Patyrimas 
nereikalingas, jokio mokslo ne
reikia. Mokame savaitinę algą 
ir komišin. Lengvai uždirbsite 
$10,000.00 į metus. Kreipkitės 
į Naujienų ofisą 370, prisiųs- 
dami savo antrašą, ir kur ga
lima bus pasimatyti.

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

431

MUTUAL CASUALTY
CO.,

S. Dearbom St. 
Room 911-912.

REIKIA pa tyrusio vyro į 
plunksnų dirbtuvę. Tini mo
kėt kalbėt lenkiškai. Atsišau
kite Naujienos 371.

RAKANDAI
DIDELIS’ BARGENAS

Labai pigiai parduodu fruntinės 
rakandus (fumiture). Savininką ga
lima matyt vakare 4 vai.

916 W. 32nd PI
2 fl.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai. Pardavimo priežastis, 
važiuoju Lietuvon.

J. JUZĖNAS,
939 W. 34th St.

2-os lubos, užpakalis.

PARDAVIMUI anglinis, prie daik
to ir gasinis pečius, tik keli mėnesiai 
vartotas. laibai greit parduodu, ka
dangi ant farmų važiuoju. Taipgi 
Mildos Teatro šėrai

3258 So. Union Avė.
3 lubos, priekis.

PARDAVIMUI rakandai (fornitu; 
re) dėl 4 kambarių; parduosiu labai 
pigiai už tai, kad greitu laiku važiuo 
ju į Lietuvą.

Kas nupirks ,galės ir gyventi 3201 
So. Aubum Avė. 2-os lubos, užpaka
lis.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, najos seklyčios setas ir Ice Box. 
Viskas verta $850.00. Parduosiu pi
giai. Galima matyt visada.

1341 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai (fumiture). Pardavi
mo labai svarbi priežastis.

1422 S. 49-th Ct. Cicero, III.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI HMM-M! STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI automobilius 

Bridgeport Garage’iuj. Savinin
kui reikia pinigų užlaikymui 
šeimynos.

* 3207 S. Halsted St.

5
7
7
5

SPECIALUS BARGENAS
$100.60
$200.00
$250.00
$300.00

pas. tuoring ant.
pas. Studebaker
pas. Studebaker
pas. Oakland

1920 Clevrolet 5 pas. tuoring $325.00
5 pas. Maxwell tuoring $425.00
1919 5 pas. Oakland tuoring $500.00
Kitokių išdirbysčių ir modelių iki 

$1200.00.
Atdara vakarais
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 Michigan Avė.
Calumet 5310.

PARDAVIMUI 1 tono trokas 
labai pigiai, turiu greit išvažiuoti 
į Lietuvą.

K. ŠLEINIS,
551 W. 14 PI .

AUTOMOBILIŲ BARGENAI
Reo — Studebaker — Max- 

well ir Overland touring karai 
$100.00. Cash, likusius ant 12 
menesių išmokėjimo, nupirksi 
bile kurį iš visų. Pirmos klesos, 
mechaniškam padėjime, gva- 
rantuoti.

AJAX Airio CO.
832 E. 43rd St. i 

Tel. Oakland 2791.

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, 

pardavimui labai žema kaina. Taip
gi senus sutaisau.

J. ZAKES, 
Western Tire Retreading 

and Vulcanizing, 
2514 S. Halsted St.

gi

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI anglių ir pašaro 

biznis didelėj kolonijoj; viskas,' s ta
kas ,arkliai ir vežimai. Ateikite pama
tyt.

WEST PULLMAN COAL CO. 
12315 Lowe Avė., 
West Pullman, III.

Tel.: Pullman 633
Po 6:00 v. v. tel. Pullman 6719 .

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor, ei 
sferai, tabakas, kendės ir soda foun- 
tain už visai žemą kainą. Biznis ge
rai eina, arti mokyklos, rendos $25 į 
mėnesį ir pragyvenirtiid 8 kambariai. 
Priežastį patirsit ant vietos.

JOHN KOVALIAUSKAS, 
2700 Wallace St.

BUČERNR PARDAVIMUI 
LABAI GEROJ 
BIZNIO VIETOJ. 
ATSIŠAUKIT

4802 S. LINCOLN ST.

PARDAVIMUI, saliunas, kuris įdirb 
tas per daugelį metų, apilinkėj daug 
šapų, arti 19-os ir Canalport Avė. 
Cash, arba mainysiu ant automobi
lio.

• 1864 S. Seward St.
Tel. Canal 4123.

PARDAVIMUI grosemė pi
giai geroj apgyventoj vietoj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3343 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, sve
timtaučiais apgyventa, gerai 
biznis eina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5200 S. Union Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parlor: cigarai, tabakas, cigare- 
tai, kendės ir visokių smulkme 
nų krautuvė.

552 W. 18 St.

PARDAVIMUI saliunas. Labai ge
roj vietoj, apgyventa visokių tautų. 
Pardavimo priežastį, patirsite ant vie
tos. Kreipkitės

3601 W. Granshaw St.
Tel.: Kedzie 129L________________

PARDAVIMUI saliunas su 
barais ir visai įtaisymais labai 
geroj vietoj, prie pat švento 
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi

mo priežastis, važiuoju Lietu
von.

4547 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2-jų krėslų 
barbernė labai pigiai. Pardavi
mo priežastis, savininkas nusi- 
nirko kita bizni. Atsišaukite
greitai.

1434 S. Union Avc.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai. Parduosiu 
pigiai—už pirmą pasiūlymą.

927 W. 54th St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė IR VfiL BARGENAS ŠIA SAVAITĘ 
visokių tautų apgyventa apielinkė, biz Pardavimui 8 farmos Illinois, tarpe 
nis įdirbta per daug metų. Priežastis 196 lietuvių ūkininkų. Javai, gyvu- 
tis pardavimo savininkas išvažiuo-, liai, padarai, tik važiuok ir gyvenk. 

Viena 100 akerių, antra 93 akerių tre 
čia 60 akerių Visų geri budinkai, ir 
1% mylios iki turgavo mieštoj arba 
mainysiu ant namo Chicago. Galima 
pirkti su mažu {mokėjimu

P. D. ANDRIKAS, 
8933 S Artesian Avė

ja Lietuvon. Turi būt parduota grei
tai ir pigiai. Naujienos No 367.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lietuviais, rusais ir lęn- 
kaiš apgyventoj. Biznis nuo se
nų laikų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

828 W. 14th St.

EXTRA.
Atsišaukit kuogreičiausiai, jei norit 

>Kyti Kyvi> biznį įvairų smulkių pre
kių. Geriausia vieta, trijų gatvių 
kampas. Staką parduosiu suskaičius 
už tos dienos kainą.

4572 Grasa Avė ir 46-ta gat.

PARDAVIMUI ~
SALIUNAS
LABAI PIGIAI

4914 S. Ashland Av

PARDAVIMUI 2 lotai prie 47th 
Place ir Weatern Boulevard. Parduo
siu pigiai, už pirmą teisingą pasiūly
mą. Savininkas apleidžia miestą. 
Tel.: West 1816 J.

7185 So. Canvpbell Avė.

Norintieji gerų jeigu, praper- 
tė pigiai, 28^x147 medinis 24 
kambarių namas: toiletai, *ga- 
sas. Rendos $65 j mėnesį. Kai
na $3,600. Savininkas

832 W. 87th St.

RETA PROGA PASIPELNYTI
Turi būti parduota greičiausiu 

laiku lietuvių kolonijoj du mūri
niai namai su $4000 vertės gro- 
serio biznium. Viename name 2 
Storai su pagyvenimais apačioje 
ir 5 kambarių flatas viršui ir 
antrame name 2 flatai 4 ir 5 
kambarių. Rendos neša $90 į 
mėnesį. Groserio biznis gerai iš
dirbtas, neša j $100 j dieną. Kai
na tiktai $9800. Tai yra aukso 
maina, nepraleiskit šios progos. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. AtsiŠaukit tuojaus nuo 
9 vai. iki 11 vai. ryto ir nuo 3 iki 
6 vai. vakaro pas

E. W. BAKSZEVICZr
3301 So. Halsteį 

Tel.: Boulevard 6775.

PARDAVIMUI 10 fiėrų Elgin Mo
tor Co. $57.50; 10 šėrų Co-operative 
Society of America $210.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Tel.: Englevvood 187
■rs?

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami i ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaua 
vedėjas.
3301 So. H»1«tem St., Chicago, Ui.

tr.

ROSFLAND
Chutro ir Savickas

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

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
___________1  I PARDAVIMUI naujas mūrinis na- 

nAnnA______________ • • v | mas trijų pagyvenimų po šešis kam-
PARDAVIMUI groserne ir bu Į barius. Visi naujausios mados jtaisy- 

čemč labai geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugmetų, ant 
Town of Lake. Pirmas atsišau
kęs, laimės. Priežastį patirsi
te ant vietos. Kreipkitės Nau
jienos 369.

mai. Namas randasi ant Albeny Avė. 
ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą {mokėjimą. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosemė, biz
nis gerai išdirbtas; priežastį pa
tiriate ant vietos.

358 Kensington Avė.

PARDAVIMUI kriaučiaus 
štoras: valymo, prosymo, tai
symo ir naujų drabužių siuvi
mo. Turi but greitai parduotas.

2131 W. 21 st St.

PARDAVIMUI ar mainymui 6 pa
gyvenimų muro namas su štoru; ak
meninis frantas; elektra, vanos, na
mas labai geras ir geroj vietoj ant 
Bridgeporto. Noriu parduoti arba 
mainysiu ant gero namo be biznio, 
South Sidėj ar ant Bridgeporto bile 
geroj vietoj.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St.

Phone BoUl. 5009 *

PARDUODU labai greitai na
mus ir lotus, puikiausiose vieto
je su geriausiais įtaisymais, pa
gal naujausios mados.

Taipgi lotai geriausiose vieto
se Chicago su visais įtaisymais, 
kurie yra apmokėti. Platesnių 
žinių kreipkitės pas

J. JONIKAS, 
8357 S. Morgan St.

Tel.: Vincennes 1873.

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas.

4213 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI saliunas, kar
tu namas ir try*s’ biliardiniai 
stalai.

1750 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas iš 
priežasties važidvimo tėvynėn.

1537 W. 46th St.

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas su dviem lotais; taipgi 

rakandai ir gyvuliai. Atsišaukite pas 
savininką 4717 S. Kolin avė.

Imkite Archer-Cicero karus; išlip
kite ant Kildare av.; paeikite % blo
ko į vakarus.

Taipgi, mednis namas su 5 kamba
riais be rakandų, su 2 lotais. Cash.

5415 S. Kolin Avė.

DIDELIS PIGUMAS.
Kampinis mūrinis naujas namas 

naujojs mados įtasymai 2 bizniai ir 6 
flatai po 6 ir 5 kambarius .Lotas 50x- 
125. Rendos $400.00 i mėnesį; mainy
siu ant geros farmos. Rašykit arba 
atsišaukit pas B. JASUDAS

2015 So. Robey St.

NAMAS pardavimui, krautu
ve su pragyvenimu, elektra ir 
gasas. Rendos neša $74.00 
mėnesį.

1800 So. Jefferson St.

l

DARBAS IR SVEIKATA
Niekad bedarbės .nėra ant ūkių, taip 

pat ir sveikata ilgiau tęsiasi. Many
dami pirkti gerą ūkę, o nebrangiai, 
ateikit pasikalbėt su išleidėjų laikraš
čio “Amerikos Ūkininko”, o daugiau 
sužinosit kaip iš visų garsinimų. Bu
siu Chicagoje, Subatoj rugpjūčio 13 d. 
pas Juozapą Grušą, 3147 S Halsted 
St., o nedėlioj .rugpjūčio 14 pas Anna 
Shimkus, 114 E. 107th St., Roseland, 
arba rašykit M. Valenčius Box 96, 
Hart Michigan.

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
prie 44-os Fairfield Avė., Brighton 
Parke, arti lietuvių bažnyčios. Atsi
šaukite:

3341 So. Aubum Avė.
3-os lubos užpakalyj

------------------------------ ----- 1---------- —

,EXTRA
Presėjo parke kampinis 3 aukštų 

mūrinis naujas namas, naujos mados, 
14 flatų po 6 ir 5 kambarius pečiais 
šildomas. Rendos $700.00 į mėnesį. 
Lotas 50x130; mainysiu ant steam 
heat namo, arba už Chicagos kokio 
nors name. Rašykt arba atsilankyk 
pas: M. ABROMAVIČE

2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI 25x125 pėdų 
41st ir Roskwell sts., Brighton 
Parke.

4536 S. California Avė.

Kas pirmas atsišauks, tas tą bar- 
geną gaus. Turiu 2 lotu Gary, Ind. 
Parduosiu už cash, arba mainysiu ant 
automobilio —turi būt greitai parduo
ti. Kreipkitės

M. F. DONAUSKAS, 
3308 S. Morgan St.

VALENTINE DRE8MAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namanr.*s. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
rai kai auk i t knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais,-su skiepu visokiam 
padėjimu randasi

545 W. 32nd St.

PARDAVIMUI — 4628 Wentworth 
Avė. Krautuvė ir flatas, gerame pa
dėjime; kietmedžio grindys ir elek
tros šviesa. Kaina $4,000.00 .

DRAPER & KRAMER 
6707 Stony Island Avė.

REIKIA vyrų mokintis barberio 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

NORINTIEMS ILGAI GYVENTI. 
Gyvenkit tyram ore.

2 flatų namas po 5 kambarius: 
gasas, elektra, vanos, garadžius 2 au
tomobiliams, barnė» } karv5 su ver" 
šių, 70 rištų ir kampinis lotas dar
žovėms užsėtas; gatvė ištaisyta ir iš
mokėta; 2 blokai iki karų. Labai pi
giai, kadangi savininkas važiuoja į 
Lietuvą. 1503 W. 112th PI., Morgan 
Parke.

6 kambarių namas: gasas, vana, 
kambariai labai dideli ir šviesus — 
galima labai pigiai pirkti, nes savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. 4035 So. 
Artesian Avė.

PIRKIT farmas didžiausioj lietuvių 
ūkininkų kolonijoj Amerikoj, kur jau 
yra apsipirkę 463 lietuviai farmas. 
čia apsigyvenę jausitės kaip senam 
krajui, nes jau 5 kaimai yra lietu
viais apgyventa, čia yra labai geros 
žemės todėl čia toks didelis skaičius 
lietuvių ir apsigyveno. Interesuojan
ti farmu pirkimu atsišaukit laišku: 
J .A. ŽEMAITIS R. 1 Fountain, Mich.

46 akrų farma, 23 mylios nuo Chi- 
cagos geriausia žemė; puikus budin- 
kai, sodas, gyvuliai, mašinos, javai. 
Tuojaus gali eiti gyventi. Kaina su 
viskuom $10,500 — didelis bargenas 
greitam pirkėjui.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St. 

Phone Boul. 5009

EXTRA.
•PARDAVIMUI 8 kambarių namas: 

garu šildomas, garadžius 3 mašinoms, 
extra lotas. Parduosiu pigiai iš prie- 
žastes einu i biznį. Atsišaukite:

CHARLE GURINĄS 
4239 S. California Avė.

Tel.: Lafayette 5864

PARDAVIMUI stuba 2 po 4 
kambarius flatai: gasas, mau
dynė; lotas 44x125 ir didelė bar 
nė.

4240 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI namas su kepykla 
—juodos duonos, baltos ir kčksų, biz
nis nuo senai išdirbtas, visi reikalin
gi duonkepyklai įrankiai. Vieta randa
si lietuviais apgyventam mieste — 
Westville, III. VienintSlė lietuviška ke 
Čykla, taipgi galima daryt biznj ir su 

itais mažesniais apielinkėj esančiais 
miesteliais. Kaina tik $15,000.00.

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

PARDAVIMUI naujas mūrinis 3 
aukštų namas, po 5 dubeltavus kam-1 
barius ir krautuve; užpakalyj 1 pa
gyvenimo, štoras ir 2 automobiliaus I 
garadžius, Garfield Park. Rendos $125 
i mėnesį. Kaina $10,500 I

JOS AUGAITIS, 
819 W 88rd St.

Saliunas ir namas parda
vimui. Puikiausioj vietoj 
ant Town of Lake. Atsišau- 
kit.

4958 S. Hermitage Avė

Pardavimui—bargenas
2 augštų mūras 4 šeimynų arti 
Morgan St., aiba mainysiu ant 
automobilio. Kaina $4,200.

C. P. Suromski & Co.
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui geras mūrinis namas, taip
gi ir 80 akerių farma; mainy
siu ant bučernčs. Atsišaukite 
pas savininką.

3278 Archer Avė.

PARDAVIMUI dubdltavas 2 
aukštų medinis namas ir lotas; 
krautuvė ir 3 flatai su elektrų 
ir gasu.

1947—49 Canalport Avė. 
2-as aukštas.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 5 ir 4 kambarių. Skalbyk
la skiepe, gasas ir toiletai: grįs
ta alley, skersai nuo Public 
School. Kaina $2,900.00.

928 W. 37th St. 1 fl.

PARDAVIMUI 2 augštų po 5 
kmbarius namas. Elektra, 
sas, maudynės, skiepas — 
Ūžiu viskas pirmos klesos.

4438 S. Sawycr Avė.

ga- 
žo-

PARDAVIMUI 2 mūriniai 
namai ant vieno loto. Vienas 
namas 2 augštų po 4 kamba
rius, kitas 1 augšto 4 ir 3 kam
bariai, 
šaukite 

lubos 
vidurį.
Hoyne Avė.

Pigiai, už $5,300.
1643 Lincoln St., 
užpakalis, įėjimas 
Pardavimui namas

Atsi- 
2-os 
per 

prie

M. YOZAVITAS
Piano mokintojas 
3114 W. 42nd St 

Tl: Lafayette 4988.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv. 
—.................. . /

2)
3) 
D

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

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

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, p irki y bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politildnės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARDAVIMUI 110 akerių farma su 
triobomis ir visais gyvuliais Paduo
siu pigiai, nes noriu išvažiuoti { Lie- 
tuvą už nuošridų pasiūlymą pirmuti
niam. Atsišaukite

JOHN MOCKUS,
R. 1 Hart, Mich

Norinti atvažiuoti pažiūrėti, galės 
savaitę prabūti veltui

PARDAVIMUI namas lietu
vių apgyventoj vietoj, tinkantis 
saliuno bizniui. Kaina $7,000.00 
{mokėt $3,500.00

S. GAVORA, 
1745 S. Halsted St.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI.

6 kambarių cottage, visi įren
gimai pirmos klesos: elektros 
šviesa ir garadžius, netoli 39 
gat. ir Albany Avė. Didelis bar
genas $2,500.

2 pragyvenimų medinis na
mas po 6 kambarius netoli .*18 
gat ir Kedzie Avc. $2,900,

Naujas 2 pragyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius ne
toli 41 gat. ir Sacramento Avė. 
$6,500.

Reynolds Bros.
Atdara nedėliomis 38 gat. 

Archer Avė.
Phone Lafayette 74.

MOKINKIS

ir

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.
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PRANEŠIMAI.
Lietuvių Teatr. Draugystė Rūta No. 

1 turės draugišką išvažiavimą į Jef
ferson girias nekėlioj ,rugp. 14. Bus 
ir programas Vbū rutiečiai ir rutie- 
tės, o taipjau ir pašaliečiai kviečiami 
suvažiuoi ir turėt gražios pramogos.

\ —Komietas.

D. L. K. G. No 1 trims šeimynišką 
išvažiavimą nedėlioj ruvpiučio 14 d. 
Jefferson miškuose. Bus programas, 
saldžių gėrimų ir skanių — 
čiame visus atsilankyt. 
waukee Gale karus iki Įasibaigs, pa- 
eikit kokius 3 blokus, paskui po de
šinei eikit iki pat miško.

piučio 14 d.
valgių. Kvie
Imkit Mil-

Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Evangelikų 
Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne- 

. dėlios vakarais, Rugp. 12 ir 14, 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkestros muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai 

atsilankyti. —Komitetas.

The Annual Banųuet given by the 
Senior Class of the Hoffman Prepa- 
ratory School will take place Sunday 
evening, Aug. 28th ,at 6:00 P. M., at 
the Parkway Hotel, Lincoln Park 

West and Garfield Avenue. Ali friends 
and graduates of the school are urged 
to be present at this gala event. 
Price per plate, $2.00. Reservations 
may be made by phone (Humboldt 
8818), or by communicating with the 
Chairman of the Banųuet, Mr. H; A. 
Klein, addressing him in care of the 
school.

PASARGA
Norintieji pasigarsint j sekamos di» 

nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

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

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEšKAU giminių Bronislavos 

Liutkievitz: paeina iš Kauno rėd. 
Girdėjau, gyveno Chicagoj; meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą — 
yra laiškas iš Lietuvos.

APOLIONIA PAŠKOVITZ, 
po tėvais Liutkevicz

2640 W. 16th St., Chicago, III.

JIEŠKAU Williamo Pakulio, apie 
47 metų amžiaus; 15 metu atgal gy
veno Philadelphijoj, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jojo pati ar kas ži
no meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

NELLIE PAKULAiyC
3127 S. Lowe Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU draugo John Staniulio. 
Norėčia susižinoti. Turi du švogeriu 
ir pirmiau gyveno prie 47th St., ir 
Artesian Avė. pas švogerį. Kas jį ži
not, meldžiu pranešti už ką busiu la
bai dėkingas.

JOHN SOLČIUNAS, 
729 W 12th St. arba Roosevelt Rd.

JIEŠKAU Konstantino Pranc- 
kaus. Platelių parapijos. Atsi
šaukite greit, nes yra svarbus 
reikalas pas A. Klauda, paei
nančio iš Dovainių sod.

Alex Klauda,
158 Kensington Avė.,’ Chicago.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 

sivedimo. Dailaus ūgio, gero proto, 
mylėtų pasiturinčiai gyventi. Esmu 
28 metų amžiaus, 6 pėdų augščio. 
Kauno rėd.; esu inžinierius, turiu 
Amerikoj ir Lietuvoj ukes. Su pirmu 
laišku prisiųskit aprašymą ir pa
veikslą. JOE ŽAKAS, 
Box 637, Berwyn, III.
r———————-———  ■■ ,, - -------

Vaikinas 81-mų metų, aukštas sma
gaus budo, laisvų pažvalgų; pasiturin
tis — noriu susirasti sau merginą, ku
ri mylėtų gražų šeimynišką gyveni
mą. Atsišauk manoji, kuri esi man 
žadėta Tikiu, kad dvi sielas sujungus 
daiktan ši “ašarų pakalnė” bus ma
lonesnė Geistina, kad ji rastųsi Chi
cagoj bei jos apielinkėj taip kad bu
tų galima pasimatyti.

A. BALANDIS, 
713 W. 19 St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PIRMOS klesos kambaris 

ant rendos inteligentiškam 
kinui; $12 į mėnesį.

3415 S. Halsted St.
2 fl.

vai-

ISRENOAVOJIMUI
IŠRENDAVOJU 4 ruimt) gyvenimo 

stubą ir garadžių ant Bridgeporto 
apielinkės. Kam tokia vieta reikalin
ga atsišaukit ant sečkančio adreso:

A. LIEPAS
3440 fx Morgan St.

WC—E.W ------- ' •

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo. Turiu paty

rimą saliunc už bartenderį, ar
ba bučernėj. Kalbu penkias 
kalbas? Kreipkitės į Naujienas 
S72.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI automobilius 

Rridgeport Garage’iuj. Savinin- 
REIKIA moters ar merginos leng- (kili reikia pinigų užlaikymui

vam namų darbui, maža šeimyna, ge- šeimynos.
I’AM ntlvorinimua AiuUnnbR, I

3207 S. Halsted St.
ras atlyginimas. Atsišaukit: 

BRUNO GILVED 
1641 N. Brigham 

Tel.: Armitage- 7904.
Galima matyt po 4 vai. p .p.

REIKALINGA moteris- arba mer
gina pridabojimui 4 metų mergaitės 
ir apžiūrėti namus. Duosiu kambarį 
Ir apmokėsiu.

J. DEZULSKIS,
4505 S Hennitage Avė., 2nd fl rear. 
Yards 7241

REIKIA VEITERKOS, 
GERA ALGA

JOSEPH LEPPA
3206 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
’**^*"**,***,»*^**»«^*l^*^*X*,WWS^^W^**^^WW*w»lW*M*W**»*l**'^,*^WlW^*

VYRŲ

REIKIA UŽVEIZDOS 
PAGELBININKO.

Prie trakių darbo, žvyru kasi
mui, arti So. Bend, Ind. Alga 45c 
j vai,. 10 vai. į dieną. Pragyveni
mas $1.00 į dieną. Atsišaukite

ENGINERING DEPT, 
CONSUMERS CO. 
St. South Park Avė.26th

GERA PROGAR.
gera proga keliems su $50.00 
mėnesių Special Investment;

štai 
ant 3 
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas 
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

Reikalaujame keleto gerų vyrų re- 
presentuoti mus;' geras atlyginimas 
geriems vyrams. Savo visą arba liuo- 
su laiku .

GARY BROKERAGE CO. 
1538-127 N. Dearbom St. Chicago.

arba savo pinigą galima išsi-

REIKIA gerų agentų prie bu
telinio alaus. Atsišaukite: 
SOUTH SIDE BREWING CO., 

3700 S. Halsted St.
Klauskite Mr. Fredrick

REIKIA agentų. Patyrimas 
nereikalingas, jokio mokslo ne
reikia. Mokame savaitinę algą 
ir komišin. Lengvai uždirbsite 
$10,000.00 į metus. Kreipkitės 
į Naujienų ofisą 370. prisiųs- 
dami savo antrašą, ir kur ga
lima bus pasimatyti.

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

431

MUTUAL CASUALTY
CO.,

S. Dearbom St.
Room 911-912.

REIKIA patyrusio vyro į 
plunksnų dirbtuvę. Turi mo
kėt kalbėt lenkiškai. Atsišau
kite Naujienos 371.

RAKANDAI
DIDELIS* BARGENAS

Labai pigiai parduodu fruntinės 
rakandus (fumiture). Savininką ga
lima matyt vakare 4 vai.

916 W. 32nd PI
2 fl.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai. Pardavimo priežastis, 
važiuoju Lietuvon.

J. JUZĖNAS,
939 W. 34th St.

2-os lubos, užpakalis.

PARDAVIMUI anglinis, prie daik
to ir gasinis pečius, tik keli mėnesiai 
vartotas. laibai greit parduodu, ka
dangi ant farmų važiuoju. Taipgi 
Mildos Teatro šėrai

3258 So. • Union Ąve.
3 lubos, priękis.

PARDAVIMUI rakandai (fornitu- 
re) dėl 4 kambarių; parduosiu labai 
pigiai už tai, kad greitu laiku važiuo 
ju į Lietuvą.

Kas nupirks ,galės ir gyventi 320'1 
So. Auburn Avė. 2-os lubos, užpaka
lis.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, najos seklyčios setas ir Ice Box. 
Viskas verta $850.00. Parduosiu pi
giai. Galima matyt visada.

1341 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai (fumiture). Pardavi
mo labai svarbi priežastis.

1 1422 S. 49-th Ct. Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė IR V£L BARGENAS ŠIA SAVAITĘ 
visokių tautų apgyventa apielinkė, biz Pardavimui 8 farmos Illinois, tarpe 
nis įdirbta per daug metų. Priežastis 196 lietuvių ūkininkų. Javai, gyvu
lis pardavimo — savininkas išvažiuo-. liai, padarai, tik važiuok ir gyvenk.
ja Lietuvon. Turi būt parduota grei
tai ir pigiai. Naujienos No 867.

SPECIALIS BARGENAS
5 pas. tuoring ant.
7 pas. Studebaker
7 pas. Studebaker
5 pas. Oakland
1920 Clevrolet 5 pas. tuoring $825.00
5 pas. Maxwell tuoring
1919 5 pas. Oakland tuoring $500.00
Kitokių išdirbysčių ir modelių iki 

$1200.00.
Atdara vakarais
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 Michigan Avė.
Calumet 5310.

$100.00
$200.00
$250.00
$300.00

$425.00

PARDAVIMUI 1 tono trokas 
labai pigiai, turiu greit išvažiuoti 
į Lietuvą.

K. ŠLEINIS,
551 W. 14 PI .

AUTOMOBILIŲ BARGENAI
Reo — Studdbaker — Max- 

well ir Overland touring karai 
$100.00. Cash, likusius ant 12 
mėnesių išmokėjimo, nupirksi 
bile kurį iš visų. Pirmos klesos | 
meeha n iška m pade j i me, 
rantuoti.

AJAX AIHO CO. 
832 E. 43rd St.

Tel. Oakland 2791.

gva-

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdhbti, 

pardavimui labai žema kaina, 
gi senus sutaisau.

J. ZAKES, 
Western Tire Retreading 

and Vulcanizing, 
2514 S. Halsted St.

PARDAVIMUI

Taip-

PARDAVIMUI anglių ir pašaro 
biznis didelėj kolonijoj; viskas,' ata
kas ,arkliai ir vežimai. Ateikite pama
tyt.

WEST PULLMAN COAL CO. 
12315 Lowe Avė., 
West Pullman, III.

Tel.: Pullman 633
Po 6:00 v. v. tel. Pullman 6719 .

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor, ei 
ęerai, tabakas, kendės ir soda foun- 
tain už visai žemą kainą. Biznis ge
rai eina, arti mokyklos, rendos $25 į 
mėnesį ir pragyvenirtitii 8 kambariai. 
Priežastį patirsit ant vietos.

JOHN KOVALIAUSKAS, 
2700 Wallace St.

BUčERNfi PARDAVIMUI 
LABAI GEROJ 
BIZNIO VIETOJ. 
ATSIŠAUKIT

4802 S. LINCOLN ST.

PARDAVIMUI saliunas, kuris idirb 
tas per daugelį metų, apilinkėj daug 
šapų, arti 19-os ir Canalport Avė. 
Cash, arba mainysiu ant automobi
lio.

• 1864 S. Seward St.
Tel. Canal 4123.

PARDAVIMUI grosernė pi
giai geroj apgy ventoj vietoj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3343 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, sve
timtaučiais apgyventa, gerai 
biznis eina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5200 S. Union Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parlor: cigarai, tabakas, cigare- 
tai, kendės ir visokių smulkme 
nų krautuvė.

552 W. 18 St.

PARDAVIMUI saliunas. Labai ge
roj vietoj, apgyventa visokių tautų. 
Pardavimo priežastį, patirsite ant vie
tos. Kreipkitės

3601 W. Granshaw St.
Tel.: Kedzie 129L________________

PARDAVIMUI saliunas su 
barais ir visai įtaisymais labai 
geroj vietoj, prie pat švento 
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi

mo priežastis, važiuoju Lietu
von.

4547 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2Jjų krėslų 
barberne labai pigiai. Pardavi
mo priežastis, savininkas nusi
pirko kitą biznį. Atsišaukite 
greitai.

1434 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai. Parduosiu 
pigiai—už pirmą pasiūlymą.

927 W. 54th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lietuviais, rusais ir len
kais apgyventoj. Biznis nuo se
nų laikų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

828 W. 14th St.

Viena 100 akerių, antra 93 akerių tre 
čia 60 akerių Visų geri budinkai, ir 
1% mylios iki turgavo miesto, arba 
mainysiu ant namo Chicago. Galima 
pirkti su mažu įmokėjinvu

P. D. ANDRIKAS, 
3933 S Artesian Avė

EXTRA.
Atsišaukit kuogreičiausiai, jei norit 

iKyti gyvą biznį įvairų smulkių pre
kių. Geriausia vieta, trijų gatvių 
kampas. Staką parduosiu suskaičius 
už tos dienos kainą.

4572 Gross Avė ir 46-ta gat.

PARDAVIMUI ~
SALIUNAS
LABAI PIGIAI

4914 S. Ashland Av

PARDAVIMUI groserne ir bu 
čemė labai geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugmetų, ant 
Town of Lake. Pirmas atsišau
kęs, laimės. Priežastį patirsi
te ant vietos. Kreipkitės Nau
jienos 369.

PARDAVIMUI grosemė, biz
nis gerai išdirbtas; priežastį pa- 
tiriste ant vietos.

358 Kensington Avė.

PARDAVIMUI kriaučiaus 
storas: valymo, prosymo, tai
symo ir naujų drabužių siuvi
mo. Turi būt greitai parduotas.

2131 W. 21st St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Riznis išdirbtas.

4213 S. Campbell Avė.
,>V . . M ■’.

PARDAVIMUI saliunas, kar
tu namas ir biliardiniai 
stalai.

1750 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas iš 
priežasties važidvimo tėvynėn. 

1537 W. 46th St.

NAMJU-2EME.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas su dviem lotais; taipgi 

rakandai ir gyvuliai. Atsišaukite pas 
savininką 4717 S. Kolin avė.

Imkite Archer-Cicero karus; išlip
kite ant Kildare av.; paeikite % blo
ko į vakarus.

Taipgi, mednis namas su 5 kamba
riais be rakandų, su 2 lotais. Cash.

5415 S. Kolin Avė.

DIDELIS PIGUMAS.
Kampinis mūrinis naujas namas 

naujojs mados įtasymai 2 bizniai ir 6 
flatai po 6 ir 5 kambarius .Lotas 50x- 
125. Rendos $400.00 į mėnesį: mainy
siu ant geros farmos. Rašykit arba 
atsišaukit pas B. JASUDAS

2015 So. Robey St.

NAMAS pardavimui, krautu 
ve su pragyvenimu, elektra 
gasas. Rendos neša $74.00 
mėnesį.

1800 So. Jefferson St.

ir

DARBAS IR SVEIKATA
Niekad bedarbės .nėra ant ūkių, taip 

pat ir sveikata ilgiau tęsiasi. Many
dami pirkti gerą ūkę, o nebrangiai, 
ateikit pasikalbėt su išleidėjų laikraš
čio “Amerikos Ūkininko”, o daugiau 
sužinosit kaip iš visų garsinimų. Bu
siu Chicagoje, Subatoj rugpjūčio 13 d. 
pas Juozapą Grušą, 3147 S Halsted 
St., o nedėlioj ,rugpjūčio 14 pas Anna 
Shimkus, 114 E. 107th St., Roseland, 
arba rašykit M. Valenčius Box 96, 
Hart Michigan.

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
prie 44-os Fairfield Avė., Brighton 
Parke, arti lietuvių bažnyčios. Atsi
šaukite:

3341 So. Aubum Aye.
3-os lubos užpakalyj

_______ —.......................... -4—-----
PARDAVIMUI naujas mūrinis 3 

aukštų namas, po 5 dubeltavus kam
barius ir krautuvė; užpakalyj 1 pa
gyvenimo, Storas ir 2 automobihaus 
garadžius, Garfield Park. Rendos $125 
į mėnesį. Kaina $10,500

JOS AUGAITIS, 
819 W 38rd St.

PARDAVIMUI 110 akerių farma su 
triobomis ir visais gyvuliais Parduo
siu pigiai, nes noriu išvažiuoti į Lie
tuvą už nuošridų pasiūlymą pirnvutf- 
niam. Atsišaukite

JOHN MOCKUS,
R. 1 Hart, Mich

Norinti atvažiuoti pažiūrėti, galės 
savaitę prabūti veltui

PARDAVIMUI 2 lotai prie 47th 
Place ir Westem Boulevard. Parduo
siu pigiai, už pirmą teisingą pasiūly
mą. Savininkas apleidžia miestą. 
Tel.: West 1316 J.

7185 So. Campbell Avė.

Norintieji gerų įeigų, praper- 
tė pigiai, 28^x147 medinis 24 
kambarių namas: toiletai, ga- 
sas. Rendos $65 į mėnesį. Kai
na $3,600. Savininkas

832 W. 37th St.

RETA PROGA PASIPELNYTI
Turi būti parduota greičiausiu 

laiku lietuvių kolonijoj du mūri
niai namai su $4000 vertės gro- 
serio bizniuin. Viename name 2 
štorai su pagyvenimais apačioje 
ir 5 kambarių flatas viršui ir 
antrame name 2 flatai 4 ir 5 
kambarių. Rendos neša $90 į 
mėnesį. Groserio biznis gerai iš
dirbtas, neša į $100 į dieną. Kai
na tiktai $9800. Tai yra aukso i 
maina, nepraleiskit šios progos. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukit tuojaus nuo 
9 vai. iki 11 vai. ryto ir nuo 3 iki 
6 vai. vakaro pas

E. W. BAKSZEVICZ,
3301 So. Halsted Str., 

Tel.: Boulevard 6775.

PARDAVIMUI 10 Šerų Elgin Mo
tor Co. $57.50; 10 šėrų Co-operative 
Society of America $210.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Tel.: Englewood 187

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pflnai išmokami į ma
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vcdSjds,
3301 So. Halstefft St.. Chicago, UI.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pąs- 
portai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insurinai, ir t. t

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas trijų pagyvenimų po šešis kam
barius. Visi naujausios mados įtaisy
mai. Namas randasi ant Albeny Avė. 
ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą {mokėjimą. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui 6 pa
gyvenimų muro namas su štoru; ak
meninis frantas; elektra, vanos, na
mas labai geras ir geroj vietoj ant 
Bridgeporto. Noriu parduoti arba 
mainysiu ant gero namo be biznio, 
South Sidėj ar ant Bridgeporto 
geroj vietoj.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St.

Phone BoUl. 5009

bile

PARDUODU labai greitai na
mus ir lotus, puikiausiose vieto
je su geriausiais įtaisymais, pa
gal naujausios mados.

Taipgi lotai geriausiose vieto
se Chicago su visais įtaisymais, 
curie yra apmokėti. Platesnių 
žinių kreipkitės pas

J. JONIKAS, 
8357 S. Morgan St.

Tel.: Vincennes 1873.

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str„ Chicago, III.

| ,EXTRA
i Presėjo parke kampinis 8 aukštų 
mūrinis naujas namas, naujos mados, 
14 flatų po 6 ir 5 kambarius pečiais 
šildomas. Rendos $700.00 į mėnesį. 
Lotas 50x130; mainysiu ant steam 
heat namo, arba už Chicagos kokio 
nors namo. Rašykt arba atsilankyk 
pas: M. ABROMAVICE

2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais,-su skiepu visokiam 
padėjimu randasi

545 W. 32nd St.
NORINTIEMS ILGAI GYVENTI. 

Gyvenkit tyram ore.
2 flatų namas po 5 kambarius: 

gasas, elektra, vanos, garadžius 2 au
tomobiliams, bamėt } Jjarvč su ver
šiu, 70 vištų ir kampinis lotas dar
žovėms užsėtas; gatvė ištaisyta ir iš
mokėta; 2 blokai iki karų. Labai pi
giai, kadangi navininkas važiuoja j 
Lietuvą. 1503 W. 112th PI., Morgan 
Parke.

6 kambarių namas: gasas, vana, 
kambariai labai dideli ir šviesus — 
galima labai pigiai pirkti, nes savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. 4035 So. 
Artesian Avė.

PIRKIT farmas didžiausioj lietuvių 
ūkininkų kolonijoj Amerikoj, kur jau 
yra apsipirkę 463 lietuviai farmas. 
čia apsigyvenę jausitės kaip senam 
krajui, nes jau 5 kaimai yra lietu
viais apgyventa. Čia yra labai geros 
žemės todėl čia toks didelis skaičius 
lietuvių ir apsigyveno. Interesuojan
ti farmu pirkimu atsišaukit laišku: 
J .A. ŽEMAITIS R. 1 Fountain, Mich.

40 akrų farma, 23 mylios nuo Chi- 
cagos geriausia žemė; puikus budin
tai, sodas, gyvuliai, mašinos, javai. 
Tuojaus gali eiti gyventi. Kaina su 
viskuom $10,500 — didelis bargenas 
greitam pirkėjui.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St. 

Phone Boul. 5009
EXTRA.

'PARDAVIMUI 8 kambarių namas: 
garu šildomas, garadžius 3 mašinoms, 
extra lotas. Parduosiu pigiai iš prie- 
žastes einu į biznį. Atsišaukite:

CHARLE GURINĄS
4289 S. California Avė.

Tel.: Lafayette 5864

PARDAVIMUI stuba 2 po 4 
kambarius flatai: gasas, mau
dynė; lotas 44x125 ir didelė bar 
nė.

4240 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI namas su kepykla 
—juodos duonos, baltos ir kėksų, biz
nis nuo senai išdirbtas, visi reikalin
gi duonkepyklai įrankiai. Vieta randa
si lietuviais apgyventam mieste — 
Westville, III. VienintSlė lietuviška ke 
pykla, taipgi galima daryt biznį ir su 
kitais mažesniais apielinkėj esančiais 
miesteliais. Kaina tik $15,000.00.

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

Saliunas ir namas parda
vimui. Puikiausioj vietoj 
ant Town of Lake. Atsišau- 
kit.

4958 S. Hennitage Avė

PARDAVIMUI namas lietu
vių apgyventoj vietoj, tinkantis 
šaitano bizniui. Kaina $7,000.00 
Įmokėt $3,500.00

S. GAVORA, 
1745 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 25x125 pėdų 
41st ir Roskwell sts., Brighton 
Parke.

4536 S. California Avė.

Kas pirmas atsišauks, tas tą bar- 
geną gaus. Turiu 2 lotu Gary, Ind. 
Parduosiu už cash, arba mainysiu ant 
automobilio —turi būt greitai parduo
ti. Kreipkitės

M. F. DONAUSKAS, 
3303 S. Morgan St.

z—................. .
VALENTINE DRE8MAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

PARDAVIMUI — 4628 Wentworth 
Avė. Krautuvė ir flatas, gerame pa
dėjime; kietmedžio grindys ir elek
tros šviesa. Kaina $4,000.00 .

DRAPER & KRAMER 
6707 Stony Island Avė.

REIKIA vyrų mokintis barbeno 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Pardavimui—bargenas
2 augštų niūras 4 šeimynų arti 
Morgan St., artba mainysiu ant 
automobilio. Kaina $4,2OO.

C. P. Suromski & Co.
3346 Sp. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui geras mūrinis namas, taip
gi ir 80 akerių farma; mainy
siu ant bučernes. Atsišaukite 
pas savininką.

3278 Archer Avė.

PARDAVIMUI «Tubdltavas 2 
aukštų medinis namas ir lotas; 
krautuvė ir 3 flatai su elektrų 
ir gasu.

1947—49 Canalport Avė. 
2-as aukštas.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 5 ir 4 kambarių. Skalbyk
la skiepe, gasas ir toiletai: grįs
ta alley, skersai nuo Public 
School. Kaina $2,900.00.

928 W. 37th St. 1 fl.

PARDAVIMUI 2 augštų po 5 
kmbarius namas. Elektra, 
sas, maudynės, skiepas — 
džiu viskas pirmos klesos.

4438 S. Sawyer Avė.

ga- 
žo-

PARDAVIMUI 2 mūriniai 
namai ant vieno loto. Vienas 
namas 2 augštų po 4 kamba
rius, kitas 1 augšto 4 ir 3 kam
bariai. Pigiai, už $5,300. Atsi
šaukite 1643 Lincoln St., 2-os 

lubos užpakalis, įėjimas per 
vidurį. Pardavimui namas prie 
Hoyne Avė.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI.

6 kambarių cottage, visi įren
gimai pirmos klesos: elektros 
šviesa ir garadžius, netoli 39 
gat. ir Albany Avė. Didelis bar
genas $2,500.

2 pragyvenimų medinis na
mas po 6 kambarius netoli 38 
gat ir Kedzie Avė. $2,900.

Naujas 2 pragyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius ne
toli 41 gat. ir Sacramento Avė. 
$6,500.

Reyno'ds Bros.
Atdara nedėliomis 38 gat. 

Archer Avė.
Phone Lafayette 74.

ir

M. YOZAVITAS
Piano mokintojas 
3114 W. 42nd St 

Tl: Lafayette 4988.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An- 
prlų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų j visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

2)
3)
4)

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

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

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dalliarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.


