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Reikalauja užgriebi augliu kasyklas
&

Lietuvos deleg. pareiškimas

šame dagiai bylos; musų da
lykas yra išklausyti faktus.”

Kareiviai saugo kiekvieną ’ 
dalį trobesio, kuriame nagrinė
jama byla.

Nėra taikos Ghinijoje.
Teisia Rusijos socialrevoliucionierius Piety prezidentas Sun nesi

traukia iš vietos.

Reikalauja užgriebti an 
gliy kasyklas

Senatoriai tuo nori išrišti ang
liakasių streiko klausimą.

WASHIN(;TO'N, birž. 9. — 
šiandie senate išreikšta reika
lavimas, kad valdžia paimtų vi 
sas šalies anglių kasyklas, ar 
tik tiek tų kasyklų, kiek rei
kalinga yra jų, kad aprūpinus 
gyventojus anglimis už priei
namą kainą.

“Aš manau”, sakė senato
rius Lenroot, “kad ši valdžia 
turėtų duoti 30 dienų įspėjimą, 
kad ji paims kasyklas, jei 
streikas nebus sutaikintas.. Aš 
tai neskaityčiau nusileidimu 
angliakasių reikalavimams, 
bet turėtumėm kokį nors bū
dą nustatyti teisingas algas. 
Turėtų būti paimta tik tiek ka
syklų, kiek reikalinga aprūpini
mui reikalingų anglimis.

“Aš manau, kad kasyklų sa
vininkai ir angliakasiai turiMų 
suprasti, kad valdžia nebus be- 
jiegė“. <

'lokiam reikalavimui paimti 
ir operuoti anglių kasyklas ir 
daugelis kitų senatorių pritarė 
ir tik du senatoriai išreiškė pa
sipriešinimą.

Lietuviu delegacijos Ge- 
.nuoj viešas pareiškimas

\VASHINGTON, birž. 7.
(Elta). “Iš atžvilgio į visuotiną 
gyvą susiinteresavimą Vilniaus 
problema, Lietuvos . delegacija 
skaito savo priederme paskel
bti kas seka: Rėmiau ties vi
sais istorijos ir etnografijos 
daviniais, reikia pripažinti, kad 
Vilniaus klausimas yra visų-' 
pirnia klausimas sutarčių ir 
tarptautinės teisės gerbimo. Po 
to kaip lenkų-lietuvių sienos 
buvo nustatytos taikos sutarti
mi tarp Lietuvos ir Rusijos, 
L etuvos Vyriausybė norėd'ama 
išvengti kraujo- praliejimo, 
kurs? butų buvęs iššauktas, jei
gu lenkų armija butų įsiveržu
si į Lietuvą sudarė su Lenkija 
7 d. spalių 1920 metų Suval
kuose sutartį, kuri turėjo pa- 

. daryti galą karo operacijoms

statė į pietus nuo Vilniaus lai
kiną demarkacijos 'liniją. Toji 
sutartis tarpe kitų dalykų pra
matė būdą galutinai taikiu bil

du nustatyti sienas ir išrišti vi
sus ginčijamus dviejų šalių 
klausimus. Lenkija sulaužė tą 
sutartį ųt nors smarkiai apkal 
tinta Tautų Sąjungos, nepa

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokštę orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie apsiniaukę, vietomis 
galbūt lietus su -perkūnija; 
veik nebus permainos tempe-

Saulė teka 5:14 vai., leidžia
si 8:24 v. Mėnuo teka 8:21 vai.
vak. - »

liauna militariai okupavusi lie
tuvių sostinės ir Vilniaus kraš
to. Ar šioks ar toks butų sie
nų klausimo išrišimas — pir
miausia reikia išpildyti Suval
kų sutartį, Lenkijos sulaužytą;
tai 
tio 
ma

Dr.
įnisi- 

ir tuo

sine bua non), jeigu nori- 
grąžinli pasitikėjimą ir nu

statyti tvirtą taiką Rytų Euro
poje.”

Teisia Rusijos socialre 
voliucionierius

teismas jau prasidėjo. Teisė
jais — komunistai. Aštrus 
susikirtimai tarp- socialistų 

ir komunistu.

Jų

gi galima

MASKVA,'birž. 9. — Teis
mas 34 narių Rusijos Social- 
revoliucionierių partijos jau 
prasidėjo/ Jis rodo kokie ašt
rus kivirčiai yra tarp viso pa
saulio socialistų ir Rusijos 
komunistų. /

Antrojo Internacionalo ir ki
tų Europos socialistų organi
zacijų vadovai yra gilėjais 
kaltinamųjų.

Kaltinamuosius
padalinti į tris grupes. Jie visi 
yra bendrai kaltmainf 
kitko, kad jie išdavę Rusijos 
revoliuciją, gelbėję Ęolčaką 
ir DenikiiMi ir darę, suokalbius 
nužudyti I^eniną, Trockį ir ki
tus komunistų vadovus. Pir
moji grupė, kurion įeina soci- 
alrevoliucionierių partijos vir
šininkai (kaip Aneram Gotz, 
Dimitri Donskoi, Eugenija M. 
Rajner ir k.), kurie kaltinami 
yra buvime militarmės komisi
jos nariais ir darime suokal
bių. Antroji grupė 'susideda 
Lydija Kdnoplova, Semionov- 
Vasiljev ir kitų, kuriems bu
vę pavesta užmušti komunistų 
^adovus, bet kurie paskui pa
tapę išdavikais. Šios grupes 
advokatais yra žymiausieji 
bolševikai. Trečioji grupė su
sideda iš' partijos narių, kurie 
žinoję apie suokalbius, slėpę 
suokalbininkus ir šiaip tapo 
įmaišyti.

'Pradžioj * bylos kaltinamieji 
pasipriešino tam, kad visi trįs 
teisėjai yra komunistai ir to
dėl negali būti teisingais lin
kui savo politinių oponentų. 
Teismas po aštraus susikirti
mo, atmetė tą pasipriešinimą. 
Kaltinamieji taipjau pasiprie
šino ir paskirimui Nikolai V: 
Krylenko, kaipo vyriausiojo 
prokuruoro, nes jis liegali būti 
teisingas linkui jų Kaipo galva 
revoliucinio tribunalo ir kad 
jo 0ati gelbėjo 'tyrinėti tą bylą.

Tarp žymiausių kaltinamųjų 
gynėjų yra Belgijos socialis
tas Emile Vandervelde, Antro
jo Internacionalą prezidentas 
ir buvęs Belgijoj ministeris. 
Jis labiausia ir priešinosi teisė
jams ir prokurorui. Jis tarp 
kitko pareiškė, kad kaip matyt, 
Rusijoje yra kitokis 
mas teisingumo, negu 
je.

jPi rmii ni nk a u j a nt i s 
Piatnikov atmesdamas 
priešinimus teisėjams, 
kė:

“Suprantama, mes

tarp

Belgijo-

teisėjas 
nasi- 

pareiš-

nesame 
bešališki, bet musų bešališku
mas yra interesuose revoliuci
jos. Tuę> pačiu laiku mes ne-

| PEKINAS, birž. 8. — Pas
tangos suvienyti visą Chiniją 
veikiausia nueis niekais,e pieti
nės Chinijos prezidentui 
Sun Yat Šen atsisakant 
traukti iš savo vietos
sudaryti vieną valstybę su vie
nu prezidentu. Dr. Sun atsisa
ko rezignuoti, nors ’ daugelis 
vadovų jį ragina tai padaryti. 
Jis betgi netik atsisako* rezig
nuoti, bet dar’j ieškosi sau ša- 
uninkų tarp senojo parlamen
to narių', kuriuos šiaurinė Chi- 
nija pripažįsta dabar savo val
džia.

Gen. Wu Pei Fu pasiuntė 
senająm prezidentui Li'Yuang 
Hufig pasisiūlymą tuoj^ps re
zignuoti iš savo vietog jei Li 
užims prezidento jiičlą. Tą patį 

 

pasiūlė ir wW u^pagelbininkas. 

 

Tai dėlto, kad nebūtų mažiau
sios nuožiūros apie.> karininkų 
'darinių spaudimo į ųaują vald
žią. * <•'" "V

Teis uniją viršininkus Lietuvos žinios

Tarsis su gatvekarių

CHJCAGO. — Gatvekarių 
darbininkai ateinantį panedėlį 
vėl tarsis su grttvekarių kom
panijos viršininkais. Trumpas 
pasitarimas buvo ir vakar.

Gatvekarių darbininkai : 
ko, kad jie streikuos, jei kom
panija bandys priversti juos 
padengti iuipiginimą karterių 
nukapojant jų algas.

Kompanijos viršininkai • gi 
sako, kad jie dar nereikalavę 
priimti algų nbkapojimą, - tik 
pristatę darbininkams padėtį, 
kokia susidarė delei nupigini- 
mo karterių.

Kalbama, kad dlaiĮjiniinkai 
sutiktų priimti mažą algos nu- 
kappjimą, bot tada pareikalau
tų permainyti darbo sąlygas ir 
didesnės mokesties už darbą 
nedaliomis ir šventadieniais.

Apleis Sileziją.

atsižinoti apie

Pranašauja geležinkelie- 
čiy streiką liepos 1 d. 

------ *—
GINCINNATI, birž. 9. — še

šių geležinkelių dirbtuvių vir
šininkai susirinks birželio 24 
dieną, Chicagoje, kad suskai
čius geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų hafs-us paskelbimo 
streiko klausime. Tie balsai tu
rės sugrįsti iki birž. 25 d.

.Streiko balsavimo blankos 
jau tapo išsiuntinėtos. Bet bu
vo tartasi, kad jos btrtų sugrą
žintos iki birž. 30 d., teČiaus 
paskui laikas sutrumpinta pem 
kioms dienoms, kad geležinke
liečiai galėtų

I badavimo pasekmes dar .prieš 
liepos '1 d., nuo kada pradeda 
veikti ‘algų nukapojimas.

Unijų viršininkai sako, kad 
geležinkelių diijituvių darbi
ninkai sustreikuos liepos 1 d., 
jei visuotinu balsavimu bus 
nutarta skelbti streiką.

Tuo pačiu laiku eina pasita
rimai ir tarp visų kitų gele
žinkeliečių apie bendrą veiki
mą, nes veikiausia Jų visų al
gos bus nukapotos.

Geležinkeliečiai dabar daria- 
r»i atsišaukti į prezidentą Har- 
dingą ir prašyti jį sustabdyti 
algų nukapojitną, nes naujo
sios algos darosi tokios, iš ku
rių darbininkai nebegalės pra
gyventi.

J v

CHICAGO. — Namų buda- 
votojų tarybos prezidentas 
Fred Mader, gaso darbininkų 
unijos prezidentas “Big Tini” 
Murphy ir teatrų janitorių* 
unijos prezidentas “Con” Shea 
bus teisiajni birželio 18 dieną, 
jfe yra kaltinami kaipo netie
sioginiai dalyviai užmušime 
.dviejų policistų. Jų byla bus 
nagrinėjimą teisėjo Thomas 
Taylor, Jr. teisme. Murphy 
ir Mader yra paliuosuoti užsi- 
stačius po $75,000 kaucijos. 
Shea tebėra kalėjime.

Prieš kiek laiko vieną naktį 
liko užmušti. du policistai. 
Nors užmušėjai ir dabar tebė
ra nesugauti, bet tuojaus pa
daryta puolimai ant unijų raš
tinių ir šimtus unijistų areš
tuota, o unijų viršininkus ap
kaltinta, kad buk tai su jų ži
nią visa tai tapo padaryta ir 
kad tų policistų užmušėjistes 
buk jie yra sukurstę.

Mader ir dabar yra teisia
mas sąryšyj su budavojimu 
Drake viešbučio. Jį kaltinama, 
kad jis kartu su kitais padaręs 
suokalbį trukdyti to viešbučio 
budavojimą.

Amerikos mokslas-Lie
tuvai į pagelby

WASH&ŠiGTON, birž. 7. (El
tą). — Lietuvių prietelius, 
Princctoiwn’o Universiteto pro
fesorius HarohFąs H. Beiider, 
renka parašus žymiausių Ame
rikos mokslavyrių po peticiją, 
kurioje prašoma Amerikos Val
džios pripažinti de jure Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos res
publikas. Peticijos tekstas 
trumpas, bet gilaus turinio ir 
labai reikalingas, nes išeina iš 
pačių viršūnių Amerikos inte
ligentijos.

Peticija žadama inteiktikne- 
trukus. \

visuose Amerikos teatruose, 
vėliau juos žadama persiųsti 
Europon. Kompanija kreipėsi 
į Lietuvos Atstovybę dėl pagel
bės ir tarpininkavimo. Pra-j' 
šomoji pagelba*jai bus teikia-' 
ma.

Aplankys Lietuvos universitą.

AMERIKOS KOMPANIJA
FOTOGRAFUOS LIETUVĄ.

WASHINGTON, birželio 7. 
dieną (Elta). — Prezidentas 
vienos iš žymiausių Suv. Vals-. 
t i jose mergaičių kolegijų Vas- 
sar Kolegijos, Poughkeepsie, 
N. Y. — prof. II. Mac Crackcn 
šią vasarą važiuoja Į Europą, 
kur praleis visą žiemą belan-’ 
kydamas Europos universite-^ 
tus. Tarpe kitų aplankys ir 
Lietuvos Universitetą Kaune., 
Lietuvos Atstovybė teikia jam 
reikalingų rekomendacijų.

Kam leido rabinui sakyti 
mokslą bažnyčioj.

pa-

TROY, Ala. —+: Trys augštes- 
nieji • Episkopalų bažnyčios 
dvasininkai patraukė tieson

sa- kunigą clr. Richardą Wilkinso- 
ną, š^. Jono episkopalų bažny-' 
čios rektorį Mbntgomery, Ala., 
už tai, kam jis savo bažnyčioj 
leido žydų sinagogos Bith-Al 
rabinui Williain Schwartzui 
sakyti pamokslą. Savo pamok
sle rabinas kalbėjo apie naujo- 
vinių žydų ifusistatymą link 
krikščionių. Jis pareiškė, bę ki
ta kQ,vkad modernieji žydai

Smerkia kongresmanus 
Bandys pašalinti nedraugingus 
darbininkams kongreso narius.

CI'NiCINNATI, ()., birž. 9. — 
Metinė Amerikos Darbo Fede
racijos metalo darbininkų de- 
partameųto konvencija pas
merkė kongresą ir valstijų le- 
gislaturas kaipo organizuotų 
darbininkų priešus ir nutarė šį 
rudenį vesti nepartinę 'politinę 
kampaniją, kad pąšalmus vi
sus neprielankius darbinin
kams kongresmanus ir iegisla- 
torius ir kad jų vieton išrin-1 
kus darbininkų šalininkus. Re
zoliucija tapo priimta vienbal- 
šiai.

Departamento prezidentas 
James OConnell tapo įgaliotas 
apsilankyti visuose ‘ kongresi
niuose diistriktuose, k^r yra 
neprielankus metalo darbinin
kams atstovai ir vesti' prieš 
juos aktyvę kampaniją.

WASHINGTON, birž. 7. d. 
(Elta). —- Viena iš žymiausių 
Amerikos jodomųjų paveikslų 
kompanija “Post Pi et u re Cor
poration” siunčia šią vasarą 
savo žmones į Lietuvą nufoto
grafuoti Lietuvos žymesnių 
vietų, įstaigų ir žmonių — žo
džiu sakant, visa, kas Ameri
kos žmonėms galėtų būti svar
bu ir naudinga sužinoti apie 
Lietuvą. - Ateinantį rudfenį jų 
nuimti paveikslai bus rodomi

CEDAR RAPIDS, la., birž. 
9. — Max Palmer, dirbęs prie 
budavojimo naujo rezervuaro, 
liko ližmuštas dinamito eks- 
p'liozijos. Jo lavonas tapo iš
mestas į orą 90 pėdų.

DONDONAS, birž. 9.—Lon
dono laikraščiai praneša, kad 
partija, kuri bando pasiekti 
Augščiausio pasaulyj kalno 
Everest viršūnę, užlipo 26,890 
pūdų, ko dar jokis žmogus ne
bus paskęs.

Kol auksinai 
dar pigus.

Tai-PARIŽIUS, birž. 8.
kin inkų ambasadorių taryba 
užbaigė pri renginius atidavi
mui Silezijos Vokietijai ir Len
kijai. Mėnesio pranešimas, 
apie talkininkų kariuomenės

tas veikiausia birž. 11 d., 
kad Silezija bus evakuota 
pos 11 d.

lie-

Graikai šaudo turkus.
KONSTANTINOPOLIS, birž. 

8. — Graikų laivynas bombar
davo Turkijos miestą Sansun 
prie Juodųjų jurų. Bombarda
vimas -pridarė kiek nuostolių.

Holdingas yra darbininkų 
priešas, sako geležinkeliečiai. /

HOUSTO'N, Tex., birž. 8. — 
Lokomotivų pečkurių ir inži
nierių brolijos konvencija pri
ėmė rezoliuciją, kurioj prezi
dentas Hardingas yra pasmer
kiamas^ kai|x> priešas organi
zuotų darbininkų ir raginama 
visus unijos narius rūpintis, 
kad jis daugiau nebūtų išrink
tas.

Juozo ir Marijos sūnų, — kas, 
žinoma, yra priešinga krikščio
nių bažnyčiai, kuri skelbia, 
kad Jėzus buvęs Dievo sūnūs.

Teisipas betgi nerado, kad 
leisdamas rabinui sakyti pa
mokslą bačhvčioj kunigas butų 
papiCdęs baustiną nusikaltimą, 
ir jį paliuosavo.

Skerdžia žydus Ukrainoje
LONDONAS, birž. 9. — Iš 

Helsingforso pranešama, kad 
Virkštančiai žydų liko išskers
ta nesenai sumišimuose Ukrai
noje.

Meta vokiečius darbininkus iš 
i butų.

BRESI^AU, Silezijoj, birž. 8. 
— Gautomis žiniomis, lenkai 
vėl atnaujino slavo, terorą Sile
zijoje ir prievarta meta iš būtų 
ir iš darbo vokiečius darbinin
kus ir valdininkus.

PINIGŲ KURSAS
Vakai’, birželio 9 d., užsienio pini

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

Anglijąs 1 s v. sterlingų ....... $4.49
Austrijoj 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $8.39
Danijos 100 frankų ........... $22.00
Finų 100 markių ................... $2.15
Franci jos 100 frankų ........... $9.06
Italijos 100 lirų ................... $5,18
Lietuvos 1001 auksinų...... .......... 35c.
Lenkų 100 markių ............... 2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $17-60
Olandų 100 guldčnų .. 
švedų 100 guldSnų ... 
šveicarų 100 markių 

Vokietijos 100 markių

Priešinasi paskolai Vokietijai.
PARYŽIUS, birž. 9. — Ban- 

kierių komitetas yra griežtai 
nusistatęs, kad negalima nė 
svarstyti apie suteikimą inter
nacionalinės paskolos Vokieti
jai kol nėra pilno susitarimo 
tarp Vokietijos kreditorių, ku
rie atsitikime butų ir skolin
tojai. ■

Šiandie bankicriai vėl svar
stė savo raportą kontribucijos 
komisijai.

Pasimirė Lillian Russell.
PITTSBURGH, Pa., birž. 6 

— Vakar čia pasimirė pasku
busi aktorė ir profesionale 
gražuolė Lillian Russell Moore. 
Ji nesenai lankėsi Europoj su 
valdžios pasiuntinybe — tyri
nėti immiigraciją. Grįždama 
namo; ant laivo laike audros 
ji parpuolė ir susitrenkė. Dėlei 
to ji susirgo ir visai netikėtai 
mirė.

Uždraudė pikietuoti audinyčią.
MANOUIESTER, N. H., b. 

8. — Superior teisino teisėjas 
Sawyer išdavė laikinį injunc- 
tioną, kuriuo audinyčių darbi
ninkų unijoms draudžiama pi
kietuoti Amoskeag Mfg. Co. 
dirbtuvę ir kliudyti tos dirbtu
vės operavimui pagelba strei
klaužių.

RYMAS, birž. 9. — Vakar
$39.02 atstovų butas 209 balsais prieš 
$25.98 j 77 išreiškė valdžiai pasitikėji- 

135c/ ni^ j°s užsienio politikoje; ’

Kol-kas Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai tebėra pigus. Jie gali pakilti urnai, kaip tik 
Vokietijai bufs duota žadamoji paskola. Markės 
išauksinai vargiai bus kada-nors pigesni. Už 
dolerius dabar jų daugiausia gauti ir daugiausia 
pagelbos suteikti Lietuvos žmonėms.

Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, 
tegul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio 
markių atpigimo, o tai geriausia galite padaryti 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra viena iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų 
Amerikoje. Su kiekviena diena vis didesnis 
žmonių skaičius siunčia pinigus Lietuvon per 
Naujienas. Tai yra todėl,

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

2) kad Naujienos parode didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriaųsia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; l ' ‘ 1

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at-

\ siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYr|J CHICAGOJE

3210

1614

4138

9663

0672

' BRIDGEPORTO SKYRIUS
So. Hal&ted St., Tel. Boulevard

T0WN OF LAKE SKYRIUS
West 46th Street, Tel. Boulevard

BRIGHTON PARK SKYRIUS
Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 Weat 120th St., * Tel. Pullman 0169

> ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th StM Tel. Pullman 0659



Išleistuvės

Tel. Randolph 4758DETROIT, MIGHIGAN

Kad Geriau Miegoti

gerą miegą

Didelis Piknikas PRANEŠIMAS
Didelis Iškilmingas Piknikas

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

Didelis Metinis rauges

PiknikaS

7603
7602

7478
7394

tarė $ tepąs, 
tokias vietas 
žmones mo

vusi
nu-

7395
7257
7092
4716

$6.75
$9.00

$22.00

GEO. M. CHERNAUCKO 
DARŽE, LYONS, ILL.

U galvos paša- 
s kurtus panau

PASTABA: Imkit Archer Avė. 
karus iki City limit,, o paskiau 
Joliet, III. karus iki Justįce Park.

vertės $10.00 už 
vertės $19.00 už 
vertės $35.00 už

. $1.00
*$1.00

$1.00

BLINSTRUPO DARŽE 
(LEAFY GROVE) 

Willow Springs, III. .

Ęiti žmons mėgsta jį 
biskį šiltą

Išgerti vieną Borden’s 
pieno stiklą einant gulti 

yra rekomenduojama kai- , 
jo dalykas suteikiantis Į

Contenental /
Nuo dabar šitas Restaurantas yra

Leonas Paukšta ir Juozas Valižius, Vedėjai

S.W. BANES 
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicag 
Phone Central 2560 

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

Brunswick, Columbia ir 
Didelis pasirjnkinvas. 

.............................. už $65.00

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

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

Ant iimokesčių, jei pagei 
;' daujama.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 53G 

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St., Chicago.

Tel. Yards 4681

Rengia 
LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠELPINIS 

KLIUBAS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmaestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St..........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tek: Hyde Park 3395

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavif* St.
Telephone Canal 2552

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

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

—Yra ko rupintis.— Dauge
lis parvažiavo ir, lyg ant kars
tos kėdės pasodintas žmogus 
šoka ir šauna čia atgal.

-Supaisysi! — atrėmė. — 
Antai Kemeklis atraše laišką ir 
jame sako, kad 'Lietuva, tai ro
jus. Jis jau gavęs vietą už 
policistą ir nieko daugiau ne
veikiąs, kaip tik amerikiečius 
šventadieniais varąs į bažny-

matai! —- pastėbe 
Tu artojum "būt ne-

Taigi Draugai ir 
lankyti į jnusų iškilmingą pikniką 
praisų ant įvairių gėmių. F 
dinti jūsų norus.

PASTABA
veš. Paskiau Berwyn Lyons Karą ir išlipkit' prie Harlem 
Avė, ir Ogden Blvd. Eikit į pietus, ten daržas.

Orinčioje viskas suardyta. 
Asloj stovi daiktų prikimšti 
dideli lagaminai. Pažįstamieji 
ir draugai vienas po kito ren
kasi j išleistuves.

Nuoširdžiai kviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites atsilankytį ant šio 
iškilmingo pikniko, nes bus puiki muzi
ka, prie kurios galėsite linksmai laiką 
praleisti ir tyru oru atsikvėpti.

Kviečia KOMITETAS.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui drafus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą g var antuoj ame.
Elektriškam darbui 

7101 
1892

kelioliką 
Visą laiką 

savo gyvenimu jie bo- 
Nei .durnais panikę 

pei miesto užimąs ir

Tel. Hayn
JOSE

Lietis 
Kambaris 30t 
Kamp. Milwai 
Ofiso vai.: nuo 

iki 9 v\kare

' Rengia

Leb. G. 0. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporlo

7 akmenų, nikelinis
15 akmenų
17 akmenų

Nedėliojo, Birželio-June 11 922
Pradžia 9 valandą iįj ryto. 

Įžanga ypatai 35c.

K. GUGIS
? ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborr. St., Room 1111-13 

Tek Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iSskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

—Na, sudie!
—'Laimingos kelionės'— ta

rė liekantieji.
'Paspaudė delnus, atsibučia

vo- ir išėjo pro dideles geležines 
duris. Ir jie apleidžia tą auk
so pertekusią šalį! Ten juos 
traukia kažkas brangesnis už

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Tel. Franklin 3110

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

Šiuomi pranešame visiems Town of Lakęs 
Lietuviams, kad atsipirkome vieną iš didžiausių 
Restaiirantų ant Town of Lake — !--------------
Restaurant 
lietuvių ir gamina gardžiausius valgius kaip 
lietuviškus taip ir amerikoniškus.

Nuųai Town of Lakęs lietuviai turės progą 
pažinti lietuviškų valgių skonį, nes šito Restau- 
ranto ir yra tikslu gandinti gardžius valgius ir 
duoti inteligentišką patarnavimą dėl visų tų ku
rie atsilankys į musų Lietuvišką Valgyklą.

Su gilia pagarba Jums

VASARINIS IŠPARDAVIMAS
mus! »

—Tai jau, — atsake. — Nu
sibodo ant vietos.

—Rupi?—šnekina Pimpošie

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

CONTINENTAL RESTAURANT,
4630 So. Ashland Avė., Tel. Boulevard 2177

stoka Žmonių užimt valdžios 
vietas.

—-Matai 
jo Gilė. — 
ndri!

—Tai jau ne, —< atsakė Jur
gis. Valdininkas. Atsisegčiau 
gražioje kėdėje, atsiloščiau štai 
šitaip. Kukau cigarą ir duo
du paliepimus.

—Perdaug! — 
—Turi žinot, kad 
tegali užimti, tik

Susėdo stotyje.
Tadas užsimerkė, kad įsjvaiz- 

dint savo mylimą šalį. Įr štai 
jo vaidentuvėj samanoti, nuo 
vėjo pasišiaušę stogai; bakūžės 
mažytes. Tai bet gi jos bran
gesnės jo sielai už puikiausius 
„arkitekturos tvarinius Ameri
kos didmiestyje.

Atsidarė durys. Kondukto
rius pasakė, kad jau laikas ed 
in sėst į traukinį. Ant JDriUlio 
veido apmoko ašaros^ ir >jis ta-

—Kam reik? — atrėmė Jur
gis. — Buk tik gudrus, tai vi
sur tiksi. Ką jie ten Lietuvo
je žino? Aš tai bent: — tiek 
karalysčių apvažiavęs, ir čia 
po visus miestus -išsitraukęs; aš 
tai bent svieto malęs!

—Juokas! atsakė Stepas.
Tu taip šneki, kaip Nastė. Ji 

irgi sakė, kai parvažiuosianti į 
Lietuvą, tai valdysianti Sme
toną, o Smetona visą Lietuvą. 
O dabar atrašė, vargšė, kad ri
šanti rugius. Esą labai sunku 
ir jaustųsi labai laiminga, kad 
galėtų sugrįžt.

Ant skobnio pasirodė naiki
nęs bonka. Tuojau atskriejo 
musė ir užtepė ant kamščio. 
Driulis įpylė to skaistaus skys
timo į taurę ir užsveikino Ste
pą. Tas išmaukęs leido aplin
kui! Pimpošienė išgėrus net 
apsilaižė. Tadas išgėręs atsisu
ko į Driulį ir tarė:

—Ką jus, Juozai, manote 
Lietuvoje veikti

—-Arsiu, — atsakė . — Ūke

kelionei.
—Nereik! — atrėmė Jurgis. 

—Kad aš tik sykį prisigrieb
čiau į Lietuvą a Rašo, kad ten

Nedėlioj, Birželio 11/ 1922
STICKNEY PARK DARŽE 

Lyons, III.

arket 3669
[ W. GRIGAL
i* Advokatas
k Home Bank Bldg., 
iRjfig ir Aahland Avės 

iki 5 ir nuo 7

—Matai! — tarė Cilienė. — 
O ką jis daugiau sako?

—Sako, tie rambiai, Apieri- 
koje bebūdami, poterius už
miršę. Valdžia davusi buožę, 
tai ir nudžius kailį. Nuo vie
no gaunąs kelis auksinus kyšio 
ir išsigert, kad tik į bažnyčią 
nevartytų, o kiti saką, kad Lie
tuva laisva ir jie galį eft arba 
neit. .Tokiems su buože vano
jus nugarą.

—Tai da! -sušuko Ciliene.—> 
Tai dabar žinau,’ kodėl Lietu
vos valdžią vadina buožių valJ 
džda.

—Bloga! — atsliepė Pium- 
pošienė! — Antai Kurnosienė 
atrašė laišką ir sako rašanti ne 
rašalu, bet krauju ir ašaroms. 
Prašo daryt kokią nors pagel- 
bą, kad lik galėtų sugrįši at-

Pradžia 11 vai. ryto. T . _ ' Įžanga 50c. ypatai
Muzika F. Jereckio.

Prašome nepamiršti atsi- 
Męs duosime $100,00 

Stengsimės kuogeriausiai užganė-
- KOMITETAS.

Imkit 22 St. Kenton karą ir važiuokit kol

1 ai žinai, širdele, ten taip 
nebus, kai čia. čia užkaitei 
puodą, prasukai dujas ir dega, 
o ten dėk ir dėk malkas. Reik 
vandenio — atsukai kraną ir 
bėga, o ten klampok per pur
vyną į šulinį atsinešt.

Driulicnė apsiašarojusi dėsto 
daiktus į lagaminą/Beveik ant 
kiekvieno daiktelio užtiška ir 
žibanti ašara.

>—Tu, Jurgi, nevažiuoji į 
Lietuvą?— prabilo Pimpošic-

—Vyras! — pridėjo Tadas. 
Ant ūkės sveik iausis gyveni
mas. Čia susirgo gyvulys, tai 
jį neužkas į žemę, bet parduo
da į skerdyklas ir žmonės su
valgo, nors ir pavojingiausia li
ga butų sirgęs. Musų 'moters 
džiaugiasi, kad iš krano įsilei
džia vandenį ir nereik eit į 
šulinį. Bet pernai valydami 
prpdą, iš kurio miestas nau
doja vandenį, rado apipuvusį 
liivoną. ’ Kepykloje dirba ligo
tas žmoguj. Jis minkp tešlą 
ir spiauna skersai lovio. Mes 
tokį maistą naudojame, ir de
juojame, kad vis sergame ir 
serga ipe! /

>—Nepasakok!—sušuko Pim- 
pošienė. — Nei jau. gyvensi su 
saule nei ką. \

Druliai išgyveno 
metų Amerikoje, 
tuomi 
dėjosi 
murai, 
bildesis per visą laiką neįstengė 
pasidaryt maloniais. Net mė
sa, kuri yra sausa< kai pintis, 
ir duona kaip piaid^s neįgijo 
jų skonyje gardumo. ŲK gamta 
laukuose ir giriose čia jokio 
gražumo neturi. Skaistaus, ty
ro upelio čia neužtiksi. Spar
nuočių lakūnų čia neišvysi, nei 
saldžių jų balsų negirdėsi.

O jau ilgėsis! Troškimas iš
vysti savo mylimą šalį kankino 
be atvangos. Net vėjas nuo 
Lietuvos saldžiai kvepėjo. Ir 
štai šiandie, tarsi iš retežių jie 
pasiliuosuoja ir vyksta ten, kur 
miela ir širdis traukia.

Graborius
Atliekame dar .• —
bą kuopi giau jftL
šiai. Ma^us 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ftčiau, d i d e-
Hems nuo $25 
ir augščiau.
Taip pat turi- VH 
me gerus au- W 
tomobilivs, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

—Tai žinoma!— atsako. — 
Kaijn čia yra — žinome, o kaip 
ten Imis—ne.

Ve, žmogus! — sako Pim- 
pošienė. — Ten gimei, augai; 
ten tavo šalis —. namai ir da

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip lęgva visiškai i 
linti pleiskanas. Tik kelis 
(lojus ,

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Rujjles pagelbės jums visuomet ją ' '*
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus Sunaikina juos.
Nusipirkite bonka Hufflcs savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c 
pašto ženkleliais tiesiai į laburatorija.

P. AD. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

—Važiuočiau, bet 
turiu.

—Jei nori važiuot, tai pini

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

J/ Balohiunas pagalbininkas 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Rengiamas
LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS 

DRAUGIJOS “VIENYBĖ”
x Pradžia 9 yal. ryto,

Įžanga 35c. ypatai.

Nedėlioję, Birželio June 11 d., 1922

Elgin 'laikrodėlis
Elgii' Jaikrodėlis
Elgin laikrodėlis

14 karato gelto- 
no ir balto auksoB"

branzalietiniai fe j.'ffln ij i i ' *
laikrodėliai dai-EfflHMįj Iii I II ||||I||I||mLm I
liai iškvietkuoti IU I | į j ||I|IIa” M®
15 akmenų—ver- įU I - n Vgfi
tės $40.00 už g o
$19.25, 15 akme-

nų, gvarantuoti ant 20 metų, vertės $25.00 už $12.50.

Gramafonai geriausių išdirbysčių — 
Victoria parsiduoda ant lengvų išmokėjimų 
Victoria vertės $120.00 ..................................

Nauji Lietuviški Rekordai
Kaina 75c. vienas

Indainavo Salomija Staniuliute ir Ona BieŽis
Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis ir Ką močiutė padarei 
Aš įsivilkčiau Čigono rūbą ir Plaukia sau laivelis

Indainavo Brooklyno Kvartetas
Vos tik mėnulis ir Gegužine dainą 
Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę ‘

KOMIŠKI REKORDAI
Kas bus be degtines ii* Dykai nieks neveža 
Du ubagu ir Ubagėlis , . i
Pas fotografą. ii; Jonas mokina'kariauti 
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos

;; . Ingrajino Kauno. Orkestrą j
7479 Mergužėle eikš pas mane ir Vteha mergaitė
7026 Per virvutę Polka ir Lietuviška Polka

Lietuviškos — Roles dėl Playęr Pianoė
49 Padespanas šokis ................... ......r....................... ..............................
52 šuvininkų maršas ........................... ....................................................

Noriu Miego ..........................'............................................................
51 šalę sodo Valcas........................ ..........................................................
48 Siuntė mane motinėlė, su žodžiais ................................................. .

1 Ak myliu tave bernužėli, su žodžiais ............>.............. ...........
\j29 Pasėjau žalią rūtą, su žodžiais .....................................................

Užsakinius į kitus miestus išpildome 
greitai ir teisingai.

—Lietuvoje žmępes užsiau
gina sveiką gyvulį, pasisemia 
iš šulinio tyro, kaip krikštolas 
vandenio, sveika mergužė min
ko ir kepa duoną. Oras tyras. 
Todėl Lietuvoje žmonės sveiki 
ir ilgai gyvena.

—Teisyb
—>0 kai]) baise! įkyrėja dirbtu
vėje! Pereitą savaitę aš dirbu. 
Užpakalyje darbdavys stovėja- 

tu juk jokio mokslo ne-mas prašneko: “Tu permažai 
darbo tepadarai ir aš tau ne
galiu tiek mokėt, o kad ne ,— 
tavo vietoj paimsiu kitą”. Tie 
žodžiai kaA perkūnas į mane 
trenkė. Nukirto kojas ir ran
kas. Rodos prastesnio už mane 
žmogaus nėra pasaulyje, kad 
tekis godumu užsinuodinęs gai
valas turi tau taip biauriai 
sprengsėt į ausį!

—Matai! <— tarė Tadas. — 
Lietuvoje ant ūkės to negirdė
si. Ten tu esi viešpats ir ka
ralius pats ant savęs.

Atvažiavo automobilius, 
dėjo Driulių mantą ir mi 
kėjo stotin. Neužilgty^r 
palydovai šnekučiuodami 
ėjo į stotį. . Da prabėgs kelios 
minutės ir bus graudus persi
skyrimas. *

K
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Subata, Birželio 10 d., 1922
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DEPARTAMENTAS
LIETUVIAMS

Didžiausias Bankas šioj apielinkėj turin
tis departamentą patarnavimui lietuviams. 
Jūsų prigimtoj kalboj jus galite: —

Pirkti laivakortes į Lietuvą ir atlikti kitus 
visus reikalus.

R •

Siunčiame pinigus Lietuvon žemiausia kai
na, užtikriname greitą pristatymą.

Pirkite saugius bonus dėl investmentų.

.Arba gaukite patarimą bile biznio reikale.

CENTRAL MANUFACTURING
district Bank

-----------------------------------------------------------------------------------

1112 West35/^HM^
Street

i Bankas atda- 
I ras visą dieną 

šiandien '

T V IR TUMAS
panko tvirtumas remiasi ant savo 

board of direktorių ir kuomet jus ma
note, kad šio banko direktoriai yra pla
čiai šalyj žinomi žmones kaipo turtingi, 
pastovus ir biznyje gabus, tamista tuo- 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stąck 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di- 
džiausis bankas Chicagoj, bet beabejo- 
nės tvirčiausis.

Clearing House Bank 
! t ■

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

M.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE BARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE. ‘ >
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU 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 3 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

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

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai .....................
Overdraftai ..........................................

, S. V. Valdžios investmentai .............
Municipalini ir korporacijos bondsai* 
Bankos namas ir rakandai ...............
Cash ir prigulėjimas iš kitų barkų 
Kitos įplaukos ............... ....................

Viso įplaukų ...............................
LIABILITIES

Dividendai neišmokėt*.......... 119.00
Bilų nemokėtu ............... 69,500.00
Depozitų ....................  3,050,946.58
Kapitalas stock ......... $200,000.00
Surplus ............................ 50,000.00

VALDYBA:
Fredrick J. Wiersema, Ass’t Cash.

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

1,069.67 
$3.465,781.05

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

Viso liabilities ...........$3,465,781.05
k

Asą Wiersema, President
George Dalenberg, Vice-President II. O. Roempler, Ass’t Cashier
Nicholas W. VViersema, Cashier Calvin L. Wietsema, Ass’t Cashier 

DIREKTORIAI IR PATAĘIMO BOARD
Chas H. Brandt 
Henry V. Meeteren 
Theophilus Schmid

George Dalenherg 
Asą Wiersema 
Calrines DcHaan
STATE SAVINGS BANK

N. W. VViersema 
Fred. J. Wiersema 
Chas. E. Reading

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

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

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

Ar Leninas yra 
genijus

Tai ypač pasireiškia 
ir jo draugą noru at- 
senojo režimo įstaty- 
privilegijos. Lenino 
yra tokioj pat fazėj,

Jei 1 mes seksime Rusijos į- 
vykius turėdami galvoj istori
jos patyrimus, tai pamatysime, 
kad Genuoj atstovaujama So
vietų valdžia yra daug silpnes
nė, negu ji buvo dvejetas mė
ty. atgal. Akyloms akims 
silpnumas pažymiai lengva pa
stebėti. 
Lenino 
gaivinti 
mai ir 
valdžia
kai buvo Octavius po to, kada 
jis nugalėjo Sextų Pompejų 
Sextus irgi žadėjo panaikinti 
miiitarinę diktatūrą, įkurti ari
stokratinę .respubliką, grąžinti 
konfiskuotą turtą, žodžiu, ža
dėjo visa tai, ką Octavius, (kai
po Augusius, laike savo 40 
metų viešpatavimo pravedė
gyvenimai!. ,

Leninas dabar eina Cezario 
Augusto pėdomis. Kitaip ir 
negalėjo būti. Jis turi mainy^ 
ti savo nusistatymus, nes jo 
valdžia pasilaiko tik dėka dur
tuvui. Jei jis nebūtų išvaikęs 
Steigiamąjį Seimą, tai Rusijoj 
dabai! gal butų buvusi toki 
tvarka, kuri civilizuoto pasau
lio skaitoma geriausia—žmo
nių valia reiškiama visuotinu 
balsavimu. Ne taip yra sii 
Leninu. ♦ Jo valdžia palsilaliko 
tik kareivių durtuvais ir tais 
linigais, kurie randasi jo ižde. 

Kol buvo išorinių ir naminių 
iriešų Lenin’as galėjo dėtis 
iaudies gynėju nuo carishjį in
trigų, kuriomis vėl bandoma 
lusijos žmones pavergti. Tos 

minties vedamas jis galėjo te
rorizuoti Rusiją kiek jo šir
džiai patiko ir prievartos keliu 
gyvendinti savo doktrinas. Bet 
dabar, kai karai pasibaigė, (la
jai*, kai badas siaučia visoj 
šalyj, žmones pradeda mažiau 
o bijotis. Jie vi'3 drąsiau ir 

drąsiau klausia, kokios teisės 
Airi Lenin’as juos valdyti. Jie 
rradeda nagrinėti jo teorijas 
ir ’jo valdžios <laviiiius ir ieš
koti kaltininko tos nepakenčia
mos padėties, kuri susidarė 
Rusijoj. Ir kai Lenino galia 
nuolat mažėja, tarp-jo bendrų 
pasireiškia šiokių tokių nesusi
pratimų. Jis yra verčiamas 
nusileisti.

Bet kitas svarbus klausi
mas kyla. Būdamas .sėkmin
gas vadas Rusijos revoliucijos, 
ar Lenin’as, kai Aaugustus, 
bus sėkmingas užimti vado vie
tą 'kontr-revoliucijai besiple
čiant?

Atsako mes galime laukti tik 
iš ateities įvykių. Butų per
daug didelis drąsumas atsa
kyti į tai iš kalno. Tačiau* aš 
darau spėjimą, kad Leninui 
nepasiseks tatai atlikti. Augus
tui pasisekė atstatyti tai, 
ką jis sugriovė -— pasilikti va
du kaip revoliucijos, taip ir 
kontr-revoliucijos. Bet tai bu
vo galima padaryti tik todėl, 
kad kovojo tarp respublikos ir 
imperijos konfliktas pasireiškė 
tarp atskirų frakcijų tos pačios 
klasės. Tai nebuvo konfliktas 
tarp idealų ir klasių. Dvi Ry
mo aristokratų koaliciji kovojo 
dėl valdžios^ paėmimo į savo 
rankas. Bet jų žvilgis į vals
tybę, į dorą ir, apskritai, į so
cialinę žmonių padėtį buvo 'vie
nokis. Kas kita su Leninu. Jis 
nuvertė senąjį režimą, skelbda
mas griežtai priešingus tam re
žimui ©balsius. Jo noras bu
vo sugriauti iš pat pamatų 
valstybės tvarką, klases, eko
nominę sitemą, visą civilizaci
ją, ir vietoj viso to sukurti nau
ją pasaulį, kur žmonėms ge
riau butų gyventi. Dabar at
gaivinti visa tai, kas buvo nie
kinama ir griaunama, vargti 
bėra kokios nors galimybės. 
Tokiam darbui reikia nepa
prastai didelio proto žmogaus. 
Ar Leninas yra tuo žmogum? 
Mes labai abejojame. Jo su
manumas vadovauti revoliuci
jai ir jo valdžios menamas pa-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(Pabaiga)

Telefonai:

Tel. Lafayette 0238.3827 Archer Avė
i

Ant pat klimpo 47-tos gatves ir Ashland Avė. 
Chicago.

VIENAS DOLERIS
VISKAS KO REIKIA, KAD GAVUS TAUPY
MO KNYGUTĘ ŠIO DIDELIO, GERAI ŽINO
MO BANKO. GRAŽIAUSIS METALINIS BAN
KAS’ SKOLINIMAS TAMISTAI SU KIEKVIE- 

t

NA NAUJA KNYGELE. GALITE MATYT 
VARPO BANKUS ŠIO BANKO LANGUOSE.

PONAI GRISIUS, SEDEMKA, MA- 
CIKAS IR RADZEVIČIUS,
YRA SĄJUNGOJ SU ŠIUO BANKU, KURIE 
LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO ATEINANT, 
O ATĖJĘ KLAUSKIT JŲ.

MUSŲ NAUJAS SUTARIMAS GREITAM PI
NIGŲ PERSIUNTIMUI Į LIETUVĄ YRA VIE
NU Iš GERIAUSIŲ AMERIKOJE. PINIGUS 
PASIUNČIAME TĄ PAČIĄ DIENA, KADA 
NUO TAMSTOS PRIIMAME.

Peoples Bank

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, m’uzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikalįškus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

UžkvieČiaąrie atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

KONTRAKTORIUS
Budayoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 

kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

TU x TX" _ __  __ _ _

tvarumas da nėra neklaidingas 
pažymis jo genijaus.

Naujosios istorijos, gadynėj 
mes turime vieną labai ryškų 
pavyzdį, kada ant revoliucijos 
griuvėsių buvo atstatyta visa 
tai, ką toji revoliucija sugrio
vė. Aš turiu galvoj Prancūzų 
Revoliuciją. Ret kas buvo at- 
statytojas? Kas ’ atgaivino da 
nesunaikintus senojo režimo 
elementus ?• Tai buvo Napole
onas Bonaparte’as, kuris nieko 
bendra neturėjo su griovimu 
socialinės struktūros. Ir ką 
Napoleonas padarė, to nebūtų 
galėjęs padaryti nei Danton’as, 
nei Robespierre’as, nei koks 
kitas revoliucijos vadas.

Visuomet pavargusi
Be ambicijos.

Nervai, svaigulys ir vis
kas atrodė kad man kenkia. 
Kaip pasitaisiau.
Larvvill, Ind. — “Taip strėnas skaudė
jo kad negalėjau skalbinių išplauti. Vi
T idilidliiHiHin suomet jaučiausi

pavargusi, be am
bicijos; nervai, 
svaigulys ir taip 
atrodė, kad viskas 
man kenkia ir tu-1 
rėjau didelį skau
smą dešiniąjam1 šo 
ne. Jaučiausi taip 
prastai apie ketu
ris metus ir nega
lėjau darbo atlik
ti, kuris turi būt

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak 
tikavusi Pen*- 
silvanijo? hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

p»-

prie
Duo

M^-uH.ncifZMAN^
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. »Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. A»hland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ti^ų 

OFISO VALANDČS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvJs

J

llephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nub 10 iki 12 ryt® 

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Avė.

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

Leninas, kam tik priešingai, 
buvo didžiausfA jėga carizmk 
ir “buržuazinės visuomenės’’ 
sugriovimui. ' O kad jis butų 
taipgi ir didelis atsteigėjas — 
aš labai abejoju. Ir kadangi 
atsteigimas Rusijos vėliau ar 
ankščiau turės prasidėti, tai 
ILenin’as greičiausia bus. to at- 
steigimo auka, o ne inžinierius. 
Tos dalios galėtų išvengti tik 
nepaprastai gemalinjgas ir ’ lai
mingas žmogus Gi dėl Lenino 
genialingumo tenka iabejoti.

padarytas. Pamačiau Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound pagarsini
mą, kad jis tiek daug žmonėms pa
gelbėjo, tad ir aš pradėjau imti. Da
bar labai gerai jaučiuosi ir visi sako, 
kad ne yra mane matę taip gražiai 
atrodančia. Gyvenu ant ūkės, atlie
ku visa darba ir prižiurtu savo tris 
mergaites. Rekomenduotu šia gy
duole savo draugėms ir žinau, kad ji 
pagelbės, jei tik jos natidos, kaip kad 
aš dariau.” — Mrs. HERBERT 
LONG, R. R. 3. Box 7. Larwill, Ind.

Daugelis moterių dirba savo dar
ba, kuomet joms reikėtų gvdytis. Jos 
visuomet pailsę, be ambicijos. Kuo
met esat tokiame padėjime, kreipki
te domę L tai.

Imk Lydia E. Pinkham' Vegetab
le Compound, nes jis ypatingai yra 
priimtas atitaisymui panašių nesma
gumų, kaip kad padarė Mrs. Long.

T. Pullman 5482 

A.SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrinu 

moterų Ilgose; ru 
pestingai priliu 
riu ligonę Ir kudi kį laike ligos. 
10929 S. State Si, 

Chicago, III.
; MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Banienė)
' Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui. ‘

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatomo 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trankai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JUSU PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo 
Du įėjimai.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

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

Optometrist
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
<. Phone Canal 0257—■ . ______ !____________ .

S

JI J. P. WATTCHES
LAWYFR T.ietuvys Advokatas

Dienomis tRonm 511 — 
127 N. Dearbom St..

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wahash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

DR. S. BIEŽIS t 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 0. 

Leavitt St. Tel. Cana] 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St

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

✓

1
____________ i_________ ________________________________________________ ____ _ ________ ■ - _____ _______ ___ - - - ■ - - — - - M - _ .
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Dveji-treji metai atgal 
rodėsi, kad monarchijos jau 
atgyveno savo amžių. Kara
liai tuzinais buvo genami 
nuo sostų ir respublikos dy
go, kaip grybai po lietaus.

Šiandie karalių autorite
tas vėl kyla. Jų išgąstis pra
ėjo. Jie kelia puikias puotas

Chautauątaa”.
Chautauąua yra nedidelis 

miesteliu New Yorko valstijoj. 
Jis randasi prie nepaprastai 
gražaus ežero Chautauąua. Eže
ras stovi 1300 pėdų aukščiau 
jūrių lygumos. Bet pats mieste
lis' yra labiausia paskilbęs dėl 
savo švietimo įstaigos, kuri va
dinasi Chautauąua. Ta įstaiga 
yra plačiai žinoma ne tik Ame-

yra neblogi. Ji turi gerų daini
ninkų ir artistų. O lektoriais 
kartais kviečiama net iš užsie
nių mokslininkai. Pasitaiko, ži
noma, ir tokių lektorių, kai Bry- 
an’as, kuris praeitais metais 
važinėjo su Chautauąua ir nie
kino Darvinizmų. Bet kam te
ko gyventi Amerikos mažame 
miestuke ir šiek tiek domėtis 
kultūrinių gyvenimu, tas negali 
neigiamai atsiliepti apie Chau- 
tauąuą. Tokiam provincionalui

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

$100,000 Už VĖŽIO IŠGY
DYMĄ.

Entered as Secoad Claaa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, I1L, mulas tha act of 
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldienius.A Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 Šo.^Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas l Roo«av>lt 8500.

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

4 3c.
18c.
75c.

ĮUžslmoktjimo kainai
Chlcagoje — paltą;

Metama ............... . . ■ ■■■<-
Pumu meta i t . u .«
Trims mlneaiams
Dviem mėnesiams t
Vienam mėnesiui « ■ — ■ ■!<

Chlcagoje per aeliotojuai
Viena kopija
Savaitei .......——............ ...
Minėsiu!.................. ........

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paltu* l t

Metams------------- L..——$7.0(
Pusei metų -------l,     4.X
Trims mėnesiams . ......— 2.0(
Dviem mėnesiams . ■ , «.»■■< 1.& 
Vienam mėnesiui . ...........-........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
{Atpiginta)

Metams ________
Pusei metų ____
Trims mėnesiams

PijaJfirvis reikia silpsti paštq
Orfleriu, kartu su užsakymu. K

■*

.18.00
____ 4.50
___ 2.25

Tarptautinis, 
paskolos planas 
sulaikytas.

bankininfųTarptautinė 
konferencija Paryžiuje ke
tina išsiskirstyti, nedavus 
paskolos Vokietijai. Banki
ninkai randa, kad duoti Vo
kietijai paskolą prie dabar
tinių sąlygų negalima, kuo
met Vokietija yra apkrauta 
tokia milžiniška karo kon
tribuciją, jogei nėra vilties, 
kad j/įstengs išmokėti ją. 
Finansinio kapitalo atstovai 
siūlė reperacijų (karo nuos
tolių atlyginimo) komisijai 
sumažinti Vokietijos kontri
buciją, bet šitam 'jų siūly
mui nepritarė Franciįa.

Pastaroji sūtiktų atsįgž? 
kyti nuo dalies savo reikala
vimų, paremtų Versalio su
tartim, jeigu josios kredito
riai, visų-pirma Jungtinės 
Amerikos Valstijos, atleistų 
jai josios skolas. Bet Ameri
ka tuo tarpu nenori nei kal
bėti apie skolų atleidimą.

Vienok butų klaida many
ti, kad tos derybos apie tarp
tautinę paskolą Vokietijai 
paliks be jokių rezultatų. 
Vokietijai yra labai naudin
gas tas faktas, kad stam
biausieji pasaulio bankinin-

gei jos kontribucijos suma 
turi būt numušta. Be to, jos 
naudon bus ir ta aplinkybė, 
kad didžiuma narių repara
cijų ^misijoje — Anglija, 
Italija ir Blelgija — parėmė]

ir statosi naujus palocius; 
apie jų keliones, susituoki
mus, apie jų lėbavimą ir ki
tokius “darbus” laikraščiai 
duoda ilgiausių pranešimų. 
Minios žmonių, kurios dar 
nesenai su entuziazmu svei
kindavo kiekvieną žinią apie 
revoliuciją, dabar grudžiasi 
Europos sostinių gatvėse, 
kad gavus pamatyti prava
žiuojančio karaliaus arba 
karalaičio karietą.

Bet tas reakcijos laikas 
amžinai nesitęs. Žmonės ve 
pakels galvas, kaip tiktai 
praeis tas sunkus ekonomi
nis krizis, kuris dabar sle
gia visą pasaulį.

“BENDRAS FRONTAS” 
RUSIJOJE.

so-
cialdemokratų organe, “Frei- 
heit,” rašo‘Rusijos socialdemo-

“bendro 
komu-

Berline

“Tik-ką gavome musų cen- 
tra'linio komiteto pranešimą 
iš Maskvos, kuriame tarp kit
ko randasi štai kas:

“ ‘Pirfną Gegužės mes skai
tėme ant vėliavų, kurias nešė 
procesijoje Rusijos komunis
tų i^tvtija tarp kitų ir seka- 

• mus užrašus:
“ ‘Mirtis Urickio ir Volo- 

darskio, Liebnechto ir Luk- 
semburg užmušėjams!’

“ ‘Mirtis buržuazijai ir so
cialdemokratams !’

“Vėliavos su šitokiais užra
šais plevėsavo taipgi ir ant 
automobilių, kuriais buvo ve
žami demonstracijon vaikai.”
Tai šitaip vykina 

Tronto“ obalsį Rusijos 
nistai.

Balandžio mėnesyje
buvo susirinkę visų trijų inter
nacionalų atstovai* susitarti dėl 
bendros kovos prieš kapitaliz
mą. Tenai buvo nutarta darbi
ninkų vienybes sustiprinimui 
parengti visose šalyse bendro
mis visų socialistinių srovių jie- 
gomis dideles demonstracijas 
balandžio 20 d. ir gegužės 1 d. 
Trečiojo internacionalo vardu, 
Rusijos komunistų vadai padė
jo savo parašus po tuo nutari- r . Amu.

Bet namie, Maskvoje, ta par
tija panaudojo Pirmosios Gegu
žės šventę ne darbininkų vieny
bės sustiprinimui, o kurstymui 
minių pi-ieš socialistus. Po to ar 
galima tikėti komunistų žo
džiais?

Ar kiekvienas turi 
namus? k

Morgičinė statistika. y
Washington.—Cenzo biuras 

praneša, kad 1920 m. visas 
Jungtinių Valstijų namų skai
čius, neskaitant ūkių, buvo 17,- 
600,000, iš kurio 7,195,000, ar
ba 40.9 nuoš. buvo nuosavais, 
2,855,000, arba 39.7 nuoš. męr-

rikoj, bet ir užsieniuose. Visur, 
kur tik bandoma populiarizuoti 
mokslas, kur norima plačiai 
skleisti apšvietimo darbas tarp 
liaudies, — naudojama Chau
tauąuos metodai. Rusuose pas
kelbęs mokslo popuiiarizuotojas 
N. Rubakin’as savo “Laiškuo
se į Skaitytojus” nepaprastu en 
Jtfžiazmu kalba apie tų Ameri
kos švietimo įstaigų. Taip daly
kams esant, manau busiant ne 
pro šalį suteikti skaitytojams 
platesnių žinių apie Chautau- 
quų. / ‘

Chautauųua buvo įkurta 
1874 m. Jos kūrėjai buvo Lewis 
Miller’is iš Akron, O., ir vysku
pas John H. Vincent’as iš New 
Yorko. Juodu pastebėjo, kad 
taip vadinami šventadienių mo
kytojai neturi atatinkamos, ruo
šos, nemoka ir nesugeba aiš
kinti biblijos. Ir štai jųdviejų 
galvose gimė mintis įkurti to
kių įstaigų, kur į trumpų lail^ų 
tiems mokytojams butų galima 
su teikti pakankamai žinių ir su
gestijų, kaip vesti Šventadienio

saugoja, vienok užsimoka ban
dyti.

Šieno slogom didžiuma serga 
rudenyj ir ^augiausia ūkinin
kai ir mažų miestelių gyvento
jai. Dabąr jie turėtų pasirūpin
ti apsisaugojimu.
— ■!-■■■ ■ .. ........................   IH»R .......................... ■»■«■■■

L-D.L.D. Reikalai.
ĮNEŠIMAS L. D. L. D. CEN

TRO VALDYBAI.

UDL'D. Centro Valdžia pa
sitarus tar]) savęs ir išdirbus 
planus privalo pasiųst kuo
poms, kurios beabejonės sutiks 
pasidarbuot — parinkt litera
tūros einant iš namų į namus. 
Mums visiems įkerai žinoma, 
kad pas kiekvieną Amerikos 
lietuvį susipratusį darbininką 
randasi apščiai senos perskai
tytos literatūros, nenainloja- 
nio-s, kuri guli ant lentynos su
dulkėjus ir kurią* mielu noru 
tie draugai sutiks paaukoti Lie
tuvos darbininkams, kurie jos 
troškšta.

Musų supratimu, tas LDLD. 
visai nesunku atlikti, kadangi 
kiekviename didesniame mies
te randasi LDLD. kuopa, kuri 
be abejonės sutiks pasidarbuoti 
ir tokiu budu nies galėtume 
atlikt didelį ir naudingą, darbą, 
ir tas yra musų priedermė.

Be to, kad darbas butų sėk
mingesnis, LDLD. Centro Val
dybai patariame kreiptis į L. 
S. S, Pildomąjį Komitetą, su 
kuriuo susitarus darbas dar 
butų našesnis. Tat, draugai, į 
^ladbą, — daugiau gyvumo, 
daugiau pasišventimo, o musų 
darbas atneš gražių vaisių.

, 25 k]). Pini). S. Butkus
Sekr. T. C-te Matuliauskienė 
Iždininkas V. Lebeda.

L. D. L. D. Centro Vaidybos 
prierašas.

LDLD. 25 kp. įnešimas (ge
riau sumanymas) labai geras 
ii- <lel jo į-vykipimo LDL/D. 

Centro Valdyba šiuonii ragina 
LDLD. kuopas, kad jos imtųsi 
darbo. ; h

Taipgi dėl sekmingesnio vei
kimo patartina LDLD kuo]>onis 
ir veikti bendrai. >d . >

Surinktas knygas patartina 
pačioms kuopoms siųsti tiesiog 
Lietuvon Social-Demckratų 
Partijos vardu sekamu adresu: 
“ISocialdeoniokralų”, Keistučio 
g. No. 40, butas 1, Kaunas, 
Lilhuania.

Taipgi apie išsiuntimą kyngų 
ir jų sąrašą butų geistina, kald 
kuopos prisiųstų Centro Sekr.

LDLD. Centro Komitetas:
Pirm. J. S/ Pruselaitis 
Sekr. J. M. Buchinsky 
Ižd. K. Liutkus.

lietuvos S-D. Partijos 
Centro Komitetas.

LAIKRAŠČIO “NAUJIENŲ”
REDAKCIJAI.

Kanados lordas Atholstęp pa
skyrė, $100,000 į Imperial Can- 
cer Research Fund ir pasižada 
duoti da $100,000 bi’le kurios 
tautos žmogui, kuris, suras tik
rą būdą vėžio ligos prhšalini- 
mui. Chirurgija, radiumas ir X- 
spinduliai yra vieninteliais bu
dais vėžio ligos gydyme, vienok 
ir jie tankiausiai neatsiekia tik
slo. Ne ant vienos ligos tyrinė
jimo nėra padėta tiek ,daug pi
nigo ir darbo, kaip ant vėžio.

Slogos (hay-fever)
■ !

Slogų esama įvairių ir,jos pa
eina nuo įvairių priežasčių. Tū
lų žmonių gleivinė plėvė yra la
bai jautii liiįk žolių ir žiedų dul
kių. >,Jie gauna nuo jų tokias 
sunkias slogas, kad nosis var
va per kelias savaites arba mė
nesius, čiaudi, kartais kosi, akys 
raudonos ir ašaruotos, galva 
sunki, apetitas išnyksta, karš
tis šiek-tiek pakįla, viduriai kie
tėja, vokai ir kartais vei
dai patinga.

Ne visi serga vienoki^ sun
kumu: vieni tik čiaudi, kiti tu
ri lengvų slogų ženklus, o treti 
net užsiėniinią turi mesti ir 
darosi neramus, nervuoti. Ang
lui Situs slogas vadina hay-fo 
ver — šieno karštis arba, ge
riau, šieno slogos. ’Į’ai gana ge
ras vardas, nes nutėmyta, kad 
jos paeina nuo šieno dulkių. Ne 
tik nuo šieno, o ir šiaip žolių 
žiedų dulkių. Ne visos žolių dul
kės padaro šieno slogas ir tos, 
kurios daro, ne į kiekvieną vei
kia. Kiek galima nutėmyti, 
kiekvienas žmogus, kuris yra 
linkęs prie šieno slogų, gauna 
jas tik nuo kokios vienos žolių 
veislės. Nuo kitų jis negauna. 
Todėl vieni šieno slogom serga 
visuomet pavasariais, kada tam 
tikros žolės žydi ir dulka, kiti 
vasarom, o treti rudenį, kada 
kitos žolės žydi ir dulka. Šitai 
žinant, galima išsikelt į tokią 
vietą gyventi, kur nėra, žolių, 
nuo kurių žmogus gauna slogas, 
arba kur jos da nežydi bei jau 
yra peržydėjusios senai. Taip ir 
daroma, tik nelengva yra suras
ti, nuo kokios žolių veislės tas 
ar kitas žmogus gauna slogas, 
todėl ir kllnojimasi ne visiems 
gelbsti.

Šieno slogos atsikartoja l<as 
metai ir apie tą patį laiką, jei 
gyvenama toj pačioj apielinkėj. 
Išvengt kartais galima išvažiuo
jant kitur ant tūlo laiko, arba 
vengiant žolių dulkių, t. y. ne
reikia eit ten, kur žolės auga. 
Reikia plauti nosis kas vakaras 
Dobello skiedimą ar kojdukitu 
lengvu skystimu. Gleivinių plė
vių nosyj pasvilinimas kartais 
gelbsti ir»apsisaugojime ir ‘gy
dyme.

Pastaraisiais laikais daug aty- 
dos kreipiama į vartojimą ek
straktų, padarytų iš dulkių tų 
žolių, kurios gimdo Šieno slo
gias. Tinkamai pi-irengti šitie 
vaistai yra leidžiami po odos ar
ba tepami ant nosies gleivių ar 
ba abu keliai vartojami. Šitie? 
vaistai vartojami gydymui ir 
apsaugojimui. Kiek patirta, jie 
duoda geresnių sėkmių apsau
gojime, negu gydyme. Tie ek
straktai yra maišytų dulkių ir 
'atskirų žolių dulkių. Maišytieji 
vartojami, kada nėra jokio aiš
kumo, nuo kokios žolės slogos 
paeina: kur yra nutėmijama, 
kokia 'žolė daro sloga^, taį' tik 
jos dulkės vartojamos.

Kadangi apsisaugoti neretai 
pavyksta, todėl nereikia laukt, 
kol liga prasidės. Gydyti ją kur 
kas sunkiau. Tie, kurie gauna 
ją rudenį, turi gauti vaistus pa- 
vasar\\i; tie, kurie serga pava
sary] ir vasaros laike, žiemos 
mėnesiuose turi Imti apsaugoti. 
Užtenka gydytojui žinot, kokiais 
laibais žmogus gauna šieno slo
gas, ir jis supras, kuriuos vais
tus vartoti. Kartais jie neap

Chautauųua kartais tėra vie
nintelis būdas išgirsti geresnės 
muzikos, pamatyti geresnių ar
tistų, pasiklausyti naudingų lek
cijų. Chautauąua per tų vienų 
savaitę sujudinai provincijos ra 
mių balų, išbudina tos balos gy
ventojus. Ir tankiai Chautau- 
ąuos lankytojuose gimsta noras 
lavintis, kultūrinti save.

(Bus daugiau)

Kasyklų savininkai ir 
valdžia

Senatorius F relinghuysen 
Washingtone išklausinėjimus 
darant apie anglis, šitaip pasa
kė:

fl‘Man ateina į galvų korpo
racija, kuri niekad nežino, kiek 
j i anglių sudegina, kibk Jai ga
li reikėti, kokia atatinkama 
kaina turėtų būti ir niekuomet 
nežiūri, ar daug anglių yra jos 
šuty. jc-i nemato, ]<aid ji jau 
baigiasi. Bet kaip tik tas ir

Kadangi per pAstaruoisius 
dvejus metus LDLl). Centro 
Valdyba suvėluodavo su išlei
dimu Jbei suradimu 'tinkamos 
narianis kyngos, tad LDLD. 25 
kp. Baltihiore, Md., susirinki
me laikytame 17 vasario š. m. 
nutarė paragint kaip Centro 
Valdybą tai]) ir Literatūros Ko
mitetą1' ihipinlis suradimu tin
kamos knygos 1922 metams.

Kadangi, kiek mes numato
me, Amerikoje tuo tarpu ne
turime draugų, kurie galėtų 
parašytį arba pagamini tinka
mą vertimą, tai mes patariame 
LDLD. viršininkams susirašyt 
su Lietuvos draugais, gal jie 
turi jau ką nors prirengę, ar
ba jei neturi, lai gal ^įtiktų 
pagamini nors gerą vertimą— 
jei ųe originalą. Nes literatinių 
jėgų Lietuvoje yra. Be to, ka
dangi Amerikoje spauda knygų 
begalo brangi, tai gal butų ga
lima ir -spaudos darbą atlikt 
Lietuvoje.

Taiįji ili-augaį LT>I-JX virši- 

ninkai, subruskit, kad sulaukus 
pabaigos motų nereikėtų ai
manuot deT negavimo knygos.

25 kp. Pirm. S. Butkus
Sekr. T. C-te Matuliauskienė 
Iždui. V. Lebeda.
L. D. L. D. 25-tos ji* kilų.

kuopų žiniai. , 
fagal paraginimą 25 kp. Į..

1). L. 1). Centro yra kreiptasi 
į Lietuvos draugus su ųžklau^ 
simu dėl atatinkamos knygos. 
Bet kol kas dar atsakymo ne
turim. Taipgi turiu pranešti, 
jog kuris laikas atgal vienas 
Lietuvos rašytojas kreipėsi į 
mus su jiasiulymu jo parašytų 
knygų. Bet peržiurėjus laiške 
išdėstyta jų tiirinj Centro Val
dyba bendrai su Literatūros 
komitetu atrado, kad jos ne- 
atatinka musų draugijos, tiks
lams. . Taigi, kaip aukščiai mi
nėjau, Centro Komitetas peško 
šaltinio gavimui knyįos šiems 
metams, ir kaip greit šis-tas 
bus nuveikia, ■pasistengsime 
pranešt narių žiniai. Iš daug 
vielų gauname ( paragininfiSs 
Ceųtro Valdybai- prie smarkes

nio darbo; bet kaipgi draugai 
su užsimokėjimais už šiuos me 
tus? Jog pinigų neturint ii 
veikimas nėra galimas.

Taigi, draugai, neužmirškite.
—J. M. Buchinsk'is, 

Centro Sekret.
72 GleiiAvųod Avė., 
Binghmapton, N. A.
ĮNEŠIMAI L. D. L. D. CENT

RO VALDYBAI.
Kadangi paskutiniu laiku 

tenka vis dažniau pastebėt 
laikraščiuose atsišaukimų iš 
Lietuvos nuo įvairių tkųopų ir 
knygynų, prašančių Amerikos 
draugų šelpti juos, Lietuvos 
darbininkus, laikraščiais ir 
knygomis, kurių dabar Lietu
voje jaučiamas didelis truku
mas; ir kadangi iki šiolei, kiek 
mums žinoma, Amerikos drau
gai,\ neturi panašios organizaci
jos, kuri tuo dalyku rūpintųsi, 
gal išskiriant vieną kitą pavie
nį draugą ar kokią vieną spaus
tuvę, — todėl mes IJDLj). 25 
kp. Baltimore, Md., laikytame 
susirinkime 17 d. vasario, 1922 
m. nutarėm paragint LDLD. 
Centro Komitetą paimt ant sa
vęs darbą rinkimo literatūros 
Amerikos lietuvių tarpe ir ])a- 
siuntimo jos Lietuvon. Kadan
gi ’ LDLD tikslas, leist darbi
ninkišką literatūrą, knygas, ir 
skleist jas tarpe darbo žmonių, 
todėl ’ ir šis darbas geriausia 
tinįa LDLD., nes* jinai turi sa* 
vos laidos knygų, kurių galėtų 
pasiųst tuojau.

yra su Jungtinių Valstijų žino- 
nčiųis dabar.
no
neit jų valdžia negali to suži- 
ųotik . Mes negalini sužinoti, 
nes Nacionalinė Anglie^ Aso
ciacija indžionkšinu išdūrė 
valdžiai alkis Maynaido kasyk
lų byloj (indžionkšinu drau
džiama federalei amatų komi
sijai tirti anglies pagaminimo 
lėšas). Anglių kasyklų savi
ninkų komisija 
rankas ir išdūrė

mokyklas. Išpradžių Chautau 
(Įuos kursai tęsėsi vos vieną 
savaitę, paskui tapo pailginti iki 
dviejų savaičių ir, galop, iki 60 
dienų. Kursai ruošiama vasaros 
metu. Padaryta tai ta mintimi 
vaduojantis, kad vakacijas\ga- 
lima ne tik linksmai praleisti, 
bet tuo pačiu laiku įsigyti ir 
naudingų žinių. Vadinasi, kai 
anglai sako, “to mix pleasant 
things with useful Onės.” Pra
džioj, kai matote, Chautauąua 
buvo kuriama grynai religiniais 
pradais vaduojantis. Bet jau ir 
tada jokio sektantizmo nepasi
reiškė. Nors įstaigos kūrėjai bu
vo metodistai, bet kursų klau
syti suvažiuodavo visokių tikė
jimų žmonės. Pasisekimas buvo 
stačiog netikėtinas.. Ir laikui bė
gant Chautauųuos programas 
pradedama vis labiau ir labiau 
didinti. Kursuose skaitoma lek
cijos nebe vien tik iš religinės 
srities, bet ir iš literatūros, ag
rikultūros, biologijos, kalboty- 
sos, chemijos ir kitų mokslo ša
kų. Lektoriais kviečiama žymus 
Amerikos universitetų profeso
riai. Nepasitenkinama ir tuo. 
1879 m. Chautauąua pradeda 
kurti savo mokyklų įvairiose 
Amerikos dalyse. Tai savo rų- 
šies Liaudies universitetai, kur 
populiarizuojama mokslas ir 
literatūra. Viena tokių mokyklų 
— Atlanta City’s /žydų Chau
tauąua — taip išsivystė, kad 
savo veikimu ir dydžiu beveik 
prilygsta originalinci Chautau- 
((uai. O reikia žinoti, kad ori- 
ginalinė Chautauąua turi daug 
gražių namų ir keletą tokių sa
lių, kuribs talpina 5,000 su vir
šum Ž1

Tai į^na Chautauąuos. veiki 
mo pusę/ Bet plačiajai visuome

 

nei Chautauąua yra labiau žino
ma savo skrajojančiais būriais 
—< trupomis. Trupos susideda iš 
muzikminkų, artistų ir lektorių. 
Tokių trupų Chautauąua turi 
600 su viršum. Tas darbas pra
sideda vasaros metu ir tęsiasi 
tris mėnesius, iki rugpiučio pa
baigos. Paprastai trupa atvyks
ta į kokį mažą miestuką ir pa
sistato sau tinkamoj vietoj Jš 
brezento balaganą, kur gali su
tilpti apįe porą šimtų žmonių. 
Čia per visą savaitę ir duodama 
programai — dieniniai ir nak
tiniai! Programai susideda iš 
muzikos, dainų, monologui ir 
ekerjų įvairiomis mokslo temo
mis. Keli metai atgal už tikin
tus visam sezonui (vienai sa
vaitei) buvo imama tik $2*50. 
Dabar, suprantama, dikietaij *hmgl. Valstijos

C Apskritai j aminių vertės 
imant, Chautauąuos programai kams”.

Jie ne tik neži- 
šilų paprastų dalykų, bet

duodanti “visas

surišo valdžiai 
jai akis/’ 
busiant ji pa
žinias, kurios 

tik tinka atspausti*’. Bot šita
žinia apie tokį svarbų dalyką 
streikuojantiems angliakasiams 
ir visuomenei apskritai, mato- 
Hiai, buvo mskatyta aietinka- 
n\ atspausti. . Matoma, butų 
negera, jei paprasti žmonės ir 
ypatingai streikuojantieji an
gliakasiai sužinotų tokius ken
ksmingus kasyklų savininkams 
faktus. Jie galėtų priversti 
žmones galvoti.

Angliniai baronai ma
tomai turi ir praeity 
turėjo tokius milžiniškus pel
nus, kad jiems baisu parodyti 
savo knygas kongresinei" ko
misijai. Todėl jie, pasinaudo
dami teismais, sulaužė valdžius 
galią. Angliakasiams strei
kuojant leisti šitiems įkiriems 
senato tyrinėtojams sužinoti, 
kiek anglies pagaminimas at
sieina ir pagarsinti - tai savo 
pranešime butų pragaištinga 
dabar ir visuomet. Tai butų di
džiojo šimto nuošimčio Ame
rikos principo laužymas.

Gerbiemieji draugai!
šiomis dienomis per “Nau

jienas” esame gavę šias aukas:
per dr. V. Ascilą—surinkta 

“Naujienų” name, čekis 3816 
No. auksinų 20,000.—

per dr. J. M. Vainaus
ką iš draugų LSS. 4-sios 
kuopos 3,500.—

per dr. J. Grebelį iš 
dhaugų LSS. 137-sios 
kuopos z 3.500.

Oideli pelnai iš
chemikali jų.

tą* bankininkų nuomonę. 
Belgija pirmu kartu tokiam 
svarbiam klausime balsavo 
prieš Franci ją.

Numažinti Versalyje nu
statytąsias kontribucijas re
paracijų komisija negali, ka
liai tam priešinasi bent vie
nas jos narys; bet ji turi ga
lios duoti Vokietijai mora
toriumą (skolų termino pra
ilginimą). Jeigu Francija il
gai priešinsis komisijos di
džiumai, tai ši ir pavartos ši
tą savo galią, kad davus Vo
kietijai progos atsikvėpti irlskcčos ir vertes 1890 /n. buvo | šiek-tiek brangesni. ' 
sutvarkyti savo, finansus.į 39.8 nuoš. ‘ i

siūlomąjį muito 
senate “augstos” al- 
jokiu klausimu darb- 
chemikalijų pramo-

Viso labo ‘ Auks. 27,000.— 
Reikšdami« visiems • aukavu

siems draugams širdingiausį 
ačiū už sudėtas aukas,

Su socialistiniais linkėjimais 
•L. S. D. P . Centro Komitetas 

'Pirmininkas S. Kairys 
Iždininkas K. Bielinis.

10-X.-22 m.
Kaunas.
Iš Lietuvos

Tai, bent “proletariš- 
kas” pakvietimas.

(Jčcrinas savo įžengiamo] 
kalboj į Genuos konferenciją 
pasakė:

“Rusija kviečia užsienio ka
pitalą ateiti ir naudoti jos di
džiulius turtus ir liiomi savo 
lobį didinti. Musų dabartinis 
teisminis ir ekonominis^ reži
mas, paremtas racjon aliniais 
pamatais, siūlo indėlininkams 
ir išdirbėjams kuo labiausiai 
masinamą ateitį. Mes. atvy
kom į Genuą tvirtu/noru eiti 
išvien su kitomis tautomis lai
kos atsteigimo darbe Euro
poje”.

Washington. —Anot U-tahos 
atstovo p. Kingo apskaitymo 
besvarstant 
įstatymą 
gos nėra 
davianis 
nėj.

Jis įrodė, kad 1914 m. Jung
tinėse Valstijose į chemikali- 
nės pramones buvo įdėta $2,- 
017,000,000, pa ga mos daugiau 
kaip už $3,251,000,000, o dar
bininkams išmokėtoji apštis 
tik 8>/2 nuoš.

“Darbininkai nedaug gavo”, 
pasakė kalbėtojas? “1920 m., 
kiek aš|atmpuu, kada ; į paga
nia siekė daugiau ' kaip penkis 
bilionus, nežiūrint augs tų al- 
A1Ų, kurįos buvo mokama, ar 
buvo nlanoma, kad mokama 

tik 8 nuoš. 
teko darbiniu-

irParaiška apie namų v 
užstatomosios sjkoilos 
gauta iš 7,893,000, arb 

namų, 
ant užstatytų natfių, 
1920 m. siekė 36,000,- 

000,000, o jų visa verti , $14,- 
kola išnešė 12.6 
Šita pmporcįja

nuoš

ūkių,

099,000,900, 
nuoš vertės.

__ _
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Vitautas A. Graičunas

Ar Tamsta ir Važiuoji Sykiu?
Dabar turite nepaprastą progą važiuoti Lietuvon

New Yorko Liepos-July 8 d. GERIAUSIU IR GREI

Siunčia Pinigus i

Doleriais ar Auksinais

CHICAGO, ILU

METROPOLITAN STATE BANK (Liet. Infoimacijų Biuras)

mumis

$106.50
$135.00

įvairiems žemes 
daržovėms, ia-

ir perlaidas išmoka tikrais Amerikoniškais doleriais 
jei siuntėjas to reikalauja.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA

į. Dideli kambariai 
mingose ir gražiose

radio? 
r dau- 

,pusantro

Perlaidas'priimariie bikuria valiuta, bet? jos iš* 
mokamos tik,Sovietų Rubliais sulig oficialio dienos ► 
kurso Maskvoje. \

ATSILANKYKI! 
ŠIANDIE

Jei nori kad Tamistos pinigai greitai ir teisiu- 
gaunueitil tai siųsk per PIRMUTINĮ IR DIDŽIAU 
SĮ LIETUVIŠKĄ VALSTIJINĮ BANKĄ AMERI 
KOJ

Turime garbės pranešti visuomenės -žiniai, kad 
Metropolitan State Bank priima perlaidas j Sovie
tų Rusija, Ųkrainiją, Kaukazą, Sibirą ir Tur
kestaną. s ; J, .i -j .

SOVIETU RUSIiį, ŲKRAINIJĄ, 
KAUKAZĄ, SIBERIJĄ it TURKESTANĄ

Banko Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak 
Utarninkais ir Subatomi's iki 8:30 vai. vak.

METROPOLITAN STATE BANK taipgi siun 
čia pinigus Lietuvon.

p ■ tiem 
rkėmis, gauti pasku- 
įfttgų kainas, taip jau 
Etas ,žinias 
ašaka Vaikams.

8:00 iki 9:00 arba 10:00 va- •
landai vakaro—koncertas. ix

Dr. J. Jakubauskas 
NAPRARATH 

gydau be gyduolių'ir be operacijų 
Ofisą perkėliau nuo 11114 Indiana 
Av. po W. 10901 So. Michigan Av. 
Vai. 2 iki 7 vak. Tel. I’ullmaji 3385 

ROSELAND.
Antras ofisas 3538 So. Halsted St. 
Vai. 9 iki 12 p. p. ir 8:30 iki 9:30 

vakare. Tel. Yards 7344

Privatinių
Ligų ■I
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi 
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

O f įso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 ipo piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Metropolitan State Bank 
Pirjnutinis ir Didžiausiu Lietuviškas Valstijinis 

Bankas Amerikoje.
2201 W. 22{id St. kampas Leavitt St. 

Chicago, Illinois. -

Daug reikėjo ir gyvu žodžiu 
pasidarbuoti, ’kadz lenkų intri
gas ir melus sugriovus.. Tš 
anglų, franeuzų ir italų spau
dos taip-pat iš “Kitos” kores
pondento p. Bistro sužinome, 
kad Lietuvos delegacijos buvo 
uoliai ir sėkmingai tuo žvilgs
niu pasdariiuota. Net žinomas 
Čeko-Slovjikijo's premjeras p. 
Beneš pasikalbėjime su musų 
premjeru turėjo pripažinti, kad 
lenkai neturi nei mažiausios

I • • •teisės sėdėti dabar Vilniuje ir 
kad tasai klausimas yra reika
lingas naujo svarstymo ir ri
šimo.

Jndomus yra atsiliepimas 
Anglų laikraščiuose “Observcr” 
ir “Telegraph”: i ’

“Iš pastiki! bčj imo su lenkų 
ir lietuvių delegatais aš supra
tau, kad sentikiai tarp šių vals
tybių labai įtempti,. Nors į 
Lietuvą s ligšiol buvo kreipiama 
labai maža plačios Europos vi
suomenėj domės 
laika kuria savo

ji jau visų 
mažų valsty

be rimtais ir konstrukciniais 
principais, ir lig šiol ji net ne
prašė svetimos paskolos, nei 
pagelbos dovanų, anot pašalinių 

i nėjo Lietu
voj padėti. Lietimą * tikrai yra 
vienintelė buvusios Rusijos Im
perijos dalis, kuri dabar eina

Genuos Konferencija neapsi
ėmė galutinai rišti Vilniaus 
klausimo. Tcčiau' Lietuva 
daug laimėjo Genuos konferen
cijoje moraliu žvilgsniu. Mu
sų delegacija puikiai panaudo
jo1 tų progų teisingam nušvieti
mui musų ginčo su lenkais ir 
konferencijos dalyvių įarpe, ir 
viso pasaulio spaudoje. Tasai 
nuveiktas darbas ingija didelės 
svarbos yįiač tuo metu, kada 
lenkai, užvaldę plėšikų teise 
Lietuvos Rytus, deda visų pa
stangų kad pasaulio sąžinę už
migdžius ir palenkus valstybes 
prie pripažinimo įvykusio fak
to (f ai t accompliL z

Nelengva buvo musų dele
gacijai tasai tikslas atsiekti. 
Reikėjo visų-pirma atlaikyti 
laikraštinę kovų su lenkais, ku
rie nuo pat pradžių ėmė skleis
ti melus. Bpt kiekvienas jų 
paleistas męjas delegacijos bu
vo atsakytas, tiesa buvo įro
dyta ir pagaliaus po ilgos laik
raštines kovos lenkai buvo pri
versti nutilti ir tokiu bildu fak- 
•tinai pripažinti lietuvių moralę 
pergalę.

Serganti žmonės yra -užprašomi 
» pasitarti su Dr*r Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo ®
Kraujo 4^
šlapumo W $

progreso keliu. Lietuvos at
stovai Ženevoj reikalauja tik 
viena, kad jų kraštas, kuris 
dabar yra lenkų okupuotas, 
butų Lietuvai sugrąžintas, kad 
paskui Lietuva galėtų taikoj 
gyventi su 'Lenkija, kaip ji da
bar gyvena su kitais savo kai
mynais”. - t ‘ ■

Aš Jums patarnausiu kelionėje Lie
tuvon iki pat Kaunui. Mano ilgas patyrimas transportaicijos biznyje užtikrina Tamstai 
gerinusį patarnavimų be jokio ekstra mokesčio.

Ponas Rachiunas ims kriitamus paveikslus visoje kelionėje. Keliaudamas su mumis pa
siliksi krutumuose paveiksluose ant amžių

ši,tos ekskursijos keleiviai išplauks 
ČIAUSIU KOYAL LINIJOS LAIVU.

sekančius 
rafu. Pir- 

radiofonas d uolia užgirst 
vis naujų programų ir vis nau
jas dainas kiekvienų dienų. 
Žiemos sezonų net ii’ ojierą yra 
teikiama žmonėms radiofonu. 
Fonografas gali lik kartot tuos 
pačius rekordus. Antra, nors 
pirmos kainos fonografui ir 
radiofonui yra lygios, bet ra
diofonui jokių rekordų nereikia 
pirkt. Trečia, daug įvairių 
naujausių žinių galima gaut su 
radio, ko iš fonografo, žinoma, 
negalima laukti. Ketvirta, bal
sas ir muzika yra tikrai kaip 
gyvi, natūralesni negu geriau
sių fonografų. Mes girdime 
artistų tuo pačiu momentu kai 
jis dainuoja.

Ir pažyfelgkini dar į sekan
čius palyginimus .su teatru. 
Pirma, radiofonas duoda teat
ro patogumus namie, nereikia 
nei ilgos keliones, nei bilietų. 
Antra, galima liuesai kalbėt su

JMi^ didziadsias^a
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

[ Vienas geras mano draugas 
davė man šitokį klausimų: “'Kas 
iš to Radio, ar tai ne vaikų 
žaislas?”

Tuo laiku kaip tik buvo kon
certas. Aš jam prikišau telev 
fonų taureles .prie ausų ir liet 
piau pasiklausyti. Pasiklausęs 
kelių dainelių sako: “Viskas la
bai gerai, balsas visai kaip gy
vas, daug natūralesnis negu fo
nografo, bet...” Ir čia jis vėl 
davė man klausimų: “Ar nege
riau važiuot miestan į teatrų 
kuomet nori užgirst* koncer-

aparatų. Daleiskim kad pusė 
vieno nuošimčio visų gyvento
jų Amerikoje yra lietuviai, ai’ 
galėtų būt septyni tūkstančiai 
lietuvių, kurie vartoja radio? 
Žingeidus klausimas. Naujienų 
Radio skyriaus vedėjas dėlto 
prašytų visus lietuvius, kurie 
turi įsitaisę radio aparatų pri
siusi savo vardų ir adrešą, pa
žymint kartu kokį kas apara-

iki'<l:20 v. die- 
kaš pusvalandis 

tokios jau žinios 
uždarymo. Gera 
ūkininkams suži- 
vežt produktai į

Man žinomi Chicagoje apie 
penki radiofonai, kurie priklau
so lietuviams. Re abejonės vi
soj Chicagoj turbut turi jau 
keletas dešimčių įsitaisę.

žemiau padedam dienos pro
grama kokį galima užgirst 
kiekvienų dienų, išskiriant ne- 
dėldienius, iš “KYW” išsiun
čiamosios stoties Chicagoj. Ra
dio vilnių ilgis iš šitos stoties 
yra 360 metrų.

9:25 vai. ryto atidaromosios 
biržos kainos 
produktams, 
vams ir t.t.

Nuo 10:00 
uos — lygiai 
paduodamos 
i|<i biržos 
proga musų 
not ar verta 
miestų tų dienų ač'ne, ir kokias 
maždaug kainas gali sutikti.

2:15 po piet— naujų žinių 
ir kilų biržų pranešimai.

Nuo 3:00 iki 4:15 po piet— 
skvarbiausios “Bašeball” žinios 
ir laimėjimai.

4:15 po piet —- žinios; pro
duktų, ir akci jų kainų 'praneši
mai. Kas spekuliuoja Ameri
kos biznio akcijom gali suži
not vėliausias kainas įvairių ak
cijų arba Šerų ir bonų.

6:30 vakaro — tas pats; čia 
yra progas • tiems; kur speku
liuoja 
čia tįsiai 
kaip ir

BRENCH LINE 
I Compaghie Gėnčrale Transatlantioųe h
I limMI Bhi

Greita kelioiit7^
NEW YORK — MEM^L M

LA SAVOIE ............... BirŽeSjolO
PARIS   .................. Birželio 14
CHICAGO ..................^Birželio 15
LAFAYETTE ........... Birželio 24
ROCHAMBEAN ...........<... Birž. 1
"Jungiasi su S. Š. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14 
3-ios klesos kaina ........... $106.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

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

Plaukia i Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ....... ................. Birž. 17
SAXONIA ......................  Liepos 1

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Liverpool ir 
GJasgov.
SCYTHIA ..........................  Birž. 12
ALGERIA  ........ ......... Birž. 14
CARMANIA ................... Birž. 15

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiu ja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utarninkas 
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 

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

iiaiaimpti

itasiškos ir Turkiškos Vanos Ok
X2th STREET

JeL Kedzie 8902

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su 

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

Morgan Park, Lujnber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0497. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St

Už perlaidų išmokėjimo tikrumą muštj bankas 
duoda absoliučia gvarantiją pinigus paskirtai ypa- 
tai .pristatyti arba siuntėjui sugrąžinti.

Į LIETUVĄ
Greitas pasažieriniš kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
’riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepojų
S'.S.Drottninghohn Liep. 15, Rugp. 19
S. S. Stockholm Liepos 27, Rugp. 5 

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZ1GO ir PILIAVOS $106.50
l LIEPOJU ir MEMELĮ ....... $107.00

Su dainokėjiniu $5.00 taksų
Trečioj klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
sbn St., Chicago, III.

STULPINAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės Vice 

Prez. ir Chicagos Skyriaus
Vedėjas

ORKESTRĄ-BENĄ

S
 Parūpina visokiem* 

reikalams

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.Cicero, IH.Tel. Cicero 2537

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■!■■■■■■■■

Į Ar Pasirinkot Banka?
Visi privalo žinoti kad

Į UNIVERSAL STATE BANDAS
* yra visiems Lietuviams parankiausias ir saugiau-
Į sias Bankas..
[ Turtas siekia virš v

$2,250,000.00

“ORDUNA”
Įtalpa* laivo 21,000 Tonų.

Laivas “Orduna” turi trečįįos klesos kambarius dėl 2, 4 ir 6 ypaf 
dcl pailsio. Geras valgis, skaniai sutaisytas, mandagiai teikiamas, ru| 
valgyklose. : ‘ I

Lietuvių Prekybos Bendrovė aprinko šį laivą dėl Tamstos kelionės. Musų Bendrovės ofi
sai Boston’e ir Wilkes Barre turės dideles partijas keleivių ant to laivo, Saugus ir manda
gus patarnavimas per visa kelionę. 

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

Karo taksai $5.00 ekstra
Jeigu nori greit važiuoti į Lietuvą ir tureli sau už palydovą Vinčą M. Stulpiną, skubiai 

kreipkitės 'laišku ar ypatiškai į

Lietuvos Prekybos Bendrove
414 W. Broadway, 300 Savoy Theatre Bldg.
Boston 27, Mass. Wilkes Barre, Pa.

3313 So. Hąrsted St., 
Chicago, Ulį
X Tel. Yards 6062

Keliaujantiems Lietuvon parduodame laivakor 
tęs ant geriausių laivų ir aprūpiname visą kelionę.

. ... T

retan, bet man ro- 
■a tokių žmonių, ku- 

Kiti

Nelauk ilgiau . z < ■
1 Pradėkit taupyti tuojaus t ( Jį

čion kiekvieną laukia mandagus patarnavimas. 5

! DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ■
Pasiųsti pinigus Lietuvon

Išduodant draftus ant Lietuvos Bankų 1< ■Doleriais ir Auksinais

! Universal State Bank j
! 3252 So. Halsted St., Chicago, III. ■

svečiais arba šeimyna laike 
koncerto. Trečia, galima pa
sirinkt klausimui kas patinka, 
o jei kas nepatinka, galima 
uždaryt radiofoną. Teatre ne
gi gali išeit nelaukęs galo, turi 
išklausyt ir blogas ir geras pro
gramų dalis. Ketvirta, railiafo-*1 
nas galima kas diena klausyt, 
q retai yra žmogus, kur galė
tų lankyt gerą koncertą mies
te kas dieną.
Kiek lietuvių vartoja 

I>el šitų priežasčių 
gelio kitų suviršum 
miliono žmonių Amerikoje jau 

Laimingas mano draugas, jei- j turi įsitaisę klausomųjų radio 
/u jam taip patogu bet dienų 
važinėt m 
dos, kad j 
Tiems netaip tai patogu 
žmonės važiuoja miestan į te
atrą gal bent vieną kartą į sa
vaitę arba dar rečiau. Teisybę 
pasakius, darbo žmonėms ir 
ūkininkams netenka paprastom 
dienom toli važinėt. Tai tiems 
radio ir pasitarnauja, duodami 
smagios pramogos paprastais 
vakarais.

Šiandie labai priprasta nau
dotis fonografu. Daugumas 

[lietuvių šeimynų jį jau turi, ir 
kas dieną vis, naujos šeimynos 
įsitaiso fonoįrafus. Tas yra 
pagirtinas dalykas, muziką visi 
myli ir supranta ir tuo pasi
aiškina fonografų populeringu- 
mas.

Tikrai aš tikiu, kad tie pa
tys fonografų savininkai kai- 
kuriais atžvilgiais atiduos pir
menybę radiofonui kai tik pa
matys, kaTl jisai labai lengva 
įsitaisyt ir naudotis 

Atsižvelgkim tik 
palyginimus su fon 
m a

ANCHOR - DONALDSON



v*

i'.-*-

* ,** , . ’■ ’ • J* ' » > *, ‘ ' V ' t* - - ' • . ** ' Vi' * •"' ’ ■ ’ ■' '

4

B NAUJIENOS, Chicago, 111

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

savo draugais bei pažįstamais 
darbininkais, pasikalbėti apie 
bendrus reikalus ir drauge pa
žaisti. '

GAį» 5RJŠVIES GATVES.

Planuojama pataisyti 15,000 
naujų lempų gatvėse. Norima 
nušviesti tamsias gatves.

Lietuviu Rateliuose

ILSS. 171 kuopa kaip tik tų 
mintį turėdama ir rengia ry
toj, birželio 11, draugišką išva
žiavimą į Jefferson miškus. Re 
kita ko bus įvairįų žaismių, 
diskusijų ir gal net prakalbų, 
žodžiu, atvožia 
daug pasigerėjimi
sniai^. — (Minltos Mylėtojas.

usieji turės
visais žvMg-

pusę įstojimo mokesties per '■kiek tik galėdamos paaukotų 
šešius mėnesius. Tatai padhrė 
dėl geresnio paminėjimo savo 
12 on. sukaktuvių.

Musų komunistų kuopos jau 
nori grįsti į Draugiją Sąryšio 
svetainę. Taip) pat ir nariai, 
kurie buvo apleidę draugijas, 
kurios nešoko pagal Maskvos 
paliepimą, jau prašosi, 
juos vėl priimtų atgal.

Pastaruoju laiku North 
dėj prjviso daug “bomų”
jie pradėjo7 užpuldinėti žmones 
gatvėse. Vienam lietuviui jau 
atėmė, 35 dol.

Visi northsidiečiai rengiasi 
važiuoti į socialistų pikniką. 
Prie to jie jau net iškalno ren
giasi. Turbut bus kas tokio 
nepaprasta. Aš irgi ten trauk
siu. — K. Rugis.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLES
(Geras Jonikas)

Žinomąja per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

; tinkamo

Subata, Birželio 10 d., 1922J

kad

ir

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 
Į MIŠKUS.

NORTH SIDE.

savo laiko birželio 26 (“Tąg
,.v iii- • Nežiūrint kokią ligą ar n<Day ) dėl Rusijos baduohų i m turėtumėt arba nerastumėt

Užsiregistruoti' daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš

Yra žmonių, kurie gal nesi
stengia ir net nepaiso suprasti 
pavasari d gamtos gražybių rei
kšmės, bet tubbut nerasi nė 
vieno asmens, kuris po sunkių 
darbų sudvokusiose dirbtuvėse 
nenorėtų bent sykį savaitei pa
važiuoti kiek toliau iš suruku
sio miesto į miškus, kur med
žiai žaliais lapais pasipuošę, 
pievoj *r žolynai žaliuoja; kur, 
oras tyras, kvapsny* malonus 
ir reginys jaukus. Bet vien tik 
pakvėpuoti tyro oro, bei pasi
gerėti 
mums 
tenka.

Šis tas iš Vietos lietuvių 
darbuotės.

žmonėm,

MANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mm
40 cent. už 1OO auks.

arbą
250 už $1.00

Pigesnis kursai al^nčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing
District Bank
State Bank—

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

. K

kiniui aukų.
galima unijos ofise (1564 N.
Robey St.)* nuo 5 iki 6 vai. va- GYDUOLIŲ, 
karais, per P. Chapą ar C.
Kairį.

Tas paaukojimas jūsų dienos 
arba kelių valandų darbo bus 
sunaudotas svarbiausiam tiks
lui, kokiam kada jus esate 
naudoję savo laiką.

Pamąstykit, ką reiškia 
davimas ir mirtis iš bado!

Taigi gelbėjimas baduolių tu 
ri būti pirmoj vietoj. Ir aš 
manau, kad kiekviena mote
ris ir mergina atjaučianti ba
daujančius, eis tą dieną rinkti 
ai^kų.^— P. Chapas, sekr.

pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
.su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 

Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI
Carlton St., šiaur-Rytinis kan> 

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 I 

Chicago, 111.

1958

su- Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudljimą, 
JėKakaitant raidti susilieja, 

<1 raidis darosi dvi, 
Je turi uždegimu akių, 
Ja skaitant ar siuvant akis skaa- 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J, Smetana

ba-

' — ------ ?—  r— ■ -------------
v Tel. Boulevard 2160
( DR. A. J. KARALIUS
\ Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto
2—8 vakaro.

Akinių sfecialiatae 
1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvCa.

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

Čia susitvėrė A. L. T. Sanda
ros kuopa iš 12 narių.

Pirmyn Mišraus Choro ve
dėjas p. Dilius, sako, turėjęs 
daug reikalų, teigi per vasaros 
karščius paėmęs “vikeišiną”. 
Jo vietą dabar užčfiiė p. Sarpa- 
lius.

Kaip girdėt, birželio 11 mi
nėtas choras rengia draugišką 
išvažiavimą į Jefferson miš
kus. Sako, bus gražus pro
gramas. k

Minėtas choras taipgi prisi
žadėjo dainuoti ant socialistų 
pikniko Rivervibw Parke.

Kriaučių K Ii ubas S P. Drau
gija pereitame pusmetiniame 
susirinkime nutarė priimti 
draugijon naujus nąrius už

RUSIJOS BADAUJANTIEMS z 
DIENA.

Birželio 2 Lietuvių Amalga- 
mėtų 269 skyrius savo mėnesi
niame susirinkime nutarė atsi
šaukti per laikraščius į mote; 
ris ir merginas virš 18 metų 
amžiaus, ir kviesti jas, kad

Redakcijos Atsakymas.
Komitetui, 10500 Indiana1 

Avė., Roseland. Siunčiant pra- 
nešimus, siuntėjai visados tu
ri paduot Redakcijos žiniai sa
vo vardą jiavardę ir adresą. 
Kitaip jų pranešimai' nepri- 
mami. Neįdėtas dėl tos pat 
priežasties ir jųsų pranešimas.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILU

j

DR. VAITUSH, O. D.
Lietevis Akie Specialietae

...  *... *
Tel. Aaustin 737

DR. MARYA/ 
DOVVIATT—SASS.

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

6208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E 

vakare išskiriant nedėldienius.

I a.engvins akių įtempimą, kuris 
esti, onežastimi galvos skaudėjimo! 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sxau(U;mą akių karšti, atitaiso 
kreivas aki* nuimsi kataraktą, atitai
so trumnarerystę ir toliregystę. Pri
renka te:°ingri akinius. Visuose at
sitikimuos!* egzaminavimas daromas 
su elektra nurodančia mažiausias 
klaidas. Syecialė atytla atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589 _____ •

DAVH) RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksąi

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

ii-

Šimtaitik

G E-R K
NETURI 

E R K S

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SERGAT:

0Hta

$$$$

yra persitikri-
GERIAUSI. Vi-

$79.50
$47.50

gamtos gražybėmis 
darbininkams dar neuž- 
Mifms darbo 
neturintiems, užtektinai

laiko, yra svarbu ne vien 
pakvėpuoti tyro oro ir pasige
rėti pavasario gamtos grože, 
bet lygiai svarbu ir susieiti su

PILVU, —
S A L U T A R Ą ;

APETITO —
A L U T A R Ą ; 

SVEIKATOS —
A L U T A R Ą ;

G
PERMAŽAI

GERK S
DEL SUTVIRTĖJIMO —

GERK SALUTARĄ

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

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

1707.SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Sol Lilis & Sons
2114 iki 2120 So. State St 

Tek: Victory 2454

i...

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

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

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka $24.00
17x19 porcelėno, enemeluota skalbinyčia, apnike- 

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

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

toją veltui. •
, Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiąme veltui.

Silpni, Nervuoti 
Vyrai Ir Moters
Nuga-Tone Sutelkia Jlegą Ir Stiprumą 

Silpniems Nervams; Ir Sutaiso ir 
Atgaivina Sunykusius Raumenis

Nuga-Tone turi vaistą, kuris padaro silpnus, 
suvargusius nervus stipresniais ir painesniais, pergali 
nervų suirimus ir suteikia naują gyvybę ir didesnę 
energiją gyvybės organams. Jis taipgi turi vaistą, 
padaranti gausu, rąudoną. sveikatą atgaivinanti kraują. 
Be to, Nuga-Tone turi šešis kitus vertingus vaistus 
visam kunui valyti ir gaivinti.
Šitas puikus vaistas nuvalo spuogus nuo odos; 
suteikia spalvą nublankusiems veidams ir padidina 
svarumą ir energiją kūnų sunaikintų, ar nusilpnintų ilgos 
ligos, gripo, ar perdėjimo. Šito laikraščio skaitytojai

/^patirs, kad Nuga-Tone yra puikus vaistas nuo Nevir- 
skinimo. Kietų Vidurių, Liguistų Kepenų, Tulžinio 

yS Galvos Skaudėjimo, širdies pykimo ar Tulžinės Kliūties.
pasaldina kvapą, prašalina aptraukimą nuo liežuvio, 

pagerina apetitą ir puikiai sutvarko Skrandi >>* Vidurius.

Pamlįink Musu RIŽUoi
t Tone’o kaina yra tik JkOO pakeliui—pilnai užtenka 30 dienų. Gali gauti 6 pakelius tik už $5.00. 

Pamėgink Nuga-Ttfhv'ą 20 dienų musų rizikų, ir jei pasekmės nepatiks, sugrąžink likusi ą 
dali, o mes atiduoslm visus pinigus atgal. Pasiųsk siandien-TUOJAUS. Nežudysi nei cento. 
NUga-Tone yra taipgi pardavinėjamas adttekose Ir jos garantuoja, kad jis suteiks pilną 
patenkinimą, arba bus pinigai sugrąžinti. Žiūrėk garantijos ant kfbkvieno pakelio.

............... Pasipsk Šitą Kuponą Šiandien**...........-
NATIONAL LABORATORY,

L-C< 1 *-1018 S. Wabash Avė., Chicago.
Gerbiamieji:—čia įdedu $------------f už kur-i-iuos prisiųskite man — pakelius Nuga-Tone’o. Aš
pamėginsiu Nuga-Tone'ą 20 dienų ir jei jis man nepatiks, aš likusią dali sugrąžinsiu atgal ir jus 
atiduosite man atgal visus mano pinigus. .

Vardas__________________

. Gatvė ir num. arba R. D. L.

Mi—tas,...... ........... ....... ——,
T—. 

—1Valstija.

Jaunavedžių
Kaip šių taip ir užpraeitų metų, kurie pir|co savo rakan- 

xhis iš The Peoples Furniture Co., drąsiai tvirtina, kad čia yra
geriausia vieta pirkti rakandus. — Netik kad čia galima pirkti 
pilnai užtikrintus daiktus ir turėti mandagų ir skubų patar
navimą, bet svarbiausia Čia perkant galima sutaupyti daug 
pinigų įgijant tuos pačius daiktus veik už pusę kainos ką tu
rėtumėt mokėti kitose krautuvėse.

Musų krautuvėse bargenai kasdieną, o ypatingai šį mėne
sį norim sumažinti staką prieš darant pusmetinę atskaitą. 
Yra stebėtina proga jaunavedžiams ir visiems kurie nori pra
dėti Housekeeping.

MOHAIR SEKLYČIOS SETAS
3 šmotai vėliausios mados, turintis labai dailią išvaizdą ir jo tvirtas su- 
budavojimas ir apdengimas su pirmos rūšies mohair užtikrina ilgus me
tus patarnavimo. Jo vertė ir visur parsiduoda po $450.
Musų krautuvėse nupirksite už
Iškimšti aksominiai setai po ( 
ir augščiau.

$245
$98

VALGOMO KAMBARIO SETAS 
Sis setas yra vertas $120', .stalas 48 
colių apvalainis arba pailgas iš
tiesiamas iki 6 pėdų Queen Ann 
Villiam ir Mary Mados tikro vol- 
nut arba aržuolo medžio taip pat 
ir 6 krėslai pritaikinti prie stalo 

su tikra oda sėdinėms, įvairiose 
spalvose. Visi 7 CCCž 
šmotai už

Canal 0267
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampan 18 ir Halsted St.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. A*shland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, I iki 8 
if 7 iki 9 v. nedėldikniais nuo 1C I 
iki 1 vai. po pietų.

Tel. Yards 2296.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179 .

VALANDOS:
9 iki >12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5Ž74 

Chicago.

WM. DAMBRAUSKAS,
. Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam thio ir mažesniam 
darbe.
817 West 34th St„ Chicago, III.

* Tel. Blvd. 9336

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Are.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082

Ashland
Jewclrf
& Music 

Store
Pardundame už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland A v.

Chicago, UI.

WALNUT MEDŽIO KAMODĖS 
42 colių su dideliu veidrodžiu ir 
plačiais stalčiais, dabar kaina nu

mažintai net $39 50 
iki

CEDAR MEDŽIO DĖŽĖS
Kiekvienas namas reikalauja šios 
dėžės — nes kaipo geriausis būdas 
vasaros laike apginti nuo kandžių. 
Jie padaryti iš tokio Cedar medžio 
rankoms pališiuoti pil- C 1 1
nos mieros *** "

PARCELIUOTI GESINTAI 
PEČIAI

Alcazas arba Crovvn parceliuoti ge- 
siniai pečiai galimu pirkti tik mu
sų krautuvėse už nužemintų kainą. 
Apie jų gerumą dauk kalbėti ne
reikia, nes beveik kiekviena Chi
cagos šeimynirke 
nūs, kad jie YRA 
sas baltai par
celiuotas 
Tik su baltu 
priekiu

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo ,10 ryto iki 

8 vakaro
Keafdencija: 2811 W. 63rd 81, 

Tel. Prospect 3466 
——————

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

GIBSON LADAUNĖS
Mes parduodame Gibson išdirbyštės lądaunes dėlto 
kad mes patįs esame persitikrinę kad jie geriausiai 
ledą laiko — dėl ištyrimo buvome paėmę keletą 
įvairių išdirbysčių ladauniu į kiekvieną įdėjome po 
75 svarus 'ledo, po 3 dienų pažiūrėję rėdome kitų 
sausai ištirpusius, o Gibson radomė 30 svarų ledo, 
užtektinai 1 dienai. Išskiriant ekonomiškumą yra 
sanitariškas ir turintis dailią išvaizdą. C 1 Q Čfl 
Su 3 durimis po M* I w«wU
Su 2 durimis , $12.50

, c

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

užsiganedijan- 
čiam su pirkimu, 
su miela noru iš
mainome arba' pi 
nigus sugrąži
name.

■
Telephone Yards 6834

ŪR. P. C. WEGNEB
Priėmimo balandos nio 8 iki 12 .C 

ryto iAnuo 7 iki^į) v. vak. I
3325 So. Halsted St., Chicago, III, [

' MIEGAMOJO KAMBARIO SETAS’
Butų sunku palyginti verčią šito seto — Lova pilnos 
mieros artistiškai nupiešta. Kamoda 42 colių su di
deliu veidrodžiu ir giliais 4 stalčiais, darinėjasi la
bai lengvai, ir pasirinkimui šiforetas arba rėdoma- 
sai staliukas, kurie yra pilnos mieros, rėdomasai 
staliukas turi tris dubeltavus veidrodžius ir paran
kius stalčius šiferetas su 5 stalčiais duodantis dide
lę vietą padidėjimui. Puikiai nubaigti — pasirinki
mas iš valnut arba Ivory visi 3 C 70 Cfl
šmotai tik už i OivU

leiephorae Yards 1632

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

8259 So. Halsted St, Chiraro.

___________ y------------- -(f 1 ' . . . . . . A
St. Paul’s

Hospital
,, 828 West 35th PI.

Liglpj palago ir prižiūrė
jimas per .10 dienų nor
maliuose atsitikimuoseį $60.00.JI

--- 1--------------------------------------f-------- y----------------—

Isitemykite Korporacijas* Varda ir 
Musu Krautuvių Vietas

ftirnBnre. J?uęs. Stovės. Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Baints. Havdware. 4177-79 Archer Avė. 

near i9ih place and General Household Goods corner richmond st.

Tavo rus galima
palaikyti vėlbs- 
niatn pristątymui. 
Pristatom veltui 
į visas dalis svie
to. Parduodame 
už pinigus ir len
gvų išmokėjimų. 
Krautuvės atda
ros kas kavaras 
iki 9 valandai va
kare.

Dr. A. JU BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8464 So. Halsted St 
Chicago, 111.

Ofiso Valandos: 6—8 vak.
Tel. Boulevard 6913

Residencijos Tel. Boulevard 1041

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,!, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 va k. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

■ Reumatizmas Sausge'e;
B ’ H
■ Nesikankykite savęs skaus-
B mais, Reumatizmu, Sausgėla, B 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H 
B — raumenų sukimu; nes skau- B 
B dėjimai naikina kūno gyvybę į 
B ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- H
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- B 
Z Ryhė žmonių siunčia pidėka- B

vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “BALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, B 
kaina 50 centų.

■ Justin Kulis 5 
i 3259 So. Halsted St. Chlcip, III. S 
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•Subata, Birželio 10 3., 1922 NAUJIENOS, Chlcage, M

siu, tarė bartenderis C. Ko-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

SAVANORIŲ POLICIJOS OR
GANIZAVIMAS NEVYKSTA.

Glendovčris — Aš galiu pa
šaukti dvasias iš giliausių gi
lybių.

Hotspuris — Kodėl 4^e, aš ir
gi galiu, ir tatai gali padaryti 
kiekvienas, bet klausimas ar 
jos ateis, kai jas pašauksi?—- 
K mg. Henry IV., Act. III, Sce- 
ne 1.

Suprantama, pašaukti gali 
bile kas ir bile ką, tik klau
simas ar to šauksmo kas klau
sys. Štai pavyzdis. Miesto Ma
joro Thompsono sekretorius 
įstatymų žiūrėti kun. William- 
son, kuris gauna 10,000 dol. 
algos metams, bandė suorga
nizuoti 1,000 ar daugiau Chi
cagos policijos atsargos narių, 
kurie savo noru padėtų ištirti, 
kaip yra klausoma įstatymų, 
šita policijos atsarga buvo su
tverta karo metu, bet apysto- 
voms atsimainius ji išnyko. 
Šitas kiŲiigėlis pigiu bildu no
rėjo ją atkurti ir išsiuntinėjo 
l,0<>0 pakvietimų, į kuriuos at
siliepė tik 50 vyrų. K(xlel jam 
taip nepavyko yra aišku. Už ši
tą patarnavimą jis žada tik 
ačiū pasakyti, o tokis atlygini
mas kandidatų akyse atrodo

msur (1713 VVabansia avė.)
'I'ik pasiskubink, — tarė 

federalinės prohibicijos agen
tas.

Agentas pusę stiklelio išgė
ręs bandė John Romansky 
smuklės bartenderį Kamsurą 
areštuoti. Bar temdei i-s supratęs, 
kad jis pakliuvo ant , agento 
meškerės, pribėgęs ištraukė 
stiklelį iš agento rankų ir išpy
lė jį ant aslos. Dabar jis yra 
kaltinamas ne vien tik už va
rymą šmugelio degtine, bet 
taipjau ir už sunaikinimą val
džios davadų.

y»»-»--------------------------------- — •

DAR TRYS ŽMONĖS PASIMI- 
RĖ NUO KARŠČIO.

Vakar anksti rytą pasimirė 
nuo karščio* vežikas Michael 
Carroll, 31 . metų amžiaus, 
5914 So. Green gat. Jįs apalpo 
kampe W. Fifty . Ninth ir 
So. Morgan gat. Nugabentas 
Englewood ligonbutin kiek 
vėliau ten jis mirė. Kiek vėliau 
mirė 43. G. Gilbert 66 m., 1919 
Lake Purk avė., ir A. D. Seidel, 
81 m. 1327 Early avė. j

Tai jau bus astuoni žmonės 
mirė nuo karščio Chicagoje.

VAIKAS PAŠOVĖ MERGAITĘ
• St. Cyrils mokykloj, 50 ir 

Hermitage avė., šešto skyriaus 
(grade) mokinys Frank Moxa, 
13 m. amžiaus, žaisdamas su 
revolverlh pavojingai peršovė 
Alice Povlik, 13 m. amžiaus 
5337 So. Robey gat. Mergaite" 
sako, gal dar pasveiks.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
Lietuvos Dukterų Tautiška Dr-stė 

laikys pusmetinį susirinkimą nedėlioj, 
bįrž. 11, 1 vai. dienos Mark White 
Sq. salėj, 30-ta ir Halsted. Kiekviena 
narė būtinai turi atvykti, yra svar
bių reikalų taipjau užvilkusios mo
kestį privalo šiame susirinkime už
simokėti. —Helen Carney, rašt.

Bridgeport. — Šv. Alfono Draugija 
laikys savo pusmetinį susirinkimą ne
dėlioj, birž. 11 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio par. svet. Visi nariai ma
lonėkite būtinai laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui.

—J. V. Dimša, rašt.

S. L. A. II Apskritys rengia drau
gišką išvažiavimą f Jefferson miškus 
nedėlioj, birž. 11 d. Bus gražus prog
ramas. Visi S. L. A. nariai ir prita
rėjai kviečiami atsilankyti.

—Komisija.

Bridgeport. — Dr-stė švento Jono 
Krikštytojo laikys savo pusmetinį su
sirinkimą nedėlioj, birž. 11 d., 12:30 
vai. po pietų, parapijos svet. kamba
rys 20. Svarbių reikalų delei malonė
kite visi laiku susirinkti. —Valdyba.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA Parį norit). Gera pro 

ga žmogui su pinigais, kuris 
norėtų bųti mano partneriu. 
Labai gerame biznyje. Užtik
rinu jus, kad apsimokės ištir
ti. Parašyk arba atsišauk M r. 
Yogie, 309 So. La Šalie St 
Room 706, Chicago, 111.

REIKALAUJU partnerio prisidėti 
prie automobilių naujų radiatorių. 
Tas naujas radiatorius pripažintas 
-KĮ21 metuose. . Turi turėt kapitalo 
užtini būti apsišvietęs, \ kad galėtų 
vesti biznį.

“^Jauienos” Box 46.

pigus. Ir jie nesiskubina atei
ti, tarsi iš gelmių šaukiamos 
dvasios. v

KAIP PROHJBICIJOS AGEN
TAS PRIGAVO MUNšAINERĮ

~t (Šerta ant 6 pusi.).
ISRENDAVOJIMUI

Pranešimai

—Labą vakarą.
—Labą vakarą.
-—Šilta buvo diena. *1
—Taip.
Ar nebūtų galima gauti ką 

nors su “kiek?”. :
—Biskį palaukite. Pažiurė-

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. Kuopos tuojau įsigyki
te tikietų. .

^NT RENDOS saunas, visi įtai
symai sutaisyti naujai. Vieta yra ge
ra, tarp Wentworth ir 14 gatvės, 1436 
Wentworth Avė., Chicago Heights, 
111. Savininką galima matyt.

F. URBIK, 
4147 So. Kedzie Avė.

(Apgarsinimas)
GERIAUSIS PASTOVU

MAS.

Didelis jūrių laivas pasku
tiniu laiku buvo įrengtas su 
dideliu gyrosl^opu, kuris ap
saugoja nuo supimosi ir tuo- 
mi išvengia juros ligų. Tas 
pastųvumas apsaugoja besi- 
supimą didelėse jurose, pa
laikant balansų viso laivo. 
Kad išvengus gyvenime di
delių kalnų ir daubų, jus tu
rite turėti gerą sveikatą. 
Sveikam žrųogui darbas yra 
malorųimas, jis visuomet pa- 
sireng s yra parodyti savo 
galią. Geriausias būdas kaip 
sustiprinti juįų sveikatą yra 
Triner’p Bitter Wine. Geras 
skilvys, reiškia sveikatą. 
Triner’s Bitter *Wine palai
ko skilvį gerame stovyje. Jis 
turi savyje medikales kar
čias šaknis, žieves ir šakas

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visom draugijom, 
kurios dar nepriklauso susivienijimui, 
kad pasiskubintų prisirašyti, nes iki 
š. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
o vėliau bus $100, nes bus pradėta 
Lietuvių svetainė statyti. Svetainė 
gi visom draugijom reikalinga. Su
sirinkimai laikomi paskutinį utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
saljų. — Valdyba.

--------------------- ;
Lietuvių Moterų D-ja “Apšvieta”, 

rengia šeimynišką išvažiavimą nedė- 
lioj, birž. 11 d., 10 vai. ryto į Bever- 
ley Hill mišką. Bus skanių užkand
žių, įvairus žaislai ir muzika. Bus 
įteiktos dovanos trim garbės ' narėm. 
Bilietus galima gaut iš anksto pas 
d-jos nares arba pirm. P. Petrąitlenę, 
3237 Auburn Avė., Telef. Yards 0056. 
Jei tą diena lytu, prašome susirinkt į 
Fellovvship Houseį 831 W. 33 PI. Kvie
čia visus Rengimo Komisija.

------ .... ✓
Brighton Park. — L. S. S. 17Lkp. 

susirinkimas įvyks subatoj, birž. 10 
d., 7:30 v. v., d. Karlovo namuose, 
3827 Archer Avė. Visi nariai ir no
rintis prisirašyti kuopai, prašomi at
silankyti. — Valdyba.

L. S. S. 174 kp., rengia draugišką 
išvažiavimą į Jeffenson miškus- nekė
lioj, birž. 11 d. Bus gražių ir įvairių 
pamarginimų. Norintįs smagiai lai
ką praleisti, kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
rengia draugišką išvažiavimą nedėlioj, 
birželio iii, į Beverly Kilis miškus. 
Draugai llliubiečiai malonėkite visi 
atvažiuoti. — Komitetas.

ANT RENDOS 
tinka dėl barberio ar 
čiaus arba bile kam, 

Ben. Rosen, 
4518 So. Ashlajid Avė

krautuve, 
kriau-

ASMENŲ JIESKOJIMAJ
JIEŠKAU brolių Juozapo, Leonar

do ir Antano, 5 metai atgal gyveno 
Pittsburę, Pa., 4 Liepos busiu Pitts- 
burge ,todėl norėčiau, kad greit pra
neštumėt savo adresą. Nes norėčiau 
su broliais pasimatyti. V. Kurpeikai- 
tė-Garliauskienė, 10521 S. State St., 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio sunaus, 
Silvestro Misevičiaus ir sesers sūnų, 
Kazimiero ir Jono Misevičių, paeina iš 
Kauno rėd., Kėdainių apskr., Surviliš
kiu valsč., Naujos Pakrastės sodos.

George Trumpauskas, 
3326 Douglas Blvd.

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo giminaičio Br. 
Kelpšo ir kitų savo giminių kurie 
paeina iš Kaltinėnų miestelio bei Pa
kuros sodžiaus. Girdėjau gyvena Ci
cero, III., bet antrašo nežinau. Norė
čiau pasimatyti prieš išvažiuojant j 
Lietuvą. Ona Norgąilaitė-Marcinke- 
vičienė, 4449 So. Faytfield Avė., Chi
cago, III.

PAJIEŠKAU 
kevičiaus, 
Pa., apie 5 metai atgal, kuris 
su nu Michael. Norėtume kad jie 
sišauktų.

JOHN NOVITSKY, 
1621 So. Halsted St.

pono Felix Marcen- 
kuris paliko Park PIace, 

turi 
at-

su cascara sagrada prieša
kyj yra galėj padaryti tai. 
Triner’s Bitter Wine visuo
met suteik^ jums geriausį 
apetitą, pašalins užkietėji
mą vidurių, skaudėjimą gai
vos, nervingumą ir sveikata 
suteiks jums noro ir energi
jos gyvenime. Klauskit jūsų 
aptiekoriaus arba pardavė
jo gyduolių, taipgi kitų ge
rų Trinerio gyduolių.

North Side. •— Vaikų Draugijėles 
Bijūnėlio tėvų susirinkimas įvyks pa- 
nedėly, birž. 12, 8 vak. Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė. Meldžiame 
visi vaikų tėvus atsilankyti.

— Komitetas.
K -------------------------

Lietuvos Dukterų Draugija turės 
savo priešpusmetinį susirinkimą sep- 
tintadienį birželio 11 d. Mark Wbite 
Sųuare svetainėj, kampas Halsted ir 
30 gat. Susirinkimas prasidės 1 vai. 
po pietų. Visos draugės yra kviečia
mos butirrai atsilankyti, nes yra dauy 
svarbių dalykų apsvarstymui.

Kviečia Raštininkė.

APSIVEDIMAI.

Draugiškas išvažiavimas į Jeffer- 
son miškus, rengia Pirmyn Mišrus 
Choras, nedėlioję, birž. 11 d., 1922. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti, bus 
gražus programas, muzika ir visokios 
žaismes. Taipgi bus skanių valgių ir 
saldžių gėrimų.

— Pirmyn M. Choras.

JIEŠKAU apsivbdimtii 
arba našlės, kad ir su vieniE. vaiku, 
turi būti ne senesnė 38 metu/ nes aš 
esu 38 metų senumo. Merginos my
linčios gerą .šeimynišką gyvenimą at
sišaukite į Naujienų Skyrių 

3210 So./Halsted St. No. 119.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos. Aš esu vaikinas 29 meti? am
žiaus, gero ir blaivaus budo, moku 
amatą ir uždirbu gerai. ‘ Merginos 
kurios mylėtų apsivesti, meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą. 
Paveikslą ant pareikalavimo sugrąžį- 
siu. J. M. Vitkus, 3264 So. Morgan 
St., Chicago, III.

“TvAiRys“skelbimaT

merginos
u> vuiivu, 
vu nes aš 
ąjnos my-

ADAM STANKIEVICZ
Mirė JArželio 7, G:30 vai. iš ry
to. Laidotuvės atsibus subatoj 
Birželio 10 dieną iš namų 1232 
Noble St. pirmą valandą dieną, * 
j Tautiškas kapines, Wiilow 

Springs, III. Katrie norėsit da
ly vaut laidotuvėse, meldžiu at- H 
sišaukti ne vėliau kaip pėtny- H 
čioj 6 vai. vakare, 1624 North I 
Avenue. I

Chicagos Liet. Savitarpinė Pašei pos 
Dr-ja laikys 'savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, birž. 11 d., 2 vai. po 
pįetų, žvenžek Polek svet., 1315' N. 
Ashland avė. Svarbių . reikalų delei, 
malonėkite visi nariai susirinkti.

Sclcr. A.. gevicz.

Bridgeport. — Teisybes Mylėtojų 
Draugijos priešm-etinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birž. 11 d., I vai. po 
pietų, Mark White Avet., 29-tos ir So. 
Halsted gat. Visi naaiai ir narės ma
lonėki^ būtinai laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

—Kaštinkikas.

STOGŲ DENGĖJAI
. Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogij dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Uniolk darbininkai 
čia dirba. J. J., Dunne, Rbofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė.: Tel.<Lawndale 
01.14. ----- Visi Skyriai.

TŽlMYI^T IR KUOM AŠ UŽSIIMU 
Taisau laikrodžius, 

siuvamas mašinas, o taipgi parduodu 
labai pigiai visokius daiktus, 
reikalingi ^amuose, nes aš superku 
iš licitacijos.

S. STOSZKUS,
3143 So. Halsted St.

grąmafonus, 

kurie

■ - ---------------

tatyme viso jūsų iiamb. Mes už
tikriname, kad musų darbas ir 
materijolas yra geriausi ir užti
kriname, kad busite užganėdinti.

Tas būdas yra geriausias ir 
parankiausias kokį kada nors 
kas yra pasiūlęs. Leiskit duoti 
jums visus nurodymus. Ateikite, 
rašykite, arba telefonuokite.
White, Bell & Barbour Const. Co.

Tek: Randolph 3194^3195 
123 W. Madison St’.

Duosime jums pinigų ir 
pastatysime namą

Mes duosime jums pinigų, pla
ną ir pabudavosim jums namą 
iš kurio jus busite užganėdinti. 
Jums reikia tik išmokėti lotą ir 
turėti biskį pinigų pradžiai.

Mes suteikiame planą, pini
gus, materijolą ir darbą. Mes 
imame ant savęs visą.atsakomyr 
bę ir asmeniškai prižiūrime pas
tatymą nomo. Jus mokėsite 
mums mėnesiniais išmokėjimais 
daugel atsitikiu pigiau negu 
rendą.

Mes turime, pilną organizaciją 
ir esame pilnai atsakomingi už 
ją. Asmeniškai prižiūrime pas-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

VYRŲ VYRŲ
REIKIA patyrusių moterų 

prie sortavimo pdpierų.
ROCCO RIŽZO SONS & CO.,

612 W. Taylor St.

REIKIA darbininkų į Steel 
yard $4.00 į dieną.
CONCRETE ENGINEERING 

COMPANY, 
1926 So. 52 Avė.

REIKIA 3 patyrusių moterų 
sortąvimui regsų.

' SMITU & OGUS, 
2f>33 Roosevelt Rd. 
Tek Rockwell 1352

REIKIA FOUNDRY PAGELBI- 
ninkų. Ateikit prisirengę į darbą, 
gera mokestis.

R. M. EDDY FOUNDRY 
COMPANY

372 W. Grand Avė.

II ■ ....................... ........................................................ ..................... I,

__ ___________ <<
REIKIA merginos prie namų 

z darbo; mažą šeimyna, atsišau
kite rekomendacijos (referen- 
ce) 3708 Douglas Blvd. 2nd fl. 
Philip Stinberg.

RE1KAL1NGAS geras buče- 
ris.

Atsišaukite:
3225 Auburn Avė.,

REIKIA darbininkų medžio 
darbui. Kabinet dirbėjų ir ope
ratorių prie mašinų. Turi būti 
pirmos klesos ‘ darbininkas mo
kantis skaityti Blue prints.

WESTERN ELECTRIC CO., 
INC.

48th & 24th Št.

REIKIA merginų į laudrę. 
Patyrusių t čekiotojų. Kraštų 
prosytojų ir/abelnai prosytojų. 
Preso ope 
maglių. Merginų vyresnių negu 
18 metų amžiaus mokinties dar
bo. Nuolat darbas. Gera mokes
tis. 48 vai. darbo savaitėj. At- 
sišąųkite:

FIDELITY LAUNDRY,

REIKIA darbininkų 1 fandrę. 
Nuolat darbas. Atsišaukite 
tuojau į darbo skyrių.

CRANE CO.,
40 St. & Kedzie Avė.

orių. Merginų prie

2336 Prairie Avė., 2nd floor.

RlįĮKIA 50 vyrų darbui prie 
pečiaus arba į pot kambarį kur 
yra išdirbamas aluminas. Nėra 
darbininkų nesusipratimų. Šei
mynos čia ras geras gyvenimui 
vietas ir pigiai. Atvažiuokite 
arba rašykite.
Aluminum Company of America 

Massena, New York.
(Geležinkelio stotis Massena 

Springs)

TRUKERIŲ
IR DARBININKŲ
NUOLAT DARBAS
GERA, MOKESTIS

UNIVERSAL PORTLAND CEMENT 
COMPANY,

3231 S. State St. 89 N. Maiket St, 
Atdara kasdien nuo 6 vai. ryto 

iki 8 vai. vak.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant ūkės apie 40 mylių nuo Chica
gos, alga $30.00 į mėnesį. Atsišau-1 
kit rašydami laišką arba telefonu, 
Cary 16 J 1;

y J. J. KAULINAS, 
Box 203, Cary Station, UI.

IŠDUODU kambarį vaiki
nams ar 2 merginoms. Kam
barin didelis ir šviesus, ant 
antrų lubų. 3337 Auburn avė. 

Antros lubos.

, IIARIENDAVOJIMUI kįmr 
baris su elektros šviesa ir ki
tais įtaisymais, merginai arba 
vaikinui. 3111 Halsted St.

2-ros hibrtsuži)ak. — A. K.
■ ,rjg ,

REIKIA MOTERIES IŠDESTY- 
mui popierų atkarpų. Mokama gera 
alga. Butų gerai, kad butų patyrusi 
tame darbe, bet jei nemoka to darbo, 
bus gerai.

REPUBLIC WASTE PAPER CO., 
1039 W. Congress St.

netoli Morgan St.

REIKTA vidutinio amžiaus 
moters prie lengvo namų dąr- 
bo, naktimis galėtų eiti namo.

J. Silkowicz.
; 2630 Potomac Avė.

REIKIA beit sanders ir var
nienų' prie kėdžių.y 

(1REAT N<wm 1ERN 
CHAIRŲCO., 

2500 Ogden Avė.

REIKIA AGENTŲ prie sveikatos ir 
susižeidimų apdraudos' kompanijos; 
yra mokama posmertinė mokestis. 
Mėnesines premijos duodamos.

FEDERAL SAVINGS & 
INSURANCE CO.,

175 W. Jackson Blvd., Room 1440

RAKANDAI
■

REIKIA virėjų (cooks) į lietuvių 
re’staurantą — vieną naktinį kitą die
ninį. Geistina kad mokėtų sutaisyti 
lietuviškus valgius.

-CONTINENTAl RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 2177.

PARDAVIMUI pigiai, visi sa- 
liuno rakandai, ledo baksai, 
pertvaros, durįs, stalai, cigare- 
tams keisai, šėpos ir visas phnn- 
beris dėl saliuno. 519 S. Oakley 
Boulevard.

REIKIA DARBININKŲ
KAMBARY^ ant rendos vie

nam arba dviem inteligentiš-1 
kieni vaikinam. Gražioj vietoj, 
visi parankunrai. Atsišaukite, 
3434 W. 6541$$t., Tel. ■ ReĮiiib-

VYRŲ ir MOTERŲ

lic 4876.

REIKIA patyrusių vyrų ar mote
rų prie maišų siuvamos mašinos. Pa
tyrimo nereikia, j
įELIABLE BAGW& BURLAP CO.,
. .. S . įmvcst 13th St., .

Clucago, III.

REIKIA daAnninko, 
bučerib. Darbais ant visados, mokes
tis gera, kas atsakantis bučeris, malo
nėkite greitai laiku atsišaukti.

C J. N.,
8139 Vinsenncs Avė., 

Chicago, III.

atsakančio

PRIVERSTI 'ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų player 
pianą, pronagraphą su rekordais, ant 
grindų pastatomą lempą, kaurą ir 
paveikslus. Viskas kaip naujas, la
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kriepkitės, H)26 So. Kedzie Avė., 
1-mos lubosj *

.   ............. — ........... . 
t** •<,;....... rs ' r

<0 — —*

RENDON kambarys, vienam arba 
dviem vaikinam;/su valgiu ar be. 
Elektros šviesa, mapdynč; visi paran- 
jkumai. Gesusia ^transportacija. 
Tyras oras.

J. M.,
45fl Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ t

PUIKUS KAMBARYS IŠDUODAMA 
vienam vaikinui, šviesus, ramus, 
elektros šviesa, maudynės, telefonas, 
prie gražios gatvės, pusė bloką iki 
karų. Kreiptis po numeriu 840 W. 
33 pleisas, antros lubos. 1 )

REIKIA DARBININKO

“REIKIA AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ DARBUI”

Kabinot dirbėjų, 
Durų Labintojų 
Body Framerių 
Medžio darbininkų 
Mašininiu merlžio darbui

TUOJAUS 1 
GERA ALGA IR * 
GYVENIMO APLINKYBĖS

THE KLSSEL MOTOR C AR CO 
HARTFORD, WIS.

!!!REIKIA!!!
MOLI)ERIŲ, APPRb:NTICE 

MOLDERIŲ IR DARBI
NINKŲ.

, ATSIŠAUKITE TUOJAUS 
Į SAMDYMO OFISĄ.

ILLINOIS MALLEABLE 
IRON CO.

1760 Divcrsey Parkway.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIŪS 

Overland Saden 1917 modejio self 
staiter, elektrikos šviesos, 5 sėdynių, 
geri tąirai ir visas geram.’ padėjime, 
labai pigiai, tik $150. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju į kitą miestą. 
2423 W. 46th St., gali matyti va
karais po 6 valandai.

MOTERŲ

REIKIA GABIŲ' MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 MĖTŲ AM
ŽIAUS. DARBAS PRIE DEŠRŲ 
CASINGS. NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS. ATSIŠAU
KITE Į SUPERINTENDENTO 
OFISĄ.
oppenhėimer CASING CO., 

1016-26 W. 36th St.

REIKIA merginų, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų’ ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbą.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIV.

2243 W. Harrison St.
Cor. Oakley Blvd.

KEIKIA PATYRUSIŲ MO
TORŲ SIUVIMUI /MATRACŲ 

IR PRIE SIUVAMOS 
MAŠINOS / 
OPERATORKŲ.

ATSIŠAUKITE
Englander Spring Będ Co.

^931 Avė.
3 Blockš east of ilaistod

REIKIA 4 moterų i 
inui skudurių. Taipgi 
vyrų dirbti į, skudurių 
Gera alga, H.Į DRAY, 

ciiue.Blue Islahd .

_________________________ -

DAR-REIKIA PAPRASTŲ 
bininkų kaipo pagelbininkų prie 
mašinų; šmotų darbas, patyri
mas nereikalaujamas.

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

• Riverdale, III.

IIUB CAB KOMPANIJA rei
kalauja gerai išlavintų šoferių, 
kurie gali pristatyt gerus liudy- 
mus. Geras uždarbis geram šo
feriui. Mes taippat reikalauja
me šoferių su savais automobi
liais dirbti ir prisidėti prie mu
sų kompanijos. Vienintelė* to
kia lietuvių kompanija Ameri
koj. — Hub Cab Co. 724-26 W. 
19 St. Phone Cąnal 7Ž50.

DARBININKŲ
Reikia darbininkų — pagelbi

ninkų prie mašinų. Darbas 
nuo štukių, patyrimo nerei- 
Kitv.

sortięyi- 
dviejų 

šapą. 
1147

ACME STEEL GODDS C0.
2840 Archer Avė.

REIKIA
Darbas bučernėj 
A. įSucila, 12300 
West Pullman, 
Pu 11 man 3990.

lietuvio bučerio. 
ir gręsernėj. 
Emerald avė. 
III. Phone

PARDAVIMUI Paige touring 
kar 5 pasažierių 1919 m. atrodo* 
kaip naujas, galit matyt vakare 
nuo 5-7 vai. Ben Kerock, 1837, 
VVabansia Avė., Chicago, 111.

REIKIA FURNACE TEJ 
DERS. Atsišaukite.

BENJAMIN HARRIS & C
21-st and Lopinis Sts.

REIKIA VYRŲ Į GELEŽIES 
ATMATŲ JARDĄ. $1.(M) Dllv 
NAI. PRICE IRON & STEEL 
OO. 67-th and 48-1 h Avė.

REIKIA DARBININKŲ
Į FAUNDRŲ. ATEIKITE 

PRISIRENGĘ DIRBTI. GERA 
ALGA. R/ M. EDDY FOUN- 
DRY CO. 327 W. GRAND AV.

REIKIA darbininkų, nuolat 
dalbas, gera alga. n
SIIERW1N WILLIAMS CO.,
116th St. & Stevenson Avė.

REIKIA DARBININKŲ, 
ABELNAM DIBBTUVS DAR- 
BUI, DIENQMIS ARBA NAk- 
TIMIS. ATSIŠAUKITE:

CORN PRODUCTS 
REFINING CO., 

63rd ST. & ARCHER AVĖ., 
ARGO, ILL.

X

ĮJfįlKIA pekerių. Gera pro
ga ateičiai; atsišaukite į samdy
mo biurą.
Hibbard, Spencer Bartlett & Co.

SOS N. State St.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
darbo geležies atmatų yarde. $4 
dienai, 10 vai. darbo dienoj.

Central Iron & Metai Co., 
3650 Rockwell St.

PARDAVIMUI
Chevrolet 1920 “F. B.” 
mobilius. Labai 
vyj ir gana pigiai.

2906 W. 40th PI.

pasažierinds 
auto- 

rame sto-

PARDUODU 5 pasažierių Maxwell 
automobilių. Gražiai atrodo ir geru
mą garantuoju. Atiduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant didesnio automobi- 
liaus. Kreiptis: Subatoj po piet ir 
nedėlioj per visą dieną, 6925 Califor* 
nia Avė., pirmos lubos.

P-ARSIDUOI )A Lexington 
1919 m. 5 pasažierių aulomobi- 
lius gerame stovyje taip kaip 
naujas, parduosiu ]>igiai; gali- 
ųia matyti visados, 3222 South 
Halsted St.
■..............................—........ ........■■■■■■■ ... ................................■■■

PARSIDUODA automobilius 5 pa- 
sažierų, visas geriausiame stovyje, 
parduosiu už*pirmą pasiulimą, galite 
visados m-atyti.

Atsišaukite:
3542 Lowe Avė.

PARDAVIMUI Buick 6 cil. 5 pesen- 
gerių, visas pertaisytas, dirba kaip 
naujas, parduosiu labai pigiai. Kam 
reikalingas geras ir pigus automobi
lius, atsišaukite prastoms dienoms 
nuo 6šių arba nedėlioj per visą die
ną, 4516 S. Fairfield Avė., 5ki blo- 
Ičai į vestus nuo Western Av. 2 lubos.

^PARSIDUODA automobilius Paige 
— 1921 , gerame stovye, parduosiu 
arba mainysiu ant kitękio tų pačių 
metų senumo.

Atsišaukite:
P. ADOMAITIS, 

3329 Auburn Avė., 
Tel. Yards 0879 

'—--------------------------- —  ....... . -i
DIDELIS BARMENAS

/Parsiduoda nauji ir $)evėti automo
biliai įvairių rųšių už' labai prieina* 
mą kainą. Neprale/skite geros pro- 

Kreipk i tęs i I^rifirhton P»rlc Ga- 
rage.

a 3022—-^1 W. 43rd St.

PARDAVIMUI autoniobilius — 
Buick, self; starter. Parduosiu už 
visai pigią kainą. Automobilius at
rodo visai kaip naujas.

1632 West 46th St.
Tel. Yards 6085

_________________________________________________________
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI tučerne ir 

grosernė, labai geroj vietoj, turi 
būt parduota greitai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite į 
Naujienų ofisų, Box 39. -

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo dirbtuvę, Visos mašinos, 
gerame stovyje ir naujausios 
mados, atsišaukite:

3255 S. Union Avv Chicago.
EXTRA BARGENAS

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, lietuvių ir airių apgyventas, biz
nis išdirbtas nuo seniai. Arti dide
lių šapų. Ir 5 kambariai gyvenimui. 
Parduodu pusę arba visą. Pardavimu 
priežastis dėl laįsnio. Savininką ra
si 6 vai. vakaryvsubatom ir nedėliotu 
po pietų. Prašome eiti per šonines 
duris. 901 W. 39th St. Phone Boule- 
vard 7447.

PARSIDUODA saliunas su 
namu geroj vietoj, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Rusija. 
Atsišaukite:

/ 1338 S. Miller St., Chicago.

lavėjimui
na cvioun

PARDAVIMUI arba ran<
5 kambariij namas. Elektros šviesa, 
didelis kambarys rūbams džiovinti. 
Yra didelė 'barne, taipgi 4 lotai. Par
duosiu pigiai.

5525 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui saliunas, ant grosernės arba 
delikatesen krautuvės. Pi*teža- 
stis pardavimo —r nesutikimas 
partenerių. 936 W. 14th St.

EXTRA <
Parduodu arba mainąu ant namo 

ūkę Mich. valst. 200 akrų; 165 akrai 
ariamos, 42 akrai žieminių kviečių, 35 
akrai avižų, 37 akrai dobilų, 10 akrų 
alfalfa, 4 akrai rugių, 20 akių komų, 
bulvių, žirnių. Namas 12 ruimų ge
ri kiti budinkai, cimentiniai saidvo- 
kai; vanduo namuose;, telefonas; di- 

-delia sodnas; upelis bėga per ūkę; pu
sė mylios nuo mokyklos. 3 mylios 
nuo miestelio ir geležinkelio stoties. 
Ūkė parsiduoda su gyvuliais, mašino
mis, trakteriu. Didelis bargenas. 
Galima pirkti su mažu įmokėjimu ir 
ant lengvų išmokėjimų. Savininkas 
serga ir todėl parduoda. Kreipkitės: 
P. Mažeika, 3319 So. Auburn Avė.

PIRK SAVO NAMĄ
Mes parduodam ir' mainom namus 

lotus, farrnas ir bučernes.
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių kolonijoj, geriausioj vietoj.}

3428 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
cream ir minkštų 
krautuvė, gera vieta, 
apgyventa, atsišaukite 
49th Ct., Cicero, III.

gėrynių

1505 S.

PARDUOSIU PUSĘ SALIUNO 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti greitu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Bridgcporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. nunū 113.

PARDAVIMUI bučerernė ir 
grosernė, vieta išdirbta, remia 
pigi, visas įtaisymas.

Atsišaukite į Naujienų ofisų 
Bok 48.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, tarpe dirbtuvių. Par
duosiu pigiai nes turiu greit par
duoti. Galima pirkti visą ar pu
sę, 2259 W. 13th St. *

PARDAVIMUI barbernė, pigiai 
Turi būti parduota į trumpą 
laiką, r Bahdaši ant bizniavo 
stryto. Galima padaryti gerą 
gyvenimą. “Naujienos” Box 49.

PARDAVIMUI 5c. IR 10c. JR 
aukštesnių kainų krautuvė, kurioje 
randasi visokių smulkių daiktų. Biz
nis labai gerai eina, apgyventa viso
kių tautų.

Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 44.

PARSIDUODA saliunas ge
ras biznis, ir gera vieta, rūmai 
pagyvenimui užpakalyj, parsi
duoda pigiai, apie kitus daly
kus patirsite ant'vietos. 2956 
So. Emerald Aye.

PARDAVIMUI saliunas. Vien lie
tuvių apgyvento] kolonijoj. Saliunas 
randasi geriausioj bizniškoj vietoj 
nrie pat šv. Kryžiaus bažnyčios. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

4525 So. Hennitage Avė.

PARSIDUODA saliunas, vieta ap- 
.gvventa lietuviais ir svetimtaučių; 
biznjs senas ir gerai išdirbtas p dau
giau žinių patirsite ant vietos.

558 West 37th St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, ge
roj vietoj, tarpe gerų krautuvių, biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą, taipgi parduosiu 
ir stubos rakandus, kambariai dėl pa- 
gvvenimo. Atsišaukite. 3428 South 
Halsted St. ant \-rij lubų, iš p lė
kio. •

PARDAVIMUI grosernė ir 
mokyklų reikmenų krautuvė, 
ši krautuvė daro biznio $350. 
savaitėje. Turi būti parduota, 
nes yra kitas biznis. Gera, pro
ga moteriai arba vedusiai po
rai. Kaina 1350.00, arba geru 
pasiulymu. Verta dvigubos 
kainos. Pradžiai reikia mažai 
pinigų. Atsišaukite: 5528 So. 
Morgan St.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
Par- 
Prie- 

vie-

kitų tautų apgyvento] vietoj, 
duosiu už gana prieinaą kainą, 
žastį pardavimo patirsite ant 
tos.

PARDAVIMUI grosernė yra daug 
ir švaraus tavoro. Aržuolo rakan
dai. Dvejos svarstyklės ir cash re- 
gisteris. Labai geroj vietoj, 
duoda, todėl, kad turi kitą biznį, 
gi renda. Atdara nekėlioms 
pietų.

5709 Wenthworth Avė.

1632 So. 46th' St.

Par- 
Pi- 
iki

PARSIDUODA Player 
totas tiktai tris savaites 
kainavo $650, už $350.

Atsišaukite: 
3343 So. Halsted 

Ant antrų lubų 
Chicago, III.

Pianas var
sų 30 rolių

St.,

NAMŲ IR PASKOLOS DRAUGI- 
ja priversta yra parduoti dviejų aug- 
štvj mūrinį namą, degti; plytų frontas, 
lietuviu apielinkėj užjr$2900.00.

JAMES NEŠK AR, 
1852 W. 22nd Street

, RUDOLP BRABENEC
' 2010 South Throop Street

INiMOKĖK $1000 NUPIRKSI

4 pagyvenimų ąaurinį namų 
su visais įtaisymais aiba mai
nysiu ant loto arba grosernės.

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

Chicago, 111.

BRIDGEPORT BARGENAS
2 failai mūrinis namas 5 ir 6 

kambariai su viasais įtaisomais 
aukštas beismantas gera vieta 
lietuvių apgyventa.

Kaina tiktai $5900.
c. p! suhomski & co., 

3346 So; Halsted St.
Chicago, III.

x EXTRA
Naujas mūrinis namas 4 flatai, ar- 

žuoliniai viduj ištaisymai, elektriką 
maudynė, renda $200 ant mėnesio. 
Parduosiu už $13,500 su mažu įmokė
jimu. Atsišaukite:

B. JASUDES 
2015 So. Robey St.

DIDELIS BARGENAS,
Parsiduoda biznis ant Auburn Avė. 

su namu, geri ruimai dcl gyvenimo tik 
už $5,000. (

Pardavimui 2jij pagyvenimij mūri
nis namas su akmeniniu frontu ant 
Lowe Avė. 5 fletai neša rendas į mė
nesį $1,10, mes pai (lupsimo už $7,000.

Ant rendos geradžius su garu ap
šildomas šiltas vanduo, elektros švie
sa, gera vieta dėl pataisymo dirbtu
vės, vietos gana dcl 1Q automobilių.

STANDARD RE ALT Y CO:, 
736 West 35th St..

T
PARDAVIMUI grocemė ir bučernė 

A pardavimo priežastis liga. šitas 
biznis geriausioj vietoj ant Tow of 
Lake. Pasiskubinkite, o parduosiu 
už pigią kainą.

J. ŠAKALIS,
4438 So. Hermitage Avė.

Phone Boulevard 761 <8

VIKTORO viktrola parsiduoda už 
$70.00, kainavo $150.00 ir Kolumbia 
gramafonas kainavo $125.00 už 
su rekordais.

3343 So. Halsted ^į>t., 
Ant antrų lubų, / 

Chicago, III.

$65,

PARDAVIMUI dideFs fonografas, 
\volnut medžio, ant 2 sp-ingsų ir 30 
rekordų. šešių mėnesių senumo. 
Naujas kainuoia $250;C0. Parduosiu 
už $110.00. Pirmas kostumeris lai
mės, nes turiu parduoti. ,

B. ROROWSKY,
4124 S. Francisco Avė., Antros lubos

PARDAVIMUI
Ice Cream parlor, Cigarų Tabako 

ir mirkštų gėrimų krautuvė ir ant 
nareikalavimo parduosiu keturiu kam
barių rakandus.

2700 S. Wallace St., 
Chicago, III. z

NAUJAS DVIEJŲ AUKŠTŲ MŪ
RINIS AMAS garu apšildomas, — 
keturi pagyvenimai: 3 po 5 kamba
rius ir vienas 6 kambariai, — visi 
naujausios mados įtaisymai. Atsiran
da 2424 W. 45tlTSt. Priimtų į ro- 
kundą lotus, Brighton Parke arba 
Market Manner.

Stan. Martinkus, savininkas 
Klausk itės:

M. j J? KIRAS, R. E. 
3331 So. Halsted St., 

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI SALIUNAS 
namais, 10 šeimynų. Rendos 
$2,628 į metus. Parduosiu už 
namą kainą. Savininkas eina

SŪ 3 
neša 

priei- 
j kitą

1957 Canalport Avė.

vPARDAVIMUI saliunas visas arba 
pusė, biznis yra daromas neblogiau- 
sis. Gera proga norintiems turėti 
gerą biznį, priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
5339 So. Halsted St.

PARSIDUODA ARMONIKA, nau
jausios mados su 140 base, Įtrina gana 
prieinama.

PETER LUKOŠEVIČIUS,
4531 So. Paulini St., » 
Phone Yards 0799,

PARDAVIMUI Malt & Hops, 
biznis išdirbtas wholesalc and 
retąjį. Parduosiu pigiai. Par
davimo. priežastis, eisiu mo
kyklon. 3238 S. Halsted St.

DIDELE PROGA Našlė turi 
parduoti gerą biznį krautuvė 
fu rn i ture ir hardware. Par
duos už pusę kainos. Atsišau
kite tuoj: B. Jasudes

2015 So. Robey st

PARDAVIMUI virtuvės 
čius labai geras? Parduosiu pi
giai. Atsišaukite, St. Dirman 
2119 So. Halsted St.

pe-

PARDAVIMUI saliunas ir 
rcstor'antas. Restorantas yra

vimo savininkas išvažiuoja 
Europą. 1959 W? 20 St.

NAMAI-ZEĮIE
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda ant 4 šeimynų nrvedinis 
narnas, gasas, elektra ir vanos ant 

geroj vieto;, 
arti 
me-

cimentinio pamato, 
Brighton Parke, ant W. 38th PI. 
S. Fiancisęo Avė. Rendos per 
nesį $70. Kaina $5,300.

GEORGE PETKUS, 
Real Estate. Loans & Insurance 

3357 So. Halsted St.
TAIPGI PRANEŠU SAVO kostu- 

meriams ir pažįstamiems, kad aš per- 
s:kėliau į nauja vietą iš 3402 South 
Halsted St. į 3357 S. Halsted St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Parsiduoda naujas mūrinis biznia

vęs nemos 2 aukščių. Ant viršaus 
7 kambarių butas, apačioj krautuvė ir 
4 gyveninvui kambariai. Name ran
dasi visi vėlesnės mados įtaisymai, 
nnšildomf’s karštu vandeniu. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant kito na
mo mažo ar didelio, kuris turi dide
lius morgečius taipgi mainičiau ant 
farmes. Namas randasi netoli 
Brighton Park, štoras tuščias, neri 
Ivsto, tai gera proga pradėti bizni ir

po 5 kambarius, .3 pag. po 4 kamba- j Avė. Turi būti parduotas j trumpą 
•’>us. Apačioj saliunas. Turiu par- laiką ar išmainytas.
duoti greit nes važiųjų j Lietuvą, par-j Kreipkitės: I
duosiu labai pigiai. Vieta apgyventa; vdaktv r* tytihag
lietuvių ir vokiečių. Kreipkitės: 3212 
So. VVallace.St., Tel, Boulevarl 8979,

PARSIDUODA pikčernė, biz
nis išdirbtas per ilgus metus. 
Taipgi stiklinė šėpa (shpiwca- 
se) 8 pėdų ilgio, tinka viskam.

L. Y. 614 W. 184h St.

PARSIDUODA saliunas ir namas . ‘r* . j v a. jį i

2anįas <PaKyvenlmU>i 2 pag. vieta tinkama t»rp Archer fr Kedzie
Turi būti parduotas į trumpą

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė..

Tel. Lafayette 6276

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavus namas ir šalę jo yra ant 
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu Storu ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy-

kurie mais. Rendos iš abiejų namų per 
na- menesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 

2 “ 1 ’—~— ----- 1~!—i name atlieka
dir pfočfo h”131 ’/a ilgioTr 5 barnės.1 gryno pelno $400 per mėnesį, iš viso 
Galima laikyti 2 karvės, arklį, kiau-lyra pelno $570 per mėnesį ir narsi- 
lių, vištų, ančių ir žąsų. ' Ganyklos duoda su visais gerais barais, stalais, 
dykai ir šieno galima prisipauti kiek krėslais, elektros pianu ir visu staku 
nori. Didelis daržas apsėtas daržu-j taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
vSm'ls. Daug vaisinių medžių ir visi ( namais, parduosime labai pjgiai. Na- 
medžiai pilni baisių. Ta vieta ran- ‘ ““ x
dasi arti Summit, III. Labai žema 
kaina tik trumpam laikui — $2150. 
Priežastį pardavimo patirsite pas sa
vininką. Ta vieta randasi prie karų 
linijos. Savininko adresas toks. Ig. 
Noreika, 4534 S. Califomia Avė.

PRANEŠIMAS lietuviams, 
nori pirkti namą. Pardavimui .
mas 4 kambarių ir 2 lotai po 30 pė- kuris yra mūriniam

lių, vištų, ančiij ii’ žąsų

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalowmaudynės, 
gasas ir elektrą $3,500. Cash, li
kusieji ant morgečiaus. 119 So. 
23rd Avė., Bellwood, III.

PARDAVIMO:DEL GREITO ___________
Dvieju aukštų mūrinis “Business pro- 
perty”; štoras 75 pėdų gilumo ir du 
pagyvenimai. Nepraleiskit šitos re
tai atsitinkančios pi’ogps. Turi būt 
parduota sekančioje sa^hitėie. Atsi
randu 3527 S. Halsted St. Vertė tik
tai žemės $10,000. Kaina už. viską 
$12,000. M. Kiras, 3331 S. Halsted st.

DIDELIS BARGENAS .
Pardavimui 7 kambariu stuba, 2 ak

rai žemes, cementinis skiepas, vande
niu apšildoma, elektros šviesa, 80 vai
siniu m-edžių, 1 karvė, 30 v:štu, netoli 
Ilinois Central Stoties ir 2 blokai nuo 
gotvpVnrin linijos. Didelis bargenas 
už $6500.00, įmekėti $2000.00. o liku
sius ant lenevu mėnesinių išmokėji
mų. Kreipkitės šiim adresu;

F. M. JOGMINAS. 
11247 Mmhigan Avė., Ro«e]nad, 

Phone Pullman 439
III.

t____________________________ .
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 

ant namo Chicagoj 80 akrų farmą 
su gyvuliais ir mašinoms, labai 
ra žemė, netoli Chicagos.

Kreipkitės:
R. ZAUGAS, 

Box 102, 
Edgewood, III.

ge-

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj vietoj1 prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai .ajba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio kito 
jiznio.

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI pigiai mūrinis 
namas 2^ augs to, dėl 2 automo
bilių garadžuš, elektros šviesos. 
<aina $6000, cash $1500, liku

sieji lengvais išmokėjimais. 1404 
S. Peoria St., pirmas^floras.

PARDAVIMŪJ biznio praper- 
tė, neša metant pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau 4619 So. Ilermitage Avė.

PARDAVIMUI namas ir lotas. 
Turi būti parduota tuojau. Randasi 
nrie 1814 Ųanalnort Avė. Reikia 
biskį įmokėti, o kitus mėnesiniais iš
mokėjimais.

W. J. BYRNES,
3149 So. La Šalie St.x

mai randasi ant 18 gatves ir yra se
na lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Company
666 W. 18th Street, Chicago,

AUKŠTOS, rūšies naujas mūrinis 
namas 5-6 ruimų su son parlor, bed- 
puimiai, marburo padlagos. Visi įtai
symai vėliausios mados. Pečiais šil
domas. Turi būti parduotas į trum
pą laiką ir už pigiausiai kaip galima. 
Ateikite ir pamatykite.

Savininko namas randasi 4420 So. 
Campbell Avė. Savininkas, 2438 W. 
46th‘ PI., 1 lubos..

PARDAVIMUI naujas namas; 
karštu vandeniu šildomas. Pi
giai. » Galite tuojau ateiti gy
venti. Ateikite ir pažiūrėkite. 
N. Dado, sav., 4522 S.Turner Av.

Eztra Bargenas.
Parsiduoda už pigiausių kai

nų penkių kambarių stocco! bun- 
ga'low — namas — furnice apšil
domas, vaisiniai medžiai aplink; 
52 pėdų kampas; garadžius, gra
ži apielinkė. Atsišaukite telefo
nu Maywood 468. Adresas 302 
So. lOth Ave^Mayw^od, Įll.

PARDAVIMUI medinis na
mas 5 kambariųN^knentinis, 7 
pėdų beismantas, elektriką, ga- 
sas, maudynė ir visas įtaisymas 
pagal vėliausios mados. Tuščias 
lotas prie palies. Galės pirkti su 
karve ir vištoms. Gražioj vietoj 
prie lietuviško vienuolyno. Atsi
šaukite prie savininko. Ant. Ra- 
jauskas, 6809 S. Rockwell^t.

PARŠIDUODĄ,, ..puikus namas — 
bungalow ir 3 lotai šalę namo — 
parduosiu su lotais arba be lotų. Kai
na prieinama.

B. MALSEVIČIUS,
72 And Douglas St., Summit, III.

PARDAVIMUI mūrinis na,- 
mas aukštas beismantas, didelė 
vieta kur drapanas padžiauti, 4 
fletai. Parduosiu už prieinamą 
kainą.' Atsišaukite: 2 lubos iš 
fronto, 3316 Parneli Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN
DIENINIAM LAIKRAŠTYJ

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
PARSIDUODA gražus beveik naujas mūrinis namas, 2 

aukščių, uždaryti porcinį, elektra, maudynės, viškos ir kiti pa- 
rankumai; ant plataus loto gražus žolėtas kiemas. Randasi ant 
BRIGHTON PARK. Kaina tik $6,500.

Geras mūrinis namas, 3 aukščių po penkis kambarius, elek
tra, maudynės ir kiti parankumai. Randasi ant BR1DGEPOR- 
TO. Kaina tik $6,500.

4 metų puikus mūrinis namas, vėliausios mados, sun par- 
lors, 2 flatai po 5 kambarius ant 30 pėdų loto, elektra, maudy
nės ir tt. Randasi ant ĘRIGIITON PARK. Turi būti parduo
tas greit. Kaina tik $8,000.

Įmokėjimai pagal sutarties ir mes visados jums pagelbėsim
pinigiškai.

Del platesnių žinių kreipkitės 'pas
S. L. FABIONAS COMPANY, 

809 West 35th Street, Chicago.
(arti Halsted, baltas namas)

* PELNINGAS IR GRAŽUS
PARSIDUODA beveik naujas — 2 aukščių, 4 flatų mūrinis 

namas ant plataus kampinio loto; 2 mašinoms murjnis garadžius. 
ant AUBURN PARK,

namas ant plataus kampinio loto; 2 n 
Viskas steam apšildomas. Randasi 
(South Side)/ Kaina tik $20,000.

Puikus 6 flatų mūrinis namas, 
vėliausios mados parankamai, arti 2 
ties, balto marmuro fronto stepsai ir 
reikia taisiti. Rendos $410.00 ant mėnesio. 
Side. Kaina tik $21,500.

GRAŽIAUSIS visoj apielinkej 6 flatų'mūrinis namas ant 2 
lotų, apšildomas, kieto medžio baigtas, elektra, maudynes ir vis
kas vėliausios mados. Ralidasi ant BRIDGEPOR4O. Kaina 
tik $23,000.

Naujas 4 flatų mūrinis, namas ant 2 lotų, viskas vėliausios 
mados, 2 mašinoms garadžiuš. Randasi tarpe Westem ir 
Kedzie. Kaina tik $17,500.

Įmokėjimas pagal sutarties ir mes visados jums pagelbėsim 
pinigiškai. > > j

Del platesnių žinių malonėkit kreipties pas
S. L. FABIONAS COMPANY, 

. 809 West 35th Street, Chicago.
(arti Halsted, baltas namas)

elektra, maudynės ir kiti 
bulvardų ir eleveited sto- 
sienos, kurių niekados ne- 

Randasi South

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farrnas, bučernes, automobi
lius įr kitokias biznius. Turime na
mų d 
gi, pač------  --------- .
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiausis ir 
teisingiausis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE

• 808 West 33rd Place 
arti Halsted1 St.

Telephone Boulevard 1550
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. Vakare 

kasdieną. X

(Romiausiame pasirinkime. Taip- 
Tadarom visokius kontraktus,

CO

MOKYKLOS

MINNBAPOLIO KOLONIZAVIMŲ) 
FARM A, žinoma po visas Suvienytas 
Valstijos atidarė Lietuvii; Koloniją 
Ontonagon (County) apskrity], Michi- 
gan valst., derlingoj klonyj prie pie
tinės dalies Superior ežero, kur žeme 
ir klimatas geriausiai tinka ūkei; ypa
tingai pienininkystei ir vaisių augi
nimui. Mes suorganizavom kolonijas 
kaip Suvienytose Valstijose taip ir 
Kanadoj gyventojai labai užganėdin
ti, tas geras prirodymas musų suge- 
bumo atlikti tą darbą. Agentams no
rintiems dirbti su mumis puiki proga. 
Apie išlygas klauskite

A. T. PETERSON, 
District Agent, 

719-64 W. Randolph St. 
Chicago, III.

GREITAM pardavimui 5 
kambarių1 medinė Cotlage. 
Randasi* Brighton Parke. Gra
žioj vietoj. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite greitar^pas--. savi
ninką Stanislavas Jankus.

4450 So. Washtcnaw Avė.
PARDAVIMUI 3 augštų mu- 

rihis namas, geras įdėlis. Turi
me parduoti Į?- J ANOS, 1635 
So. Jcffcrson St.

Beveik netikėtina, bet tiesa. Par
davimui visas mūrinis 5 kambarių 
bungalow. Augštas cemento skiepas. 
Labai augštas kambarys džiovinimui 
rūbų. Cimentiniai stepsai ir porčius 
padarytas iš degtų plytų maišytų su 
akmenimis. Specialė "vieta skiepe 
dai džiovintų vaisių. 6x24 pėdų plo
čio, marmuro plytukių maudynė, kar
štu —- - - • •
nuo karų linijos, mokyklos ir krautu
vių. Namas 24 pėdii pločio, lotas

vandeniu apšildoma, 1 blokas

DIDELIS BARGENAS
Pirk nuo savininko 2 flatų po 5 ir 

5 kamabrius nauja mūrinį namą “Sun 
parlor”. Nantas randasi Brighfen 
Parke. Kas pirmas pasiskubins tas 
garai pirks. Reikia [mokėti 3900, o 
likusius $3900 pei* 12 meti} lengvais 
išmokėjimais. Namas randasi 4449 
So. Sawyer Avė. Savininkas J. J. 
Stravinskas, 704-710 W. 31st St. Tel. 
Boulevard 5009.

BAGENAS
Parsiduoda mūrinis namas, 2 lotai 

šalę namo, 2 pagyvenimai, elektra ir 
vana. Taipgi aukštas skiepas, ku
riame yra galima padaryti vieta gy
venimui arba štorui. 
bulvarų ir strerikarių. 
nar«n randasi garadžius 
mobiliems ir vištinyčia.’

Turime parduoti gana greitu laiku, 
nas savininkas pirko biznį, parduosi
me už $6900.

Kreipkitės pas
A. M. BARČUS. ' 

4632 So. Harmitao-e Avė.,
V. Tel. Yards 0559

Randasi arti
Ir <įa prie 

dviem auto-

PARDAVIMUI 8 kambarių mari
nis namas, geras* skiepas. Vana, 
elektra, i 
bažnyčios. 2 blokai į parką. 
$3800.00 ir išlygos.

2654 W. 15th St..

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bangailmv prie 6617 
So. Artesian Avė. $1,500, įmo
kėti^ kitus išmokėjimais. Savi
ninkas' nuo 6 v. v. ir ncdėlio- 
mis'2607 W. 71 St.

PARDAVIMUI namas, 6 
kambarių, moderniškas. Ran
dės neša mėnesini $84.00. Kai
na $8000.00.’F. Vrchotko, 

2126 So. May St.

BARGENĄI

Pardavimui naujas mūrinis na
mas, Brighton Park, 3 pagyvenimai 
po 5 kambarius, vasarinė kuknia, bei- 
sementas, vėliausios mados įtaisymai, 
2 lotai no 30 pėdų. Garadžius, kai
na $10,200.
•Naujas mūrinis namas 2 pagyveni

mai, 6 ir 6 kambariai , elektra, va
nos, vėliausios nvados įtaisymai, ren
dos' $70 į mėnesį. Kaina $7000.00.

UNITED LAND & INVESTMENT 
COMPANY, 

4454 So. Westem Av.

RtlLDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St

Phone Yards 62^6
Perkame ir parduodame prapeides, ! 

taipgi mainome farrnas ant miesto j 
praperčių ir mainome visokius biz- Į 
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrin?e 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arbjy;W. Eringis. Į

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

, vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

\ VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba, rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

vių. Namas 24 pėdij pločio, lotas 
40x125. Kaina tik $5850.00, $1000.00 
pinigais, kitus mėnesiniais e išmokėji
mais. Šis namas visuomet vertas 
$8000.00. Mes turime tik du liku
sius nartvus, todėl ateikite apžiūrėti 
su savo šeimyna ir pamatykite koks 
yra puikus namas. Tie namai ran
dasi prie Wes1ey Avė., vįenas blokas 
į šiaurę nuo Archer Avė. Nedėlio
mis ir subatomis atdara visą dieną ir 
iki 9 vai. vak.

JAMES KARBAN 
arba 

.T, KIS’OSONDI 
6652 Archer Avė.

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

ant 2 pagyvenimu po penkis ir šešis 
kambarius, gražiausioj vietoj netoii 
Brighton Theater/namns yra puikus, 
yra elektros šviesa, aukštas cemen
tuotas skiepas ir kiti visi parankumal, 
vėliausios mados, parduosiu labai pi
giai arba maninysiu ant mažesnio na
mo ar ant bučernes, d>’v goods štoro, 
arba ant kitokio gero biznio, ’tur būti 
parduotas trumpą laiką. Kreipkitės 
prie. \

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

MAŽA 
viduryj,

VIŠTŲ 
miesto,

PARDAVIMUI 
auginimui farma, 
10608 Church St., Beverlv Hills. — 
6 kambarių namas, apie % akro že
mės. Ba'rnė su cimento grindimis. 
Elektros šviesa, vanduo ir suros, 2 
karvės. 85 vištos, 2 vištų tvartai. Obo- 
liu, vyšnių, pyčių, slyvų ir gružių me
džiai, aviečios, juodaviečios, žemuo
ges, agrastai. Rožės, pinavijos ir 
mėtos. Pilnas daržas yra prisėtas Į 
daržovių. Supvkla. Dalis rakandu 
bus parduota sykiu su visa manta. 1 
blnkas nuo Hftlstad St. gatvekarių, 
2 blokai nuo Rock Island geležinkelio. 
Įvedimas elektros, vandenio ir sūrų 
apmokėta. Galima gyventi tuojau. 
Kaina $8000.00 pinigais, jei bus par
duot*' i 10 dienų. Savininkas ant 
pareikalavimo. Telefonuokit Stew- 
art 4142. i

LABAI pigiai parsiduoda mūrinis 
namas, 2 pagvvenimų. 5 ir 6 kamba
riai cesas, elektra, beismantas pui
kiai itaisvta skalbynė, labai gražioj „^4. ovietoj. /Turi būti parduota trumpa- į mas» £el°J Vietoj, ant 2 pa.gyv -

PARDAVIMUI mūrinis na-

netoli mokyklos Jr katalikų me laike nėr patį savininką, nes va- nimų po 6 kambarius, aržuolo 
Kaina žiuoju į Lietuvą.

4707 W. 12th PI.
Cicero, Iii.

trimingai.
6953 S. Washtenaw Avė.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Ghicago, III.

PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatu. 
T ra ns vėrinis kampas. Su di
deliu paaukavimu. Atsišauki
te. 2110 So. Robey St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ AUGŠTU 
medinis namas po num. 2641 W. 69 
St., 5 ir 6 kambariai, du furnasai: 
ąžuolo trinruota, gasas, elektra, arti 
mokyklos. Matykit savininką 2607 
W .71 St. Taipgi visokių lotų $200 
daugiau. -ą

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną .siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam' į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kaina. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikitb pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 luhu.
■ y 1

LEVESKIO MOKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU
PREKYBOS MOKYKLA

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

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie- 

- tuvių kalbos gramatikos. (
Mokykla atdara: nuo 9 ryto 

iki 10- vak.
«

ir Anglų kalbų; 
High School ir 

Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.jk Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv.
arti 85tos gat.

Mokina Lietuvių 
Grammar School, 
Prekybos dalykų.

PRIVATftS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF lĮfOTORING 

1507 W. Madison St.

a




