
u

uanian Daily tn America

NOS '
>a//p Neu>s
etos Publishing Co., Ine.
>t, Chicago, III.
'neit 8500

įl The First and Greates £ 

j NAU
The Llth

Published by the Uthuc
1739 So. Halai 

Te!eph.*r

[ Pirmas Lietuvių

■ ■■ j............ *-*"

VOL. IX. .

iraštis Amerikoje

Kaina 3c

Talk ninkuI
Geležinkeliečiai atmetė tarybas 

Areštuoja Vilniaus lietuvius
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Kariuomenė prieš angliakasius 
v lt

Talkininką ambasadoj 
taryba pripažino LielJvą
PARYŽIUS, birž. 30. ~į Tal

kininkų ambasadorių taryba 
šiandie pripažino^ Lietuvą kai
po nepriklausomu valstybę.

Jungtinės Valstijos nebuvo 
atstovaujamos susirinkime.

(Ambasadorių taryba yra 
įkurta pavadavimui vyriausios 
talkininkų tarybos ir daro 
sprendinius varde visų talki
ninkų šalių. Toji ambaar.dorių 
taryba susideda^ iš Francijos 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovo, ir Anglijos, Belgijos, 
Italijos, ir Japonijos ambasa
dorių. Jungt. Valstijoms pasi
traukus iš vyriausios talkinin
kų tarybos ir abelnai visos Eu
ropos politikos, jos oficialiniai 
nedalyvauja ir ambasadorių 
taryboje, nors Jungt. Valstijų 
ambasadorius Paryžiuje kar
tais dalyvauja informacijų tik
slais — pataria lituoju btilsu. 
Kaip rodo žinia, jis betgi šia
me ambasadorių susirinkime 
visai nedalyvavo. Šis andiasa- 
dorių tarybos nutarimas reiš
kia, kad visos didžiosios talki
ninkų šalįs pripažino Lietuvą, 
išėmus Jungt. Valstijas, kurios 
dabar irgi gal nebetaip priešin
sis Lietuvos pripažinimui).

Lietuvių nprsekiojimas 
Viiiiiuje
---- »-----J-----  

Lietuvių redaktoriai areštuoti. 
Kratos pas gimnazijos moky

tojus.

geležinkelių kompanijų atsto
vais nedalyvaus, nes geležinke
lių darbo taryba i>eržengė sa
vo galią Sušaukdama tokį susi
rinkimą.

Šitas pareiškimas tapo išlei
stas tada, kada jau buvo paė
ję gandai, kad geležinkeliečiai 
yra arti susitaikimo ir kad 
jau rengiamąsi atšaukti gele
žinkelių dirbtuvių darbininkų 
streiką, kuris turi prasidėti 
šiandie, 10 vai. ryte.

Buvo skelbiama, kad taryba 
sutinkanti uždrausti kompani
joms atiduoti savo darbus 
kontraktoriams ir pašalinėms 
dirbtuvėms, kurios moka dar
bininkams daug mažesnę algą, 
lai buvo vienas iš geležinkeę 
liečiu nusiskundimų, bet tai 
buvo ne virinusioji priežastis 
streikui ir geležinkeliečiai jau 
pirmiau yra paskelbę, kad te
kis taryboš nuosprendis dar 
nesustabdys streiko.

Geležinkelių darbo taryba 
grūmoja teismu priversti ge
ležinkeliečių unijų vršininkus 
dalyvauti pasitarime, jei jie at
sisakytų tai padaryti geruoju.

Atideda streiko skelbimą
Kelių prižiūrėtojai, klerkai ir 
telegrafistai dar neskelbs savo 

streiko.
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taryba pripažino
Siunčia kareivius prieš Numatomos Haagos kon- Paskolos stočių suvažia- 

angliakasius ferencijos pasekmės vimas liepos 194.
CHARLES TON, W. Va., 

birž. 30. Gubernatorius 
Morgan šiandie pasiuntė vals
tijos miliciją, policiją ir mu
šeikas į Paini ir Cabin upelių 
anglių laukus. Jis tai darąs 
“dėl atsargumo’’, kad tuo iš
vengus tokios streikuojančiųjų 
angliakasių kovos su ginkluo
tais streiklaužiais, kokia' buvo 
ties Herrin’ III. Kareiviai išsiųs 
ti be jokios priežasties, nes ten 
mažiausių sumišimų nebuvo; 
jie nuėję irgi niekur “priešo” 
nepasitiko ir negalėjo surasti.

Mobilizuoja miliciją.
DENVER, Colo., birž. 30.— 

Gubernatoriaus įsakymu pra
dėta organizuoti valstijos mili
ciją ir mušeikas, kurie bus 
pasiųsti prieš angliakasius, 
nors mažiausių sumišimų an
glių laukuose nėra.
Kaltina savininką užmušėjistėj

CLARKSBURG, W. Va., bir
želio 30. — Reikalaujant ang
liakasių unijos viršininkui Mc- 
Carthney, tapo areštuotas John 
L. Orr, suims vieno Hudson 
Coal Co. savininkų. Jis yra 
kaltinamas užmušime savaitę 
atgal dviejų angliakasių. Jis 
tuo angliakasius nušovė, kada 
streikicriai bandė sulaikyti jo 
ga b c namus s t reik laužius.

Tarsis su angliakasiais
\VASHINGTON, birž. 30. — 

Ryto prasideda kasyklų savi
ninkų pasitarimas su angliaka
sių unija apie pradėjimą' tary
bų apie algas ir užbaigimą 
siroko. Pasitarimą pradės pre
zidentas Hardingas.*

Busianti sutverta nuolatinė ko- 
, misija palaikyti ryšius su 

Rusija.

HAAGA, birž. 30. Jau ir 
dabar galima numatyti nieku- 
rias pasekmes dabar laikomais 
internacionalines konferenci
jos Rusijos reikalais. |

5 Pro jek t unija m osios su ta rt įs 
apie skolas, privatines nuosa
vybes, kreditus, galės būti pa
darytos tik po j pilno apsimai- 
nymo žiniomis. Rusams pa
duotieji klausimai yra taip pil
ni, kad gal ims keletą 'savaičių, 
o gal ir mėnesių kad į juos 
pilnai atsakius.

Apie procedūrą yra pilnas 
susitarimas ir abi pusės priža
dėjo suteikti pilnas statistikas.

Todėl išrodo, kad visa kon
ferencija pavirs į pusiau pas
tovią komisiją, kurioj gal daly
vaus ir Rusijos atstovas, kuri 
turės teisę tirti viską apie Ru
siją kaip atklausinejimais, taip 
ir ant vietos, Rusijoje. Tos ko
misijos, jei ji bus sudaryta, ti
kslas bus surirtkjti visas žinias 
apie svetimšalių nuosavybes 
Rusijoje, jų stęvį, kiek jos turi 
gauti atlyginimo ir lt. Ji taip
jau atsieks svarbiausi konfe
rencijos tikslą vengti per
traukti ryšius su Rusijos vald
žia, bet juos nuolatos .palaikyti 
ir prie progos nuolatos stiprin
ti.

Rusijos gi nusistatymas yra 
gana keistas. Ji įsutinka pripa
žinti prieš-karines skolas ir su
grąžinti nuosavybes, bet ne 
kaipo nuosavybes, o kaipo 
“koncesijas” ir tai tik propor
cijoj gautiems kreditams. Jie 
lyg sakyti sako:

“Duokite mums kreditų už 
$160,000 ir jus atgausite už

(Liet. Inf. Biuras).
—,--------

WASHINGT()N, J). C.
Lietuvos Atstovas šaukia pas
kolos stočių delegatus suva
žiuoti Wasbingtonan 19 d. lie
pos šių metų. Tą dieną iš ryto 
delegatai atvyks į Atstovybę 
(1925 “F” Street, N. W., Wa- 
shington, D. C.) su aukomis 
kurias jų stot j s bus surinkę 
aukso-sidabro Emidan vajaus 
laiku ir pavedę įteikti Atsto
vybei. Aukos bus priimtos ir 
pakvituotos — prieš piel; gi 
3 vai. po piet W»jhin-gton ko
telyje įvyks stočių delegatų 
susirinkimas. Šitokia siūloma 
dienotvarkė:

1. Suvažiavimo atidarymas,
delegatų suregistraviinas, man 
dalų priėmimas ir įžagiamo
sios kalbos. Į

2. Prezidijumo ir /Komisijų 
išrinkimas.

3. Atstovo kalba a Jie poli Ii
nę (Lietuvos padėtį iy.Amerikos 
lietuvių akciją Lietuvos nau
dai. 7

4. Dienotvarkėj priėmimas.
5. Finansų Ministerijos in

gai iotinio raportas apie aukso- 
sidabro vajaus bėgį ir rezulta
tus ir apie L. L. paskolos vajų.

6. Pasitarimas apie tolimesnį 
rėmimą Lietuvos reikalų.

7. Pranešimas apie Anicri- 
kos-Baltijos draugiją.

8.. Harriso paminklo reika
lais.

9. Delegatų įnešimai.
10. Paskolos Stočių Centro 

rinkimas.
Ant rytojaus liepos 20 d. 

įvyks Arlinglono kapinėse iš
kilmingas paminklo atidengi
mas. Ant kapo Leitenanto S. 
Harriso, dalyvaujant kolonijų 
delegatams Lietuvos vardu bus

Respublikonai pasidavė
DUBLINAS, birž. 30. — Ai

rijos respublikonai, kurie lai
kė keturių teismų pilį, po virš 
dviejų dienų bombardavimo, 
šįryt pasidavė be jokių sąlygų 
savyvaklybininkams. Jie pasi
davė tada, kad reguliariniai 
Airijos kareiviai jau buvo užė
mę didesnę dalį triobėsių ir 
respublikonams neljeliko vil
ties savo tvirtovę išlaikyti. Be 
tojiilyj ištiko didele ekspliozi- 
ja, kuri labai apsunkino gyni
mąsi. Viso pasidavė, apie 130 
kareivių ir oficierių.

Nepriima komunistą
EDINBURGU, birž. 28. — 

Anglijos Darbo partija šiandie 
3,086,000 balsų prieš 261,000 
atsisakė priimti partijon komu 
nislus ar bendrai su jais vei
kti.

Darbo partijos konvencija 
taipjau nutarė vešli plačią agi
taciją už didesnį susiartinimą 
tarp Anglijos ir Amerikos dar
bininkų.

Priimtosios rezoliucijos rei
kalauja permainyti, arba ir vi
sai panaikinti Versailles sutar
tį, sumažinti kontribuciją ir 
permainyti An^lijou-Francijos 
“gynimos” sutartį.

74 angliakasiai užmušti
WASHINiGTON, birž. 30. — 

Kasyklų biuras paskelbė, kad 
gegužes mėn. kasyklose Jungi. 
Valstijose liko užmušti 74 
žmonės. Išėmus 1, visi jie liko 
užmušti minkštųjų anglių ka
syklose.

WASįDNGTON, birž. * 27 d. 
(Elta). — Vilniuje lenkai areš
tavo visų lietuvių ' laikraščių 
redaktorius ir Lietuvių Polikli
nikos personalą. Iškratė gim
nazijos mokytojus.

Geležinkeliečiai atmeta ta
rybos pašaukimą

Atsisako dalyvauti pasitai i- 
muose su darbo taryba ir ge

ležinkelių kompanijomis.

GHICAGOJ—•Amerikos D: r- 
bo Federacijos geležinkelių 
darbininkų departamento pre
zidentas vakar, prieš pat pas
kirtam laikui pradėti geležin
keliečių konferenciją su gele
žinkelių darbo taryba, išleido 
pareiškimą, kad jis toje konfe
rencijoje su darbo taryba • ir

šioj o pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šbio:

CHICAGO. — šiandie ryte 
turi prasidėti geležinkelių dir
btuvių darbininkų streikas. 
Dedama pastangų, kad jis neį
vyktų ir kad jis butų atšauk
tas. šioj valandoj dar tikrai 
nežinoma kas gali atsitikti pas 
kutinėj minutėj. Bet visgi visi 
pripažįsta, kad streiko jau 
sunku bus išvengti, nes mažai 
laiko liko jį sutaikinti. Jei 
jis įvyks, o greičiausia, kad jis 
įvyks, jis apims 400,000 darbi
ninkų geležinkelių ir Pullma- 
no dirbtuvėse visose Jungt. 
Valstijose.

Geležinkelių darbo taryba, 
kuri nukapojo algas geležinke
liečiams, dabar deda visas 
pastangas neprileisti prie strei
ko, arba bent sutrukdyti jo 
prasidėjimą. Išdalies jai tas 
pasisekė.

Streiką skelbti didele didžiu
ma balsų nubalsavo kelių pri
žiūrėtojai, geležinkelių klerkai 
ir telegrafistai, viso apie 800,- 
000 darbininkų. Jie taipjau ren 
gėsi pradėti streiką kartu su 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkais, t. y. šiandie, bet vakar 
po pasitarimo su darbo taryba 
jie sutiko streiko skelbimą 
atidėti iki liepos 3 d. ir tą daly
ką dar sykį pasvarstyti.

Pasitarimas įvyko tarp nie- 
kurių geležinkeliečių, darbo 
tarybos ir geležinkelių kompa
nijų atstovų. Į jį buvo pakvie
sti ir dirbtuvių darbininkų at
stovai, bet niekurie dirbtuvių

Frazier laimėjo nominaciją
FARGO, N. D., birž. 30. — 

Buvęs North Dakota guberna
torius Lynn J. Frazier tapo 
nominuotas kaipo republikonų 
kandidatas į senatorius, su- 
mušanf kandidatūrą dabarti
nio senatoriaus McCumber. 
Frazier priklauso ūkininkų po
litinei organizacijai Nonparti- 
san League, kurios ir visi kiti 
kandidatai laimėjo nominaci
joje. Fabrikantams ir ypač gru 
dų spekuliatoriams jis labai 
nepatiko ir jie pasirūpino jį 
atšaukti pernai iš gubernato
riaus vietos visuotinu balsavi
mu, kurį ir įvedė Frazier, kad 
butų galima atšaukti kiekvie
ną netinkamą valdininką. Bet 
praėjo vos keli mėnesiai ir tas 
pats Frazier tapo nominuotas į 
senatorius.

Abelnai pastaruoju laiku vi
sose nominacijose republiko
nų partijoje laimi kiek pažan
gesnis elementas, kas yra smo
giu prezidentui Hardingui, ku 
ris priklauso kraštutiniams at- 
galeiviams.

tiek pat nuosavybių ir atitinka
mą dalį Rusijos skolų. Duosite 
daugiau kreditų, gausite dau
giau nuosavybių ir daugiau 
skolų bus pripažinta.”

Kitos šalįs griežtai atsisako 
nuo tarimosi tokiais pamatais.

Manoma sudaryti pastovią 
Rusijos komisiją ir prijungti 
ją prie tautų sąjungos, palie
kant joje vietos Jungt. Valsti
joms, jei jos panorėtų jon 
įeiti.

Kunigas žmogžudys pri
pažintas bepročiu'

MONTREAIz, birž. 30. — 
Katalikų kunigas Adelard De- 
lorme šiandie teismo tapo pri
pažintas bepročiu ir taps užda
rytas speciali nen dalin šv. Jean 
de Dieu beprotnamio. Jis buvo 
kaltinamas užmušime savo
pusbrolio, kad pasigriebus jo 
pinigus. Išpradžių kunigas gy
nėsi, bet pamatęs, kad įrody
mai prieš jį yra labai aiškus, 
jis apsimetė bepročiu.

uždėtas ant paminklo vainikas.

Monarchistai veikia
MAYENCE, birž. 30. — Vo

kietijos monarchistai veda la
bai smarkią propagandą Bava
rijoj ir iš visko galima spręs
ti, kad monarchistai bandys 
pirmiausia atsteigti monarchi
ją Bavarijoje ir paskui pasi
griebti visą Vokietiją. Kaizerio 
sostan yra taikomas buvęs
Bavarijos princas Rupprecht.

Suėmė monarchistų teforistus.
HAMBURG, biržj 30. — Po

licija sako, kad už per kelias 
pastarąsias savaites siautusj 
čia terorą yra kalta paskilbusi 
monarchistų “taryba”. Tarp 
suimtųjų čia monarchistų yra 
lieut. (Warnecke, kuris ir vado
vavo visu teroristų darbu.
Tarp žmonių, kuriuos ta “ta
ryba” siekėsi nužudyti yra 
žymiausi politikai, finansistai 
ir, laikraštininkai, daugiausia 
žydų kilmės. Organizacijos 
centras yra Bavarijoje.

šiandie — apsiniaukęs ir bi-( darbininkų ;unijų atstovai at- 
skį vėsesnis. Isisakė pasitarime dalyvauti,

Saulė teka 5:18 v., leidžiasi kaipo neteisėtame ir nedaly
si) vai. jvavo.

.<• ' , .14; •. /,;■

Reikalauja pripažinti 
Rusiją

MEXICO CITY, birž. 30. — 
Meksikos darbininkų kongre
sas Puebloj vakar vienbalsiai 
nutarė reikalauti, kad prezi
dentas Obregonas pripažintų 
Rusijos sovietų valdžią, kadan-
gi “ji prielanki darbininkų in
teresams”.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 30 d., užsienio pini

gų Kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 28,000 dc.’erių, bankų buvę skai
toma Amerikos pinigais žiaip:

Anglijos 1 s v. sterlihgų .....
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų .......  $7.95
Danijos 1OO frankų .............. $21.42
Finų 100 markių ................... $2.30
Frarcijos 100 frankų ........... $8.30 |)u|šta 5 (K)0 vaik
Italijos 100 lirų ...................... $4.68 ’
Lietuvos 100 auksinų.......... ....  27c vaikų liks sužeisti. I odei per-

5,000 vaiky bus užmušta
NEW YORK, birž. 29. —Pa- 

... $4.411 tremiant pereitų metų statis
tikomis, apskaitoma, kad šią 
vasarą visose Jungt. Valstijo
se įvairiose nelaimėse bus už- 

o 10,000

J^enkų 100 markių .................. 2 U c
Norvegijos 100 kronų   $16.31 
Olandų 100 guldėnų ........... $38.40

sergiama tėvus, kad jie rūpes
tingiau žiūrėtų savo vaikų ir

švedų 100 guldenu .......
šveicarų 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių

525969

$25.70 akyliau juos dabotų nuo įvai- 
!.1827c »^laimių.

Chiny generolas užmuštas
MANILA, P. L, birž. 29. — 

Chinų laikraštis gavo žinią, 
kad gen. čen čiung Mingp ku
ris užėmė Kantoną ir nuvertė 
Sun Yat Šen pietinės Chinijos 
valdžią, liko nužudytas. Žinia 
nepatvirtinta.

(Kita žinia, kurią gavo San 
Francisco chinicčių laikraštis 
sako, kad tas generolas liko 
pašautas ir Sunkiai sužeistas 
jo paties kareivių komanduo
toj ų susirinkime. Tame pat su
sirinkime tapo nušautas vienas 
iš svarbiausių gen. čen rėmė
jų, pulk. Yeung Kitan Yuc.

Prisipažino dalyvavęs Rathe- 
nau užmušime.

BEiRLINAS, birž. 30.
Erhst Werner Techow, kuris 
tapo suimtas ir atgabentas į 
Berliną kaipo šoferis to auto
mobilio, iš kurio liko užmuštas 
ministeris Rathenau, prisipaži
no, kad jis žinojo apie suokal
bį ministerį nužudyti, kada jis 
vežė žudytojus. Jis taipjau 
prisipažino, kad žudytojais bu
vo tie žmonės, kuriuos polici 
ja jau pirmiau paskelbė, bū
tent Fischer ir Knauer. .

Dabar j ieškoma paties gen. 
Erhardt, kurio saikai žmogžu
džiai priklausė. Daugelis narių 
jo “tarybos” jau tapo suimtas. 
Spėjama, kad Erhardt pienavo 
huveršti valdžią ir paskelbti 
karinę (jiktaturą, laikant sostą 
dcl kaizerio, kaip kad padare 
admirolas Horthy Vengrijoj, 
bet paskui kaizerio prie sosto 
neprileidžiant.

P-!!.------. i . U ------ —------------- ------ --------------------------------
r— ....................... ■■■■■"

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir 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 ;

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

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėias 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 siųstis 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietui 
vos bankai tai pataria.

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

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

► ........................ .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
8210 So. Ilalsted St., Tel. Boulevard 9668

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St., 39 Tel. Pullman 9659

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chica#

Piknikas
STICKNEY PARK GROVE DARŽE

Lyons, III

A'rnunrh

Namų Te).: Hyde Park 3395

Atskiras departamentas dėl moterų

is turi

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

New York

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

Chicago, III

ORIGINAL

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

12th STREET 
leL Kedde CMS

nieratoriams 
ta knyga, 
adresus nuo 
Iždininko.

M14-16 Roosereii Kd.
Arti St. Loti* 

OTCASO. DLL.

Gali gauti pas savo Krautuvninką. 
Prašyk pas jį Bordeno Garuodinto 
(Evaparated) Pieno.

Te). Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

p'ER tris gcntkartes Bordenas darė tik 
vieną dalyką—tarnavo Amerikos žmo

nėms parūpindamas jiems gerą, švarų 
pieną ir pieno gaminius.

buvusiems prenu- 
irgi bus pasiųsta 
kaip’ tik gausime 
Administratoriaus*

Jei kuri kuopa ar pavieniai 
nariai <Jcl kurios nors priežas
ties negautų tos knygos, malo
nes ūmai pranešti, vėl bus pa
siusta.

PASARGA: Važiuokit Ashland 87 karais iki su 
stos, o iš ten paeikite į vakarus-, ir ten rasite Lietu 
vos vėliavą. Kviečia Komitetas.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

*Val.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building 

79 VVest Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Ant limokesčių, jei pagei
daujama.

įDVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearbom St 

Rancolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeljy 3676

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtur<s. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Hatetetf St. & 739 W. 14tli SV 

į Atdara vakarais iki 9 vai.

Be to, visoj šaly milionai žmonių taipgi laukia, kad Borden’s aprūpintų 
juos Gaiuodintu Pienu — Bordeno Garuodintasis Pienas nėra saldintas. 
Tai yla ne kas kita,, kaip puikiausis ir riebiausis Bordeno pienas atskyrus 
dalį vandens ir sudėjus į sanitarines skaldelės. Jis galima gauti per ap
skritus metus. Jį gauni šviežių ir tyrą, nes Bordeno gamyklos tolydžio 
dirba, kad parūpinus pieną, kuris butų šviežias ir sveikas. Jis yra tyras 
kai vės pienas su paviršiais, tik vandens dalis išimta. Gali jį vartoti taip 
kaip šviežią pieną, išskiriant tiek, kad jis dvigubai skalsesnis. Kitaip sa
kant, vienas puodelis vandens yra lygus dviem puodeliams iš bonkos pieno.

Visoms LSS. Kuopoms Išsiųsta 
knyga.

Te). Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

North Avenue Maudynės
Turkiškos, Rusiškos, Loviai, Elektrikinės ir 

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

Tel. Humboldt 7276 J.

SU užkandžiais
Rengiamas

Lietuviškos Tautiškos Liuosybės Dr-stės 
Nedėlioję, Liepos-July 2 d., 1922 
BEVERLY HILLS MIŠKUOSE

Pradžia 10 vai. iš ryto. įžanga 75 centai

jyjILIONAI vaikų tapo užauginta Bor- 
den’so “Eagle Brand” pienu ir kas 

metai nauji šimtai tūkstančių jų užaugi
nama šituo nuostabiu pienu.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 312 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building

Antanas Gedvillas išgyveno per ilgus metus toj vietoje, kurioje 
jis įsikūrė, kada pribuvo į šią šalį. Laikai buvo geri, jis susitaupę pi
nigų ir apsivedė. Susilaukė vaikų ir greitai užaugino. Gedvillas 
buvo užganėdintas žmogus. . .

Čia buvo tik vienas dalykas, kuris kankino Gedvillui ramią mintį. 
Jis manė, kad tai nėra geriausioji dalis dėl jo, kad reikia jiems* gy
venti mažuose kambariuose, tankiai su biskučiu šviesos ir oix>. lai 
p-nas ir p-ni Gedvillai nutarė nusipirkti savo namą. *

Kiek laiko vėliau jie įsigijo namelį: užtektinai oro, saulės švie
sos, žalia žolė, medžiai ir daržas daržovės. Tai buvo ištiktųjų daili 
vietelė dėl Gedvillų šeimynos. Jojo seni draugai ir kaimynai ste
bėjosi kaip jis galėjo dasiekt to.

Gedvillas pasako savo istonją keliais paprastais žodžiais. Jis 
sako: ' •

“Kiek laiko atgal ,kada mano žmona ir aš nutarėme įsigyti na
mą, mes pradėjome taupymo sąskaitą ir nuolatos, kiekvienoj išmokė
jimo dienoj nešdavome bankon. Mums sekėsi, kadangi turėjome pa
siryžimą.”

Ką Gedvillas padarė—galite ir jus.
Bankas dėl visų žmonių. .
“Padėliai padaryti pirm 16 d. Liepos duos procentus nuo Liepos 

1-mos!!! , ,
Sąskaitos peikialiamos iš kitų netaip parankių bankų, be atly

ginimo.

Įsitėmyk atmintinai šitą paką. Ju; 
turite teisia prie šios Borden’so koky 
bes. Žiūrėk, kad gautumi jį.

LSS. Pildomas Komitetas 
yra nutaręs visiems LSS. na
riams duoti laiks nuo laiko so
cialistinio turinio knygų. Tas 
tarimas jau yra vykinamas. 
Šiomis dienomis išsiuntinėta 
visoms LSS. kuopoms Karolio 
Kautskio knyga “Kas Yra So- 
cializacija.”

3228 W. 38th StJ, Chicago. III

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su CEQ 
fixtures jUiS
Darbą gvarantuojame.

Elektriškam darbui
7101 
1892

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiamo atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel,: Boulevard 7309.

Kol mes negalime išleisti sa 
vo organo, tuo tarpu bus są- 
jungiečiams teikiamos sočia 
listinio turinio knygelės.

A. Žymontas, LSS. Sckr.

K. GUGIS
Į ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

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

Jūsų Priederme 
Del Savo Šeimynos 

Išmokti Šiuos Faktus Apie Pieną

'-,NSWEET£NED

''VAPORATE®
MilK

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar- 
bą kuopigiau- 
šiai. Mažus J|_. 
grabus turime ®
nu<> $3 ir aug- K 
ščiau, dide- I 
ličius nuo $25 Į 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
me gerus au- W 
toniobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

QERAS pienas prasideda tiesiog nuo 
pieninės, iš kurios jis* paeina. Jis 

turi būti iš švarių, sveikų karvių — iš 
sveikos gausios pieninkų ūkės. JL w_.l 
būti melžiamas į švarius kibirus, pride
ramai atvėdinamas ir tuojau nugabena
mas į gamyklą ir gerai supilstomas. ;
gITA pramone išaugo į didelę —• ir ši

toj didelėj pramonėj Borden’so1 var
das stovi augščiausia.

mas prirengti ką tokio, kutis palaikytų jaunumą ir viliojimą mo
torų. šis balsamas buvo vatrtojamas\ vien tik turtingų, kuomet vi
soms nebuvo prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiek
viena moteris nusipirkti. ,

Dabartiniu laiku, prirengėme, daugelį šios stebėtinos gyduolės, 
todėl galime pardavoti už prieinamą kainą, tuon?i suteikiame kiek
vienai nioteriai progą nusipirkti, nepaisant,’ kaip biedna yra. Iš 
šios priežasties musų balsamas įsigijo populioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ir priegtam, palaikome 
po keliolika padėkos laiškų ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų 
musų balsams, kurios vadina “stebėtinu” kurių liudijimai jo paly
ginamos vertės ir jaunos moterys mėgina musų jaunumo balsamą.

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

VERVENA LABORATORY, 
114 Hartford Bldg

Tūkstančius metu pienas buvo pripažintas patim pirmuoju butinu maistu. 
Bet, nors jis vis dar skaitomas vienu didžiųjų maistų, vėlesniuoju laiku 

lenkina bent kokiu pienu — jie stengiasi sužinoti, KOKĮ pie- 
savo namuose.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

220.. W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Brighton Park Liet. Atl. ir Paš. Kliubas.

Nepraleiskit šios progos, nes tai bus iškilmin- 
giausis piknikas .Kito tokio šią vasarą nebus. 
Visi, kurie tik norite smagiai laiką praleist tą 
dieną tyrame ore, puikiausiame darže prie ge
ros muzikos, Gibbon’s Orchestra, kviečiami at
silankyti, o atsilankę nesigailėsite. Busite dau
giau negu užganėdinti. Kviečia Komitetas.

DIDŽIAUSIS TURT AS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO a Jei norite turėt gražią ir

skaisčią išvaizdą nepaisant 
ant amžiaus, turėt jaunystės 

( I pasigėrėjimą ir patraukiantį

/ vyrus,, jūsų oda švelni kaip

J aksomas, aiški kaip murmu-

/ ras ir jei nori, kad tavo iš-

įį vaizda atrodytų gerus svei-

■ katos ir jaunumo ženklus,

įį jei rūpiniesi urnai nuimti šla-

fh kus> spuogus, saulės nudegi-

mą, inkštirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 

; Jįy naudok savo odai kasdieną

Z pirm gulsiant vienintelę pa-

' sėkmingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO

i BALSAMAS”

. ' Įžymus “Verena Balsamas”

• yra prirengiamas įžymaus 
chemisto, kuris pašventė visą 
savo laiką mieriu mėginda-



Subata, Liepos 1 dieną, 19 NAUJIENOS, Chicago, III.
■

Perkelk Dabar
į Savo Pinigus

| Universa! State Banką
3252 South l alsted Street

Šis Bankas tvirčiausi d uuga su kiekviena diena
Turtas jau siekia virš

2,300,000.00
UNIVERSAL STATE BANKAS mokės visiem pilną 
nuošimti už pinigus padėtus nuo 1-mos iki 10-tos 
Liepos.

LAIKAS PATOGIAUSIAS
BANKAS TVIRČIAUSIAS
PATARNAVIMAS GERIAUSIS

Šimtai naujų depozitorių iš kitų Bankų dabar perke
lia pinigu į šį Banką.
Priduokite mums savo knygelę bile kurio Banko — 
mes perkelsim pinigus su procentais į Lietuvių Di- 
džiausį Valstybinį Banką — UNIVERSAL STATE 
BANKĄ.

TAIPGI PER U BANKĄ 
Geriausiai ir greičiausiai nueina. 

Laivakortes parduodam ant visų linijų.

Dabar
Laikas

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

Metropolitan State Bank
Fffrfrrm-IIIIIHl" -

2201 W. 22nd St.,
du Kampas Leavltt

CHICAGO.

Kapitalas ir Perviršis ■
Banko Turtas virš ■ ■

Šėrininkų ir direktorių turtas virš 12
milionų dolerių

$245,000.00
$2,300,000.00

Atneškit savo bankines knygutes bile kokio banko. 
Šis bankas partrauks visus Jūsų pinigus su visais 
nuošimčiais.
Virš 10,000 žmonių kurie laiko pinigus šiame banke 
yra pilnai užganėdinti. Chicago miestas, Cook Pa
vietas ir Illinois Valstijos Valdžios taipgi čia laiko 
savo pinigus.

Greitesnis Tamistų prisidėjimas, su didele ar maža 
suma, yra labai pageidaujmas, nes nuo to priguli dvi
gubas.savos įstaigos išauginimas ir Jūsų turto žy
mus priaugimas. Kaip gauti 6% už Jūsų pinigus 
klauskite šiam banke. Visokį patarimai suteikiami 
veltui.
Teisingumas ir mandagumas patarnavime 

yra musų pamatas
Moka 3% už padėtus pinigus ant taupymo.

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

DIDŽIAUSIASIS', 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: Armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokiom!/ kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską kam kas reikia, 
o ypač muzikaliSkus Jnstranrjntus ir pri siunčiat? i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted SU Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
VALPARAJSO, IND.

Birž. 23 d. Lietuvių Moks
leivių Literatiška Draugija 
laikė savaitini susirinkimą su 
prakalbom. Kalbėjo buvęs ke
letą melų Valparaisoj S. B. 
Baciavičius, šiuo laiku atva
žiavęs keturiom savaitėm vaka- 
cijų. 2S d. Baeiavičius apleido 
vėl Valpą ir grįžo į Wis. val
stiją, kur dirba ligoninėj.

Antras kalbėjo L. Vaisa le
ma: naudingumas mokėti ra
šyti. Kalbėtojas, nors pirmą 
syk pasirodė ant pagrindų, bet 
savo uždavinį atliko gerai.

Po prakalbų seko draugijos 
reikalų svarstymas. Be kita ko 
nutarta surengi pikniką 
liepos š. m.

Valparaisoj yra daug 
vių moksleivių ir turi tris 
gijas. Skaitlingiausia i
Literatiška Draugija, kuri turi 
ir nuosavą knygyną. Knygų
randasi visokio krypsnio.

Vasaros bertainio valdyba 
susideda iš šių asmenų: Pir. 
P. Keršis, pad. IL. Abaravičius, 
rast. A. Kalvaitis, ižd. J. A. 
Vilkišius.

Vasaros laiku būdavo maža 
moksleivių, bet šiais metais 
gana daug. Lietuvių irgi nema
ža. —Narys.

9 d.

lietu-
> drau- . .nariais

NARĮ
sJCZMOR

.-DONALDSpr
PER 12 DIENŲ J LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelione 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu p.ie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Eiliavus, Memelio 
ir Libavos, ant vieno i^trijų grei
čiausių jūrių milžinu, kurie aplei
džia Nevy Yorką kas UTARNIN- 
KAS. A,.-

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGAI44A.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgovvą. 
LACONIA ...................... Liepos 6
CARMANIA..................  Liepos 13
ATGERIA .......   Liepos 15

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės pr\e artimiausio agento jūsų 
mieste, arba ap i e 1 i n k ėj.__________

ERENCH LINE
I COMPAGNIE GENZRALE TrANSATLANTIOŲE
■ PmtaJ Sotvkv BU

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

PARIS ................Z............  Liepos 5
ROCHAMBEAU ............. Liepos 6
LA BOURpONNAIS .... Liepos 13 
LA SAVOIĖ ...... ............ Liepos 15
'Jungiasi su S. S. Tologne plau

kiančių iš Karve Bal. 14
i.

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių Freipch IJne agentų.

Reikalingi; akiniai.
Jei kenti galvas skaudėjimą.
Jei skaitant rtįddės susilieja.
Jai ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jai skaitant ar siuvant akis skaa 

da, tuomet reikalaukit akiaių.

John J. Smetana
Akinių /specialistas 

1801 So. (Ashland Avė., 
Kampas 118-os gatvės.

Ant trečio augi to viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 0 ryto iki 9 vai. vak 
Nedėliotais nbo 9 r. iki 12 pietų

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Grtras tonikas)

Žino>*nAs per 25 metus
Nežiūrint ko)kią ligų ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu /jums ant kelio sveikatos 
su pagelba /mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ!. Mes taipgi siunčiame 
paštu —• .$(1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI
1958 Cormand St., šiaur-Rytinis kam- 

\ pas Robey St.
riiope Armitage 4913

1 Chicago, III.

Didžiausia Exkursija 
Lietuvon!

Baltic State Banko Ekskursijos palydovas 
pil. RAPOLAS KRUČAS

BALTIC STATES BANKAS, 294 

Eighth Avė., New York, parengia spe- 

cialę ekskursiją didžiausiu ir puikiau

siu pasaulyj laivu MAJESTIC. Tasai 
t ■ 

milžiniškas plaukiojantis palocius iš

plauks iš New Yorko LIEPOS (JULY) 

29 dieną. Keleivius lydės iš New Yor

ko į pat Kauną Banko pasiuntinys p. 

RAPOLAS KRUČAS, kuris šią pirmu
tinę lietuvių ekskursiją naujuoju didlai- 
viu nutrauks ant kratančiųjų paveikslų 
(Moving Pictures).

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

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

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

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

BALTIC STATE BANK kiekvienam. Rašykite tuoj, adresuodami

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.
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Pasiskubinkite
gauti didžiausia
pelną

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

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

Sužinokite musu pieną.

Tuojaus išpildykite čia pridėtą kuponą 
ir pasiųskite mums nurodytu adresu.

Lane, Richards & Co.,
Investment Bankers

Sixth Floor

Union Bank Bldg.,

Chicago.

KUPONAS
LANE, RICHARDS & CO., 

611 Union Bank Bldg., 
Chicago, III.

Gerb.
Maloninkite suteikti man daugiau žinių apie didžiau

sių pelno pieną perkant Šerus ir bonus.

Vardas

Adresas

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

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

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

DAVII) RUTTER & CO.,' 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.
,-v-, .... J

MRS. A. MICHNIEWICB 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku 
šerijos kolegi 
Ją; ilgai prak 
tikavusi Penu- 
silvanijos ho«* 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pris 
gimdymo. Du© 
da rodą viso
kiose ligose h 
šitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer 
ginoms.

. ii ERZMAN^B
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Cana) 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 95t 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

I
 PRANEŠIMAS

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

DR. G. M. GLASER

Ofisas:

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 •— 

2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL" 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet jr nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

J Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VEŽELIS i 
i ■

Lietuvis Dentistas ■ 
■ 

4712 South Ashland Avė..
a a arti 47-tos gatvės 
a !

Tel. Ęullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

10929 S. State St. 
Chicago, III.

Turiu patyrimą 
■ moterų ligose; rū

pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie girrdymo. 
Kiekvienai! e at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. L uodu 
patarime? mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrht
Tel. BOU levand 6487 
4649 S. Ashlnnd Avė. 
Kampas 47-tos gat.

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—1S
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Mums, kitų kolonijų lietu
viams, iš to yra pamoka. Po 
new-yorkiečių patyrimo mes 
dabar žinosime, kad bolševi- 
kuojantys gaivalai — visvie- 
na ar jie butų kairieji, ar 
dešinieji — dar nėra pri
brendę sutartinam masi
niam darbui. Į mases jie ei
na tiktai savais tikslais, o 
ne visuomenės labu vado
vaudamiesi. Jų gi tikslai 
yra griauti ir niekinti visa, 
kas neturi jų sektos štem- 
pelio.

|) Su sektantais ir fanati
kais bendrai veikti negalit 
ma, ypač jeigu jie nepaiso 
paprasčiausio padorumo ir 
nelaiko savo žodžio. Todėl 
visur, kur tie gaivalai mė
gins kviesti organizacijas į 
bendrą darbą, teks jiems at
sakyti: “Pirma išsigydyki- 
te nuo savo fanatizmo ir pa
tapkite žmonėmis!”

■ —.........
ralizuoti milingą. Piliečiams 
balsų neduodama. Greitai 
uždaroma ‘diskusijos’ ir pir
mininkas leidžia Bimbos re
zoliuciją pirmoje vietoje bal-
suoti...”
Įvairių draugijų atstovai po 

to pareiškia, kad jų draugijos 
pasi t raukia įš mitingo.

Ta|gi bendrai surengtąjį mi
tingą suardė “kairieji” komu
nistai (bimbiniai) kartu su 
dešiniaisiais “komunistais,” ku
rių atstovas, Dargenis, buvo 
paskirtas pirmininku. O tiek 
(ląrbo jnivo padėta, kąd tą mi
tingą suorganizavus!

NAUJIENOS, Chfcagp, m.
............................... • —................................. .........

Subątą, Liepos 1 1^22

Vietoje naudos - 
skandalas.

‘Didžiojo New Yorko lietu
vių-draugijos rengėsi sutar? 
tinai iškelti protestą prieš 
kongresinano Johnsono bi- 
lių, sunkiai suvaržantį atei
vius. Besirengdamos, jos 
šaukė ir kitų kolonijų lietu
vius pasielgti taip pat; ir 
mes gėrėjomės new-yorkie- 
čiais, kad jie sugebėjo suvie
nyti savo jiegas tokiam dar
bui, kuris paliečia visus atei
vius be partijų skirtumo.

Bet štai atėjo svarbioji va
landa, birželio 22 d., kuomet 
turėjo įvykti didelis, bendro
mis jiegomis parengtas pro
testo mitingas. Susirinko 
skaitlinga minia, išėjo estra- 
don tautininkas Sirvydas, 
“darbietis” Siurba ir “kairy
sis” Bimba, atlaikė prakal
bas ir staigu — pasidarė su
irutė! Bimbiniai “kairieji”, 
“Laisvės” šalininkų padeda
mi, apgavo draugijų delega
tus, pakišdami mitingui sa
vo rezoliuciją, ir iššaukė 
triukšmą bei pakrikimą viso 
mitingo.

Tuo budu didelis organi
zacijų darbas nuėjo vėjais. 
Ažuot davęs naudos, jisai 
tik sugadino žmonėms ūpą 
ir paaštrino jų tarpe kivir
čus. ••

Į jjpjpaZffa j
“KAIRIEJI” SUARDĖ 

MITINGĄ.

Anądien mes padavėm iš
traukų iš “Laisves”, kuri ap
rašė, kaip suiro bendras Di
džiojo New Yorko lietuvių 
protesto mitingas. Kad vaizdas 
butų aiškesnis, parodysime, ką 
rašo “Vienybė.” Paminėjusi 
kalbas, pasakytas mitinge, ji 
rašo:

“'Pirmininkas Dargenis 
perskaito draugijų patiektą 
rezoliuciją lietuviškai (ang
liškojo teksto, kurį komisi
ja turėjo, jisai visai neboda
vo skaityti). Tuojaus pašo
ka Bimba ir perskaito savo 
rezoliuciją, kuri prasideda 
nuo ‘mes susipratę darbinin
kai,’ o užsibaigia: ‘mes atsi
šaukiau! į visus darbininkus 
organizuotis, kilti ir (maž
daug) viską nuversti.’ čia 
pakįla triukšmas. Draugijų 
ir piliečių organizacijų atsto
vai pakįla ir užprostOstuoja 
prieš pirmininką, kam jisai 
prisileidžia iš šalies kažin 
kieno pakišamas rezoliuci
jas, kurios šio vakaro tiks
lui neatsako ir visą mass- 
imitingą kompromituoja. 
Bimbos šalininkai ima rėkt: 
‘priimt Bimgos rezoliuciją!’ 
Piliečiai ir atstovai vėl pro
testuoja, kad ši pakištoji re
zoliucija yra tyčia daroma 
provokacija, kad sukompro
mituoti čarteriuotas draugi
jas ir visus piliečius, nes jo
je aiškiai kurstoma prie re
voliucijos. Toj linkmėj kal
ba Sirvydas, Kundrotas, 
Mikalauskas, Blažaitis ir ki? 
ti, kurie reikalauja Bimbos 
rezoliucijos visai nepriimti 
į stalą. Bet pirmininkas 
Dargenis, matomai, Bimbos 
šalininkams pritardamas, 
leidžia jiems rėkti ir denio-1

“DRAUGIAS” FILOZOFUOJA.

Chicagos kunigų organas sa
ko, kad socialis (visuomenės 
tvarkos) klausimas esąs labai 
svarbus, bet reikią, girdi, sup
rasti, kad tas klausimas esąs 
doros klausimas — “gi doros 
klausimas yra tikybinis klausi
mas.”

PasaĮc “Draugo” šitos tiesos 
iki šiol nežinoję socialistai, bet 
kai kurie jų dabar jau pradedą 
ją pripažinti. Girdi:

‘Nesenai Franci jos ‘Visuo
tinos Darbo Sąjungos’ vadas 
(kaip jo pavardė? “Naujie
nų” Redakcija). Paryžiu
je pareiškė darbinin
kų klausinio krizį ir, aky- 
vaizdoje įvairių šunkelių, 
kuriais einama prie to klau
simo, paskelbė:

‘būtiną reikalą įkurti 
socialę moralybę (dorą) 
organizuojant teisingumo 
santykius taip tų, kurie 
dalyvauja darbo klausime, 
ir individualę dorą, vidu
jinio tobulinimos, kurs 
privalo sekti iš darbo mei
lės.! ”

Parašęs šituos žodžius, 
“Draugas” išreiškia viltį, kad 
“dar reikės keliolika metų pa
laukti, kada socialistų patyra 
galutinai pripažins, kąd tas do
ros klausimas yhč esybiniai ir 
ištimtinai surištas su tikybiniu 
klausimu.”

Tegul “'Draugas” latikia. Bet 
kolkas įneš patartume jam tru
putį dauginus apsipažinli su 
dalykais, apie kuriuos jisai kal
ba.

Viena, jisai turį žinot, kad 
socialistai niekuomet neatme
tė doros socialiuose klausimuo
se. Stambiausias socializmo 
mokytojas, Marksas, jau dau
giau kaip 50 Įnetų atgal pa
reiškė pirmutiniame Pirmojo 
Internacionalo atsišaukime, 
kad darbininkai > turi stengtis 
pasiekti to, kad “paprastieji 
doros dėsniai,” kurių laikosi 
tai plautiniuose santykiuose in- 
dividuumai (asmens), regu
liuotų taip pat ir santikius 
tarpe tautų. Marksas ir visas 
socialistinis Internacionalas tuo 
budu išreiškė tą nuomonę, kad 
dora valdytų ir asmenų ir tau
tų elgimąsi.

Bet dora yra tiktai dalis vi
suomenės gyvenimo. To gyve
nimo pamate yra ekonominiai 
santikiai. Norint gyvenimą tai

syti, reikia visų pirma taisyti 
šituos santikius.

Ar šių dienų ekonominiai 
santykiai yra prielankus tam, 
kad tarpe žmonių ir tautų vieš
patautų dora? Socialistai sako, 
kad ne, nurodydami, jogei pri
vatinio pelno sistema (kartu 
su visomis tos sistemos pasek
mėmis) veda prie dalykų, prie
šingų musų supratimams apie 
dorą. Reiškia, norint, kad dora 
tikrai įsivyrautų žmonių gyve
nime, reikia perkeisti dabarti
nę ekonominę visuomenes 
tvarką.

Taigi to doros klausinio iš
rišimo tenka j ieškoti ne religi
joje, o ekonomijoje, šitoks yra 
socialistų mokslas.

Ar “Draugas” parodo to 
mokslo neteisingumą? Visai 
nė; jisai net nė nepajudina pa
matinių jo dėsnių (kurių * jisai 
nė nežino). Tiktai per savo ig- 
noranciją jisai gali įsivaizduo
ti, kad jo cituojamieji francu- 
zų darbininko vado žodžiai yra 
priešingi tam mokslui.

Nes ką gi sako tasai francu- 
zas? Jisai sako, kad reikia 
“įkurti socialę moralybę (du
rą), organizuojant teisingumo 
santykius tarp tų, kurie daly
vauja darbo klausime” (tur
būt norėta pasakyti: darbo 
procese). Bet tai yra juk tas 
pats, ką visuomet skelbia so
cialistai. Dabartiniai visuome
nės santykiai, socialistų nuo
mone, yra neteisingi, ir jie tu
ri būt pakeisti!

“Dora vidujinio tobulinimos, 
kurs privalo sekti iš darbo 
meilės...!” ILabai gražus žo
džiai —. bet jie turi tikrą pras
mę tiktai socialisto lupose.

Kokia darbo .meilė gali būti 
šiandie darbininkų masėse, 
kuomet jie dirba tam, kad la
binus pralobtų jų išnaudoto
jas? Kokia darbo meilė gali 
būti tenai, kur darbininkas yra 
priverstas dirbti ne tą darbą, 
kuriam jisai turi daugiausia 
gabumo, o tą, kuris duoda jam 
galimybes atsiginti nuo bado? 
Kokia darjįo meilė gali būt 
prie tokios tvarkos, kur dar
bininkui leidžiama dirbti tiktai 
tol, kol biznis neša pelną, o 
atėjus krizinį jisai yra išmeta
mas į gatvę?.,.

Darbo meile galės prigyti 
žmonių masėse tiktai socializ
mo tvarkoje, kuomet žmonės 
<lirbs ne atskirų asmenų nau
dai, o visai visuomenei.

Jr traneuzų darbininkų va
das tiktai šitą mintį ir galėjo 
išreikšti, kuomet jisai kalbėjo 
apie įkūrimą “teisingumo san- 
tikių” ir apie dorą, sekančią 
iš “darbo meilės.” Jisai nepa
sipriešino socialistų mokslui, o 
jį patvirtino.

Bet “Draugas” ne tiktai ne
žino socialistų mokslo, jeigu 
jisai mėgina atkreipti to fran- 
euzo žodžius prieš socialistus; 
jisai nežino ir savo Biblijos.

‘Šventas Raštas” pasakoja, 
kad pirmutinis žmogus buvo 
Dievo mylimas ir gyveno Ro
juje, kol nesugriešijo su mo
terių; Rojuje gyvendamas, ji
sai nusidėjo Dievui, tai tapo 
prakeiktas ir iš Rojaus išgui

tas; ir išguldamas jį, Dievas 
pasakė jam, kad jisai turėsiąs 
“prakaite veido savp valgyti 
savo duoną.” Taigi pagal 
“šventąjį Raštą” išeįna, kad 
darbas yra Dievo prakeiksmas!

Kaip žmąžudys, pasmerktas 
katorgon, taip, pagal “šventą
jį Raštą,” kiekvienas žmogus 
dirbdamas atlieka bausmę už 
savo *ir savo bočių nusidėji
mus.

Ar žmogus guli mylėti tą, 
kas jam yra paskirta kaipo 
bausmė? Ar katorgininkas ga
li mylėti savo katorgą?

Negali! Ir todėl “Draugo” 
mėginimas pakišti religinį pa
malą po darbo klausimu veda 
ne prie “doros, sekančios iš 
darbo meilės,” o visai priešin
gon pusėn. Religinė “dora” yra 
verguvės garbinimas.

RUSIJOS SOCIALISTŲ 
ATSIŠAUKIMAS.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Europos socialistai, kurie 
buvo nuvykę Maskvon ginti 
socialistų revoliucionierių, tu
rėjo apleisti Rusiją, kadangi 
sovietų valdžia kurstė prieš 
juos minias ir nedavė jiems 
paprasčiausių teisių, kuriomis 
naudojasi bylose advokatai. 
Tuo laiku, kai gynėjai dar bu
vo Maskvoje, Rusijos socialis
tų partijos išleido sekamą at
sišaukimą dėl socialistų revo
liucionierių bylos:

Gyvybė apkajtįntųjų so
cialistų rcvoiiųcįonierįų, ku
ri, ačiū duotiems pareįški- 
inams trijų Interųącionalų 
konferencijoje Rerlinc, bu
vo, rodos, pilnai apsaugota, 
vėl tapo pastatyta pavojun. 
Komunistų Partijos Cen tra
linio Komiteto paliepimu, 
visuose Rusijos miestuose 
yra gaminamos rezoliucijos, 
darbininkų ir kareivių var
du, reikalaujančios mirties 
bausmės, šitos rezoliucijos, 
kurios neturi nieko bendra 
su tikrąja liaudies masių 
nuomone ir yra pravedamos 
ginkluotų burių spaudimu ir 
gąsdinimais, yra gamina
mos, dalyvaujant valdžios ir 
komunistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto na
riams, su Trodkių priešaky
je. Net pats Radck’as, kuris 
Bortine prižadėjo neliečia
mybę kaltinamųjų gyvybei, 
reikalauja Maskvos soviete 
jų “išnaikinimo!”

“Izvestija” praneša, kad 
komunistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto prezi
diumas svarstąs klausimą, 
kiek jį riša arba ne tie pa
žadai, kuriuos davė Berlinp 
komunistų ' Internacionalo 

vardu Radek, Zetkin, Fros- 
sard ir kuriuos jisai pats 
patvirtino savo rezoliucija ir 
taip pat sayo pareiškimu, 
pasitraukiant iš Komisijos 
Devynių. Sąryšyje su niekin
gai^ siundomais, kuriuos 
organizuoja: sovietų valdžia 
prieš socialistinius gynėjus 
Maskvoje, kurie, ncžiuępit 
valdžios prižadą, yra fakti
nei pastatyti po naipiniu

areštu, ši agitacija už mir
ties bausmę verčia mus di
džiausiai susirūpinti kalti
namųjų likimu. Visų Rusi
jos socialistinių partijų at
stovai pareiškia tarptauti
niam proletariatui: Negirdė
tą nusidėjimą, surištą su ne
girdėtu duotojo garbės Žo
džio sulaužymu rengiasi pa
daryti žmonės, kurie vadina 
gavę revoliucionieriai. Neap
sakomu biuįu tyčiojaipąsi iš 
vienbalsiai išreikštos tarp
tautinio proletariato valius. 
Vardan socialistinio solida
rumo, vardan Rusijos revo
liucijos ateities mes ragina
me visas socialistų partijas 
pavartoti visas jų gagoje 
esančias priemones, kad ne
davus įvykti tam nusidėji
mui. Tiktai sutartina visų 
socialistų partijų ir darbi
ninkų organizacijų pąrama 
duos galimybės esantiems 
Maskvoje socialistų advoka
tams sėkmingai atlikti tas 
pareigas, kurias jiems už
dėjo tarptautinis proletaria
tas ir kurias jie pasiėmė ant 
savęs lokiu pasišventimu.

Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos delega
cija užsieniuose: Abramo- 
vič, Dan, Martov; žydų Bun- 
do: Judiną Kairiųjų Socia
listų Revoliucionerių Inter
nacionalistų: šreider; Socia
listų Revoliucionierių parti
jos delegacija užsieniuose: 
Zenzinov, Rubakovič, Rusa- 
nov, Suchomlin, černov.

diluoti darbininkų opozicijos 
argumentus keldamas aikštėn 
Kollontai ą^jpeninį gyvenimą^

Buvo irgi nemaža juokų, ka
da Zinovjevas speciąliniu trau
kiniu sekiojo po visą šalį Troc
kį, Susirinkimuose juodu ban
dė sumušti Viens kito argu
mentus.

Negali būti jokio abejojimo, 
kad didelė darbininkų didžiu
ma prijaučįa darbininkų opozi
cijai. Tai buvo militarinės ko
munos, darbininkų konskrip- 
cijos, maisto rekvizicijos ir 
brutalingų represijų prieš dar- 
bininkus ir kaimiečius perio
das. Visi Rusijos žmonės ėmė 
priešintis tęsimui sauvalingo 
ir despotingo režimo.

Tas faktas, kad militarjniai 
frontai liko panaikinti, dą la
biau sustiprino reikalavimą 
panaikinti karo stovį, kuris 
tuo laiku siautė visoj Rusijoj. 
Darbininkai ypač buvo priešin
gi palikimui industrijoj “iedi- 
noličija” (vieno žmogaus |con- 
trolės) sistemos. Jie reikalavo 
įvesti revoliucinį metodą — 
kolektyvinį fabrikų, dirbtuvių 
ir dirbtuvėlių vedimą. 
_____ (Daugiau bus) 

MENESIĮI-MENESIAl’“
KENTEJIMĮ).

Kaip Baltimorės merge
lė atgavo savo sveikatą.

i

PADEGĖLIS KASMATĖ
Literatūros Darželis.

Dainavos šalies senu žmonių 
padavimai.

(Tęsinys)

“—Tegul sau buvo geri jo tėvai, tegul ir jis 
seniau buvo žmogus, kaip ir mes, bet dabar jisai 
gudu pavirto, išsižadėjęs tėvų ir dievų dėl sveti
mos šalies pelėdos. Išvijo savus iš senųjų buk
lių ir gabena lenkus iš svetimos šalies mums ant 
kaklo. Tegu sau sveikas kraustosi jų šalin, jei 
jie taip malonus jam: kelio neužstosiu. O ne, 
tai išrūkysiu šitą bailį, kad gėdos mums daugiau 
nebedarytų...”

“•—Musų giminėje nebuvo žmogaus, kursai 
dėl moteriško dievų ir tėvų išsiža.dėtų...” P

“—Daugel bloga esu girdėjęs apie Raivedį, 
bet to dar nesu girdėjęs, ką išgirdau savo ausimi. 
Kad jie keršto atidėti prašytų! Kaip . Dainava 
Dainava, niekas šitai negirdėją. Tik vergai bei 
šunes šitaip kalba. Pasakykit, kad viską užmirš
tai!, kas buvo, kas yra, tai bailumo jo neužmir

Rusijos revoliucijos 
nauja fazė.

(Tęsinys)

Trečia grupe, darbininkų 
opozicija reikalavo, kad unijos 
bintų paliuosuotos nuo valdžios 
globojimo, kad tarp darbinin
kų ir komunistų viršininkų bu
tų bandoma užmegstį artimes
ni ryšiai bendro darbo dirbi
mui, kad sovietų biurokratija 
butų panaikinta, ir kad indus
trija butų reorganizuota ir jos 
kontrolė patektų į darbininkų 
rankas.

(Reikia pažymėti, kad žy
mus senas komunistas, Riaza- 
nov’ąs, nesutiko nė su viena 
tų trijų grupių. Jis išreiškė tuo 
dalyku savo nepriklausomą 
nuomonę. Bet Riazanov’as ne
turėjo daug sekėjų, ir kadangi 
jo nuomone buvo labai arti
ma darbininkų opozicijos nuo
monei, tai jį negalima skaityti 
atskiros srovės atstovu).

Juokinga ginčų pusė.
Ginčai darbininkų klausiniu 

tęsėsi devynius mėnesius. Pa
sireiškė nemažai karščio ir aš
trumo. Riazanov’as kaltino 
Trockį, kad jisai bandąs vaidin
ti Napoleono vaidmenį, o Zi- 
novjevas panaudojo visą savo 
iškalbumą pasmerkimui šliap- 
nikovo ir p-nios Kollontai, dar
bininkų opozicijos vadų.

Leninas iš savo pusės, pap
rastu jam atvirumu pašiepė 
Trockį, kaipo Markso filosofi
jos ignorantą, ir bandė diskre-

Baltimore, Meriland. “Per kele
tą mėnesių aš kentėjau kegaįinius 

skausmus galvos 
ir buvau nusilpusi. 
Negalėjau rųiego- 
ti naktimis kaip 
reikia delei skaus
mų nugaroj. Vie
ną dieną namie ag 
radau jūsų knygą 
ir perskaičiusi tuo 
jau pradėjau var
toti Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound. Aš ga

vau labai geiuš rezultatus ir neku
rtos mano draugės vartoja tas gyduo
les ir dabar. Jus galit vartoti šį lai
šką kaipo paliudymą dėl kitų mergi
nų gero, taip kaip anie laiškai jūsų 
knygoj pagelbėjo man”. — Roso 
Waidner, 3018 Roseland Place, Balti- 
more, Md.

Ši tiesa labai tankiai yra išreiškia
ma laiškuose rekomenduojant Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Tos moterįs žino kaip jos kentėjo ir 
visus savo simptomus išpasakoja sa
vo laiškuose. Ir kap jos galtį-gaie 
pasveiko. Jų yra paprasti papasa
kojimai, kad pagelbėjus kitoms mo
terims.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra gyduolės padarytos iš gy
dančių šaknelių ir žiedų, be jokių 
priemaišų, kad pagydžius moteris, 
kurios taip 'tankiai serga, kur apsi
reiškia skaudėjimu nugaros, silpnu
mo, nervingumo ir neturėjimą energi
jos ką nors veikti arba kur nors eiti. 
Jos pągelbėjo daugeliui moterų. Ko
dėl nepabandyti jų?

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

<______________________________ M

'^^eicpho^^Bo^evard^50^^

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

šiu... Gėda tiems, kur narsiai mirė, kad tokis bai
lys viešpatautų jų vaikų ir ajiųkų šaly!...”

Sunki buvo kova Saulio su Raivedžiu: ilgai 
kardai žvangėjo, galų gale Raivedys buvo nuga
lėtas, o Šaulys nustojo mylimųjų žmonių, nusto
jo to, kas iiudną senystėlą puošė! Ir tiktai viena 
paguoda buvo seniui: Raivedžio karžygiai tai nar
siai gynės ir patsai Raivedys mikliai kardą val
dė ir nebuvo bailys. Sauliui tokia mintimi ir mir
ti senatvėj ne taip liūdna!

IV. PAGYNA
Kilos tautos greta/ paprastųjų liaudies dai

nų, pasakų ir kitų tos kūrybos formų turi dar taip 
vadinamąjį herojinį eposą, Graikai — Iliadą, 
Odisėją ir didžiausią smulkesnių herojinių 
literatūrą. Frankai — savo įstabią dainą apie 
Rolandą, Germanai '— žavėtiną dainą apie 
Nibelungus^ Suomiai — stebuklingą K a- 
1 e va l ą, . Skandinavai ■— galingą E J ą, rusai 
—b y 1 i p a s, pietų slavai —- dainas apie M a r- 
k o K ar a 1 e v i k ir kitus tautinius karžygius.

Neskaitant pasakų ir vienos kitos epinio po
būdžio dainos, mes, dainomis turtingiausia tauta 
pasauly, eposo. beveik visai neturime. ' Ir juofla- 
biap neturime heroinio eposo. Nenorėtau spręsti,

■
_________

ar tai yra teigiamas ar neigiamas reiškinys, ,tik 
man rodos, kad šis faktas pats savaime lagai d^ug 
pasako. ’

Heroinis eposas kai kuriasi, tai jis kuriasi 
tą gyvenimo periodą, kada ji vos pradeda išęiti 
iš pradžiapradinės buities, kada vos vos pradeda 
brėkšti tautos civilizacija, kada tauta gyvena, 
taip sakant, savo ku'lturinio gyvenimo auš^ą. 
Mums šis periodas gyventi teko maždaug X—Xf^I 
šimtmety Kristui gimus. Iš liaudies to periodį) 
požymių, kad jie kadaisia butų galėję sudaryti ko^ 
kį tampriau surištą eiklių. Iš kitos pusės, niusų 
vėlesnis ilgaamžis politinis ir kultūrinis merdėji
mas, buvo vėlei nelyginant pakartojimas tos ga
dynės, kada tautose paprastai eposas kuriasi. Ir 
musų dabartinio kultūros atgimimo metu, nerei
kia būti labai akylam, kad pastebėtum, kaip mu
sų pačių akyvaiždoj nyksta tautos kūryba. Vadi
mas, : jhu ■ meį išeinam iš to: periodo, kada kultū
ros vertybes kure visa tauta pilnybėje, kada tas 
darbas pereint į atskirų, asmenų ir luomų rankas, 
kada pagaliau, vėlei kuoplačiausias sritis kaskar- 
tą apglebdamas bus vėlei visos tautos lobis. Ii 
šiandie mes nematome aukščiau minėtos epinės 
kūrybos požymių. Gal seniausia epinio turinio

daina, dar Rhesos užrašyta, “Mėnulis Saulę ve- 
kurybos, žinoma, nieko neišliko. Ir tie fragmen
tai, kurie yra užsilikę iš kiek gilesnės senovės, 
anaiptol nėra heroinio eposo fragmentai, neturi 
dė”, neturi jokio heroinio eposo atspindžio. Jeigu 
kas neišbrendamoj senovėj ir butų buvę, tai bent 
šiandie mes nieko apie tai nežinome. Todėl ir 
Krėvė, kurdamas savo “Dainavos šalies senų 

žmonių padavimus” tam reikalui precedentų ne
turėjo. Padavimų turinį sudaro grynai epiniai 
motyvai — karo žygiai, narsumas, medžioklė, 
puotos ir taip toliau — bendri visiems eposams 
motyvai. Bet šis epinis turinys sunaudotas gry
nai lyriniai, taip, kaip visos lietuvių liaudies dai
nos epinę medžiagą naudoja.

Krėvė tokiu budu jungdamas epinę medžia
gą pradėjo visai naują kūrybos sistemą musų li- 
( tėra t liroj e; sistemą, kurią jis savo vėlesniuose 
yeikaluose išvystė toliąu. šit^s kelias aplamai 
pĄ-igjjo'lietuvių naujoje literatuiįoje, bįt’apie tai^ 
seikanlUbfcė kituose laiškuose.

O “Dainavos šalies senų žmonių padavimai 
—kpygą, kurią reikia, neskaityk 
nuo 
yiaiįns tokia mylima!

■■■■■■■■

S Reumatizmas Sausgale a
■ ■ ■ • N

Nesikankykite savęs skaus- B 
I mals, Reumatizmu, Sausgėla, B 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j 
B — raumenų sukimu; nes skau- S 
B dėjimai naikina kūno gyvybę j 
B ir dažnai ant patalo paguldo. 
B CAPSICO COMPOUND mo- 5 
H stis lengvai prašalina viršn^i- n 
B nėtas ligas; mums šiandie daįi- b
■ gybė žmonių siunčia padėka- B 

1 vonės pasveikę. Prekė 50c per B
■ pačtą 55c arba dvi už $1.05. B
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEL M

KATOS”, augalais gydyties, JJ 
™ kaina 50 centy.

« Justin Kulis S 
M 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. J
■ BBBBBBBBBB BBBN■■»■! 

Paino Tablets

ti. Ir dar ilgus metus ši

M
, kurią reikia dai- 
knygą bus lietu-

Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ■■ ir ęhrohiSkanie reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. ’ Geriausias . vais
tas nuo slogų ir influerizos. Litro-! 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
40 centų.
PAINO CHEMICAL Co,

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III. <'

1MPERFECT IN ORIGINAL , f



Liet. Socialdemokra
S. Bakanas

ene

3827 Archer Avė.

1955 W. lllth St

V žtiKr inimasApsauga

Pinigų Siuntimas etc

Pepviržis $100,000.00Kapitalas $200,000,00

Chas. H. Burr
R. L. Redheffer

W. O. Thompson 
Sidney Hillman 
Peter Sissman

W. O. Thompson 
R. L. Redheffer • 
Ralph S. Dayis -

A. D. Mafimpietri 
Joseph Schlossberg 
Sidney Risspian

$35.00 ledanės, su 3 durim 
dabar po \

Delei atlikimo visokio Bankinio Biznio Pirklybos ir Taupymo Sąskaitos
Čarteriuoth sulig tiesų Illinois Valstijos. Po aštria priežiūra Valstijos ir Clearing House

BANKO VIRŠININKAI:
— pirmininkas Direktorių Tarybos
- prezidentas,
• kasierius

u 'r AKĄ 
'ETITO —

U T A R Ą 
EI K AT O S — 
- U T ARĄ 
Ti.'JIMO —

U T ARĄ

$12.75 
šoną ledą įde-

$19.50
$24.50

IMPERFECT IN ORIGINAL

Atidąrymo Dienoje
Bankas bus atidaras nuo 9 vai. ryte lig 8 vai. vakare.

Bakanas $3, viso $8.00. Steng
simos parinkti jr daugiau ąu

$8.00 gavau. Ačiū. Pasidar
buokite ir daugiau, draugai.

A. žymontas, LSS. ISckr.

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 So. State St. 

Tek: Vįctory 2454

$9.05 gavau. Ačiū.
A. žymontas, LSS. Sckr

Pačiu DarbininKų Finansinė Įstaiga 
Paskelbia Atidarymą

Pittsburgh, Pa. — Nors ina 
ža savo auka norime padėti sa
vo draugams socialdemokra- 
tams kovoti su juoduoju kleri 
kąlUnių, reakcija ir kitais Lie
tuvos darbininkų išnaudotojais

Aukoja: B. (Lapeįka $5 ir S.

Seimo kampanijai vesti 
AUKOS

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAŲDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

J. P. WAITCHĘS 
LAtVYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. IVabasfa Ate.

Tek: Pullman 6377.

Nauja New Home 
siuvama mašina, 
vėliausios mados, 
pilnai gvarantuo- 
tas po

$39.50

GERK S A
NETURI • 

G E R K S A 
PERMANAI 1 

G E R K S A 
DEL SUTV 

GERK S A

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS

Gesinis Pečius 
turinti daili) 
vaizdą pilnai 
meluotas, su baltu 
priekiu, labai ge
ras kepikas 
Su 4 degikais

$19.75
Su 3 degikais — 

$16.50

Waterbury, Conn. — Water 
buriečiai vėl siunčia pluošte! 
pinigu Lietuvos Socialdemokra
tų kampanijai remti. Atlikti 
tam reikalui davė: po $1: V. 
Badanavičius ir P. Poška; 75c, 
J. Stočkunas 
lackis, K. Senkus, M. Laskęvi- 
čius, J. Brazauskas, J. Povilo
nis, M. Kuliešius, K. Vasiliaus
kas; po 25c: A. Petrauskas, V. 
Bakanavičius, V. Želyis, J. Va
itukaitis, P. Bagdon, P. Pliau- 
siunaitis, P. Plioplis, A. Grikic- 
tis, J. Sabas, P. Gustainis, P. 
Digimas, J. Dielinikas; po 10c: 
J. Burimauskas, A. Bulevičius, 
4- Šiliuką it is ir M. Baliunas. 
Viso $9.65. Aukos pasiųsta L. 
S. S. Sekretoriui A. Žymontui, 
1739 S. Halsted St., Chicago.

A. šestakauskas.

SALUTARAS IŠGELBĖJO TUKSCANČIUS’ NUO I VAIRI V LIGŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI gelbės ir jums.

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

1707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILI.INOIsI

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Atminkit:-
KAP 

SĄLUTARAS NAMŲ GYDYTOJ 
KVIEČIA JUS — 
JEI SE11GAT:

Turniture. ftugs, Stovės. Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Riints. Haidware. 4201-3 Archer Avė, 

.... and General Household Goods
J. A. NAKROŠIS KRAUTUVIŲ vedėjas

M. KEŽAS vedėjas Brighton Park krautuvės. i

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

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

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

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

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

kaina ............................................................. $7.75
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšikty“ 

toją veltui.
Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiame veltui.

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238

Vaikams vežimėliai, did
žiausias pasirinkimas vi
sokių madų ir spalvų da
bar parduodama už pusę 
kainos. Pilnos mieros iš 
tikrų ričių dailiai nupintos 
su tvirtais ratais ir robe- 
rinėms ščni- (T 4 "7 E 
mis po 4* I f ■ • w

Didžiausios eilės seklyčios setų už negirdė
tai žemas kainąs. Pavizdžiui 3 šmotu se
tas iš aržuolo medžio tvirtai subudavotas, dailiai 
paliruotas su tikra oda apmuštas $49.50 
pilnai gvarantuotas ir tik už
Vėliausi setai po .......................................  $98.00
Mojiair setai po ......... ............................... $195.00

Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 vai.
Įsitėmykit musų korporacijos vardą ir musų krautuvės vietas 

fe PeonlespMnitttre (ompa

BARGENAS
Patartina visuomenei pasipirkti namams reikalingus, daiktus dabar, nes 
kainos nebus žemesnės, kadangi neapdirbtas materijolas jau pabrango 
taipgi ir dirbtuvės pradėjo kelti kainas ant rakandų. Ir jeigu įviktų 
gelžkelių streikas, tuomet dikčiai pakiltų kainos ant tavorų.
Iš šimtų bargenų pažymėsime čia keletą daiktų, kurie ypatingai yra rei
kalingi vasaros laike — Patėmykit n.nsų žemas kuinas.

Net ir kūdikiai pastebi Į A
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- "ji
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panąų- I z

Ryffles KSIf
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų Jra
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 1/ ’
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonka liuffles savo aptiokojo šiandie už G5c., arba prisiųskite 7«įc. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorija.

F. AD. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. V.

Šis yra tikrų darbininkų bankas, pirmas Chicągoje. Ne vienas asmuo negąli likti savininku stako šitam banke, jei jis nėra 
darbo unips narys ir jis yra suorganizuotąs taip, kad nė vienas asmuo, ar rpaža grupė žmonių negalėtų įsigyti kontrolės, ne.*4 
skaitlius Šerų yra aprubežiuotas dėl kiekyieuo’asmens, užtikrinant demokratine kontrole unios nariams.
Pelnąs šėrininkų, sulig sutarties ir taisyklių, yrą aprubežiuotas, dėlto, kad ir taupytojai gautų savo dalį iš banko uždarbio. 
Šis bankas suteiks kontrolę dėl darbo žmonių, ant jų pačių sądelių ir galia kokia šiądien randasi didžiojo biznio rankose.

Speciąlis Pakvietimas
yra taikomas dėl kiekvienos darbininkų organizacijos ir dėl kiekvieno organizacijas nąrio aplankyti banką atidarymo dienoj
1 1 $1.00 gali pradėti tąųpyipo sąskaitą 3% mokami už taupinius
Taupiniai padėti pirm 15tos liepos, bus mokama proęentas nuo Imos Liepos. J. » . < .-i a a

PIRĘĘTORIV TARYBA
Samupl Levin
Stęphen Skala
Frank Rosenblum

Dieninė lova, labai paranki vasaros 
laike, dienoje dieną galima vaitoti 
kaip sėdynę, o naktį, kaip pilnos 
mieros lavą. Springsai labai tvir
tus. Matrasas tikros cotton felt 
su tikrai tvirtu viršum, įvairiose 
spalvose; pasirinki- CIO "7K 
mui; nuo ir augščiauW ■ *"■ a

Amalgamated Trust and Savings Bank per
Amalgamated Clothing Workers of America

371 West Jackson Boulevard

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

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

Morgan Pąrk Lum^er Co
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristato^*

Tik-ką apturėjome didelį siuntinį letlaunių į 
vairiausių matL’ Dabar parduodame už laba 
numažintą kainą:
$17.50 ledanės, su 2 durim 
dabar
$30.00 ledaunes, su 2 durim per
damas dabar
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Dabar yra geras laikas perkelti jūsų pinigus į vie
nintelę Banką šioj apielinkėj, kur prižiuręs jūsų pi
nigus abu:

Suvienytų Valstijų Valdžia
ir ’

Illinois Valstija

( (A

i

)

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Av.

Visi depozitai padaryti ant ar pirm Liepos 
20 gaus procentus nuo Liepos 1-mos

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

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

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

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

CIearing House Bank

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

Kas Tai Yra Bankas?
SAUGI VIETA PA- 
SUNKIAI UŽDIRBr

BANKAS YRA 
SIDĖTI SAVO 
TUS PINIGUS.
MUSŲ BANKAS MOKA 3% UŽ PA
DĖTUS PINIGUS.
PINIGAI PADĖTI Į MUSŲ BANKĄ 
GALIMA ATSIIMTI ANT KOŽNO 
PAREIKALAVIMO.

Pirkite Investmentus iš 
Musy Bankas, moka 6%

Bankas atdaras Subatos vakare

KIMBARK STATE BANK
Kampas 108tos ir Michigan Avė. — Roseland.

 * d

TIK Si nedeldienį
Didelis Batgenas

Lotų Išpardavimas
DIDELĖJ CIRKAUS 

BUDOJ
ANT PAT GATVEKARIŲ 

LINIJOS

Prie 52-os ir Halsted gatvių
30 pėdų lotai ant Taip A

- , ... Pfeihi >■ 1
lengvų išmokėjimų kaip Y XX Xx Xx

šie lotai arti mokyklų ir bažnyčių
Visai keli biznio lotai prie Halsted St.
Veltui title policy su kiekvienu lotu.

šie lotai busiančiame lietuviu distrikte.
Pirkit dabar, arba vėliau graudysitės.

Tikras Chicagos didžiausis Bargenas lotų 
išpardavimas

Tik 37 lotai par
davimui
Pardavimai’ pra
sidės 9 vai. ryto. 
Lis ar giedra.

Pribukit Nedėlioj anksti.
Atsivežkit užstatui pinigų
Kaip pasiekti lotus: Imkite bile gatvekarį iki Halsted St. Persėskit 
ant Halsted St. gatvekario į pietus bėgančio iki 52-os gatvės.

SEKITE VĖLUKUS IKI BUDAI

L. KARBAUSKAS SAVININKAS 
Ofisas 5159 S. Racine Avė. 

SKYRIAUS OFISAS 
CHAS POCIUS 

Musų atstovas 
3249 So. Halsted St.
Vai. 5—9 vai. vak.

i;

6

NAUJIENOS, Chicafco, UI Suhata, Liepos 1 dieną, 1922

(Apgarsinimas)

SMAGUMAS VASAROS 
MĖNESIUOSE.

Ateinanti vasara žada bū
ti labai krašta. Ar nori būti 
smagiu, kaip kad dabar esi 
karštame ir dušniame ore? 
Didžiausis vasaros nesma
gumų gamintojas, tai yra 
vidurių nesmagumai, kurie 
paeina nuo neprisilaikymo 
vienodo laiko valgyti, van
dens permainų, urnų oro 
persikeitimų iš karšto j šal
tą, etc. Svarbiausiu dalyku 
yra, tai užlaikymas gerame 
stovyj vidurių ir užlaikyti 
juos visada liuosais. Trine- 
rio Kartusis Vynas sugrą
žins seną žlebčiojimą žarni
nių kanalų, nekentėsi vidu
rių užkietėjimo, vidurių iš
pūtimo nei galvos skaudėji
mo, miegas bus pailsingas, 
trumpas ir jausiesi smagiu 
ir rekomenduosi Trinerio 
Kartųjį Vynų visiems savo 
draugams. Apart Trinerio 
patikėtinų prirengimų, dau
gelis yra įvairiose formose 
vasaros smagumai. Paminė
sime tik Trinerio Dantims 
Smetonėlę, Trinerio Skuti
muisi Smetonėlę, Trinerio 
Skystą Shampoo, Trinerio 
Rankų Mazgojimui, Trine
rio Kojų Sąmušų Gyduolių, 
— užsisakyk dabar reikalin
gų sau dalykų nuo savo vais
tininko, arba vaistų parda
vėjo ir persitikrink, kad šios 
visos gyduolės yra nepalygi
namos su kitomis.

Didelis Nuošimtis
Šimtas už 100*

TAJERŲ TAJERŲ
Didžiausis wholęsale 

tajerų išpardavimas dėl 
Fordo, liepos šventėms. 
Musų yra didžiausia 
lietuviška tajerų įstai
ga.

Visi lietuviai pas lie
tuvius ir persitikrinkit, 
kad mes parduodam 
pigiau, negu kur kitur.

LOOMIS GARAGE 
1315-17 W. 63rd St. 
Tel. Englewood 1498 

m , <1__ _ -

ATYDAI MELROSPARKIEČIAMS’ 
IR APIELINKEI

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

Su pagarba

■ F. RAYUNAS, 
2300 Lake St., 

Melrose Park, III.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietavia AMw Specialistai

1 aiengvms akių įtempimą, kuria 
esti, onežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptenodmo, nervuotu- 
mo, SKauOnmą akių karšti, atitaiso 
kreivas nuima kataraktą, atitai
so trumoarerystę ir toliregystę. Pri
renka te'Mngsi akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra (įrodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaidus.

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

Phone Boulevard 7589

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo , 

ir
Privatinių 
Ligų

budai nuo

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 6-to augŠto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

a

Šimtą

/

Per pastaruosius du ar tris metus, tūkstančiai lietuvių sko
lino savo sunkiai uždirbtus pinigus pavienėms ypatoms, kurios 
prižadėjo didelius pelnus. |

Keletas Šių pavienių žmonių tapo patraukti teisman atsako
mybėn ir galimas daiktas, kad didelė didžiuma pinigų negrįš.

Laikraščiuose buvo pranešta, kad daugelis vyrų ir moterų iš 
proto išėjo, kiti nusižudė, kaip tik patyrė, kad jų pinigai pra
žuvo.

Tais pinigais tūkstančiai namų butų galima pastatyti ir dau
gelį nesmagumų butų galima vengti, vietoj po teismus tąsytis 
ir panašiai j vi daugiau nenvatyt.

Štai yra patikėtinų bankų ir bankierių, kurie patars jums ir 
pagelbės jums taupint, kuriuos taip sunkiai uždirbat.

THE PEOPLES BANK turi tūkstančius lietuvių depozitorių, 
iš kurių ne vienas nepražudė nei cento, kadangi naudojosi pa

tarimais investavimų, kuriuo^ šis bankas yra suteikęs.

Kuomet banke, klauskite p. Grišiaus, Maciko, arba Sedemkos.

Peoples Sl° %^rJs Bank
DIDELIS BANKAS

Ant pat kampo 47tos gatvės ir Ashland Avė

Chicago.

Akyvaizdoje Besikeičiančios 
Biznio Padėties

Turite vaduotis saugumu

Visi padėliai 
ant ar pirm 
1922, gaus 
nuo pirmos.

padaryti 
liepos 10, 

procentus

Atidarą Mibatoinis 9 
ryte lig 8 Vakare, Utar- 

ninko vak. 6 lig 8 va. 
Kitas dienas 9 ryte lig

- 4 po pietų.

Tk West

Taupykit kiek tik gali einant šiam nenusis
tovėjusiam laikui, kolei padėtis pasidarys 
labiau normališka, kad gauti didesnę ver
tę už savo pinigus.

Išsirink banką kur jus galėtumėt būt užtik- 
’ rintu didžiausiu saugumu, tvirtumu ir pa

tarnavimu.

35,000 užganėdintų depozitorių, kurie apsi
rinko šią sau vyriausiąją bankine kvatiera 
išplėtodami lig $12,000,000 turto, yra ge
riausia patikrinimas, kad mes galime siū
lyti jums mUsų galią gero patarnavimo.

q- 1 . TRUST & n i 
aide savings t>ank

Roosevelt Rd. prie Halsted St

■ . i 1 " "" ' ' ' "

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

Už vieno siuto kainą dabar galima nusi- 
pirkt du siutu su dvejom kelinėm, labai 
gero audeklo . Naujo pavasarinio mo- 

SSfek delio dubeltavais bręstais, dviem arba
trim guzikais, grynai vilnonio audeklo, 

ĮjĮįip melsvos gelumbės ir tt., saizai nuo 33 
50.

lf|p 181 Ateik anksti, nes vėliaus atėjęs gali 
ne&aut-

W Pasirink sau kelines prie kauto ir vestę 
F J!® mus stako melsvo audeklo, grynų vil- 
plllB n^’ ar maišyto, su kapsais, jeigu reika- 

|w m M O.'lausit. Siutai ir kelinės dėl vyrų ir vai- 
O H P I H kų, gero darbo ir materijos.

PAUL LEASES
3616 South Halsted Street

ji

4.

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
32 už 100 auks.

arba
312 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOWIATT- SASS
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

............. ■ .i

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
J

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 Sų. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 6849

IMPERFECT IN ORIGINAL
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jams. Aukos tam reikalui taip
jau priimamos Naujienų Re
dakcijoj.
Šerno Draugų Būrelio Valdyba, 

P. Gugis, Pirm. 
Lalis, Sek r.
Kulis, Kas.

K.

Dėdės Šerne 
reikalu.

Dėl k ri t ingos Dėdės Šerno 
padėties, jo draugai ir simpo- 
tizuotojai vakar vakare laike 
Justino Kulio aptiekoje nepa
prastą susirinkimą, kur paaiš
kėjus, kad Šerno Draugų Bū
relio kasoj yra deficitas, o tuo 
tarpu šerno reikalui reikia ne
menka suma pinigų, nutarta 
išrinkti tani tikras komile-

Dėdė šernas sunkiai serga.
Musų senelis rašytojas Dėdė 

šernas sunkiai serga ir rinitai 
abejojama apie galimumą jo 
pasveikimo. Delei tos priežas
ties jis tapo Įiergabentas iš 
Oak Forest į Illinois General 
Hospital, kad tuo suteikus jam 
geresnį patarnavimą ir priežiū
rą. Jį prižiūri Dr. S. Naikelis, 
kuris vakar vakare išleido se-

Dūdėskainą biuletiną apie 
šernp sveikatos stovį:

“Paiiejimas pavojingas. Li
goni^ praleido labai sunkią 
naktį; mažai miegojo ir blaš- 

tas aukoms rinkti. Komitetai! kėši. Atmintis visai maža. Die- 
išrinkta: p-nios Pranė Vizba- nos laiku ėmė truputį maisto, 

, Rytinis 
pulsajs 130, karštis 101.2, kvė- 

40 kartų į minutę.

rienė, P. Petraitienė, M. Darni- bet įlinkiai nuryja.
jonaitienė ir p. A. Vizbaras.

Tikimės, kad visuomenė paviinas
ateis urnai pagelbon ir gausiai Ateitis labai abejotina. — Dr.
aukos įgaliotiems aukų rinkė- S. Naikelis.”

Dėdė Šernas pargaben
tas Chicagon

Jo sveikata gesta. Reikalauja 
stropios priežiūros.

Dėdė šernas, kurs buvo iš
vežtas į apskrities besveika
čių įstaigą Oak Foreste, apie 
30 mylių nuo miesto, praeito 
ketverge 
tas atgal 
ligoninėj 
Hospital,
32-ros gatvės. Parvežti jis Chi
cagon reikėjo dėl to, kad 
tolumo kelio čikagiečiams 
tų sunku jį Oak Foreste daž
niau atlankyti, o antra — 
no sveikatos padėtis reikalauja 
daug geresnės priežiūros negu 
kokią gali suteikti ir suteikia 
apskrities įstaiga. Dabar Dė
de Šernas guli ligoninėj atski
rame kambaryje ir prie jo pri
statyta nuolatinė gailestingoji 
sesele. Be to Dr. S. Naikelis 
ypatingai j no globojusi, 
dien po porą ir daugiau kartų 

atlankydamas.

berg, Sidiiey Rissman, Chas. 
H. Burr.

W. O. Thompson, tarybos 
pirmininkas, pirmiau buvo N. 
K. Fairbanks Kąinp. prez. Red
heffer buvo Chicagos Security 
ir Second Sekjurity bankų vice
prezidentas.

h?

Nuošimtį pradedame mokėt nuo 
šios dienos už padėtus taupint pini
gus šiame banke arba perkeltus pirm 
liepos 16 d.

šimtai žmonių nusprendė laikyt visus savo pini
gus šiame augančiame banke, kuriuo yra paten
kinta 20,000 kostumerių.

t

ii

vakarą tapo parvež- 
į Chieagą ir padėtas 
— Illinois General 
prie Rhodes avė, ir

dėl
bu-

Šer

tai s-

atsidaro

Šią subata, liepos Lmą, atsineškite savo ban
kinę taupymo knygutę. Mes iškolektuosime in- 
terestą ir perkelsime jūsų taupomus pinigus į šį 
didžiausią ant Bridgeporto Ęanką.

Darbininku Bankai 
atsidaro.

Chicagos pirmas darbininkų 
bankas, kurio dalis yra išpirkę 
daugiausia Rubsiuvių Amalga- 
mėtų unijos nariai,
šiandien. Jis vadinsis “Amal- 
gamated Trust and Savings 
Bank” ir bus po num. 371 W. 
Jackson blvd. Bankas čarte- 
riuotas einant Illinois įstaty
mais ir yra federalės atsargos 
sistemos narys. Kapitalas’ 
$200,000. Jo viršininkais yra 
H. L. Redheffer, prez.; Ralph 
S. Davis, kas. Direktoriai: Sid
ney Hillman, W. O. Thompson, 
R. L. Redheffer, Peter Sisš- 
man, Sainuel Levin, Stephen 
Shakla, Frank Rosenblem, A. 
D. Marimpietri, Jos. Šėhlos-

Paklauskit musų, kaip galite investuot dalį sa- 
^vc^taupouiy ųjnĮgįi’ kad uždirbtų 6% su sau
gumu.

DETROIT, MICHIGAN

Atsineškit savo knygelę ir patikite savo drau
gus pas mus šį vakarą.

—   į—1------------------ --——r~-........
West 1394 Heml. 6678

WM; J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagglbininkan 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 s- 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTHICT BANK

1112 West 35th Street, 
Chicago. :

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526

Bankas atdaras 
subatoj visą die
ną.

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

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

PARDAVE AUTOMOBILIŲ 
IR SAKE, KAD JAM PAVOGĖ 
— BET APDRAUDOS PINIGŲ 

NEGAVO.

Fred Guy 3344 W. 66 gat, 
savo automobilių pardavė už 
$300 ir apdraudos kompanijai 
pareiškė, kad jo automobilius 
tapo pavogtas; jis tikėjosi 
gauti apdraudos pinigų $514. 
Bet kompanija surado, kad jis 
jį pardavė ir patraukė jį tie
som

PIENO KAINOS PASILIKSIĄ 
TOS PAČIOS.

Ūkininkai pristatantieji pie- 
ną Chicagon nuo liepos 1 die
nos gaus $2 100 svar. pieno per 
rugpiučio menesį gaus $2.05, 
o per rugsėjo mėnesį $2. šitas 
buvo ‘ pareikšta šiomis dieno
mis I^a Šalie viešbuty laikyta
me Gamintojų Draugijos susi
rinkime. Vartotojams kaina 
pasiliksianti ta pati — 12 cen
tų kvortai.

MOTERIS IR JOS VYRAS 
su Jaunikiu belangėj.

South Clark gatves nuova
doj moterų skyriuj jauna mo
teris už krotų laiko prispaudu
si 'savo mergaitę 7 metų. Vyrų 
skyriuj uždaryta du vyrai toj 
pačioj kameroj: jos vyras Er- 
nešt A. Rothfahn, 1800 W. 
Monroe gat, su kuriuo ji kako 
apsivedusi trys savaitės atgal, 
ir jaunikis Henry Gundcrlach, 
334 S. Green gat., su kuriuo ji 

o jos 
kitas 

biznie-

ketino upsi^j^j^ valcar, 
mergaites tėvas ’ esąs 
džentehnonas, žymus 
rius, Springfielde, III.

Policija žatia ją laikyti, kol 
sužinos tikraiį klek pas ją turi
nių ir patnestų vyrų yrai'

IŠKRĖTĖ 6 SMUKLES IR 3 
PAGYVENIMUS; SUAREŠTA

VO 11.
Blaivybės agentai ir šerifo 

padėjėjai padedami Penkioliki- 
nio komiteto narių anądien pau 
darė kratą šešiose smuklėse ir 
trijuose pagyvenimuose ir ra
do 100 galionų degtinės, mun- 
šainės, džinės ir alkoholio ir 
50 galionų pilstyluvą ir suare
štavo 11 žmonių. Kratos pada
ryta Cottage G rovė avė ir Per- 
shing road apielinkėse.

9 METŲ MERGAITE IŠGERĖ
JO MOTINĄ NUO UžTROš- 

KIMO.
Mary, 9 metų mergaitė Cook 

372 William gat., River Forest, 
atrado savo motiną ir seserį 
apimtas gazo jų namuose rū
sy. Ji tuoj aus nubėgo prie 
telefono, palaukė tėvą, kuris 
dirbo darbe ir gydytoją, paskui 
nuėjus ištraukė jas oran. Gy
dytojas atėjęs jas atgaivino.

Cicero® Lietuvių Kopė racijos visuo
tinas šėrininkų pusmetinis susirinki
mas įvyks pirmadięnį, liepos 3 d., š. 
m. 7:30 v. vakarą mažojoj Liuosybės 
Svetainėj, 14 gat. ir 49 Ct., Ciceroje, 
111. Visi šėrininkai pasirūpinkite būti
nai laiku susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui krautu
vės biznio padidinimo klausimu.

Ir neužmirškite, kad septintadienį, 
liepos 2 d. bus Šeimyniškas Kopera- 
cijos išvažiavimas į Jeffersono mišką.

—V. Strumila, nutar. rašt.

SLA. 129 Kp. susirinkimas bus ne
dalioj, liepos 2 d., 2 v. po p. papras
toj svetainėj. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, bus duotas pranešimas iš 
buvusio seimo, taipjau kiti svrabųs 
reikalai svarstomi.

—Fin. Rašt. G. Akstinas.

Cicero. — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 194 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus liepos 2, 1 v. po p. Onos 
Tamoliunienės svet. 1447 So. 49th Av. 
Visi nariai laiRu susirinkite, nes yra 
daug svarbių dalykų apkalbėti; kas 
atsilikęs su mokesčiais prašomas už
simokėti.

Simano Daukanto Dr-ja laikys savo 
pusmetinį .susirinkimą nedėlioj, lie
pos 2 d., 1 v. po p. Mark White Sq. 
salėj. Būtinai kiekvienas narys pri
valo apsilankyti, nes bus svarbių rei
kalų svarstoma, taipjau bus duotas 
knygų revizijos raportas apie kasos 
stovį.—Rašt. P. Kenutis.

Town of Lake. — D-stė Liet. Taut. 
Tėvynes Mylėtojų No 1 laikys pusme
tinį mitingą nedėlioj, liepos 2 d., 1 
v. po p., 4600 S. Paulina st. kiekvie
nas narys privalo atvykti, yra svarbių 
reikalų. Gera proga naujiems prisi
rašyti, nes įstojimo tik 1 dol.

—Rašt. K. A. Chap.

PRANEŠIMAI
North Side. — L. S. S. 81 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
iepos 1 d., 8 v. v., Liuosybės svet., 

1822 Wabansia Avė. Nariai ir norin- 
;įs prisirašyti kviečiami laiku pribūti 
Susirinkime dykai bus išdalinta knyga 
“Kas yra socializacija”.

— J. Lapaitis, rašt.

Mildos Teatro dalininkų extra su
sirinkimas įvyks subatoj, liepos 1 d., 
8 vai. vak. Mildos didžiojoj svetainėj. 
Visi dalininkai malonėkite atsilankyti.

J. P. Evaldas, sekretorius.

Roseland. — S. L. A. 139 kuopa 
taiso išvažiavimą į Washington 
Heights giraitę nedėhoj, liepos 2 d. 
programas prasidės 12 v. dienos. Bus 
prakalbų, taipjau visokių pramogų, 
užkandžių ir minkštų gėrymų. Kvie
čiame visus atvažiuoti.

— Komitetas.

North Side. S. L. A. 226 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 2 d. 9:30 v. ryto Knygyno svet. 
1822 Wabansia Avė. Visi draugai 
prašomi atsilankyti laiku ir užsimo
kėti mėnesines duokles, nes kitaip bu
site suspenduoti.

— Kp. rašt. K. Markus.

Lietuvių Laisvės Kliubo pusmetinis 
susirinkimas bus laikomas subatoj, 
liepos 1, 7:30 v. v. J. Mazcliausko 
svet., 3259 S. Union Avė. Visi kliu- 
bieČiai atsilankykite laiku, yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

— Rašt. K. J. Demereckis.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas kliubas 
laikis savo pusmetinį susirinkimą ne
dėlioj, liepos 2 d., 1 v. po p. Mildos 
salėj, 3142 S. Halsted. Visi nariai 
kviečiami susirinkti laiku, yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

— Rašt. S. Kunevičius.

S. L. A. 122-ros kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, liepos 2, 2-rą vai. 
po pietų Letuko svetainėj, 4523 South 
Wood gatvė. Visi nariai malonėsite 
atsilankyti ir atsivesti naujų narių 
prisirašymui. .— Valdyba.

Birutes Basket-Piknikas įvyks ne
dėlioj, liepos 2 d. Beverly Hill miške. 
Pradžia 11 vai. ryto. Pietus 3 vai. 
kviečiame visus Birutės rėmėjus ir 
pritarėjus atsilankyti. Be skanių pie
tų, kuriuos pačios birutietės rengia, 
bus gražių žaislų ir pramogų.

—Birutė.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Nftm’O Bendrovės direktorių susirinki
mas įvyks, nedėlioj liepos 2 d. 10 vai. 
ryto Aušros kambariuose. Visi direk
toriai, sykiu ii’ teisių komisija, malo
nėkite atsilankyti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių dalykų apsvars
tyti. —Jonas Tamašauskas, sekr.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės mėnesinis šėrininkų 
susirinkimas įvyks panedėlyje, liepos 
3 d., 7:30 vai. vakare Strumilo svet. 
158 E.'107 gatv. kampas Indiana Av. 
Visi šėrininkai ir šėrininkčs malonėki
te atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų apsvarstyti.

—Jonas Tamašauskas, sekr.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT BANDOS 2 kamb. va

sarnamis su rakandais ant 
ūkės arti puikių bcach’ių prie 
Michigan City. 4 traukiniai iš 
Chicagos kasdien sustoja prie 
ūkės. Atvažiuoti prekiuoja lai
vu 85c., traukiniu $1.12. Kreip
kis laišku J. P. Varkala B. R. 
No. 1 Michigan City, Ind.

Bridgeport. — Illinojaus Lietuvių 
Pašelpos kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks liepos 1 dieną, 7:30 v. v. 
paprastoje svetainėje, 3301 S. Mor
gan gat. Malonėkite visi susirinkti, 
laiku,.nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. Taipgi norintieji pri
sirašyti prie.kliubo kviečiami atsilan
kyti. — Nut. rašt. A. J. Lazauskas.

ASMENĮ! JIESIOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Jono Gudai

čio, paeina iš Baužaičių kaimo, Eržvil
ko valsčiaus, Tauragės apskričio, Gir
dėjau gyveno tūlą laiką Wis. valsti
joj. Taipgi man teko patirti, kad jo 
moteris atvažiavusi iš Lietuvos su sa
vo vaikučiais Anute ir Mariute. At
sišaukite, pas .savo tetą. Julijoną 
kutienę-GudaiČiukę, 4348 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

ANTANAS ANŽIUS malones 
kreipktis į Blackstone Brothers 
ir matyt

MR. GLAUPE,
853 W. Lake St.

RENDA1 kambaris dviems vaiki
nams ar vienam, vedusiai porai ar 
merginoms. Kambaris didelis ir 
šviesus, su valgiu ar be valgio.

Kreipkitės:
703 W. 21st PI.

2-ros lubos priekis. *

KAMBARYS švarus, rendon, 
gražioj vietoj, su elektros šviesa, 
dėl vieno arba dviejų vyrų su 
valgiu arba be valgio, 10605 So. 
\Vabash Avė., Roseland, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGU DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3^13 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

$200,000.00
ATLYGINIMO

Tokją sumą mes išmokėsiu! dėl 30,000 
musy taupančiu depozjtoriųi 

procentų formoję.'
Daugybė kitų taipgi ga is procen
tus ant jų pirmųjų Alortg gių Real 
Estate auksinių Bonų, pirktų per 
šį Banką per daugelį metų, ULmen- 

, kiaušio nuostolio dėl depozitotių.

Taupyk Ir Investuok pas Mumis

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

Lane, Richards & Co.*

PRIVERTĖ ADVOKATĄ 
GRĄŽINTI PERDIDELĮ 

UžMOKESNĮ.
Adv. William V. Tailor, su

areštuotas dlel .i iperdidelio pas
kaitymo $700 už patarnavimą, 
vakar teisėjo Gemmillo priver
stas turėjo grąsinti atgal $600 
savo klientei Mrs. Violet Bro- 
mberg. Teisėjas sake paduo-

Ateities Žiedo draugijėle 58 kuopa 
Brighton Park turės išvažiavimą į 
Beverly Hills nedėlioj, liepos 2 d. Va
žiuoti reikia Ashland karais į pietus 
kai sustos, paskui paeit keletą minu
čių į vakarus. Programas prasidės 2 
v. po pietų. Bus dainų, deklamacijų, 
žaislų.—Komisi j a.

D. L. K. Keistučio Paš. ir Pol. Klu
bo pusmetinis susir. įvyks sekmadie
nį, liepos 2 d., 1:00 v. po pietų Mc- 
Kinley Park svet. Visi nariai malo
nėkite laikui susirinkti.

—Nut. Rašt. K. P.

S’tockyardų—Maisto Gaminimo uni
jos 640 lokalo išvažiavimas į Jeffer- 
son miškus bus nedėlioj, liepos 2 d. 
Kalbės įvairių tautų kalbėtojai ir bus 
I. W. W. delegatai su Workers par
tijos atstovais. Visus kviečiame at
vykti. —Sekr. Wilson.

JIEŠKAU brolio Augusto Užnio, 3 
metai atgal gyveno Chicago, o dabar 
nežinau. Malonės patsai atsiliepti, 
arba jį žinanti teiksis pranešti.

MARIJONA UŽNAITĖ- 
DAMBRAUSKIENĖ, 

1908 So. Ruble St., 
Chicago, III.

JIEŠKAU savo sunaus Pavylo 
Vilniaus, pirmiau gyveno Chica 
goj. Kas žinote apie jį arba jis 
pats meldžiu atsišaukti Ona, Vil- 
niene, 4758 N. Magnolia Avė., 
Chicago.

APSIVEDIMAI. “

A. J. KALASAUSKAS .
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

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

2123 W. 23 St.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Kiekvienas žmogus kuris turi $200 

arba daugiau dabar gali į visai trum
pą laiką tuos pinigus sudubeltavoti, 
arba dar daugiau uždirbti jeigu pati
kės šiems žodžiams. Tie pinigai bus 
įdėti į visai gerą ir saugią vietą kur 
nėra jokios rizikos, baimės arba spe
kuliacijos. Yra pilnai užgvarantuo- 
tas dalykas. Nepraleiskite šios pro
gos, nes antros tokios progos greitąi 
nebus. Del platesnių žinių ir paaiš
kinimų kreipkitės ypatiŠkai, laišku 
arba telefonu po žemiaus paduotu ad
resu:

3241 S. Halsted St., antros lubos 
Phone Boulevard 5066

Adara vakarais ir nedėliomis.

^Įieško darbo
(

JIEŠKAU darbo už gaspadinę pas 
gerą Žmogų, sutikčiau ir vaikus da
boti. Turiu gerą patyrimą gaspadi- 
nystėj, turi būti geri namai.

MRS. E. WILLAM 
2822 S. Union Avė. 
Tel. Boulevard 2555

REIKIA DARBININKŲ"
_______ MOTERŲ_______

REIKALINGA mergina arba mo
teris be vaiko prie namų darbo ir 
prižiūrėti 14 mėnesių mergaitę. Val
gis, kambaris ir gera alga. Meldžiu 
atsišaukti, o busite mylima', kaip duk
tė ii’ dovanų duosiu jei tik gerai ap
žiūrėsite mergaitę. Atsišaukite tuoj 
Naujienos, 3210 So. Halsted St. nu
meris 130.

Draugijai.

/

PASILINKSMINIMO 
IŠVAŽIAVIMAS

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

—Rašt.

SLA. 36 Kuopos susirinkimas bus 
laikomas petnyčioj, liepos 7 d., 7:30 
v. v. Aušros svet., 3001 S. Halsted 
St. Visi nariai kviečiami atvykti, bus 
duotas raportas iš Seimo ir svarsty
mas .kitų svarbių i'eikalų.

—Sekr. E. Mačinskienė.

Phone Monroe 4680
North American 

Aęcordion Mfg. Co. '
Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

annonikos yra 
gvarantuotos. 

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

921-26 So. Halsted St.. 
Chicago, III.,

ge-

c>

.r

sų

Dr-ste Liet. Tautos Atgimties 
parengė puikų išvažiavimą nedė- 
lioj į Beverly. giraitę liepos 2, 
1922. Tad visi malonėkite daly
vauti.

Pietus bus teikiami kaip 2:00 
v. p. p. Po pietų tuoj bus pro
gramas.

Pasarga: Važiuoki Ashland 
Avė. karais iki 87 gatves ir vė
liaus važiuoti iki VVestern 
arba kur karai sustos. .

- J Įžanga veltui

Avė.

Mihvaukee Avė at Divisioįi St.

Turtas virs $20,00(1,000.00

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

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

4622 S. \Vinchester Avė., Chicago.

Brolių Lietuvos Skol. ir Bud. Dr-jos 
(Bros of Lith. Bld & Loan Assn.) 
metinis susirinkimas įvyks panedėlyj, 
Liepos 3 d., 7:30 vai. v. paprastoje 
vietoje 4138 Archer Avė. Visi šėri
ninkai malonėkite laiku atsilankyti, 
turime svarbių reikalų svarstyti, taip
gi bus prirenkami nauji direktoriai.

—Valdyba.

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

JIEŠKAU sau draugės apsivedi- 
mui, merginos ar našlės be vaikų 
nuo 25 iki 30 metų. Aš esu 36 me
tų. Kurios nori apsivesti, tik rašy
kite, o ant juoko meldžiu nerašyti. 
Atsišaukite artimos chicagietės ar ar
tesnės su laišku. Duosiu atsakymą 
kiekvienai. Mr. A. D. G., No. 3315 
Watling St., Indiana Harbor, Inl.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 6 kambarių flatas, 

su šiluma ir kitais patogumais. 
Tinkamas daktaro ofisui ar ki
tam bizniui. V. J. Stankūnas, 
3315 So. Halsted St.

1ŠRENDAVOJIMUI namas, arba 
parduosiu, labai geroj vietoj, prie 
Emerald Avė., tarpe 38 ir 39 gatvės, 
tinkamas dėl saliuno nes arti tokio 
biznio nėra. Namas geras renda ne
brangi. Kreipkitės: F. B. Niprikas, 
3800 So. Emerald 2!ve., Tel. Boulevard 
7635.

ANT BENDOS 4 nedideli 
kambariai, gasu apšviesti; pa- 
renduosiu už $10, dideliems žmo- 
niems. Atsišaukite:

938 W. 31st PI.

JIESKO KAMBARIŲ^
/ ____________

BEIKI A pa tyrusių moterų 
operuoto jų prie spėka varomų 
siuvamų mašinų. Nuolatinis 
darbas, aukščiausia alga gva- 
ra lituoja m a.

Kreipkitės:
2322 ,N. Seeley Avė.

1 blokas į vak. nuo Robey St.
THE DANDYL1NE CO.,

REIKIA DARBININKy
y YRU ir MOTERŲ

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

BEIKI A tuoj pa tyrusio virė
jo (cook) vyro ar moters. Ge
ra alga. Atsišauki! greit 10822 
S. Michigan Avė. Pūliniai! 6995 
Roseland, III.

“reikia darbininkų“
VYRŲ

i

L. I). D-ja Amerikoje rengia išva- 
(žiavima į Jefferson girias 2 dieną lie-j 
pos. Bus prakalbų. Chicagos lietu
vių visuomene kviečiama atsilankyti. 2

— Komitetas.

JIEŠKAU kambario, geistina butų, 
kad galima gauti North Western ar
ba Cieeroj. Pageidaujama yra prie 
mažos šeimvnos. Adresuokite:

JOSEPH W1TOLDS, I
2240 Po.\vell Avė., 

Chicago, III.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojiiK'o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja,— gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Liepos 1 dieną, 1922

REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

DARBININKŲ reikia į plieno 
kiemą $4.00 į dieną.

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co.

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI automobilius, Over- 
land išdirbystčs; tinkantis vasarai ir 
žiemai. Parduosiu už $125.00. Visas 
pertaisytas, geras kaip naujas, aš ga
rantuoju; visi nauji tajerai, elektrikos 
šviesa ir starteris, šaukite po 6 vai. 
vakare.

Phoųe Lafayette 1329

PARDAVIMUI buCernū ir 
groserne; apielinkė apgyventa 
lietuviais ir amerikonais; biznis 
išdirbtas per ilgus metus, par
duodu, nes einu į kitą biznį. 
716 W. 31 St.

REIKA*LINGAS bučeris mokantis 
atsakančiai savo darbą. Alga gera ir 
visas užlaikymas. Taipgi reikalinga 
sena moteris pridaboti 4 metų vaiką.

Atsišaukite:
1836 So. Halsted St.

Tel. Canal 5821

PARDAVIMUI Pierce Arrow 
touring car, model 6—48. Ge
rame padėjime, bargenas.

337 W. 31st St.

PARDAVIMUI, saliunas su 4 rui
mų rakandais arba be rakandų. Turiu 
parduoti greitu laiku, nes .važiuoju j 
Lietuvą. Biznis geras, vieta puiki ir 
oras tyras. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Mike Ugianski, 4800 Gunnison 
ir Cicero Av., 1741 W. 47 St. arba te- 
lefonuokitc savininkui. Phone Kildare 
4953.

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

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

PARDAVIMUI 6 flatų, po 4 kam
barius kiekviename, spaustų plytų, 
moderniška 25 pėdų, tuščias už $17," 
500, arba geriausis pasiūlymas. šiaur
rytinis 
Avė.

KAS NOR.TE PIGIŲ 
IR LOTŲ!

NAMŲ

REIKIA antrarankio duonkepio. 
Blaivam vyrui gera mokestis ir dar
bas.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
L1THUNIAN BAKING CO., 

4628 — 25th St., 
Detroit, Mich.

DIDELIS bargenas vartotų auto
mobilių. Taipgi parduodam ir nau
jus, arba išmuinom ant vartotų. Rei
kale pataisymo, turime specialį me
chaniką.

BRIGHTON PARK GARAGE, 
3022-24 W. 43rd St., 
Tel. Lafayette 0382

GROSEBNĖ Oash & Carry 
biznis, gera vieta ant South Si- 
dės, pigiai: priversti parduot iš 
priežasties ligos. Verta $3,500 — 
parduosiu už $1,800. 7150 So. 
Halsted St. Ste\vart 0247

PARDAVIMUI pigiai groser- 
nė ir saldainių krautuvė lietuvių 
apgyventa. Turi būti parduota 
greitu laiku. Atsišaukite:

4523 S. Ilonore St.

LEBERIŲ ir čiperių reikia dėl 
foudrės darbo.

Apsišauk it:
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY,

South Kedzie & 37th Place.

REIKIA lietuvių vyrų ant 
kambario. Puiki vieta. Galiu 
ir valgyt pagamint pagal norą. 
Tel. Republic 2000.

LEBERIŲ REIKIA KAIPO 
pagelbininkų ant mašinų; dar
bas nuo šmotų. Patyrimas ne
reikalaujamas. Ateikit prisi
rengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA paprastų darbininkų 
į serap iron yard.

A. LEVINE & CO.
1475 So. State St

DARBININKŲ reikia po kon
traktu ar nuo dienų su točka 
važiuot.

POEHLMANN BROS. CO., 
Morton Grove, Iii.

REIKIA patyrusių sheet metai body 
finishers, sample body builders mil 
room form makers, door hangers. At
darais ir uždarais viršais. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

THE H. AND M. BODY 
CORPORATION 

Racine, Wis.

REIKIA salesmanų, generalio man- 
gerio į Illinois valstija, kad galėtų pil
nai dalykus vesti, štai kur proga 
padaryti nuo 4 iki $5,000 į metą. Pa
sirinkit, gera proga, ne ilgai tęsis. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą laišku, 
box 59, 1739 So. Halsted St.

REIKIA senyvo nevedusio darbinin
ko, kuris turi patyrimą prie namų 
darbo. Darbas prie kambarių valy
mo ir kuknios. Duosiu kambarį, val
gį ir gerą užmokestį.

1606 So. Halsted St.

REIKALINGI tuojaus lietuviai 
agentai po visą Chicagą. Uždarbis 
labai geras, mažai darbo, bet daug 
pelno. Kurie norite į trumpą laiką 
gerai pelnyti, tiems bus suteikta ge
riausi proga. Atsilankykite ypatiškai 
pos Jos. J. Szhkas, 3241 So. Halsted 
St., Phone Boulevard 5066, 2 lubos

REIKIA darbininkų ir chip- 
per’ių į faundrę. Kreipkitės į 
Samdymo Skyrių. Link Beit 
Co., 329 W. 39th St., West of 
Wentworth Avė.

REIKIA karų taisytojų med
žio viršų tavorinių. Nuolatinis 
darbas, gera nuo šmotų kaina. 
Kreipkitės: Streets Co., W. 48 
& So. Morgan St.

REIKIA darbininkų prikrovi- 
mui ir iškrovimui karų, 
centų į valandą.

Kreipkitės:

37 ¥2

JOSLYN MFG. CO.
37th & Morgan St.

PARDAVIMUI trokas išvažioji- 
mui papso ir alaus su visais kostu- 
meriais. 
laiku, 
tą.

Turi būt parduota greitu 
Savininkas apleidžia šią vie-

2846 W. 40th St. 
Tel. Lafayettte 5775

PARDAVIMUI Automobiliai 
vienas Hudson 1921 antras 
Peerless 1919. Su California 
l'op. Abudu gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai. Visados gali
te matyti. 3222 S. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

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

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai gerame stovyje, taip kaip nauji. 
Perkantis rakandus gali parendavoti 
ir butą.

ST. GRIKŠTAS, 
3220 Lime St.

2-os lubos užpakalis
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan

dai labai pigiai už pirmą pasiūlymą. 
Kas nupirks, tai galės gyventi tuose 
kambai-iuose. Kambariai labai paran
kus gyvenimui; renda $15.00, 2 fl. iš 
užpakalio .

2545 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Hamilton 1% tonų 
trokas. Kaina $600. Priimsiu arkliu 
važiuojamą vežimą su pakinkais, liku
sius cash.

Kreipkitės nedėlioj,
2830 W. 39th PI.

PARDAVIMUI 7-nių kambarių ra
kandai (furniture) randasi gerame 
stovyj. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos. Kas pirmas tas lai- 

Matyti galima visados.
3215 So. Union AvL '

mes.

PARDAVIMUI
BEIKALINGA bučernė, kas 

norėtų mainyti ant gero namo, 
atsišaukit:

3346 So. Halsted St. 
arba tlefonuokit Boulevard 9641

PARDAVIMUI saliunas 3308 
S. Wallace St. Parduosiu pigiai, 
nes einu į kitą biznį. Matyti ga
lima visada.

Tel. Boulevard 8534
PARDAVIMUI saliunas 

tautų apgyventoj vietoj, biznis 
mas geras, turi būti parduotas 
tai, nes savininkas turi apleisti 
tą. Kas pirmas tas laimės.

6057 So. State St.

visokių 
daro- 
grei- 
mies-

BARGENAS. Pardavimui gro- 
sernė ir delikatesen, su visu na
mu atsišaukite tuojau. Parduo
da pats savininkas.

2245 W. 22nd St.
PARDAVIMUI labai pigiai gara

džius didumo 60x150 pėdų. Daro mil
žiniška biznį. Nupirkus proga pada
ryti pinigo. Randasi ant South Si- 
dės. Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partneriu. Atsišaukit pas 
Ed. Bakševičių, 3301 S. Halsted St.

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

4314 Archer Avė.
Lafayette 2796

GRO.TTKTJS PIANAS, visai naniag, 
0 metu jrvaranciin. PQ'•duosiu Dbai 

r»i<r»nj. tainei dideli ?»DŠildorna pečh}. 
Ateikite v''i’’«re t^rn 7 ir 9 vai.

23" W. i°th St. 
2-os lubos.

PARDAVIMUI nigiai vaisių ir dar
žovių Tfruit) krautuvė biznis išdirb
tas. nipd renda. Yra pnjyv^enimas. 
Af«1Saukįt greit, nes turiu išvažiuoti 
į Lietuvį.

3m E. 115 St., 
Kensington,

PARDUODU Bučernę ir grosemę; 
daug tavoro ir gražus fixtures, viso
kių tautų apgyventa, geras cash biz
nis. Verta $2,500, parduosiu daug 
pigiau, nes turiu du bizniu.

Savininkas
2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne, ice 
kendžių, cigarų, tabako, soft 
ir notions krautuvė; prieš pat 
School, geroj vietoj.

Kreipkitės pas savininką: 
4614 So. Wood St.

cream, 
drinks 
Public

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

Kreipkitės:
1957 Canalpoit Avė., 

Tel. Canal 7345

kampas Hastings & Hoyne 
lengvi išmokėjimai.

( WUETIIRICH,
I 4317 Lowell Avė.,
/ Phone Kildare 8128

PARDAVIMUI pigiai lotai — bar- 
gcnals, kadangi važiuoju Europon, 2 
lota( prie California Avė. tarpe 72 ir 
73 St. Kaina $325 su šalygatviais; 
1 lotas 71st St. West, netoli Rockwe!l. 
Kaina $550. August Sahr., Telefonas 
Prospect 8095.

mediniai
mediniai
medinis
medinis
medinis
mūrinis
mūrinis
Taipgi yra lotų gražioje vietoje dėl 

rezidencijų ir biznių po vieną ar kelis 
krūvoj, galima gauti. Nepraleiskite 
progos kolei žemos kanos. Lotai ran
dasi Marųuette Park apielinkėj arti 
klioštoriaus.

6955 Eo. Talnvan Avė.

2
2
1
1

1
1

namai 
namai

po 
po 

2 flatų 
2 flatų - 
2 flatų i 
namas 5 
namas 6

4
5 

6—6

kambarius 
kambarius 
kambarių 
kambarių 
kambarių 

kambarių 
kambariu

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Pardavi
mo priežastis — turiu kitą biz
nį.

PARDAVIMUI kendžių, ice 
cream parlor ir Visokių smulkių 
daiktų krautuve. Atsišaukite 
greitai, nes geras bargenas.

4105 So. Albany Avė.
__ ___ •- -■•••

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

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padaryki pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iS- 
mokėjmo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanlev Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6984.

PASIŪLYMAS!
Kas norite įsigyti pigiai gražų na

mą. 
2438 
4420

Ateikite pamatyt. Savininkas 
W. 46th PI. Namas randasi 
So. Campbell Avė.

'Tel. Fairfield 6083

PARDAVIMUI Barber Shop, gero, 
vietoj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Visi įrankiai pirmos klesos. Par
duosiu už $450. Atsišaukite pas 
vininką.

X. W. RIMKEVIČIUS, 
1610 W. 47th St., 

Phone Boulevard 1028.

sa-

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
mašinos.

Biznis
šapa. Elektra varomos 
Viskas įrengta moderniškai, 
jau 5 metai gyvuoja ir neša pelną. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu Chi
cagą.

2554 W. 43rd St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
UŽ PUSDYKI

Pardavimui bučernė ir groserne 
South Side, pikioj vietoj, geriausi fix- 
tures, daug stako, biznis labai gerai 
eina. Pardavimo nriežastis labai 
svarbi. Nemokanti biznin išmokinsiu. 
Renda pigi, lystas ilgas. Tai vra auk
so kasyklos. Kaina.tik $1,950. 
mutinis atsišaukęs laimes.

Kreipkitės tuoi.
J. NAMON.

808 W. 33rd PI., 
aiti Halsted St.

Pir

PARDAVIMUI saliunąs viso
kių tautų apgyvento j vietoj. 
Rendos $50 į mėnesį, priežastis 
pardavimo einu j kitą biznį. Phr 
duosiu pigiai. 2956 S. Emerald 
Avenue.

PARDAVIMUI labai pigiai re
stauracija. Priimsiu automobi- 
litj.

Kreipkitės
Naujienos No. 60.

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

3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI teaming biznis, 5 
gražus arkliai, keturi vežimai, 2 plau
namos mašinos, 6 poros pakinkų, 10 
tonų šieno, 4 lotai, garadžius 18 pėdu 
ilgio ir pločio ,taipgi barnę dėl arklių, 
nauja vištinjtčia ,labai gražioj vietoj 
ir gerai išdirbtas biznis, turiu 
$1000 kontraktų ir mažų darbų 
lias. Parduosiu už $2,500.

Atsišaukit greitai.
JOE SHIMBEL, 

39 Haivvathe Avė.,
615, ....... Berwyn,Box

i
už 

va-

li!

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja su visais įtaisymais, dėl saldumynų 
ir frūktų, gera vieta dėl kitų bizniu 
irgi gera. Aš sefias būdamas ir tu
rėdamas nesveikatą, negaliu 3 biznius 
laikyti ir kambarys dėl gyvenimo, at
sišaukite ir persitikrinkite. Peter Ga- 
deikis, 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ice creaminė, 
saldainių, cigarų, tabako ir no- 
tion krautuvė, biznis gerai iš
dirbtas, geroj vietoj, pačiame lie
tuvių centre, kambariai dėl gy
venimo, 3233 S. Auburn Avė.

PARDUODU bučernę ir gro
serne, gera vieta ir geras 
— išdirbtas nuo senai.

Tel. prospect 6686

biznis

PARDAVIMUI groseris, kuris tin
ka ir dėl meat market. Priežastis 
pardavimu: savininkas turi kitą biznį. 
Prie tam yra 6 kambariai dėl gvveni- 
mo. Biznis išdirbtas per daugeli me
tų. Tuoj k’^inVitės nas savininką.

1736 W. 47th St.

PARDAVIMUI nedidelė gro
serne, apylinke apgyventa vi
sokių tautų; parduosiu pigiai

3425 S. Union avė.
PARDAVIMUI groserne ir 

bučemė. Priežastis* pardavimo 
važiuoju į Lietuvą.

Lafayette 0274

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

FRANK LATVfiNAS,
511 Em'.yn PI., East Chicago, Ind.

PARDAVIMUI f'lat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatų. 
Transverinis kampas. Su di
deliu paaukavimu. Atsišauki
te. 2110 So. Robey St.

PARDAVIMUI labai pigiai namu
kas, (cottage) lietuviu apgyvento) vie
toj. Esmu nevedęs ir noriu mainyti 
ant automobiliaus. arba parduoti pi
etai. Norintis pirkti, meldžiu atsi
šaukti pas Mr. J. Talac-zka. 10616 
Edbronk Avė., Chicago, III. Tel. Pull- 

man 4865.

PARDAVIMUI krautuvė, saldumi- 
nų, aiskrimo, cigarų, tabako ir visokių 
mažų reikmenų ir iš groserio, išdirb
tas geras biznis. Kaip nori, su namu, 
ar be namo.

Klausk:
2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI G kambarių medinė 
cottage, furnasas, 
skiepas, lotas 25x125 pėd. Gera 
linkę. Kaina tik $4,000 greitam 
davimui.

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

Tel. Wentworth 1862.

DIDELIS BARGENAS
Nauja 2x4 kambarių muro stuba, 

piltas pamatas, maudynės, elektros 
šviesa, priekyj ir užpakalyj porčiai, 
cimanto šalygatvei, lotas 50x125. Kai
na greitam pardavimui $5,500.

Kreipkitės:
5650 S. Tripp Avė.

NAMAI-ŽEME
3 NAUJI mūriniai 2 augštų už 

25% mažiau negu kainavo budavoji- 
mas. Madingai atskirstyti 5-5 kam
bariai, miegojimui prieangis, skiepas 
ir didelis viršus. Arti 37 St., ir Mc- 
Ciriley Park $1,000 cash dėl vieno, 

$3,000 dėl 3 balansas sulig noro. Pir 
kit visus 3 — lengva vėl parduot su 
pelnu $4,000.

E. J. BATTEN,
118 N. La SalTd «t., Main 2213 

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

ARKAS ŽEMĖS PIGIAI arti 
Riverside susijungimo rezervuo
tų miškų, arti didžiausios sviete 
zoologijos daržo lik trumpas ėji
mas iki Street karių. Gera dėl 
paukščių, kaina $600 — $100 
cash ir $10 per mėnesį.

Atsišaukite^6
NAUJIENOS

Box 61

VIŠTŲ farma, 120x137 tiktai 
$340. — $55 cash $5 per mėnesį 
— juodžemis, arti reservuoto 
miško ir didžiausio sviete zoolo
gijos daržo — gatvekariai ir už
tektinai darbo, Adresuoki! Nau
jienos Box 62.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas rrvus pigiausis ir 
toisineriausis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33 rd Place 
arti Halsted .St.

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

kasdieną.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 81 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugo jame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis n 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klausiate K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PARDAVIMUI pigiai namas ant 
kampo su trimis lotais. Biznis, trys 
pagyvenimai ir garadžius trims auto
mobiliams, gražioj vietoj, 4558 South 
Sacramento Avė.

Kreipkitės:
S. BARANAŪSKIS, 
4523 S. Honore St.

GERA PROGA
Pardavimui mūrinis namas ir biz

nis sykiu 3jų aukštų, 2 flatai po 5 
ruimus, 3 flatai po 4 ruimu® ir saliu
nas. Namas randasi gerame stovyj, 
parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio, priežastis pardavimo nesutikimas 
partneriu. Visados galite matyti 3212 
So. Wallace St. Tel. Boulevard 897'.)

DIDELIS BARGENAS
Parduodu du lotu po viena ar at

skirai, visi inpruvementai, suros, ga
sas, saidvokai ir vanduo vra įtaisyta 
ii* apmokėta. 30x125 pėd. didžio.

Savininkai
IGNAS RADVILAS 
2907 So4 Union Avė*

elektra, eimento 
apie- 
par-

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

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

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
ir 5 lotai 125x133, d'deli kambariai, 
daug medžių, gera vištinvčia už $3,100 
cash, arba ant išmokėjimo. Paim-k

l Mt. Greemvood ir 111 gatvekarį iki 
o-nlui. Atsišaukite • 10038 Ulica Avė., 
Mt. Greenwood, III. R. Vistain.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

irParduodu, namais, farmas, lotus 
bučemes, arba visokius biznius. Mai
nau farmas ant namų. Kas nori mai
nyti bučernę ant namo; Aš apmainau 
ir gali pasirinkti namą, kas tik kokį 
nori.

Kas turite namus išmokėtus be 
mortgečiaus bile kokioj vietoj, ge-oj 
ar blogoj paveškit murti’S, nes kostu- 
meriai laukia. Kas pirmas atneš par
davimui, tam pirma bus parduot' ar
ba išmainyti, neims daugiau laiko 
kaip savaitę arba mėnesį.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.
Tel.Lafayette 5107

laiko

120 AKERIŲ farma arti miesto ir 
geležinkelio: 95 akeriai išvalyta, o li
kusi ganykla ir miškas. 7 kamba
rių medinis narnas, aplink stubą so
das graži apielinkė, daug lietuvių 
kaimynystėj. Barnė ir kitoki budin- 
kai; visokios ūkai vartojamos maši
nos, 3 arkliai, 8 melžiamos karvės, 2 
telyčios, 4 kiaulės. 60 vištų. Viskas 
kartu kainuota $8,50'0. Jmckėt reikia 
$3,500. Savininkas George Haidu, 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI 6 flatų po 4 kam
barius. snaustų plytų ir cottage už
pakaly!. ši''ur-vakarinis kamnng Uov- 
ne & Hastings St., už $12 500 arba 
geriausis pasiūlymas, išmekesčiai.

WUETHRICH, 
4317 Išveli Avė.,

* Phone Kildarą 8128

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

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

PARSIDUODA mūrinis namas, G 
metų senes, 4 pagyvenimų, neša rau
dos $180.00 į mėnesi. Tuščias lotas 
prie namo. Garadžius dėl 2-jų auto
mobilių. Parsiduoda pigiai — išva
žiuoju į Taotuvą.

6228 So. Aberdeen St.

BARGENAS pardavimui 2jų 
aukštų mūrinis namas po 5 rui
mus, pereitų rudenį statytas, lo 
tas 30 pėdų. Parduosiu pigiai. 
Matykite savininką.

• 6443 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 5kių 
ruimų elektra vena skiepe skalbykla, 
telefono^, garadžius dėl automobiliaųg 
už $3.400. Turi būt nauduotas greitai 
nes savininkas apleidžia miestą.

354 0 So. Union /ve.
Tel. Yards 0786

PASTNAUDOKIT proga! Tuojau* 
turi būt parduotas 4 nagyvenimn mu
ro namas cemi vietoj, nrie biznio 
centro nnt Brid^eporto. elektra, o-asa*. 
vana. Victme^žio crrindys, porčiai ir 
cntaukštis. Rondo* i 
Kaina $4.250. 819 W. 
ninkas 2ru užpakalyje

metus $800.0'0.
34 th PI., savi-

J. Stukas.

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

PARDAVIMUI
549 E. 50th St., netoli St. Lawrence 

Avė. 2 aukštų mūras, akmens priekiu, 
6 ir 7 kambariai, garo šiluma, mulos 
neša $90. Kaina $12,500. Įmckėt 
$3.500.

Kreipkitės priosavininko.
2603 S. Halsted St.

447 E. 44th St., netoli Grand Boule- 
i’-d. 3 aukštu mūras, akmens priekis, 

Rendos 
Įmokė!

va
3 flatai. 6, 7 ir 7 kambariai, 
neša $228. Kaina $12,500. 
$3.500.

Kreipkitės prie savininko 
2603 S. Halsted St.

28th St. 
maudvnės,

2712 Emerald Avė., netoli 
3 aukštų mnras: phktra. 
gas^s ir tniletai, 6 kambarių flatai. 
TmoV?t $1.000, likusieji mėnesiniais iš- 
mrlrėiirnfliq.

Kreipkite prie savininko 
2603 S. Halsted St.

PARDAVIMUI m pvkptų mūrinėj 
rezido-'riia, r-onrhmė. ga^'s. d’deli* 

nirkimos nž^^nhetinm 
njp-inu nnk
PamntvVit narna 3°36 So.

" ooo no.
•’ž cash.
Hoyne Avė., savininkes ant vietos.

LABAI PIGIAI FARMOS
Pardavimai 165 akerių geros 

mės. 65 gapyklų, 100 dirbamos; upe
lis bėga per farmą, 8 kambarių na
mas, geras cimentuotas skiepas, dide
lė barnė, vištininkas ir visi budinkai; 
obelų medžių 63; 10 karvių, 2 arkliai, 
2 kiaules, 10 vištų, visos mašinos; fai- 
ma apsėta. Kaina $4,500. Įmokėt 
$1,200, likusius ant ilgo ir lengvo iš- 
mokesčio.

Kita farma 265 akerių, gera žemė, 
didelis ir labai geras namas, didelė 
barnė ir visi budinkai ląbai gerame 
padėjime; elektra visuosd budinkuose, 
cimcntinės grindys, didelį su daug žu
vų ežerai; 30 karvių, 1 bjulius, 7 dide
lės telyčios, 3 arkliai, 3 kiaulės ir 
daug mažų paršiukų, 40 vištų, visos 
mašinos ir kartu automobilius; 200 
cukrinių medžių; farm*i apsėta. Kai
na $12,000. Įmokėt tik $4,000, liku
sius ant' ilgo laiko. Rašykit lietu
viškai.

že

B. GALLO
R. F. D. 1, West

PARDAVIMUI 
muro cottage su 
ščiu — garadžius 
kaina.

2122 W. 21st PI.

kambarių 
antauk- 

prieinama

BIZNIO mūrinis namas prie Archer 
Avė. 2 flatai ir štoras vėliausios; ma
dos įtaisymai. Kaina .

Puikus namukas 5 kambariai elek
tros šviesa, 5 dideli lotai, prie 
lainės, 63 st. įmokėt $į,000.

Mūrinis nau’as namlas po 6 
barius, vėliausios mados įtais 
Kaina $7,000, jrnoket $1.500.

80 akru forma su budinkai*, gyvu
liais ir mašinerijoms, i Mainom ant 
miesto pronertčs.

United La^d Invfestment Co., 
4454 So. West0rn Avė.

$11,50'0

karų

<arr’- 
ymai.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Park apielinkėj. Įnešti reikia visai 
mažai, o likusius ant labai lengvų iš-u 
mokėjimų, arba mainysiu ant mažes
nio namo, loto ar automobiliaus. Ma
tyti galima vakarais ir nedėliomis iki 
dvylikai. Savininkas ant 1-mo floro. 
S. Warpot, 2908 W. 38th Pi.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

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

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
1 Sara Patek, pirmininki.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me 
iki

pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
9 vai. vak.»

TAILORSSCHOOL
1707 VV. Divipion St.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak. «

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grarnmar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia pne 
kvotimų i visas augštesniasiaš 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry- 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 fki 9:30 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12.30 
vp.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATUS 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 MOTORING 

1507 W. Madison St.
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