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Daugiau geležinkeliečių streikuos

Bet Jungtinės Valstijos vis dar tebėra nusigrįžusios nuo Lietuvos

Vėl svarstė streiką

Rengia aeroplanus paštui

Nevyksta sutikinti Haa

Šerno

Pašovė streikieri

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boukrard 96632 darbininkai užmušti
Boulevard 0672

Prie streiko prisideda 8,000 de 
po pečkurių ir aliejuotojų.

. $7.85 
$21.51 

$2.08 
$8.20 
$4.56

Chicago, III., Subata, Liepoš-July 15 d., 1922

žiūroj 
išleido 
Dėdes

Galutinę atsakymą į prezi
dento Hardingo pasiūlymą ar- 
biljracijos kaip angliakasiai, 
taip ir kasyklų savininkai duos 
ateinantį panedėlį.

Paskutinės pastangos nuėjo 
niekais ir ji veikiausia seredoj 

galutinai užsidarys.

Entcred as sccond Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, 111 
under the Act of March 3, 1879.

Angliakasiai atmeta Har 
dingo pasiūlymą.

kai apmokėjimui palūkanų už 
skolas ir todėl negali mažinti 
Francijos skolų jai, ypač kati 
ta skola yra gera įmonė laiky
ti Franciją pažabojus.

Dar daugiau geležinkelie 
čiy sustreikuos.

Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas

NEW YORK, 
Pašto viršinikas 
turėti prirengus 
nų visose šalies 
šiojimui pašto, 
apsistotų vaigščioję ir jais ne
galima butų pristatyti pašto 
Kur negalima bus vartoti ae
roplanų, ten bus vartojami pa
što pristatymui trokai.

Kasyklų savininkai taipjau ne 
nori priimti prezidento arbitrą 

cijos pieno.

T/«LSl 
VALSU

— Kre- 
susirinki- 
paskutinė

Angliakasiai’atmes Hardingo 
pasiūlymą

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

šiandie — Giedra 
šilčiau.

Saulė teka 5:27 v., leidžiasi 
8:24 v. Mėnuo teka 11:20 v. v.
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liepos 14. — 
Work įsakė 
1,000 aeropla- 
dalyse, išne- 

jei traukiniai

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published by the Lithuanian News Publishing Co 
1739 .So. Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

S. Naikelis, kurio 
Dėdė Šernas yra, 
platų pranešimą 

šerno ligoe bėgį per pa 
starąsias dvi savaiti. Dėdė Šer 
nas vis dar tebėra silpnas ii 
guli ligonbutyje, kur turi at
skirą kambarį ir atskirą slau 
gytoją. Jis yra užlaikomas ne 
didelio būrelio jo draugų, an 
kurių tas užlaikymas, veika

miršta.
“Nors Dėdės 

per pastarąsias 
daug pagerėjo, visgi ji yra la
bai bloga. Vienas blogas daly
kas yra nesulaikimas šlapumo 
ir vidurių, kas daro ligonio 
prižiūrėjimą labai sunkiu dar
bu. Ligoninės tokių ligonių1 
nelabai pageidauja, o ir slau
gytojoms, nors jos butų ir 
darbščiausios ir teikimui pa- 
gelbos ligoniams labiausia at
sidavusios, tokius ligonius 
prižiūrėti labai atsibosta. Delei: 
suprantamos priežasties tokių ■ 
ligonių negalima laikyti kam-, 
baryj, kur guli keletas ligonių. į 
Taipjau prie tokio ligonio bū
tinai yra reikalinga privatinė 
slaugytoja, nes palikti vieni to- j 
kie ligoniai kartais iššoka iš

padėtis
J dienas ir

Kėsinosi nušauti Francijos 
prezidentą.

už 25,000 dolerių
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų .., 
Belgijos 100 frankų ..... 
Danijos 100 frankų......
Finų 100 markių ........
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 guldenų ......
šveicarų 100 markių ... 
Vokietijos 100 markių

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 13. — 2 darbininkai liko 
užmušti ir 18 sužeista sugriu
vus sienai teismo augšto City 
Center namo.

WASHINGTON, liepos 
Prezidentas Hardingas ir 
jo kabinetas šiandie vėl 
stė angliakasių ir geležinkelie
čių streiko padėtį. Ką jie nu
tarė, nėra skelbiama. Hardin
gas esą tikisi, kad geležinkelių 
darbo tarybai pasiseks sutai
kinti geležinkeliečius su gele
žinkelių kompanijomis ir už
baigti geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų streiką.

CHICAGO. — Kelių \ darbi
ninkų unijos prezidentas įGrab- 
le vakar išvažiavo į Wasl|ingto- 
ną, kad pasitarus su preziden
tu Hardingu apie gręsiantį keb
lių darbininkų streiką. Jis sa
kė, kad kelių darbininkų strei
kas nebus paskelbtas, jei jie 
nebus priversti tai padaryti ir 
nebus verčiami dirbti kitokius 
darbus. Šioj geležinkeliečių 
kovoj jie esą laikysis neutra
liai. Betgi didelė didžiuma bal 
sų darbininkai yra nutarę strei 
kuoti delei jų ir taip labai 
menkų algų nukapojimo. Dau- 
gelyj vietų kelių, darbininkai 
jau streikuoja, nelaukdami nė 
unijos viršininkų streiko pas
kelbimo.

Vakar tapo paskelbtas strei
kas 8,()(X) pečkurių ir aliejuo
tojų, kurie dirba depuose (rou- 
ndhouse). Streiką paskelbė jų 
unija, laikydamosi nesenai pa
daryto darbininkų balsavimo. 
Jų streikas prasidės ateinantį 
panedėlį, 8 vai. ryte. Tie dar
bininkai ant daugelio kelių ir 
dabar streikuoja, prisidėję 
prie streiko išreiškimo užuo
jautos streikuojantiems gele
žinkelių dirbtuvių darbinin
kams.

veik nepanešama jiems našta. 
Dėlto jis yra reikalingas ūmios 
pagelbos visų lietuvių, ku
riems jis per visą savo ilgą 
amžių taip uoliai tarnavo ir 
taip daug dėl jų dirbo.

Dr. S. Naikelio pranešimas

LONDONAS, liepos 14. — 
Po Liloyd George parieškimui 
parlamente, kad reikia Vokieti
jai suteikti moratoriumą, Fran
cijos laikraščiai, veikiausia vai 
džios įkvėpti, pradėjo tvirtin
ti, kad būtinai reikalinga, kad 
Anglija sumažintų sumą Fran
cijos skolos Anglijai.

Padėtis vėl pablogėjo, kada 
kontribucijos
atidėti svarstymą moratoriu
mo klausimo iki rugpiučio 15 
d., tuo paliekant visą padtį 
neaiškią ir be pastojimo kelio 
blogumams.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų viršinin
kų susirinkime vakar tapo pa
tirta, kad kompanijos ketina 
pasiūlyti darbininkams komp
romisą, kad tuo - išvengus 
streiko. Gatvekarių darbinin
kų unijos prezidentas Quinlan 
pareiškė, kad unija svarstys 
kompromisinį pasiūlymą, jei 
jis bus kiek “geresnis, negu 
streikas”. Jei jis unijos bus 
priimtas, tada jis bus paduotas 
visuotinam visų darbininkų 
nubalsavimui.

Elevatorių darbininkų unija 
pranešė kompanijai, kad dar
bininkai nutarė 4,279 balsais 
prieš 14 paskelbti streiką, jei 
kompanija nesutiks atnaujinti 
kontrankto senosiomis algo
mis. . ; ■ . .

Unijų viršininkai dar neskai
to padėtį kritiška. Tik apie 
utaminką paaiškės ir galima 
bus pamatyti, ar streikas tik
rai yra neišvengi inas.

North Sbore Electric eleva
torius pasiūlė savo darbinin
kams kompromisą, kuriuo al
ga nukapojama tik 3c į valan
dą. Manoma, kad tą pasiūly
mą darbininkai priims. Jis bus 
paduotas visuotinam narių 
nubalsavimui.

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

PARYŽIUS, liepos 14.
Anarchistas Bouvet šiandie pa
leido tris šūvius į Paryžiaus 
policijos prefektą Naudin, ma
nydamas, kad lai yra Francijos 
prezidentas Millerand. Nė vie
nas suvis nepataikė.

Bouvet liko suimtas. Jis 
prisipažįno, kad norėjęs prezi
dentą “pagąsdinti”, kad tuo at
kreipus žmonių domę į prole
tariato padėlį. Prezidentas tuo 
laiku grįžo iš karinės parodos, 
kur paminėjimui Bastilijos 
dįpnos, trims generolams tapo 
suteiktas maršalų laipsnis. Jis 
važiavo vežime užpakalyj po
licijos prefekto automobilio. 
Parodoj dalyvavo ir premjeras 
Poincare.

Bouvet jau senai veikia anar 
cbistų rateliuose ir sėdėjo me
tus kalėjime už anarchistinių 
idėjų skelbimą.

Japonai apleis Siberiją.
Bet tik tada, kada jiems bus 

užmokėta.
TOKIO, liepos 14. — Oficia- 

liniai šiandie paskelbta, kad 
Japonija ištrauks visus savo ka 
reivius iki rugsėjo 30 d. iš 
tos Siberijos dalies, ką yra 
priešais Sachalino saląTir eva
kuos šiaurinę Sachalino salos 
dalį kada bus gauta iš Rusijos 
satisfakcija už Nikolajevsko 

skerdynes.

lovos, ar per langą. Tokių at
sitikimų būna gana daug.

“Kaip jau minėjau, Dėdės 
Šerno liga per pastarąsias tris 
dienas daug pagerėjo, bet rei
kia pasakyti, kad nieko nebūtų 
stebėtino, jei per ateinančias 
24 valandas sveikata vėl žy
miai susilpnėtų, arba jei ligo
nis ir pasimirtų. Jojo liga gali 
trauktis dar ne vieną savaitę, 
iki ji prieis prie galo.”

Vakar prie Illinois Central 
geležinkelio dirbtuves Burn* 
side tapo pašautas streikieris 
Paul Celbenski, 47 m. am
žiaus. Jis guli ligonbutyj.

Pašovė jį privatinis geležin
kelio mušeika Probort, kuris 
vienas buvo užpuolęs streikįe- 
rių buęį ir bandė juos išvaiky-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 14 d., užsienio pini- 

g'j kaina, perkant ju pe mažiaus kaip 
‘j, bankų buvo skai-

sako:
“'Praslinko jau dvi savaitės 

laiko, kaip Dėdė Šernas ta>po 
parvežtas iš Oak Forest ligo
ninės į Illinois General ligoni
nę. Per tas dvi savaites ligo
nis pergyveno ne vieną kritiš
ką momentą ir praleido kelias 
labai sunkias naktis, per ku
rias niekas nebūtų galėjęs at
spėti ar ligonis sulauks rytme
čio, ar ne. Apie penkis kartus 
tikėjaus, kad Dėdė jau persis
kirs su šiuo pasauliu, bet pa- 
gelba darbščių slaugytojų ir 
medikamentų, Dėdė dar ir 
šiandie kvėpuoja.

“Per minėtas dvi savaites, o 
ypač nakties laike ligonis kar
tais pasidarydavo labai blogas: 
nusimindavo, netekdavo žado, 
kūnas atšaldavo, kojos, veidas 
ir lupos pasidarydavo molinos, 
akįs atrodydavo stiklinės, bur
na ir lupos išdžiūdavo, kvėpa
vimas būdavo labai sunkus, o 
plaučiuose aiškiai girdėjosi 
kurkimas. Kartais pradėdavo 
kosėti, bet neturėdamas užtek
tinai spėkų, negalėdavo užtek
tinai atsikosėti ir išspjauti iš 
plaučių brudą. Tokiose valan
dose pulsas būdavo labai blo
gas, nereguliaris, greitas ir

Atidėjo svarstymą morato 
ritimo.

silpnas. Ligonis per visą šį 
laiką gulėjo lovoje, mažai judi- 
nosi, ir nors kartais stengdavo
si atsiversti ant kito šono, bet 
neturėdamas spėkų tai padary
ti pasilikdavo gulėti ant vietos.

“Susikalbėti su ligoniu buvo 
sunku ir duodavo aiškiai su
prasti, kad jis nenori, kad kas 
jį trukdytų. Abelnai protas li
gonio buvo nusilpnėjęs; drau
gus beveik nepažindavo, apart 
keleto. Kaltais sakydavo slau
gytojai, kad jis buvęs Lietu
voj ir malęs ten savo draugus.

“Veidas ligonio pei* visą šį 
laiką atrodė išblyškęs, akįs 
užmerktos, o veidai apie akis 
įuraukti. Viskas rodė, kad li
gonis didelį skausmą kentė. 
Paklaustas, Dėdė atmerkdavo 
akis ir drebančiu balsu sten
gdavosi atsakyti, bet ne dau
giau kaip į porą klausimų.

Pirmąją savaitę ligonis labai 
sunkiai praleido. Kada jį par
vežta iš Oak Forcst ligonines, 
jis buvo labai sublogęs; net 
vandenį sunkiai galėdavo nury
ti ir per pirmas keturias die
nas visai mažai valgė, šią gi 
savaitę Dėdės Šerno stovis žy
miai pagerėjo, ypač per tris 
pastarąsias dienas. Kvėpavimas 
kai-kuriomis naktimis kartais 
pasiekdavo net 58» kartus į 
minutę, bet per šias tris die
nas kvėpavimas sugrįžo į 2(8 
kartus į minutę. Temperatūra 
taip pat yra beveik normalinė. 
Išrodo, kad ligonis per šias 
tris dienas . nebejaučia skaus
mo ir todėl lengvai ilsisi. Aš 
visai nesu patenkintas šią j a 
permaina, nes liga, kurtąja 
Dėdė Šernas serga, labai kebli 

vieną 
dieną

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 ; « 1

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, 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 siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

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

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

HAAGA, liepos 14 
ditii subkomisijos 
me, kuriame buvo 
proga susitaikinti ir tuo pra
tęsti pačią konferenciją Rusi
jos reikalais, nebuvo prieita 
šiandie prie jokio susitarimo ir 
jis turėjo užsidaryti po trijų 
valandų tarimosi. Kaip rusai, 
taip ir kitų šalių delegatai pri
pažino, kad -toliau tęsti konfe
renciją nebegalima.

Jokių tolimesnių bendrų su
sirinkimų nebus laikoma iki 
rusai nepraneš, kad jie sutinka 
paduoti konferencijai naujus 
pasiūlymus. Taip tapo nutarta 
šiandie. Kitų šalių delegatai ir 
toliau laikys savo susirinkimus 
ir jie pienuoja laikyti pieninį 
posėdį ateinančią seredą, kad 
visai uždarius konferenciją.

Kalbėdamas apie konferenci
jos padėtį, Litvinov sekamai 
atsiliepė: “Aš nenoriu pasaky
ti, kad mes būtumėm pasiekę 
susitarimą, jei būtumėm tęsę 
pasitarimus dar kelias savai
tes, bet mes neturėjom susi
krauti ir pertraukti tarybas be 
tolimesnių bandymų”.

Kalbėdamas už anglus, HiL 
ton Young pasakė, kad rusai 

£230,000,000 rėkonstruk- 
reikalams ir galbūt toji 
perą perdidele, bet Litvi- 
ir kitų rusų priduotieji 

pienai tai rekonstrukcijai paro
dė pilną nesupratimą dabarti
nių faktų ir ateities galimybių 
—nesupratimą taip didelį, kad 
tolimesnis svarstymas butų 
buvęs bereikalingas ir nenau
dingas.

WASHINGTON, liepos 14.— 
šiandie tikrai patirta, kad an
gliakasių unijos prezidentas ir 
kiti unijos viršininkai, kurie 
vedė derybas su prezidentu 
Hardingu apie jo pasiūlytą ar- 
bitraciją išrišimui ginčo tarp 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų ir tuo užbaigimui streiko, 
rengiasi rekomenduoti visai 
unijos centralinei valdybai, 
kad tas prezidento Hardingo 
arbitracijos pasiūlomas butų 
atmestas.

Tas nuosprendis tapo pada
rytas, kada Lewis ir kiti dar 
kartą pasitarė su valdžios at
stovais darbo departamente.

Nuo to laiko, kaip preziden
tas padavė savo pasiūlymą, 
unijos viršininkai stengėsi gau
ti užtikrinimų, kąd arbitracija 
apims visus minkštųjų anglių 
laukus ir kad arbitracija riš 
vien algų klausimą. Darbo są
lygoj išgautos pirmesniais 
kontraktais, “check off” siste
ma ir k., neturėjo būti arbit
racijos svarstoti, reikalaujant 
unijai. Bet matyt, valdžia su 
tokiais angliakasių reikalavi
mais nesutiko.

Nors dar atmetimas nėra 
paskelbtas oficialiniai, bet vir
šininkai sako, kad valdžios at
sakymai nėra patenkinantįs.

Minkštųjų anglių kasyklų 
savininkai taipjau įteikė vald
žiai savo protestus. Jiems ypač 
nepatinka valdžios reikalavi
mas, kad laike arbitracijos ir 
iki arbitracijos taryba nenus
tatys naujų algų, butų moka
ma angliakasiams senoji alga. 
Yra žinių, kad viena 
Pennsylvanijos kasyklų 
ninku griežtai atsisakys 
ti prezidento Hardingo 
lymą ir kad kiti savininkai rei
kalaus to plepo pakeitimo.

Kietųjų anglių kasyklų savi
ninkai priėmė prezidento Har
dingo pasiūlymą veik nestaty
dami jokių sąlygų.

Neorganizuotų kasyklų savi
ninkai irgi rūpinasi atmesti 
pasiūlymą, kad jiems paskui 
nepriseitų mokėti savo angliai 
kasiams tokių algų, kokios bus 
mokamos organizuotose kasy
klose.
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Farmerio moteris pasakoja 
kaip Lydia E. Pinkliam Ve- 
getable Compound padare 

gera moteria.

Ant iimokesčių, jei pagei
daujama.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kąipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9h6

Gyvenimo vieta: ,
3323 So. Halsted St.

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

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

kambariu namui dratus išva-
džiojame pilnai su 
fixtures M*****

Darbų g va r a n tuoj ame.
Elektriškam darbui 

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street

įSubata, Liepos 15 d., 1922

--   —► -įhiįįįt 4 . .,y -.

Net ir kūdikiai pastebi!

Ir yra taip legva visiškai iš gąlvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus. v '

[MERIC

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

Tel. H ay markei 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.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir- tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. Pabandykite 
sada vartokite, r Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
40 centų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
______ Chicago, III,______

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6377. .

Visų mėnesį, gražiausi 
sario laikų visa Europa 
vėžio liga.

Kiekviena valstybė pasijautė 
turinti sopulių. Kiekvienas ąopu- 
lėlis buvo apraišiotas žinovų bin- 
dais ir sutrauktas siūleliais. 
Kviečiami kuo geriausi operato
riai amputatoriai.

Visos biržos parengė naujas 
lenteles naujiems kursams nu
statyti. Pramonininkai ir biz
nieriai daugiau ėmė vartoti ko- 
kajino tikslingiau ateičiai nuspė
ti.

O minia? Jos padėtis visų 
lengviausia — ji teskaitė: bus 
nebus, taip — netaip, laimes — 
nelaimės, išgis — neišgis ir 1.1.

Tik vieni politikai kupė po 
estradas ir šaukė: Europos vals
tybėse atsirado vėžio liga. Mir
tis neišvengiama. Valio Genua 
—operacijos stalas!

Vokiečių kancleris prieš Ge
nua kalbėjo, jog vokiečius nori
ma suspausti, kaip citrinų, ir iš
traukti visas jų sultis. Dėlto 
Genuoj turinti patekėti saulė ir 
nušviesti vokiečių nusiminusius 
veidus ir patuštintus kišenius.

Lloyd George, vos išvengęs 
•krizio dėl važiavimo į-Genuą, 
vis tik važiavo žilu apaštalu su 
įsitikėjimu į savo galią, su žmo
na, su dukterim ir su žaislais, 
kuriais po nusidirbimo mėgia 
žaisti.

Poincare tesugebėjo vardan 
militarizino šaukti — nenoriu, 
nereikia, nedera. O kadangi jo 
niekas nekiause, tai, kaip supy
kus davatka, užlindo už pečiaus 
ir nežiūrėjo į Genuos pusę, bet 
atgalia ranka telegramas svai
dė. Ir pasirodo jis esąs genia- 
lingas telegramų rašytojas, nes 
sugebėjo jų parašyti net 700 
(septynis šimtus!!!)

Rusai tikėjos, jeigu jie nebus 
iššaudyti, tai bent Europoj re-, 
voliuciją sukels. Nejuokas —■ 
pats čičęrinas po Europą važis 
nėjosj Lenino palaimintas, 
Trockio pateptas Romon keliau
ja nuodėmių atsipirkti...

Italų Facta su Šanceriu lai
mingiausias romantikų roles vai
dino. Atsistojo ant savo sienos 
su alyvų šakelėmis ir poteriau
ja: tebūnie palaimainti visi, ku
rie peržengiat musų sienų! Se 
non e vero, o bene trovato (jei
gu tatai ir neteisybė, tai vis tik 
nedurnai sugalvota! O Poinca- 
rę, kuris nemalonėjo pas juos 
atvykti, jie sveikina —Kirą bien 
qui rira ’le dernier (bus tas tei
singas, kuris paskutinis nusi
juoks) ! — O Anglams šaukia— 
Rule Britania (viešpatauk Bri-

ša: kur Vilnius, kur kiti oku
puoti kraštai?

Rusai geriausia susikalbėjo 
Bu kardinolais, t ’

’ Lietuviai tesužinojo viena 
jog Skirmuntas nepagydomas 
vyrų mėgėjas.

Latviai grįžę, manau, išsimau-

PRALEIDO PUSĘ
LAIKO LOVOJE

Lenkai susikrovę paskutinius 
pasiskolintus pinigus, važiuoja 
galutinai prijungti sau Vilnių ir 
nusikratyti lietuvių.

O Lietuviai važiuoja būtinai 
atimti Vilnių ir nusikratyti nuo 
pečių visus dvarininkus, kurie 
po Genuos konferencijos turėjo 
būti ištransportuoti į Varšuvą 
Skirmunto žinion.

Latviai su kaimynais, užėmę 
nepirmas vietas Skirmunto ka
rietoje, per vežiko trubelę šau
kia savo ponui: — Mažeikiai ne
blogas daiktas! — O kaip bus 
su Palanga? — Bet ponas Skir
muntas jų visai neklausė, nes 
studijavo žemlapį, kiek jis galė
tų Letgalijos atsikirpti...

Susirinko galvos ir barzdos.
Posėdis atidarytas.
Sutarškėjo telegrafo stulpai ir 

milionai pasaulio nekaltųjų žmo
nių skaito dieną, skaito kitą, 
trečią... Nieko. Neveža .vežimas.

Prisipažįstu, kai man pateko 
žinia, jog visi galvotingiausi Eu
ropos politikai pradėjo sėdėti ir 
kalbas kalbėti, aš paraudau. Man 
pasidarė gedu dėl viso pasaulio, 
kad žmonių mintis pavirto į ėda
lą. Kiek tai tuštybės, tuštybės! 
Kiekvienas atvyko savo prieši
ninkui į kaktą kirvį įsmeigti. 
Kiek ten politinės suktybes, kiek 
kuris sugebės “teisėtumo” prin
cipais kitą apgauti.

Kiek puotose brolio meilės! 
Bet ant kiekvieno dokumentų 
dėžės sėdi velniukas ir su uode- 

Tgele suktas sutartis rašo.
Kai piemenys susirenka ant 

kalno saulės sutikti, jie primi- 
j tyvine nuojauta gyvena pašau-

PIKNI KAS!
Rengiamas

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELP. KLIUBO

Nedalioj, Liepos-Juty 16 d., 1922
. NATIONAL DARŽE, 

Riverside, III.
Pradžia 9 v. ryte. Inžanga 35c. ypatai.

Muzika po vad. J. Filipavičiaus.
Visus kviečia KOMITETAS

Rengiamas

VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. KLIUBO

Ned., Liepos 16/22
Chernausko Darže

Lyons, Illinois

Vartai atsidarys 12 vai. pietų

Tikietas 50c

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

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

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

BflB

lio protybę ir laimę. Bet kai 
girtuokliai jų vietosna atsistoja, 
jie nieko neregi..., Jų galvos nu- 
sverdėjo į bonkas, kur parašyta 
—60 nuošimčių nesąmonės.

Girtybe ne vien alkolis. Nu
sigerti politikos nesąmonėmis— 
neišgydoma liga. Nežinau, ar
psichiatrai yra ištyrę, bet poli-.d'5 jūrėse ir tarė: — buduščeje 
tikai yra nesveiki žmonės. Tai 
pamišėliai ant pikių tūzo, kai 
nemato juodo taško — negali 
gyventi.

Neidami Europos žiūrėti, ap- 
sižvelgkim aplink — pavyzdžių 
daug. Manymas, jog politiko- 
manija yra saulė ir išganymas, 
yra mintyse — saules pagedi
mas...

Bet ūžia po pasaulį: Genua, 
Genua, Genua...

Ir šaukia viršūnės: — nauja 
era, nauja saulė...

Genua, saulė, laimė, džiaugs
mas.

Grįžta išvargę 
mintyse paskutinių 
dūlių netekę.

Prancūzai ploja
jiems labai pasisekę svietų nu- 
dyvyti. Saulė Genuoj nepatekė
jus, o Poi nearė iš už pečiaus 
dar riebesnis išlindęs ir tapęs 

pirmiausias politikos smegeny
se.

Lloyd George girias: — vis-' 
kas mano. Norėjau ir padariau. I 
Tiesa, buvo daug putų, bet ma-' 
žai alaus iš Prancūzų pusės, bet 
po 16 metų ministeriavimo pa-* 
dariau naują ėrą. O 
menki politikai, kad 
darė sutartį.

Vokiečių Kancleris
jog tatai tenka anglams, o ne 
vokiečiams prikišti, 
ir kiti norį pasekti, 
saulę nebemini, nes 
išmokėti 60 miliardų.

Skirmuntas grįsta,
pešta višta, su Genuos viešbuti- 
niais nesisekimais ir įgautais 
plėmais nuo mestųjų į jį supu
vusių kiaušinių. Atvyko Varšu
von — ir čia dar savieji jį pe~!

, pakažet.
' Italai ilsis, svečius išleidę ir 
pradeda ardyti telefonus, kurių 
Genujoj pridarė tiek, kad net 
patys nustebo.

} Ir vėžio liga tebestiprėja vals- 
i tybių kūnuose, politikų smege- 
Į nyse ir minių krūtinėse.

Bepalieka Ilaagos klinikos 
darbų vaisių laukti. Bet ten jau 
nebe saulės rengiamasi ieškoti, 
o tik gyslas tampyti.

Kaušas Vapsisa.
(“Lietuvoj”)

ir- > ,

Carter’s Creek, Tenn. — “Trys me- 
I tai atgal, buvau beveik invalydė. Pra

leidau pusę laiko 
lovoj, nes buvau už 
pulta nesmagumų, 
kuriuos moteris tu 
lame amžyje turi 
perleisti. Ėmiau Ly 
dia E. Pinkham Ve 
getable Compound 
miltelius ir varto
jau Lydia E. Pink
ham Sanative 
Wash. Dabar gerai 
jaučiuosi jau per

porą metų. Galiu dirbti taip, kaip 
ir jaunesnė ir aš, kaipo farmerio mo
teris, turiu užtektinai darbo apdirbime 
savd daržo, augint vištukus ir stubos 
darbą atlikti. Jus galite pagarsint šį 
mano laišką, nes esu prisirengus kuom 
tik galima gelbėt kitas moteris, nes 
esu linksma ir laiminga nuo paskuti
nių nesmagumų, kurie jau praėjo”.— 
Mrs. E. T. GALLOWAY, Corter’s 
Creek, Tenn.

Daugybės moterų turi daug ką da
ryt, jei yra apnyktos tokiomis mote
riškomis negalėmis, tokiais simpto- 

Kaina 1 mais kaip pirma Galloway kuriai ro- 
įdėsi mažiausis dalykėlis kalnais, 
į Jei patiriate savo negalę, nervišku
mą ir arzumą, be ambicijos tad gerai 

j išbandykit Vcgetable Compound. Ti
kime, kad jis daug pagelbės, nes dau
geliui yra pagelbėjęs.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimu 
$261 So. Hahtcd St., Chicago, III.

t;} pleiskanų mirtinąjį priešų — ir jūsų 
galvos oia biis taip tyra, kaip kūdikio 
ir Riiffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką RufiJes savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c.. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO.
IO4-M4 So. 4th St. Brookiyrt, N. V.

(Apgarsinimas)

PATARIMAI
Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 

ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, .nes šioji kompanija, 
geriausia ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
niui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų 'laivai yra pa- 
rinktinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų..

Jeigu nori investuoti saugiai, 
a.nt didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namų mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede- 
ral Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar ' legališkų patarimų 
kreipkis į Lilę katrą šios kom
panijos ofisą.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th Street, ęhieago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, III.

602-604 Association Bldg.
Chicago.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 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 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758 •
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

S. W. BANES
ADVOKATAS '

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

V- ,! .......... - ■ , . -1, ---- ----------- .......—
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Artinasi 
Didelė 
Iškilmė

Visi 
Pradėkit 
Rengties

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

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

(ant kampo) 
Kalbame lietuviškai.

lllllllllllllylIilHIHKIIM

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turimo 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139ATYDAI MELROSPARKIECIAMS’ 
IR APJELINKE1

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

Su pagarba
F. RAYUNAS, 
2300 Lake St., 

Melrose Park, III.

____

ORKESTRĄ—I3ENĄ
Parūpina visokiem* 

reikalams

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct. 

Cicero, UI.
Tel. Cicero 2537

Phone Monroe 4G80
North American 

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

armonikos yra 
gvarantuotos. 

senas armonikas

LMUlRj jyiįMLU ūmiu

Mes mainome ;
darome naujas.

924-26 Šo. Halsted St..
Chicago, 111.

sų

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 fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14 th *>' 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Jūsų Padėti Pinigai 
Neša Nuošimtį

Nuo liepos 1-os, jei dabar padėsit. Šis bankas bus at- 
t

darus šiandien visą dieną iki 8 vai. vak., taip, kad paranku 

atnešti padėjimui pinigus ir pasinaudoti pusės mėnesio 
nuošimčiu proga. Jei norėtumei perkelti savo pinigus iš 

kitų bankų, mes mielai tai padarysime ir mokėsime nuo

šimtį nuo liepos 1-os.

Taipgi, mielai paaiškinsime apie savo apsaugas, nešan
čias 6% polukio. ' •

\

Lai musų Pinigų Siuntimo Skyrius su savo tiesioginiu 
susinešimu atlieka jūsų pinigų siuntimo Europon reikalus.

KORESPONūENCIJOSli
Srt*-* rTr- - —t'. - -7——- ---------22^—^ MMnM

VALPARAISO, IND.

Iš moksleivių gyvenimo.

raštinė pa
leidžiamam 

Torch”, kad

West Sides Didelis Bankas
MRS. A. MICHNIEWICH 

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 81 gai 

Telefonas Y arda 1119-

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street, 
Chicago.

VIENINTELIS BANKAS 
ŠIOJ APIELINKEJ

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

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

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

Va'lparaiso miestelis yra nedi
delis. Jame nesiranda dirbtuvių 
nė kitokių įstaigų, apart Valpa- 
raiso Universiteto, kuris užima 
svarbiausią vietą miestely. To
dėl čia moksleivių suvažiuoja iš 
daug valstijų. Nesenai universi
teto registracijos 
skelbe moksleivių 
laikraštyje, “The
Valparaiso Universitetą lanko 
moksleivių net iš keturių dešim
čių valstijų ir iš dvidešimts as
tuonių šalių. Todėl Valparaiso 
Universitetas yra gerai žinomas 
netik Suvienytose Valstijose, 
bet ir kitose pasaulio dalyse.

Iš svetimtaučių moksleivių 
lietuviai užima pirmą vietą skai
čium. Jie užlaiko kelias orga
nizacijas, prie to dar universite
tas jiems duoda 'lietuvių kalbos 
kursus. Todėl čia lietuvių mo
ksleivių yra visada nemažai.

Valparaiso Universitetas yra 
prieinamas visiems, todėl kad į 
jį gali įstoti kiekvienas norintis 
mokytis. Čia galima pradėti nuo 
pradžios ir baigti augštus moks
lus. Mokslo kursai yra pritai
kyti geriausiais budais mokini
mo po priežiūra Indiana valsti
jos. Išlaidos nėra didelės paly
ginant su kitais universitetais. 
Valgis į bėrtainį (tris mėnesius) 
nuo 42 iki 60 dolerių. Kamba
riai galima gauti nuo 13—30 do
lerių. Mokslas, (tuition) 30 do
lerių. Pigiausia galima į vienus 
metus prabūti mokslai nėję už 
$331, o brangiausia 455. Tas pri
klauso nuo moksleivio aplinky
bių.

Minūtoj mokykloj mokoma 
daug įvairių profesijų. Taipgi! 
yra ir trumpų kursų, kuriuose' 
Išmokoma visokių amatų į trum
pą laiką. Prie to dar 'lietuviams 
noksleiviams yra svarbu, kad, 
mokoma lietuvių kalba ir kredi
tus duoda kaipo už svetimą kal
bą ir priskaitoma prie aukšto
sios mokyklos.

Del platesnių žinių apie Valpa
raiso Universitetą galima kreip-' 
lis į Lietuvių Knygyną: 751 Gy
rus St., Valparaiso, Ind. šįmet 
m'etinis kursas prasidės rugsėjo 
18 d.

kredi-

r

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.

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 kostunvoriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

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

Clearing House Bank

keliais žodžiais 
vo dienas, kada1

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

fCITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

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

Moksleivių piknikas.
Liepos 9 d. L. M. L. D. suren

gė išvažiavimą prie Sagers eže
ro. Programą išpildė svečiai ir 
saviškiai. Moksleivis A. T. Ta
lys trumpoj formoj nupiešė rei
kšmę individualizmo. Jo kalba 
užinteresavo visus. Antras mo
ksleivis buvo perstatytas P. 
Daugzvardis, kuris išreiškė savo 
nuomonę apie gamtą. Iš eilės 
buvo perstatytas kalbėti Dr. A. 
T. Šmitas,
prisiminė apie 
lankė mokyki^ ir matęs, kaip 

 

sunku yra neturtingiems moks
leiviams eiti mokslus. Užbaigda
mas savo kalbą paaukojo dešim
tį dolerių moksleivių Draugijai 
ir paprašė kitų svečių, kad au
kotų ir ant vietos svečiai sudė
jo 20 dolerių.

Svečių buvo atsilankę iš Chi- 
cagos, Rockfordo, Gary, Wheat- 
field, Indiana ir kitų miestelių. 
Reikia pažymėti, kad svečiai į- 
domauja Va'lparaiso mokslei
viais. Po programai sekė p-flios 
Norbutienės pietys. Turiu pa
žymėti, kad'p-ni Norbutienė pa
gamino geriausius pietus dėl mo
ksleivių ir svečių. Net visiems 
buvo stebėtina, iš kur piknike 
atsirado tiek daug keptų vištų, 
žuikių ir lietuviškų sūrių. Moks
leiviai sako, kad jie niekada ne
turėję tokių pietų, kokiais pa- 
vašino p-nia Norbutienė. Ir tik
rai valparaisiečiai ilgai neužmirš 
tokios geros viešnios.

Po skanių pietų apie šeštą va
landą visi linksmai atsisveikino 
su svečiais. Svečiai keliavo į na
mus, o moksleiviai prie savo lek
cijų. —šeštokas.

Siuto Jums
PATOGIOS VALANDOS:
Kasdien
Subatomis visą dieną
Utarninko vakare

9 ryte lig 4 p. p.
9 ryte lig 8 vakare
6 p. p. lig 8 vakare

Saugumas:
Turtas virš $12,000,000.
Paremtas per Direktorių Tarybą vertą daug milijonų dolerių.
Septyniolika metų pastovaus bankininkavimo.

Nuošimčiai: 1
Visi padėliai padaryti musų taupymo skyriui pirm ar ant Liepos 
15 dienos gaus nuošimčius nuo Imos Liepos.

Asmeniškas Patarnavimas:
Jūsų biznis yra pageidaujamas šiame banke, kur mes esame “di
deli užtęktinai aprūpinti jus, maži, užtektinai apvertinti jus”.

Tk West Side Bank
Roosevelt Rd. prie Halsted St,

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES 
(Geras tonikas) 

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums anb-kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiami 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913

w Chicago, I1L

Gauk Nuošimtį 
Nuo Liepos los

Jei padėsi taupymui pinigus šin Bankan dabar

Nepaisant kokiu atžvilgiu norėtum perkelti

pinigus šin bankan iš kitų bankų, ateik pas

mus ir matykis su p. Grišium, Maciku, Scdem-

ka arba Radzevičium. Jie perkels jums pinigus

Peoples Stocsiaierds Bank
DIDELIS BANKAS

Ant pat kampo 47tos gatvės ir Ashland Avė.

Chicago.

Didžiausia Lietuviška Krautai
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Ii

Baigusi Aku 
ierijos kolei* 
|ą; ilgai nrak 
tikavusi Peną* 
•litanijos hoe- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pris 
gimdymo. Du* 
da rodą viso
kiose ligose !* 
atokiuose rei
kaluose 
terims ir me* 
girioms.

^,-uR.SERZMAN^
18 RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

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 ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

j Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEŽELIS ! m
Lietuvis Dentista* 0

4712 South Ashland Avė.,
M arti 47-tos gatvė* 
*■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■»**

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. 0®odu 
patarime? mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrist 
Tel. BOU levard «487 
4649 S. Ashland Are. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

,, i .. Į,„ , , -

IT ~DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ ' X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas J9 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42®i St 

Tel. Lafayette
V«L 1—4 ir 7—9 rf«tx

w""*1 ' .. ........ ................  I n‘l I •■! I .-■'ĮBil ■ ir *..... .

:■ i .U ’ ; .. L ... " >■ .< '
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000 pelno kas mėnesis. Ar 
to jai nepakanka?

Aiškus dalykas, kad 
dint kompanijos pelnus, 
sižadant žmoniško uždarbio, 
darbininkai nesutiks.

di 
iš

Apivalg^
DEL FRANC’E RAŠTŲ 

UŽDRAUDIMO.

li žsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ......... -— -......  $8.00
Pusei metų............................. .... 4.50
Trims mėnesiams...... ..........  2.35
Dviem mėnesiam ___________  1-75
Vienam mėnesiui ________ 1-00

Chicago jo per nešiotojus i
Viena kopija--------------------------3c.
Savaitei .......... ...... ——18c.
Mėnesiui    te

suvienytose Valstijose ne Chicagoje
paštu:

Metams........ ............. .......
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ...................
Dviem mėnesiam ...... ......... .....
Vienam mėnesiui ....................
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

“Kardas” rašo apie Romos 
papos uždraudimą skaitit Ana- 
tole France’o raštus. Sako:

“Jis yra perdaug didelis, 
kad popo prakeiksmai galė
tų jam pakenkti. Atpenč, 
daugelį žmonių, kurie nėra 
jo skaitę, tas prakeikimas 
tik paskatins jo knygas skai
tyti-

“Praėjo tie laikai, kada 
popo prakeikimai turėjo di
delės reikšmės ir visi jų bi
jodavo. šiandie visi iš jų 
juokiasi, nes kiekvienas ži
no, kad jei popas keikiasi, 
tai yra turbūt kas-nors gera, 
verta skaityti.”
“Kardas” žada artimiausiuo

se savo numeriuose išspaus
dinti vieną, kitą trumpesnių 
France’o raštų.

NEBEŽINO KĄ KALBA

Socialistų Partijos 
“Gimimo diena”.

Liepos 1 d. mes šioje vietoje

šįmet sueina lygiai 21 me- 
tai, kaip susiorganizavo 
Amerikos Socialistų Partija. 
Ji, taip sakant, pasidarė 
“pilnametė”.

Pažymėjimui šitų sukak
tuvių, visi partijos skyriai 
rengiasi daryti iškilmes. 
Chicagos socialistų organi
zacija tuo tikslu rengia pik
niką White City parke lie
pos 30 d. i

Teprisideda ir lietuviai 
darbininkai prie to, kad tas 
parengimas butų kuopasek- 
mingiausias. Nors Socialis
tų Partija šioje valandoje 
yra nusilpnėjus, dėl vaidų ir 
skilimų, kuriuos joje įvyki
no kompunistai, bet ji vis- 
tiek tarnauja darbininkų 
naudai, ir jos principų dar 
iki šiol niekas nesumušė. 
Remdami ją, darbininkai pa
tys sau patarnaus.

‘Draugo” ašikinimų apie san
tykį tarpe socialio klausimo ir 
doros. Per dvi savaites “Drau
gas” galvojo, ką atsakyti į tas 
pastabas ir, pagalios, sugalvo
jo.

Jisai rašo, kad jisai
“apie Markso pažvalgą, į do
ros uždavinį ekonominiams 
santykiams reguliuoti...
kalbėjo.”
Markso vardo jisai, tiesa, 

minėjo; bet jisai rašė apie 
cialistų nuomonę socialės
ros klausimu. O didelė didžiu
ma socialistų laikosi juk Mark
so mokslo; todėl “Draugas”, 
kad ir neįvardindamas Mark- 

kalbėjo apie jo mokslą, 
‘kriti- 

tuo 
da-

ne-

ne-
so- 
do-

pat

Pastaram- 
visai prie- 

Visuotinos 
šulo pažval-

Dar jiems 
nepakanka.

Chicagos gatvekarių kom
panija nori numušti darbi
ninkų algas, kadangi teis
mas vienu centu sumažino 
mokestį už važiavimą gatve- 
kariu. Dėlto darbininkai 
nutarė streikuot.

Gatvekarių savininkai sa
vo raporte, kuris buvo įteik
tas Illinois vaizbos butui, 
pripažįsta, kad Chicagos 
gatvekariai dabar liesa vidu
tiniškai po $1,200,000 kas 
mėnesis. Biznio metai gat
vekarių kompanijai praside
da su vasario mėnesiu. Tą 
mėnesį ji turėjo pelno $1,- 
027,000; sekamą mėnesį, ko
vo, buvo pelno $1,239,190; 
balandžio mėnesį — $1,201,- 
636. Nuo vasario 1 d. iki. I 
birželio 15 d., kuomet įėjo į 
galią 7c. mokestis, pelno tu
rėjo būt $5,267,727. >

Tai yra gražus pinigas. 
Gatvekarių darbininkų uni
ja tečiaus apskaitliuoja, kad 
net ir prie 7c. mokesties

so, 
kuomet jisai mėgino 
knot” socialistų pažvalgas 
klausimu. Be reikalo jisai 
bar užsigina.

Bet, užsigynęs, jisai čia
parodo, kad jisai turėjo ome
nyje ne ką kitą, o tiktai mark
sistinį socializmą, 
jam, girdi, esant 
šinga to franeuzų 
Darbo Federacijos
ga, kurį jisai minėjęs pereitą 
kartą. Tas, “šulas,” mat —

“ekonominių santykių nor
mavimo pagrindai! deda so- 
cialės doros reikalą, gi Mark
sas doriniams santykiams re
guliuoti deda ekonominės re
voliucijos (! “N.” Red.) dės
nius... Skirtumas tarp vie
no ir kito nesuglaudžiamas; 
nuo ko vienas pradeda, kitas 
tuomi baigia.”
Bet tai yra iš piršto išlauž

ta. Iš kur “Draugas” paėmė, 
kad tas franeuzų Federacijos 
“šulas” prieštarauja tai min
čiai, jog ekonominiai reikalai 
yra visuomenės gyvenimo 
(taigi, ir doros dėsnių) pag
rindas? “Draugo” cituotuose' 
franeuzo žodžiuose to nėra pa
sakyta. Jisai juk tiktai stale 
reikalavimą, kad butų įkurta 
“socialė moralybė, organizuo
jant teisingumo santykius,” bet 
visai nesakė, kad tie “teisingu
mo santykiai” neturi būt pa
remti tam tikrais ekonominiais 
santykiais^

Jeigu gi tas franeuzas yra 
socialistas, kaip nurodo “Drau
gas,” tai yra aišku, kad jisai 
ne tiktai nesipriešina tani tik 
ram ekonominių santykių su
tvarkymui (kad įgyvendinus 
socialę moralybę), bet stoja už 
tai. Nejaugi nė to “Draugas” 
nepaj iegia suprasti ?IlcL JLI pi ic t v. iiivnuouvū aupiaaLlf

kompnija, nemažindama dar j Tam pačiam straipsnyje ku- 
bininky algų, turės po $500,- 01«»nas mėgina sumušti

vo tarpo sargus ir užveizdas. 
Jiems turi būti leista nustaty
ti patvarkymai kai dėl elgimo
si. Žinoma, visa tai turėtų bū
ti vykdoma po kalėjimo tary
bos priežiūra.

Sukurus tokią organizuotę, 
kalėjimo moralybė tuoj page
rėtų, pati kalėjimo dvasia pa
sidarytų humaningesnė, dis
ciplina sustiprėtų, pas kalinius 
atsirastų daugiau noro dirbti, 
žodžiu, , visais atvejais kalėji
mas pasitobulintų. Prie to 

I viso, kalėjimo užlaikymas 
draugijai atsieitų daug ma
žiau, negu kad jis atsieina da
bar. *

Labai galipia, kad atsiras to
kių žmonių, kurie mano pasiū
lymus skaitys nepraktingais ir 
net pragaištingais. Bet aš nie
ko labiau nenorėčiau, kaip tik 
progos be jokio atlyginimo pa
daryti tokį eksperimentą ir 
išrodyti, kad mano tikėjimas 
žmogaus prigimtimi nėra sva
jingas dalykas.

ingiausias ir dramatingiausias 
incidentas mano gyvenime. 
Vyrai ir moterys, priklausan
tys kalėjimo vyriausybės šta
bui, buvo nustebinti ta scena 
ir tylėjo. Niekuomet tokio da
lyko nebuvo atsitikę, ir kas 
svarbiausia, niekas jo nelau
kė.

Ta demonstracija įvyko dol 
šmėklos ir niekas |tam tikros priežasties, kuri 

I nebuvo asmeninio pobūdžio.
Aš visai nesididžiuoju tuo, 

kad man pasisekė įgyti kali
nių draugingumą. Jie padarė 
man daug daugiau gero, negu 
aš jiems. Visa ką 
pasakyti yra tai, 
mo sistema butų 
zuota, jeigu tarp 
vuotų tokie santykiai, 
gyvavo tarp musų. Kalėjimas 
nebebūtų Bastilija sunaikini
mui ir sugadinimui nelaimingų 
aukų, o liktų tikra pataisos 
institucija, kuri neštų visuo
menei dideles naudos.

Į. VII
kokis jis yra 

tragin- 
Jis yra 
bet ir 
ir gc-

kad į faktas, kad visa eilė soc.-rev. 
išsėdėjo kalėjime po dvejus ar
ba trejus metus, laukdami teis
mo ir net nežinodami, už ką 
valdžia juose kaltina.

Jeigu šįtaip pasielgtų kokia 
nors nebolševikiška valdžia, 
tai Dėdelė pirmutinis šauktų, 
kad tai esąs despotizmas, bar
bariškas darbas ir tt. Ret bol
ševikus jisai teisina.

Pagalios — už ką es-erai yra 
teisiami. Dėdelė pripažįsta, 
<ad daugelis soc.-revol. nusi
dėjimų yra padengia amnesti
ja (es-erų advokatai sako, kad 
amnestijos —-jų buvo ne vie
na, o keletas — padengia vi
sus kaltinamųjų nusidėjimus!); 
bet soc.-revol. esą teisiami 
“ne tiek už tai, kut jie nusi
kalto praeityje, kiek už tos 
partijos ėjimą prieš valdžią 
dabartiniu laiku.” Bet tai yra 
melas. Kaltinimo akte, kurį 
sovietų prokuratūra įteikė es
erams prieš pat prasidėsiant 
bylai, yra surašyta ir Volodar- 
skio užmušimas, įvykęs apie 
ketveri metai atgal (to nusidė
jimo kaltininkė, .Dora Kaplan, 
jau senai yra sušaudyta); ir 
pasikėsinimas ant Lenino gy
vybės, įvykęs apie treji metai 
atgal; ir Kolčako ir Denikino 
ir Vrangelio žygiai, kuriuose 
buk es-erų vadai veikę išvien 
su kontr - revoliucionieriais. 
Kaip seni yra tie dalykai rodo 
vienas tas faktas, kad jau net 
paskutinio kontr-revoliucinio 
generolo, Vrangelio, artimiau
sieji pagelbininkai gavo am
nestiją ir sugrįžo į Rusiją 
(pav. gen. Slaščov). O es-erai 
dar šiandie yra kaltinami už 
teikimą pagelbos Vrangeliui ir 
už daug senesnius darbus!

Ret šalę melo lame Dėdelės 
“aiškinime” pasirodo da ir 
ypatinga “logika.” Es-erai, gir
di, yra teisiami, iš dalies, už 
tuos praeities darbus dėlto, 
kad jie 
prieš v 
ei jos 
ro nebuvo. Caras

sako 
kad 

gim-

musų pastabas apie tai, 
darbas, pagal Bibliją, yra Die
vo prakeiksmas arba bausme 
už nusidėjimą. Ir ve kaip jisai 
tą daro:

“Sulig šv. Rašto,” 
“Draugas,” “reiškia, 
darbo sunkenybe yra
tosios nuodėmės bausiminė 
pasekmė... Nepaisant tečiaus 
tos ir kitų gimtosios nuodė
mės pasekmių, žmogus gali 
mylėti ir myli tai, kas yra 
jo dorinimosi ir laimės šal
tinis. Apie darbą tękia pras
me šv. Raštas nuolat kal
ba.”
Mes pasakėme, kad, pagal 

šv. Raštą, darbas yra bausmė, 
paskirta žmogui už nusidėji
mą, o “Draugas” sako, kad 
“darbo sunkenybė yra gimto
sios nuodėmės bausminė pasek
mė.” Ar tai ne tas pat?

Me\ sutinkame su “Draugu,” 
kad darbą galima mylėti — 
bet tiktai tuomet, kai atsižadi 
tos šv. Rašto pažvalgos, kad 
darbas yra bausmė. Jeigu ver
gas bučiuoja ranką pono, kuris 
jį plaka, tai tas nereiškia, kad 
jisai mėgsta z-but plakamas.

vadina 
ne

Ji nieko nereiškia, nereiškia 
ne tiek, ką šešėlis. Tie, kurie 
laikosi šito nusistatymo, žino, 
kad taip yra. Jie galėtų pasa
kyti ir angliakasiams, kad jie 
“turi teisę streikuoti”, bet jie 
neprivalo trukdyti anglių pra
monės. Tai tik šitokias “teises” 
valdančios klasės suteikia darbi
ninkams, žinodamos, kad los tei
sės yra tik 
daugiau.

Tiesus šito nusistatymo aiški-1 
nimas yra toks, kad Ilardingo) 
administracija darys ką tik ga
lės, kad gelžkeliečių streiką su
laužius, panašiai Wilsono admi
nistracijai, kuri sulaužė anglia
kasių streiką. Net laužydami 
streiką Washingtono oficialai 
gali pasakoti apie “teisę strei
kuoti”.

Vietoj reiškus savo nusistaty
mą augščiau privestuoju budu 
mes patariame šitaip atsiliepti 
į gelžkelių ponus: “Eikvokit to
liau. Visa govėda čia Washing- 
tone laukia ištikimai ir su atsi
dėjimu jums tarnauti.

—New York Call.

aš noriu čia 
kad baudi- 

revoliucioni- 
kalinių gy- 

kokie

Tas, ką “Draugas 
“darbo meile” yra visai 
meilė, o nusižeminimas.

Ir šv. Raštas nieko kita ne
skelbia, kaip tik vergiškumą.

BOLŠEVIKIŠKAS “TEISIN
GUMAS.”

Štai,

Dėdelė pasiryžo advokatauti 
sovietų valdžiai, kurį surengė 
bylą prieš Rusijos socialistų 
revoliucionierių vadus, 
kaip jisai teisina ją: < * 'c r ••!»>>■

“Kaip kas daro užmetimų 
Sov. valdžiai, kad ji pervė- 
lai patraukė atsakomybėn 
tuos kontr-rcvoliucionieriuš. 
Į tai reikia atsakyti, kad tik 
dabar sužinota visi jų sek
retai. Seniau ne visa kas bu
vo žinoma. Tiktai pradžioj 
šių metų, kada nekuric ese
rai, pasipiktinę savo vadų 
darbais, perėjo Sov. pusėn, 
kilo aikštėn visos jų suny
kęs. Antra vertus, daugelis 
jų praeities šunybių padeng
ta amnistija. Socialistų re
voliucionierių centro komi
tetą ne tiek teisia už tai, 
kuo jisai nusikalto praeity
je, kiek už tos partijos ėji
mą prieš valdžią dabartiniu 
laiku. Surišus tos partijos 
praeitį su jos dabarčia, pasi
daro bjaurus paveikslas di
džiausių išdavysčių. Jos va
dai ’černovai, Kerenskis, Av- 
ksentjevai, Gocai, Gendel- 
manai tokie buvo 1917 m., 
tokie ir dabar pasiliko. Per
mainos jų pažiūrose neįvyko 
nei ant jotos.”

Visų pirma, tai yra fakti- 
nai netiesa. Rusijos es-erai ku
rį laiką stojo už ginkluotą ko
vą prieš bolševikų valdžią, bet 
dabar jie lai atmetė. Jau dvi
dešimtaisiais metais jie nutarė 
susilaikyt nuo ginkluotos ko
vos ir vesti tiktai idėjinę ir 
“konstitucinę” (sovietinės kon
stitucijos ribose) kovą prieš 
bolševikus.

Antras dalykas — jeigu es
erai yra tokie kontrrevoliu
cionieriai, kaip juos piešia 
^Laisvės” literatas, tai kode! 
gi sovietų valdžia priėmė nuo 
A liki Z visą es-erų programą 
žemės klausimu. šitą faktą 
konstantavo pats Leninas.

Įvykinti soc.-rcv. programą 
svarbiausiam Rusijos gyveni
mo klausime, 
šmeižt juos,
“darbo žmonių priešus, 
juk yra šlykščiausias jėzuitiz
mas.

Toliaus — apie tai, kad es
erai tapo patraukti atsakomy
bėn “pervėlai ” Dėdelė sako, 
kad apie jų nusidėjimus val
džia patyrusi tiktai' pradžioje 
šių metų (kuomet dvejetas bu
vusiųjų es-erų parsidavė val
džiai). Ret, jeigu taip, tai ko
dėl gi es-erų vadai buvo laiko
mi kalėjime pirma, negu val
džia turėjo savo rankose fak
tus, rodančius jų kaltybę? Yra rianioji “teisė” reiškia?

ir paskui ap-

tai

Už kalėjimo sienų
Eugene V. Debs

praeities darbus 
dabartiniu .laiku eina 
ilžią”! Tokios “jusli

nė prie nabašninko ca- 
irgi davė 

Rusijos 
prasidėjo 

Vėliaus vi-
socialistų, kuomet 
pirmoj i revoliuci ja. 
sa eile jų vėl pakliuvo į vald
žios rankąs ir jie buvo teisia
mi. Bet valdžia jau nekaltino 
tų socialistų už darbus, atliktus 
pirm manifesto apie amnesti
ją; ir jeigu ji butų kaltinus 
juos už tai, tai visas svietas 
butų pasakęs, kad Rusijos pro 
kurorai ir teisėjai iš proto iš
sikraustė !

Nejaugti Dedelč nenori, kad 
sovietų vyriausybė parodytų 
bent tiek proto iš žmoniškumo, 
kiek parodė carizmas?

įtakos 
negu 

bruta- 
spiria-

Streikuoti ir ne 
streikuoti

Gelžkeliečių streiku “nebus 
leista stabdyti prekyba tarp val
stijų.” šitą yra nutarusi Har
dinio administracija, kaip* yra 
pranešama iš Washingtono 
“Journal of Commerce” laikraš
čiui. Ji turinti “aiškią taisyk
lę padėčiai, jei ir kuomet B. M. 
Jewel'l, ar kokis kitas darbinin
kų vadas manys, kad jo sekė
jams geriausia bus streikas 
šaukti.”

Labai narsus pareiškimas, bet 
šitą taisyklę išdėsčius, paaiškė
ja, kad tai yra aiškus adminis
tracijos pasisakymas už gel/žko- 
lių savininkų rėmimą ir prieš 
gelžkelių darbininkus. Taisyk
lė sako, kad “darbininkai turi 
teisę neklausyti Gelžkelių Dar
bo Tarybos patarimo.”

Visa sudėjus į krūvą šitas nu
sistatymas reiškia, kad gelžke
lių darbininkai “turi teisę strei
kuoti”, bet “jiems nebus leista 
stabdyti prekyba tarp valstijų”. 
Bet gelžkeliai yra svarbiausios 
prekybos įmonės tarp valstijų. 
Streikas turi pakenkti prekybai, 
o jei jis bus veikmingas, tai jis 
ir visai sustabdys šitą prekybą. 
Ir gelžkeliečiams yra sakomą, 
J<ad jie “turi teisę streikuoti”, 
bet jiems nėra leidžiama “pre
kyba stabdyti”. K$ gi šita ta-

Kalėjimas, 
šiandien, visuomet bus 
ga pataisos institucija, 
ne tik anti socialinis, , 
anti-liumaningas. Net 
riausiame atvėjyj kalėjime at-Į 
sispindi ignorancija, kvailu
mas ir nežmoniškumas tos vi
suomenės, kuri palaiko tą ka
lėjimą. Tačiau tai da nereiškia, 
kad kalėjimuose neturi būti 
reformų daroma. Atpenč, kol 
dabartinė kalėjimų sistema 
bus palaikomą, tol reikia dėti 
pastangų, kad ta sistema bu- I 
tų gerinama, kad fizines ir 
moralines sąlygos musų kaun- 
tės, valstijos ir federalinių 
kalėjimų butų tobulinamos. 
Tokių reformų nereikės tik 
tada, kada draugijos nusikal
tėliai bus siunčiama į tokias 
įstaigas, kurios bus tvarkoma 
sulig mokslo reikalavimais.

i Iš savo pusės, aš noriu kiek 
galėdamas prisidėti prie to, 
kad išbudinus visuomenės są
monę, ir atkreipus jos domesį 
į tą piktą, kuris dedasi kalėji
muose. Reikia sukurti visuo
meninį sentimentą, kuris sup
rastų, jog pačios draugijos in
teresuose yra kiek galima ap
valyti kalėjimą, ir padaryti iš 
jo tokią vietą, kur kriminali
nės tendencijos butų slopina
mos ir naikinamos. Prie da
bartinių sąlygų kalėjimas da 
labiau išvysto kriminalingu- 
nią. Kaliniai tuo budu nėra 
pataisomi, o da labiau sugadi
nami. Visa tai, žinoma, neša 
visuomenei dideles žalos.

I Del vietos stokos pasilenkiu 
siu sutrauka pagrindinių per
mainų, kuriomis butų galima 
suhumanizuoti kalėjimą. Pir
moj vietoj, kalėjimą reikėtų 
atimti iš politikierių rankų ir 
pavokti jį tarybos kontrolei. 
Taryba privalėtų susidėti iš 
tokių žmonių, kurie yra huma- 
ningi, turi atatinkamo suprati
mo ir kvalifikacijų kalėjimo 
vedimui. Tokiai tarybai turėtų 
būti suteikta absoliutine kont
role, įskaitant kaliniams baus
mės dovanojimą arba jos pa
keitimą. Tos rųšies taryba vi
są laiką butų kontakte su 
kaliniais, gerai pažintų kalėji
mo sąlygas ir žinotų, kaip tas 
sąlygas galima pagerinti.

Kon traktavimo sistema, kui 
ji da praktikuojama, yra pra- 

ir tuoj pri- 
pašalinta iš musų

RUSŲ SUTARTIS SU VOKIE
ČIAIS PRIVERTĖ SUOMIJĄ 

KEISTI POLITIKĄ.

“Berlincr Tageblatt” laikraš
čio eisim ink iškis koresponden
tas rašo, kad rusų rapallines 
sutarties su vokiečiais veikmė 
privertė Suomijos valdžią mai
nyti savo politiką.

Pirmutiniu naujos politikos 
žingsniu buvo palaidojimas 
varšavines sutarties padarytos 
tarp lenkų ir suomių ir pri
vertimas valstybės sekreto
riaus Holsti rezignuoti už jo 
bandymą įspriausti Suomiją į 
franeuzų ir lenkų susivieniji
mą.

Šituo žvilgsniu franeuzų ban
dymas atkirsti Vokietiją nuo 
Sovietinės Rusijos nuvedant 
lenkų sieną per Pabaltės vals
tybes iki Suomijos visai nepa
sisekė.

. (Pabaiga)
Meile ir patarnavimas yra 

magingi dalykai; jie yra, jei 
tik pilnai išreikšti ir pilnai iš
vystyti, nedalomas vienetas, 
kuris kalėjime yra labiau rei
kalingas, negu kokioj nors ki
toj vietoj pasaulyj. Ten Kris
tus pasirodytų visoj savo didy
bėj, teikdamas suraminimo 
nelaimingiesiems. Ir Jam ne
reikėtų šautuvų ir lazdų, kad 
apsigynus nuo puolimo ir įžei
dimo.

'l'ik kada žmonės yra paten
kinti savim, jie negalvoja ir 
indiferentiniui atsineša į kitų 
dalią. Rot kada žmonėms ten
ka kentėti ir vargti, jie pasida
ro simpatingesnį ir greičiau 
įvertina žmoniškumą ir mei
lę. Meilė ir simpatija daro, ne
palyginti, daug didesnės 
į žmogaus pataisymą, 
žiaurus patvarkymai ir 
lingos lazdos, kuriomis
ma tie patvarkymai pildyti.

VI.
Atlantos kalėjime kiekviena 

mano laiko valandėlė buvo 
užimta iš kalno. Daugis kali
nių nemokėjo ne skaityti nė 
rašyti. Jie ateidavo pas mane, 
kad aš perskaityčiau jų laiš
kus ir parašyčiau į juos atsa
kymus. Kili vėl atsinešdavo 
išpildyti blankų gavimui pa- 
liuosavimo. Visa lai buvo da
roma tankiausia slapta, kadan
gi kalėjimo patvarkymai ne
leido to daryti. Sargai ne kar
tą perspėjo kalinius, kurie ap
leisdavo mano kamaraitę, kad 
jie daugiau tokiais reikalais į 
mane nebesikreiptų. Aš girdė
davau jų liūdnas istorijas, iš
klausydavau simpatingai jų 
tragingus atsišaukimus, ir pa
dėjęs ranką ant jų palies, kai
po vyresnysis brolis, suramin
davau juos. Ir nors aš dariau 
tik menką dalelę to, ką mano 
širdis jaute, aš visgi pastebė
jau, kad visokios spalvos, tikė
jimo ir socialinės padėties ka
liniai įvertino mano darbo ir 
buvo man labai dėkingi.

Scena, kuri įvyko mane pa- 
liuosavus iš kalėjimo, niekuo- 

unct neišdils iš mano atmin
ties. 2,300 kalėjimo aukų, pa
rėdytų kalinių rūbais, bet ku
rių krūtinėse plakė žmoniška 
širdis, akimirkų puolė prie ka
lėjimo langų, kad savo akimis 
palydėjus mane. Jie linksmai 
šukavo, kuomet per jų veidus 
riedėjo ašaros. Tą sceną nieku 
budu negalima aprašyti žo
džiais, nei užmiršti jos tani, 
kuris mate tą nepaprastą de
monstraciją.

Tuo momentu visi kalėjimo 
palvankyhiai neteko savo pra
smės. Žmonės, nors ir kalėji
mo plunksnomis papuošti, iš
reiškė giliausius hunianingu-*
mo impulsus. Tai buvo įspu- žuolis ir tvarkytis, rinkli iš sa

Naujas parlamentas bus ren
kamas liepos mėnesį. Valdžia 
jau perorganizuota taip, kad 
draugingi santykiai su Vokie
tija ir sovietine Rusija bus ga
limi, jei tų šalių valdžios pa
norės turėti bent kiek takto.

Naujas parlamentas nuspręs, 
kas reikia daryti su varšavino 
sutartimi tarp Suomijos ir 
Lenkijos. Su ja kas nors teks 
daryti. Ji teks ar žymiai per
taisyti, ar visai atmesti.

Didžiuma už militarinį su
sivienijimą su Lenkija prieš 
Rusiją buvo apturėta prie pir
mutinių panikos įspūdžių, ku
riuos padarė begalo radikali 
bolševikų politika.

Dabar, kada sovietinė Rusi
ja yra priėmusi sukalbames- 
nes pažiūras, suomių didžiu
mos partijos yra priešingos 
tam, kad daryti Suomiją fran
euzų ir lenkų militaristų įran
kiu. 4

gaištingas dalykas, 
valo būti 
kalėjimų.

Kaliniams 
ginama už 
kitiems darbininkams, 
darhis gali būti atiduotas jų 
šeimoms arba jiems patiems. 
Tokiame atvejyj 
kalėjimą kaliniui 
Ii į nedraugingą 
cento kišenėj.

Už ikalėjimo sienų neprivalo 
rastis šautuvų ir lazdų.

Kiekvienas sąžiningas kalėji
mo perdėtinis pripažįstą, kad 
septynios • dešimtys penkiais 
nuošimčiais kalinių galima pa
sitikėti. Tos priežasties dėlei 
kaliniams privalo būti suteik
ta progos savarankiai organi-

privalo būti atly- 
jų darbą, kaip ir

Jų už-

apleidusiam 
nereikėtų ei- 

pasaulį be

Pradėjo vėl prekybą.
Prekyba su Rusija vėl pra

dėta, kerštingumo jausmas ta
po prašalintas ir, nors visa iš- 
vežtinė Suomijos prekyba su 
Rusija per pirmą 1922 m. pu
smetį pasiekė tik 70,000,000 
markių, bet suomių ir rusų 
darbininkų aniatinė komisija 

daug prisidėjo prie pagerini
mo santykių tarp šitų dviejų 
šalių.

Šita komisija pasiėmė sutai
kyti budus, kuriais dabartinė 
taikos sutartis turi būti įvy
kintą, ii suteikti bendrą ap- 
satigą savo sienoms nuo gau
jų puolimo.

Sutartis šitos komisijos pasi
rašyta birž. 1 d., 1922 m. nu
statę neilralinę juostą tarp tų 
dviejų šalių, kur be trynimosi 
gali susitikti ginkluotos jiegos 
ir pasienio sargyba, dabojan
ti smugelninkų ir puolikų.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

Francis McDonald, 7 m. am
žiaus, 1136 W. 61 gat., bėgo 
skersai kryžkelio tarp So. May 
ir 61 gatyių ir tapo “teksikabo” 
ant vietos mirtinai suvažinėtas.
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Iš Mokslo Srities
$20,000.00 DOVANU

Mes išmokėsime šį mėnesį savo depozitoriams 
Kaipo užaugusį nuošimtį ant padėtų pinigų.

IR TAMSTA PASINAUDOK
Padėk į UNIVERSAL STATE BANKĄ šiandie 

nors keletą dolerių, kitą pusmetį jau gausi užaugusį

Juo daugiau padėsi pinigų į Banką, juo geresnę 
naudą turėsi.

LIGA, BEDARBĖ ir NELAIMĖS 
ne kimba taip prie tų, kurie laiko pinigus savo — 
LIETUVIŲ BANKE.

PERKELK Į ŠJ BANKĄ 
SAVO PINIGUS Iš KITŲ BANKŲ

Jau laikas mums Lietuviams pasiliuosuoti nuo 
Lenkų ir svetimtaučių Bankų globos. Auginkime sa
vo Banką ir savo vardą. ,

šimtai draugijų, Bažnytinės Parapijos, Didžio
sios Organizacijos, Valdiškos įstaigos ir tūkstančiai 
Lietuvių laiko savo pinigus šiame Banke. Širdingai 
kviečiame ir Tamstą čion prisidėti.

Šio Banko tortas virš $2,350,000.00
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON

Ir Laivakortes Pirkite 
PER Šį BANKĄ

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elias, Pres.
M. Meldažis, Viee-Pres.
Win. M. Antonisen, Cashier.
S. V. Valanchauskas, Asst.

Cashier.

Universal State Bank
3252 S. Halsted St., Chicago, III.*

$200,000.00
ATLYGINIMO

Tokią sumą mes išmokėsim dėl 30,000 
musy taupančiy depozitbriy 

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

Taupyk Ir Investuok pas Mumis

NamlESTEM ZS Bank
Milwaukec Avė. at Division St.

Turtas virs $20,000,000.00^^

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Birželio 30, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimu Illinois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir disk.auntai ......................
Overdraftai .........................................
S. V. Valdžios investmentai ...........
Municipaliai ir korporacijos bondsai
Bankos namas ir rakandai ................
Cach ir prigulėjimas iš kitų'bankų 
Kitos įplaukos ...................................

$1,826,502.32 
.......... 791.07 
... 144,079.12 
.... 945,714.19 
...: 149,676.51 
.... 590,916.57
......... 918.01
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BITĖS IR PARAZITAI — PA

MOKA DARBININKAMS.

Tarp gamtininkų yra didelio 
ginčo kas dėl to, kokia pajie- 
ga veda gyvūnus, jiems einant 
(mums) keistas savo pareigas. 
Vieni tvirtina, kad šita pajiega 
yra nuovoktis, kiti kartais 
ginčija, kad tai yra instinktas. 
Ir niekas lig šiol nesugebė nu
vesti aiškaus dalinamojo ruo
žo tarp šitų dviejų elementų. 
Mano supratimu nuovoktis yra 
protinė jiega sugebanti įbrėž
ti savo atmintyje prityrimus 
jos savininko gyvenime, kad 
tie prityrimai, jei jie savinin
kui kenksmingi neatsikartotų. 
Nuovoktis, taipgi manoma, tu
ri tam tikro laipsnio išgalę 
daug maža aiškiai numatyti 
ateitį. Antra vertus, instink
tas yra nesąmoninga, kaikurių 
skaitoma dievina jiega, kuri 
mechaniniai valdo visų žemes
niųjų gyvūnų veiksnius.

Vienok neretai tenka girdė
ti apie bites sakant kaipo apie 
nuovokiausias iš visų žemes
niųjų gyvūnų. Žinoma, tuomi 
nėra norima pasakyti, kad jos 
ištikro yra nuovokios ta pras
me, kuria mes augštesnieji 
žmonės esame; jos yra taip sau 
budrios, gudrios, ar kaip. Man 
berūpi griežtas skirtumas tarp 
nuovoki ies ir instinkto, bet aš 
daug prisižiūrėjau sistemati- 
niam griežtumui, kuris mato
ma ne tik pas bites, o ir pas 
skruzdės, širšes, vikšrius ir 
daugelį kitų vabzdžių ir gyvu
lių, jiems betaisant namus, 
sukraunant maistą, auginant 
jauniklius ir tt.

Nedaug yra žmonių,
nėra skaitę apie įdomiąsias bi
tes. Yra plačiai žinoma, kad 
fos suteikia bytį savo bitinams, 
penedamos juos tam tyčia su
taisytu maistu, vadinamu ka
rališkąja tyrele. Tą jos daro, 
kuomet jie yra dar tik vikš
rais. Ir specialiu maitinimu 
yra išauklėjama belytės, arba 
neitralės lauko darbininkės. 
Dar kitoniškesnis maistas pa
naudojama patinų patarnauto
jų ir slaugių auklėjimui. Visa

kurie

Daug maisto suvartojančių dy
kaduonių naikinimas prasidė
jo. Tranas niekuomet nedirba. 
Jis ir bitinas skiriama kitai 
funkcijai veislei didinti. Jis 
yra geras daugiau negu vie
niems metams ir todėl jis nie
kuomet nenaikinama, jei nėra 
tokios sunkios padėties, kaip 
dabar. Maisto buvo nedaug ir 
maža viltis buvo jo gauti atei
ty, todėl darbininkės nutarė 
Veisles didinimą sustabdyti.

Jaunosios darbininkes nužy
giavo pas nustebusius tranus, 
kurie nieko nepaisydami vai
šinosi iš gausiausių maistinių 
ląstelių. Ramiai ir tvarkiai jos 
paėmė beginklius milžinus 
(tranai neturi gylių), išvedė 
pro landą ir lauke pradėjo pe
šioti ir traukyti jiems usus, ko
jas, sparnus. Kartais dvi, ar 
trys puolė vieną šitų dičkių. 
Didieji kovojo, priešinosi, bet 
veltui. Įsakymas duota jie iš
vyti ir jie turi išeiti.

Vienas ištruko nuo savo pa- 
gavikių ir šovė augštyn, bet ne 
ton pusėn, kur darbininkės 
lekia. Jis netikėtai surado žie
dą, pamiegojo jame tris ar ke
turias valandas ir grįžo atgal 
namo. Bet vargšas negali pra
eiti prt> saugią sargybą. Jei 
sargė viena neįstengia jo įveik
ti, pasišaukia kitas ir paraziJ 
tas nuvaroma šalin. Galų gale 
jis tampa suplėšytas, arba turi 
palengva nuo bado numirti.

Suprantama, kad aš norėjau 
nupiešti panašumą tarp bičių 
šeimynos tranų ir žmonių šei
mynos tranų; bet aš skubinu 
atitaisyti galimą patarimų nai
kinti parazitus bitiniu bildu.' 
Tranų reikia nusikratyti, bet 
kitokiu bud u.

Mano noru yra parodyti, kad 
parazitybė kiekvienoj gyvybės 
formoj yra kopksminga tos 
grupės reikalaiųs^ kurioje ji 
randasi, ir ji turi būti tuojaus

panaikinta. Negalėdamos pasis
tatyti prieš nelygias gamtos 
jiegas, esybės yra verčiamos 
žudyti savo bejiegius ar ne
užlaikančius savęs narius. Ši
tam panašus instinktas ver
čia žmones tokiu jau badu nai
kinti vienas kitų. Skirtumas 
yra tik tame, kad žmogus pa
sirenka •žudymui savo geriau
sius gamintojus.

(Laikas yra vienintelis tikras 
veiksmas, su kuriuo žmonėms 
tenka turėti reikalo. Mes gyve
nam laiku; erdvė yra antro
sios svarbos dalykas. Gyvuliai 
pažįsta tik erdvę. Prie pridera
mų gyvenimo sąlygų mes ga
lėtume prailginti ošimo laikų 
bent dvigubai, ar tirgubai. Jei 
nominalis laikas galima pa
dvigubinti, tai kodėl nėjus to
liau ir 
narnojo 
darbu) 
tus?

Tas bus galima tik tuomet, 
kada mes sumažinsime savo 
parazitų skaičių iki nulio. Šian
dien pasauly yra milionai ne
dirbančiųjų. Nedirba ne tik 
turčiai, o ir kiekvienas bedar 
bis ir dirbantis bereikalingų 
darbų darbininkas. Ši (a didžioji 
parazitine opa ėda musų gy
vastį. Mes ne bitės, kurioms 
trūksta šaltinių. Mes turim šal
tinių gana, jei ne fizinėmis sa
vybėmis, tai technine pažinti
mi, kuri leidžia mums geriaus 
panaudoti tuos šaltinius eko
nominiai. Tėmykite bičių, bet 
nesekime jų pavyzdžiu. Prista- 
tykime savo parazitus dirbti.

—-Wobbly Scicnlific.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
i 25c. už 100 auks.

arba
400 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

nepailginus savo gyve- 
laiko (laiko neužimto 

penkis ar šešis kar-

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru

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

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

Telefonas Victory 9082

Paskutine Diena
Liepos I5ta

Ateikite visi šiandie ir padėkite savo depozitus. Ga
lima padėti nuo $1.00' ir daugiau.
Pinigai padėti įjnusų banka šiandie, nuošimtis bus 
mokamas kaip ir padėti nuo pirmos Liepos 3%.
Auksinai ir doleriai j Lietuvą per didžiausį banką 
Lietuvoje.
Investmentai! Pirkdami investmentus pirmiausiai ateikite pas mus 
ir jus busite užtikrinti, kad musų investmentai yra pirmos klesos, 
moka 6% ir yra pirmi morgičiai ant Chicagos nuosavybės. Rašykite 
arba klauskite musų Juozapo Astrausko, jis jums gerai patarnaus 
jūsų reikaluose.

Kimbark State Bank
Kampai; Mi ch i gan ir 108tos gatvės, 

Chicago.
Bankas atdaras Subatos vakare nuo 7 iki 8:30

Prisireng'Kit prie Didžiausio

$3,658,597.79

Nepadalintas pelnas .... 62,939.47
Reservo Taksoms ........... 9,793.07

Viso liabilities $3,658,59^.79

Viso įplauki} ........................... .....
LIABILITIES

Dividendai neišmokėti $3,549.00
Bilų nemokėtų ..........  69,500.00
Depozitų ........ ;.........  3,262,816.25
Kapitalas stock ........... 200,000.00
Surplus ............................ 50,000.00

VALDYBA:
Fredrick J. Wiersema, Ass’t Cash.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier
Calvin L. Wiersema, Ass’t Cashier

DIREKTORIAI IR PATARIMO
George Dalenberg 
Asą VViersema , 
Catrines DeHaan

A STATE SAVINGS BANK

Asą Wiersema, Prcsident 
George Dalenberg, Vice-President 
Nicholas W. Wiersema, Cashier

Chas H. Brandt 
Henry V. Meeteren 
Theophilius Schmid

BOARD
N. W. Wiersem,a 
Fred. J. Wiersema 
Chas. E. Reading

reiškinių suteikė Maeterlinc- 
kui, Fabrc’i ir kitiems me
džiagos daugeliui tomų knygų. 
Pasiliko neromantingam pas- 
kesniojo laiko inžinieriui daug 
geros poezijos sugadinti, įro
dant, kad tobulos šeštaininės 
saldaus medaus ląstelės yra 
daromos mažųjų darbininkių 
ne kaipo šeštaihiai. Jis paėmė 
apskritų muilinių burbulų ku
petą ir iš visų pusių padarė 
spaudimą. Sekinėje išėjo šeš- 
tininės ląstelės.

Iš visų bitinių veiksmų įdo
miausiu yra būdas, kuriuo jos 
savo parazitų nusikrato. Para
zitai negema tarp jų; kiekvie
nas avily iš pradžios turi savo 
pareigas. Bet tam tikros žiedų 
gaminimo apystovos padaro 
šeimynas dalį parazitais.

Kelias savaites man teko bū
ti ant ūkės, kuri randas pačiam 
Texaso medvilnės juostos vi
dury. Pavasario pradžioj buvo 
daug lietaus ir žiedų sultys 
tapo nuplautos. Bitelės pralei
do šitą sunkų laiką betaisyda- 
inos savo namus ir leisdamos 
jaunų bičių spiečius naujų na
mų sau j ieškotis. Jos su kan
trybe laukė vėlesniųjų žiedų, 
bet lietus lijo sau tolinus. Ačiū 
tam ūkininkai buvo priversti 
išnaujo atsėti medvilnę, kurios 
žiedai uteikė puikų medų.

Vieną rytmetį gegužes pa- 
baįgoj aš išėjau jų pažiūrėti 
ir išgirdau baisų subruzdimą 
viename didesnių avilių. Visur 
aplinkui landą ir avilio viduj 
aibės jų stovėjo jiasitiepusios, 
aršiai purtydainos sparnus. 
Nuo pusiau iškišto gylio kabė
jo nuodų lašas. šitas 1 nuodų 
leidimas, buvo tam, kad pas- 
kleidus kvapsnį, kuria jos no
rėjo prasergeti didžiuosius rie
bius tranus.

Aš kaip lik to ir laukiau.

Kuri/s atsibus Nedėlioj, Liepos 16-to

Dideli 60 Pėdų Lotai

Taip Pigiai
Kaip

Taip Pigiai
Kaip

Sąlygos 15% pinigais—$5.00 mėnesiui

Forest View Gardens

«ll»

fc a. fa. į (į • >;

Didžiausia ir puikiausia Nauja-Lietuvių Kolonija jau baigiama organizuoti. čionais žmogus gali gyventi 
ant tyro oro, auginti daržoves, paukščius ir dirbti mieste.
Vieta randasi apielinkėje piknikinių daržų, prie pui
kaus Forest Preserve, Pershing Road ir Ogden bulvaro, 
kur milionai dolerių yra paskirta pagerinimui tos apie 
linkės. Tik kelios minutos ėjimo iki didžiausių pasau
lyj Zoologinių Sodų, Harlem Avė. gatvekariai ir Ber- 
wyn geležkelio stoties, kur 60 greitų trukių pereina į 
dienų. ,

Del platesnių žinių ir važiavimo automobiliais už 
dyki}, atsišaukite į musų ofisą, šiandie ar vakare po 
numeriu 1404 W. 18th St. O j*ei negalite važiuoti 
rytoj, tai išpildykite tą kuponą paduotą apačioj, o 
mes prisiusime jums visas iformacijas tuojaus.
Jei norite važiuoti gatvekariu, tai paimkite Berwyn- 
Lyons karus ir išlipkite ant Harlem ir Ogden Avės, 
ir eikite i pietus ant Harlem Avė, lig 44-tos gatvės, 
kur musų ofisas randasi.

KUPONAS

Walter G. McSntosh & Co.
A. Traube Mgr.

1404 W. 18th St.
Meldžiu prisiųsti man iš kalno visus nurodymus 
apie didelius 60 pėdų lotus, kaina kurių yra $149. 
Suprantu, kad šis prašymas nestatys manęs jo- 
kion atsakomybėn.

Vardas .............................................................
t

Adresas .............................................................

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

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 Independence 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 8466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

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. Haląted St., i 

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.
Nedčlioms 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

Telephone Yards 1532

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
G iki Q vftlfnrA

3259 So. Halsted St., Chicago.

j L. ,<..^,<1..



NAUJIENOS, Chicago, UI. Subata, Liepos 15 d., 1922

Kas rašoma svetimoj spau
doj apie Lietuvą

Žydų spauda nemažai rašo 
apie. Lietuvą. “Jexvish Voice” 
iš Indianos i n dėjo žinią, kad 
Lietuvos valdžia duodanti sa
vo' žydams papiginta kaina 
medžių pastatymui sinagogų. 
“Jewisli Chronicle” iš Detroit, 
Michigan, indėje ilgą straipsnį 
apie lietuvių-žydų nesusiprati
mus dėl atskiros ministerijos. 
Straipsnio tonas nors kiek ir 
pretensijonalus, bet gana rim
tas ir lietuviams palankus.

“New York Times” ir “New 
York Comercial” praneša, kad 
Lietuvoje steigiama skerdykla 
ir šaldykla (cold storage plaut). 
Ji esanti rengiama 30 mylių to
lumo nuo Kauno, prie gelžkelio 
tarp Kauno ir Rygos. Skerdyk
la galės kasdien mušti 100 gal
vijų, 400 kiaulių ir 500 avių.

si kurjerus, paleido juos, lė
čiau' pranešė Sovietų valdžiai, 
kad ji leis per savo teritoriją 
skristi tik valdžios asmenims.

« narį
sJCHOR

Į “Chicago Daily News” ir į 
“Baltimore News” iš Berlino 
kablegrafuojama, kaid Kaune 
buvo sulaikytas orlaivis, lėkęs 
iš Berlino į Maskvą su Mask
vos vyriausybės kurjerais. Lie
tuvos vyriausybė išklausineju-

WilkesJBarre “Sun” birželio 
21 d. rašė apie atidarymą Sus. 
L. R. K. Am. Seimo ir apie 
miesto majort) kalbą, kurioje 
jisai išreiškęs lietuvių tautai ir 
Amerikos lietuviams didelio 
palankumo. Majoras esąs griež
tai priešingas Amerikonizacijos 
darbui ir panašioms organiza
cijoms, kaip Ku Klux Klan.

Lietuvos Informacijų Biurafs.

ANCHOR-DONALDSOI

DIDŽIAUŠIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO

Jei norite turėt gražią ir 
skaisčią išvaizdą nepaisant 
ant amžiaus, turėt jaunystės 
pasigėrėjimą ir patraukiantį 
vyrus,, jūsų oda švelni kaip 
aksomas, aiški kaip marmu
ras ir jei nori, kati tavo iš
vaizda atrodytų gerus svei
katos ir jaunumo ženklus, 
jei rūpiniesi urnai nuimti šla-4 
kus, spuogus, saulės nudegi
mų, inkštirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 
kenkia, kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kasdieną 
pirm gulsiant vienintelę pa- 
sekmingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO 
BALSAMAS”

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

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

Dabartiniu laiku, prirengėme, daugelį šios stebėtinos gyduolės, 
todėl galime pardavoti už prieinamą kainą, tuomi suteikiame kiek
vienai moteriai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš 
šios priežasties musų balsamas įsigijo populioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ir priegtam, palaikomo 
po keliolika padėkos laiški) ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų 
musų balsanro, kurios vadina “stebėtinu” kurių-liudijimai jo paly
ginamos vertės ir jaunos moterys mėgina musu 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, Ine.
114 Hartford Bldg., Chicago, III.

"Christian Science Mpnitor” 
Kauno korespondentas praneša 
į tą laikraštį apie entuziastin
gą priėmimą prof. Dubnovo, 
kurį sukėlė jam Lietuvos žy
dai Kaune, p. Dubnovas ką tik 
baigęs rašyti savo veikalą — 
Žydų istorija (10 tomų) ir ma
nąs ją tuojau spausdinti. Lie
tuvos žydijui jisai padovanojęs 
savo didelį knygyną, kurs jau 
esąs gabenamas iš Rusijos į 
Lietuvą,

PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
COLUMBIA ....'............. Liepos 22
LACONIA .... .................... Rugp. 3

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

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

Tel.: Victory 2454

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

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

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

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

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

toją veltui.
Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiame veltui.

Beveik visi Amerikos laik
raščiai indejo žinutę apie tai, 
kad Venczuela ir Graikija pri
pažino Lietuvą de jure. Te- 
čiaus trys prie tos

pragos skaitė galimu ir reika
lingu pasityčioti iš musų kraš
to. žiirtitę. apie tą pripažinimą 
jie pamargino neskaniais juo
kais. Tų laikraščių vardai yra: 
4‘Chronicle Tolegraiu”, Pitts- 
burgh, Pa., (birželio 12 d), 
“Post”, Chicago, III., (birželio 
31 d.) ir ‘“Capital”, Topeka, 
Kan. (birželio 14 d.) Tose re
dakcijose, matyt, esama lietu
viams neprietelingų žmonių. 
Mes, lietuviai, turėtume atsi
minti kaip musų prietelius, 
taip ir neprietelius.

Roselando—VVest Pullmano ir apielinkės Lietuviams
Šiuomi pranešam visuomenei, kad atydarem

REAL ESTATE — LOANS — INSURANCE 
ofisą po No. 11055 Michigan Avė.

Perkam, parduodam, mainom namus, farnvas, 
Skolina m pinigus ant namų. , ;
Budavojum namus ant lenvų mėnesinių mokesčių.
Insurance (Apdrauda) visokio skyriaus. ’ 1
Foreingn Exchange Pinigų Siuntimo skyrius; siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto pagal dienos kursą.

WILLIAM C. W00D
JONAS RUIKO

11055 Michigan Avė. 
Parkway Bldg.

Telefonas: Pullman 7468 >

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. North Avė., prie Milwaukee 
Avė. ir Robey Street, viršutinio geležkelio stoties. Chicago, Illinois.

. Tel. Humboldt 7276 J.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Ižth STREET
Tel Kedri. «MU

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEISERGAT: 

f-----------------------------------------------
PILVU, —

GERK SALUTARĄ; 
NETURI APETITO — 

GERK SALUTARĄ;
• PERMAŽAI SVEIKATOS — 
GERK SALUTARĄ;

DEL SUTVIRTĖJIMO — 
GERK SALUTARĄ;

v_____________________________ ._______y
SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS' NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 

IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS.
REIKALAUKITE APTIEKOSE, ARBA TIESIOG IŠ MUSŲ.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

■.............     ■ ....... 'I

Iš Klaipėdos birželio 24 d. 
telegrafuojama žinia į “Brook- 
lyn Eagle” ir “Philadelphia 
Lcdger”, kad ant Lietuvos sie
nos einanti tikra kova tarp lie
tuvių kariuomenes ir bolševi
kų banditų, kurie siaučią po 
Lietuvos šalį (?). Milicija ne
galėjusi jų įveikti, tad prirei
kę kariuomenės. Po reguliario 
mūšio pusė banditų buvę, su
imta, gi kita puse perėjusi Lat
vijos sienų, šitoji žinute bene 
tik bus pienuotas žygis, paei
nantis iš lenkų konsulo biuro. 
Musų žiniomis lenkų Klaipėdos 
Konsulas esąs vienas iš gabiau
sių lenkų diplomatų. Ar ne
pradedama vėl ruošti pasaulio 
opinija apie reikalingumą už
imti visą [Lietuvą, kad, girdi, 
“nuraminus” ir “sutvarkius” 
tą kraštą. Buvo žinių iš Var
šuvos, kad Pilsudskis pareika
lavęs iš Varšuvos seimo 40 mi
lijardų markių vediniui karo. 
Kokio? Nesiteikęs pasakyti. 
Lietuviams atsargumas ne pro 
šalį.

8514*16 Roomveli Rd.
Arti 81. Loafo Are, 

CBICACO.ILL.
___

Riverside Malt Extract
Geriausis ekstraktas, kokį šiandien galit 

gaut pirkt. Jis padaro geriausį namų darbo 
gėrimą ir niekad nesumilina. 2Vz keno su 3 un
cijoms Bohemian rūšies apynių ir drebučių 
80c., tuzinas $8.50 Riverside ne alkoholinis li
kerio kvapsnies. Vienos uncijos butelis 75c., 
tuzinas. $7.50. Galit gauti pas savo krautuv- 
ninką.

Taipgi užlaikome visokius reikmenis namie 
pasidarymui gėrimo. Išsiunčiame į visas Ame
rikos šalis. Jacob Belinas, Sales Mgr.

Riverside Products Co.,
. 2547 So. Kedzie Avė.,

Tel. Rockwell 0551, Chicago.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

i

apturėję geistinų 
palengvinimę per variojrnię

KOh TRAKT ORIU S
SEVERAS
regulATOR

Budavoju mūriji us ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

3827 Archer Avė.
K a s p a r

Tel. Lafayette 0238

Moterip Stipr*r)-foj a bs ,

Pati rsi te, kad jisai ^yra 
veiksmingas sujražimui spėk p 
sureguliavimui moterišką 
funkcijp ir sutelkia sistemai 
sveik?, normališk? padėjlm?

/M/ACV $1.23 ’

KlabsRiie pas apftekoribs.

i
I

W. F. SEVERĄ CO.
, CEDAR RAPIDS, IOWA

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po «..........................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............................  10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., ’
Tel.: Beverly 1279, 0397. . Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

iDAVID RUTTER & CO.,] 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.
> ,r.L a r rur V

BRENCH LINE
■ CūMPAūNIE GČNĖMLETRANSATLANTIOUE I
■ Jyųiręflo PsmIM Š«rvi«v ■■ 
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviu PARIS, išplaukia
Rugp. 2 ir Rugp. 23.

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

TTiTc ant amordlconiSlco arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.________

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

da, tuomet reikalaukit aldaią.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augito viri Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliotais nuo 9 r. iki 12 pietą.

DR. VA1TUSH, O. D 
Uetavb Akių Specialistu

1 a lengvi n s akių {tempimą, kuria 
esti, r»nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka tehdng?u akinius. Visuose at
sitikimuose ©t'zaminavimas daromas 
svi elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speclale atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkan 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

Tel. I.nfnyette 2K1 1
Vai: 9:30 A. M. iki 9 P. M.

J. Bolton D. M. Ex.
Elektrų j?ydymo Institutas Mechano 
therapy ir elektrų gjuymai. Paralyžiaus 
ir reumatizmo ligos.

Nervų ir nugarkaulio specialistas 
4622 S. Winchester Avė., Chicago.

Reumatizmas Sausgėla

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6284, Markct 4526

Permodeliavimo Išpardavimas I
1000 Ketvirtainiu Pėdu Vietos
tapo pridėta prie musų drabužių krautuvės. Mes esame priversti daryti tai, kad 
užganėdinus didelį skaitlių musų rėmėjų.

Pastebėtinas augimas musų biznio yra gvarantija užganėdinama. Mes turi
me padaryti vietos darbininkams, kurie permodeliuoja musų didelę krautuvę.

Dėlto mes dabar ir darome šį išpardavimą, kad atsikreipus į publiką, kuri sulig 
musų žinojimu turi pasitikėjimo mumise,— kainos kalba už save.

1000 Siutų 2 Poroms 
__ su — Kelinių

Del vyrų ir berniukui

$33.50 ir $37.50
Pasiūti iš geriausio materijolo per žymius išdirbėjus 
kaip Kuppenheimer, Stratford, Hart Schaffner & Marx, 
Fashion Park ętc. — dailių modelių ir gatunkų.

1 nnn Vaikų Siutų su A Vz vz Vz o* v vZjoms Kelmems
Mes pasiūlome šiame peripodeliavimo išpardavime pas- 
stebėtiną apštį vaikaims siutų su dvejom porom kelnių, 
kurių paprasta kaina yra kuone dviguba — už šitokias 
žemas kainas kaip:

A- *

TURNER BROS. CLOTHING (JI
S. W. Corner Roosevelt and HalstedSt.

Atdara subatomis lig 10 vakare, nedėliomis lig 1 po p.

■ Nesikankykite savęs skaųs-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo-
■ stis lengvai prašalina viršmi- 
w netas ligas; mums šiandie dau- 
® gybė žmonių siunčia padėka-

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

Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyt ies, 
kaina 50 centų.

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

St. Paul’s
828 West 35th PI.

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

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milvvaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo Wj|
Kraujo LL 
šlapumo įį)

ir
Privatinių
Ligų

bileJeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiks 
dymą .

DR, B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

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

ligą, 
kad 

geriausį gy-

I
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EUGENE V. DEBS CHICAGOJ

Socialistų darbuotojas Eu
gene’V. Ik'bs vakar atvažiavo 
į Lindlahr Sanitoriumą, 525 S. 
Ashland blvd.

Jis buvo laukiamas užvakar. 
Keletas šimtų socialistų buvo 
atėję stotin jo pasitikti, bet jis 
ne tuo traukiniu važiavo, ku
riuo buvo tikėtasi.

Senelis vakar pasisakęs, kad 
jis jaučiasi čia atvažiavęs ge
rai. Tik nusiskundė, kad jo 
nervai yra biskį sugedę dėl 
sunkaus darbo karo laiku ir 
prasto maisto kada jis buvo 
kalėjime. Jis čia norįs biskį at
silsėti.

POLITINIŲ KAIJNIŲ REI
KALU.

Paskutinis rinkimas parašų 
peticijai Hardingui.

Ateinantį pirmadienį delega
tai gabens Washingtonan am
nestijos prašymų su milionu 
parašų, reikalaujančių paliuo- 
savimo 88 pasiliekančių politi
nių kalinių, kuris bus įteiktas 
prezidentui Ilardingui 50 pasi
žymėjusių vyrų ir moterų tre
čiadienį per pietus. Tarp Chi
cagos delegatų bus Jane 
Addams, Mrs. VVilliam Vauglin 
Moody, Mrs. Raymond Ro'bins 
ir Mrs. Lorado Taft.

Šiandie darbininkų piliečių 
ir švietimo organizacijos susi
dėję baigs rinkti milioną pa
rašų. ši diena tapo paskirta 
kaipo Amnestijos diena atatin
kamai pastatangoms visoj šaly 
ir majoras Thompson leido 
Chicagos 'Visuotinam Gynimo 
Komitetui rinkti parašus šių 
dienų. Penkiolika savanorių 
išsimėčiusių po visų miestų, 
sustoję visose svarbiausiose 
gatvių kertėse, ir visur kur 
minios bus — parkuose, darbi
ninkų unijų. svetainėse, ties 
įėjimais į žaislaukius, pas gar
laivių dokus ir tt. rinks para
šus po ta peticija.

A. f A.
PRANCIŠKA MISIENĖ

Persiskyrė su šitio pasauliu 
liepos (July) 12 d., 5 vai. vak. 
sulaukus 37 metų amžiaus. Ji 
paėjo iŠ Lietuvos. Melvidžių kai
mo, Joniškos parp., Šiaulių apsk.

Ji mirė nelaiminga mirčia. Pa
liko dideliame nuliudime 3 sū
nūs, vieną dukterį ir pusbrolį, 
Ignacą Vaineikį.

aLidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 15 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų 9241 S. Dobson Av, Burn- 
side, III.; bus palaidota ant lie
tuviškų tautiškų kapų. Laido
tuvių direktorius, Town of Lake 
graborius, Jonas F. Eudeikis.

Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami į pagrabą.

Ignas Vaineikis.

Jonesi 
reditoriams

(Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrininkams)

Taipjau American Road 
Machinery Co.

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

Lane, Richards & Co.

Kelios energingos jaunos
vodevilių vaidintojos padės 
rinkti parašus didmiesty.

Didžiulė amnestijos peticija, 
sudaryta iš lakštų suplaukian
čių iš visų šalies kraštų, bus 
nugabenta Washingtonan ma- 
hageno skrynioj, kurių padarė 
vienas politinių kalinių, nesenai 
paleistas jam atbuvus penkių 
metų laikų Leavenworthe. 
Daugelis žymių žmonių pasira
šė po prašymu, tarp jų 50 kon- 
gresininkų iii Wisconsino lei
tenantas governoras

PANCIAKOS GRAŽESNĖS
NEGU “FEISAS”.

Ar jus tikėsite ar ne, bet aš 
vis-tiek papasakosiu jums savo 
pripotkę, nes tas gal padarys 
bent kiek lengviaus man ant 
širdies, žinote, vienų gražų 
rytų aš su savo jauna žmona 
nuėjau į miestų, kur sueina 
daugiausia žmonių, kur i audu
si dideli storai ant Madison ir 
Staitstryčio. Viskas buvo ge
rai, bet štai ant nelaimės ne
žinia iš kur biesas ėmė ir atne
šė “fleperį”, kurį aš dar tik 
pirma sykį pamačiau savo gy
venime. “Flcperis” — be dre- 
sės, tik su pančiakom, kurios 
neblogai atrodė. Bet kai pama
čiau “fleperio” feisą, tai jau, 
baigaš, nieko daugiau kaip tik 
vieni miltai, net ir plaukai 
miltuoti; atrodė, lyg žiurkė kų 
tik iš miltų išlindus.

Ir taip man bežiūrint į tokių 
naujanybę, nepajutau kaip ma
no žmona abiem rankom su 
lietsargiu man galvon lik pokšt 
už žiūrėjimų į “fleperį”. Iš 
pradžių pasijutau lyg kokioj 
erdvėj dideliame žvaigždyne 
beskrendųs.— Gi vėliau, kai 
atsipeikėjau, taip pajutau, 
kad mano žmona mane už au
sies tempiasi šalin, o aplink 
sustoję žmonės lyg į kokius 
“eudus” sužiuro. O aš tuomet 
net kai keptas vėžys iš gėdos 
paraudau.... Gal kai kas ir 
nenorės tam tikėli, bet tai buvo 
vienas nemaloniausių ir skau
džiausių atsitikimų mano gy
venime. (Taip! Aš tam pilnai 
tikiu, nes ir aš vienų sykį turė
jau nemaža kartumų perkentė
ti, kai vienų sykį su savo 
“swcet sixtcen” buvau nuėjęs į 
“show”. Matyt, ji buvo “gra
žiai” pasipuošus įvairiais kos- 
nietikais, nes po “show“ man 
net dvi dieni skaudėjo galvų. 
Bet man galvos skaudėjimo 
dar neužteko: nuo jos miltų 
ir kvapaių “kvapo” apėmė
mane visokios slogos kad net
ir dar dabar nevisai sveikas
jaučiuosi — “never” daryti
“deitus” su ja. — Zec.)

Taigi, dabar žinosiu ir aš 
kas toks da “flcperis”, ir to 
nuotikio aš gal niekados' neuž
miršiu... — M. Pielaitis.

O TIE “FLEPERIAI”, 
“FLEPERIAI”!...

Kad parodžius ant kiek blė- 
dingi yra tie Chicagos “flepe- 
riai” užteks paminėti kad ir 
šį faktą, štai teisėjas Frank S. 
Righeimer pasiuntė George W. 
Sauyer, 50 m. amžiaus, 1350 
Greenlcaf avė., į pamišėlių na
mus, Dumi inge Chicago State 
ligonbutį. Ir tai vien tik dėlto, 
kad jis biskį “paflirtavo” su 
Miss Lillian Beardsley, 21 m. 
amžiaus, kuri laiko “beauty” 
sopų po mini. 164 W. Adams 
gat.

Dalykas ve kame. Del šio 
“fleperio” jis tapo areštuotas. 
Vėliau psychopatijos laborato
rijos Dr. ĮW. H. Hickson jį iš- 
egzaminavojo ir pripažino, 
kad jis sergąs “dementia pra- 
ecox”, proto liga.

Jis su šiuo “fleperiu”, kuris 
tūrėjo mėlynas akutes, šviesius 
trumpa? nukirptus plaukus, 
rožinės spalvos a (raitytas ^an
čiukas ir trumpų dresę, tik to
kį pasikalbėjimų turėjęs: 
“Heilo, dearie, what’s yonr 
phone number?“ Ir, kaip spė
jama, dėlto neteko proto.

Jeigu jau taip, tai beabejo 
pavojingi yra “flcperiai“...

DEL KITOS MOTERS MEI
LĖS NETEKO $100,000.

Frank E. Nellis per penkioli- 
kų metų vedė romantiškų gy-1 
veninių su savo žmona. Pe
čiaus po penkiolikos metų pa
sipainiojo jam “flcperis” ir 
su juo “beflirtuodamas” įsi
mylėjo. Suprantama, jo žmo
na apie tai sužinojus pareika
lavo “divorso”. Ji gavo da
bar netik “divorsų”, bet ir 
100,000 dol. vertes nuosavybės 
ir 300 dol. mėnesiui “alimony”.

“HOLDUPERIAI” SUIMTI; 
VIENAS NUKAUTAS.

Vakar po pietų kampe Wcst 
35 pi. ir Auburn avė. vienas 
“hold'u peris” tapo ant vietos 
nušautas, o kiti trys suimti, 
kai jie bandė -padaryti *‘holdu- 
pą” toj apylinkėj. Be to, vie
nas detektivas, J. MeCarthy, 
gal mirtinai tapo pašautas lai
ke susišaudymo.

SUSIBROKINO BROKERIAI.
Vakar tapo atiduota į resy- 

verio rankas Nast brokerių 
kompanija, 135 So. La Šalie 
gat. Skolos, sako, siekia apie 
3,000,000 dol. •

UŽMUŠ YSTĖS CHICAGOJE 
DIDĖJA.

Šių pusės metų skaitlynės 
rodo, kad Chicagoj žmogžud
žiai nužudė 83 žmones. Tai be
veik 26.5 nuoš. daugiau, negu 
per tų laikų buvo nužudyta pe
reitais metais. Vien tik pereitų 
gegužio menesį nužudyta 21 
žmogus.

GATVEKARIS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ.

Kampe Huron ir Clark gat. 
Clark gatvekaris ant vietos 
mirtinai suvažinėjo Francis 
Phern, 3 metų amžiaus, 715 
N. Clark gat. Vaikas žaidė anf 
šalygatvio ir gatvekariui at
važiuojant staiga norėjo sker
sai gatvės perbėgti.

SENIAUSIA CHICAGOS 
MOTERIS MIRĖ.

Mrs. Bosie Sonniecille, neg
re, 116 m. amžiaus. 3115 Prai- 
ric avė., mirė pereitų trečiadie-/ 
nį. Gydytojai tvirtina, kad 
lai dar pirma moteriške mirus 
Chicagoj sulaukus tokio am
žiaus.

DU MOTERŲ UŽPUOLIKAI 
PASIŲSTI KALĖJIMAN.

Vakar kriminaliniame teis
me teisėjas Harry Fischcr pri
teisė kalėj iman du moterų už
puoliku. iPteter Krakovvski, 64 
melų amžiaus, atsidaręs savo 
ofisų kaipo gydytojas po num. 
2339 W. 21 gat., liepos 2 die
nų buvo pašauktas kaipo gy
dytojas prie Mrs. Ursula Kar
iu ila ,30 m. amžiaus, 1643 
Blue Island avė. Jis ten nuė
jęs užpuolė tų moteriškę. Jis 
neturėjo gydytojaus leidimo. 
Jis tapo priteistas vieniems 
metams kalėjiman. John Ko- 
wolski, 19 m. amžiaus, 1720 
So. Paulina gat., bandęs užpul
ti Edina Magison, 3224 N. 
Francisco avė. Jis gavo šešis 
mėnesius kalėjimo.

IR VĖL “FLEPERFŲ” 
TRAGEDIJA.

Auna Gcletka, 15 metų am
žiaus, 2431 W. 46 pi., norėjo 
nusikirpti sau plaukus, bet jos 
tėvas nedavė jai tatai padary
ti. Ji per kelias savaites mal
davo savo tėvo, kad jis leistų 
jai eiti pas “barberį” nusikir
pti sau plaukus, bet jos tėvas 
visuomet rustu balsu atsaky
davęs “No!” Ji dar vis ken
tė, bet vakar nusprendė su 
dviem jaunais vaikinais pabė
gti iš tėvo namų. Tėvas apie 
tai sužinojęs davė policijai ži
nių, bet dukters nebėra.

VĖL “VALO” NAFTINES 
KAVINES.

Valstijos prokuroras R. E. 
Cręjve praliejo daryti kratas 
nužiūrėtose kavinėse po to, 
kai keletas moterų nusiskun
dė, kad lose vietose jos buvo 
užpultos.

NAUJIENOS, Chicago, DL
................... i ..............................-

IR NEGRAI TURĖS SAVO 
BANKĄ.

Negrų bankas vardu Douglas 
National Bank of Chicago (3201 
So. State gat.) peeritą trečiadie
nį tapo atidaryta. Tai dar bus 
pirmas negrų bankas Chicagoj.

Laike atidarymo šimtai negrų 
perkėlė savo pinigus iš kitų ban
kų į šį banką.

LIETUVIŲ NAMŲ SAVININ
KŲ ŽINIAI.

Šiuomi pranešu Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų na
riams, kad Jonas Evaldas, kaipo 
susivienijimo teismo reikalų ve
dėjas, yra rezignavęs. Dabar jo 
vieton susivienijimas nusamdė 
nusamdė advokatą V. W. Rut
kauską, 814 W. 33 St., Uniyer- 
sal State banko name. Taigi 
dabar nariai turintieji reikalus 
kas link notų meldžiame kreiptis 
prie advokato V. W. Rutkausko. 
Jo ofisas atdaras vakarais.

Rast. K. Vičas.

iLietuviu RateliuoseI

BRIGHTON PARK.
Draugijų vestuvės ir 

krikštynos.
šioje lietuvių kolonijoje jau 

nuo senai gyvavo dvi mažos 
draugijos, būtent Adomo ir 
Jievos ir Laisve Lietuvos. Da
bar tos dvi draugijos susivie
nijo į vienų po vardu Lietu
vių Laisvės Pašalpos Kliubas.

Kiek laiko atgal lietuviai my 
lėdavo tverti daug mažų drau
gijų, bet dabar jie jau pamatė, 
kad sų mažom draugijom daug 
kas nuveikti negalima.

Ir toks apsireiškimas lietu
vių tarpe be abejo yra pagei
daujamas. Nes mat, ir prie
žodis sako, kad kur daugiau 
stos, ten daugiau nugalės.

Šitos dvi draugijos atskirai 
buvo nežymios nei nariais, nė 
turtu. Bet dabar susivieniju
sios į vieną jos sudaro 146 na
rius ir penkiolikų šimtų dole- 
rių kapitalo. į y

Yra dar ir daugiau mažų at
skirų draugijų šioje kolonijoje. 
Butų pageidaujama, kad ir jos 
prisidėtų prie šio kliubo. Nes 
tuomet visi susijungę sykiu ga
lėtume kur kas daugiau nu
veikti, negu dabar atskirai 
veikdami.

Kaip girdėti *šis kliubas ren
gia basket pikniką nedčlioj, 
liepos 16 d., Leafy Grove Wil- 
lo,w Springs.

— J. Alenksandravičius.

BRIDGEPORT.
Dar apie Radiofoną.

Vakar musų koresponden
tas rašydamas apie radiofoną 
Naujienų Bridgeporto sky
riaus ofise inatyt nevisai tei
singai buvo informuotas. Ra
diofoną įtaisė ne V. Graičiunas, 
bet Bronislovas Varašauskas. 
V. Graičiunas yra tik jo padė
jėjas. Radiofonas yra Br. Va- 
rašausko nuosavybė.

Radiofonas bus laikomas 
Naujienų ofise dar geroką lai
ką ir norintieji pasiklausyti ra
diofono koncertų žmones gali 
ateiti tuojaus po aštuonių kiek
vieną vakarą. Pasiklausyti ga
lima dykai. — Rep.

Pranešimi
Bridgeport. — Apšvietus Jaunų 

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

North Sides Draugijų Sąryšio extra 
susirinkimas įvyks panedėlyj, liepos 
17 d., Liuosybės svetainėj. Be dele
gatų į šį susirinkimą kviečiamos yra 
ir priklausančių Sąryšiui draugijų val
dybos, pasitarti dėl varžančio ateivius 
biliaus. — Komitetas.

Draugija Lietuvos Ūkininkas laikys 
savo pusmetinį susirinkimą sekmadie
ny, liepos 16 d., 1 v. p. p., M. Melda- 
žio svet., 2242 W. 23 PI. Visi nariai 
malonėkite būtinai Įaiku susirinkti, 
nes yra daug svarbiiį reikalų aptarti, 
Kas neatsilahkys, bus baudžiamas!

— Valdyba.

Town of Lake. — Dr-stė Sv. Kaz. 
Karalaičio iš priežasties šv. Kryžiaus 
par. pikniko laikys savo pusmetinį su
sirinkimą subatoj, liepos 15 d., .8 v. v., 
paprastoj svet. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti.

— Nut. Rašt. K. Valkauskas.

PRANEŠIMAI
Melrose Park. — Dr-stė Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų laikys savo mėnesi
nį susirinkimą sekmadieny, liepos 16 
d., paprastu laiku, Vaičiulio svet, 23 
ir Lake gt. Visi nariai malonėkite 
susirinkti. Ši draugija sumažino įsto
jimo mokestį iki 1 dol. iki rugsėjo mė
nesiui. Norintiems prisirašyti dabar 
gera proga.

— K. Vaicekauskas.

Didelį pikniką rengia West Pullma- 
no Liet. Pašalp. Kliubas nedčlioj, lie
pos 16 d., P. Kareckio darže, 123 ir 
Union Avė. gt. Pradžia 1 v. p. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.
. — " ■ *•""• »

SLA. 174 Kp. susirinkimas bus lie
pos 16 d., 10 vai. išryto,, po num. 238 
W. 51 St. Draugai ir draugės, malo
nėkit visi atsilankyti laiku, ir kurie 
esate neužsimokėję mėnesinių duok
lių, malonėkite užsimokėti.

—Sekr. J. B.
Brighton Park. — Lietuvių Laisves 

Pašelpos Kliubas rengia puikų “bas- 
get” pikniką nedčlioj, liepos (6 d., 
I^eafy Grove Willow Springs, 111. Pub
liką kviečiame gausiai atsilankyti.

—Komitetas.

Atšaukiamas išvažiavimas. Prane
šu, kad pirmiau garsintas A. L. T. 
Sandaros 25tos kuopos išvažiavimas 
nedčlioj, liepos 16 d., Beverly Hill, ne
įvyks. Išvažiavimas atidėta ant to
lesnio laiko iš priežasties besiartinan
čio gatvekarių streiko, kuris gali įvyk
ti tuo laiku. — Sekr. K. Vilkas.

Draugyste Lietuvių Tautos Atgim
dęs rengia šaunų išvažiavimą nedčlioj, 
liepos 16 d., į Beverly giraitę. Bus 
programas ir pietus. Važiuokit Ash
land—87 gatvekarių iki galui linijos. 
Eikite į vakarus. — Valdyba.

Išvažiavimas su užkan
džiais

rengiamas Draugystės Lietuvių 
Tautos Atgimties, nedėlioj, lie
pos 16, 1922, Beverly miškuose.

PASARGA: Važiuokite Ash
land, 87 karu iki galui linijos. Iš 
ten paeikite į vakarus, už gele
žinkelio ir ten rasite lietuvišką 
vėliavų su amerikoniška pa
puoštų vielų.

Pasilinksminimai prasidės nuo 
11:00 iš ryto, o pietai prie stolo 
bus duodami kaip 2 po vidurdie
niui. Šis išvažiavimas labai 
įdomus1, nes bus papuoštas: dek- 
lemacijoms, monologais ir dai
noms; taipgi ir įstojimas į 
Draugystę numažintą kaina. 
Norinti įstoti galite atsilankyt. 
Ir šiaip visi kviečiami atsilanky
ti tau iš važia viman kuoskaitlin- t 
giausiai.

Draugystės nariai, privalote 
būti pagal nutarimą.

Kviečia Komitetas.

ATGAL.

Pusė šimtmečio buvo už
imta vykinimui vaistinin- 
kystės. 1872 m., manymas, 
kad “priklumas yra naudin
gu” ir buvo laikoma pagodo- 
nėj sutaisymas, kuris buvo 
labai nepriimnas skonis ir 
kvapas, vienok buvo plačiai 
išsiplatinęs. Nepriimniu 
kvapu pienas iš smardžio- 
sios smalos (paprastai vadi
namas velnio mėšlų) buvo 
labai pageidaujamas ir vais
tininkams lengvai padaro
mos. Daugelis geriausių gy
duolių visai buvo nežinoma, 
pavyzdžiui cascara sagrada, 
geriausia liuosavimo gyduo
lė. Šiandien senovinės vais
tinės užleido vietą piukiai 
pirklystai ir vaistininkai 
gauna daugelį prirengimų 
iš specializuotų laboratori
jų. Gyduolės turi užganė- 
dint akis ir gomurį. Imk pa
vyzdžiui Trinerio Kartųjį 
Vyną! šita patikėtina gy
duolė geriausia nuo vidurių 
užkietėjimo, gasų viduriuo
se, galvos skaudėjimo, pras
to apetito ir kitų pilvo ne- 
smągumų ir priimnas naudo
jimui. Cascara sagrada yra 
pamatinė sudėtinė, prireng
ta Trinerio laboratorijos pa
tyrusių chemikų, šu visais 
moderniškais įrengimais 
pagal jų pačių prisakymą. 
Vasaros mėnesiuose, jei nori 
smagiai jaustis, turi turėti 
Trinerio Kartųjį Vyną ant 
rankų! Jį pardavoja vais
tininkai, arba vaistų parda
vėjai.

Kaip aš skalbiu 
savo drabužius.

Aš esu senos mados, vienok 
tikiu, kad dabar mes turime 
daug geresnius įrankius, maši
nas, ir materijolą kokių musų 
bobutės neturėjo, tečiaus jos at
likdavo darbą kitokiu budu.

Dėlto aš ir dabar visuomet 
mirkau savo drabužius. Po su- 
skyrimui aš sumerkiu juos į Rin
so, vartodama užtektinai, kad 
padarius gerai muiluotą, taip 
kad jis tvertų ir tada, kada dra
bužiai būna sumerkti. Aš 'lei
džiu jiems mirkti per valandą ar 
daugiau — jeigu aš turiu kitokį 
būtiną darbą — kadangi aš at
radau, jog Rinso nė biskučio 
nepažeidžia drabužių, o tik jis iš
ima purvus labiau negu bile 
koks kitas muilas.

Potam aš išplaunu juos. Pir
mu syk plaunant vanduo yra 
baisiai purvinas,, bet kožnas 
krislas atmirkusio purvo, reiškia 
daug mažiau trinimo. Kas tre
čia ar ketvirtų savaitę, aš virinu 
mano baltuosius drabužius išsky
rus multinus, suprantama, var* 
tojant užtektinai Rinso, kad pa
darius minkštą šarmą.

ASMENŲ JIESKGJIMAI
JIEŠKAU SAVO ŠVOGER1Ų, 

Petro Lodeigio ir Jono Janūlionio; 
abu Biržių par., Panevėžio apskr. Mel
džiu atsišaukti, arba žinanti juos teik
sis pranešti.

JURGIS VILIUŠIS,
2425 So. Oakley Avė., 

Chicago, UI.

JIEŠKAU DRAUGO RAMUSIO 
Kauniečio, iš Pandėlio valsč., Valiuliš- 
kių kaimo. Taipgi jieškau ir kitų pa
žįstamų.

JOHN PILIPOWIČIUS, 
3732 Deodor St., < 

Indiana Harbor, Ind.

APSIVED1MAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos ar našlės be vaikų, apie 25 me
tų senumo. Su pirmu laišku ir pa
veikslą malonėkit prisiųst.

Z. L. LAURINAITIS, 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU APSIVtDIMUI MERGI- 
nos arba našlės; gali būti ir gyvanaš
lė nuo 25 iki 35 metų. Norinčios ap
sivesti atsišaukit, tik ant juoko ne
rašykit. Kreipkitės laišku, kaip iš 
Chicagos, taip ir toliaus. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. M. R., 1739 South 
Halsted St., Chicago.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI.MERGI- 
nos, našlės su 1 arba 2 vaikams, arba 
gyvanašlės nuo 24 m. iki 35 metų. 
Esu iš mainų atvažiavęs, turiu 38 me
tus amžiaus. Kreipkitės laišku; at
sakymą duosiu kiekvienai. M. T. A., 
1600 S. Union Avė., Chicago, 111.

JIEŠKAU MERGINOS ARBA NA- 
šlės, apsivedimui ne jaunesnės kaip 52 
m. ir nesesnės kaip 42 m. Meldžiu 
prisiųsti fotografiją, kurią sugrąžįsiu. 
Esu 43 m. amžiaus, turiu gerą paty
rimą prie visokių darbų ir biznio. Lai
šku kreipkitės Naujienos, 3210 South 
Halsted St., Box 136.

ISRENDA VO JIMUI ~
PARENDAVOJU ŠTORĄ SU 

4 pagyvenimui ruimais. Renda 
pigi, vieta tinka visokiam biz
niui.

2547 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARlįT
KAMBARIS dviems vaiki

nams arba vienam, su valgiu, ar 
be valgio.

1616 S. Halsted St.

RENDAI kambarys dėl 1 arba 2 
merginų. Skrybėlių krautuvėj. 

3112 S. Halsted St.

ANT RENDOS KAMBARYS VIE- 
nam arba dviem vaikinams, su valgiu 
kambarys žiema šiltas, maudynė, elek- 
trikos šviesa ir kiti visi parankumai, 

Atsišaukite:
3247 So. Union'Avė., 

Antros lubos iš fronto

PARANDAVOJŲ Kambarį dviems 
vaikinams, arba vienam, arba mergi
noms, ar vedusiai porai — pigiai, su 
valgiu, ar be valgio. Kambaris dide- 
delis ir šviesus.

J K
703 W. ’21st Place,
2-os lubos, priekis

PARENDAVOJIMUI didelis 
kambaris su rakandais vedusiai 
porai, arba 2 merginoms. Graži 
apiclinkė.

6955 S. Talman Avė.

JVAIRĮIS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

1Bma~darbiWi(į~
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBiNIN KŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierinių atmatų. 
Gera alga. Kreipkitės: Republic 
Waste Paper Co., 1039 W. Con- 
gress St., near Morgan.

REIKIA 50 merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, nuo šmotų,
t American Insulated Wire Co., 

954 W. 21st St.
REIKIA 10 patyrusių moterų 

skudurų sortavimui,
MR. GOLDMAN, 

1017 S. Fairfield Avė.

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. Atsišaukite t,uoj Naujienos, 3210 
S. Halsted St. numeris 130 arba tel. 
Yards 1496.

REIKIA

MERGINŲ 100 MOTERŲ

16 iki 25 metų patyrusių ope- 
ruotojų foot preserių ir punch 
preserių. Patyrę operuotojos ga
li padaryti iki $30 į savaitę. Ga
lime panaudoti kelias pradines— 
mokintis apie 18 metų. Atsi- 
neškit gimimo metrikus. Ateiki
te pasirengę dirbti 7:30 ryto.

VICTOR MFG. & CASKET CO., 
5750 \V. Roosevelt Rd.

REIKIA apsukrių merginų, 
tai-pe 18 iki 25 metų, dirbti 
prie dešrinių žarnų. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

Kreipkitės į superintendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASS1NG CO.

1016 W. 63rd St.

REIKIA moterų skudurų sor- 
tavimui. Gera alga, nuolatinis 
darbos.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIADARBININKy
VYRŲ ___

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimv 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 M r. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

REIKALINGAS VIRĖJAS (COOK) 
kuris moka gerai gaminti lietuviškus 
ir amerikoniškus valgius. Mokesti'’ 
sulyg patyrimo darbe: nuo 35 iki 45 
dol. savaitei.

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2177

REIKIA dešimts gerų vyrų 
prie lumberio darbui į baksų dit 
byklą. $3.50 į dieną.

Rip sawyęrs,
Cross eutters,
Hand nailers.

DAV1D G. MAXWELL, 
44th & Ručine Avė. 
Union Stock Yards.

REIKIA 50 vyrų prie dirbtu 
vės darbo. Gera mokestis.

AMERICAN INSULATED 
WIRE CO.,

2025 So. Morgan St.
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKALINGAS kukorius, tu 
ri turėti patyrimą.

Atsišaukite: 
JUCIUS,

3239 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui saliunas visokių tautų 

apgyvento vietoj. Biznis daromas ge
ras. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3564 So. Halsted St.

PARSIDUODA Restaurttcija geroj 
vietoj Englewood, geri fixturei ir 
stalai, 
ant 
tuo

KEIKIA bučerio kuris moka 
savo amatą. Turi mokėti lenką 
kalbą.

2602 W. 23 St.

PARDUODU PIGIAI SALIŪ
NĄ.

MRS. ADOMAITIS, 
5438 So. State St.,

\ Chjcago.

geri fixturei
Priežastis pardavimo patirsit 

vietos. Matykit savininką po ši- 
adresu:

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

DIDELIS BARGENAS NAMAI ŽEMĖ

REIKIA vyrų į geležies atma
tų jardą.

Atsišaukite.
PEOPLES IRON & METAL CO.

5835 S. Loomis Blvd.

PARDUODU BUČERNŲ IR GRO- 
sernę; geri fixturei ir geras biznis, 
visokių tautų apgyventa. Parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant automobilio 
iš priežasties turiu du bizniu, negaliu 
abudu varyti. Jieškanti biznio, atsi
šaukite dienoms į štorą 2136 S. Hals
ted St., vakarais nuo 7:30 iki 10 
landai į ofisą.

3342 So. Halsted St., 
Klauskite Antano Bružo.

va-

PARDAVIMUI GARADŽIUS PRIE 
didelio bulvaro South Side. Pelno ne
ša iki $2,000 į mėnesį. Galima pirkti 
su bizniu, ar tik vieną garadžių. No
rintis pirkti, o neturėdamas visų cash, 
imsiu namą į mainus už cash. Savi
ninkas: Fr. Palosky, 5046 S. Kolin 
Avė., Tel. Lafayette 2928.

PARDAVIMUI grosernė; prie 
žastis pardavimo — savininkas 
važiuoja į Lietuvą, — parduosiu 
pigiai.

717 W. 21st Place

5 kambarių namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynės, didele 
barnė ir vištininkas, lotas 52 pėdų plo
čio ir 125 pėdų ilgio, 1 karvė ir apie 
40 vištų, yra labai geroj vietoj, netoli 
nuo gatvekariu linijų, 2 blokai nuo 103 
gatvės ir 2^ 
Del 
šiuo

Didelis bargenas, pardavimui mūri
nis namas, 2 flatų, po 4 kambarius, 
vanos, elektros šviesa, 5 metų senumo, 
rendos neša $50 į menesį, patogioj 
vietoj, prie Richmond St., tarpe 44tos 
ir 45tos gatves. Kaina tik $6300.00.

“ > nuo Vincennes Avė. 
didesnių informacijų kreipkitės 
adresu:

F. M. JOGMINAS,
11247 Michigan Avė., 

Roseland, III.
Telefonas Pullman 0439

Pardavimui kampinis lotas, prie 44 
ir California Avė., dydžio 49x125 PI., 
labai gera vieta dėl biznio, pačiame 
centre lietuviškos kolonijos Brighton 
Parke, parsiduoda labai pigiai. X

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 padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6894.

DARBININKŲ reikia, kaipo 
page'lbininku prie mašinų — nuo 
šmotų darbas — patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite prisirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.,

PARDAVIMUI grosernė ir sa 
dainių krautuvė. Biznis geras, 
renda pigi; yra pagyvenimui ruL 
mai. Pardavimo kaina prieinama 

5129 S. Halsted St. /

PARDAVIMUI saliunas, turiu 
apleisti miestą, visi įtaisai yra 
savi. Parduosiu pigiai.

3901 So. Federal St.

GREITU LAIKU PARSIDUODA 
puiki farma visai arti Chicagos, visos 
naujos niašinos, geri budinkai, su vi
sais gyvuliais ir paukščiais. 72 ake-. 
riu žemės ir visa dirbama. Del infor
macijų kreipkitės į Central Mfg. Dis- 
triekt Bank, 1112 W. 35th Street. 
Boulv. 6310, arba Repub. 4066 ir 
Yards 4292.

Apart minėtų bargenų mes turime 
daugelį švarių namų ir lotų labai ge
rose vietose ir už pigią kainą, kreip
kitės pas:

SALDUKAS & LUCAS, 
4340 So. California Avė., Chicago, III.

Tol. Lafayette 3968

REIKIA MŪRININKŲ

218 E. 69th Place, 67th ih Rid- 
geland, 6810 Ridgeland; 70th & 
Chappel'l, 73rd ir Phillips; 76th 
& Union, 51st ir Woodlawn. 
Nuolatinis darbas visą dieną. 
TURNQUIST CONSTRUCTION 

COMPANY,

REIKIA vežėjų prie dubeltavo 
vežimo.

Kreipkitės tuoj:
D. GOLDSTEIN,
3216 W. 13th St.

BEIKI A karų taisytojų wood 
body freight karių, nuolatinis 
darbas, geras nuo šmotų.

THE STREETS CO.,
West 48th and So. Morgan St.

REIKIA bučerio suprantančio 
savo darbą. Geram darbininkui, 
gera mokestis.

858 W. 33rd St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI PIGIAI 6 KAM- 

barių rakandai: walnut miegkamba- 
rio, vvalnut valgomo kambario, velou- 
ro ir odos gyvenamo kambario setai; 
grojiklis pianas, geras phonographas, 
kaurai ir ant grindų pastatoma lem
pa. Parduosime atskirai.

4643 S. Michigan Avė.

lem-

PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 
8 kambarių flato. Riešuto medžio 
miegamas kambarys, parlioro rakan
dai apsiūti skūra. Kaurai, fonogra
fas, grojiklis pianas, lempa pastato
ma ant žemės ir tt. Turiu parduoti 
iki rugpjūčio Imo.

4643 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 4-RIŲ RUIMŲ RA- 
kandai. G*1 ima gauti ir rumus ren- 
davoti; gera proga jaunavedžiams. Tu
ri būti parduoti greitu laiku ,nes iš
važiuoju į Lietuvą.

3328 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIU RA- 
kandai. Rakandai gerame padėjime, 
parduosiu pigiai. Pirkęs rakandus, 
galės tuose kambariuose gyvent.

M. BALSIS, 
3126 Lowe Avė. 

2-os lubos

PARDAVIMUI rakandai 4 
ruimams. Turiu parduoti grei
tu laiku ir už pigią kainą. 4800 
Gunninson Avė. & Cicero Avė., 
Phone Kildare 4953.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI (Jeffry) au

tomobilius 18 metų gerame sto- 
vyj. Parduosiu pigiai. Priežastis 
— pardavimo neturiu kur laiky
ti. 3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 5 PASAŽIERŲ 
automobilius geram stovyje, 
siu lotą kaipo mainų.

Atsišaukite pas
J. J. ZEWERT,

4400 So. Kedzie Avė.
Prie Archer Avė.

Priim-

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Marmon, model 34, vėliausios mados 
išrodo kain naujas. Parduosiu labai 
pigiai. Kas nori gražų karą ateik 
nupirkti.

8240 So. Union Av»,

PARDAVIMUI saliunas, lietu
viais ir lenkais apgyventoj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas nuo senų 
alkų. Savininkas turi apleisti 

Chicago. 4660 Wentworth Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai groser- 
ne ir saldainių krautuvė — ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Turiu 
parduoti į trumpą laiką. Kreipki
tės prie sav. 4523 S. Honore St.

PARDAVIMUI pigiai kriaučių 
šapa, priežastis, savininkas ren
giasi važiuoti j Lietuvą. Atsišau
kit, 350 Kensington Avė., Chi
cago, III.

GREITAM PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė naujos mados įtaisy
mai “Fivtures” ir “Stock” .tavorų. 
Randasi “South Side” 67th St. & Blvd. 
Turi būt parduota tuojaus. Pasisku- 
nnkit pasinaudot proga. Labai pigus 
pirkinis. Atsišaukit.

3331 S. Halsted St., R. E. Office.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių Storas visokių tautų apgyven
to] vietoj. Biznis išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, nes aš esu našlė, ne
galiu biznio užžiurėti.
Atsišaukite:

Tel. Boulevard 1072.

PARSIDUODA PUIKI PEKARNĖ 
lietuviu ir svetimtaučių apgyventa 
vieta, biznis gerai išdirbtas, kepa po 
1000 duonų į dieną, parsiduoda pi
giai. Priežastis pardavimo, savinin
kas apleidžia miestą. Atsišaukite į 
Grant Works Reol Estate1, 4917 W. 
I4th St.. Cicero, III. Tel. Cicero 6723.

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

15267 Vincennes Rd., 
Harvey, III.

PARDAVIMUI pigiai vaisių ir dar
žovių (fruit) krautuvė biznis išdirb
tas, pigi renda.
Atsišaukit greit, nes turiu išvažiuoti 
į Lietuvą.

301 E.
Kensington.

Yra pagyvenimas.

115 St.,

PARDAVIMUI grosernė biznis iš
dirbtas, per daug metų (casb) cigarų, 
tabako, ice creamo kendžių ir visokių 
mažų reikmenų, nepraleiskite progos.

Klauskite:
2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI įvairumų 
tuvė. Gera vietą žmogui 
bančiam lietuvių ir lenkų 
bas. .

4226 Archer Avė.

krau 
kal-
kal-

PARDAVIMUI saliunas; pusė 
arba visas. Vieta apgyventa vi
sokių tautų, biznis geras.

5339 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arklys, veži
mas ir visi petlioriški įrankiai 
gera proga. Parduosiu pigiai.

2917 S. Lowe Avė.

EXTRA!
Pardavimui saliunas, nes savi

ninkas trumpame laike apleidžia 
Chicago.

Tel. Humboldt 5954

PARDAVIMUI garadžius, biz 
nis išdirbtas ir vieta labai gera, 
—kito garadžiaus arti nėra. Vie
ta randasi arti bulvaro ir prie 
bizniavos gatvės South Sidėj. 
Atsišaukite tuojaus. Klauskite: 
Anton Visbaras, 3241 S. Halsted 
St., antros lubos.

KAS NORI UŽSIDĖT BUČERNE 
arba grosernę, pirkit pigiai “aisbaksi, 
skėlas” ir kitus įrankius. Parduosiu 
greit ir pigiai.

Atsišaukit:
MIKE GARBACZ, 

10506 Erickson Avė 
Ptfllman, III.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS MU- 
rinis namas 3600 Lowe Avė. Storas 
ir 3 flatai. Mūrinis garadžius pasta
tytas pereitais metais, vietos dėl 2jų 
mašinų. Parduosiu už $10,500, pusę 
įmokėti ,kitus ant pirmo morgečio už 
6%. Atsišaukite P. Zelnis, 2928 Elston 
Avė., Phone Juniper 2714.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ (BA- 
kery) geroj vietoj, geras pelnas. Prie
žastis pardavimo — liga. Turi būti 
parduota greit. Kas pirmas tas lai
mės.

Naujienos,’ 3210 S. Salsted St., 
num. 134

PARDAVIMUI už bargeną, 
piet-rytinis, piet-vakarinis ir 
šiaur-vakarinis kampai, 15-os gt. 
ir Kolin Avė. Lotai 23x125 pėdų 
ir liuosi nuo specialių mokesčių. 
S. II. Rosenthal — Central 2642.

PARDAVIMUI didelė krautu
vė lietuvių kolonijoj, 10824-26 
Michigan Avė., Chicago, III. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos. Tavoras yra vertas 
$26,000. Nepraleiskit geros pro
gos, nes nevisada galit atrast to- 
dą, arba gali partneris atsišauk- 
;i ir būti pusininku.

Tel.: Pullman 5190.

EXTRA VIENA Iš DVIEJŲ
Pardavimui grosernė, ice cream ir 

kendžių krautuvė; taipgi bučemės vi' 
si įrankiai. Galima ir šviežią mėsą 
laikyti. Biznis senas, gerai išdirbta. 
Vieta apgyventa lietuvią arba par
duodu 4 akrų vietą farmą prie Chi
cagos. Savininkas A. Raugelis, 3537 
So. Wallacc, St.

PARDAVIMUI DIDELĖ GROSER- 
nė. Biznis išdirbtas, renda pigi. Kam
bariai dėl pagyvenimo. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
3425 So. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS BRTG- 
hton Parke — lietuvių, vokiečių ir ki
tų tautų apgyventoj kolonijoj. Biznis 
išdirbtas per daugelį metu. Parda
vimo priežastis važiuoju į Lietuvą.

2519 West 43rd St.
Phone Lafayettee 4472

TURIU PARDUOTI REGISTER, 
nuo lc. iki $20.00. Gramafoną 6 mėne
siai kaip dėvėtas, taip kaip naujas. Pi
anas dėvėtas, bet gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai už pirmą tinkamą 
pasiūlymą.

3231 So. Halsted St., 
štoras.

PARDAVIMUI PIGIAI SALDAI- 
nių ir groserio krautuvė. Biznis iš
dirbtas. Gera proga vedusioms žino
ti ienas. Priežastis pardavimo —
vaikinas ir vienam persunku.

Atsišaukite:
332 Knsington Avė., 

Kensington, III.

esu

BRIGHTON PARK
Pardavimui saliunas ir bučernė ant 

G kampų tik 1 saliunas per 3 blokus, 
šiaip ir taip tik ta viena bučernė. 
Vieną iš dviejų galite pirkti.

2559 W. 39th St., 
Pershing Road.

PARDAVIMUI PIGIAI KAMPINIS 
saliunas prie dviejų gatvekariu. Biz
nis išdirbtas, tirštai lietuvių apgyven
ta vieta ir kitų tautų. Ateikit apžiū
rėti ir patys persitikrinsit, kad gera 
vieto.

11501 So. Michigan Avė., 
Kensington, 111.

KRIAUČIAI, TĖMYKIT

Pardavimui kriaučių šapa ir gent’s 
furnishing krautuvė. Stakas vertas 
$2.000 ir fixtures $1,500' verti.

Lysas geras, renda pigi.
Pardavimo priežastis—labai svarbi.
Norinti išnaudoti gerą proga atsi

šaukite (.Teitai. Pirmutinis, laimės.
Kreipkitės nedėlioj iki 4 vai. po 

pietų.
ROSELAND PEOPLES TAILOR 

10715 Michigan Avė. 
Roseland, III. 

Tel. Pullman 7219

PARDAVIMUI 2 bučerngs. 
priežastis pardavimo važiuoju į 
Lietuvą. Bučernes randasi.

1407 So. Morgan St. ir 
13(\0 W. 14th St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage ir 2 lotai. Kaina $2,600.

5540 So. Kolin Avė.
Imkit Archer-Cicero karą

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

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

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

kasdieną.

BIZNIERIAI TĖMYKIT
štai jums auksine proga, pardavi- 

vui naujas muro namas 3jų aukštų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius ir štoras 
su 3ims kambariais užpakalyj. Namas 
įtaisytas pagal šjps^ mados; lyso nėra, 
randasi geroj biznio vietoj, South Si
dėj. Kaina $14,5Qp, Reikia įmokėti 
$4,000. F. J. Sze^pet, 4217 Archer Av.
.... ...................  “"■■r,"--------- --------------

ČIA YRA PROGA
Kurie norite pirkti namą arba mai

nyti biznį ant narnoj 2 flatų, naujas 
mūrinis namas, su visais naujausios 
mados įtaisymais, gražioje apielinkėj. 
Reikale kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

GERA PROGA GERAM BIZNIERIUI
Naujas mūrinis bizniavus namas 

ant kampo. Gražiausioje vietoje na
mas, tinkamas bile kokiam bizniui. 
Geras dėl saliuno, dabar yra tuščias, 
nėra lysto. Skubinkitės, greitai atsi
šaukit. Parduosiu pigiai aiba mainy
čiau ant mažesnio namo, loto, farmos, 
bučernčs arba ant kitekio gero biznio. 
Atsišaukite greitai. Tasai namas tur 
būt parduotas arba išmainytas šitą 
mėnesį. Kas pirmas tas laimės. Kreip
kitės pas

FRANK G. LUCAS,
4116 So. Archer ,Ave. Chicago, III., 

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI BIZNIAVA PĖA- 
pertę šiaur-rytinis kampas Halsted ir 
31-os gatvių, 75x128, kaina 35,000. 
Tinkantis automobilių patarnavimui ir 
sales room. Dubeltava gatvekariu li
nija ,transferinis kampas, dabartiniai 
įrengimai, vieno aukšto mūras, už 
krautuvę rendos gaunama $350 į mė
nesį. Lysas, išmokėjimai. $10,000. 
Savininkas 2603 S. Halsted St.

Lowe Awc., arti 32-os, 4 kambarių 
mūrinė cottage $1,600. Išmokėjimai, 
$800 cash. Kreipkitės 2603 S. Hals
ted St., pirm 8 vai. vak.

Union Avė., arti 36-os, 8 kambarių 
cottage, 2 rendos, 2 lotai. Kainu 
$3,300. Priimsiu $1,000 cash, likusius 
mėnesiniais mokesčiais.

Kreipkitės: 2603 S. Halsted St., 
pirm 6:30 vai. vak. «

May gatvė, tarpe 76 ir 77-os, dide
lis 30 pėdų lotas, su įtaisymais, ir iš
taisyta gatvė; cemento šalygatviai, 
suros; vanduo, vertas $1,500. Kaina 
$1,250. Kreipkitės Mane, savininkas, 
7546 Peoria St., pirm 8 vai. vak.

PARDUODU ARBA MAINAU 
gražią farmą, netoli nuo Mihvaukee, 
153 akerių; 100 ak. dirbamos, 53 ak. 
ganykla, žemė pirmos klesos; dvarski 
budinkai, ant krašto gražaus ežero 
kur randasi dideli summer resortai; 
gražus miškas, vertas $4,000; 4 geri 
jauni arkliai, 12 melžiamų karvių, 3 
telyčios, 200 vištų ir daugybės vištu- 
kų; daug žąsų ir ančių, visokios ma
šinos ir užsėti laukai. Ant greito 
pardavimo, parduosiu pigiai už $17,- 
000 arba mainysiu ant Chicagos pro- 
pertės.

Turinti gerą namą, atsišaukite nuo 
7:30 iki 10 valandai vakarais, nedėlio- 
mis nuo 11 iki 4 po pietų į ofisą.

3342 S. Halsted St.
Klauskit Antano Bružo.

PARDAVIMUI KAMPINIS LOTAS 
60x125 pėdų. N. E. 84th Place ir 
Blackstone Avė. Parduosiu už $1,500 
cash.

šitas yra didžiausis bargenas ant 
South Sidės.

Mes pabudavosime namą, jeigu Jus 
užmokėsite cash.

4

Likusius galėsite mokėti kaip renda.
J. HOCHSTADTER CO., 

Room 1128, 
127 N. Dearborn St.

Central 6693

3 NAUJI MŪRINIAI 2 FLATŲ 
namai, 25% pigiau, negu pastatymas 
kainavo.

Moderniški 5 ir 5 kambariai, miego
jimui porčiai, skiepas ir didelis ant- 
aukštis, netoli 37-tos gatvės, į rytuš 
nuo McKinley Parko.

$1,000 cash už vieną namą, ir $3,000 
paims tris. Likusi suma pagal suta
rimą . Pirk visus, nes lengvai gali 
parduot.

Uždirbdamas $4,000'.
E. J. Batten, 118 N. La Šalie St.

Tel. Main 2213. Patik mane nedėlioj 
3721 S. Paulina St., nuo 2 iki 5 p. p.

PERSKAITYK ŠĮ APGARSINIMĄ. 
Pardavimui labai pigiai namas garu 
šildomas 6 kamb. ir prie tam yra so
das iš 6 lotų. Sode vaisinių m«<lžh 
su vaisiais yra 9 vyšnios, 8 obelys, j 
pvčios, 2 grušios, vynuogių, yra apie 
15 bušelių. Yra agrastų, aviečių, ser
bentų, žemuogių ir visokiu daržovių 
ir kornu. Yra mažiuke ržeme. žie
mos laike dėl Saločių, 2 šantės dėl viš
tų ir 2 šantės (leį .nąsidėjimn. Parsi
duoda iš ligos priežasties, labai gera 
n rega kiekvienam, ateikit apžiūrėti 
sodą pas savininką. ,

12131 So. Union Avė.
W. Pullman, III.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas ir skiepas pilnai įrengtas. 
Mašinšape ir garadžius, 10 kambariai 
flatas viršuj. Gera proga, kur gali
ma pinigų uždirbti, taipgi gaso sto
čiai, 3 gatvės Peoria, Canalport ir 
21-ma. Turiu greitai parduoti.

2 aukštų mūras ir skiepas, bizniava 
prapeitė: krautuvė ir 6 kambarių fla
tas viršuj, garadžius užpakalyj, prie 
Halsted ir arti 35-os gatvių. Tinka 
visokiam bizniui. Apleidžiu miestą. 
Matykit ar kreipkitės:

S. G. TUPONICH,
1315 W. 18th St., Tel. Canal 1640

PARDAVIMUI medinis na
mas, 4 kambarių, 2 lotai, 2 bar- 
nės, aptverta; daug vištų ir an
čių. Parduosiu viską sykiu. Pi
giai. 3633 W. 55th PI.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 flatų mūras; pečium apšildomas, vi
si po 4 kambarius, A. 1 padėjime. 
2615 Emerald Avė. Šis yra bargenas, 
matykit mane šiandien C. Kibort. 
LIBERTY LAND & 1NVESTMENT

COMPANY,
3301 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 6775

PIET-RYTINIS KAMPAS 36-os ir 
Wallace gatvių. Vieno aukšto su 
krautuve namas ir barnė užpakalyj. 
Priimsiu $500 cash likusius mėnesi
niais išmokėjimais. Kreipkitės prie 
savininko 2603 S. Halsted St. pirm 8 
vai. vak.

3713 Emerald Avė. 4 ir 4 kambarių 
cottage, abiejuose elektra šviesa ir tt. 
Priimsiu $500 cash, likusius mėnesi
niais išmokėjimais. Kaina $2,000. 
Kreipkitės prie savininko 2603 So. 
Halsted St ‘, pirm 8 vai. vak.

3642 Union Avė., 2 aukštų muro 
namas 6 ir 7 kambarių, toiletai ir ga
sas. Priimsiu $1,000 cash, likusius 
mėnesiniais išmokesčiais. Kaina 
$4.1)00. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted St., pirm 6 vai. Vak.

3644 Union Avė., 2 aukštų medinis 
namas po 5 ir 6 kambarius, gerame 
padėjime. Priimsiu 8800 cash, liku
sius mėnesiniais IŠmokėjinvais. Kai
na 83.000. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted St.

3652 Union Avė., 2 aukštų medinis 
namas pn 4 ir 4 kambarius, gera prn- 
pertė. Priimsiu 8700 cash, likusius 
mėnesiniais išmokėjimais. Kaina 
82.500. Kreipkitės prie savininko, 
260^ S. Halsted Street.

368 E. 69th St.. 3 aukštų 
mūrinė krautuvė ir 2 flatai.
82.500 įm'-'kėjime, likusius mėneriniais 
išmokesčiais. Kaina 812.500. *Kreip- 
t-ites prie savininko, 2603 S. Halsted 
Street.

2712 Emerald Avė., 3 aukštu mūri
nis ramac, 3 fintu po 6 kambarius. 
Puikių nlv+u budinkas. gerame pndė- 
Ume, 81.500 z»nsh. likuriiin išm^kes- 
*iais . KreinVjt“s ir matvkit savinin
ką, 2603 S. Halsted Street.

TNRI BŪT PARDUOTA TUOJAU, 
150 akrų farma. 3 mylios nuo Blue 
Island, 111. ir 2 mylios nuo Harvey, 
III. Gera transportacija. Yra 9 mel
žiamos karvės, 6 priaugančios, 2 ver
šiai 5 mėn. senumo. 7 arkliai, 400 viš
tų, 30 žąsų, 60 ančių . Reikalingi pa
dargai, vežimai, pakinktai. 50 akrų 
kornų ,20/akrų rugių, 25 akrai avižų, 
4 kambarių namas su sodnu. Barnes 
ir vištų gardas. Kaina pigi. Paim
sime dalį pinigų. Kitus ilgam išmo- 
kėjimui. Turi būt parduota tuojau.

NATE FISHER,
157 St. & Kedzie Avė.

PARDAVIMUI PUIKUS BIZNIO 
namas ir kampinis 130x24 pėdų lotas. 
Iz>tas tinka dėl būdavojimo pekarnės. 
Parduodama viskas kartu arba atski
rai. Namas su bučcrne ir groseme, 
arba skyrium; apgyventa lietuviais.

4402 So. Wood St., 
2ros lubos iš fronto.

TURIU PAAUKAUTI TUOJAUS 
lotus, 2 lotai po 30x125 pd., po $300 
kiekvieną. Geras blakas, aukštuma, 
titulas gvarantuotas, netoli 63-ios 
gatvės gatvekariu. Savininkes

M. V. MINAHAN, 
50 W. Randolph St.

LOTAI RANDASI PRIE FAIR- 
field Avė., tarpe 69th ir 70th Sts, už 
$350 ir aukščiau. 1 blokas nuo Mar- 
ųuette Parko.

FRANK A. MULHOLLAND CO. 
6243 So. Western Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai.

STOCKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos 

L. KAUFMAN & 
State Bank 

114 No. La Šalie 
Chicago, III.

kaina 
CO.,

St,

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

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
• vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz- 
niavoms merginome, pasisiuvimui 
sau dresėa.

VALENTINE
DRESSMAKINO COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklaus darni.
Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.sn skiepu

Priimsiu
PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 

beismantas muro, ant 3-jų pagyveni
mų, parankus dėl biznio, elektra, ga- 

vanun xx ix«v* h*** v*.tūli 
būti greitai parduotas, nes važiuoju į 
Lietuvą.

Matykite savininką:
3440 Emerald Avė.

' Į sas, vanos ir kiti parankamai, 
I Imti Greitai narduotas. nes važi

NEPAPRASTI BARGENAI
Pardavimui 2 pagyvenimų muro na

mas 761 So. Kohnar Avė, 4-5 kamba
riai cimentuotas skiepas, elektra, ga- 
sas, maudynės, kiotmedžio baigimas, 
6 metų senas namas $6500.

Kitas 5 pagyvenimų, apačia muro 
viršus medžio, rendos $85.00 į menesį, 
elektra, gasas, namas labai geras, 
randasi 3245 S. Pamell Avė. $5000.

Kitas muro namas 2958 S. Wallace 
St. 4 pagyvenimai po 6 ir 5 kamba
rius ,saliunas ir didelė šokių salė, šil
tu vandeniu apšildomas, kiotmedžio 
baigimas, Storo marmuro grindys 
puikus saliuno fixturos, viskas sykiu 
$29000. Mortgage $17,500, ant 18 rąe- 
tų.

Taipgi turim šimtus namų ir biznių 
visose Chicagos miesto dalyse ir prn- 
miesčiuoso, jeigu norite ką pirkti ar 
parduoti ir gauti teisingą patarnavi
mą, ateikite prie

IDEAL RE AL ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
116 akerių išdirbtos žem-5s farma. Il
linois valstijoj. Gera žemė, 2 mylios 
nuo miesto, 60 dirbamos, daugybės 
vaisių.

F. MYSLIK,
2008 Blue Island Avė. 

Pilsner Restaurant

MAINAU 2 LOTUS IR 7 PASA- 
žierių automobilių, ant namo Chica
goj arba ant grosernės, dadėsiu pini
gų reikale. Lotai randasi Gary, Ind. 
arti Broadway. Atsišaukite 

2159 W. 22nd Place 
antros lubos iš užpakalio.

BARGENAS
Pardavimui 4 pagyvenimų mūrinis 

namas, su augštu beismantu, geroje 
apielinkėje, arba priimsiu į mainus au
tomobilių, lotus, ar bile kokį 
biznį, kaipo pirmą įmekejimą. Kreip
kitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

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

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

Master Sewing School
Plincipalaa 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampai Lake St. 4-fl.

KAS NORI PTGŲ IR GRAŽŲ NA- 
mą įsigyti, tegul pasiskubina, nes tu
riu greit parduoti — išvažiuoju j Lie
tuva. Namas 2 pagyvenimų po 6 
kambarius štorn«. Visi nmiios ma
dos pagynimai. Vieta netoli šv. Ka
zimiero klioštorians.

6955 So. Talmm Avė.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ MURI- 
nis namas, priešais Humboldt Park; 3 
po 6 kambarius, karšto vandenio šilu
ma, užpakalyj mūrinė cottage. Kai
na $14,500. Rendos neša $223; mor- 
gečiaus $10,000.

2919 W. Division St., 
pirmas flatas.

PARDAVIMUI 42 AKRŲ MASON 
County, Mich. Vi dirbamos, maža stu- 
ha: obelys, grušios ir slyvos. 14 my
lios prie ežero prieina; puikiausia že
me. netoli bizniavo miesto; mokyklos 
ir bažnyčios, lietuvių kolonijoj. $40 
akeris, dalį įmokėt. Peter Budrik, 3434 , 
W. 65th St. Tel. Republic 4876. šau
kit nedėlioj.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

PARDAVIMUI NAUJAS 4 K4M- 
bariu namas su extra lotu, aržuob 
baigtas, cimentuotas skiepas, su vė
liausios mados jtaisvmais labai gra
žinį dalvi miesto. Galima pirkti su 
labai mažę! nlnitnj. Priimsiu 
cash automobiliu arba lotą. 

3249 Ncenah Avė.

PARSIDUODA NAMAS 5 KAM- 
barių; elektra, vana ir kiti naujausios 
mados pagerinimai. Namas naujas 8 
metai kaip pastatytas. 4 lotai, gražus 
daržas, didelis tvartas, garadžius 1 
automobiliui, 60 ančių. 60 vištų, 1 ge
ra karvė. Gražus medžiai anlink arti 
Park Avė. savininkas. Frank Bagdo
nas 2853 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI VIENO PAGYVE
NIMO namas su elektra ir kitais 
rankum>ais parduosiu pigiai ir 
engvu išlvgų.

Atsišaukite nas
. J. YUSHKEWITZ,

44^0 So. Kedzie Avė., 
Prie Archer Avė.

pa- 
ant LEVESKIO MOKYKLA

uz

PARDAVIMUI farma, arba 
mainysiu ant namo ar mašinos.

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 AUKš- 
tų, bizniavus namas. Saliunas, ir už- 
nakalvi 4 dideli kambariai. Ant vir
šaus iš priekin 2 flatni po 5 kamba
rius, iš užpakalio du flatai po 4 kam
barius, cimontuntns skiepas, trasas, 
elektra, rendos $150 j mėnesi. Vertas 
813,500, bet greitam pardavimui par
duosiu su bizniu ir nianu $1,500 ver-

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų puikus, naujas murinis na

mas .su visais įtaisymais. Parduosiu 
abai pigiai arbo mainyčiu ant dideHo 
ar mažo namo Chiragn. Namas randa
si crržioį vietai prie Archer Avė. ne
toli Summnt. TU.

C. P. STTROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, UI

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

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

63 akenai žemes be gyvuliu. tės. Pardavimo priežastis nesutikimai
Rašykit. P. Sasnauskis 
Bronei Mich/

partneriu.
3912 So. Wallace St., 
Teh Boulevard 8979

MAINAU GPOSERNE IR BUČER- 
ne Into, entomobiliaus ar
nnt kitokin biznio. Krautuvė randa
si South Chicagoj.

Kreipkitės nas savininke.
5619 So. Lincoln St., 
Phone Republic 4623

PRIVATftS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madlson St.




