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Dar 3.000 žmonių 
žuvo Persijoj

“Bado blokada”
Vokietijai gręsia genera 

linis streikas
Ugniakalnis sunaikino miestą

Dar 3,000 žmonių žuvo 
Persijoj

100,000 gyventojų apleido 
mus ir bėga į lygumas.

na-

LONDONAS, birž. 18. — 
Naujas žemės drebėjimas Per
sijoj sunaikino aštuonius mie
stelius. Jame žuvo dar 3,000 
žmonių.

100,000 žmonių, kurių na
mus sunaikino pereitų savai
čių žemės drebėjimas, bėga pa
nikoje į lygumas.

Mokslininkai nužiūri, , kad 
yra ryšių tarp šio žemės dre
bėjimo, Vcsuvijaiis veikimo ir 
veikimo ugniakalnių ant Ha- 
vvaii salos.

sostinės, Teherano, apygardo
je, kur nėra pašto ir transpor
tacijos. Bet iš Kaspijaus jurų 
uosto Asteroborsk pagelbą rei
kėtų gabenti tik 160 mylių.”

Pasakojimas išsigelbėjusio.
Žemės drebėjime žuvo netik 

žmonės, bet ir žemiau kalnuo
se besiganę galvijai ir avys. 
Iš piemenų tik du išsigelbėjo. 
Vienam jų puolęs akmuo su
laužė koją. Tai viskas, kas iš
liko iš 3,000 ar 4,000 gyvento
jų penkiuose kaimuose. Sužeis
tasis nieko negali papasakoti 
kas atsitiko.
suvargęs. Bet jo draugas, 16 

berniokas, kuris jieškojo 
galvijų, sekamai 
apie ištikusią ka-

ganjizacijbs, kurios jgavo gtru- 
dų iš Maskvos.

Belgija sutinka nusileisti.

BRIUSELIS, birž. 18. — Su
žinota iš patikėtinų šaltinių, 
kad Belgijos valdžia yra pasi
rengusi sugrįšti prie savo se
nojo pieno kontroliuoti Ruhr 
distriktą tik pagelba techni
kų, kurių apsaugai butų duo
ta nedideli būriai kariuome
nes. Bet tai galį būti padary
ta tik tada, kada vokiečiai su
stabdys pasyvį priešinimąsi.

Tas sustabdymas priešini
mosi, apie ką Anglija ir klau
sinėjo Franciją ir Belgiją, tu
rėtų susidėti iš Vokietijos val
džios atšaukimo įvairių dekre
tų ir įsakymų, kuriais drau
džiama vokiečiams dirbti ir 
kooperuoti su francuzais ir bel
gais.

Buhr darbininkai tariasi ką 
daryt

Francuzų užgriebimas geležin
kelių gręsia okupuotajam 
raštui' badu.

Jis yra perdaug

m.
paklydusių 
papasakojo 
tastrofą:

“Aš vos

Baisi padėtis Persijoje
Iš kelių kaimų tik du žmonės 

išliko gyvi laike žemės dre
bėjimo.

18. _ “Mes 
apskaitliuoti 
Torbato že- 
sako Persi- 

“Bet mes

MASKVA, birž. 
vis dar negalime 
kiek žuvo žmonių 
mes drebėjime”, 
jos ambasadorius,
žinome, kad daug tūkstančių 
žmonių liko užmušta ir dar 
daugiau tūkstančių sužeista.

“Nesužeistieji neteko savo 
namų ir kitokio turto ir netu
ri maisto. Jie klaidžioja skur
de, niekurie maitindamiesi žo
lėmis ir šaknimis. Galbūt 
Amerika, visuomet taip duos- 
ni nelaimingesniems už save, 
galės mums pagelbėti?

“Persija yra neturtinga, o 
paliestasis distriktas yra už 
tūkstančio mylių nuo musų

spėjau surasti kar
ves giliame klonyje, kaip urnai 
žemė pakįlo po mano kojomis 
ir aš sukritaib Aš gulėjau nu
sigandęs, o karvės baimėje iš
bėgiojo į visas puses. Už kelių 
minučių aš pradėjau bėgti į 
savo draugų šėtras, kada ant
ras sudrebėjimas žemės parb
loškė mane. Tą sudrebėjimą 
lydėjo didžiausias trenksmas, 
tarsi butų sugriovę šimtas per
kūnų. Aš maniau, kad atėjo 
svieto pabaiga, nes kalnai 
griuvo ant manęs ir aš nedrį
sau daugiau judintis.

Kada pradėjo aušti, aš nu
ėjau į stovyklą, bet ji visa bu
vo palaidota. Tik vienas žmo
gus gulėjo pakrašty akmenų. 
Jis dejavo. ' •

“Prašvitus aš pamačiau, kad 
kur buvo musų kaimai palei 
šlaitą, dabar buvo tik plika 
akmens siena, tarsi velnių ka
ralius butų kalną nupjovęs sa
vo peiliu. Mano tėvo namų ir 
musų vfsų žmogių nepasiliko 
nė pėdsako ir visame klonyje 
nebuvo.jokio garso, išėmus de
javimo mano sužeisto draugo.”

kur ga-

kad vo- 
tartis su

Tavo Namas Francuzai užbaigė užgrie
bimą Buhr transportacijos

užgriebimus geležinkelių vadi
na “bado blokada.” Ji tapusi 
įvesta todėl, kad privertus 
okupuotojo krašto gyventojus 
iš bado arba sukilti, arba 
kreiptis į Berliną ir reikalauti, 
kad Vokietijos valdžia nusii- 
lenktų Francijai ir sustabdytų 
pasyvį priešinimąsi. Bet laik
raščiai tvirtina, kad tos prie
monės tik dar labiau sustiprins 
vokiečių nusisprendimą.

Maisto trukumas jau jaučia
mas yra visame okupuotame 
krašte.

Vokietijai gręsia visuoti 
nas streikas

Reikalauja sitynažintii darbi
ninkų skurdą. Maisto san
krovos plėšiamos.

BEiRLINAS, birž/ 18. — Po, 
daugelio naujų puolimų ant 
maisto sankrovų delei nepap
rastai didelio pragyvenimo 
pabrangimo, Vokietijos darbi
ninkų unijų federacija šiandie 
įspėjo federalinę ir miestų 
valdžias, kad neužilgo bus pa
skelbtas generalinis streikas, 
jei valdžia nesigriebs priemo
nių sumažinti žmonių skurdą, 
kuris pasidarė nebepanešamas, 
darbininkams neįstengiant nė 
maisto nusipirkti iš savo už
darbio.

Savo laiške federacija pareiš
kia, kad tai yra paskutinis 
įspėjimas valdžiai ir jeigu nie
ko nebus daroma, tai darbinin
kai, be jokio tolimesnio įspė
jimo pradės veikti savystoviai.

Federacija nusiskundžia, 
kad kancleris Cunoz- ignoravo 
įspėjimus, kuriuos 'federacija 
buvo pasiuntusi birželio 2 ir 
9 d. d. Darbininkų gi kantru
mas dabar yra išsisėmęs.

Federacijos pildomasis ko
mitetas ketvirtadienį laikys 
savo susirinkimą ir jame bus 
nutarta ar skelbti generalinį 
streiką. Jeigu streikas bus pa
skelbtas Berline, veikiausia 
prie jo prisidės darbininkai ir 
iš kitų industrinių distriktų, 
taipjau darbininkai geležinke
lių, pašto ir telegrafo, tuo su- 
paraližuodahii visos /Vokieti
jos transportaciją jr komuni
kaciją.

rinčio 15,000 gyventojų. Cas- 
tiglione geležinkelio stotis jau 
užlieta lavos ir traukiniai su
stojo vaigščioję. Neaopolio 
laikraščiai gavo dar nepatvir
tintų žinių, kad Linguaglossa 
miestelis jau yra užlietas la
vos. Vėliausiomis gautomis 
Ryme žiniomis, lava jau bai
gė artintis prie to miestelio, 
bet kad ji pasidalino ir kad 
todėl yra vilties, kad mieste
lis bus aplenktas, nors gal ir 
bus apsuptas degančios lavos 
upės. Ėjusi linkui to miesto 
lavos sriove buvo 250 pėdų 
platumo ir ji ėjo greitumu po 
300 mąstų į valandą.

I Smerkia teisėją Rush

Francija remia naująją 
Bulgarijos valdžią

SOFIJA, birž. 18. — Užsie
nio reikalų ministerija gavo 
nuo Francijos premiero Poin- 
care pranešimą, užtikrinantį 
Bulgariją, kad Francija nori 
paremti kiekvieną valdžią, ku
ri nori pildyti taikos sutartį ir 
nori dirbti išvien su savo kai- 
minais Balkanų pakėlimui.

CHICAGO. —■ Advokatų 
draugija, Chicago Bar Associa- 
tion, pasmerkė circuit teismo 
teisėją George F. Rush už jo 
skolinimąsi pinigų iš nusišmu- 
gelliavus^o ir nusibankrutiju- 
sio receiverio Jacob Goldman, 
kurį tas teisėjas paskirė re- 
ceiveriu daugiau kaip 100 ban
krotų bylose. Advokatai sako, 
kad Rush pasidarė nebenau
dingas kaipo teisėjas.

Bet advokatai palieka pačiai 
legislaturai spręsti ar verta 
tą teisėją (palikti vietoj, ar 
reikia iš teisėjų jį pašalinti.

Teisėjas Rush netik skolino
si iš Goldmano pinigus, bet ir 
suklastavo notas, kada Gold
man pakliuvo bėdon už ne- 
įstengimą atsiskaityti su savo 
kreditoriais. Notos buvo su- 
klastuotos taip, kad išrodytų, 
jog teisėjas Rush skolinosi pi
nigus iš licitatoriaus Tauber, 
o ne iš paties Goldmano. 
Tauber atsisakė dalyvauti 
prigavystėje ir ta| išėjo 
štėk

Teisia West Virginį jos 
angliakasius

Teisiami trys distrikto virši
ninkai už buvusią angliaka
sių žygiuotų.

ILEWISBURG, W. Va., birž. 
18. — šiandie Greenbriar pa
vieto teisme prasidėjo nagri- 
nėj imasĮ^jylos angliakasių uni
jos distrikto prezidento C. 
Frank Keeney, sekretoriaus 
Fred Mooncy ir dar vieno dis
trikto viršininko, William Bliz- 
zard. Juos kaltinama dėl už
mušimų mušeikų, kurie įvy
ko mūšiuose kada 1921 m. 
West Virginijos angliakasiai 
žygiavo į Mingo pavietą ir bu
vo susirėmę su Logan pavie
to mušeikomis.

Berniukams ir mergai
tėms stovykla.

Bet 
toje 
aik-

Anglai užgriebė Turkijos 
traiisortą

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
18. — Anglijos torpedinis lai
vas Splendid užgriebė Marmo- 
ros jj'urojje Turkijos transpor
tinį laivą, kuris gabeno iš Tra
kijos šautuvus ir ginklus.

Anglija' užgriebė tą laivą 
gavusi žinių; kad Turkija sten
giasi išvežti iš Trakijos gink
lus ir kareivius, kurie buvo 
pasiųsti į ten slapta, peržen
giant Mudanijos mūšių paliau
bos sutartį, kada gręsė iškil
ti karas tarp Turkijos ir Grai
kijos.

Nebeskris prie poliaus

Trys žmonės mirė nuo 
karščio

GHIiCAlGO. — Policijos ži
niomis, vakar mažiausia trys 
žmonės pasimirė nuo karščio. 
Visi jie yra vyrai. Vienas 
re vidurmiesty, o kiti du 
vo namuose.

Oro biuras sako, kad 
atėjo karščiai ir kad jei
butų buvę, debesiuota vakar, 
tai butų buvę* dar karščiau. 
Šiandie irgi busią karščiau, 
jei nebus debesiuota diena. 
Oro biuras mano, kad dabar
tiniai karščiai tęsis apie savai
tę laiko.

mi
sa-

jau
ne-

Nušovė merginą ir 
pats nusišovė.

Univcrsity of Chicago Settle- 
mentas skelbia, kad liepos mėn. 
2 dieną ta įstaiga atidaranti 
vaikams — berniukams Ir mer
gaitėms —stovyklą (“campą”) 
Millery, Ind. (Sand Dunes).

Šią savaitę, būtent jjeiikta- 
dienį, birž. 22, kaip 7:30 vai. 
vak. Scttlemcnto įstaigoj 4630 
Grcss Avė., bus susirinkimas 
Visų berniukų ir mergaičių, 
kurie nori važiuot į Millerio sto
vyklą ir turėti gražių atostogų 
gryname ore,
kautiems vaikams 
tik du doleriu, o 
—keturis dolerius 
insa transportacija

Norin^iejį važiuoti

mokyklas lan- 
pa&imokant 
dirbantiems 
savaitėj, su

Norin^iejį važiuoti berniu- 
ikaįi ir 'jnįergaitiįs kviečiami 
betgi nelaukiant penktadienio 
tuoįjhu įįSiregjistruoti Scttle- 
mente, 4630 Gross Avė.

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEME”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

ESSENAS, birž. 18. — 
Francuzai šiandie užgriebė 170 
garvežių ir 2,000 tavorinių va
gonų ant geležinkelių šakų 
tarp Dortmundo ir Es'seno. 
Tuo francuzai veik pilnai pa
sigriebė į savo rankas visas 
transportacijos linijas. Maisto 
padėtis iDortmunde, įBochume 
ir kitose vietotee darosi labai 
rusti iš priežasties tų užgrie
bimų.

Vakar 412 vagonų maisto 
atvežta .iš Vokietijos dar neuž- 
grieb tomis privatinėmis lini
jomis, bet yra labai keblu tą 
maistą išdalinti po visą dis
triktą.

Vokiečiai skelbia, kad Dort- 
mundas ir Bochumas yra be 
sviesto, kiaušinių, pieno ir sū
rio. Dviems kitiems miestams 
irgi labai trūksta maisto. Pa
sak francuzų, ten duona ap
rūpina komunistų šelpimo or-

ESSENAS, birž. 17.— Ang
liakasiai ir dirbtuvių darbinin
kai įvairiuose Ruhr distriktuose 
aikė šiandie susirinkimus 

apie tai ką daryti, kada fran
cuzai griebėsi naujų priemo
nių sulaužymui vokietė, pasyvio 
priešinimos. Francuzai užėmė 
geležinkelių stotis visuose di
desniuose industriniuose mies
tuose. Delei to geležinkeliečiai 
sustreikavo. /

Dabar francuzai kontro
liuoja visas geležinkelių lini
jas, kurios eina per Ruhr iš 
neokupuotos Vokietijos. To
mis linijomis vokiečiai iki pe
reito šeštadienio gabendavo 
maistą į okupuotąjį kraštą. 
Maisto būdavo kasdie atgabe
nama nuo 500 iki 600 vagonų’. 
Užėmus (likusias Unijas, vo
kiečiai geležinkeliečiai, laiky- 
damies pasyvio priešinimos 
programos, mete savo darbą, 
taip kad neliko per 
benti maistą.

Francuzai tvirtina, 
kiečiai dabar turės
francuzais apie praleidimą 
maisto. Vokiečiai gi tvirtina, 
kad daug pieno ir gendančio 
maisto tapo sulaikyta delei 
okupavimo stoties. Francuzai 
atsako, kad tai yra pačių vo
kiečių kaltė, nes jie turi teisę 
tą maistą išsigabenti, jeigu 
jie sutinka kooperuoti su 
francuzais. Tai padarytų rei
kalingu dęrybas tarp vokiečių 
ir francuzų pirm negu trauki
niai galėtų būti operuojami, 
bet tai reikštų sulaužymą pa
syvio priešinimosi.

Maisto padėtis Ruhr distrik- 
te žyra labai rusti ir gyvento
jai nekantriai laukia pabaigos 
tų ginčų.

Šiandieniniuose susirinki" 
muose darbininkai ir svarstė 
kaip pašalinti maisto truku
mą. Darbininkai sako, kad 
kainos jau pradėjo kilti nepa
prastu greitumu. Jie su susi
domėjimu žiuri j padėt J. Ir bu
vo svarstoma todėl ar pradėti 
kooperuoti su francuzais ir 
gauti maisto, ar ir toliau 
jiems priešintis, ar bandyti 
pašnekti kokį-nors kompromi
są. Susirinkimus buvo sušau
kę patys vokiečių valdininkai.

“Bado blokada.”
BERLINAS, birž. 18. — Pa

sak Berlino laikraščių, francu
zai, kad .paklupdžius Vokieti
ją, siekias i> okupuotojo krašto 
gyventojus marinti badu. 
Ruhr korespondentai paskiau
sius francuzų patvarkymus ir

Italijos ugniakalnis pradė
jo veikti

Lava jau užliejo vieną miestą.

RYMAS, birž. 18. 
kalnis Etna vėl pradėjo veik
ti. Lava tiršta sriove bėga nuo 
kalno į visas puses. Be lavos 
ugniakalnis iheta karštus 'pe
lenus.

Lava jau sunaikino nemažą 
pilotą derlingos žemės. Apie- 
linkčs gyventojai nusigandę ir 
nesumano ką daryti Jie va
kar rinkosi į bažnyčias, darė 
procesijas ir maldavo dievą su- 
įsitabdyti hesjartfnančią didelę 
nelaimę.

Lava artinasi prie Castiglio- 
ne miestelio, turinčio 10,000 
gyventojų ir Linguaglossa, tu-

Vakar birželio 18 
ra ne mažiaus kaip 
mini buvo skaitom

Ugnia-

CHRISTIAN1A, birž. 18. — 
Norvegijos karo ministeris pa
skelbė, kad šiaurėj tyrinėto
jas kapt. Roald Amundsen nu
tarė nebeskristi aeroplanu prie 
šiaurinio poliaus. Nuo Amund- 
seno brolio gauta telegramą, 
kad jo brolis telegrafuoja iš 
A'laskos, jog jis padaręs pir
muosius bandinius skristi prie 
poliaus ir tie baudimai buvo 
labai nesėkmingi, taip kad rei
kėjo atsĮlžat^ti bandiimcT’ pa

siekti polių aeroplanu.

DANVIiLLE, UI., birž. 18. — 
Elnier Isenberg, 38 m., pa
kvaišęs iš ' pavydo, nušovė Ed- 
na Crowe, 18 m. ir paskui pats 
nusišovė.

Šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:28 v. Mėnuo leidžiasi 11:26 
valandų vakare.

d., užsienio pi-

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų___
Belgijos 100 markių .... 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 litų .............
Lietuvos 100 Litų
Lenkų 100 markių .... 
Norvegijos 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų 
Vokietijos 100 markių

.....  $4.63 
H.n.niM.. ^4 e 
........  $5.33 
........ $17.85 
.......... $2.78 
.........  $6.21 
........ $4.58 
.........$10.00 
....... l/16c 
........  $16.64 
........ $39,26 
....... $17.98 
........  $26.54 
Hiuta 1/16«

Gompersas Chicagoje.

CHICAGO. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Samuel Gonipers, kuris atvy
ko j Chicago sąryšy su ciga
rų darbininkų unijos konven
cija, užvakar kalbėjo Chica- 
gos Darbo Federacijos susirin
kime. Jis ragino sunaikinti 
“raudonąjį judėjimą” darbi
ninkų rateliuose. Gomperso 
kalba sekė po Wm. Z. Foste- 
rio kalbos. Fosteris gi yra or
ganizatorius komunistinių gu- 
štų darbininkų unijose. Bet 
apie jo kalbą Gompersas su
žinojo tik tada, kada jau bu
vo baigęs savo kalbą.

------ *---- f------
Fordas nekandidatuosiąs.

SPRIN1GFIELP, Mass., birž. 
18. — Henry Ford, kuris bu
vo čia sustojęs, pasikalbėjime 
pareiškęs, kad jis visai netu
rįs noro liktu Jungt. Valstijų 
prjezidentu. Jis esąs užimtas 
savais reikalais, ir žinios apie 
Jo kandidatūrų esančios tik 
lajikra^tfriinkų prasimapimąis.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvosjmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739‘SjHalsted‘St



f .........

Kas Dedasi 
Lietuvoj

S. L. FABIONASICO.IEKVIENAS privalo atidėti kas
savaitė po kelis dolerius

gion vieton ir nešti gerą procentą

atsiekti

Tel. Dearbom 9057

Lithuanian News Loan and Building Association

savo

Pasiskirkite kiek norite sučėdyti

seredomis iki 8 vai. vakare

K1TES NAUJIENŲ SPULKON!

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Yards 1138
STANLEY 1

MAŽEIKA
IGRABORIUS IR

Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis Room 514-510 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10786 S. Wabash Ava, 

TaL: Pullman 6877.

Tą galite išpildyti 
dėdami savo pinigus

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Čia jus gaunate ; visus banko tau 
pomo skyriaus patogumus ir 
giau procentų negu banke - 
Naujienų Spulkoj jūsų pinigai nesą 
ne mažiau kaip 4 nuošimčius, o pa
siskolinti pinigų čia galėsite leng
viau negu banke.

Pasidėti pinigus Naujienų Spulkon galima kas 
dien iki 6 vai. vak

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavltt 81 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

$1000 I ŠEŠIS AR TRIS METUS (MAŽDAUG)
Jeigu norite sudėti $1000 į maždaug šešis metus, 

tai Naujienų Spulkon dėsite kas savaitė po $2.50. Per 
sudėsite 

$780, o iš Naujienų Spulkos gausite $1000.' 'Jeigu SpuI- 
ka uždirbs daugiau nuošimčių, tai jus savo tūkstantį 
gausite daę greičiau negu į šešis metus. Jeigu norite 
gauti $1000 j tris metus (maždaug) tai kas savaitė tu
rite mokėti po $5.00.

AR TŪKSTANTI AR DEŠIMTĮ TŪKSTANČIŲ 
TAIP GALITE DĖTI ARBA PER TRIS METUS AR
BA PER ŠEŠIS METUS ARBA PER DVYLIKĄ 
METŲ.

„V, .<• RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Pasidėti pinigus nuošimčiams galite tik lygiomis 
šimtinėitiis.

Kiekvienas Naujienų Spulkos narys gali pasisko
linti iš Spulkos pinigų ant savo Šerų arba gauti pasko
lų ant namų ant pirmo morgtčio.

Naujienų Spulkos pinigai yra vartojami saugiau 
negu kokio banko, nes yra skolinami tiktai ant gerų

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninka 
ii ketverge. Nedaliomis nuo 9

Iki 12 ryto.

negu kokio banko, f
namų už gerų užstatą.

Pinigus iš Naujienų Spulkos galima atsiimti ir pir
ma laiko pagal Spulkos konstitucijos taisyklių.

Naujienų Spulkos mitingai įvyksta kas seredą 
Naujienų Namuose.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATIMG 
SUPPLY COMPANY

490 Milvvaukee A v., 461 N. Halsted £8, 
Telephone Havmarket 1018

NAUJIENŲ SPULKA
Lithuanian News Loan and Building Association

Numažinto kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbi. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrama, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių? 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rylinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. {ėjimas 739 W. 14th St.

»> Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Čia jus priprasite čedyti pinigus 
reguliariai — nes taip tik galima pi
nigus sučėdyti.

Čia jus turite saugią viet 
pinigams *• nes Naujienų Spulka yra 
vedama sąžiningų patyrusių žmonių 
ir yra po aštrią Illinois valstijos val
džios priežiūra^

Kaunas
Ūkio paroda.

Vasaros gale rengiame Kau
ne žemes, ūkio ir pramones pa
roda. Ji prasidės rugpiučio 
26 d. ir tęsis iki rugsėjo 3 d.

Apie busimąją parodą išleis
ta brošiūrėlė, kurion įdėta tai
syklės apie tai, kas ir kokio
mis sąlygomis gali parodoje 
dalyvauti.

Gimnastikos kursai 
mokytojams.

Švietimo Ministerija rengia 
Šiauliuose vidurinių ir aukštes
niųjų mokyklų gimnastikos 
mokytojams kursus. Jie pra
sidės liepos m'ėn. 10 d. ir tęsis 
iki rugpiučio 10 d.

Del kursų mokytojams.
švietimo M-ja kreipėsi į 

Universitetą, siūlydama vasarą 
suruošti viduriniųjų mokyklų 
mokytojams kursus. Jei Uni
versitetas apsiims, tai (kursaj 
eis, kaip ir pereitais metais.

BIRŠTONO KURORTO ATI
DARYMAS.

Š. m. gegužės 27 d. atidary
ta Birštono kurortas. Pirmiau
sia veiks pernai atremontuo
tos, dabar patobulintos, vanios. 
I'>rie to dar daromas platus re
montas išplėtimui ir pagerini
mui darbuotės kurorte. Ati
darymo dieną parke karo or
kestras; vakare salėse Kurgau- 
zo Lietuvos dramos artistų 
spektaklis, vaidinama “Žydra
sis kaspynas” M. Čechovo ir 
“Nelemtas debiutas*”, ‘Lenskio, 
dalyvaujant J. Lauciui, V. Di
neikai ir V. Kupstui.

AR JUS ŽINOTE, KAD
Lietuvos prezidentas yra ir viršiau- 

siae generolas visos Lietuvos armijos ? 
Ar jus žinote, kad dvldešimtis Hel- 
rrzar Turkiškų Cigaretų nedaugiau 
kainuoja negu 20 paprastų cigaretų ir 
yra verti kotts sykius daugiau?
---------------- -J------- ■ , .......'..M —

| Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Į Vakarais 10c.-31g.-45c. (ir taksai

MAJESTIC
Monroe gat arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertą.”

BAŽNYČIA
Po vardu

Motinos Dievo Šidlavos
Lietuvių Tautos Katalikų 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet.

M rai 7:30 -viO rxn< Oj.
Visus liužny tinius patarnavimus utlio- 
kame pagal Jėzaus Kristaus įsakymus, 

meilč Dievo ir artymo. 
Klebono rezidencija

3509 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

DAVID RUTTER & COJ
Anglis Ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii ratai]
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2290.Ik------ ---- —  n n

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

z Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje,

Gaunhrąds

'naujienos
> 1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.



»

Antradienis, Birž. 19, 1923

KORESPONDENCIJOS

“TROCKIO PIEVOS” SORKĖS

Žjnonjių įprisirinr-

V

A turi-
blausios

RŪKYTI REIŠKIA
GĖRĖTIS

mas, kvapas, ma-

sų dienų.

darni Helmarus esat užtikrintas

tus.

Švarus Pienas

Kad pienas butp geras

pirmiausiai turi būti

švarus Borden’s Selec-

ted Pienas yra ŠVA

RUS pienas

Pirkit Svies
tų ir Kiau
šinius nuo 
Borden ve

žiko.

720 Ch.

BORDENS 
oF Illinois 

FranKlin 3110

Rūkyk Helmarus ir gėrekis sma
gumu iš 100% tyro, sviežaus
Turkiško tabako. Helmarudse
randasi lengvli
Jonus skonis, dėlei ko jus džiaug-
sities rūkydamas, kad ir per vi

Paprasti cigaretai duoda Jums
kiekybę, o ne kokybę. Helmarai
duoda Jums kokybę ir pakakti
nai jų uz kelis centus, daugiau
negu paprasti cigaretai kiekybės.
Helmars yra supakuoti kietose
skrynutėse, taip, kad Jus pirk

gauti .Jūsų cigaretus geriausiame
stovyje, nesusilaužiusius, taip,
kaip Jus gaunat kokybes cigare

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

Išdirbėjai
rųsies 

Turkiškų ir Ejr- 
yptiškų Cijrarctų 

pasaulyje.

L. HARRINGTŪNO KREDITORIAMS
THE UNITED STATES NOVACULITE CO. šiuo paskel

bia, kad laikinai atidarė savo ofisą, 3622 Division St., i Chicago. 
Kad L. Harringtonas depozitavo valdininkams šios kompanijos 
nekurio stako certifikatus, kadiatidavus tokių notų paveldėjams 
minėto L. Harringtono, kurie norėtų gauti tuos certifikatus už 
jų notas. Ofiso valandos yra nuo <9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų 
ir nuo 9 vai. ryto iki 12:30 vai. po pietų subatomis. i

United States and Novaculite Co.

NAUJIENOS, CHOgo, ID.

New Yorko-Brooklyno 
padangėj

— Birželio 10 d. 
didelis komunistų

Brooklyn. 
š. m. įvyko 
A. L. D. L. 
važiavimas, 
ko pilna Glendale giraitė “Troc
kis pieva”. Ir kur gi neprisi
rinks, kad komunistai garsino, 
jog tai jų išvažiavimas ir kad 
kalbės Bimba; aidoblistai gar
sino, kad bus jų išvažiavimas 
ir kalbės Grikštas. Pagalios 
kažin kas parašė ir į “Keleivį”, 
kad bus socialistų išvažiavimas 
ir kalbės d. V. Poška!

Del šitokio garsinimo žmo
nių prisirinko daug. Prasideda 
“programas”. Komunistai pri
stato kalbėti Bimbų, o aidob- 
fiĮistai—Grikštą. Kailba abudu, 
ir kalba abudu kartu — vienas 
viename krašte minios, o ki
tas kitame krašte. Tikra ko
munistinė tvarka. Žmones 
klausosi kartu abiejų “kalbė
tojų”; vienų ausį atsukę j vie
nų, o kitų į antrų. “Kalbėtojai” 
irgi pasiklauso vienas antro 
kalbos ir drožia kaip iš rago. 
Grikštas stapteria kalbėjęs — 
reikia pasiklausyti ką Bimba 
kalba. Pastarasis irgi nutrau
kęs savo kalbą sako: reikia pa
siklausyti, ką tas durnius ten 
vėpčioja. Pasiklausę vienas 
kito kaip pradės plūstis, tai 
žmonės net ausis užsiėmę bė
ga. Ypatingai moterys net 
spiaudydamos pradėjo bėgti, 
nes “kalbėtojai” taip įsikarš
čiavo, kad net prie kumelės 
pasturgalio pradėjo vienas ki
tą lyginti... Šlykštų net prisi
minti tokius išvažiavimus ir 
tokias “prakalbas”.

šitoki jomarkai “Trockio 
pievoje” esti veik kas sekma
dienis. Porą saT 
irgi buvo toks 
kur Bimbai su

išvažiavimas, 
Grikštu teko 
Komunistams 

pristačius kalbėti Bimba, kol 
jis prisirengė, tai Grikštas tuo
jau pašoko ir pradėjo savo 
kalbų. Komunistai laukė, lau
kė, kol jis sustos, bet ilgai ne
sulaukiant Bimba ėmė šaukti 
žmones kiek toliau, kad jis ga
lėtų kalbėti. Pradėjus Bimbai 
kalbų, už keleto žingsnių to
liau nuo Grigšto žmonės nuėjo 
prie B., bet klausėsi Grikšto. 
Pastarasis daugiau nieko ne
kalba, kaip tik apie Bimbų. O 
tam labai nepatinka, kai jam 
ima kyščioti po nosia jo pra
eitį, kuomet jis būdamas “kai
riuoju” plūsdavo Laisvę ir visų 
jos štabų. Grikštas žinodamas 
ko Bimba labiausia bijo, tai 
tyčia jo ir neatleidžia: kur tik 
Bimba rengiasi kalbėti ten ir 
Grikštas prisiruošęs su visais 
dokumentais...

Išvažiavimai štfaris (metais 
rengiami tik tam, kad išsiplu- 
dus, išsipliovojus vieni kitus, 
daugiau nieko.—A. P. S.

I LIETUVĄ
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos,

White Star Line
Majestic June 23; July 14; Aug. 11 

(Pasaulio didžiausis laivas) 
Dlympic June 30; July 21; Aug. 18 
Homeric ....July 7; July 28; Aug. 25. 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

r American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
‘Manchuria Jum e 28; Aug. 2; Sept. 6 
Finland July 5; *Mongolia July 12 
Minnekahda July 19; Kroonland

July 26 
♦Naujos 3 klesos kajutos 

Greiti susijungimai su Baltijos uostais
Red Star Line

N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Lapland June 27*; July 25; Aug. 22 
Belgenland July 11; Zeeland July 18 

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III,

Ofiso Telefonas t\t> tt f A RTJOAIY Busto Telefonas
Central 4104 UK. H. A. dKVAU Armitage 8259

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gaL
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

DABAR YRA LAIKAS v ,
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 
kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams.

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

Del jūsų sveikatos
Chiropractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu per medicinos daktarus. Pa
bandykite šj puikų mokslą. Nevar
tojama jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie manė, 
kad jų liga nėra išgydoma, dabar 
yra sveiki ir linksmus.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock,
4654 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 i 7-9

linui

Telefonai: Calumet

MES KALBAME

lis

(ji; (L

jj 
‘ O

Huiiuiiiiyū'nn?.

LIETUVIŠKAI

Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat« 
Ofisas su Dr. J. F, Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso-fi 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo^

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kites, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

*

•aasiMlHii'iį
n- ‘»nu|tnudfmTiimnw^|Mį r

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

Mes taipgi turime visų 
prirengimų dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su- 

f 

grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate
rijoj bile kada. ' Tai yra 
musų motto biznyje.

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

0645
1692

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IK SURGEON X 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tai. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKOL'IS
I Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 .

Valandos pagal sutartį. \

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

Telephone Yards 5132 ..

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandoii nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

. Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M, STUPNIGKI
8107 So. Morgan St^ 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 U 11 ryte 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

— Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSK A
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALAIOmS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet.
6 iki 9 vakare 

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

.Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted Si 

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turitt patyrimų. 
Pasekmingai pa-

J tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 

W&*tišką prižiurėjfi^“ 
>mą. Duodu pata

rimus moterims 
ir merginoms ve! 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
peštingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL 

Chicago, III.

Tel. Pullman 5432 

i>USHO 
AKUSERKA

Dr. Herzman kraustosi iš senoe 
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAH^M
—is RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligos, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 112B W. 
18th St., netoli Fisk St.

Valandos: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

i Dienomis: Canal 
i arba 0875

Drexel 950 
levard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. v|k.

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 Inboe 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lt valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Boulevarl 0537

I DR.MARYA 
|l D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški) 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicagą,

Bes. 1139 Independence Blvd. Chicage

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

OpteiMtrlM 
r«L nou i«r*r4 urr
M4t S. AshlaU Aw 
KajBVM 47-4M tM.Garsinkitės Naujienose
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NAUJIENOS

Vdftor P, SrighitiJ

vininkai pasipriešino nuos
prendžiui ir atsikreipė į 
Jungtinių Valstijų augš- 
čiausiąjį teismų. Pastarasis 
atmetė svarbiausiųjų dalį 
nuosprendžio, kaipo “nekon- 
stitucinę”.

Augščiausiojo teismo nuo
mone, algos skerdyklose ar
ba kitose paprastose indus
trijos įmonėse negali būt nu
statomos įstatymų keliu. |

#0 du milionų dolerių kas
dien ir gauna dagi menkų 
patarnavimų.

Apžvalgai

prispirti valdžias, kad Jos leis
tų įstatymus, apsaugojančius 
darbininkus. Biuras renka ži
nias apie darbininkų \ padėtį 
šalyse ir gamina sumanymus, 
kuriuos duoda tarptautinėms 
konferencijoms priimti; paskui 
jisai rūpinasi, kad atskirų ša
lių parlamentai ir valdžios pa
tvirtintų juos ir įvykdintų gy-

INTERNACIONALAS Už 8 VA-Įvenime.
LANDŲ DARBO DIENĄ. Svarbiausias' sumanymas, 

--------- [kurį pagamino tarptautinis 
Tarptautinis socialistų kon-Marko biuras (vadovaujamas 

Po Šito nutarimo pramo-Įsresas Hamburge priėmė se-|Aibert’o Thomas) ir kurį pri-

South Haiatea frtreet 
Chlcago, III.

Tolophono Boc—veJt 85—

Subscriptipn Rateei 
18.08 per year in Canada. 
•T— per yoar putalde of Chtagg. 
$8.00 per year in Chicaga 

8c per copy.

Entered aa Seeond Ciane Matter
•f Chicagį ‘nįf1 indi? 5? act^o? I nes teismas Kansas valstijo-1 kan rezoliucijų apie 8 valau-1 ėmė daugumų šalių, prisidė- 

todt 18TO’_________ Į je palieka be vertės. Jisai E11* darbadien« ir socl8’e prie Tautų Sąjungos, yra
M.ujiMo. dn. taMdten. ifekbiut buvo Peras tiktai tol kol (aštuonių valandų darbo diena.

aakmadĮaniui Lddifa Naujfonų Bm- , i 1 • ^Kongresas nnroiiilrin minai Jei8u visos Žalys patvirtintų ši-
įrov», 1789 So. Baiated St., Chloro, draudė darbininkams strei- Kongresas pareisąia puną sunianvma ir jrajvtu ii i sa.

------ kuot pnes kapitalistines n.g fesini 8ąjungų fede- vo įstatymus, tai butų, be abe- 
kompanijas. Bet kaip tiktai racįjos veikimu socialės j-|j°nGs» didelis progresas.
jisai pamėgino ^paremt dar- Statymdavybės srityje ir iš-l ^eva. revoliucingi žmonės, 

, 4.M bininkų pusę, tai jam atėjo reiškia savo įsitikinimų, kad |^urjc. n^ina tarptautinio dar- 
tas veikimas tarnauja visų I ^iuro veikimų , tiktai dėlto, 
šalių darbininkų gerovei ir kad Jlsa< Xra Tautų Sųjungos 
nnanncrni padaras, turėtų neužmiršti, kad

“Kongresas reikalauja, kad t’autų Sųjunga nėra blogesnė, 
butų įvykinta aštuonių va-|ąe8u atskiros valdžios, iš kurių 
landų darbo diena ir ragina Į susideda. Na, o jeigu kuri 

. x . visas prisidėjuMas partijas nor» valdžia Parytų kokį nors
$7.001 Kapitalistimems mtere- panaudot savo ekonominę jr I naudingų darbininkams daly-
*75 sams tarnaujančioji spauda politinę pajiegų šitam tikslui. kjb tai. ar darbininkai turėtų
^ nuolatos gąsdiną Amerikos “Kongresas griežtai smer-latmesti jį delt0» kad ta valdžia 

176 žmones, kad jie nereikalau- kia tų šabų elgesį, kurI0S| yra negera darbminkams? Jei-1
-tų geležinkelių suvalstybini- P™™ pareigas, bet neišpil- 
4.oo|mo. Jeigu, girdi, valstybėj d® j11 'staty"l? keliu. Jisai 
onhi t , i i Cs. ragina prisidėjusias partijaspaims i savo rankas gelezin- daryti gpaūdimą į savo vab 

kelius, tai Jie neš nuostolius I džias ir versti jas patvirtinti 
ir Žmonėms reikės mokėt di-| tarptautinių darbo konferen- 
desnius taksus; kad tuos] cijų sutartis.
nuostolius padengus. r “Tos sutartys, kongreso | Geografinė padėtis ir klimatas.

Bet ar gerai tvarko gele-| nuomone, yra darbininkų] , Vilnius yra vienas senesnių- 

r» i i x x a -i i cinkelius privatinės kompa- Per keletą metu Amenko-1.. , Y , , . ,. , . nijos, kurios dabar juos val-
je ėjo aug nu smingų gin- v Massachusetts valstijos 
cų dėl vadinamojo pramo- L , ,. , . , . -. X
nes teismo (industnal w. Andera kuris bu. 
court), kuris buvo įsteigtas , , .... _ . ,
TZ 7 IX--- . - vo tarpvalstijmes vaizbosKansas valstijoje ginčams L . .. .... j x • • komisijos narys, ve ka nese-spręsti tarp samdytojų ir na- / 
darbininkų pramones jstai- r 
gose. Jį sugalvojo buvusis “Nuo to laiko, kai p. 
gubernatoriusAllen. Brandeis apie 10 metų at-| irų.

Darbininkai griežtai smer- sujudino kraštų, nuroJ šita tarptautinio socialistų! Prieš
kė ii sakydami kad iŠ tokio dydamas, kad geresniu SU-1 kongreso rezoliucija yra įdo-| gyventa aįyė 200,000 žmonių; 
teismo iie nesitiki bešališku- tvarkymu ir ekonomija tuo, kad ji ne tiktai pareiš- 1897 m gyventojų sąrašas pa
te srno Jie nesitiki bešališku eaHma sutaunvti mi- kia socialistinio internacionalo rodo Vilniuje esant 154,520 gy-
mo. Jie reikalavo, kad dar- outų ganma sutaupyti mi solidarumą su profesinių sų- ventojų. Kas metai prieš karų
bininkams butų palikta teisė Į l10n^ dolerių Kasdien,^ pa- Lungų Internacionalu, bet ir Į Vilniaus gyventojų skaičius di-

jamos (ir mokesniai UZ ge- prilpažįsta, kad yra naudingas I dėdavo daugiau per 1,500 žmo- 
ležinkelių patarnavimus Į darbininkams tarptautinis dar-|nių. * 
taip pat) pasidarė apie du bo biuras, įsteigtas prie Tau- Vilniaus klimatas yra minkš- 
kartu didesnės. Sutvar- DU Sųjungos. tas, drėgnokas; pavasariai
kymo ydos ir bereikalin- Extra-kairjieji ‘srcvc||iudio- ankstyvi, ilgi, gražus; tokie
p-oc išbiidnc voi Jnieriai”’ žinoma» flabai piktin- pat ir rudenys;vasaros ir žie-

_ sis tokiu socialistų Internacio-1 mos — vėlyvos; vasarų čia ne
klausia taipgi _ pasidarė najo nusįstatymu. Jie sakys, esti didelių karščių, o žiemų
dvigubai didesnės, negu 101 ^ad socialistų kongresas, įpri- — nei gilių sniegų, nei aštrių
metų atgal. Tinkamai SU- tardamas “razbaininkiškos” speigų. Per visus metus jaū-
organizavus, ištaisius ir Tautų Sųjungos tarptautiniam ėdamas giedrųjų dienų truku-
aprupinus gera adminis-1 darbo biurui, parodė, jogei so-|mas: žmonės pasiilgsta blai- 
tracija musų geležinkelių c,iaIia!ai T“ “V.ufžl,“ijo,® u°‘ vau.s- dang“u* 
linijas, jos duotų geresnįfrazgs tečiaus nepri- danguš esti apsiniaukęs storu 
patarnavimą uz kainą, $2,- vaj0 suklaidinti darbininkus. I pilkų debesų klotu, kas visam 
000,000 mažesnę kasdien, Nežiūrint kokios nuomonės kraštui suteikia niaurumo po- 
negu dabar tenka UŽ juos mes laikysimės apie Tautų Sų- budį. Vasaros vakarų vėjai at
mokėk” jungų, visgi yra faktas, kad pučia lietaus ir sniego debesų,

tarptautinis darbo biuras at- o rytų ir šiaurės vėjams pu-
Žmonės, vadinasi, be rei- lieka naudingų darbų darbi- čiant, kad ir nusiblaivo dan-

kalo išmeta privatinėms ninku buitids pagerinimui, gus, oras atvesta, atšąla; ge-
geležinkelių kompanijoms!Svarbiausias jo uždavinys yra| gūžės ir birželio mėnesiai daž-

Uisimokijima kalnai
Chicagoje — paltai

Metams----------- ---------- -
Pusei meti ___________
Trims minesiams -- 
Dviem minėsiant - , n 
Vlanm minėsiu! ------ - ,

Chicagoje per neifotaMl
Viena kopija - - - , . d 
Savaitei . . - , ,

Mineaiui ---- .--iii

Suvienytose Valstijom M Chicagoje 
paltu: 

Metams-----
Pusei meti ____
Trims minesiams 
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ... . . . ... .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ---- ------ , $8.00
Pusei metų __ --- -
Trims minesiams _ ________ __  2.00

Pinigus reikia siųsti paltu Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

* 2.00 
« 1.50
« .75

\Bereikalingi 
^nuostoliai.

gu darbininkai šitaip galvotų, 
tai jie turėtų jiereikalaut jokių 
naudingų darbo žmonėms įsta
tymų buržuaziniuose parla
mentuose. ,

Keletas metų atgal vadina
mieji “komunistai” taip ir elg
davosi, i.iak» darni, kad naudin
gų darbininkėms įstatM.iv rei
kalavimas p rlament lase y a 
“kontr-revo\r.’<’ija”. 84 šio n-i 
die jau ir “komunistai” sten
giasi pravesti į parlamentus sa
vo atstovus ir tenai duoda 
jiems instrukcijas kovoti už p 
statyminius darbininkų būvio 
pagerinimus.

“Komunistai” mėgsta dengti 
savo nesąmones Markso vardu, 
Bet ar pats Marksas nekovojo 
už naudingus darbininkams į- 
statymus? Pirmam “"Kapita
lo” tome Marksas pašvenčia 
daug vietos . aprašymui kovos 
Anglijoje už darbo Valandų su
trumpinimų ir vaikų sveikatos 
apsaugojimų dirbtuvėse. Įsta
tymų, kuris apriboja darbo die
nų dešimčia valandų, *Kapita- 
lo” autorius skaito milžininšku 
darbininkų laimėjimu, — ne
žiūrint to, kad Anglijos parla
mentas, kuris tų įstatymų išlei
do, anaiptol nebuvo darbinin
kiškas.

Iš Vilniaus istorijos
Esmaitis: Vilnius, “Liet. Rytai” No 5

Pramones teismo 
nusidėjimas.

reikalavimų minimumas so-Ljų Lietuvos miestų, susimetęs 
cialės įstatymdavybės reika- puikioje vietoje — Neries ir| 
1°- '? y I Vilnelės upių slėny, apsiaustas

“Kongresas kviečia visų Į trijų pusių žalumais ir me- 
šalių darbininkus priešintis Į Ežiais apaugusiais kalneliais, 
daugeliui kapitalistų sųmo- Musų laiku bendras Vilniaus 
kslų prieš tarptautinio dar- miesto plotas siekia 1310 de- 
bo biuro veikimų. Tos ka-Į šimtinių, t. y. daugiau per 14 
pitalistų atakos visuomet kv. kdoihetrų (1431 hektarų); 
yra daromos tikslu sutruk- Į norint Vilnius apeiti aplinkui, 
dyti darbininkų padėties tai- reiktų padaryti 283/^ kilomet- 
symų.” 1
šita tarptautinio socialistų didįjį karų Vilniuje

streikais ir kitokiomis kovos 
priemonėmis ginti savo rei
kalus nuo išnaudotojų. Bet 

f kapitalistinė spauda kėlė tų
Kansas valstijos įstaigų į 
padanges. Ji pranašavo, 
kad ginčų sprendimas pra
monėje įvykinsiųs amžinų 
taikų tarpe kapitalistų ir 
darbininkų ir pašalinsiųs vi
sus pragaištingus pramonei 
konfliktus. Gubernatorius 
Allen įgijo didvyrio vardų.

Bet staigu tų didžiai iš- 
reklamuotųjį “pramonės tai
kos” įrankį ištiko smūgis. 
Pramonės teismas pripažino, 
kad vienos gyvulių skerdyk
los darbiuinka’ms reikia pa
kelti algas. Skerdyklos sa-

EDGAR ALLAN POE Vertė A. L.

Aukso Vabalas
[Pasakojimas]

(Tęsinys)

—Žiūrėdami kiek toliau po tų žodžių, 
matome vėl kuopelę ;48 ženklų. Surašę vi
sa kas dar prieš tų kuopelę, yra, turėsime 
šitokių rikę:

the tree ;4(t?34 the, 
o vietoj ženklų dėdami jau žinomąsias rai
des gausime:

the tree thrj?3h the.
—Dabar, jei vietoj nežinomų čia ženk

lų patiksime tuščius tarpelius arba, dar 
geriau, padėsime taškelius, tai skaitysi
me šitaip: - ’

the tree thr.. .h the,
kur jau aiškiai matyt, kad tasai “thr...h” 
reiškia žodį “through.” Tuo budu suran^ 
dame dar tris naujas raides: o u ir g, va
duojamas ženklais $ ? ir 3.

—Įsižiūrėdami gerai į šifrų ir ieško
dami jau žinomųjų ženklų sudėstymų, ne

toli nuo pradžios užtinkame šitokių rike- 
lę:

83(88 arba egree, 
kur visai aišku, kad tai yra pabaiga žodžio 
“degree”. čia vėl gauname naujų raidę d, 
vaduojamų ženklu t«

—4Jž keturių ženklų toliau po žodžio 
“dogree” randame šitokį surikiavimų:

x a ;46(;88.
—Padėjus “žinomųjų ženklų vieton 

raides, o nežinomųjų — taškelius, kaip 
kad pirmiau, gausime — 

th.rtee —
tokį raidžių sukaupimų, kur tuojau pri
mena žodį “thirteen”. Gauname dar dvi 
raides: i ir n, vaduojamas ženklais 6 ir *.

—'Eidami dabar prie slapyraščio pra
džios, randame ženklų rikę:

53įtf.
—'Padėję žinomųjų ženklų vietoj rai

des, gauname: (
.good,

kur be jokio abejojimo pirmutine raidė 
turi būt A ir kad pirmi du Žodžiai yra “A 
good”.

—Ka<f toliau nebe^ipainiojus, iš to, 
kų jau esame suradę, pasidarysime raktų 
šitokios lentelės • pavidalu:

• •• •

niadsiai esti šalti, nes šiaurės 
ir vakarų vėjai atpučia šalto 
pro srovę; mat tuo metu is 
šiaurės eina į mus artyn did
žiulės tirpstančio sniego lytys, 
kurios musų kraštų aušina. 
Tuo pat metu daug sniego ir 
ledo sutirpsta Skandinavų vi- 
šukalnėse. Tais laikais ir pie
tų vėjas neesti perdaug šiltas, 
nes Karpatų kalnuose taip pat 
ledai tirpsta ir aušina šiltų 
pietų oro srovę.
Vilnius — provincijos kuni

gaikštijos sostinė.
Nėra tikrų žinių, kada buvo 

Vilnius įkurtas. Dvi upės, pui
kios girios, gražios kalvos, ku
riomis apsčiai papuoštos Vii-; 
niaus apylinkės ir patsai mies
tas, traukte traukė lietuvio akį 
dar žiliausios senovės laikais, 
kai svarbiausi maisto šaltiniai 
buvo girių žvėrys ir upių žu
vys.

Iš rusų metraščių matyti, 
kad Vilniaus jau 1129 m. bu
tą ir butą ne visai mažo; tuo
met jį valdęs kun. Davilius; 
jau tais laikais (XII amžiuje) 
Vilniaus turėta reikšmės,, nes 
jame kunigaikščių gyventa; 
čia butą vieno provincinio ku
nigaikščio sostinės. Tai patvir
tina ir keleivis islandietis, var
du Snohr-Sohna, kuriam XII 
amžiuje tekę atsilankyti Tra
kų (Trikų) ir Vilniaus , (Vel- 
ni) miestų apylinkėse ir kal
bėtis su vietos gyventojais lie-

♦) J. I. Kraszewski “Wilno od po- 
czątku jego do roku 1750”.

Lenkų metraščių Vilnius yra 
pradedama minėti tiktrylik
tame amžiuje, būtent 1270— 
1272 metais, Tur būt tais lai
kais ir lenkų kariuomenės bū
riams pasisekdavo giliai į Lie- 
tuvų įeiti, kad net Vilniaus 
apylinkes jie pasiekdavo. Tai 
buvo tuoj karaliui Mindaugui 
mirus, kada visi Lietuvos kai
mynai buvo apipuolę naikinti 
ir draskyti musų kraštų, hau- 
dodanpes Lietuvos valstybės 
nusilpnėjimu dėl jos vidaus 
netvarkos, kurių sukėlė kuni
gaikščių varžytines, vaidai ir 
karai dėl valdžios ir didžiojo 
kunigaikščio sosto.

Mindaugą nužudęs Žemaičių 
kunigaikštis Treniota (kiti jį 
Trainaičiu vadina) norėjo tap
ti didžiuoju kunigaikščiu ir 
savaip pasukti Lietuvos vairų, 
būtent: šelpti prusus ir kur
šius kovoje su vokiečiais ir at
siimti iš vokiečių lietuvių gi
minių gyvenamas vietas. Jam 
pasipriešino Patacko kuni
gaikštis Tautvilą, kuris tikė

josi, jog Lietuva sustiprėsian- 
ti besiplėsdama vis tolyn ir to
lyn į rytus. Tarp šių dviejų 
kunigaikščių buvo kilę vaidų ir 
karų. Galiausiai Tautvilą bu
vo nukautas, ir Treniotai bu^ 
vo tekusi didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio valdžia. Bet jis ne
ilgai Lietuvų valdė. Veikiai jįi 
nukovė kiti Mindaugo gimi
nės. Dabar Lietuvų buvo ėmęs 
valdyti Daumantas, kurs drau
ge su Treniota nužudė Min
daugų. Bet tuo dar nesibaigė 
kunigaikščių vaidai. Vyriau
sias Mindaugo sūnūs Vaišvil
kas, išėjęs iš pravoslavų vie
nuolyno, kurį buvo įsikūręs 
netoli Naugarduko, — skubino 
atkeršyti savo tėvo žudyto
jams. Daumantas gavo bėgti 
iš Lietuvos į Pskovu, kur jį 
rusai išrinko kunigaikščių, o 
Lietuva pateko Vaišvilkui val
dyti. Bet Vaišvilkas, vos tre
jus metus išbuvęs didžiuoju 
kunigaikščiu, vėl grįžo į vie
nuolynų, kur jį nužudė Volui- 
nėsr kun. Levas. Šiam rūpėjo 
Lietuvą paglemžti po savo 
valdžia. Tačiau tai neįvyko, 
nes Levo sumanymui pasiprie
šino Kernavos kunigaikštis 
Traidenis, kuriam išpuolė Lie
tuvų vaidyti dvylikų metų 
(1270—'1282). Besitvarkydama 
Lietuva, pakėlusi Traidenį di
džiuoju kunigaikščiu gavo 
daug karų pakelti: kariavo ir 
su Voluinės kunigaikščiu Le
vu, ir su vokiečių ordenu, ir su 
rusais, ir su mozūrų kuni
gaikščiais. Tose kovose stiprė
jo ir augo Lietuvos vienybė ir 
didžiojo kunigaikščio valdžia.

Šiuo laikotarpiu ir lenkų bū
riai pasiekdavo Vilnių. Del to 
ir jų metraštininkai XIII am
žiuje jį mini. 1293 m. didžiuo
ju kunigaikščiu iškilo Vyte
nis, kurio papėdininkams par
ėjo Lietuvų valdyti mažne 400 
metų.

Priežastys, dėl kurių didysis 
Lietuvos . kunigaikštis atsi
kėlė Vilniun gyventi.
Vytenio ir Gedmino laikais 

Lietuvos sienos buvo nukeltos 
labai toli į rytus. Tiesa, ir Lie
tuvos vakarų sienos vokiečių 

ordenui buvo pavykę žymiai 
pastūmėti į rytus. Prusus, že
maičių dalį ir kuršius turėjo 
vokiečiai pavergę; Lietuva bu
vo atkirsta nuo Baltijos juros. 
Tais laikais kruvinose kovose 
su kryžeiviais buvo žudoma ir 
naikinama prusų^gimlĮiė. Lie
tuvos kunigaikščiai nesugebėjo 
prūsų sušelpti ir sustiprinti ko
vojo su vokiečiais, nors Lie
tuva Gedmino laikais buvo la
bai didelė ir gana stipri. Bet 
vokiečių ordenas savo reizais 
kas metai labai giliai Lietuvų 
pasiekdavo. (Vakarų pasienis 
buvo nuolatiniame pavojuje. 
Rados reikalas nukelti didžio
jo kunigaikščio buveinę į to
kių vietų, kur priešininkams 
nelengva butų prieiti. Tam ge
riausiai tiko Vilnius. Gana 
aukštų kalnų apsuptas dviejų 
upių slėnys, upeliais išvingiuo
tas tais laikais atrodė, lyg ko
kia neprieinama tvirtovė, čia, 
Šventaragio klonyje, senų se
novėje buvo įkurta lietuvių 
ruomuva, kuri traukė Vilniun 
iš tolimų kraštų lietuvių mal
dininkų minias. Gediminui 
kaip tik tokios vietos tereikė
jo. Jis ir parinko Vilnių Lietu
vos sostine.

(Bus daugiau)

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Ženklas 5 vaduoja a
f ” d
8 ” e
3 ” g
4 ”, h
6 i
♦ ” n /.
t ” o
( ” r

i ; ” ' t
—Taigi turimi? suradę ne mažiau kaip 

dešimtį svarbiausių raidžių, ir visai nebėra 
reikalo tęsti toliau panašiu budu atpainio- 
jimo darbą. Iš to, kų jau pasakiau, gali 
įsitikinti, kad panašios rųšies šifrai nesun
ku išspręsti, o taipjau pamatyti, kuo bu
du jie išpainiojami. Bet sakau, kad šitas 
musų spesimenas priklauso papraščiausios 
rųšies slapyrašči’ams. Dabar belieka duoti 
tau pilnas tų pergamento ženklų vertimas, 
kaip jis išnarpliota. Štai:
'|-S 1 f į 7, ■ 7 -'/i-H f t ■! į ' !•: f

A GiOjOD GlįASS IN THE i BISHOP’S 
HOSTEL IN .THE DEVIL’S SEAT 
FORTY-ONE DEGREES AND THJR- 
TEEN MINUTES NORTHEAST AND 

« BY NORTH MAHN BRANCH SEV-
ENTH LIMB EAST SIDE SH.OOT 
FROM THE LEFT EYE OF THE

DEATH’S-HEAD A BEE LINE FROM 
THE TREE THROUGH THE SHOT 
FIFTY FEET OUT.

[“'Geras stiklas vyskupo hotely velnio 
suole keturiasdešimta vienas laipsnis ir 
trylika minučių šiauriaryčiai labiau 
į šiaurę vyriausia šakuma septinta ša
ka rytų puse šūvis iš kaires akies nu
mirėlio galvos tiesiausia linija nuo me
džio per šovinį penkiasdešimts pėdų to
liau.”] '

—-Bet, — tariau, — mįslė čia tebepa- 
silieka mįslė, nė kiek iie aiškesnė. Kas gi 
galėtų kų-nors suprasti iš viso to žargono 
apie “velnio suolus,*’ “numirėlių galvas” 
ir “vyskupų hotelius”?

—(Prisipažįstu, — atsakė Legrandas, 
— kad dalykas atrodo ištikrųjų ne kaip, 
bet tik iŠ pirmo pažiūrėjimo. Pirmas ma
no uždavinys buvo paskaidyti sakinius į 
jų .=. tiktąsias dalis taip, t kaip tatai turėjo - 
ombnėj; tas, kas slapyraštį rašė.

—Sakai, atskirstyti sakinius ženk
lais?

—Maždaug taip.
—Bet kaip tatai galėtum padaryti?
—Aš' taip maniau, kad rašytojas savo 

žodžius rašė daiktan, be jokių skyrimėlių,

tuo tikslu, kad dar sunkiau butų jie iš
narplioti. Ne perdaug miklaus proto žmo
gus, kai jis siekiasi panašaus tikslo, daž
niausiai vis perdeda. Berašydamas savo 
raštų, priėjęs tokios posakių vietos, kur 
paprastai reikia daryt pertrauka ar skyri
mas, jis greičių greičiausiai ims toje vie
toje dar labiau siaurinti, daiktan gru’sti 
savo Ženklus. Jei įsižiūrėsi į šitų patį rank
raštį, tuojau pamatysi nepaprastų ženklų 
sugrudimų net .penkiose vietose. Tuo va- 
duodamos aš paskaįdžiau sakinius šitaip:

(Al GiOOD GLASS IN THE BISHOP’S 
HOSTEIL IN THE DIEVIL’S SEAT — 
FORTY-ONE DEGRE^ AND THIR
TEEN MINUTES — NORTHEAST 
AND BY NORTH — MAIN BRANCH 
SEVENTH LIMB “EAST SIDE 
SHOOT FROM THE LEFT EYE OF 
THE DEATH’S-HEAD — A BEE 
LilSlE FROM THE TREE THROUGH 
THE SHOT FIFTY FEET OUT.

(Bus daugiau)

, | '
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Atidarykit rokundų sąskaitąTaupykite L. Klein Štampas.

GIMIMAI
, i MUS. G. W. HALI b—SURASTA

SIRGUS ILGUS METUS;ComptfnteCHICAGOS 
ŽIHIOS

Motina neleidė dukters 
išeiti; ji nusišovė.

s COME PUT OF THE BEATEN PATH

TIKRA RAKANDŲ VERTE
Pirkite rakandus musų lengvo išmokėjimo planu, jei jus norite 3-jų 
šmotų parloro setas

Lietuvaitė norėjo tik pagrą- 
sinti savo motiną, bet pati 
mirtinai susižeidė.

Turtingo mėlino veluor upholstenng. Puikus 
parloro kambario setas. Didelės mieros, pabu- 
davotas solid frame su pilnais springsais ir 

nertiniu pamatu, augštu užpakaliu, liuosos pa- 
duškos, audeklas su 
frontu ir
šia kaina kokia galima pada- $169.50 
ryti. Visi 3 šmotai

išmarginimais su lygiu 
šonais. Labai gražus setas* žemiau-

Supamas krėslas 
Puikaus raudonnibd- 
žio, gražaus išdirbi
mo, rankomis išpin
tas, lendre išpintas 
užpakalis ir sėdynė, 
karbuoti postai ir 
rankenos. Krėslai 
pritaikomi prie spal
vų. Didelis šutau-

$18.75 
lengvais 

išmokėjimais

šiais laikais visokių tragedi
jų gyvenime pasitaiko. Pir- 
miaus micrgjiiois žudydavus, 
jei jų vaikinai atsisakydavo jas 
vesti, arba dėl kitų labai ne
paprastų priežasčių. Bet šian
dien užtenka ir to, jei moti
na kartais neduoda savo duk- 
terei nusikirpti plaukų, bei 
neleidžia jos volai vienai iš 
namų išeiti. Dar mažiau: už- 
tenko joms jau ir to, jei kar
tais kai kuriai priseina su sa
vo mylimuoju bent kiek susi
barti.

Chicagos Sveikatos Depar
tamente įregistruota gimę: 
zElizabeth Vitkus, 3330 W.

38th St., geg. 26.
Auna Malonis, 3620 Parnell 

Avė., geg. 21.
? Totulis, 6934 So. Rock- 

well, birž. 3.
Dorothy Montvill, 2111 W.

18th St., birž. 9.
jAsophine Pcchaliunas, 3533

Wallacc St., birž. 6ą

Raymond Dybas, 1636 West 
38th PI., birž. 7.

Paulina Petronis, 1138 No.
Richmond, birž. 4.

Stanley Misinis, 4939 
Paulina St., geg. 29.

Nori, kad moters žinotų, 
kaip ji pasveiko nuo Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

South

Lietuviii Rateliuose
Išleistuvių vakarėlis

NEW YORk, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

LAFAYETTE June 23, Aug. 4. Sept. 
PARIS June 27 July 18, August 15 
FRANCE July 4, July 25, August 22 
LA SAVOIE July 14, Aug. 11, Bept. 8

NESV YORK, HAVRE-PARIS 
ROU8SILON .............................. Juim 21

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

1

t

ANT GALO
System-a sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai. 
Mes rekomenduojaifie

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St.,
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotojai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

3 šmotai
Lengvais išmokėjimais

? Z1

Hub Bresinės 
lovos 
3-colių postai, 
extra stori rė
meliai, žvilgan 
tis likeris, ga
rantuota kad 
nenubluks, sa
tino ir polet už 
baigimo, visų 
mien}, extra 
specialiai

$28.75

O

Refrigeratoriai 
Lygiu viršų, kieto 
medžio, auksuoto 
užbaigimo, didelis 
ledui šėpukas ir 
vieta valgiams, 
šeimynos mieros. 
Labai specialiai—

$10.85

Štai pereitą šeštadienio va
karą ponia Jasulaitienė, 1813 
W. 45 gat., atsisakė leisti sa
vo dukterį vėlai vieną eiti iš 
namų. Suprantama, jos duk
tė, Auna Jasulaitė, 17 m. am
žiaus, už tai smarkiai supyko 
ant savo motinos ir pagalios 
užėjus viršun neva kai kurių 
drabužių prosyti pati mirtinai 
nusjšovė. Policija įspėja; kad 
ji saužudystę papildžius nogė
dama tik pagrąsinti savo mo
tiną. Ji vėliau pasimirė St. 

ligonbuty.
mergina, Miss Rose 
20 m. amžiaus, kai
šu savo mylimuoju, 
McConnel, 20 m.,

Naujienų i'edaiktoriui d. P. 
Grigaičiui pasiruošus atlanky
ti Lietuvą, Liet. Socialistų Są
jungos Centras pasirūpino su
rengti jo išleistuvių vakarėlį.

(Seka ant 6-to pusi.)
-------—----------

GERB. Naujienųskai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

NORTHWERMAN 
LUOYD — 

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams

* Lietuvoje
per

BREMENA
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 

atsišaukite
North Gerinau Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

Puikus didelės vertės, tikro riešuto miegamojo kambario rakandai 
Puikiausio išdirbimo, vėliausios mados, dideli veidrodžiai ir dideli 
fremai. Kaip išrodo.
Didelis vanity Chifforobe, dide Didelis dreseris Bow ii’ lova už 
dre-seris lės mieros _ _ _ __
$79.75 $47.50 $58.75 $32.50'

lengvais išmokėjimais

Mary’s

Kita 
Coates, 
bedama 
Edward
1315 N. Monticellp Avė., ant 
jo namų prieangio susibarė su 
juo ir paskui įbėgus vidun no
rėjo nusinuodinti. Tik dar lai
mė, kad laiku suspėta pašauk
ti gydytojas, tai dar gal ji pa
sveiks.

PRAKALBUS!
Temoje: Ant kokių ženklų galima. patemyl 
Dievo Karalystę, jau prisiartinančią? kurioje 
teisybe, meilė, brolybė viešpataus, ašaros, li
gos, skausmai ir mirtis bus prašalinta.

Kalbės F. Zavist
Liberty svet. 82 N. Main St.

Utarninko vakare, 19 d. Birželio 
1923 m. Kenosha, Wis.
Pradžia 7:30 vai.

Kolektų nebus.
Rengia ir kviečia T. B. S. S. ,

Įžanga dykai.

Lima, Ohio. — Ištikro jūsų vaistas 
kaip tik toks, kokiu jį sakote esant!

Aš turėjau labai 
dideles kliūtis, ku
rios moterims daž-j 
nai atsitinka, ir 
negalėjau sunkiai 
dirbti. Sirgau ke
lis metus ir skai
tydama jūsų ap
skelbimus ant galo 
nutariau pamėgin
ti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound. Aš da
bar pati išsiskal

biu, ko nedariau per kelis metus ir 
galiu ilgai vaikščioti be tų traukian
čių žemyn skausmų ir silpnumo jaus
mo. Vegetable Compound yra pui
kus ir aš niekuomet neužmirštu pasa
kyti už jį gero žodžio kitoms mo
terims, kuomet jos pasako, kad joms 
reikalingas vaistas.”' — Mrs. G. W. 
Hali, 539 Hazel Avenue Lima, Ohio.

Yra daugelis moterų, kurioms šei
mines pareigos yra beveik nepaken
čiamos dėl kokio nors silpnumo ar ne
gulės. Kliūtis gali būti menka, te- 
ciaus padaro tokius įkirus simptomus, 
kaip traukimas žemyn, silpnumas ir 
pailsimas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Cbmpound yra puikus vaistas nuo to
kio stovio. Daugely atsitikimų jis 
prašalino tuos simptomus prašalinda
mas jų priežastį. Mrs. Hali prityri
mas yra tik vienas iš daugelio.

Sako jis praneša visus 
sveikatos taisytojus.

čia stiprumas ir viekas tiems, 
kurie yra silpni.

Tik pasiskaityk ką p. Clyde Stanley, 
iš Oneida, Tenn., sako apie tą dalyką: 
‘ Nuga-Tone duoda stebėtinas sėkmės 
po trumpo laiko vartojimo. Jis yra 
saugus ir ištikimas, suteikia stipru
mą ir grynumą visoms kūno dalims. 
Jis yra geriausias už visus sveikatos 
taisytojus. Aš labai patariu jį vi
siems, kurių sveikata yra nupuolusi.” 
Nuga-Tone turi duoti stebėtinas sėk
mės, nes jis yra sudarytas iš astuonių 
vertingų sveikatą, stiprumą ir gyvastį 
teikiančių sudėtinių, šitie vaisai, ku
riuos vartoja medikų profesija visam 
pasauly, padaro gatfsų, raudoną krau
ją, stiprius, tvirtus nervus ir sveikus 
vyrus ir moteris. Pamėgink jį pats 
ir įsitikink. Vienam pilnam mėnesiui 
gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą par
davinėja visi geresnieji aptiekininkai 
pozitingai garantuodama, kad suteiks 
pilną paterikinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba tiesiog pasiųs 
apmokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wąbash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

laikraščio negaliteJEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksl- 
jjmą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS ' 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės /

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15; 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushillas D, C.,,
CHIROPRACl'OR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas figas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin] 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St, 

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedalioj

9 iki 12 a. m.

Hub Cab Co.
Mums reikalinga darbininkų savo amatą gerai žinančių. Šoferių, 

knygvedžio, ir telefono operatorio ir naujų narių, kurie nori pristoti 
į musų kompaniją, su savais automobiliais. Taipgi mes turime ant 
pardavimo gatavai prirengtų cab prie darbo. Juos galima pirkti su 
mažu kapitalu. Neleiskite laiko už dyką’ nes musų, šoferiai uždirba 
nuo $100 iki $150 j savaitę. Ateikite pas:

HUB CAB
2929 South Halsted St. ir

klauskite H. P. RADVILLE arba J. TUFANELLI, o mes suteiksime 
jums teisingas informacijas.

Su pagarba,
HUB CAB CO.

Victory 7070

AR JUS ŽINOTE, KAD
• Kiekvienas pakelis kurj jus norite 

pasiųsti j Lietuvą turi nedaugiau 
sverti kaip 22 svarai ir neturi būti 
daugiau kaip 6 pėdos kvadrato? Ar 
jus žinote, kad jus galite būti links
mus 100% gryno Turkiškus Cigaretus, 
jei jus rūkysite Helmar?

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir namus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant ilmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pr«s.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ; 

riausiąs gyduoles 
SWED0LA

Pasekmės bus tikros, tik už 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

ge-

50c.

Pranešimas

rei- 
ar- 
To- 
žiu-

Fine for Lumbage •<
Musteršle drives pain away ana 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a cfean, white ointment, mado 
vvith oil of mustard. Gct Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65o 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEL

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

3352 So. Halsted St

Žinomas Chicagos išdirbėjus turį puikų pianų, 
dalinai užmokėtų. Tų pianų geras žmogus gali 
gauti užmokant kitus pinigus išmokėjimais kas 
mėnesis. Post Office, Box No. 172, Chicago, III.

Ar jus žinote, kad ligos negali pasislėpti nuo 
mikroskopo ir X-Ray.
Tūkstančiai žmonių turi pavojingų ligų, bet neži 
no arba neateina gydytis, todėl, kad jie sarrnati- 
jasi. Bet vienok jie veda ir padaro savo šeimy
ną nelaimingą visam amžiui. Jei jus vartojate 
patentuotas gyduoles be pasekmių, tuomet pasi
tarkite su Dr. Van Paing specialistu, kuris pasa
kys jums, kaip gauti palengvinimą. Jūsų kraujas 
ir šlapumas bus ištirtas per patį daktarą su mik
roskopu ir jūsų vidujiniai organai bus egzaminuo
jami su X-Ray. Jus turite surasti pirmiausiai 
priežastį jūsų ligos pirm gydymo ir jus norite 
žinoti faktų apie jūsų sveikatos stovį.

Nedaro skirtumo kokią ligą jus turite ir koki 
‘gydymą jus vartojate, ateikite ir išgirskite teisybę. 

Jei jus kenčiate nuo chroniškų vidujinių ligų (lytiškų ligų) arba 
kraujo užnuodijimo, jus negalite vesti ir turėti laimingą šeimyną, kol 
jus nepasveiksite.

Tos ligos reikalauja specialio gydymo.
Lai ir stoka pinigų nesulaiko jūsų. Bėdni žmonės privalo turėti 

gerą išgydymą taip pat kaip ir turtingi.
SERUM 606 ELEKTRA 

DR. VAN PAING 
' 3101 S’o. Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 8. Telephone Yards 1119

------------- _ _____ ___ ___  « _ ... _

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti ,su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IK EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingiem o
Kraujo 
Šlapumo .

11
Privatinių

TTK P AT.VlbK! Tamsta gali patapti savininku namo įnešdamas tik 1. V $150.00 ir mokėdamas po biskį kas menuo.
BUK NEPRIKLAUSOMU —— “Įsigyk Namą Elmore Budu”

Kam mokėti rendą ir neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo
kėti už namelį ar dviejų gyvenimų budinką.

Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor
macijų mekuoini Tamstos nesurišdami.

PAŽYMĖK PATINKAMA APIELINKĘ
□ North Side □ Northvvest Side□ South Side

Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.
H. W. Elmore & Co.. , 29 So. La Šalie St

□ Suburbau

UI
w

e
w d 
C o
<u 
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Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminavimo, 
rime ligonius su pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo. bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Didelis Išpardavimas
$7000.00 vertės už $4500.00

VALGOMŲ IR GERIAMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
Tai ne bankas yra,\bet sutaupysit daug pinigų pirkdami pas mus.
Turi būt išparduota į trumpą, laik^ dėl neatbūtino reikalo. Ateikit ir pama- 

tykit musų kainas. Geriausių Bohemian apynių. Maltai dėl alaus dirbimo. Są- 
liklai ruginiai.' Korkavimui mašinos, korkai, gradusninkai, visokie gėrimai, vynai, 
sokas, smokai dėl pagerinimo naminio gėrimo, degintų vydum bačkutės, visokie 
pataisymai dėl naminio gėrimo gaminimo. Kainos žemiausios per 6 dienas nuo 
17 iki 24 dienos birželio. Užsakymus pristatom į visas miesto dalis dykai. Viena 
iš didžiausių sankrovų ant Bridgeporto dėl pasirinkimo visokių gijoserių. Nepra
leiskit progos, kitos tokios greitai nebus. v i, z

BRIDGEPORT GROGERY MALT & HŪPS CO.
Not Ine. 

J. Legeika Savininkas,

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiutimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOOTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamas gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbame lietuviškai.
“606 Tikrai pagerintos Europinės

( gyduolės “914’*
Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu Įvestas gydymas tie
siog surcvoliucijonizai »• gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus,, čėpuu, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
(ikslui greito išgydymo užsispnėjuaių li
gų.? Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. (Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą. eg- 
zaminaciją.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite. 
Ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

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

(Kampas Monroe Ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506j 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po plet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj( 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai goriausia vieta* 
ligonių atsilankymui. |

Phone Boulevard 4372

i Electro-Medical Doctors
136 S. Wabaah Avė., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se- 

redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
jo nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.-
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Tas vakarėlis įvyko praeitą 
šeštadienį Hull House Resto
rane. Svečių dalyvavo arti ket
verto desetkų. Po vakarienės 
buvo, kaip paprasta tokiais at
vejąs, kalbų su linkėjimais ke
liaujančiam laimingos kelio- 

; nes ten ir atgal ir parsiųsti 

‘ maišus naujausių žinių, betar
piai semtų iš tiesioginių šal
tinių.

P. Grigaitis išvažiuoja iš 
Chicagos rytoj, Erie gelžkeliu 
iš Dearborn St. stoties, kaip 
11 vai. vakaro Chicagos laik
rodžio (arba 10 vai. “Standard! 
time”). Lietuvoj subus apie po
rą mėnesių.

Lietuvių Pažangiosios 
Moksleivijos susirinkimas.
Užkandžiai, kalbos, pagerbi

mas baigusių mokslą narių 
ir rengimas viešo išvažiavi
mo į laukus su programų, 
bei surengimas baigusiems 
mokslą vakarienės.

Birželio 16 dieną pony Slo
gių namuose įvyko nepapras
tas 'Liet. Pažang. Moksleivijos 
Susiv. Amerikoje 2-ros kuopos 
susirinkimas. Susirinkimai! at
silankė ir svečių: pp. Marge- 
riai, Jonas Blaskevičius ir bu
vęs L. P. M. S. A. pirmos kuo-

eiai pasižadėjo trumpoj ateity 
prisirašyti prie kuopos.

Normontaitė atidarydama su
sirinkimą pasakė puikių pra
kalbėję, nupiešdama L. P. M. 
S. A. veikjmo programa. Ji 
pažymėjo, kad moksleiviai žy
miai subruzdo

pai, bet simpatingai pasveiki
nęs kuopą ir palinkėjęs jai ge
ros kloties kvietė moksleivius 
prisidėti raštais prie “Mokslei
vių Kelių”.

Po jo kalbėjo p. Lazdaus
kas iš fizikos mokslo. Kadan
gi buvo jau vėlus laikas, tai 
ir jis ne ilgai tekalbėjo.

Dar biskutį kalbėjo p. A. 
Margeris. Ir tuo susirinkimas 
pasibaigė.
----- Kuopos Korespondentas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Povylo Viliamo (Wi- 

llidms), kuris gyvena-Chicagoje. Rei 
kalas pasirašyti delei untimo pus- 

 

seseriai šipkortės. Malonėkite greitai 
atsišaukti, ar kas žinote eškite.

Ona Viliamdenė, 
4700 Molden St.

Chicago, III

veikti švietimo

Prie kuopos 
naujos narės, 
Josepaitis ir Aldona

prisirašė dvi 
p-lės Josephine 

Grušiu-

Jeronimas Paulaitis mirė 7 d. 
birželio. Palaidotas panedėlyje, 
18 dieną. Paėjo iš Jurbarko mie
sto, Raseinių apsk. širdingai dė- 
kavoju visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Marė Plonis.

ONA JASULAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ona Jasulaitė, netikėta mirčia; 
sulaukus tik 17-kos metų am
žiaus. Gimus Chicagoj kovo 28 
dieną 1906 metuose. Paliko di
deliame nuliudime tėvą ir moti
ną, tris brolius ir dvi seseris. 
Laidotuvės atsibus ketverge, 21 
d. birželio, iš namų bus išlydima 
9-tą iš ryto į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus atsilankyti į 
laidotuves. 1813 W. 45-th St.

Kviečia visa šeimyna
Jasulaičių.

Jonas Pranckunas 36 metų am 
žiaus pragyvenęs Amerikoj apie 
15 metų pasimirė 17 birželio 4 v. 
po pietų. Paliko čia brolius; An
taną, Petrą ir seserj Salomiją.3 
pusbrolius Juozapą, Jurgi ir Ka
zimierą Pranckunus. Iš Lietuvos 
paėjo. Raguvos vai. kaim. Ku
nigiškių, Panevėžio apskričio 
laidotuvės atsibus iš namų 7200 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės atsibus seredoj, 
birželio 20 d. 10 vai. ryto i Au
šros vartų parapiją, iš ten j šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame visus draugus ir gy 
minės dalyvauti laidotuvėse. 
Lieka nuliūdę broliai ir sesuo: 
Antanas, Petras, Pranckunai ir 
Salomija Bagdonienė.

Reporterio pastabos.

Aš PETRONĖLĖ VA NČAUS- 
kaitė pajieškau savo puso o >. Ka
zimiero Gečo, kuris paeina — _ano rėd. 
Telšių pavieto, Kalvarijos pjrrap., Pa- 
partanų kaimo, Amerikoj _ “ 
cianai a. o kai 1O metų. GiūHojavi, kad 
gyvena South Chicago, I1K ir turi sa- 
yo namus. Kas žinote malonėkite pra 
nešti arba pats meldžiu atsišaukti, 

mano ant

gyvena

nešti arba pats meldžiu aisisauKii.
Labai norecia susirašyti;
rašas sekantis: P. V. Gasper 1650 
Elizabeth Avė. N. W. Grand Rapids, 
Michigan

rašas sekantis:

REIKIA DARBININKį)
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimiM 
plunksnų, darbe namie arba 
šapoje. Lengvas darbas. Paty
rimo nereikia. Rašykite,

KATZ,
651 O’Bricn St.

REIKIA finišerkų prie vyrų 
kautų, 

mis.
KUH

taipgi ranko-

NATHAN & FISHER 
COMPANY,

1811 W. North Avė.

REIKIA DARBININKŲ
1 VYRŲ

Reikia -
Vyrų darbui 
su exkavatoriais 
landrėje. 
Atsišaukite:

18 fl.
Midde Wabash Avė. 

Bldg.
Marshal Field and Co. 

Retail

PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ biznis parsiduo

da, geroj vietoj. Yra gana dar
bo. Kreipkitės:
Ė. BOAS CUSTOM TAILORt 

122 Harrison St. 
Davenport, Iowa.

AUTOMOBILIAI

UŽ 
o 

už žadamas 
para-

PAJIEŠKAU savo vyro Frank Ži
linsko apie 40 metų amžiaus, -paeina 
iš Pakonių kaimo ir parapijos, 
jampolės apskričio. Dabar girdėjau 
gyvena Pennsylvanijos valst. Meldžiu 
atsišaukti ar kas jį žino pranešti.

Uršulė Žilinskienė, 
2000 So. String Str.

a

nfrusų 
prdgre- 

ntžvilgiais. Pa

REIKIA MERGINŲ nuo 14 iki 16 
metų amžiaus i specialį išsiuntinėji
mo skyrių. Puiki proga ateičiai ge
roms ir norinčioms dirbti , „darbinin
kėms. Šviesus išsiuntinėjimo kam
barys, geros darbo sąlygos.

STEVENS DAVID CO., 
1230 W. Jackson Blvd.

REIKIA —
2 vyrų bušelmenų. Ateikite 

pasirengę darban.
Atsišaukite:

4827 Calumet Avė.

•I’AJFVDlA.'ViLMUI autoinol>ilius 

King 1920 metų. 5 pasažierių, 
gerame stovyje. Parduosiu pi
giai už pirmą pasiūlymą. Ga
lima matyt vakare po 5. Imos 
lubos. 2423 W. 46th St.Savo draugui reporteriui 

“tipą” tariu širdingai ačiū, 
“sosaiti lėidėms” 
man vaišes pasistengsiu
syti apie jas daugiau. 

* ♦ 
*

Tik stebėtis reikia iš 
“sosaiti leidęs”. Jos 
suojaf’ visais
vyzdžiui, jos užsiima ir spor
tu, užsimauna kelnaites ir va
žiuoja į Marquctte parką 
golf’o lošti. Jos savo vyrus 
vadina “misteriais. Jos su pa
prastais žmonėmis jau nebe
nori net nei kalbėti. Jos jau 
kitaip valgo, geria ir baliavo- 
ja. žodžiu, jos visai jau per
simainė... Ir ' dabar jas galima 
tuojaus pažinti, kad tai yra 
“sosaiti lėides”...

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio į buČer- 

nė^ biznį. Riznis eina taip ge
rai, jog vienas negaliu apsi
dirbti. Patyrimo nereikia — 
išmokinsiu ir nemokantį. Kreip 
kitės: 3965 Archer Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui regsų. Gera mokes
tis ir nuolatinis darbas.

MILLER and COHEN 
1416 Blue Island Avė.

REIKIA —
x VYRŲ daibui prie mėsos, 
skiepe.

J. R. Beiersdorf and Bros.
932 W. 38-th PI.

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKIA DARBININKŲ

REIKIA bučerio,' mokančio 
savo darbą, atsišaukite greitai.

Tel. Boulevard 4865 
K. Beinorauskas, 

B301 S. .Emerald Avė. Chicago

norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,
3207 So. Halsted St., 

Chicago, III.

CASE AUTOMOBILIAI ANT 
MAINYMO

ST0GDENGTYST6

VYRŲ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
>ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apic- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

REIKALINGAS patyręs bar- 
berys, kuris galėtų atlikti savo 
darbą. Darbas ant visados.

T. Trigonis, 
603 W. 47-th St.

PARDAVIMUI

Mainau ant lotų ant daimantų ant 
pianų ant furniture ant namų, ant 
senų automobiliu duodu ant labai 
lengvių išmokesčių.

Kas norite įgyti gerą automobilių, 
ateikite pas mane, nes aš turiu:

4 Case 5 ps Sedans; 2 Case 7 Ps. 
Sedans; 5 Case 5 ps. 1 Case Brorn 4

2 Case Roadsters; 1 Reo Truck 
1 Elgin Sedan 20; 1 Pilet 5 ps.
1 Pilet Roadster 23:

4614 So. Westem Avė., 
Tel. Lafayette 7593 
J. J. BAGDONAS

ps. 
21; 
23;

ĮIEŠKO DARBO

i Susirinkimui besitęsiant bu
vo pafkdltas klausimas ąr tfie 
moksleiviai, kurie mokinasi 
•miizikos tiktai trumpom va
landomis ir tie gali pri
klausyti prie kuopos. Klausi
mas pasiliko neišrištas. Tik 
pažymėta, kad .pagal konstitu
ciją kiekvienas moksleivis, ku
ris tik mano tapti profesiona
lu, gali prigulėti prie kuopos. 
Suprantama, tai visai logiš- 
k»i, nes claugiinm musų suau
gę pradeda mokslą nuo vidu
rines mokyklos, gi ją baigę 
dažniausia baigia ir profesijos 
mokslą. > •

P-dčs L. Normontaitėš ini
ciatyva nutarta surengti bai
gusiems mokslą moksleiviams I 
jų pagerbimui vakarėlį su pro
gramų, prakalbomis, muzikos 
gabalėliais ir gal būt užkand
žiais. Į komisiją įėjo p-lės L. 
Normontaitė, Josephine Jose
paitis ir Aldona Rugis. Jos 
yra labai darbščios visuome
nės reikaluose, ir pasižadėjo 
energingai darbuotis prie su
rengimo šio vakarėlio. Tat rei
kia tikėtis, kad bus surengta 
vienas geriausių vakarėlių.

L. P. M. S. A. 2 kuopos trįs 
nariai šiemet baigė mokslą, bū
tent: p-ia Francis Stogis, ap- 
tiekorystę; Mikas Šileikis, dai
lės Institutą. Taipgi A. Valda 
Dailės Institutą . Nutarta bai
gusiųjų mokslą pasiųsti pavei
kslus į “Moksleivių Kelius”, 

į Taipgi, tapo nutarta sureng
ti liepos mėnesy išvažiavimą 
į Jefferson miškus. Išvažiavi
mas bus papuoštas kuogeriau- 
siu programų. Moksleiviai pa
sistengs pakviesti gabesnius 
kalbėtojus. Be to, kalbama bus 
tik įvairiomis mokslo temo
mis. Iš anksto pasižadėjo kal
bėti Šie moksleiviai: p-lė L. “Birutės” pirmas šių metų įšvažia- 

vr , • • vinvas įvyks birž. 24 d. š. m. į Cedar
Normontaitė, kuopos pnrni-1 Lake, Mich. Nutarta važiuoti trauki- 
ninkė, kalbės apie L. P. M. S. ni«- Visi nariai-ės ir rėmėjai yra 
. ... a m, . kviečiami dalyvauti Birutės išva-A. organizaciją; A. Margeriskiavime. — Valdyba,
kalbės temoje “Sveikata”; A. -----------
Tlllys, temoje «‘Novelės jsto- Draugystės Apveizdos Dievo prieš- 
rija ; Aldona Grusiute duos birželio 27 d., 7:30 vai. vakaro Šv. 
muzikos gabalėlius — korne- Jurgio parapijos svetainėje prie Au-
a • x-» i • . v..,, bum ir 32 PI. Visi nariai malonėkiteto; ir M. Šileikis tars žodį kl- laiku atsilankyti, nes bus daug
tą aptie diAilęi. Taig1!, atsilan- svarbjų dalykų tariama. Neątvyku-

. .* v. įsieji bus baudžiami sulig draugijos
'kuisi įsvaziavliman publika I įstatais.
galės daug Jko (pasimokinti, I — Nut- rašt- s- Ganchauskas. 

nekalbant jau' apie praleidimą 
linksmai laiko tyrame ore.

Išvažiavimą surengti komi-1 antradieny,’birž. 19, Raymond ’C'ha: 
sijon išrinkta šie nariai: 
L. Normontaitė, 
p. Lazdauskas, p. Jusas jr p-lė 
Aldona Grušas.

Dar vi
Normontaijės sumanymas, tai I Mark MWhite Skvėre 
kad kuopi! nustatytų iš ank- sve.tain,5J- Visi ?ariai . 

, . . t ... . atsiveskite naujų narių,sto visiems metams veikimui | — Komitetas,
programą ir kad išrinktų ko
misiją, kuriai butų pavesta iš
dirbti visus planus. Gi vėliau 
ta komisija galėtų pranešti 
kuopai, 
da ir 
met 
viau 
mus.
galėtų dalyvauti ir publika. 
Susirinkimuose butų pakvie
sta kalbėti vienas kitas profe
sionalas bei profesorius. O ta
tai butų galima lengvai pada
ryti, nes atsirastų daugiau ir 
žmonių, kurie noriai sutiktų 
kalbėti didesniam buriui žmo
nių, negu tik keletui mokslei
vių. Biznio reikalus kuopa at
liktų tiktai moksleivių susi
rinkimuose. Padiskusavus tą 
klausimą, tapo išrinkta komi
sija iš šių asmenų^: L. Nor- 
montąitė, Fr. Stogis, Aldona 
Rugis, p. 'Lazdauskas ir p. Ju
sas.

Nors jau buvo vėlus laikas, 
ir svečiai ir kuopiečiai buvo 
įtempti gvildenimu minėtų 
klausimų, bet p-nia Sogienė 
vis tik pagamino skanių už
kandžių didelei . moksleivių 
“šeimynai”. Po skanių užkan
džių prasidėjo prakalbos. P-le 
Normontaitė pasakė gražią 
prakalbėlę. Ji aiškino kaip 
fmokdleiviafl Renkasi (sau pro
fesiją. Ji pareiškė, kad nors 
ir mažas musų kuopos narių 
skaičius, vos arti 20 narių, bet 
vis tik kuopa representuoja vi
sas mokslo šakas. Baigdama 
savo kalbą ji perstatė kalbė
ti svečią A. Tūlį. Jis trum-

Vieša Dr. Graičuno paskaita pra
kalba temoj “Bendri reikalai” įvyks
pelėj, «16 W. 31 st. Kviečiama visi 
lietuviai ir lietuvaitės skaitlingai at- 

M Šileikis I silankyti ir pasinaudoti teikiama pro- 
’1 ga. —Bendrų Reikalų Komitetas.

a s
“Jaunosios Birutės” repeticijos or- 

puikus p-lės L. ehęstroir choro žaismių Įvyks sere- 
1 1 I doje, birželio 20 1923, 7 vai. vakare,

f___L "".11- i parko didžiulėj
i bukite laiku ir

kad tas ir tas, ir ta- 
tada bus rengiama. Tuo- 
kuopai butų daug leng- 
surengti viešus susirinki- 
Tokiuose susirinkimuose

S. L. A. antras apskritys ir 36 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
su programų i Jefferson miškus, 
birželio 24 d. 10 vai. vakare. Visos 
apskričio kuopos ir nariai kviečiami 
dalyvauti. — Komitetas.

Liet. Paž. Moksl. Susv. Ame
rikoje 2-ros kuopos Rengimo pager- 
>imui baigusių mokslą narių vaka- 
■o, komitetų susirinkimas įvyks bir- 
lelio 19 d., p-no Semaškos namuose, 
po numeriu 1834 Wabansia Avė., 
tpie 8 valandą vakare. Visi komite- 
lai malonėkite būtinai susirinkti.

— Kuopos pirmininkė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Juoza

po Babono. Raseiniuose gimęs, 
o Kelmėj augęs. Kas jį pažį
sta, meldžiu atrašyti man lai
šką. F. BOAS, 122 Harrison 
St., Davenport, Iowa.

PAJIEŠKAU SAVO DRAUGO bei 
kaimyno Charlio Kazimiero Kesilio. 
Paeina iš Kauno rėdybos, Rokiškio 
apskričio, Jūžintų vals. 1917 m. gy
veno Butte Mont. 1918 metais- gy 
veno Nevados valstijoj. Jo užsiėmi
mas kalnakasys. Turiu labai svarbų 
reikalų, taipgi turiu dėl jo laišką , iš 
Lietuvos nuo jo brolių. Malonės pač 
atsišaukti ar kas žino apie jj praneš
ti, už ką busiu dėkingas.

F. F. Kesilis, P: O. Box 724 
Indiana Harbor, Ind.

JIEŠKAU draugo Antano Dilniko, 
pirmiau gyveno Town of Lake, Chica
go, ant Wood gatvės. Turiu svarbų 
reikalą. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote jo adresą, malonėkite pra
nešti, gaus atlyginimą. Jonas Vido- 
lis< 10701 So. State St., Roseland, Iii.

PAJIEŠKAU savo pažįstamo Fran- 
ciškaus Saunorio, paeina iš Lietuvos 
Šiaulėnų parap. šaulių vai-., turi vie
ną brolį Lietuvoje Joną ir seserį Tek- 
lią. Turiu svarbų reikalą meldžiu at
sišaukti pačiam ar kas apie jį žino 
meldžiu pranešti.
Petį onelė Grybouskaitė-Beinorauskie- 
nė, 3301 Emerald Avo. Tel. Boulevąrd 
4865 Chicago, III.

JAUNA mergaitė įieško dar- 
jo prie namų vaikus daboti ar 
šiaip kokį lengvą darbą galėtų 
dirbti. Atsišaukite 6743 -Eber- 
hart Avė. Tel. Normai 4009 A S

REIKIA —
DARBININKŲ
MOLDERIŲ.

Atsišaukite:
CHICAGO STEEL FOUNDRY
37th PI. and So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI minkštų 
rimų Ice cream parlčras, 
ra proga.

Atsišaukite:
4932 W. 14th St.

Cicero, 11.

ge- 
ge- NAMAI-2EME

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

CUJAME tuo- 
iniftkų priejau sekamų 

sack kautų Rankovių prisiuvė- 
jų,

Welt dirbėjų
Sujungė jų
Canvas beisterių su mašino

mis, pirmų beisterių, ramovių 
skylių prosytojų, finišerių, gu- 
zikų skylučių dirbėjų.

Moterų inspektorkų. Taipgi 
merginų mokinimuisi prie maši
nų operavimo. Mokama gera al
ga kol mokinasi.

Kart Schaffncr and Marx.
<omp. Van Buren and Throop 
St. 823 S. Tripp Avė. 4512 W. 
22-dn Št.

Reikia -
VYRŲ . ,

Nuolat darbas. Dienomis ar 
naktimis, su gera mokesti- 
mi, galima gauti pas 
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avė.
netoli 22 ir Crawford Avė.

i PARSIDUODA saliunas, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:
2241 W. 21st, Street

BARZDŲ skutykla ant par
davimo, graŽiojj vietoj jr ge
ra proga dėl gero žmogaus.

Atsišaukite:
2735 No. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Reikia -
MERGINŲ IR JAUNŲ MO- 

terų, 16 metų amžiaus ar 
senesnių, abclnam 
darbui. Kaip tai:

Mašinų operatorkų
Inspektorkų
Sortuotuojų
Punch press operatorkų 
ir t. t.
Patyrimo nereikia. Nuolat 

darbas. Geros darix) sąlygos. 
Gera pradžiai mokestis ir pa- 
sisiėkimas augščiau1 kaip iš
moks darbą. Jei jautresnės ųe- 
Įpi 18 metų, atsineškite darp- 
dymą savo amžiaus. Anglų kal
ba

dirbtuvės

nebūtinai reikalinga.
CONTINENTAL CAN 

COMPANY, Ine., 
2221 So. Halsted St.

Reikia patyrusių merginų 
prie apdarinėjimo knygų. Nuo- 
at darbas su progo ateičiai.

Stevens David Co.,
1230 W. Jackson Blvd.

MERGINŲ —
Siūlų verpėjų, šniūrų išlygin

toji ir nitavotojų. Atsišaukite:
Kellogg Switchboard and 

Supply Co. 1066 W. Adams St,

Reikia -
VYRŲ 
PAGELBININKŲ Į 
STRUCTURAL 
GELEŽIES 
ŠAPĄ. 
Atsišaukite:

2611 So. Halsted -St.-- r—
Reikia -

VYRŲ 
ABELNAM 
DIRBTUVĖS 
DARBUI, 
45c IKI 50c Į 
VALANDĄ. 
ATSIŠAUKITE: 
FITZPATRICK BROS.

1319 W. 32-nd Place
REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 

naujų ir senų drapanų siuvimo. Dar
bas ant visados ir gera alga.

Kreipkitės
pas:

228 W. 47-th St.

REIKALINGAS BUČERYS, KAD 
ir nemokantis čia darbą galėtų iš
simokyti.

Atsišaukite.
6100 Archer Avė.

Lafayette 2014

REIKIA —
REIKIA gerai patyrusio 

latinio, barbeno.
Atsišaukite,' . !

4047 So. Kedzie Avė.

nuo-

REIKIA —
DARBININKŲ į serap gele

žies jardą, 50c. į valandą.
Chernyk Iron and Metai Co.,

1000 W. 22-nd St.

REIKIA porterio į departa- 
mentinę krautuvę. Nuolat dar
bas ir gera mokestis.

J. Oppenheimer and Co.
4700 So. Ashland Avė.

" , ■ l ■!■■■

PARDAVIMUI grosemė. Pui
kus biznis; tas pats savininkas 
per 10 metų. Kaina $3,00Q. At
sišaukite į kriaučių šapą: 1907 
Canalport Av. Phone Canal 3050

PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši
nų. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo. . Atsišaukite prie savininko.

4429 So. Fairfield Avė 
Brighton Parke

PARSIDUODA SALIUNAS, geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų, sykiu 
parsiduoda barai ir visi reikalingi 
įtaisai. Reikia parduoti greitai, — 
priežastis patirsite ant vietos.

1825 Canąlport Avė.

PARSIDUODA BUčERNfi IR gro
semė, vieta išdirbta per 20 metų, 
cash parsiduoda. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju i Lietuvą.

JOE VASILKUS 
5914 So. State St.

• Tel. Normai 3783

PARDAVIMUI Saliunas pigiai 
svetimtaučių apgyventa, kur galima 
daryti gerą biznį. jRenda pigi, su rui
mais dėl gyvenimo. Listas ant 3 me
tų. Pardavimo priežastis patyrsite. 
ant vietos. >

J. AINORIS, 
444 N. 29-th St.

TURIU PARDUOTI šia savaitę 
(Ice Cream Parlor), Cigarų Taba
ko, ir kitų mokyklos smulkmenų 
krautuvė. Priešais didelė mokykla, 
pigi renda geras lisas, 4 gyvenimui 
kambariai; tik pirmutinis laimės.

2700 S. Wallace Str.

PARDAVIMUI barber shop, 2 krė
slai i» geri rakandai. Biznis geras ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Vir
šui 4 kambariai pagyvenimui. Par
duodu dėl svarbios priežasties.

Atsišaukite:
2820 W. 43-rd St.

PARDAVIMUI vargonai. A- 
tiduosiu už $25. Taipgi didelė 
armonika už $10. Taipgi 2 hi- 
teriai už $40.

5137 So. Wood St.

FOTOGRAFIJOS įrankiai 
parsiduoda už labai pigią kainą. 
įrankiai beveik nauji. Atsišau- 
:ite tuojaus j Naujienas 

No. 271 ?

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh- 
tort* Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštu, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komdšinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

II

Brighton Park, 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

mūrinis namas. Didele krautuvS su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galirtia 
užimti tuojaus. Parduodame ant 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko- 
mišinų. i Savininkai

M. J. KIRAS REAL ŲSTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PARDAVIMUI kampinis mū
rinis namas, saliunas ir 8 fia
lai, 3200 Wallace St.

Savininkas:
524 W. 32nd St.

PARDAVIMUI 30 pėdų lotai už 
$800, kol jų yra. Puikiausioj vietoj 
mieste. Suros, vanduo ir šalygatviai, 
viskas apmokėta, prie Hermitage Avė. 
tarpe 82 ir 83 St., 3 blokai į vakarus 
nuo Ashlahd Avė. Eikite ir pažiūrė
kite Juos, paskiau ateikite ir pasi
kalbėkite su manim. Aš neturiu 
agentų.

H. W. KERN,
179 W. Washington St.

. PARDAVIMUI didelis 6 kambarių 
cottage ant 2 lotų, 50x125 pėdas, ci- 
mentinis pamatas, gražus daržas, ap
sėtas, vištininkas. Prie- cimentinio 
kelio. Graži vieta.

5810 Narragansett Avė.
/* arti 64th Avė.

PARDAVIMUI frame namas su 6 
dideliais kambariais, vana, elektra, 
karštas vanduo ir garadžius. Kaina 
$6,500.

Atsišaukite:
i 5148 South Wood St.

PARDAVIMUI 2 flatų, frame, 4 
kambarių, kiekvienas prie cementinio 
J gatvės, šalygatvio, netoli karų Jini- 
os. Kaina $4,000, pinigais $2,000.

BERNARDI and O’BRIEN 
1954 W. 69 St.

Republic 0174 '

MOKYKLOS
VALENTINIS DRESSMAKING 

COLLBGE.
2407 Wwt Madison Strtat 

TeL Seeley 1648
Kirpimas, dminlnimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattam ma- 
ker. Bizniui ir namą divijimut 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsinelkit audr* 
kirpti, pritaikyti ir pasids 
drapanas.

Biznio Ir namą taršai skrybilią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in-

sa
lta


