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Motinos su kūdikiais 
pasodintos kalėjiman

Gen. Wu paėmė Pekiną

Debsas reikalauja visus politinius 
kalinius paliuosuoti

Motinos su kūdikiais pa 
sodintos kalėjiman

Jos yra nuteistos už pikietavi- 
mą dirbtuvės laike streiko.

CHICAGO. — Keturi kūdi
kiai, nuo G savaičių i k į \)U3* 
trečių metų amžiaus taĮ)o pa
sodinti kalėjfenai) kartu su jų 
motinomis, kurios yra nuteis
tos nuo 15 iki 60 dienų kalėji
man už pikietavimą American 
Gigars Co. dirbtuvės, kada ten 
buvo streikas trejetų metų at-

&

Ja<s nuteisė kalėjiman ir už
simokėti dideles pinigines pa
baudas teisėjas Sullivan, kuris 
žinomas yra išdavinėjimu vi
sokiausių injunetionų prieš 
darbininkus ąnt jurmo fabri
kantų pamkalaviino.

Jos buvo padavę apeliaciją 
augštesniam teismui, bet. ape
liacijų teismas jų nuteisimą 
tik patvirtino. Tad nuteistą
sias moteris dabar areštuota ir 
pasodinta kalėjiman.

Tarp areštuotų ir pasodintų 
kalėjiman yra 6 moterįs ir 2 
vyrai. Keturios moterįs atsi
nešė kalėjiman savo kudli-i 
kius, kurie bus su jomis kalėji
me per visą jų kalėjimo laiką.

Pasodinta kalėjiman šias 
moteris: /

Mrs. Annie Bufchart, 28 m., 
. 2014 W. 22 Plaice., nuteista 15 

dienų kalėjiman ir užsimokėti 
$50 pabaudoj Ji turi su sa
vim 2l/2 metų mergaitę Annie.

Mrs. Sopinę Bletcher, 30 m.i 
3015 W. 14 St., nuteista 40 
dienų kalėjiman ir $50 pabau
dos.

Mrs. Eva Ghitting, 26» m., 
2248 W. 21 PI., $2o pabaudos 
ir 25 dienos kalėjiman. Turi 7 
savaiičiųjkudikį Steve.

Mrs. Katy Geieą Kadi, ‘2524 
S. Manding Avė., $175 ^bau
dos ii* 15 dienų kalėjiman. Tu 
ri 6 mėn. kūdikį Richard.

Mrs. Josephine Fencal, 3453 
W. Adams St., $290 pabaudos 
ir 60 dienų kalėjiman.

Mrs. Dora Seigl Liss., 29 m., 
1442 N. Mapplewood Avė., $40

man. Turi su sagtim 17 mėn. 
amžiaus kūdikį Philip.

Vyrai pasodinti kalėjiman: 
Morris Price '60 dienų kalėj i- 
inan ir Jacon Billovv, priteistas 
užsimokėti $350 pabaudos ir 
teismo kaštus. ,

Kalėjiman bus vcža|ma da
bar daugiau pieno ir sargams 
įsakyta palaikyti didžiausį ga
limą ramumą apie motinų su 
kūdikiais kameras. Tuo būdu 
Išsirodo, kad net kalėjimų 
viršininkai yra, gailestinges
niais, negu kapitalistams tar
naują teisėjai. •

5 žmonės užtroško gasti
CHICAGO. — Penki žmo

nės John Jany, 3(M)4 Lyman 
S t., šemynoje užtroško nuo ga- 
so. Gaso pervados buvo su
gedę. Tik vieną jų dukterį 
bii/va iMisisekę atgaivinti, bet ir 
ji paskui mirė.

Kaina 3c Chicago, III., Subata, Gegužio-May 6 (Į., 1922

10 žmoniy žuvo viešnioje

Gen. Wu Pei Fu paėmė 
Pekiną

7,000 kareivių krito mušyj už 
Pekiną. Gen. čang. Tso Ling 
armija bėga betvarkėje.

^PEKINAS; geg. 5. — Gen. 
Wu Pei Fu su 50MM) kareivių 
šiandie kontoliuoja/Pekiną, o 
gen. čang Tso Ling, kurio ar
mija liko sumušta ketverge, 
skubiai bėga į Mukdeną.

Gen. Čang armija bėga be
tvarkėje. Manoma, kad su
smukus gen. Čang armijai, Chi- 
nijoje užsibaigs kariavimas ir 
gal tuo baigsis didelis civilinis 
karas, kuris galėjo su laiku

’Gen. Wu sumušė savo prie
šininką ']x> 15 valandų neatlai
daus bombardavimo, kulka- 
svaidžių ugnies ir kariuomenės 
atakų. Gen. čang spėkos liko 
išblaškytos ir pasitraukė dide- 
liausioj betvarkėj per kalnus.

Sumuštoji armija paliko už- 
yakalyj savęs artileriją, amuni
ciją, arklius, kupranugarius ir 
savo sužeistuosius ir užmuštuo
sius. j

A])skai4oma,z kad mūšyje už 
Pekiną kritų apie 7,(MM) karei
vių užmuštais ir sužeistais.

Kariavjmas Pekino apielin- 
kėse šftindie apsistojo, bet 
miestas tebėra izoliuotas^, ari t 
kiek geležinEMių komunikacija 
jTa pabečiamaS Gen. Wu Pei 
Fu esąs netoli Pekino, bet jis 
dar nėra nusisprendęs ar eiti į 
patį miestą, nors tai padaryti 
jaliii jokių kliūčių nebėra.

Pasitraukiančioji Čang arini-* 
ja pasitraukė prie Hun upės ir 
bandė atsilaikyti ten pozicijo
se, bet atėjus Wu kareiviams, 
ji pabėgo. Niekurie kareivių 
pasitraukė traukiniais Tient- 
sin kryptimi, b kiti išsisklaidė 
kalnuose.

Būriai Čang kareivių susirin
ko prie (miesto sienos, reika
laudami juos įleisti į miestą. 
Prie vienų vartų vartų, kur į 
miestą įeina gelžkelis, jie ban- 

ardžius vartus, bet nepavyko. 
Pasiųsta miesto sargybą 4 juos 
nuginkluoti.

2,000 čang Tso (Ling karei
vių, kurie nuolatos būdavo 
IVtkine, liko nuginkluoti įsa
kymu Wu Pei Fu. Tuo ant vi
sados' pašalinama čang terito
rija Pekine.

Wu sako, kad jis tęs karia
vimą iki čang galutinai nebus 
nuvarytas į Mukdeną, kur jis 
yra kariniu gubernatorium.

Pardavė savo pačią ir vaikus.
DETROIT, Mieli., g. 4. — 

Bill Kolczynski pardavė savo 
pačią ir 4 vaikus už $1 Boy- 
dan Bannas, gyvenančiam ta
me pačiame name. Reikalingas 
pardavimo aktas irgi padary
tas. Bot paslkui Kolczynski 
apsigalvojo ir kad Bannas at
sisakė nupirktąjį “turtą” grąL 
žinti, atsikreipė prie teismo. 
Dabar teismas turės išspręsti 
kam priklauso pati ir vaikai: 
ar pirkėjui, ar pardavėjui.
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Palei sieną pastatyti keturi jauni vaikinai, kuriuos policija suėmė kaipo nužiūrimus plėšikus. 
Kad sužinojus ar jie yra kalti, policija pašaukia nukentėjusius plėšimuose žmones, kad jie 
pažiūrėtų ar ne suimtieji juos apiplėšė. Tai]) pažįstama ir i>askui kaltinama plėšikus. Dvi 
merginos jau yra pažimisios dp iŠ tų keturių, kaipo jamuoliuis, kurie jas apiplėšė. Tarp mer
ginų stovi detektyvų viršininkas Hughes. Suimtieji plėšikai yra Jalmes Perkins, Jr. Gur
nelius Ordines, Malco^ni Holman ii’ James Miller.

Debsas reikalauja kily ka 
liniy paliuosalvimo

Jeigu kitų ^politinių kalinių ne- 
^•aliuosuojama, tai ir jis ne
gali būti ant laisvės, sako 
Debsas.

WASINGTON, geg. 5. — So
cialistų vadovas Eugene’V. 
Dobs, kuris pereitą gruodį li
ko prezidento Hardingo “mie- 
laširdingumu” paliuosuotas iš 
federalinio kalėjimo, parašė 
laišką, vaikams, reikalaujan
tiems amnestijos politiniams 
kaliniams — savo tėvams, ku
riame Debsas sako, kad “jei 
tėvai tų vaikų užsitarnauja, 
kad jie butų kalėjimuose kar- 

neturiu tiesos būti ant iais-
«■• ,5ves .

* • ‘ I
“Jie (tie kaliniai, ktiric yra 

nuteisti už karo laiko įstatymų 
peržengimą) nėra kalbesni už 
mane”, sko toliau senelis Deb
sas savo ■ laiške, “ir aš reika
lausiu, kid jie butų paliuosuo
ti, arba kad aš bučiau sugrą
žintas kalėjiman”. ?

Francija perdaug nori
GENOA, g. 4. — Francija 

pranešė Lloyd George, kad ji 
pasirašys nepuolimo sutartį tik 
sekamomis sąlygomis: ,

1. Kad kiekviena Europos 
šalis ją pasirašys.

Z Kad Rusija sutinka pni- ** r pažinti dabartinius jos įjube- 
žius dešimčiai metų.

3. Kad Francija neatsižada 
jokių savo teisių veikti įvyki
namai Versailles sutarties, t

Lloyd George pasišaukė Vo
kietijos koauslerį Wirth ir 
Rathenam ir paklausė, ar jie 
priimtų Francijos sąlygas. Vo
kiečiai atsakė, kad Francija 
perdaug nori ir kad todėl jos 
sąlygos yra nepriimtinos. Jie 
sutinka; kad talkininkai bend
rai pasilaikytų teisę vykinti 
Versailles sutartį.

(Llloyd George yra palinkęs 
remti Vokietiją, nes jis nenori, 
kad viena Francija viektų prieš 
Vokietiją. Betgi Francija no
ri veikti tame dalyke viena.

Rusija irgi priešinasi tai są
lygai, kadangi ji nepripažįsta 
Rumunijos^ |>asigriebimo liBesarj 
rabi jos.

Genoa konferencija baigia 
savo darbą

Bet dar pasilieka neišspręsti 
svarbus politiniai klausimai, 
kuriuos išspręsti ims gal tris 
savaites laiko.

GENOA, geg. 5. —Tikimąsi, 
kad ekonominė konferencija 
tuoj baigs svarstyti finansi
nius, ekonominius ir Iranspor- 
tacijos klausimus. Ekonomi
nių reikalų subkomisija, ttikir 
mąsį, tuojaus raportuos pil
nam komitetui, kuris raportą 
veikiausia užgirs.

Tada pasiliks tik politiniai 
klajusimai. Rusijos klausimas 
ir propomiojamoji nepuolimo 
sutartis verčia premeirą Lloyd 
George labai sunkiai dirbti, bet 
daugelis tikisi, kad jo darbas 
bus ^sėkmingas. •

Visos žymesnės delęgacijos 
ragina būti konIriais, nes kon
ferencijai reikės dar bent tre
jetą savaičių sunkiai ]Midirbčti 
iki tuos du klausimus bus ga
lima išrišti.

Daugelis delegacijų mano, 
kati Belgijos opozicija Rusijos 
sutarčiai tuoj išnyktų, jei tik 
Francija užgirių talkininkų 
mem orą ndumą R us i j ai.

Klibama, kad Francijos de
legacijos galva Barthou,, kada 
jis sugųįš iš Paryžiaus, pada
rys pasitarimą su vokiečiais. 
Tą pasitarimą rengia Lloyd 
George, kuris jau itarėsi su Vo
kietijos delegatais apie nepuo
limo sutartį ir aipie kontribu
ciją.

Daugelis ne tai]) svarbių Ru
sijos delegacijos narių jau iš
važiavo namo, kadangi veik vi
sas, reikalinga^ ekspertų, klaif< 
bas jau yra užbaigtas ir pasi
liks tik delegatai ir keli pa* 
golbininkai ^vesti kovą su tal
kininkais. Ta kova dabar su-

pinigų koisas
Vakar, geg. 5 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mąžiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skab 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą $4.44
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ........  $8.40
Danijos 100 frankų ......  $21.22
Finų 100 markių ................... $2.10

, Francijos 100 lirų ............... $9.18
Italijos 100 lirų ................... $5.3(9
Lietuvos 100 auksinų ............... 36c
Trenku 100 markių .....................2%c
Norvegų 100 kronų ........  $18.63
Olandų 100 guldėm] ......... .. $38.36
švedi] 100 guldėnų...... . .... . $25.92
Šveicarų 100 markių ...........  $19.32
Vokietijos 100 markių ........... 36c 

Vii-

ėjo tik prie vieno klausimo—* 
t nadionaliizavimo svetimšalių 
nuosavybės Busi j oje.

Ilgame pasikalbėjime tarp 
Liloyd George ir Italijos miųis- 
terio Schanzcr pasirodė, kad 
svarbiausiu konferncijos darbu 
Lloyd George skaito’ nepuoli* 
mo sutartį. Bet kad Uokia su
tartis galėtų būti pasiūlyta ir 
priimta, reikalinga yra, kad su 
Rusija butų padaryta taika ir 
kad butų išrišti rubežių ginčai 
nu Raitijos iki Juodųjų jurų, 
arba mažiausia, kad butų su
sitarta apie budus rišimo Besa- 
rų'bijos, 
niaus ir Klaipėdos klausimų.

Francijos nusistatymas.
PARYŽIUS, g. 5. —< Francu 

j^S delegaęijos galva* Barthou, 
po pasitarimo su premjeru Po- 
incarię, grįsta į Genoa. Premie- 
ras Poincare ragino dirbti 
Barthou, kad susitarus su tal
kininkais apie memorandumą 
Rusijai, kuris ipatcnkintų ,Bel
gijos reikalavimus / ir nepaau
kotų principo, kad privatinė 
svetimšalių nuosavybė Rusijo
je turi būti pagerbta ir išlai
kyta. \ 1

Užsienio / reikalų piiuisterijo’: 
je pareikšta, kad Francijos val
džia nėra padariusi jokio susi* 
tarimo apie pripažinimą sovie
tų valdžios. ’

Kunigai kaltina bolševikus
Girdi, jie žudą kunigus, paver

čią bažnyčias į sales ir skai
to tikėjimą opiumu svaigni- 
mui žmonių* proto.

RYMAS, g. 5. — Nesenai či- 
čerinas pareiškė,, (kad Rusijoje 
yra tikėjimo laisvė. Į tai atsa
kydama vietos raišų pravosla
vų taryba sako, kad “per pus
penktų metų ta laisvė nė kiek 
nepakliudė nužudyti 28 vysku
pus ir virš 1,000 kunigų.
. ‘Maskvos patriarchas nuo
latos buvo areštuojamas. Daug 
bažnyčių paversta į muzikos 
sales ii’ teatrus, o relikvijos 
paniekintos. Maskvoj iškabin
ta obalsį: ‘Religija yra žmo
nių opiumas’”.

7 žmonės nusinuodijo
L’ORLGINAL, Ont., g. 5, — 

7 žmonės . Lacroix šeimynos 
nusinuodijo pavalgę laukinių 
pastarnokų.

AUSTIN, Tex., g. 5. — 10 
žmonių žuvo viešnioj, kuri pa
lietė vakarinę dalį A ustino. 
Kiek žinoma, 40 žmonių liko 
sužeista. Nuostoliai siekia 
$400,(MM).

Suvažinėjo dvi mergaites
v—--- r——

CHICAGO. — Automobiliai 
vakar suvažinėjo ir ant vietos 
užmušė Lillie Ilavlin, 11 m., 
1036 W. 21 Str ir Rose Sasso- 
ta, 6 m., 2901 S. Wells St.

NEDUODA PILIETYBĖS 
POPIERŲ.

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

Dėlto, kad Amerikos Legionas 
užprotestavo prieš išdavimą 
popierų.

o, 
Ir teksė-

WHiEELING, W. Va., geg. 
4.—Amerikos legionui užpro- 
atstavuB, federalinis distrikto 
teisėjas Baker atsisakė išduoti 
pilietybės po])icras keliems 
svetimšaliams, kurie buvo at
ėję poMetybės popierų išsiimti, 
legionas užprotestavo prieš 
išdavimą popierų todėl, kad 
reikalaujantįs tų popierų rei
kalavo paliuosavimo nuo ka- 
reiviavimjo laike karo \delt 
kad jie nėra pi'lieejąi. Ir trr: 
jas legionierių paklausė.

v DARYS PRIEŠ KARĄ 
KRUTAMĄJĮ PAVEIKSLĄ.
NEW YORK, g.’5.—Pasku

bęs krutamu jų paveikslų išdir
bėjus David ;Wąrk Griffith pa
skelbė, kad jau visi pienai pa
darymui milžiniškų anti-kari- 
nĮių kratomųjų paveikslų jau 
yra išdirbrti. Paveikslas vaiz
duos jieredtąjį pasaulinį karą 
ir įrodys visų karų bereikalin- 
gulną iri kenksmingumų.

Paveikslas eis Serijomis. 
Pirmą paveikslą padaryti ims 
du melus laiko. Bet už 10 
metų visos serijos bus užbaig
tos.

Visų paveikslų padarymas 
atiseds (į $2(WOO,000. Tuo pini/; 
gus sudės Anglijos ir niekurių 
kitų 'šalių valdžios.

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920. metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško /pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas. 2

-j Didieji Lietuvos bankai, o'taipgi Vokietijos di- 
į džiausieji bankai, kdrtu ir Vokietijos valdžios 
vįasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus guberniją, o taip-jau ir»į visus 
kitus svįeto kraštus.

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Te!.- Bouletard 9663

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

BRfGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė.. I Tel. Lafayette 7674

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

- ROSELANDO SKYRIUS
233 Eaat 115-th St„ Tel. Pullman 0659

■ No. 107

Lietuvos žinios
Lietuvos protestas Genujoj

14. GENUJA. Lietuvos Minis- 
teris Pirmininkas Galvanaus
kas Genujos konferencijoj į- 
teikė protestą dėl to, kad Lie
tuva nebuvo laiku pakviesta^ 
nors Italijos pripažinta dc 
jure. Buvo paaiškinta, kad 
Lietuva tapo pakviesta, o kai 
dėl pavėlinto pakvietimo, tai į. 
atsitikę Jik dėl organizacijos 
komisijos apsirikimo. (Volfas).

Eltos prierašas. Užsienių 
Reikalų M-joj apie lai nieko 
nežinome.

Gūdy delegacija Genuai
KAUNAS. (Gudų Sp. B.). 

Genuon išvažiuoja Gudų Res
publikos vyriausybės atstovai: 
minigiteris pirmininkas Lastovs- 
kis, užsienių reikalų min. Cvi- 
kevičius ir prof. Liackis. Ji 
vežasi su savim memorialą, 
kuriuo rodoma Gudų valstybės 
įkurilmo ir ncitralizacijos bū
tinumas lygsvarai tarp Rusų ir 
Lenkų pasiekti.

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

Klaipėdos lietuv. gimnazija
KLAIPĖDA. — Balandžio 8 

d. naujai kuriamoj gimnazijoj 
Klkii])ėdos lietuvių .buvo stoja
mieji kvotimai. Visi a’tvykę 23 
mokiniai, kurių 4 merg., išlai
kė kvotimus. Tikisi, kad mo
kslui prasidedant, mokinių 
skaičius dar padidėsiąs. Laiki
nai Diricktoriaus pareigas eis 
d-ras Gaigalaitis. Klaipėdos 
valdžia pažadėjo duoti 50,000 
auks.

Lietuvos užsienių ministeris, 
prof. Jurgutis, įteikė atsistaty
dinimo raštą (“Laisvė”).

RYGA. Š. m. sausio mėn# 
Latvijon įvežta prekių" už 300 
milijonų rub.; tuo pat laiku 
išvežta už 144 milijonų rubl. 
Tranzitu sausio m. pravežta 
arti 8 milijonų kilo (Eltai 
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(Apgarsinimas)

JAUNYSTA ANT VI
SADOS. i

PIRMOJI GEGUŽES
D. A. I APSKRIČIOSCENOJE STAT

Subatoj, Gegužės-May 6 d., 1922 
CHAS. STRUMILO SVETAINĖJE, .

107th St. ir Indiana Avę., RoselAnd, III.
Pradžia 7:30 vai. vak. ‘ Įžanga $1.00 ir 75c.

Visi Lietuviai ir Lietuvaitės yra kviečiami atsilankyti i viršmine- 
‘ tą vakarą. Netik kad- busite visi užganėdinti, bet paremsite ir Rusi
jos baduolius, nes visas pelnas yra skiriamas Rusijos baduolhj naudai. 
Šitą operetę atvaizdina Laisvės Kanklių Choras po vadovyste A. P. 
Kvedero. Po programui bus šokiai iki vėlybos nakties.

Kviečia KOMITETAS.
L - - - ---- ------ ■ —!

Pavasarinis Šokis
RENGIA LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS

Pašelpos Kliubas

Naujoj Lietuviu Liuosybes Svetainėj
14Įu ir 49tas Ct., Cicero, III.

Gegužio 6 dieną, 1922 i

Pradžia 7:30 vai. vak.
V....-........ --------- - —

Tikietas 50c.

Prašom, kliubų, draugysčių ir pavienių atsilankyti aut mūsų pa
vasarinio šokio, o mes iš savo pusės stengsimės kiek galėdami atsi
lankiusius svečius užganėdinti. Komitetas.

Kinų poetas Su-Kung Tu 
rašė vienuolika šimtų metų 
atgal: “Kąraliai savo pui
kiai išpuoštuose palociuose 
ir-gi eina senyn, — Jaunys- 
ta paliekama šalip užsiganė- 
dinimo.” Jis mano, kad se
numas nieko nekenkia kuo
met gyvena pertekliui. Jo 
mąstymas buvo teisingas. 
Rūpesčiai, tai yra griovimas 
sveikatos. Jie neleidžia nor
maliam muskuliniam pilvo ir 
žarnų veikimui ir žmogus 
eina senyn. Savo kovoje su 
nerviškumu, malenkolija ir 
praradimu energijos, Trine- 
rio Kartusis Vynas labiau 
patikėtina gyduolė. Išvalys 
visą kūną nuo visokių nuodų 
substancijų susirinkusių ne
veikliose žarnose, nuliudimo 
jausmas ir erzumas pra
nyks. Visi kostumeriai gar
siai aukština šia gyduolę. 
Ponas John Boich savo laiš
ke sako bal. 2, iš Farrell, 
Pa*: “Kuomet nesijaučiu 
gerai, visuomet imu Trine- 
rio kartųjį Vyną ir pagelbs
ti man. Tai yra labai geras 
ir nebrangus. Taipgi esu 
labai užsiganėdinęs ir su ki
tokiomis Trinerio gyduolė
mis.” Mėgink jas, bet turk 
pasakyt savo vaistininkui 
arba vaistų pardavėjui, kad 
priimsi tik Trinerip.

NAUJIENOS, Chicago, UI

e 1 Lietuvos
i

Subata, Gegužio 6 d., 1922

Gegužiniai Šokiai
K

Rengia

Draugystė šventei Petronėlės

Nedėlioję, Gegužio-May 7 d., 1922

MILDOS SVETAINĖJE, 4
3140 S. Halsted St.

m.

Svetainė atsidarys 6 vai. vakare, prasi
dės 7 vai. Įžanga 25c ypatai.

Šis šokių vakaras bus paskutinis šį 
pavasarį, todėl: “Šokim tripkim, links
mi bukim, kas tik gyvas dalyvaukim”.

Šio vakaro pelnas eis Lietuvos naudai
Širdingai kviečia dalyvauti visus.

Draugystė šventos Petronėlės.
i •

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto' ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavltt St.
Telephone Canal 2552 

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

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

KUKNINIS STALAS 
kietmedžio labai tvirtai

Pavasarinis Rakandu Išpardavimas
' Esti didžiausiame progrese abiejose

Lietuvių Rakandų Krautuvėse
aplankyti musų Krautuvę pirma negu perkiKiekvienam reikalaujančiam Rakandu gausiai apsimokėtų 

kitur ir palyginkit musų kainas su kitomis krautuvėmis.

Ji .į:.. ' ^^1512
... !>'■ , 

K ^<1
i iHf-

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmdestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

'Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pletųj 

\ Namų Tel.: Hyde Park 8395

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS.
Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, puikiai 
palirUotas, tikra oda apmuštas, sėdynes aprūpintos 
dubeltavais springsais. Šis aukštos rųšies setas yra 
vertas du sykiu tiek. Mes parduodame $49.50

PARLORO SETAS.

3-jų šmotų parloro setas, puikaus mahogany užbaigimo. 
Devenportas pilnos mieros ir padarytas su atimamomis 
paduškaitėmis. Dar prie to yra 2 exlra padu Skaitės. 
Kaina 3-jvl šmotų $225.00 ' ' C'“$119.00

lt

»

IŠKILMINGAS DRAUGIŠKAS VAKARAS
ta

ATIDA

Dvi didžiausios lietuvių rakandų krautuves Amerikoj.

Vaikams Vežimėliai
35 dolerių vežimėlis, 
kuris išdirbtas garsiau- 
siosAmerikojo vaikams 
ve žirnelių dirbtuvės 
“Lloyd” labai smulkiai 
nupintas pilnos mieros 
įvairiose spalvose, da- 
dar yra tamistų proga 
pasirinkti šiame išpar- 
davimo 919,75

Su vakariene ir programų rengia 
LIETUVOS’ DUKTERŲ DRAUGYSTE

Subatoj, Geužio-May 6 d., 1922
MILDOS SVETAINĖJE,

Ant antrų lubų
Pradžia 7:30 vai. vak.

širdingai kviečiame atsilankyti, nes rengėjos deda visas galimas 
pastangas, idant publiką užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

SFECIALE

Dideliu siuntinis phono- 
graphij po

Tik subatoj ir nedėlioj.
Grajina visokius rekordus ir dviems 

springsais motoras su 10 metij gva-
Arantija.) Pirmiau parsidavojo po $125.

I’amatyĮcit!
Koliai dar turime, urnai pristatome.

VENICE MUSIC SHOP į
1104 So. Halsted St.

, Tel.: Monroe 4353.
a

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales Rainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beveriy 1279, 0397. M Mes pristatom. 1955 Wi lllth St.

n

LENGVAS BUDAS 
NUPIRKTI ŠJ NEPAPRA

STĄ AUTOMOBILIŲ.

Urnai patėmysi Finer D,orte — 
vertę visais atžvilgiais, viršaus gra
žumo ir tampantį labiau ir labiau 
aiškiai matomi palyginus su moder
niškais įrengimais už mažiausią kai
ną — ilgai laikys ir aukščiausio įren
gimo ir ekonomiškas jo prižiūrėjimas, 
negu kitų kokios kainos

’v - -i.J,

Įstabios Kainos
Touring ............................ $885
Roadster ........................... - '385
Coach Sedan .............. -.... 1,115
Coach Coupe ..................... 1,065
De Luxe Sedan .................  1,445
De Luxe Coupe .............. 1,315
Light Delivery Car ........... 825

’Disteel ratai’ duodama prie De Luxe
Sedan — De Luxe Coupe.

Dvidešimts, dolerių extra ant kitų 
pasažierinių automobilių modelių.

Visos kainos F. O. B. dirbtuvės.

LOVAMISINGINE
Simons išdirbystės, pilnos mie
ros, su diktais stulpais ir stam
biais' tarpstulpiais. Tutinti la
bai dailią išvaizdą. Kas pirks 
sučėdys kainos $15.95

Iš padarytas, aprūpintas su pil
nos mieros stalčium, tinka
mas visur vartoti dabar kai
na nužeminta $2.95

$45.00 VILNONIAI VELVET KARPETAI
Negirdėtas pigumas karpetų. Puikai išausti, stip
rus su storu pamušalu. Vėliausios pavasarinės ma
dos išdirbimo. Pągirinkimui kokių kas tik nori 
išmargintų. Pilna miera KO
9x12 už ..........................................

MUSŲ 
LEDAUNĖS.

Šiltas oras čia pat 
ir laikas prisireng
ti. Musų ledaunių 
pasirinkimo rasite 
tinkamu Tamistų 
kišenei ir skoniui. 
Šis pilnos mieros 
aisbaksis su 3 du
rimis baltu vidum. 
Kietipodžio sezono 
parduodame vieną 
trečdalį žemiau jo 

Z $19.90

Parduodame už 
pinigus ir lengvų 
išmokėjimų.
Krautuves atda
ros kas vakaras 
iki 9 valandai.

/ t/urniture, ftugs. Stovės. Pianos.
1930-32 S. Halstpd dt. Phonographs. Paints. Hardwure,< 4201-3 Archer Avė. 

and General Household Goods’

Favorus galima 
palaikyti vėles
niam pristatymui 
Pristatėm veltui 
į visas miesto da
lis.

. GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARfiJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
. Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. M02 S. Ashland Blvd.

Seeley 3676

v. w. Rutkauskas 
. , Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel.: Central 6390

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

S. W. DANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Valu 6 iki 9 vaL

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

■ p i

Kurtztown, Pa. 
kiekviena moteris

•■•‘S .?<<»

i

m.817
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 

iš iŠdirbėju per pašty už 75c. bonk^.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avė. & 85th St. Brooklyn. N. ¥o

2500 S. Michigan Avė.
Tel.: Victory 7800

Pranešimas
Bridgeportiečiatfis ir toliau gyve

nantiems, kad 
priskiriam a- 
kinius kuo go
riausiai už nu

žemintą kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabar nereikės to
liau jieškoti, kuomet galėsite rei
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

A, R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago.

Petin o Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAjINO TABLETS: galvos skaudėji- 
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir. nuo 
kitokių skausmų, Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabansia Avė.
,r Chicago, III

KAIP UZLAIKUI GRINDIS SVARIAI
Nereikia taip tajikiai šveisti, kadangi blizgėjimas nepriima 

purvo,,atrodo gražiai raudonai geltonas, 
KUOMET IšMALEVOJAT SU

PUSĖN AUKSINIU GELTONU ALIEJUM
PATARNAUJAMA VISOSE

MALEVŲ KRAUTUVĖSE 
Karei Novak & Son 

išdirbėjai
1652-45 Blue Island Avė.

DIDŽIAUSIA MALEVŲ KRAUTUVE 
Nuvežam ir prisiunčiam visur

Ar Jus K/mlųna Pleiakarvoa ?
NAUDOKITE
Ar Jum* Galvos Odą 
NAUDOKITE JįjrffleS 
Ar Jąsų Plaukai 51®nka? 
NAUDOKITE

.Ar Norit® Apsau^oTK Juos
NAUDOKITE

mŽlaitymu Savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE

^alvo» odos sveikai ir kvailai-
NAUDOKITE

Didžiausias, atsakomingiaūsias ir 
pigiausias rakandų... nž’ufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe. (

W. DAMBRAUSKAS,
West\34th Stv Chicago,

x Tel. Blvd. 9336

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai 

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogdcn Avė., Cliicago.

sienų išpuoši-

4

DĖKINGA UŽ > ■ 
KŪDIKĖLI.

Ponia Mertz aiškina, kaip 
Lydia E. Pinkham Vegeta
ble' jai pagelbėjo.

— “Aš noriu, kad 
geidžianti vaikų, 

pamėgintų Lydia 
E. Pinkham Vege- 
table , Compound. 
Jis daug gero man 
padare. Mano kū
dikis beveik metų 
amžiaus ir svei
katos paveikslas. 
Ji pradėjo vaikš
čioti vienuolikos 
mėnesių ir mėgina 
judint savo mažą 
liežuvį. Ji gali iš-

v. tu.lus žodžius visai aiškiai. 
Siunčiu jos paveikslą. Busiu dėkin
ga taip ilgai, koliai gyvensiu, kad at
radau tokią stebėtiną gyduolę nuo sa
vo nesmagumų”. Mrs. CHARLES A. 
Mertz, Kutztovvn, Pa.

Daugelis bevaikių atsitinkimų pa
taisoma. Gal ir tamista tokia esate.’ 
Kodelgi nepasiakstipt gerai išmėgint 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound ? '

Apmokamos ir aprašomos rekomen
dacijos tūkstančių moterų, kurios at
rado sveikatą ir laimę nuo jo varto
jimo, o yra atėję pas mus. Mes tik 
pasakome, ką jos sako iT j ką tiki.

Mes tikime, kad Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound yra labai gerai 
priimtas atsitikimuose, kurie yra ge-. 
liausiu nuotikiu jį vartojant.

Nuopelnas yra fundamentu Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Jis turi savo užpakalyj rekordą netoli 
penkiasdešimties metų.
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KAILIU
VERTES

Telefonai:
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KAINOS
TRECIOS KLESOS

Mėlc

5107.50

ANTROS KLESOS
$152.50

KARO TAKSŲ $5.00

LAPENOSKuriems

11215
Visokių šešėlių

fa

Room 401

3827 Archer Avė.
BH

_

iimiin

ra-
F*- 

prie 
Duo

Dienomis 9 ryto iki 9 valę.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tblephone Central 3362 .
1824 Wabansia Are.

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

22 W. (Įuincy St.
Tarp State ir Dearbom gatvių 

Tel. Wabash 7325.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEVY YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENI AUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES i Lietuvą ir iš laetuvos 

ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir sutei

kia geriausius patarimus keleiviams. 'X
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakorčių^ 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas,

< 1Č808 Michigan Avė.
ROCKFORD, ILL.

P. Kutro, 
1012 S. Main St. 

KENOSHA, WIS.
J. Trakselis,

464 N. Shesridan Rd. 
RAGINE, WįS.

Geo. Jjhokelis, 
815 Park Avė. 

DETROIT, MICH.
F. Mikuchonis, 

9185 Cardoni Avė.

■ - ■_ ■ 4 j .. .■...  ___-....... . . - .____ _____

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 . lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų h 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

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

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238.-

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 257

‘■*.:.. &L»»iii iu J. U*. Ji a^ XI«h.

:ruinEnmininiiminiminniufiiiULnnrniniŲiitTnTiTrrnTnnĮ

J Į Telefonas: Boulevard 7042

Ė DR. C. Z. VEZELIS Ė 
■

Lietuvis Dentistas ■ 
■ 

4712 South Ashland Avė.,
■ arti 47-tos gatvčs

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nu« 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

ĮniHHiiuinni iiiHHiiiHiiiiiiiiiiiiHiimiiimiii

Subata, Gegužio 6 d., 1922 NAUJIENOS, Chicago, III.

Kvitavimas.
, t

Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos Centro Valdyba 
širdingai dėkoja už prisiųstas 
aukas:

Spaudos fondui':
Dr. J. Kaškevičius, v New- 

York,, $5; J. Peldžius, Boston 
$1; J. Gegužis, “Keleivio 
dejas, Boston, $5.

š v i c t.- reikalam a*:

lei

Ambraziejus ir Danielius, 
Chicago, 3,000 auksinų; “Ame
rikos Lietuvis“ VVorccster, 
1000 auks.; VI., Ramanauskas, 
VVorcester, 1(XM) auks.; kili atp 
kavusiejii per “Amerikos Lietu
vį“ 2700 auks.

Centro Valdyba.

5EVĘR0S GYDUOLES UŽLAIKO 
Į ; šeimynos sveikata.

Jei rei\ciLjlil\ilc turėti pbilębs 
platinus ir pridboddfi jiems 
sVe I nįi m o, m 11) K š Hj qo ir ži bė šią 
Vartoji fe

5EVERA5 
H Al R POMAOE

i ’ cysTds, sveikos ir 
ele^<iqtiškus pldbl^diąs tepu los,

/T4/A44 25c
1^1 <i tisini te p<is dpfTe Igoriu s.

W. F. SEVERĄ CO.
C EDA R RAPIDS, IOWA

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ EMBROIDERJAVIMUI 

panmkų. Namą darbas ir užtektinai. Kreipkitės: 
GREENVIEW EMBROIDERING CO.

3068 N. Lincoln St.

Atdara Sukatomis7
Visa Diena

Šis bankas atdaras subatoms visą die
ną ir seredų vakarais, nuo 6 iki 8 vai. 
aprūpinimas yra dideliu parankumu 
tuviams, musų kostumeriams, kurie 
gali ateiti ir bankinių reikalų atlikti 
guliarėms banko valandomis.

sis 
lie- 
ne- 
re-

New Yorko į Kauną 
I 

per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LIBIJOS ŲAIVU

BERENGARIA
Tikrų amerikinių že

benkštėnų Palerinos, šil
kų pamuštos, 30 colių 
ilgio, 100 colių likumos, 
uodeguotos aplinkui. 
Specialė kaina kol jų 
bus po 

$135

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silva^ijos hos- 
pitalese. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 
ginoms.

=.... ........ a
^DR.HERZMAN^ 

Iš RUSIJOS
Ge/ai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

iNakt. Drexel 950
Bdulevard 4p6

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

< Ateik šiandien po pietų ar vakare.

Siųskit į Lietuvą pinigus,
• Pridėkit prie, savo taupymo 

counto,
Atsidarykit apsaugojimo dėžutes,
Atidarykit nJ'ują taupymo 

eountą.

ač-

ac-

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos 
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS

Piliavos iki
Eidkunų ir 
Kauno bus pa

rengtas specija 
lis lietuviams 
keliauninkams 
traukinys.

Tikra
Pranašų

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

CEKTRAL MANUFACTURING
. ŪISTRICT BANK

1112 West 35th Street

FONDŲ 
APSAUGA

> *■

20,000' KOS- 
TUMERIŲ

------------------------------------------------------------------- ;------------------L—---------------------------------------------------------------

Henry J. Schnitzer State Bank 
» *

141 Washington St.. Ncw York, N. Y.
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"BERENGARIA” IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENį
Norintieji važiuoti j Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J- ROMANĄ —'skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

LITHUANIAN SALĘS CORPORATION
’ Rašykite: - Arba ypatiškai kreipkitės:

414 Broadway, 3313 So. Halsted St.,
Boston 27, Mass. Chicago, III.

Tel. Yards 6062.
. Ofiso Valandos:* Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vekarais: 

Utarninko, Ketverg’6 ir Subatos iki 9 vai. Nedėlio'mis: Nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. po piet. . ?

arčiau, kreipkitės į musų Agentus:
A. Bružas, ♦ 

3303 Aukuru Avė.
18th STREET CHICAGO

M. J. Tananevicz, • 
73G W. 18th St.

BRIGHTON park, chicago.
A. Andreliunas, 

4436 S. Pairfield Avo.

JICERO, ILL.
B. B. Posanka, 

1422 S. 49th Avė.
J. Mockus

1301 S. 50th Ct.

WAUKEGAN, ILL.
A. J. SutkuK 

811 S. v^ctory St.
A. S. Precinauskas, 

7G0 S. Sheridan Rd.
SPRING VALLEY, ILL.

Ant. Stulga, 
101 E. 3rd St.

Alb. Pilipaitis, 
227 W. 4th St.

W. PULLMAN ILL.
A. Vainauskas,

715 W. 120th St.

šviesiai žilos, 
nos ir Amerikinės Lape
nos, Balerinos, Stulos, 
Antmetos ir Smaugliai

■ iš žebenkštėnų, vovere
lių ir žvynėnų. šimtai 
drabužių, iš kurių gali 
pasirinkti. Mes parduo
dam smulkmcninėj pre
kyboj didmeninėmis kai 
nomis. Mus spaudžia o- 
ro sąlygos ir mes turim 
ištuštinti didelį sandėlį. 
Ateik ir įsitikink pate.

i,
i

g

Kiti žymus
Pigumai
Voverėnų Smauguliai $7.50
Japoniškų žebenštėnų stu

los, 72 colių ilgio 22.00
Tikrųjų Žebenkštėnų

Smauguliai ........ 7.75
Akmeninių ki^iunčnų

' Smauguliai ......   27.50
VoverCnų Antmetos 110.00
Žvynėnų Palerinos .... 69.00
Hndsoninių ruonenų

Stulos ............... 13.00

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

Didžiausia Ekskiuršinaa iš 
Chicagos iki Kauno.

Lietuvos Maisto Bendrovė 
rengia didžiausia Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos į 
Npw York (vien dėl lietuvių). 
Iš Ncw York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aųiiitania iki Piliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie! 
patarnaus visoj kelionėj. Gali) 
važiuoti moterys su vaikais,‘vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
iau. patarnavimas iki pat vie-. 
tbs. Į

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
10715 Michigan Avė., Chicago, 
Illinois. ; į

Kurie važiuos per Lietuvos, 
Maisto Bendrovę birželio 13 d., j 
tai visas patarnavimas bus dy
kai.

C1T1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME

• VIETINIAME BANKE.
8% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

KONTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 

4* štai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington St. New York, N. Y.

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIS- 
KĄ agfetif — G. KUN ASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

HollendeR
EUR CO.
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NAUJIENOS
The Lithuaaiau Daily New$

NAWm Chfcago, flt Sukata, Gegužio 6 d., 1922

Publlshed Daily axcept Sunday by 
The tyhhuanian News Pub. G<ų Ine.,

Editor P. Grigaiti*.

1739 SO. HALSTED ST., 
įCHICAGO, ILLINOIS.“

JeJepboM Booievelt 8600 J

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada.
$7.90 per year outaide of Chlcagt^
$8.00 per year in Chicago,

8c. per copy,

Entered as Second Ciass Matter 
Mareli 17th, 1914, at the Post Office 
vf Chicago, 111., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Jioos^valt 8^J0.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu;

Metanus-----------------,----- -
Pusei metų
Trims mėnesiams... . r—
Dviem mėnesiams .... .
Vienam mėnesiui -------- -

Chicagoje per neSiotojuai
Viena kopija ' v—
Savaitei................ — ,, ■

-Mėnesiui........ ..............  — 75c.
Suvienytose Valstijose ne Cbicagoj

Mėtos’ _ _______-___________ ?7-00
Pusei metų —............... ■ ■.-< 4.W
Trims mėnesiams....... ■ .■ —- 2.00
Dviem mėnesiams ....  ,1.50
Vienam mėnesiui ------- - . ■ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams------------------—i $8.00
Pusei metų----  4.60
Trims mėnesiams .... ..........  2.25

Pinigus reikia siųsti palto Mcmcy
Orderiu, kartu su užsakymu. ?

*

$8.00 
(4.60 
2.25 
1.75 
1110

Ėjimas į 
darbininkų minias

Socialistų partijos konven
cija, kurį ką tik įvyko Cle- 
velande, gali būt pažymėta 
kaipo viena svarbiausių, ko
kių partija kada nors turė
jo, vyriausiai dėl vieno ‘sa
vo nutarimo: eiti į darbinin
kų minias, veikti jų unijo
se.

kartų .kartomis amerikie
čiai, buvo perdaug prisigėrę 
buržuazinių idėjų — šim-i 
taprocenčiai patrijotai. Į 
socializmo skelbiamas idėjas 
jie žiurėjo kaipo į svetimą,! 
Amerikai netinkamą, nera
mių Europos elementų at
neštą daiktą, o patys sociali
stai jiems buvo tik paprasti 
karštagalviai, norintieji vien 
vandenį drumšti agitatoriai.

Nenuostabu tad, kad per 
dvidešimt metų * Socialistų 
partijos gyvenimo tarp jos 
ir darbininkų masių , buvo 
jaučiama lyg kokia duobė, 
kuri neleido arčiau susieiti, 
geriau susipažinti.

Paskutinieji metai betgi 
daug ką atmainė. Visapa- 
sauliniai įvykiai supurtė ir 
Amerikos darbininkų mases 
ir jos pradėjo kitaip dalykus 
vertinti. Išnyko ir tas ne- 

pasiįikėjimas ir nedraugin- 
gumas socialistams. Pasta
riesiems atsidaro plati dir
va darbui. Suprato tai 
laikytoji dab^ar partijos kon
vencija, kad atėjo laikas 
veikti ir ji dideliu entuziaz
mu nutaria: baigti užlyginti 
tą duobę tarp socialistų ir 

darbininkų masių: eiti į tas 
minias, eiti į jų organizaci
jas, į unijas,' veikti jose ir 
įgyti jų simpatijos taip, kad 
Socialistų partija butų dar
bininkų partija ne tik vardu, 
bet ir realihė jų jėga.

“pacientui” primine, kad jau 
laikas grįsti į Kauną atiduoti 
“rokundą sumnenės”, šis jau 
turėjo lenkų konsulato vizas 
ir pasisakė žadąs važiuoti 
kur nors į kurortą pasilsėti. 
Kada buvo norėta pasiūly
mas pakartoti, tai p. Puryc- 
kis pasirodė atsidūręs Berli- 
ne ir iš ten reikalauja jo 
bylali liudytojų nuorašui 
Žingeidi!, kuriame pasaulio 
krašte atsidurs buvusia ml- 
nisteiis, kada jo pajieškos 
Berlino atstovybė.

Teismo daroma visų pa
stangų, kad sugrąžinus p. 
Puryokį į jo sacharinu pa
saldintą tėvynę. Bet jis ne
liečiamas asmuo, St. Seimo 
narysI”

i ’
“Uždirbęs” ' milijonus Šmu

geliu beministeriaiidamas, ku
nigas Pluryckis gali apsieiti pil
nai ir be savo pasaldytos tėvy- 
nūi, juo labiau, kad užsienio 
kurortai ir Paryžiaus kabare
tai jam gerai pažįstam}.

“NAUJIENŲ” RADIO 
SKYRIUS.

Šiame “Naujienų” numery 
skaitytojai tras naują įdomų 
skyrelį — lt a d i o.

Radio, arba bevielinis tele
fonas, tai nuostabiausias musų 
dienų mokslo išradimas. ■ Ir ne* 
žiūrint į visą jo stebuklingu
mą, pritaikymas radio į trum
pą laiką taip išvystytas, Ikad 
patapo prieinamas beveik kiek
vienam įsitaisyti namie — jei 
ne‘kam kitam, tai bent gra
žiai ir naudingai pramogai, 
būtent, namie esant girdėti 
duodamus miesto salose ir ki
tur koncertus etc.

Aplamai žmones šiandie la-

PURYCKIS IŠVAŽIAVO
Į “KURORTĄ”.

“Lietuvos žiniose” skaito
Socialistų partija visados 

skaitėsi darbininkų partija. 
Bet darbininkų partija ji 
buvo ta presme, kad gynė 
darbininkų klasės reikalus. 
Vienok Amerikos darbinin
kai kaipo klesa buvo joje, 
sulyginant, mažai atstovau
jama. Tik nedidelė organi
zuotų darbinįpkų dalelė ėjo 
su socialistų partija išvien 
ir žiurėjo į ją kaip į savą po
litinę organizaciją, į savą 
partiją.^ Didelė didžiuma 
darbininkų laikėsi nuošaliai 
nuo socialistų judėjimo. 
Tam buvo įvairių priežasčių, 
bet vyriausia jų bus ta, kad 
Amerikos darbininkai, ypač

me:
“Pasakos apie Joniškio 

stebuklus nutilo, viskas ra
mu. Stebukladaris J. Puryc- 
kis po nevykusio seąnso per
mainyti į miltus sachariną 
ir kokainą, ramiai retiravos 
į užmirštį.

Tie, kuriems tai reikėjo 
paskelbė Puryckį susirgus 
tifu, ^cholera), smegenų užde
gimu ir dar kuriais galais, ir 
be Lietuvos gydytojų apžiū
rėjimo išsiuntė jį į Karaliau
čių “gydytis” nuo pabludimo. 
Pasirodo, prof. Mat lis, pas 
•kufį “gydėsi” pacijentas, 
konstatavo, kad Puryckis ne 
įtik ‘jokid proto liga neserga, 
bet ir nemane sirgti...

Po “gydymo kurso”, kada 
Karaliaučiaus mitsų konsulas

bai susidomėję radio telefonu, 
tik abejojam, ar daug lietuvių 
dar ką norą apie jį žino. O 
žinoti pravartu, ir pravartu juo 
naudotis. Del to mes ir įve
dame “Naujienose” Radio sky
relį. Jį ves musų pakviestas 
jaunas inžinierius p. Vitau- 
t a s G r a i č u n a k Be apla
mų populeriiai mokslinių ži
nių f apie radio telefoną, sky
riais vedėjas daipjau mielai at
sakinąs skaitytojams į įvairius 
jų klausimus ir duos praktinių 
patarimų.

Radio skyrius eis “Naujieno
se” vieną kartą savaitėje;, pa
prastai šeštadieniais.
________ _________ >_______

Pastabos
Naujosios Anglijos šv. Juo

zapo brostvininkai kviečia liau
dininkų atstovus, pp. Natkevi
čių ir Žygelį, stoti su jais į 
debatus. Debatai yra geras 
daiktas kuriam, nors svarbiam 
klausimui išnagrinėti. Bet de
batuoti “Švento Juozapo iš- 
česlyvos smelkies škaplierius” 
ar “Tikiu į Tėvą Fabijoną”

Keturiems Lietuvos Nepri
klausomo Gyvenimu 

Metams Sukakus<\
r» ' \

J. Krikščiūnas

(Tęsinys) • c

Ir iš revoliucijos išganymo šiuo atveju ne
tenka laulktii. Ji yra būtinas istorijos padaras 
ir dažnai įkaitindavo gyvenimai! naujų, ligi jai 
mažai žinomų, prakilnių minčių. Gyvu pavyzd
žiu gali būti Francuzų revohucija ir jos atbal
sis visoje Vakarų Europoje. Bet ir ji turi savo 
ribas. Ji gali padaryti realiu faktu naujas, ge
resnes gyvenimo formas tik tuomet, kai tos nau
josios formos jau esti pirmiau įgyvenusių kartų 
paruoštos ir pribrendę. Fermanenlųtė revoliu
cija yra nesąmonė, ir apie ją gali kalbėti tik. 
žmonės, neturintieji supratimo apie istorijos 
eigą ir jos įstatymus, šių dienų Rusija gyvai 
šią mintį patviitina.

Gįštant prie kalbamo klausimo reikia pa
sakyti, kad mums metas visiškai užmiršti fik- 
tyvę, l>e realu) pamato mintį apie “demokratin- 
guosius” rusus ir,amžiams atsisakyti glaustis 
prie didintėlio ir nerangaus musų rytų kaimy
no. Bet, žinoma, tokia maža šalis kaip Lietuva 
negali būti visam laikui atsiskyrusi nuo viso

kviečialmiems St. Seimo na
riams gal bus nelabai įdomios 
temos, o kvietėjai ką kita 
jie nusimanytų debatuoti? De
batai, turbūt, neįvyks* **

Kunigų “Draugas” praneša iš 
klerikalų štabo, kad Roselan- 
de “po smalkiųs mūšių vei
kiant visų rūšių ginklams, lai
mėta $900.” * *

Tie mūšiai ir visų rūšių gink
lai tai, žinoma, kunigo Gar
maus ir Bagdono melai, keiks-, 
mai ir šlykštus koliojimai vi
sų klerikalams nepritariančių 
žmonių ir partijų. Melais ir 
nepadoriais koliolimais jie su-; 
renka -— “laiinėja” — iš tam
sių parūpi j onių šimtus ir tuks- 
tančius dolerių klerikalizmo 
tvirtovėms stiprinti. Yra ko 
džiaugtis. Džiaugias, žinoma, 
ir tie tamsus žmoneliai, duoda
mi savo pinigus, kad ant savo 
sprando turės laimės nešti di
desnį savo dvasinių tėvelių 
jungą. Vergams jungas saldus.’

KitnJk.£LX-t gyveno toks '

ras Antanas Kazys, p r Antanas 
Kazys, — amžinatilsį senai 
žvirblių danguose, —-.kur eilė
mis rašė dainavo alpie ona-' 
nizmą. Dabar pasirčdė kitas 
poetas — tur būt irgi dakta
ras, nes “Gydytojui* rašo, — 
kur siūlėjo giesmę apie dantis 
ir jų mikrobus:

“Skylėtam dantyje gyveno 
mikrobas;

Ten buvo daug maisto ir bu
tas neblogas...

Šeimyna jo augo, didėjo, bu-
, jojo—

ISĮpėjo jaunas gimti, jį tuoj 
veseiiojo.

Į vieną parą buvo daug krikš
tynų../

Priviso namiškių lig aukštų
< skaitlinių. .S

Ir ėdė jie kimus darydami
1 / putlius:—,

. Pakilo daug smarvės audi-
, r niam supuvus.

Yra dar gražesnių vietų po
emoj, bet ir to pakaks. Mes tik 
atsiprašom poeto C. K. C.„ kad 
be pasikiaūsinid atsipausdinom 
jo kurinio ištraukų, o dar ki
biau atsiprašom skaitytojų.

Blogai ir Gerai
\ •Kiekvienas blogas veda prie 

kokio nors gerumo. Nekitaip 
bus ir su klerikalų siautimu 
Lietuvoj.

Lietuva yra žemdirbių ‘kra
štas, kur nėra didelių centrų į 
kur susispiestų tūkstančiai 
darbininkų. Išėmus nedide
lius fabrikus ir dvarus, visur 
kitur darbininkai gyvena išsi
mėtę po vieną ar kelis. Pati 
darbininkų ‘klesa x yra nedidede 
ir jauna. Bežemiai irt mažaže
miai ūkininkai didžiumoj be 
aii>švietos, išauklėti prietaruo
se suvargę ir natūraliai, negy

vena krūvoj. Darbininkus ir 
įvairios rųšies ukinjfrikus su
traukia į krūvą ganii tankiai 
jų įtikėjimo vienodumas, žydai 
rusai ir kitų tautų žmonės 
yra lik mažumos. Nekatalikų 
tikėjimo žmonės irgi sudaro 
tik mažumas. Nestebėtina, 
kad Romios katalikų kunigai 
jaučiasi esą stiprus. Didžiuma 
gyventojų (įskaitant ir lenkus) 
yra jų tikėjimo sekėjai ir jie 
turi bažnyčias, į kur sueina 
skaitlingos minios. Šitokiai 
padėčiai esant nesunku buvo 
klerikalams apgalėti visas prie
šingas partijas ir tvarkyt Lietu
vą taip, kad pasidarius sau 
naudos ir sustiprinus savo po
litiką da labiau.

Lietuvos kunigai panaudojo 
bažnyčią savo politikai. Už
griebę valdžią, jie ir ją panau
dojo tam pačiam tikslui. Val
džią turint savo rankose, ir 
mokyklą ir labdarybės dalbą 
galima nukreipti savo tiks
lams. Spauda ir riebiai apmo
kėti agitatoriai buvo ir yra 
Jų rankose. -pinigų, jiems
netrukstu. Ą/parl mokesčių iš 
gyventojų ir skolinimų, jie yra 
ekspertai elgetos. Niekas pa
saulyj nepralenks Rotuos ku
nigų elgetavimo. Katalikai 

jiems duoda ir da ranką bu
čiuoja, kad ima, o jokių ats
kaitų nereikalauja. Bepiga tad 
jiems buvo įsigalėti Lietuvoj/

X ’ <

Nė vienosl ygios su klerika
lais progos neturėjo priešingo
sios partijos. Kunigų keikia
mos ir persekiojamos partijos 
tačiauis praveda į Steigiamąjį 
Seimą nemaža savo atstovų. 
Ką tai reiškia? Reiškia,, kad 
tūlų apielirikių gyventojai jau 
moka atskirti klerikalizmą nuo 
tikėjimo. i
/Kunigų įlūžęs kišimąsi į po
litiką (Lietuvoj, jų pastangos 
apžioti visą žmonių gyvenimą 
tuo tarpu dabartinėse apystS^ 
vose leidžia jiems būt apgalė- 
tojais. Bet šituo savo elgimu- 
si jie vis,į aiškesne- šviesą išei
na ir greitoj afi^tyj nesunku 
bus niatjt Jr ifiiisakiliams, "kas 
per paukšŽįai yra tfe klerika
lai. Jeigu dabar jau ’ geroka 
gyyeiltojų dalis juos spėjo pa
žinti ir kovoja prieš juos, to
liau tas skaičius paaugs. Savo 
žemės reformomis, dvarponių 
apsaugojimu, į mokyklas prie
varta tikėjimo brukimu, neti
kusia užsienio diplomatija, 
šmugelninikų ginimu, naudoji
mu žmonių aukų kiliems tiks
lams neg jos buvo rinktos, pa
vertimu bažnyčių į politikierių 
arenas, savo begėdiškumu, me
lais ir šmeižtais atakuot prie
šingų nuomonių žmones ir ki
tais pasižymėjimais Lietuvos 
klerikalai privers žmones svar
styt, kalbėtis, studijuot. Vieni 
tikinčiųjų, kurie rėmė ir da re
mia kJlcrikalų partiją (krikš
čionis demokratus) supras, jog 
klcriikiiilizimas nėra tikėjimas ir

nors būdami (katalikai, dirbs 
prieš klerikalų . partiją; kiti 
visai įneš tikėję kunigams.

Tos visos nešvarios ir nepa
keičiamos įmonės, kurių kleri
kalai griebiasi savo tikslams 
atsiekti, da labiau sukelia vei
kti prieš juos labiau kulturiil
gus kitų partijų žmones. Juo 
daugiau biLs erzinama* tuo
daugiau, ir tuo stipresnių prie
šų įsigys sau klerikalai.

Jeigu jau jie mato, jog tikė
jimui gręsiąs pavojus, tai ašt
rios ir nekuliuringos priemonės 
jį da greičiau sunaikins, ž/ųo- 
nės, kurie godoja tikėjimą ir 
mano, jog kunigai užsiima tik 
tikėjimo reikalais, įsitikins 
greitai, jog Lietuvos kunigai ti
kėjimu vadina kovą už kleri
kalizmą, jog tikėjimas kuni
gam^ yra tik priedanga arba 
kronielis savo tikslams atsiek
ti.

Bloga, kad klerikalizmas 
Lietuvoj siaučia, vienok < tuo 
greičiau jis pats sau galą pasi
darys. Tuo daugiau jis pada
rys “-bedievių”. ---- Kranas.

Tik darbininkai, tik liaudis 
pati vargaiis negalais pergalė
dami kliūtis atsieks tą. Žfrio- 
ma, kaip darbininkų spauda, 
taip ir jų judomieji paveikslai 
turės nekurj laiką skursti. Bet 
pasiekimas yra galimas, jei tik 
bus noras.

Ir ištikro, vienas tikrai ge
ras paveikslas jau pasirodė 
Septintadicnį, ba'l. 30 d. Street 
Carmen’s Auditorijoj buvo 
rodomas pirmas paveikslas iš 
i^ealio darbininkų gyvenimo,—• 
“The Contrast,” sukurtas nau
jos tam tikslui suorganizuotos 
korporacijos “The Labor 
Film Service Ine.” lai yra pir
mas bandymas. Nors techni
kos žvilgsnių netenka jis lygin
ti prie kapitalistinių kurinių, 
bet jo dorinė, pamokinamoji 
vertė nustelbia visa, kas ge
resnio kapitalistų paveiksluose 
yra. Antras šitos pačios kom
panijos paveikslas žada būti 
paikintas iš garsaus Uptono Sin- 
clairo 'kurinio “The Jungle” 
(Raistas).

Laimingo ■pasas-eltimo.
<- Rafael Vaitis.

SWWoJl| BliM!
[Uit i irę i k it ao itarr.e »kprtuį<K> 
nuomones Redakcija meateako.j

NAUJI JUDOMI PAVEIKSLAI

Vienu tų dalykų, kurie lai
kui bėgant, ne nyksta, bot kuo 
aiškiausiai plėtojasi, yra judo- 
mieji iiaveikslai. Estrados vai
dinimo teatrams kaipir 
tuštčįąnt juodomiųjų pa
veikslų teatrai vis >. dau
giau prišlpildo. Tas reiškia, 
kad tylusis teatras žmonėms 
geriau patinka. Beda tik ta
me, ir tai labai didelė, kad ju
damųjų paVe/kslų' dirbimo įs
taigoms esant pelnagaudų ir 
kapitalistų rankose, ]ier daug 
tuose paveiksluose figūruoja 
buržuaziniai kapitalistinė pro
paganda.

Analizuojant smuikiaus ju- 
domųjų paveikusių turinį jo ko
kybės pasiiskirstis daug maža 
šitaip: \ ■

(Buržuazinės propagandos 50 
nuošimčių. ? r
Hunibuginės nesąmonės 40 
nuošimčių.
Komedijos .............. 9 nuoš.
Dramos ir dailės .. 1 nuoš.

Atsimenant, kad judomieji 
paveikslai užima ir vaidina ne 
menkesnį vaidmenį už spaudą, 
netenka stebėtis, kodėl šian
dien liaudis pasilieka pavergta.

Geri judomieji paveikslai 
galėtų atnešti milžinišką apš- 
tį ne lik pasilinksminimo, bet 
ir pamokinimo. Bet, deja 
timna. 'kurie kontroliuoja ju- 
domų paveikslų dirbimą, ne 
tas rupi. Argi kapitalistines 
įstaigos tieks tą liaudžiai? 
Niekados.

Vyriškas atsakymas.
Iš bonusinių įnorių Washing- 

, tone, ir kitur išėjo sveiki ir 
drąsus senatoriaus Borah’o žo
džiai. Jo atsakymas > Ainerikos. 
Legiono kuopai, kuri grūmojo 
jam išvarymu jo iš viešos tar
nybos už jo priešinimąsi almu- 
žnai kareiviams yra dokųjnem 
tas Vertas išlaikyti nuo užmar
šties kongresiniame gurbe ir 
pagcibti net. tiems, kurie yra 
priešingi jo pozicijai ginčija- 
nialmc klausime. Jis rašo aip- 
gailauda'mals, “Aš padaryčiau 
visa, ką tik galiu, kas mano 
nuplmone atatin'ka mano parei
goms čia, kad palaikius buvu
sių kareivių draugingumą ir 
pagarbą.” ‘ 11 t

Toliaus sako:
“Kada sveikas stosi į kovą, 

norėdamas mane nubausti, lie 
abejo, galėsi pasakyti daugelį 
dalykų mano viešos tarnybos! 

i nupcikimui. Bet vieno dalyko 
nei pats sveikas, nei kas kitas 
negalės pasakyti, būtent, kad 
aš kada bandžiau nusipirkti po
litinę galybę čekiais iš viešojo 
iždo, ar kad aš norėjau nusi- 
pidkiti tarnybos prailginimą už
dedamas $4,000,000,000 ant 
sulinkusių amerikiečių mokės
iu mokėtojų. Aš nelabai gerbiu 
tą žmogų, kuris tarnybą ]>er- 
ka, ^iors jis mokėtų savais pi
nigais. Bet biauriausia esybė, 
kuri daro godą Amerikos poli
tikai, tai žmogus, Jiuris perka 
tarnybą, mokodanlls už ją pa
skyrimais iš viešojo iždo ir sa* 
vo prekybinius politinius ]>aža- 
dus pruskaįitydanias mokesty 
mokėtojams.”

Lietuvos Socialdemo-
pasaulio kynų siena. Jos ekonominiai ir kiti 
veikalai vers ją užmegsti ankštešni.us ryšius su 

/savo kaimynais, bet tik su sau lygiais ir ly
gaus su lygiu pagrindais. Natūralus Lietuvos 
sąjungininkai yra Latviai, Estai, Suomiai ir 
Skandinavų valstybės.

Musų noras būti laisvais lai vienas reika
las,, o gyvenimo realybė, tai antras, gali pasa
kyti man. Mes galime norėti būti laisvais, 
bet, gal but, ir prie didžiausių norų mes savo 
aspiracijų ilgam laikui negalėsime įkūnyti. Juk 
musų taip maža — net 3-jų milijonų nepriskai- 
tome —. o musų kaimynai Rusai, Vokiečiai, 
Lenkai skaito savo gyventojus dešimtimis ir 
net šimtais milijonų! Ar mes pajėgsime atsi
spirti, jei šie sustiprėję, panorės mus praryti? 
Klausimas labai suitkus, bot vis dėlto aš, prisi
žiūrėjęs naujausios ir senesnės istorijos eigos, 
norėčiau į jį atsakyti teigiamai, t. y. taip, jei 
mes busime verti nepriklausomybės, jei mes ją 
mokėsime tvirtinti ir ginti, net dulžiulliai kai
mynai mus nepajėgs pavergti. Ir ‘štai dėl ko. 
Buvo istorijoje periodas, kada valstybių kūrime 
ir jų santikiuose daug reikšmės turėjo tikyba, 
diduottnenės norai ir kili momentai. Žodis tau
ta buvo arba visai nevartojamas,1 aiba supranta
mas visai ne taip, kaip mes jį šiandien supran- 
tame, Europoje buvo įsigalėję keletas didin- 
telių valstybių: Šventoji Ga.bsburgų monarchi
ja, Ispanija, kuri purkas buvo jjjJatesnė už šių 
dienų Ispaniją, Rusija ir! kitos.

Bet štai praėjusio šimtmečio vidury iškyla 
visai nauja sąvoka, kuri žmonėse randa vis di-d

dėsnio ir didesnio pasisekimo. Kalbu apie tautos 
sąvoką. Europoje šviesuomenė ima vartotoi ir 
tirinėli ne tik vienintelę ligi tol jos vartotą loty
nų bet ir šavo žmonių kalbą: vokiečių, fran
cuzų, anglų ir kt. Pradėta interesuotis ir bran
ginti tautęs kultūrą, literatūrą, jos dvasią, liau
dies kurinius ir t’t. Ši nauja idėja randa vis di
desnio ir didesnio pritarimo, kol užkariauja vi
są 'kultūringą pasaulį. Štai susikuria grynai 
tautiniais pagrindais pirmiausia1, žinoma, dides
nės valstybės:‘Vokiečiai, Italai ir k t. Netekusios 
realio pagrindo nyksta kitais pamatais gyvenu
sios vadstybcs-valstyibcilčs. Žymiai sumažėja 
ankščiau tokia galinga Gabsbųrigų monarchija, 
išnyksta šventojo sosto, Neapolio ir kitos vals
tybės. • Bet nefrnaža dar lieka mažų tautų, kurios 
neša svetinių jungą.

Kyla pasaulio ikaras, šalia labai skaudžių 
ir sunkių jo pasekmių, jis turėjo be abejonės ir 
gerų. Baisus įvykiai atsiliepia į žmonių protus, 
jų sielą. Gyvenimo pulsas ima mušti daug 
smarkesniu tempu. Tos mintys, kurios prieš 
karą buvo užuomazgoj, įgauna didėlės realūs 
reikšmės. Nenuostabu, kad jau nemažai prieš 
karą pribrendęs mažųjų tautų paliuosavimo 
klausimas ilma kūnytis. Subyra du galiūnai} 
kurie turėjo daugiausia tokių tautų pavergę -— 
Rusai ir Austrų monarchija. Ant jų griuvėsių 
išdygsta visa eilė jaunų valstybių: Lenkija, 
Ček.o-slovakija, Suomija, Latvija, Estai, Lietuva 
ir kitos.

Kylą dabar klausimas, ar lemta šioms vals
tybėmis užsilikti nepriklausomoms, ar jos vėl

•< , ............ ........ - - ..

turės ištirpti didesnįų valstybių organizme? Iš 
to, kas aukščiau pasakyta, matyt, kad jos ne tik 
gali, bet ir turi likti laisvos, jei tik joms pakaks 
vidujinių pajėgų tinkamai organizuoti savo vi
dujinę tvarką. Lietuva, Latvijai, čekai gailingi 
ne savo mažu gyventojų skaičium, ne savo ne
didelėm kariuomenėm, bet tuo, kad tos jaunos 
valstybės sutvertos visai sveikais, istorijos eigos 
šiandien iškeltais pagrindais. Jos mažos, bet jų 
yra daug. Vienos praryjimas reikštų antrai pa
vojų, tad šios nenusiramins, kol skriauda bus 
atitaisyta. Kokios didelės reikšmės įgijo šian
dien tautos idėja, liudija Airijos pavyzdys. Ma
žytė, pusiau išnaikinta airių tauta priverčia 
nusileisti laimėjusį karą pasaulio galiūną — 
Angliją.

Taip, Lietuvos nepriklausomybė turi 
i rinito realio pamato kreikia tik, kad ji savo lai-, 
svę mlokėtų branginti ir saugoti. O tai yra ne 
Jengvas uždavinys. Gali atsitikti, kad mes vėl 
laisvės netektume. Bet lai jau bus musų pačių 
kaltė. Jei mes parodysime užtenkamai noro ir 
mokėjimo savo laisvę, ginti, musų pavergimas 
galės būti tik laikinas,. Jr^netekę jos dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų, me^ ją vėl greit išgausime.

Pažiūrėkime dabar,, kurie yra musų krašto 
nepriklausomybės išlaikyjno stimulai. Tokiais 
aš laikausi) pasiiyžimą savo kraštą ginti nuo 
grobikų; 2) sugebejilmas' kraštą organizuoti ir 
pagaliau 3) pajėgimas sutverti savo mokslą'ir 
kultūrą. 1 ^4

kratams.
Rinkimų į Seirrtą kampanijai 

sr ' vesti.

AUKOS

Grand Rapids, Mieli. — Lie
tuvos Socialdemokratams Rin

kimų į Seimą kapipanijai ves
ti, ,idant į busimąjį Lietuvos 
parlamentą jie galėtų pasiųsti 
kuodaugiausia darbininkų at
stovų, o klerikalus ir atžaga
reiviu^, kurie tik ponų reika
lais rūpinasi, laukąp nuo vals
tybės vairo išstumti, aukojo:

S. Ratkevičius-......... $1.00
J. Kulboką . . . . ........ 1.00
S. Naudžius ................. 1.00
J. Pętrulis ................. 1.00
P. Kaušius ..............    1.00

) Viso $5.00
[$5.o6 gauta ir bus perduota 

Liet. Sociald. fondui. ~~ N. 
Red.].

(Bus daugiau)

Pragyvenimas nupingąs.
WASH'INGTON, g. 4. — 

Darbo departamentas paskclbč- 
kad nuo 1920 m. iki šiam 
laikui pragyvenimas nupigo 22 
nuoš.



NAUJIENOS, Chicago, HLi, Gegužio 6 3., 1922

;Inž. V. GRAICUNAS-
Bevielinis telefonas arba ra* 

dio duoda žmonėm veltui daug 
naudingų ir smagių naujienų 
iš dangaus, šitame straipsny 
paaiškinsim paprasčiausiu ba
du tų dvidešimtojo 
musų <lienų stebuklų, 
publikų taip sužavėjo.
Pradėsim nuo paprasto palygi

nimo. Atsimenat, kas atsitikda
vo, kai įmesdavo! akmenukų į 
ramų, tylų vandenį? Užgavęs 
vandenį akjmeniukas gimdo 
vilnis, kurios auga ir eina į 
visas puses kol pasiekia kfan-

amžiaus 
kuris

matomos, bet jas galima at* 
vaizduoti šitaip:

?•
I

TIK $1 ANT RANKOS
įBraižinyje pastebėsi!, kad 

vilnys yra vienodo ilgio ir vie
nodo pločio, vadinas, šitos vil
nys neišduotų jokio balso pri
imamojoj (klausomo j o j) sto
ty. Bet kuomet kas kalba ar 
šiaip kokį nors garsų daro į 
gluminamąjį aparatų, tai vilnys 
pasidaro įvairaus platumo, bet 
vienodo ilgumo ir jas galima 
a t vaizduot šitaip:

Panašiai ir naujovinės radio 
stotys gamina ‘nematomas vil
nis, kurios eidamos oro eteru
pasiekia net tuksiančius mylių
tolumo. Kas tik turi radio te
lefoną įsitaisęs namuose, gali 
girdeli viską, ką. atnešusios vil
nys sąjto. ..

Pežvelkim arčiau pirma į 
radio gaminamųjų st^tį, o pas
kui į priimamųjų arba klau
somųjų stotį.

Mes randame, pirmiausiai, 
ilgas vielas aukštai pakabintas 
viršum gaminamosios stoties. 
Nuo šitų vielų eina vėl viela į 
komplikuotų aparatų (prietai
sų), ir nuo aparato kita viela 
eina giliai į drėgnų žemę.

Pilnų aprašymų paJiksimb 
kitam kartui, čia parodysime 
tik gaminamosios stoties už
davinį. Tas uždavinys yra va
ryt smarkių elektrikinę jėgų 
pirma oro link, paskui žemės 

labai tankiais pervers- 
kad gaminus vilnis, ku

lių nuo aukštai iškabin-
vielų. Nors vilnys yra ne-

6

maij rios ■

Dr. C. M. NIELSEN
| Gydytojas odos ir urinariškų ligų

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 iki 7 iki 9. '• 1

Tel. Ne^ąda 3177

Rezid. Tel./Albany 8610 z

Ir Jums Pristatysim kurį tik 
Norite 'Grafonolą Į

Naudokis smagumu, links 
minkis ir palinksmink 
svečius ŠĮ vakarų

šokiu Muzika
Atversk kaurų, užsuk grafonolą ir 
šok. Kiekvienas pasakys, “Tai yra 
puikiu dalyku! Dar kartų grajink”.

Namus

Palikę gaminamąją stotį, | 
žvilgterėki m kas yra priima-1 
mojoj stotyj. Paprasčiausioj 
pavidalo klausomoji stotis su
sideda tiktai iš penkių dalių,
šitaip: ilga viela iškabinta virš L 
slogo, garso derinamoji rinJ 
ge, kristalas, > telefonas, ir il
ga viela nuleista į drėgnų že
mę. Šitos penkios dalys yra 
taip viena su kita sunertos, 
kad atėjusios vilnys ir pasie
kusios stogo vielų, eina toliau 
per garso derinamųjų ringę J 
per kristalų, per telefonų, kurį J 
laikome prie ausies, ir taip į p 
žemę. Vadinas, ilga viela ant 
stogo sugauna vilnis, garso , 
derinamoji ringe pritaiko sto
go vielos ilgumų prie vilnies il
gumoj kristalas išskaido vilnis 
į dvi puses, vienų pusę, kuri ei
na atbulai, sunaikina, ir pra
leidžia tik tų pusę, kur vis va
ro elektrinę srovę priekin. 
Dabar tiesioginė elektra veikia 
į telefonų ir nuteka į žemę, o 
mes girdime tuos pačius gar-| 
sus, kurie daromi gaminamo
joj stotyj. '

Vėliausios Dainos
Įdainavo Saliomėja' Staniuliutė ir 
Ona Rudauskaitė-Biezis.
E7602 — Plaukia sau laivelis ir Aš 

įsivilkčiau Čigono Rūbų.
E7603 — Kaip-gi gražus, gražus ir 

Kų močiute padarei.

Komiškos * Dainos
E7395 — Kas bus be degtinės ir Dy

kai niekas neveža.
E7092 — Pas fotografų ir ,Jonas mo

kina kariauti. ‘
* E4716 — Laiškas nuo Barbutės r 

Derybos.
4646 — Naujas kareivis ir Daininin

kas pas profesorių.

RŪŠIS G-2
Buvo.......... $150
Dabar ........ $125

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lieta von pef mui: 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laikę 

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Glearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas 16,000,000.00

I

T. Pullman 5482

AKUŠERIU 
' Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kadi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuę 10 ryto ild 

8 vakaro
Realdencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 8468

“Štai , Jūsų Tuksiantis Doleriu”
Noel State Bąnk siūlo jums naują, pinigų taupymo 

planą, vadinama “Šavings Insurance Plan”, kuris prigel- 
bės jums patapti finansiškai neprigulmingu ir apsaugos 
jūsų šeimyną nuo priešingų atsitikimų, kuriuos bus ga
lima lengvai praleisti.

Sis yra lengvai atsiekiamas. Mes pasiryžę , išmokėt 
tamistai VIENĄ TŪKSTANTĮ DOLERIŲ, jei gyvas busi, 
arba jūsų šeimynai, nuo vieno iki dviejų tūkstančių dole
rių, pagal nuotikį, kokiame padėjime esi.

t Pradėkit mėnesinį depozitą per 120 mėnesių be per
traukos į taupymo accountą, tam mięriui atidarytą. Dy
dis mėnesinių depozitų remiasi ant tamistos amžiaus; eina 
nuo $8.37, jei turi 15 metų iki $12.76, jei turi 60 metų. 
Depozituoti pirtigai atgal neatifhami išskiriant su banko 
sutikintu,' arba jei tas planas yra panaikinamas.

Tumista taipgi sutinki, kad bankos turi būt autori
zuotas išmokėt tamistos premija^ ir jų sąskaitą tamistos 
accountan.

Tamistų parodymui, kaip tikrai planas veikia, tad 
turime ant pavizdžio paimti 25 metų vedusį žmogų. Mė
nesiniai depozitai to amžiaus žmogui yra $8.65, arba išviso 
$1,038.00 sudėti per 120 mėnesių. Dienoje 121 mokėjimo 
sukanka laikas, esi pašaukiamas bankan, kur aplaikysi, 
priduodamas savo bankinę knygutę ir paliųdyjim-ą, apie 
ką bus aprašyta vėliau:
(a)
(b)

Cash arba kasieriaus čekis ant ....... _.......  $1,000.00
Cash arba gyvasties apsaugos palisą, turin
tį vertės .........  _..............    $83.11

Išviso $1,083.11 
Po turėjimo medikalio egzarąino, ir tampant “priim- 
šin planan, aplaikysi paliudyjimą, kuriame bus pil- 
nurodoma pašelpos, prie kurios tamista ir tamistos 

šeimyna turės tiesas prie minėto plano. Jis nurodo, kad 
po 120 mėnesių be pertraukio mokėjimų, aplaikysi VIENĄ 
TŪKSTANTĮ DOLERIŲ ir gyvasties apsaugos palisą, ku
rį bankas tamistai palaikys tuo tarpu. Turi tiesą gražinti 
palisą ir atsiimti už jį užmokestį, arba gali laikyt palisą 
užsimokant prigulinčią mokestį tiesiai apsaugos kompani
jai; arba gali išnaujo įstoti į' tą planą ant kitų dešimtį^ 
mėtų ant tos pačios sumos ir gauti kitą Tūkstantį DoleriiĮ 
užsibaigus paskirtam laikui. » I

Atsitikime mirties, apsaugos kompanija sutinka išmo
kėt' pašelpgaviams per mus Vieną Tūkstantį Dolerių, kai
po sumą paliso. Bankas padės jūsų įpėdinių globon li
kusius į tamistos accountą ir dvigubuojantį pusmetihį 
nuošimtį 3%.

Kiekviena ypata, vyriškis ar moteriškė, tarpe 15 iki 
60 metų amžiaus, gali stot į šį planą.

Dabartiniai depozitoriai, taip pat ir nauji gali įstoti. 
Už miesto rubežių gyvenanti, gali prisiųsti savo mokestį 
paštu. Apsaugos būdas čionai aprašytas, galima aplaikyt 
padaugintu $1,000.00, jei tik geistumėt.

tu” 
nai

>
Mo'el $tate ]}ank
, < rnil.WAUKLt AND NORTH AVENUES ▼ ||
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“Visų žmonių bankas”

<

T

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

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

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

Sutaupysi .... $25 •

Sis Specialis Pasiūlymas tęsis visai trump4 laiką 
Štai kur mus puikiausias pasiūlymas: 

n- , 4

Tik pasirinkit sau stylių ir baigimų, kurie pritiks prie jūsų \
namų, įnešk pirmų mokesnį ir mokėk likusius išmokėjimus 
pagal savo išgalę.
Tai yra jūsų paskutinė proga. VEIK ŠIANDIEN.

V • ' * »

Mu^ų numažintos kainos reiškia Tamistai didį sutaupimą — BET VEIK TUOJ!
i Išimtinai Columbia 

Grafonolos 
Dalykai

1. Gražios Columbia rųšies dėžės pritaiky
mui prie gyvenamojo kambario ra
kandų .

Specialis Columbinis balsodaris — instru
mento širdis, kuris padaro muzikų žmo
gaus balsu.3. Patentuoti Balsui Lapai garsui kontro
liuoti, — tylus ar skardus balsas, kokio 
nori.

4. Columbia mados Tono Plėtėjas — pada
rus gausų, saldų, tyrų, Columbinį toiuj.
Pirk naujoginį intsrumentų šiandien

Numažintos kainos ge
riausio darbo in

strumentams
S275 Modelis numažinta iki J “j 75
225 O 150
165 V 140
150 \ *

V 125
>140 v 100

125 v

-V

85
75 f} 60
50 o 45
32.50 » 30

paduotusNorint patikrinti čia 
pareiškimus, reikia tik ištirti ir 
palyginti vertybės.

34 Modeliai 6 Įvairiu. Apibaigimu

Ateik šiandien, kol sąranka yra pilna

JUOZAPAS F. SUDRIK
KRAUTUVĖ AUKSINIŲ DAIKTŲ: PIANŲ, ROLIŲ, REKORDŲ IR T. T.

3343 SO. HALSTED STREET, Tel. Boulevard 8167, CHICAGO, ILL

Telephone Yards 50321

DR. M. STUPNICKI 1
3107 So. Morgan SL 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 lyte I 

ir nuo 5 iki 8 yakara

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969?

:Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS fr CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
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

r
Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.;

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

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 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

——————į ...
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicago. ,

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 Sp. Halsted St., Chicago, UI.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

3464 S’o. Hllstcd St.
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak.
Tel. Boulevard 5913 «

Residencijos Tel. Boulevard 1042 '

....... " 1 1

Dr. Maurice Kaiin
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
y 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.



z

Patarnavimas
Ne abejotini, tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.^

Trečioji priežastis ir vienąjį svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas jjfvo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimasi, 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

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

LINKSMA NAUJIENA
Skaityk šių naujienų
Ji daug laimės neša
Del Jūsų sveikatos
Salų taras ligas peša.

Ką tik pagerintas'*— sustiprintas ir praplatintas savo bu
dais nuo daugelio įvairių ligų. SALUTARO BITERIS išėjo iš 
musų chemiškos Laboratorijos. Kurie jau džiaugiasi Salutaro 
gerumu, dabar pasigėrėjo, nes yra daug geriau patvarkytas 
tam tikroms ligoms. -V

Tapgi, cgame pasirengę užpildyti visų norus bei užsaky 
mus į trumpą laiką. t

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
1707 South Hulstcd Street

SALUTARAS’ STOMACH RITERI GALIMA GAUTI - 
SEKANČIUOSE DRUGSTORIUOSE.

Chicago, Cicero,/Melrose Park, Kensington ir West Pullman.
S. A. Mankowskis Drug Store, 

2359 So. Leavitt St.
F. A. Rakas Drug Store, 

4847 West 14th St.
Liberty Drug Store, 

4930 West 13th St.
Purity Drug Store, 

50th Avė. and\14th St.
Lincoln Drug Store, 

1401-1405 Milwaukee Avė.
M. Kogans Drug Store, 

1757 West North Avė.-/
B. A. Gaišt Drpg Store, 

Broadway & Lake St.,/ 
Melrose Park. 1

Bennets Drug Store,
140 Broadway, Melrose Park.

Wentworth Drug Store, 
4656 Wentworth Avė.
Vilimovitz Drug Store, 

10646 So. Michigan Avę.
Tupikaitis Drug Store, 

233 East 115th St.
Kensington Drug Store , 

319 Kensington Avė.
J, T. Spikers Drug Store, 

11719 So. Michigan Avė.
West Pullmah Drug Store, 

523 West 120-th St.
D. A. Lofgreens Drug Store, 

635 West 120th St.

J. P. Crowley Drug/Store, 
31 St. and So. Ha»Ued St.

M. Messars Drug Store, 
3201 So. Halsted St.

J. Kulis Drug Store
3259 So. Halsted"St.

C. F. Worms Drug Store, 
3359 So. Halsted St.

Kontorovvich Drug Store, 
3462 So. Halsted St.

W. F. Stulpins Drug Store, 
35th and So. Halsted St.

Leszczynskis Drug Store, , 
3337 So. Morgan "St.

J. J. M ai ach o w skis Drug Store,
. 3149 So. Morgan St.
Zaleskis Drug Store,

4645 So. Ashland Avė.
Red Crown Drug Store, 

4552 So. Ashland Avė.
M. J. Monkowskis Drug Store, 
. 4500 So. Wood St.

W. S. Broniarczyks Drug Store
4559 So. Wood St.

Maplewood Drug Store, 
4358 So. Maplewood Avė,/

Golombiewskis Drug Store 
2633 West 47th St.

Brighton Park Drug Store, 
4254 Archer Avė.

Warhaniks Drug.Store, 
2158 West 22nd St.

NAUJIENOS, Chicago, III.

i

Parduodame Laivakortes
Lictuv ir iš Lietuvos žemiausiomis kainomis. Mes prižiurėsim jūsų pasportą, 

alausim kad jis butų apdraustas nuo dingimo kelionėje. j

PERSIUNTIMAS LIETUVON
Peoples Stock Yards State Bankas yra didžiausias bankas visoje pietinėje miesto 

dalyje. Jis turi susinešimų su Didžiausiu banku Kaune’. Taigi persiuntime pinigų 
Lietuvon jis yra pasirįžęs duoti jums kuogeriausį patarnavimą. Siunčiami pinigai 
per šį banką norintiems gali būt išmokami Kaune Suvienytų Valstijų doleriais. Tie, 
kurie gyvena ne Kaune, o nori gauti pinigus doleriais, privalo asmeniui atvykti į 
Kauną. Pirm negu siųsit pinigus, pažiūrėkit į musų Pinigų siuntimo kursą. Tūks
tančiai patenkintų musų kostumerių siunčia pinigus'per šį stiprų banką, kodėl ne jus?, M

PONAS JUOZAS J. SEDEMKA, kuri Tamista be abejo, pažįstate linksmas laukia 
Tamistos teikti įvairių informacijų (Patarimų). Mes manome, kad musų patyrimas 
bankų pramonėje per 25 metus ir musų turtas, kuris skaitoma suvirš 15 milionų dole
rių, be abejones, duos Lamintai ganėtiną garantiją. >

t *

3% ant taupymo. Pradėk taupyti nuo vieno dolerio.

Peoples S^n,s Bank
Ashland Avė. Cor. 47th St. ’

; Didžiausias Bankas ant Kampo

po Valdžios Priežiūra

Turtas suvirs 15 milionų dolerių

T urner Bros. Clothing Co
■' 1 U-

Nupirko visą nusibankrtujusios drabužių krautuvės staką, įžymaus 
Waukęgeno drabužiu išdirbėjo. Pardavė per licitaėiją Suvienytų Val- 
stijų teismo prisakymu.

OIUM^OR
ANCHOR- DONALDSON

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir vi^us Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ...................... Geg. 13
SAXONIA ......................... , Geg. 25

Antra klesa $130, 3 klesa $103,50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourg^ 
SOuthampton, Liverpool ir Glasgov 
CAMERONIA .............. .....  Geg. 6
CARMENIA ......................  Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23 
MAURETANIA Geg. 16, Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak- 

nų $5.00.

CRENCH LINE
■ COMPAGNIE GČNI-RALE TRANSATLANTIOŲE I
■ £xprc«o

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS.......................  *Bal. 26
ROCHAMBEAU .............   Bal. 27
LA SAVOJE .........z........... Geg. 6
S. S. FANCE .................... Geg. 10
CHICAGO, ........................ Geg. 11
LAFAYETTE ..............    Geg. 20
•Jungiasi su S. Pologne plau

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

Puikiausi 3-ios klesos paranku- 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir. 8^no- 
nėms. Specialiai: valgymo Kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platęsnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

KURSAS MARKIU 
(AUKSINU) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
1,000 Markių $4.20
5,000 Markių 22.00
10,000 Markių 41.50

Ant didesnių sumų speciališkai 
žemos kainos. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon į trumpinusį laiką. 
Parduodame laivakortes į ir iš 
Lietuvos. Atsišaukite Apatiškai 
arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN 
BDREAU

160 N. ^ells Street, 
CHICAGO, ILL. r

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 

1-itfai vai. po pietų.

Subata, Gegužip 6 d., 1922

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 1
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimsą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis ska«- 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana j
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 plati.

J. P. VVAITCHES
LAWYER Ųietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Av<b.

Tel.: Pullman 6377. i .

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Ashland ,
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame už 

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

Chicago, III.

Išpardavimas prasidės Subatos rytų 8:30 vai.

Permaina Veltui

Prosiname ir taisome vienų metų veltui.

Didžiausi West Side Drabužių Pardavėjai

į»? &

i r ,-Į. p« I

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 7 

South Side Beverage Co’

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

FREDERICK BROS 
3700-10 So. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi uVego” ir “Extra Pale” Brands.

X«L Kedsta SMH
• 4*11 IRT J 

B614-16 Roottvelfi Bd.
* —- —'V \ ’ £4 '*/

CBUGAAO.BLL.

Šis visas stakas yra aukštos rūšies drabužiai. 
Parduodame už mažiau, negu išdirbimas 
kainavo.

t
Ši stebėtiniausia žinia, kokios niekad nebuvo 
išspausdinta Chicagos laikraščiuose. •

» '

Yra tik keturi šimtai siutų ir viršutinių ap- 
siautalų, šiame nepaprastame pirkinyje. At
rasite naujausias madas, puikiausių materijo
jų, gražiausias spalvas ir patrinas. Nepa
mirškite, kad tik keturi šimtai vyrų gali pasi
naudot šiuo nepaprstu išpardavimu. Anks
čiau atėję, turės iš ko daugiau pasirinkti.

535.00 ir $40.00 siutai - $25.00 
$45.00 ir $50.00 siutai - $35.00 

$35.00 ir $40.00 apsiautalai -- $22.50

Turner Bros. Clothing Co
Roosevelt Road ir Halsted Street

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės.’ armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas rdkia, 
e ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j įeitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rfus atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakarį 
Nedėldieniais nuo* 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Dr; AL. DAVIDONIS
r

Gydytoja? ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:

To 10 ryto Iki 3 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

r

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat tur?- 
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės

3307 Aubum Avė.
Tel.: Boulevard 4139

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 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.

NAUJAS METAS
NAUJA IDĖJA

Nauja knygylė, kuYi turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ___ ______ ___ __________
Adresas ......  '...... ............. ........

■■■■UBiBintinuBai
Reumatizmas Sausgeic į

DAVID RUTTER & CO.,
Anglis ir Koksai

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

‘ Tel. Yards 2296.

Nesikankyltite savęs skaus- ■ 
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 2 
— raumenų sukimu; nes skau- 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- H 
stis lengvai prjįialina virinai- b 
Dėtas ligas; mumi iiapdie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per Q 
paČtą 55c arba dvi už $1.05. ■

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

Justin Kulis S 
3259 So. Halsted St. Chicago, III. S
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CH1CAGOS 
:: ŽINIOS::

UŽTROŠKO NUO. GAZO KE
TURI ŠEIMYNOS NARIAI. .

NE GARNYS, BET DAKTARAI 
“LOFERIAUJA”

Gimimų rekorduose pasiro- 
(ie, kad pereitų mėnesį Chica- 
goj gilmimų 'skaičius žymiai 
sumažėjęs. Sveikatos komksi- 
jonierius Bundonsen ištyręs 
dalyką už tai kaltina daktarus 
ir akušerkas. Mat jie pasivė
lavę priduoti gimimų raportus.

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį užtroško nuo 
gazo John Jany, 3064 Lyman 
gat., jo žmona, Marie, du sū
nus, John 19 m. amžiaus, ii’ 
Frank 10 m. amžiaus, o duktė 
Gorolyn, 13 m. amžiaus, dar 
buvo manyta^, kų|d pasveiks, 
bet ir ji už kiek laiko mirė.

Jiems nuėjus gulti gazinio 
'pečiaus gazo įvadu sugedo ir 
gazas pradėjo verštis į vidų 
jiems bemiegant.

Panašių niid gazo nelaimių 
iGhicagoj dažniu pasitaiko.

GAL SUSTREIKUS SUVIRS 
50,000 NAMŲ STATYMO

DARBININKŲ.

Vaikšto gandai, kad Chica- 
gos Namų Statymo Tarybos 
prezidentas Fred Mader gal už 
kčliij dienų iššauks streįkan 
suvirš 50,000 namų įstatymo 
darbininkui protestui prieš tei
sėja (Landiso algų nustatymų. 
Jeigu tatai įvyks, sako apie 70,- 
000,000 dolerių vertes namų 
statymo darbas bus sulaikytas,

KOKI DRĄSUS TIE CHICAf 
GOS PLĖŠIKAI.

I Dabar Geriausias Laikas
Pasiųsti pinigus Lietuvon kol

Dar žemas kursas
Išduodame draftus ant Lietuvos Bankų ir kitų šalių,

Doleriais ir auksinais
ATEIKIT ŠIANDIEN I šį BANKĄ

Kapitalas ir Perviršis
• $275,000.00
Turtas virš $2,200,000.00p>*

Trys vaikėzai nusisamdę 
“taksikebų” pasivažinėti, ir dvi 
valandi pasivažinėję prikišę re
volverį šoferiui privertę jį 
važiuoti nurodytomis gatvė
mis, kur jie padarę šešis “hoM- 
upus”’ ir atėmę nuo žmonių 
apie pusšešto šimto dolerių. Pa
sipinigavę plėšikai pabėgo. 
---------- -------■—,----------------——•

West Pullmane Naujienas ga
lima gauti pas kriaučių R. Gra- 
binski, 11955 So. Halsted St. ir 
iš darbo eiąant ant kampo 120 
ir Halsted gatvių.

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

randasi ant kampo 63rd ir Hal
sted gatvių.

iŠ

Tvirtumas ir saugumas 
UNIVERSAJj STAT^ BANKO

Yra pilnai užrekorduotas laike 5 metų ^avo gyvavi
mo. Miesto ir valstijos valdžios laiko savo pinigus 
šiame Banke. į .
Tas liudija geriausi šio Banko stovį, ir visiems duo
da pilnų užsitikėjimą. Kviečiame ir Tamistų įgyti 
šio Banko knygelę.

Universal State Bahk
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

KAROLINĄ RANAVIčIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 4 d., turėdama G0 metų 
amžiaus. Paėjo iš Lietu-vos, 
Žydelių kaimo, Krakenavo pa

rapijos, Panevėžio apskr. Ame
rikoj išgyveno 7 mėnesius. Pa
liko 2 suniįir 2 dukteris: Jonąt 
Vincentą, Oną ir Teklę. Lai-
liko 2 sunii ir 2 dukteris 
Vincentą, Oną ir Teklę, 
dotuves atsibus iš namų 3204 
Auburn Avė., panedėlyj, gegu
žio 8 d., šventb Jurgio parapijos 
bažnyčioj ir į švento Kazimiero 
kapinės. Kviečiame į laidotu
ves dalyvauti visus pažįstamus 
jr gimines. Nuliūdęs

Nikodemas Ranavičia.

ri M

Tikras Didelis Pelnas
Kas nori gauti tikrų didesnį nuošimtį savo pinigams, tegul 

neklauso nebetų pasakų apie abejotinus indėlius, bet tegul indeda j 

' savo pinigus tiktai į tvirčiausias kompanijas, kurios visuomet 
mokėjo, moka ir mokės dividendus. •

, 9

v Mes patariame šiandien nepraleisti prųgos nusipirkti kuo- 
daugiausia > * z I

Canadian Pacific Geležinkelio Šeru
, Tai yra be abejo tvirčiausias sviete geležinkelis. Moka dL 

videndų $10 ant šėro. Šerai dabar kainuoja apie $142. Galima 
neabejoti, kad dar šiais metais šitie Šerai parsiduos maždaug po 
$200 Šeras. Neužilgo prieš karę šitie Šerai parsidavė po $283.

Lengvas išmokėjimas
Kas dabar nusipirks 10 šitų šėrų, užmokės apie $1420, o už ♦ 

metų laiko galės parduoti už $2000 ir gauti dar $100 dividendų.
, Perkant nereikia visų pinigų įmokėti. Įmokėsi dalį dabar, o 

toliaus mokėsi lengvais mėnesiniais išmokėjimais. Išmokėjimo 
pienas prisidės prie pelno padidinimo, nes Šerus, jei norėši, galėsi 
parduoti nors ir nebaigęs mokėti.

Išpildykite čia pridėtų kuponą, klausdami pilno išaiškinimo

apie lengvų išmokėjimų.

K. S. Jurgelonis & Co,
STOCKS & BONDS

611 Union Bank Bldg.
25 No. Dęarborn St. \ 
v CHICAGO.

Telefonas Central 4907

'K. S. Jurgelonis & Co., z
25 N. Dęarborn St.

Chicago.

Atplčškite šį kuponą ir pasiųskite
. Prašau suteigti man pilną išaiškinįm-ą apie pirkimą 

Canadian Pacific geležinkelio Šerų lengvais išmokė
jimais. ' v

jVardaš ....................................................... ........ .........

Adresas

Kriaučių gegužinė.
Gegužės Pirmą Auditorium 

teatre A? C. W. of Ą. surengė 
šaunų ^oncertą savo nariams. 
Orkestrą, susidedanti iš 40 mu
zikų, po vadovyste p. A. Zu- 
kovsky, pritariant vargonams 
davė kel'iatą muzikos gabalų. 
Baritonas A. Akimoff, orkest
rai pritariant, sudainavo kele
tą dainelių.^

Pertraukoj kalbėjo A. C. W. 
of »A. Chicagos Joint, Board 
manadžerls Levin. Jis aiški
no kai kuriuos kriaučių uni
jos laimėjimus ir kokiais bu
dais galima sėkmingiau kovoti 
su darbdaviais.

Antras kalbėjo A. C. W. of 
A. Centro raštininkas J. Schlos- 
sbųi’g, iš Now Ybrkb. Jis sa
vo’ kalboj 'ragino darbininkus 
šviestis, liepė jielms -remti da
bartinę Rusijos bolševikų val
džių ir reikalauti, kad Jungti
nes Valstijos jų pripažintų. 
Baigdamas savo kalbų jis papu
ke, kad ankščiau ar vėliau, vis 
tik darliininkai Jūres išeiti į at
virą kovą prieš kaplįitaljstus ir 
apimti valdžios vairų į savo 
rankas.

Ant galo A. Akimoff sudai
navo dar keletą dainelių rusiš
kai, žydiškai ir itališkai.

Žmonių buvo susirinkę vi
dutiniškai.

Reikia pažymėti, kad' A. C. 
W. of Ą. jau kelintą Gegužes 
šventę šventė. Šįmęt savo na
riams buvo nusamdęs net ke
lias tinkamas svetaines, kad 
nariai galętų tinkamai apvaikš
čioti darbininkų šverftę.

Ten buvęs.
------------ ... J----  -- - >- A, -

Moters su dukikiais ant 
rankų įkišta kalėjimai!.

Ke (vergo vakarą šešios moters, 
trys jų su kūdikiais ant rankų, 
o viena laukusi kūdikio, tapo 
suimtos joms vakarienę beval
gant ir nugabentos į kauntės 
kalėjimų su jų vaikais už tai, 
kad du motai atgal jos nepa
klausė teisino nusprendimo iš
duoto prieš streikuojančius 
American Cigar kompanijos 
darbininkus.

Sukištos į kalėjimą yra ši
tos: 1

Anna Bourchart, 2024 W. 22 
PI. su jos 21/2 anetų mergaite 
Anna, nubausta $50 ir 15 dienų 
kalėjimo.

Eva Glutting’ienė, 2248 W.
PI. su 7 mėnesių vaiku Sto

vėti, nuteista 20 dienų kalėji
mo*?
r-— ■ > I. .n .... ■■ ........

Harringtono kredito
riams. J*

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
sų ir atsineškite su savim 
notas, kvitas ar korteles. 
Kreipkitės dienų nuo 2 vai. 
-iki 5 vai. miesto ofisan 611 
Union Bank Buįjding, 25 N. 
Dęarborn St., o vakarais nuo 
6 iki 8 vai. “Naujienų” ofi
san, 1739 So. Halsted Street.

K. S. Jurgelonis & Co., 
Stocks & Bonds,

25 N. Dęarborn St.

pranešimas 
kad perkėliau'ofisą į naują vietą, kur 
svtlilcsiiT savo geriau, pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aidi Sfecialiatai

KAte Geier 'Hadl’iene, 2524 
S. Hai’diing avė. su 6 mėnesių 
vaiku Richardu^, nuteista $175 
baudos ir 15 dienų kalėjimo.

Dora Seigel JLiiss’icne, 1442 
£L Maplevvood avė. su 17 mė
nesių vaiku iPhillip ir ji pati' 
laukiasi vėl kūdikio, nuteista 
$60 baudos ir 40 dienų kalėji
mo.

Sopilie Bietcher’ienė, 3945 
W. 14 gat: nubausta $50 bau
dos ir 15 dienų.

Josdphine SenciFienė, 3453 
W. Adams gat. motina 2 vaikų 
nuteista $250 baudos ir 10 die
nų. . . '

Du vyrai Morris Price, 1613 
S. Iloman av. ir Jacob Billow, 
4653 Ravenis)wood av. taipgi į- 
dėta į kalėjimą dėl to paties 
kaltinimo.

Motinos tapo pasiųstos kalė
jimo ligoninėn.

Teisėjas DenisvE. SuMivan iš 
Auigštesniojo Teismo, kurio 
nusprendimu moters pasiųsta į 
kalėjimų, vakar aiškinosi. Gir
di, tai yra byla 33 cigarų dir
bėjų, kučic 1919 m. nuteista 
už teksimo pamiekinimą. šitos 
moters ir 27 kiti, kurie dar ne
sugauta barstę pipirus į akis 
streiklaužiams. .P

_____________ 4.______________

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj. nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kac 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

506 Adomaitis XJ. 
510 Balčiūnas A.
516 Beinaris Jonas 
519 Blaževičių Jozupui 
521 Bluwas Vincas 
527 Bridikaitis Josei 
538’ Daubor Zofia 
542 Diglis Antonos 
545 Vladas Diržys 
5G8 Grometu Rasitu 
570 Anton' 
578 Jurinnaite Kazimirai 
586 Jurevičiui Juozapui 
687 Jdamauskos Wlady 
588 Jurevicis Longinas 
598 Kosminskis Felicya 
.599 Krencis Juozapas 
607 Lancus Kazimieras
609 Lebedai Jozui
610 Luioris Benedikt 
612 Linge F.
616 Malarijs Jonas
618 Martišiene Marijona
623 Mickun John
624 Milius Vladislovas
625 Milašius Vicintas
626 Miesvici Antony 
632 Murtinaiti Jim
634 Navickis Ignacas
635 Nausedes V.
636 Niekjs Petras 
638 Nazeika P. 
39 Nobaras Kaz. 
640 Oksas J. M. 
643 Pagojus Ona 
647 Permenas L.
656 Pocius Franz.
657 Pocene Juzepo .
658 Pocus Pawlina 
660 Povilaitis Fratk 
662 Puciunas Antan 
669 Riska Joząpas
672 Rupslaukis Juozapas
675 Ryska Jozapas
676 Sakalas Louis A.
677 Sakunas F.
680 Sanvaitis Napoleona
681 Sapunas Johan
682 Savielaiti Anastazija 
687 Selene Meri Rūkas 
7$2 Stupuros Antanas 
706 Stoskova Vlasto
708 Stankus Jonas 
711 Swazda Kazimieras 
714 Szlogeris Julijonas 
717 Sziltutis Izidorius
719 Tamulunas Martinas
720 Tatkevicius Jan '
725 Tqaluseni Veronika ,
724 Transkeine Barborai
726 Trirgaitis, Stani 
729 Urjatis Henry 
733 Virbickas J.
740 Wanagaitis Jozas 
743 Witoni Aleksandra 
748 Zaranka Jonas 
756 Zuraj Antaųas

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

NORTH SIDE.

Balandžio 30 Viešo Jinygyno 
svetainėj Kriaučių S. P. Kliu-,1 
jas buvo surengęs vakarą Ru
sijos baduoliaims šdlpti. Po. 
Tuinpam progamui tęsėsi šo
nai iki vėlybų išvakarių.

•Vakaras turėjo Vidutinško 
paSisekinįo. Jis davė 5.20 dol. 
pelno. Kliubo narai dar suau- 
kavo 5 dol. Pinigus nutarė pa
siųsti Rusijos baduoliaims per 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių.
^Šis kliubas jau yra aukavęs 

Rusijos baduotiams iš savo iž
do pirmiau. Be to jisvyra au
kavęs, ir Lietuvos reikalams, 
kaip tai Raudoną j am Kryžiui, 
našlaičiams ir 1.1.

Reikia pažymėti, kad minė
tas kliubas neblogai gyvuoja ir 
turi, gerų veidą norlhsidieČių 
lietuvių tarpe.—K. Rugis. a

... ............................................... FT.anir

Pranešimai
North Side. — S. L. A. 226 kp. su

sirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 7, 2 v. 
po pietų, Viešo Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti.

— K. Markus, rašt.

Paletigvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 1 atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyjįtę/Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikiihuose egzaminavimas daromas
su elektra, .' parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
afoie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

Kaina tįkJLOc

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

„ PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

ko Kliuoo mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, geg. 7, 1 v. po pietų, Mildos 
svet., 8142 So. Halsted gat. Visi 
nariai kviečiami laiku susirinkti, nes 
randas daug svarbių reikalų^ aptarti.

— b. Kunevičius, nut. rašt.

Draugyste Sūnų Lietuvos Vakaruo
se laikys savo mėnesinį susirinkimą 
šiandie, geg. 6, 7:30 v. v. A. Valin- 
čiaus svet., 1732 So. Union avė. Visi 
nariai malonėkite būtinai laiku susi
rinkti, nes bus rinkimas darbininkų 
baliui.

— Chas. Klimaviče, rašt.

D. Lietuvos K. Keistučio Paš. ir P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, geg. 7, 1 v. po pietų, Mc- 
Kinley Park svet. Visi nariai malo- 
nękite' laiku susirinkti.

— Nut. Rašt. R. R.

North Side. — Jaunuolių Simfoni
jos Orkestrą, po vadovyste p. Varo- 
nec, rengia gražų koncertą ir balių, 
nedėlioj, geg. 7, 7:30 v. v., Liuosy- 
l<ės sęvt., 1822 Wabansia Avė. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. susirin
kimas bus geg. 7, 2 v. po pietų, O. 
Šamuliunienės svet., 1447 So. 49 Avė. 
Draugai ir draugės malonėkite susi
rinkti ir užsimokėti savo duokles. 
Taipgi yra keletas svarbių dalykų 
apkalbėti. — K. Genis, sekr.f

L. S. S. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, gegužės 6 d. ly
giai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybes sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Svarbių 
reikalų delei visi nariai yra kviečia
mi laiku pribūti. — IjĮp. Raštininkas.

S. L. Ex-Kareivių mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, geg. ,7, 11 v. 
v., pirmos kuopos skaitykloj, 4603 S. 
Marshfield Avė. Visi, kurie buvote 
paėmę pardavinėti svečių vakarienei 
tikietus, malonėkite neparduotus ti- 
kietus ir už -parduotus pinigus būti
nai Šiame susirinkime sugrąžinti.

•> a— Komitetas.

Bridgeport. — Draugija šv. Petro
nėlės rengia gražų balių ir šokius 
nedėlios vakare, geg. 7, Mildos svet., 
3142 Sq. Halsted gat. Vakaro pel
nas skyriamas Lietuvos reikalams 
Kviečiame publiką skaitlingai atsilan
kyti. — Valdyba.

Lietuvių švietimo Draugijos prakal
bos iliustruojamos paveikslais įvyks 
nedėlioj, geg. 7 d., 7:30 v. v. Raymond 
Chapel salėj, 816 W. Si g-vč. Be to 
bus dainų ir muzikos programelis. 
Dainuos ir pianą skambins p. Floren- 
ce Wagner. Kviečiame publiką gau
siai atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvių Namų Savininkų Pietva
karinėj miesto daly svarbus susirinki
mas įvyks panedėly, geg. 8, Meldažio 
svet. Svarbių reikalų delei visi namų 
savininkai malonėkite būtinai susi
rinkti. — J, Danta, rašt.

) .------------------
Local 269 A. C. W. of A. — Pirma

dienį, geg. 8, pirmą dieną suvažiavi
mo, Unijos svet., 1564 N. Robey St., 
įvyks didelės prakalbos. Kalbės iš ki
tų miestų atvažiavę delegatai. Pra
džia 8 v. V. Kviečiame publiką gau
siai atsilankyti. — P. Chopas, sekr.

Lietuvos Dukterų Dr-ja rengia 
draugišką vakarėlį su vakariene su
batoj, geg. 6. d., 7:30 v. v;, Mildos 
svetainėj,*ant 2 lubų. Visos narės ir 
draugai ir draugės kviečiami vaka
rėliu. — Komitetas.

' Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, gegu
žes 7, 1 vai. po pietų Mark White 
Square svetainėj. Visi nariai atvyki
te, nes yra daug .svarbių reikalų svar
styti. — Valdyba.

Pirmoji Gegužės — scenoj stato S. 
L. D. A. 1-mas apskritys gegužes 6, 
Chas Strumilo salėj, 107th St.‘ ir In
diana Avė., RoselamL Pradžia 8 v. 
v. Visas pelnas skiriamas Rusijos 
baduolių naudai. — Komitetas.

Lietuvį Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
septintadienį geg. 7 d. 2 vai. po pie
tų Mark White Šųuare svetainėj prie 
Halsted ir 30 gatvių. Visos narės 
susirinkit laiku. — Raštininkė.

T. M. I). 27 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, geg. 7, 4 v. po pietų, J. li
tuko svet., 4523 So. Wood gat. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
yra daug* svarbių reikalų svarstyti 
Svečiai taipgi kviečiami atsilankyti.

J. Vaišvilas, sękr.

West Pūliniam — S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks geg. 6, 7 v. v., J. 
Gruzdžio svet. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti duokles.

— A. Statkus.

KELIAS Į SOCIALIZMU
Parašė Dr. O. Bauer

Versta iš Vokiečių kalbos 
Turinys:

1. Politikos ir visuomenės re- 
. voliucija;
2. Stambiosios pramonės so

ciali zaci j a;
3. Pramones Orp.'anizaci ja;
4. Darbininkų komitetai;

5. Stambiųjų dvarų feocializa-
cija;

6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. ' Miestų žemės plotų ir namų

socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropria-

cija;
10. Socializacijos sąlygos.

35 puslapiai; Kaina 35c
( z- • ' ’

Naujieną Knygynas,
1739 Halsted St., Chicago, III.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šei pinio kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegužio 6, 8 v. 
v., paprastoj (svetainėj (3301 South 
Morgan). Visi kliubiečiai malonėki
te laiku susirinkti ir atsivesti naujų 
draugų.

. — A. J. Lazauskas, nut. rašt.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužes 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tain Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus. -

Raš\ Ant. Grebelis.

ASMEHį) JJESKOJIMAI
AšfjONAS DOBRLSKAS PAJIEŠ- 

kau sl(Įvo brolių Jurgio ir Juozo Dob- 
riskių gyvenančių Amerikoje jau 20 
rta. ir nuo 1914 metų aš nė jokios ži
ūros negaunu ir neturiu jųjų adreso. 
Kiro iš Vilkaviškio apskr., Bartinin
kų Vai., O.škabalių kaimo. Gal kas 
žino\apie juos, prašau pranešti man, 
busiu labai dėkingas. Mano adresas: 
Kaunas, šancų pašto įstaiga, Jonui 
Dobriskui. .

J1EŠKAU Izidoriaus Dapkaus, pa
eina iš Lietuvos, BaroČių sodžiaus, 
Raseinių valsčiaus, 11 ar 12-metų, 
kaip Amerikoje 32 metų amžiads; 
žmonės pasakoja, kad gyveną^ Cl^ve- 
land, Ohio. Jo tėvai Lietuvoje labai 
norėtų apie jį sužinoti. Prašomojo pa
ties, ar kas jį žino pranešti už ką 
busiu labai dėkingas. Karolis Antana- 
Vičia, 8717 Commercial Avė., South 
Chicago, III.

APSIVED1MA].
J1EŠKAU ^PSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės. Esu 34 metų am
žiaus, tad pagal savo amžį jieškau 
drauges. Geistina, kad turėtų šiek 
liek kapitalo pradžiai gyvenimo. 
Platesnių žinių rašykit

W. LAPINSKAS,
645 W. Madison St., Chicago.

TYAIRyS SKELBIMAI
MILDA REAL ESTATE CO.

751 W. 31 St.

S
rds 6296
jodome prapertes, 
annas ant miesto 
mg visokius biz- 
utomobilių. Turi
zme pasiskyrime 
o. Apsaugojamo 
biznius ir rakan- 
name gyvastis ir 
ių geriausiose už- 
ose. Klauskite K.

J. Filipovich, arba W. Eringis.

( -- ------------------ ;-----------
ŠIl/OMI PRANEŠU, JOG GYDAU 

žmones be gyduolių ir be operacijų, 
8 ryto iki 9 vai. vakare.

DR. P. ŠIMAITIS, 
Napnapath 

10901 So. MiSjiigan Avė. 
Tel. PuIlnJan 3385



NAUJIENOS, Chicago, III, * Subata, Gegužio 6 d., 1922

ĮVAIRUS SKELBIMAI JIEŠKO DARBO AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME. NAMAI-ŽEME
MAINOME, PARDUODAME 

namus, farmas, bučernes, automobi
lius ir kitokius biznius, Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, 
kius dalykus. F 
teisingiausis pata 
BR1DGEPORT įSu

808 West o3rd Place 
arti Halsted St.

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

kasdieną. ,

PARDAVIMUI Overland au- 
gerame

JIEŠKO DARBO PRIE TAISYMO, 
esu staliorius, turiu gerą patyrimą, tomobn:nq 5 sčdvniu 
jei kam reikalinga pataisymui na- tomouiHUS x a . SUiynių 
mų arba rakandų, tokį darbą ^aliu stovyje, parduosiu UŽ pirmą pa-

PARDAVIMUI grosernė 
saldainių krautuvė; geras 
nis. *

ir 
biz-

visokius
, apstraktus ir kito- 
Pas mus pigiausis ir 
ąinavįmas.

ESTATE CO.,

atlikt* gerai ir pigiai. * 
MARTINAS SULA,

4716 S. RJarshfield Avė., 
Tel. Boulevard 2422

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

siūlymą. Atsišaukite Shattas 
Sakaitis Co., 708 W. 18th St.

PARDAV1MUI FORDAS ge
rame stovyj už žemą kainą.

S. SIURIN
928 VV. 33rd St.>

819 W. 35th St.
____ ■■ __  __ v

PARDAVIMUI pigiai 3 wail- 
case combination su veidrodžiu 
k 1 showcase, 3303 S. Morgan 
St., J. Mikalauskas. Telefonas 
Boulevard 7027,

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
riausioj vietoj ant Town of Lake, Ali
jošiaus name, prie saliuno didelė sve
tainė randasi; 4 pagyvenimui kamba
riai. Turiu greit parduot, nes esu 
reikalų spiriamas išvažiuoti į kitą 
miestą. 1809 W. 46th St. Telefonas 
Lafayette 4068. \

AR MYLI PINIGUS? '
Jeigu taip, tai ateik pas mus. Mes 

perkam, parduodami ir mainom na
mus ,farmas lotus ,grosemes bučer- 
nes, be skirtumo ką jus neturėtumėt. 
Padarom greitai pigiai ir gerai.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Hasted St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7328

REIKIA patyrusios panda v 
jos į moteriškų drapanų ir sii 
tų sikyrių. Nuolatine vieta.

J. OPPENHEIMER & CO.
4790 So. Ashland Avė.

PARDAV1MUI 1918 STUTZ, 4 
sėdynių, sport modelio. Maleva vi
sai nauja • ir bėga kaip naujas. Par
duosiu labai pigiai, nes važiuoju Lie
tuvon. Galima, matyt subatoj ir ne- 
dėlioj. ‘

2039 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosernė 2527 
S. Halsted St. Turi būt parduo
ta iš priežasties ligos. Labili pel
ninga vieta, randasi ant kampo 
25-to F'lace.

PARDUODU pigiai saliuną, 
nes aplcid'žitl aniestą. I.ysas, 
pragyvenimui '4 kambariai ir 
svetainė.

4400 S. Honore St.

•BIZNIAVĘ PRAPERTĖ
. Pardavimui 'dubeltavu priekiu, 2 
aukštų namas tinkantis viešbučio 
bizniui, vasariniam rezortui, soft 
drinks parlor restoranui ir tt., 
dviems akeriais žemės ir dideliais 
medžiais, galima pavartoti piknikų 
daržui. Ši prapertė yra prie Forest 
Preserve Parko, bizniavoj dalyj, pri
eina prie naujo Archer cementinio 
kelio Willow Springs, III. šis yra 
pirmas kartas tos vietos pardavi
mui. Pav\kĮėjai Abott Estate siūle 
šią prapertę^pšrdavimui už bargeną. 
Kreipkitės pas Mrs. Heilbron’s Sto
re, Willow Springs, III.

SU

PARDAVIMUI NAUJAS BįZNIA- 
vas namas Brighton Park ' netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagy
venimų arba rendavosiu —•* geros iš
lygos atsišaukit. •

F. J. SZEMET 
4217 Archer Avė.

TAISOME AUTOMOBILIUŠ
Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

J. R. SKUTAS, 
2234 So. Leavitt St. Chicago, III. 

Phone Canal 5041,

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon. '

PARDAVIMUI BUICK AUTOMO- 
bilius penkių pasažierių D 45, 6 ci- 
lindėrių, naujas *viršus, geri tajeriai, 
dirba kaip naujas, parduosiu labai pi
giai. Karti reikalingas geras ir pi
gus automobilįus, /Kreipkitės. 
So. Fair e., 2-os lubos

4516

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
yra visi įrankiai, biznis išdirbtas 
per daug metų, gera proga pa* 
daryt pinigų. Atsišaukite: • 

748 W. 79th St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, parduosiu pigiai, 
nes tūrių apleisti Chrcagą.

Atsišaukite. ,
1457 So. S'Angamon Avė.

NAMAI-ZEME
PRANEŠU GERBIAMIEMSIEMS 

kostumeriams jog mano JubilieriškA 
krautuvė bus perkelta į antrą pusę 
gatvės 3258 S. Morgan St. Katram 
reikia pasipirkti laikrodėlį, lenciūgė
lį, žiedų, britvų ir visokių kitų Jubi- 
lieriškii daiktų. Parduodame už labai 
num-ažintą kainą. 3303 S. Morgan St., 
MIKALAUSKAS.

KAS TURITE NAMA IR NORITE 
parduoti, arba mainyti ant kolcio biz
nio: bučemės, grosernės, saliuno ar
ba ūkės, tai kas turite biznį ar namą 
— duokite mums žinoti, o mes patar
nausime kuogeriausiai.

rCOOK COUNTY REALTY 
3303 So. Aubum Avė.

REIKIA JAUNOS MOTERIES 
Soljcitorės, gražiai atrodančios, pa
geidaujama, kad gyventų užpakalyj 
Stock Yardų. Turi mokėt lietuviškai. 
Telefonuokit susitarimui Boulevard j 
1226. * 

1 1 "T

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI
STEBĖTINA PROGA

Pardavimui bučerne ir groserne, 
didelė ir labai geroj vietoj; visi įren
gimai nauji ir brangus, stakas, visas 
naujas; renda $25, biznis geras ir iš
dirbtas per daug metų ,visas cash; 
knygučių nėra. Visuomet verta $2,500 
parduoda už $1,550. Atsišaukite tuo
jau, 3214 So. Halsted St., 2 lubos.

PARDAVIMUI groseris ir de- 
likatesen krautuvė. Pardavimo 
priežastis, kraustausi ant ūkės 
gyvent.

2634 Armitage Avė.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA Į BIZNI PARTNERIO. 

Gera proga energingam žmogui tap
ti pusininku gerai išdirbto Dry Goods 

Pinigų 
Tele-

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
te, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertos, k. 
t. lotus, farmas ir namus, į Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsišaukti i ofisą. Libertv Land & In- 
vestment Co.. 3301 So. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų, icc 
cream, saldainių ir rašomų reik
menų krautuvę, biznis senas, ge
rai apsimoka. Kreipkitės: .

3231 So. Ilalsted St.

biznio. Didelis uždarbis, 
turi turėt nemažiau $3,000.
fonuokit T^afayette 2858.

REIKIA 6 patyrusiu 
į geležies atmatų kiemą.

2034 Southport Avė.

vyrų
PARSIDUODA pigiai didelis 

naujas nevartotas fonografas. 
Atiduosiu už kainos; galima 
matyti ’

3231 S. Halsted St. store.

PARDAVIMUI vartotas Kim- 
bal'l pianas. Tikras bargenas. 
šaukit Lawndale 4297. . 4

PARDAVIMUI PUIKUS EMER- 
son pianas tik $125 ir kiti rakandai. 
Taipgi ant rendos 5 kambarių flatas, 
renda žema. Matykit savininką, 835 
N. Taylor Av., Oak Park. P.S. Pa
imkit Cicero Av. karą ir Division Aus- 
tin iki galo West.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
saliunas su visais fixturiais, mainy
siu ant bile kokio biznio. Priežastis 
— partneriu nesutikimas.

Atsišaukite: . 1
’ 936 W. IJth St.

REIKIA -PARTNERIO PRIE'DRY 
goods ir čeverykų biznio. Biznis 
naujas, gerai išdirbtas, tik reikalin
gi pinigai dėl padidinimo biznio. Ge
ram, energingam žmogui, geras pel
nas. Kreipkitės laišku į Naujie
nas num? 27.

REIKALINGAS VIRĖJAS, 
gera alga, darbas ant visados.

• 1628 W. 47th St.

REIKIA 3 ar 4 gerų vyrų 
dirbti į geležies atmatų kiemą.

PARDAVIMUI bučerne ir gro^ 
šerne su namu. Biznis cash, vi
sokių tautų apgyventoj koloni
joj. Parduosiu pigiai. Ateikite ir 
painatykit 5252 S. Artesian Av.

REIKALINGAS PARTNERIS SU 
$1,000. Jeigu myli gyvent ant farmų, 
gražioje ir sveikoje vietoje su mažu 
sumos pinigų įnešimu, galėsit būt 
fannos savinii ku. Dalį įmokei 
ne pinigais. Kreipkitės:

5619 So. IJncoln St.
Tel. Republic 4623

ir

REIKIA PARTNERIŲ, ,KAD IR 
su mažu kapitalu į misingio ir kitų 
metalų liejiklos (Foundry)'biznį. Ne
mokantį darbo išmokinsiu. 4 r>riu nau
jai išrastą dalyką paggrazihimui 
kambario ir naudingas kiekvienam. 
J. Šalkauskas, 2040 S. Halsted St.

JIEM KAMBARIO
JIEŠKAU kambario su valgiu 

ar be valgio North Side. Su už
mokesčiu susitaikysi m.

Box 28, 1739 S. Halsted St

SIŪLYMAI KAMBARIO
PARENDAVOJU kambarį 2i 

-Senis merginoms. Kambaris 
didelis ir švarus iš priekio ant 
2-rų lubų. 33ręl ir Halsted Sts.

irr t . ~ j—t —~ -į ■ —■ 1. -

ANT RENDOS KAMBARIS VIE- 
nanv ar dviem vaikinams. > Elektros 
šviesa, telefonas, maudynė ir kiti pu- 
rankumai.

3159 So. Halsted St.
2 lubos iš priekio

PARANDAVOJIMUI ŠVIESUS 
kambarys, apšildomas ir šiltas van
duo kasdieną. Elektra ir maudynė, 
ant 3čių lubų iŠ priekio.

Kreipkitės. >
3341 So. Aubum Avė. ,

RENDAI KAMBARYS VIENAM 
arba dviems vaikinams; merginoms 
ar vedusiai porai, su valgiu ar.be val
gio, arba patys pasigaminsit valgį. 
Kambaris didelis ir šviesus.

J. KLIMAVIČIUS,
703 W. 21st PI., 2-os lubos, priekis

RENDAI kambaris vienam 
arba dviems vaikinams, be val
gio. Kreipkitės: 3309 S. Union 
Avė., 3-čios lubos, užpakalis.

. PARDAVIMUI ;FURNIšlUOTŲ 14
Taipgi prie Žirklių, kuris SU-'kambarių labai geroj vietoj. Rendos 
pranta kaip naudot No. 3 žirk
les. Warshawski & Co., 1915 S. 
State St.

SALIUNAS SU BARAIS ANT 
pardavimo geroj vietoj, prie didelių 
dirbtuvių. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardavimo, turiu du saliu- 
nu. Savininką galima matyti kas 
dieną, 3355 S. Morgan St. Chicago, 
III.,/o ant pardavimo saliunas 4250 S. 
Ashland Avė.

$40.00 į mėnesį. Visi įtaisymai 
gal vėliausio išradimo.

Atsišaukite pas savininką.

1606 So. Halsted St.

pa-

REIKIA ATSAKANČIO^ BU-
ČERIAUS. q

1314 So. 49th Ct., 
Cicero, III. '

PARDAVIMUI bučerne ir gro
sernė bįznis yra cash. lietuvių 
apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo važiuoju į Lietuvą.

4602 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI SALIUNAS. VIE- 
ta išdirbta prie dirbtuvių — randasi 
343 E. 14th St., Chicago Ileights III. 
Atsišaukite greitu laiku. Galit pirkt 
visą arba. pusę. Visokių tautoj apgy
venta vieta. Parį: avimo priežastis, 
nesutikimas partnerių. Tel.: Chicago 
Heights 1767.

ri
PARDAVIMUI kriaučių šapa, 

didžiausioj lietuvių kolonijoj;

PARDAVIMUI saliunas. 
greitai būti parduotas. 
Atsišaukite.

5301 S. Halsted St.

Tu

sekamiems darbinin- geriausia vieta geram kriaučiui

Į press šapą reikia darbinin
kų. Nuolatinė, gerai apmoka
ma vieta 
kams:

10 loop .tackers.
Kreipkitės:

IIOUSE OF KUPPENHEIMER 
1901 Bloomingdale Rd.

. arti Lincoln.

Parduosiu šį mėnedį*— pigiai.
3216 So? Halsted- St.

PARDAy 1M l JI G ROSEIINĖ 
ir bučerne vidutiniško dydžio, 
visokių tautų apgyventa, cash 
biznis, parduosime pigiai.

, 5342 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS
2721 Archer Avė.
Tel.: Yards 5332

REIKIA 6 patylėsiu vyrų į 
geležies atmatų kiemą. Taipgi 
prie žirklių ir dviem arkliais va
žiuot.

2034 Southport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, tarp 
didelių dirbtuvių, pusė arba 
čiclas; priežaąitis patirsi te, ant 
violos. Atsišaukite:

2259 W. 13th St.
PARDAVIMUI PIGIAI RESTAU- 

rantas ant bizniavos gatvės. Biznis 
išdirbtas. Noriu parduot greitai, 
nes turiu važiuot į IJetuvą.

10822 Michigan Avė.

REIKIA VYRŲ, ANT KURIŲ BU- 
tų galima pasitikėti prie paprasto 
9ti vai. dienos darbo, o mokama už 
10 vai. Geros darbo išlygos, 
mokestis 35c. į valandą.

Kreipkitės prie knygvedžio
NATIONAL LEAD COMPANY 

900 W. 18th St.

Ūž
tiA

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai saldainių, taba

ko sigaretų ir groserių krautuvė. Biz
nis išdirbtas, yra vieta dėl pragyve
nimo. Pigi renda, proga padaryt 
pinigų.

332 E. Kensington Avė.

PARDAVIM UI sa I iu nas, vi
sokių tautų’' kolonijoj, prie di
delių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas. \

1458 W. 15-th St.

. RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BAhGENO i

Priversti urnai parduot mahogany 
grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos ffuntinei setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzią Avp.| Atsišaukite

PARDAVIMUI MAŽAI VARTOTI 
5 kambarių rakandai su indais. Par
duosiu labai pigiai, nes noriu tuoj 
parduoti. Savininką galima matyti 
subatoj ir nedčlioj po pietų.

3328 So. Halsted St., 
2-ros lubos

PARDAVIMUI PIGIAI BUČERNĖ 
ir grosernė. Tirštai lietuvių apgy
venta vieta, biznis išdirbtas. Proga 
padaryt pinigų. Priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos.

160 E. Kensington Avė.

PARDAVIMUI saliuno fix- 
tures už bile kainą. Kombi&ji- 
nis sudedamas; priekio barai, 
užpakalio, stiklai, rėmai

J. KRAUSE,
918 W. Madison St.

etc.

PARŲAVIMUI saldainių ir 
notion krautuvė. Galima tą vietą 
panaudot bučemei. Kreiptis į 
Naujienų ofisą mini. 25.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė, lietuvių * kolonijoj, geras 
biznis, priežastį patirsite ant vietos.

J Naujienų Bridgeporto Skyrių, 
3210 So. Halstęd St., Box No. 107.

PARDAVIMUI
SALIUNAS

3225 So. Halsted S t.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosim pigiai. Atsišaukite: 

5343 S. Halsted St.

ANT RENDOS KAMBARYS, DEL 
dviejų arba trijų vaikinų: elektro 
šviesa, maudynės, telefonas ir netoli; turiu apleisti miestą. F 
nuo gatvekarių. " Su valgiu arba b\ gauti kambarius renduotl.

’ ’ . | 2121 W. 23rd PI.
Antros lubos.

PARDAVIMUI NOTIONS, SAL- 
dainių ir vaikams mokyklon einan
tiems reikmenų krautuvė. Gera vie
ta, tarpe 3-jų mokyklų, ant Town of 
Lake.

Atsišaukit.
1805 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir kitais įtaisymais, geroj vie
toj, biznis gerai išdirbtas, visokių 
tautų apgyventoj kolonijoj, netoli 
Ashland Avė. Priežastis turiu grei
tai parduoti, nes išvažiuoju į Lietuvą.

1611 W. 45th St.

valgio.
2434 W. 69th St

RENDAI KAMBARIS VIENAM 
ar dviems vaikinams: elektro švie
sa, telefonas, šiltas vauduo, 
dyriė.

J. LAURYNAITIS,
3252 South Halsted St., 

Tek: Yards 4276

mau-

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai mažai vartoti. Du setai, kau
rai, kamodės. Parduosiu pigiai, nes PARDAVIMUI 3JŲ KĖDŽIŲ BAR- 

1 irkėjas gali geroj, lietuviškoj kolonijoj;
biznis išdirbtas per daug metų. Prie- 

. žastį .patirsite ant vietos.
Atsišaukite.

3357 So. Kalstai St.

AUTOMOBILIUS 3 pasažie-’ 
rių 1919 modelio, labai klasiš-’ 
kas. $225. Gerame stovyj.

912 W. 35th St.

PARDAVIMUI bučerne 
grosernė. Kaina $1,300.00. 

2956 S. Union Avė.

ir

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir visais įtaisymais, viskas 
naujai įtaisyta, labai patogioj vietoj, 
visokių tautų apgyventa, 5 ruimai 
pagyvenimui, gafadžįus, lysas 3 me
tų. Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos, 5301 So. Paulina St., Telefonas 
Republic 4890.

PARDAVIMUI KAPINIS SU 
taino susirinkimams saliunas. 
kių tautų apgyventa. Biznis 
ir išdirbtas.

Kreipkitės.
1900 W.
Kampas

Chicago Avė.
Lincoln Avė.

ŲARDUODU ar mainau farmą ant 
miesto prapertčs 131 ¥2 akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai, naujas .automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigų nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 
jaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Ąlich. \

BARGENAI
3 aukštų mūrinis namas ant kampo 

Union Avė. Bizniava propertė. Kai
na $9,000.00.

Pardavimui 2 aukštų medinis na
mas su groserne ir staku už $4,000 
ant Canal ir 32nd St.

Brighton Parke 2 flatų ir baseman- 
tas; sun parlor, modemiškas $7,000. 
Pasiskubink, jeigu nori gauti tą par
geną.

4TEMYKIT BIZNIERIAI! Parsiduo
da šiaur-rytinis kampas 31 ix Halsted 
50 pėdų ant Halsed ir 135/pėdų 31 
bildingu, v$30,000, $5,000 reikalinga 
įmokėti.

STANDARD REALTY CO., 
736 West 35th St.

GREITAM PARDAVIMUI
4 pagyvenimų naujas nvodemižkas, 

kanapinis muro namas su extra lotu 
ir garadžium. Namas yra puikus ir 
rahdasi puikiausioj vietoj, ant South 
Sides. Savininkas apleidžia šalį ir 
šį narna paaukauja už prieškarinę kai
ną. Platesnias žiniaą gausite pas. 
S. Slonksnis, 3437 Wallace st. Chicago

PARDAVIMUL naujas namas 
6 kambariai, skiepas, lotas 
100x200, arti ežero, Fox Lake, 
111. Kaina $4,500. Arba mai-z 
nysiu ant namo arti miesto. At 
sišaukite laišku: M. ROBIS*, 

6148 Wabash Avė.

MORTGECI Al -PASKOLOS

TĖMYKIT.
Pardavimui arba mainymui mūri

nis namas, labai pigiai, puikioj vie
toj, (South Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 
kambariai, ant 1-mo augšto štymu 
šildoma, elektra, maudynės, augštas 
cimentuotas skiepas. Manysiu ant 
vieno pagyvenimo muriniųf ar medi
nio namo bučemės ąr groscr- 
nės.

Atsišaukite tuojau's.
J. NAMON

808 W. 33-rd PI., arti Halsted^St.
~~ PARDAVIMUI 6 kambarių 
stuba; 60 pėdų priekiu. Elektro 
feviesa, $700.00 {mokėt, $20 į 
mėnesį. Namas 6 metų senas.

5950 So. Kildare Avė.

74 AKERIŲ FARMA ILLINOIS 
valstijoj. Parduosiu pigiai, be agen
tų. .12 akerių sodo, 15 metų senumo 
obelys. Stuba nauja, 2 ant lubų, bar- 
nė, naują. Išduota ant pusės, bet ga
lima pirkti. Mokykla ant tos pat že
mės. Nuo miesto % mylios ir kito 
1 mylia. Kreipkitės Čharles M., 2852 
S. Emerald Ąvc., Tel. Boulevard 1133.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ ŽE- 
mės, Wisconsino valstijoj, su gerais 
įrengimais, 4 kambarių stuba ir bar- 
nė, arba mainysiu ant Chicagos pra- 
pertės.

J. B. COLAS, 
1217 W. 31 st St. .

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
dar naujas. 2 lutai ir garadžius. Pui
ki vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės:
JUOZAPAS KALINAUSKAS 

6922 So. Rockvvell St. '

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkamo bondsus notas ir 
kontraktus.

•LOUIS STERN & CO.,
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 484!>

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 2 KAMPINIAI 
lotai 70x150 pėdų, prakilnioj vietoj 
West Pullmane, S. W. kampas 124 ir 
Carrttar Avė., viskas prirengta, suros, 

^razas ir šalygatviai, galima tuo jaus 
namai statyti. Parduosiu arba mai
nysiu arffc bizniavo namo ar automo- 
biliąus. Atsišaukite greitai.

PAUL SHVELNIS, ‘ 
1443 N. Paulina St. ' . 
Tel. Armitage 6411

, EXTRA.EXTRA
Pardavimui medinis namas, 4 mo

tų senumo, kietnvedžio baigimo, ci- 
mentinis skiepas, visas įtaisimas vė
liausios mados, prie namo 2 lotai 
60x150 pėdų. Vieta randas Irving 
Parke, parsiduoda ant lengvų, išljfgų. 
Kas myli gyventi ant tyro oro ir 
švarioj vietoj. Atsišaukite. greitai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. P. švelnis, 1443 N. Paulina 
St Tel.’'Armitage 6411

PARDAVIMUI 2 FLATU po 6 
kambarius su skiepu namas. Elektra, 
gasas ir maudynės. Visi modernišlfl|į 
įrengimai. Pardavimo priežastis — 
apleidžiu šalį

2949 W. 40th St.

GYVENK SU PAUKŠTELIAIS
5 ruimų mūrinė fezi<tencija 3 lotai 

netoli Šv. Kazimiero papinių verta 5 
tūkstančių, parsiduoda už $3,600. 
Mažas įmokėjimas, kitus kanp rendą.

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

. Chicago, III.

JEI TURI VIENA TUK STANIU!
4 pagyvenimų nvurinis namas: elek

tra, maudynės netoli lietuviškos baž
nyčios; parsiduoda labai pigiai arba 
mainysiu ant namo ar bučernes.

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

'• Chicago, 111.

BIZNIAVA PRAPERTC < .
Prie didelės 63-os gatvės (pilnos 

sekcijos gatvė), moderniškas 2 aukš
tų bizniavus namas apie 4 metų se
nas, randasi West 63-ia gatvė ant 
50 pėdų kampo. Garo šiluma, ar- 
žuolo baigimo. Nepaprastai gerai 
pabudavotos; pilta gatvė. Savinin
kas paaukaus šią prapertę, tik už 
$25,000. Minėta prapertė randasi 
visokių gerų mašinų, 6 arklių spėkos 
5600 W. 63rd St. Tel. Prospect 0240. 
Miesto ofisas 756 — 38 So. Dearbom 
St. Tel.: Randoph 1168.

PREVERSTAS PARDUOTI NAU- 
ją 4 kambarių cottage: gasas, elek
tra ir maudynė. Uždaryti porčiai. 
Lotas 30x125 pėdas, arti Archer Avė. 
Pigiai.

4952 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas su bjzniu. Namas gerame 
stovyj, elektros šviesa ir visas 
įtaisymas. Atsišaukite:

• 2519 W. 43rd St.

SVE- 
Viso-| 
senas

TIK $3,000 Už TRIJŲ AUKŠ- 
tų medinę stubą. Krautuvė ir 
4 kambariai. Elektros šviesa ir 
goisais. Taipgi cottage ir barne 
užpakalyj. Gera vieta saldainių, 
groseriui ar pieno krautuvei. 

! $1,500 cash. Likusieji 'lengvo
mis išlygomis.

1627 So. Morgan S t.
Arti 18-os gatves

BARGENAI BRIGHTON PARKfj
Mūrinis 2 pagyyenimų namas, 30 

pėdų lotas, elektra ir vanos, $6,300.
Mūrinis 2 pagyvenimų namas, gali

ma ir trečią padaryti. Aukštas skie
pas, elektra ir vana. Viename pagy
venime 7 ruimai, garadžius dėl dvie
jų karų ir tuščias lotas šalyje. Sy
kiu $7,000.00.

A. M. BARČUS,
4632 So. Hermitage' Avė. .

Tel. Yards 0559.

BARGENAS, GERAS MŪRINIS 
biznio namas prie p^t Lietuvių baž
nyčios geriausioj vietoj, Cicero. Skie
pas ir du florai, štoras ir ruimai už
pakaly, didelis šešių ruimųj flatas ant 
antro floro. Gazas, elektra, toiletai, 

.maudynės ir kiti įtaisymai. Namas 
'tvirtas ir yra labai geroj vietoj dėl 
bile kokio biznio ir gyvenimo. Del 
įvairių ynatiškų priežasčių esu pri
verstas parduoti, ir parduosiu * už 
$7800 kada namas yra vertas daug 
dąj.igiau. $2800 reikia įmokėti, o li
kusius <anf lengviausių išlygų.

PETER CHAK'ANAUSKAS, 
1439 So. 49th Court, Cicero, arba 

1445 S. 50th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI DU NAMAI. V1E- 
nas mūrinis 4 pagyvenimų, o apa
čioj saliunas su visais įrengimais. O 
kitas namus medinis 3 pagyvenimų ir 
krautuve. Priežastis pardavimo — 
moteries liga. va*iuobi Lietuvon.

549 W. 18 St.

FARMA! FARMA!
Tik 75 mylios nuo Chicagos, 

100 akeriŲ geros žemės ir su 
gerais budinikais: upelis bėga 
per visą farmą, ir pro pat bu- 
dinkus, 2 blokai nuo dypo. Far
ma randasi pačiam miestelyj 
WhcatfieH Tnd.‘ Atsišaukite 

laišku platesniu informacijų.
B. R. YASUILTS 

Wheatfield, Ind.

4 KAMBARIŲ NAMA PASTATY- 
s?me už $1,500 Dariow išžiūrąs ant 
50 pėdų loto, gražiausioj npielinkėi, 
prie C. B. ir O. geležinkelio, 32 mi- 
nnBos iki vidurmieesčjn. $700 00 įpio- 
kėt l’^usiiis nūn $12 iki $15 j* mėnesį.

OL1VER SALTNGER & CO..
628 First National Bank Building

BARGENAS t
Pardavimui 144 akrų farma: 90 

akrų dirbamos, o likusi miškas ir ga
myklos. Stuba 7 kambariu ir kiti rei
kalingi budinkai. Kaina $4,500, 
$3,000 įmokėti, ant $1,500 duosiu 
mort gočiau s. Atsišaukite M. F. Da
nauskas 901 W. 33rd St., Phone 
Yards 4669.

PARDAVIMUI 5 kamabrių 
‘moderniška bungalovv. Ant leng-j 
vų išmokėjimų. Gera proga.

5600 Central Avė.
Phone Prospect 7560

PARDAVIMUI lotas Rosela.n- 
de, 101 gatvė. Visi įrengimai ir 
apmokėta. Kreipkitės:

FELIX KARVELIS, 
2320 W. 23rd St.

Mokinkis dressmakipg.
Braižymo ,siuvinio — Dienomis ar 

vakarais. \
Specialcs vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimuf 
sau dresės.

VALENTINE 
DftES’SMAKING COLLEGES 

2407, Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška .,

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarąis.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 luhų.

PRIVATŪS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliikoa ir lietuviikęa 

kalbą, aritraatikoa, knygvodystis, ste- 
nofcrafijo*. typ©wr1ting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikių#* 
ekonomijos, pilietystia, dailiarašys- 
tis ir tt.

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

LEVESKIO MOKYKLA
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.

3454 So. Halsted gatv. . 
arti 85tos gat




