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Nauji kaltinimai prieš ge 
neralini prokurorą

Gynęs degtinės šmugelį
Bolševikai puola socialistus

Smerkia generalinį pro 
kurorą iš visų pusių

Kaltina, kad jis ir degtinės 
šmugelninkams gelbėjo 
kad jį pilnai valdo J. 
Morganas.

ir
P.

iš visų 
taip ir 

atstovų

kaltinama

WASHINGTON, geg. 26. — 
Generalinis prokuroras Daug
herty yra smerkiamas 
pusių, kaip demokratų, 
i^publikonų ir kaip 
bute, taip ir senate.

Pirmiausia buvo
atstovų bute, kad Daugherty 
pali nesavo nuteistą kalėj i man 
turtingą karo pelnagaudą ir 
sukčių, gavęs iš jo $25,(XX) ne
tiesioginio kyšio. Nors Daug
herty tai užsigynė, bet įrodo
ma tai dokumentais, kad jis 
tuos $25,(XX) iš pieną gaudes

, yra gavęs. Jis priklausęs ad
vokatų firmai, kuri vedė to 
ix4nagaudos bylą, 
prokuroru Daugherty
traukė ryšių su savo firma, 
bet jai gelbėjo it per ją ir ga
vęs tuos 
trakto”.

Pa tapęs 
nepcr-

pinigus “sulig kon-

La Follette be to paskelbę, 
kad jis pareikalaus apkaltinti 
generalinį prokurorą Dauglier- 
ty, jei jis nieko nedarys nepri- 
leidimui susivienijimui di
džiausių plieno kompanijų, ku
rios susivieniję kontroliuotų 
visą plieno ir geležies pramo
nę Jungt. Valstijose. į

Daugherty buvo smerkiamas 
ir už nesistengimą patraukti 
teismą karo pelnagaudų, kurie 
nusuko valdžią laike karo ant 
milionų dolerių. Daug apie 
tai buvo kalbėta, bet prokuro
ras nieko neveikė. Tečiaus, 
matyj, nauji kaltinimai jam 
nelabai' patinka ir jis suskato 
nukreipti nuo jų žmonių ati
dą. Todėl jis paskelbė vakar, 
kad jis užvesiąs bylas prieš ka
ro sukčius ir vesiąs jis jas 
pats, pasikvietęs pagelbon ke
letą buvusių kongresmanų.

Kalbama, kad ir prezidentas 
Hanlingas ne kaip 'jaučiasi, 
kada jo ininisterį kaltinama 
tokiuose sunkiuose prasidengi

amuose, kaip paliuosavimas 
'sukčių už pinigus ir ėjimą iš
vien su degtines šmugdlninin- 
kais.
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bylų apie kunigo Pictrovs-

atidėliojimą. Po ilgų ir kar- 
ginčų teisingumo departa-

• ■ • <■: ’.-xj

miesto d'alyj 
jie galėjo braidyti vandeniu kiek tik jiems

•Nors užvakar, dėl audros Chicagos apichnkėsc žuvo 3 žmones ir nors^ gatvės vietomis, ypač pietinėj 
pasidarė neišvažiuojamos, vaikams betgi buvo, delei to. didelio smagumo: 
tiko—ir jie ta proga puikiai naudojosi ir džiaugėsi.

ko prileisti prie bylos kilų ša
lių socialistus. Tai girdi bu
vęs nepakenčiamai didelis nu
sileidimus . buržuazijai. Pasta
ruoju laiku bolševikų laikraš
čiai vedė smarkią siundimų 
kampaniją prieš atvykstančius 
socialistus.

Niekas neratifuoja w£ 
shingtono sutarčių

Washingtono nusiginklavimo 
konferencijos sutartis ratili- .f jr■ •
kavo tik Jungt. Valstijos.

No. 125

Lietuvos žinios
Pavergtoji Lietuva

E. VILNIUS, — Šeinio ko- 
misija prieš išsiskiristant svar
stė 
kio 
los 
štų
mento paaiškinimai pripažinta 
nepakankamais*. Paskui posė
dis pripažinta slaptu ir svars
tyta paklausimas dėlei gudų 
ir lietuvių suėmimų Vilniuje. 
Tam reikalui svarstyti buvo 
paskirta dar kitas posėdis, bū
tent kovo 28 U. Į tą posėilį nu
tarta pakviesti teisingumo de
partamento direktorių ir po$ė-

Svarsto paskola Vo-

•PARYŽIUS, 
ternacionaliniis

1 žuvo audroj Cliicagoj Reikalauja nukapoti algą
Užvakar lie- Antracito kasyklų savininkai

i 
senatorius Watson 

atstovų bute, kad 
netik pel-

bet ir degtines 
Jis pagalba 

firmos, leidęs 
Jungt.

Dabar 
pa skelbė 
Daugherty gelbėjo 
nagaudoms,

' šmugeli n inkam s. 
sav advokatų 
slapta gabenti degtinę į

šuoli tuos žmonos ir 
kurie tapo prohibicijos 
sugauti degtinės šmugelį 
rant. ,

laiivus, 
agentų 

va-

Senatorius Watson įrodinė
jo, kad jo žiniomis, tūlą lai
ką atgal New Yonke tapo su
gautas anglų laivas su degti
nės šmugeliu. Kaltininkai pa
sisamdė Daugherty partnerį 
Felder, tasis atvyko į Washing- 
toną, pasitarė su Daugherty 
ir laivas su degtine tapo paliuo- 
suotas. Kitame atsitikime 
New Yorke taĮx> užgrieba už 
$2(X),(XX) vyno.' Kaltininkai 
pasimatė 'su Felder, tasis su

liuosutas su įsakymu pristaty
ti jį tam, kam jis buvo skirtas.

įSenatorius gi La Follette 
perskaitė laišką jam nuo Sa- 
muel W. Untermyer, kuriame 
sakoma, kad Jy P. Morgan & 
Co. vajd'o prokuroro ofisą ir 
tas bankierius ten turi tokią 
didelę įtaką, kad jis neprileido 
užvesti bylą prieš General 
Electric Co. už peržengimą 
antUtrustinių įstatymų.

Bolševikai puola so 
cialisfus

šelsta prieš atvykusią 
voliucionierius ginti 
cionalų komisiją.

socialre-
intema-

MASKVA, geg. 26. — Tūks
tančiai komunistų su panieki
nančiomis ir nedraugingomis 
demonstracijomis pasitiko už
sienio socialistus, kurie atvy
ko į čia prižurėti bylą Rusijos 
socialrevoliucuoniei! ų, kurie 
jau senai laikomi kalėjime ir 
kaltinami yra net kad jie buk 
kėsinęsi ant Lenino gyvasties. 
Jų bylos nagrinėjimas prasidės 
pradžioj birželio mėn.

Socialistai Emile Vandcrvelde 
iš Belgijos, Kurt Rosenfeld ir

užmuštojo Karlo Liebkncchto) 
iš Vokietijos ir WatcHs iš Ho-

oialiniu vagonu. Juos 
bylos prižiūrėjimui 
buvusi Bcrline trijų 
cionalų konferncija.
< Vėl iki ja Lūki stolyj komu
nistu go-veda bandė įsilaužti į 
jų vagoną ir reiškė jiems grū
mojimus, bet juos sustabdė

nesenai 
interaa-

WASHJNGTO(N, geg. 26. — 
N u si gink tavi m o k o n fore i ici j a 
užsibaigė vasario 6 <1. Bet 
ik.išiol tik vienos Jungt. Vals
tijos ratifikavo visas sutartis, 
kokias padarė ta konferncija. 
Chini j a ratifikavo dvi sutartis, 
kurios liečia ją vieną, o^ Japo
nija ratifikavo Šantungo sutar- 
pį, kuri mažai bendro turi su 
pačia konferencija.

Valstybėj ^departamentas ne
turi žinių, kaųa kitos valstybės 
rengiasi tas sutartis ratifikuo
ti. Valdžia nesiima spėlioti 
kodėl tos 
kilojamos 
kaltinti 
valstybes.
spėti, kad sušaukimas Geiioa 
konferencijos ir ilgi debatai se
nate apie tas sutartis, ir pri
vertė Europos valstybes lauk
ti su ratifikavimu. Bet kad 
Genoa konferencija 'dabar yra 
užsibaigusi, manoma, kad tos 
sutartįs neužilgo bus ratifikuo
tos visų valstybių.

nesi ima
sutartįs nėra ratifi- 
ir nemano1 delei to 
kitas ' pasirašiusias

Valdininkai bando

Rusija mažisianfi armija
Jei Haagos konferencija bus 

sėkminga.

geg. 26. — In- 
bankit'riu ko

mitetas, kuriame dalyvauja ir 
J. P. Morganas, jau rinitai 
pradėjo svarstyti apie suteiki
mą paskolos Vokietijai.

Bankieriai jau pranešė Vo
kietijos ekspertui, kuris iš
dėstė apie Vokietijos tarybas 
su kontribucijos komisija ir 
apie Vokietijos finansinę pade 
tį, kad ir jie bus priversti rei
kalauti, kad Vokietija sustotų 
spausdinus popierinius pinigus 
ir bandytų savo biudžetą su
balansuoti. >Tai pasiijemiant 

pradėta rimtai studijuoti Vo
kietijos ekonominę ir finan
sinę padėtį, taipjau Vokietijos 
produikltingumą ir kiek kontri-' 
bucijos ji gali užmokėti.

•Tie tyrinėjimai tęsis keletą 
savaičių. ‘Po to bankieriai nu
spręs kiek ir kaip galima Vo
kietijai paskolinti pinigus. Ma
noma7 duoti ne vieną pasko
lą, bet visą eilę jų tam tikrais 
protarpiais ir tam tikram lai
kui, kad iš paskolos Vokieti
ja galėtų užmokėti kontribu
ciją ir atsigauti ekonominiaf.

Kiek kainavo nusiginklavimo 
konferencija.

WASHINGTON^ geg. 26. — 
Prezidento Hardingo priduota 
apyskaita, nesenai Washingto- 
ne laikytoji nusiginklavMio 
konferencija Amerikos valdžiai 
kainavo $252,000. Daugiausia 
išleista algoms. Po to seka 
triobėsių išlakios, . importai, 
spauda ir vertiniai. Delegatų 
palinksminimams išleista $9,-

CHICAGO.
taus ir žaibo audroj vienas 
žmogus mirė, o keturi liko su
žeisti žaibui užgavus medį, ne
toliese kurio jie stovėjo. Mirė 
Joseph Bienier iš Blue Island. (

>ta laike audros negyvą! sykių savininkei, 
automobiliu je. .

reikalauja priimti algų 
kapojimą.

nu-

NEW YORK, geg. 26. 
Antracito (kietųjų anglių) 

’ kurie 
savo automobiliuje. Jis mirė derybas su streikuojančiais an- 
nuo širdies ligosĄbct* manoma,' gliakasiais, pareikalavo, kad. 
kad susijudinimas dr išgąstis angliakasiai priimtų 21 nuoš. 

algų nukapojimą, kuomet par 
tįs angliakasiai reikalauja pa
kelti algą ”0 yuoš.

JDelei tokio kasyklų savinin
kei reikalavimo, derybos su 
jais tapo jiertrauktos vienai sa
vaitei, kada bus svarstomas 
angliakasių atsakymas į lokį 
savininkų pasiūlymą. Žino
ma, tokis reikalavimas bus

paskubino mirtį. Keturius su
žeista mušant golfą Calumet 
kliubo pievose.

Žaibas taipjau užgavo keletą 
namų, nuvertė keletą kaminų, 
vieną-kitą namą padegė ir šiaip 
prklarė didelių nuostolių.

ISniarkus lietus užtvenkė nic- 
kurias gatves ir apsunkino su
sisiekimą. Užlieta ir daug ru
sių. Nuostoliai nuo tos and- ■ griežtai atmestas, 

ros siekia tūkstančius dolerių. x -----------

28 užmušti Belfaste
BELFASTAS^ geg. 26.

Nuo pereitos subatos Belfaste 
užmušta ,28 žmonės. Ketverge 
užmušta 6 žmonės.

• 4 KAREIVIAI UŽMUŠTI.

FAYETTEVILLE, N. C 
26. — 4 kareiviai liko užmuš
ti ir 4 sužeisti laike manevrų 
šaudymo granatai atsimušus j 
medį ir ne laiku cksplliodavus.

g

Negali sustarti apie sustabdy
mą lynčų.

ka-

tų durų.
Lenkų protegavimas.

E. VILNIUS. — Vidurinės 
Lietuvos prekybos departamen 
tas Vilniaus laikraščiuose įdė
jo šiokį skelbimą: “Visi lenkai 
prekybininkai, įmonių savinin
kai, inžinieriai, technikai, 
ama tu inkai ir ūkininkai, ku
rie pastaraisiais 50 metais da
lydavo Rusijos- ekonominiam 
gyvenime, yra prašomi įsire
gistruoti Prekybos departa
mente. Registravimas veda
mas, ' pareikalavus Lenkų de
legacijos Genujos konferenci- 

i konfe
rencijoje lenkų kapitalo ir len
kų jėgų dalyvavimą Rusijos 
ekonom iniam gyvenime.“

“Unzer Tog” įdėdamas šį

vcda ^os hiuro’ kad Rodytų

‘Tai "eiškia’ viskas tvar
koj: DitVc 'giiitc, Jicsiikoma 
“išskiriant žydus,” bet 
tenai ja ir be to labai 
yra pabrėžta...”

Dezertirai.

ta i m 
aiškiai

m. bal

Rymo streikas užsibaigė.
BYMAS, g. 26. — Generali

nis streikas, Ryme, kuris buvo 
paskelbtas proletariato gyni
mo komiteto, F 
šauktas.

Ek. LAZDIJAI. — Š.
20 d. į Lazdijus atėjo, parėję 
demarkacijos liniją 6 lenkų 
kareiviai. Visi jie pirmo Ulo
nų pulko, kuris dabar stovi 
Auguslo've. Jų nurodymais, jie 
esą Vilniaus gubemės* gudai. 
.Jie esą Želigovskio sumobili-

šiandie tapo ai-/žuoli, bet dokumentuose užra
šyta, kad jie savanoriai.

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.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, 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 tąi pataria.

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

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

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

►... ......... ■■■■■.. -
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

WASHINGTON, geg. 25. — 
Senato komitetas jokiu budu 
negali susitarti apie atstovų 
buto priimtą bilių prieš lynčo 
teismus ir lynčiavimus. Svar
stymas to bi liaus tapo atidė
tas iki nebus pasitarta su ats- 
tovų buto vadovais.19 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

VUENNA, geg. 26. — Kiek 
žinoma, 19 žmonių liko užmuš
ta ir mažiausia 60 sužeista va
kar eksplozijoj amunicijos 
dirbtuvėj Blumam

b

MASKVA, geg. 26. — husi- 
jos pildomasis koiųitetas įsa
kė karofc komisarui išdirbti 
įlenus sumažinimui raudono

sios armijos. Ret tikrasis su
mažinimas armijos priklausys 
nuo Hjaagos konferencijos sėk
mingumo.

Kada ugi nepadaryta jokio 
susitarimo Genoa konferenci
joj, demobilizacijos klausimas 
tapo išbrauktas iš

Kaltina kunigo užmušime.
Maskvoj irgi padaryta prieš 

juos nedrauginga demonstraci
ja. Komunistai, kuriems labai 
pepatinka atvykimas socialis
tų, šaukė: “Šalin Vandervel- 
de”, o niekurio komunistų ne
šė pUakatus, taikomus Liebk- 
nechtui, su užrašu: “Kaine, 
Kaine! Ką tu padalei su savo 
broliu?” Ant plakatų" grožė
josi ir tokie užrašai, kaip: 
“IKulka krūtinėn tu, kurie diH 
re proletariatui į nugarą!”

(Nesenai ir pats Leninas pik
tai pasmerkė Karlą Radeką ir 

j delegatus, 
leidžiasi kam jie prižadėjo, kad sočiai- 1 • • • •• . . • •

KOREIS
' Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Čhica- 
gai ir apielinkei pranašauja

Šiandie nepastovus oras; gal
būt bus ir lietaus; maža almai-1 
na temperatūroj. į kitus ^komunistų

Saulė teka 5:19 v., 1
8:14 v.; mėnuo leidžiasi 8.09 revoliucionieriai nebus teisia- 
v. v. ' mi pužudymui ir kad jie sifti-

komiteto 
dabartinio posėdžio dienotvar
do.

SAUiLT STĘ. MARIE, Ofit., 
g. 26. — Trįs žmonės Joseph 
Jawler šeimynoje 
arti mirties delei 
m o nuo grybų.

mirė ir du 
•užsinuodiji-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg. £6 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.45
Austrijos 100 kronų ............... 1*6 c
Belgijos 100 frankų .......  ’$8.45
Danijos 100 frankų ........... $21.90
Finų 100 markių .................. $2.10
Francijos 100 frankų ........... $9.14
Italijos 100 lirų ................... $5.30
Lietuvos 10'0 auksinų ............... 35c
Lenkų 100 markių ..............  2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.39
Olandų 100 guldenų ........... $38.90
švedų 100 guldenų ......... $25.82
šveicarų 100 markių ........... $19.08
Vokietijos 100 markių ........... 35c

suimtas 
13219 

žak risti-

CHICAGO. — tapo 
C11a ries M agewsk i,
Houston Avė., buvęs 
jonas j lenkų šv. Fliorencijos
bažnyčios, ir kaltinaanas yra 
užmušime tos parapijas klebo
no kun. Florian Chodnicvvlcz, 
13145 Houston Avė.

2 žmonės žuvo dėl audros.
HAMMOND, III., g. 25. — 

Del vakar siautusios lietaus ir 
žaibo audros, du žmonės čia 
ž.uto. Jie liko elektros užmuš
ti vandens užtvenktame Fr-id- 
luss Furniture Co. rūsyje. Jais 
yra Edhvard Fridluss ir Leo 
Bzmnski.

CHICAČOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

WEST PŪLLMANO SKYRIUS
528 West 120th St., Tel. Pullman 0169

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

Boulerard 9663

įtoulevard 0672
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Utarninke, gegužio 30 d., nemažai lietuvių važiuos į įvairės kapines ar kur kitur. Kad turėjus patogų 

ivimą, užsisakykite IIUB CAB kompanijoj iš anksto kuras, nes tą pačią dieną bus.pervelu.
Visokiais HUB CAB CO. reikalais šaukite CANaL J250.

HUB CAB COMPANY
j

Lietuviu Tautišku Kapiniu
Iškilmingas Apvaikščiojimas 

10=ies Metų Sukaktuvių
Kapinių pagerbimo dienoj

I
 Utarninke, Gegužio-May 30 d., 1922

Ant’kapinių programas prasidės 9 v. ryto.
Veik visose Jungtinėse Valstijose yra paskirta 

Gegužio 30 d. pageri;iinvi mirusių, taigi ir mes, Lie
tuviais turėdami savo kapines, kur ankščiau ar vė
liau ir kiekvienam ir mums teks apsigyventi, priva
lome susirinkti kuonoskailingiausia ant savo locnų 
kapinių ir dalyvauti dešimties metų sukaktuvių nuo 
įsteigimo Lietuvių Tautiškų Kapinių ir kartu atiduo-

ti metinį pagerbimą ant kapų mirusių musų giipir 
nių, draugų ir pažįstamų. Visos draugijos pasiža
dėjo dalyvauti. Taipgi bus imami ir paveikslai dėl 
atminties. ,

Taipgi 'yra parengtas toj pačioj dienoj KAPI
NIŲ naudai Piknikas, kuris prasidės tuojau po ap- 
vaikščiojimui A. Blinstrupo naujame darže Justicc 
Park.

Tad visi yra kviečiami dalyvauti kaip apvaikš- 
čiojime, taip ir piknike. KOMISIJA.

K) n

4

Didelis Gegužinis Piknikas
Rengiamas

West Sidčs lietuvių Viešo Knygyno

Nedėlioję, Geg.-May 28 d., 1922

NATIONAL DARŽE
RIVEKSIBE, ILU

Pradžia 9:00 valandą ryte.
Gerbiamoji visuomenė nepamirškit, kad šitas 

piknikas rengiamas palaikymui Viešo Knygyrto, tai 
yra vienas iš svarbiausių dalykų paremi tokias įstai
gas. Apart šokių ir žaismių turėsim 3 išlaimėjimus: 
1 sidabrinę lempą, 2 grainafoną, 3 didelė šinką 
(kumpis). / '

Benas J. Pilipavičiaus.
ai užkviečia visus KOMITETAS,

DIDELĮ IŠKILMINGI PIKNIKĄ

T

Rengia

Lietuviška, Teatrališka Dr-stė Rūta No. 1
*

- Nedėtoj, Gegužio-May 28 d., 1922 m.
GEORGE CHERNAUSKO DARŽE,

LYONS, ILL.

PIRMAS DIDELIS

Kviečlhme visus ant šio pikniko: senus, jaunus ir mažus vaikus, 
, kur linksniui praleisite laiką ir pakvėpuosite tyru oru, pasišoksit. 

Tikrinama, kad visais atžvilgiais busit patenkinti.
Kviečia KOMITETAS.

Rengiamas

SENU IR JAUNU VAIKINU 
Nedėlioj, Gegužio-May 28 d., 1922 

KAREČKIO DARŽE
123 ir Union Avenue, West Puliman, III.

Muzika K. Pociaus Jazz .benas 
f Pradžia 1 vai. po pietų.

Įžanga 25c. vyrams; merginoms ir moterims dykai.
r

The
- Northwestern 

Hotel
M. A. SHARKA, 

. Prop.
209-13 S. Brown St., 

Comer Anderson
RRINELANDER, 

WISCONSIN.

(Apgarsinimas)
KUR VAŽIUOSI ANT V AK A- 

GIJŲ? PAS SENĄ DRAUGĄ 
J. S. SHEMIOTĄ.

Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad nuo geg. 27 
dienos prirengiu vietų linksmai 
vasaros laiko praleidimo ant ty
ro oro. Gausite gerus sveikus 
Vtilgius, pienų iš testytų karVių, 
savo kiaušiniai ir žalesos. Gera 
maudynė,ir puiki žvejoto tarp 
sodnų ir miškų, ant kranto “Šv. 
Juozapo upės”. Atvažiavimu^; 
laivu arba, traukiniu į Benton 
Harbor, iš Benton Harbor gat- 
vekariu, iki pat mano vietos 
d£nglewood stoties) atvažiuosi-

Kaipo naujoje vietoje laiky
siu svečius už prieinama kainų. 
Del platesnių informacijų kreip
kitės laišku /ant žemiau nurody
to antrašo.

Jūsų senas pažįstamas
Juozapas Shemiot.

Pasarga: Atvažiavimas į Ben- 
ton Harbor Perto Marąueite 
traukiniu arba Grand and Mor
ton laivu. Išlipus iš laivo (arba 
traukinio) prie pat stoties ateina 
gatvekaris su parašu “Dowa- 
giac”. Tas jumis atveš iki Engle- 
wood Stoties. Mano namas prie
šais stotį.

JUOZAPAS SHEMIOT
EnglewoOd Station 
Sodus, Michigan.Vasara jau artinasi, vakacijų laikas prasidės, daugumas žmonių va

žiuoja iš miestų, kad praleisti vasaros kaitrias dienas ir pakvėpuoti tyru’ 
oru, kur nėra durnų ir didelio bildesio. VVisconcino šiaurinė dalis kaip

• tik tokia yra,į kur paskutiniais laikais žmonės patyrė ir iš visos Amo- 
; rikos pradėjo Srtvažiuoti, ir praleisti čion vasaros laiką. Bet patyrėm, 
kad lietuviij atvažiuoja labai maža dalelė, turbut jaučia, kad neras čion 

! užsiganėdinijno, neturinieko pažįstamų, neturės kur apsistoti, ir kur 
! gauti nors kokį patarnavimą. Taipgi, mes šiuomi esame pasirengę duoti 
j patarnavimą pirmiaus lietuviams, negu kitiems, uždėjom Kotelį, įtaisėm 
| gerus ruimus ir geras lovas, kur svetys tikrai galės pasilsėti, kada žuvis 
pagaudęs ir išsimaudęs šio krašto ežeruose tyrame vandenyj, kurią 
čion netrūksta, šitas vadinamas Oneida pavietas yra nelabai didelis, o 
ežerų randasi 212, kurie turi nemažiaus kaip 10 akrų dydžio ir yra įvai
rių žuvų, ypatingai yra daug ištrauktų didžiųjų, kaip vadina meseolong, 
po 50 svaiaj, ir dauginus, ir šio krašto oras nieko nesiskiria nuo Lietuvos 
krašto. Atvažiavę į Rhinelander, užeikit į NORTHWESTERN HOTEL 
ir galite kalbėt lietuviškai. Tai yra vienintelė lietuvių įstaiga šiame 
mieste, priešais C. & N. W. dypą. Iš Chicagos traukinis išeina 5 vai. 
vakare ir pribunavl ryte, tai yra geriausia ant to važiuoti.

8

Tironybes padėtis
»■ ...........

Viena nedemolkratingiausių 
Woodrbw6 Wilsono savybių 
karo metu buvo jo troškimas 
gauti senato teises sutartims1 
daryli ir kongreso teisę spręsti 
apie dalies pinigų suvartojimų.

Karo reikalai padare šalies 
valdžios įstatybos skyrių pa
lankesniu negu jis bi^vo pa

prastuoju laiku. Senato ir 
kongreso palankumas buvo 
toks didelis, ikad buvo pasi
priešinama net ir bailiausiems 
prasefgė j linams kaikurių iš
mintingesnių ?galvų, kurie norė
jo pasakoti, kad tokia nepa
prasta gale yra teikiama vyk- 
dovui tik karo metui.

Wilsono nupuolimas mato
mai užbaigė su tuo dalyku 
per vėlai, kad galima butų at
šaukti kaikurių Wilsono ofi
cialūs šeimos narių greito pra
lobto verslus. Ir tironybes pė
dos pasiliko plutokratinės 
mokratijos šventykloj.

Po paliaubų keli balsai 
vo Įiakclla, su reikalavimu
aiškinimo kodėl ir kaip Wilso- 
nas kišos į Europos politikų ir, 
kam Wilsonas neatsižiu roda
mas leido šalies pinigus.

Kadangi šitie šauksmai se
nos partijos tyruose nebuvę 
vien vajaus aidas, tai jie visi 
pražuvo tamsiuose republiki- ’ 
nes <kompilkuotos karo kyšių 
urvuos’c.

Tais likimingais karo me
tais Wilsįn veikė su rcpubli- 
konų didžiuma senate ir kon
grese. Bepublikoninės sargy
bos ^pasipriešinimas jo vadovy
bei buvo tik partijos ginčas 
taikomas tik prieš demokrati
nius suokalbiautojus, o ne prieš 
pačius suokalbius,

W&ono metodus tyliai, bet 
griežtai dabar panaudoja Har? 
dingo stovyDabartinis 
Baltnamto gy^bhtoijas nema
žinus nori naudotis senato ir 
kongresu teiscrrįis už Wilsonų. 
Ir tie patys žmonės, kurie va
dino Wilsonų caru už jo at-

Del Sveikatos Meilės 
Gerkit Daugiau Pieno

dc-

bu-
pa-

Gerymas pieno toks 
maistingas, kad nei j’okis ki
tas maistas negali tiek ap
saugos sveikatai priduoti, t » £ ’

Ant šito, visi mokslinin
kai sutinka. Ir, jei jus apei
na ‘Ypatybė’ jus vjsuomet 
pasiskirsite Bordeną. , > 

Telefonuokite musų at
stovai. • '

išrašam

yra

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St

Yalandoa: nuo>6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. NedSlioms nuo 9 iki 12 r.

BORDENS
Farm Products Co, Ine.
t Tel. Franklin 3110

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St, kerti Lea.ltt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 Iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 Vakaro. •

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

?

EXTRA! EXTRA!

Prakalbos
Rengiamos specialiai Bridgeportiečiams, šeštadienyj, Subatoj, 

gegužio 27 d., 1922, bažnytinėj svetainėj, kampas 35ta ir S. Union Av. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga VELTUI. \

Kadangi Lietuvoj, lenkai stengiasi lietuvius pavergti ir uždėti sa
vo “proša paną” baudžiavą, taipgi musų dvasiškąja jiems pritaiia, ly
giai ir Šv. Tėvas palaiko lenkus, musų lietuviai pas pasaulio viešpa
čius jieško užtarėjų, bet veltui* Tie milžinai, mažai težino apie lie
tuvius, nes lietuviai nesugebėjo išauklėti genijus, nuo žmonijos is visų 
pusių obalsis, laisves dėl Lietuvos, taip dedasi Lietuvoj.

'Bet čionai Amerikoj laisvoje šalyje, ant žemės Washingtone, ko 
tie lenkai nori,*kad mus pasikinkyti į savo politinį vežimą, labiaus 
mokyklas lietuviškas užima sčscris lenkės ir dar Amerikoje, verčia 
po prievarta lietuviškus vaikus mokintis lenkiškai, tas jau perdaug, 
pradėjo iš musų juokusSĮaryti ir musų dvasiškieji, pritaria lenkams ir 
užsistoja kaip tai Švento įJurgio parapijoj ant Bridgeporto, Lįetuviška 
vienuolė prašalinta, o į jos vietą paskirta lenkė.

Tam tikslui surengtos tos prakalbos, labiausiai šv. Jurgio para- 
pijonams, bus nuodugniai išaiškinta kaip surasti lietuvišką vienuolę, 
ir kad prašalinti lenkę, be barnių, esate kviečiami.

Kviečia' visus KOMITETAS.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
/' 19 So. La Šalie St..... „„

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbora St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vale. 812 W. 33 StM Chicago.
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

• iki 9 vakare.

t i Ha r dingų caru.
Senatoriaus Smooto planu 

prezidentas gali nuskttyli mui
tą didesni, ar mažesnį, pakeisti 
Lvarkraščius iš užsieninių į 
amerikinius įvertinimo planus, 
auklėti bausmes įgaben tojams 

►ir uždrausti tani tikrų .prekių 
įgabenimų, “neteisingos konku
rencijos ar diskriminuotos” iš
vengimui.

žinoma, prezidentas^pats nu
spręs, kų tie žodžiai ( reiškia. 
Tokiu budu mes vis tebeturim 
valdžių rezininc antspauda. 
liauką, kuri turi kapšio šniir- 
jtis Wallga.tvy, liniuko šalies 
valdžios šniūrus daug begė
diškiau negu tas buvo daroma 
Madisono ir Jacksono laikais.

kas Ritas, Icuip IjuvlisFs 
VVilsono kabineto narys Joscp- 
hus Daniels, išaiškina šitų 
juodos rankos dėmę demokra
tijos rūme, .lis sako, kad at
stovų rūmas pavydėdavo šitų 
savo teisių, bet tie, kurie sib 
deda pinigus vajui ir tuomi 
gauna teisę nustatyti muitų 
ir*atsigriebti, patyrė, kad jiems 
patogiaus yra turėti reikalų su 
senatu, Ikaip su atstovais.

Tie patys žmonės • surado, 
kad jieiųs patogiaus yra turėti 
reikalus su prezidentu, kaip 
su senatu. Jei prezidentas 
rėš galių nustatyti muitus, 
ryti komercines sutartis Ife 
mito- atsiklausimo ir leisti
lies pinigus/ be kongreso prie
žiūros, lai Wall-galviui bus 
dar lengviau sekamas suokal
bio žingsnis linkui padarymo 
pasaulio sveiku didiesiems ban
kininkams.

IŠPARDAVIMAS
Už numažintą kainą auksiniai daiktai, laikrodėliai, 
žiedai^ branzaletai, lenciūgėliai auksinės plunksnos ir

• sidabriniai daiktai. i
s

26 šmotLj setą, kaip ant paveikslo Rodgcrs sidabro 
gvarantuotą ant 50 metų; reguliarė (P 4 EA 
kaina $25.00 už . I t.UU

ta
da- 
se- 
ša-

S. W. BANES
ADVOKATAS 

Yalt:; 9 A. ĄI. iki 5 P. M.
1811 Recter Btiilding

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards ltH5. Vai.: 6 iki 9 vai.

’l
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Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Are.
- Valandos:

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

Užlaikome' geriausius iramafonus Brunsvvick, Ko- 
lumbia, Viktoro ir parduodame ant lengvų išmokė
jimų.
Didelis pasirinkimas rekordų, indainuotų geriausių 
operos dainininkų visokiose kalbose.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St. CHICAGO, ILL..

RIDGEI 
ELECTRIC

KONTRAKTORIUS
Budavoju mūriniui ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų* medžio darbų pats dirbti, tai aš tomi
stai pirmos rųšies mūrų pamurinsiu už prieina
ma kainų.

_ _ _ _ co
5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street

3827 Archėr Avė Tel. Lafayette 0238.

Ant limokesčių, jei pagei
daujama, 

f

Pavasarinis Piknikas
Rengiamas

*

Stickney Park darže, Lyonįi, III
Lietuvių Raudonos, Rožės Pašelpos I^liubo, 

Cicero, III

Nedėlioj, Gegužio-May 28 d., 1922
*

Pradžia 11 vai. iš ryto. Įžanga 50c. ypatai.
' Orkestrą Alex Naudžiaus

PASARGA: .Važiuojant iš visų dalių miesto iki 22hd St. Ant 
22-os paimkit Lyons gatvekarį ir važiuokit iki Ogdcn Bulvaro ir 
Harlem Avė. ir išlipkite, o iš ten nuvežš troku į daržą veltui.

< Kviečia KOMITETAS'.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

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

Vyriškos darbui ir pasipupšimui ke
linės $2.50 ir aukščiau. '

Trankai ir siutkeisai žemiau npgu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

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

___ __
, .:’į* k ■ *
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užio 27 d., 1922

1OLERIAIS 
AUKSNAIS

SAUGIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

METROPOLITAN STATE BANKAS turi ry
šius su Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banku. 
Lietuvos Ūkio Banku, ir LietuvosJTarptautiniu 
Banku; siunčia pinigus pagal dięrfos kursą, auk- 
sinais arba doleriais ir išmoka Lietuvoje tikrais 
amerikoniškais doleriais jei siuntėjas to reika
lauja. Parduoda tąip vadinamus dolerinius če
kius, “Travelers Checks.”

Jei nori kad Tamistos pinigai greitai ir teisin
gai nueitų, tai siųsk per Pirmutinį ir Didžiausį 
Lietuvišką Valstijinį Banką Amerikoje — Met
ropolitan State Bank.

$200,000.00 
$45,000.00 

Turtas virš $2,000,000.00 
Moka 37c į metus už padėtus pinigus 

ant taupymo..

Kapitalas
Perviršis ,

Parduoda laivakortes ant didžiausių pasaulyje 
laivų: “Majestic”, uAcquitania”, “Olympįic 
“Homerig”, “Amsterdam”, etc.

n

Mes aprūpiname visą kelionę — užčekiuojame 
bagažus ant stoties, parupinam pasportą ir in- 
come taksus.
Visais reikalais kreipkitės prie Langelio No. 5. 
Pirmutinis ir Didžiausis Lietuviškas Valstijinis

Bankas Amerikoje,

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St. kampas Leavitt St. 

Chicago, Illinois.
B * Banko Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai, ryto iki 4:00 vai. vak. 

Utarnij)kai$; įr Subatomis iki 8:30 vai. vak.

•’x
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Chicagos klasiy kare 
sensacija

Aštuoni darbininkų vadai kal
tinama be jokio pamato. ,

Geg. 10 d. -Chicagos “Darbo 
Kovoj” tapo pasiektas pats 
sensacijos iiršus. Miesto po- 

virši- 
agen-

licija 
ninku 
turų 
vienų

su kauntės
ir privatinių

pagelba poulė kiek- 
unijinę raštinę, kuri at- 
pfriimti Landiso nuspren-

l(M) puolimų. Lig šiol aš tuo-L 
ni yra apkaltinti ir patraukti j 
teismą už dviejų policistų nu
šovimų. |

Policistai tapo nušauti anks-| 
|ti rytų jiems besivejant ke
turis vyrus važiuojančius fon
diniu automobiliu už kelio pa
tvarkymų laužymų ir greitų 
važiuotę. Važiavusieji pradė
jo šaudyti į policistų automo
bilių ir vienų nušovė, o kitų 
sužeidė. Aiikščiaus tų pačių 
naktį . kitas policistaą tapo nu
šautus; kas jį nušovė, nežinia, 
bet spėjama, kad tie patys, ku
rie vėliau nušovė kelio poli-

T V IR TUMAS
Banko tvirtumas remiasi ant savo 

board of direktorių ir kuomet jus ma
note, kad šio banko direktoriai yra pla
čiai šalyj žinomi žmonės kaipo turtingi, t 
pastovus ir biznyje gabus, tamista tuo- ' 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stock 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di
džiausis bankas Chicagoj, bet beabejO- 
nės tvirčiausis.

Clearing House Bank

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

r - '

I Keliaujantiem Lietuvon
Didžiausis Ekskiuršinas iš Chicagos

• \ iki Kauno. • ,
Lietuvos Maisto^ Bendrovė rengia didžiausią Ekskiuršiną. Spe

cialiai vagonai iš Chicagos į New York (vien dėl lietuvių). Iš Nevv 
York birželio (June) 13 d., 1922 ant didžiausio laivo AQUITANIA 
iki Piliavos su 2 palydovais iš pat Chicagos, kurie patarnaus visoj 
kelinėj. Gali važiuoti moterys su vaikais, vaikai be tėvų, visiems 
bus suteiktas'patarnavimas iki pat vietos.

Tai bus linksma ir saugi kelionė j Lietuvą. Kurieh norite sau
gią ir linksmą kelionę turėt,, tai tuojaus užsisakykite vietą per

Lietuvos Maisto Bendrovė
10715 Michigan Avė

Kurie važiuos per Lietuvos Maisto Bendrovę birželio 13 d., tai 
visas patarnavimas bus dykai.

linois

Tą pačių naktį taipgi padėta 
bombos keliose neimi j notoms 
firmoms. Anot laikraščių pa
sakų bombas padėję tie patys 
žmonės, kurie belėkdami auto
mobiliu bandė ištrukti nuo su
areštavimo, kada antrasis po- 
licistas palaikius juos papra- 
stais greitumo taisyklių laužy
tojais tapo nušautas. *

Remiantis sprendimu, kad 
tie patys, kurię nušovė poli- 
cistus’, taipgi padėjo bombas 
nakčia, ant rytojaus pulta uni
jų raštines. Puolikai paėmė 
visa, kų tik rado, kaikur ne-j 
palikdami nei raštinės pasiun
tinių su stenogratemis. Kiek
vienas Lalndiso nusprendimui 
priešingos unijos verslo agen
tas tapo suareštuotas, dyuige 
su visais kitais, kurie atrasta 
raštinėse.

Raštinių daiktams, krėslams, 
rašomiems staliams, saugioms 
šėpoms ir visolkių popierių be
galei išvežti buvo panaudota 
kraustomieji įvežimai. Iš ši
tos medžiagos,’ anot kapitalisti
nių laikraščių, “gauta įrody
mų tiek, kad jų užtenka pako
rimui kiekvieno, kuris yra pa
trauktas teisman”.

Neapsakomu greitumu paim
toji medžiaga tapo susortuota 
ir paduota laikraščiams, kad 
įtikinus visuomenė, jog kalti
namieji yra kalti.

; Trys svarbiausieji darbinin
kų vadai, ar gerinus /pasakius, 
“trys labiausiai pageidaujami”, 
kaip laikraščiai sako, tapo su- Į 
areštuoti. Jais yra šitie:
Tim” Morphey, gazinių darbi
ninkų unijos prezidentas; Fred 
Mader, statymo amatų tary
bos prezidentas ir Lomelius 
Shca, teatrinių namsargių uni
jos raštininkas kasininkas. Vi
si jie drauge su penkiais kitais 
yra kaltinami užmušime dvie
jų policistų. * I

Laikraščiai yra pilni prisipa
žinimų žmonių, “kurių pavar
džių tuo tarini negalima pasa
kyti, kad ištrauktieji tieson ir 
gal kiti negautų progos* išsi- 
meluoti!” i

Didėji Teisyba (Grand Jnry) 
bėgiu dviejų dienų (pirmu kar
tu istorijoje) laikė posėdį visų 
naktį, kad išnešus apkaltini
mus. Tas padaryta, kad areš
tuotieji žmonės negalėtų gauti 
pasiliuosavimo einant raštu rei
kalaujančiu kaltinimo priežas
ties įrodymo, šita, taip vadi
nama, konstitucinė teise tapo 
nepaisyta.

Teisėjas tardantis dalykų, 
paklaustas, ar kalinimo prie
žasties įrodymo raštas tapo 
visai panaikintas, atsakė: “Ka
ro metu, taip.. Mes esam anar
chijos stovy, kuris yra panašus 
Haymarketo riaušėms”.

Laikraščiai, puldami visuo
menės mintį, paleido savo ve
damųjų straipsnių kanuolcs.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, lū.

Telefonai:

I MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal
Telefonas Yards 1119-J

a

<a

C^?nAfCHOR

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

Tel. Boulevard 6487

Didžiausia Lietuviška Krautuve
i Ant Towįi of Lake

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

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

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

Užkvieciame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 15-metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboto 

Chicago, Illinois.
. ‘ Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

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:
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedeliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Su Palydovu ant 
Didžiausio Pasaulyj Laivo 

iš Amerikos į Kauną 
per' Devynias Dienas!

BALTIC STATES BANKAS siunčia Li 
Ekskursiją, kuri išvažiuos iš New Yorko 
bus Ąaune 7 d. Rugpjūčio.

Amerikiečių
29 d., 1922, ir

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penh- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

‘Big

/ <7Musų keleiviai važiuos ant didžiausio pafea^ulyje White Star

Musų keleivius lydės žinomas Amerikos Lietuviams kine- 
matografistas PIL. RAPOLAS KRUČAS, kurs keliaus iki pa
čiam Kaunui ir kelionėje trauks kratomuosius paveikslus.

Tuojau kreipkitės į mus dėl laivakortės paskui gali nebe
likti vietos

Rašykite mums tuoj šituo adresu:

Baltic States Bank
294 Eigrfth Avė., New York, N

APSAUGOS SPINTOS

ČIUŽENS STATE BANK
• MELROSE BARK, ILLINOIS

, - (Bankas ant kampo)PADeK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės vai atidos 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.

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausių LIETI J VIS
KĄ agentų — G. KUNAŠAUSKĄ. A gentura uiždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

LUMBERIS
Ar manote būdavot ? Apsimokės jums pasimatyt su mumis, 

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

Morgan Park Lumber Co.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

ANCHOR-DONALDSON
Greičiausi moderniški laivai pa

saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams ., Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lretuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukraina ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA  ..................... Birž. 17
SAX0NIA ......................  Liepos 1

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

Keliaujant per z Cherbourga, 
Southamnton, IJverpool ir Glasgov 
COLUMBIA ..................... Geg. 27
CAMERONIA  ............ Birž. 3
LACONIA ..........................  Birž. 8

Ypatiškai t palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja i Dnnzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utaminkaa 
MAURETANTA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 

zigą' $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

PSgįįBF
Greita kelionė

NEW YORK — MEMEL
♦PARIS ...........:.................  Geg. 24
LA TAURAINE ............... Geg. 25
FRANCE ......................... Geg. 31
ROCHAMBEAN ............... Birž. 1
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harvo BaL 14
3-ios klesog kaina ____ _ $106.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

nrrtZMAN
IŠ RUSIJOS .

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 956
Boulevard 4136 ’

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

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avef
Kampas 47ih St.

Telefonas: Boulevard 7042

4712 South Ashland Aye.
arti 47-tos gatvės

MRS. M: WAITKIEWICZ 
(Banienė)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimą. P;isek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimui 
terims ii
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu

mo- 
mergi-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

- Leavltt St. Tėl. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoja — paltu:
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Pusei metų . . ■ |4.50
Trims mėnesiams , , <■■....« 2.25
Dviem minesiams L75
Vienam mėnesiui »..« > 1*00
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Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštui

Metams ------ ,,-------- -------$7.00
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Internacionalų 
Komisija pairo.

Trijų internacionalų ko
misija, kuri buvo Berlino 
konferencijos paskirta iš de
vynių narių, — po tris nuo 
kiekvieno internacionalo, — 
jau pakriko. Pakriko taja 
prasme, kad maskviečių in
ternacionalo atstovai iš jos 
pasitraukė.

Kaip žinia, tos komisijos 
uždavinys buvo greitu laiku 
sušaukti visų pasaulio socia
listinių, komunistinių ir 
darbininkų partijų kongre
są tikslu sudaryti vieną ben
drą frontą prieš pasaulio 
kapitalizmą. Pasitarti dėl 
sušaukimo kongresų komisi
ja dabar laike Berline kon
ferenciją.

J>i pirmame posėdy, kaip 
F o r v e r t s o korespon
dentas praneša, buvę matyt, 
kad susirinkusių komisijos 
narių ūpas buvo prislėgtas. 
Jie buvo suerzinti ypatingai 
tais biaųriais maskviškio 
komunistu internacionalov ) 
organo P r a v d o s ataka- 
virnais ir šmeižimais Euro- 
po\socialistų partijų vadų, 
kur ta\ laikraštis nuodais 
putodamas kolioja Europos 
socialistus judomis, pardavi- 

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

• (Tęsinys) y

“Jonai, aš tave myliu, bet tavo raštus degi
nu ir deginsiu,” — ne taip jau senai musų vie

nas žymus veikėjas kunigas sake 
Nelyginant daktarui Jonui šliupui. Ir mums, 
Tumas * gal kaip retai kam kitam turėtų 

9 būti suprantama ta visuomenes 
padėtis, kada tąjį, kurs taip begaliniai mylėjo 
žmoniją, kurs atidavė jai visą savo talentą, iegas, 
gyvenimą, kad tąjį žmogų ne tik myiėti buvo'kii- 
koma pavojinga, beLpavojinga buvo ir gerą žodį 
apie jį Viešai tarti Ir

šiamfe prakeikimo ir neapykahtos tvane Rcl- 
land’as rašo naują straipsnių serijų, kurie talpi
nami jau nežymiuose laikraštėliuose, kurie pas
kui buvo surinkti į vieną knygą “Precurseurs” 
— Pirmtakunas. <•

Pirmtakunas. — Ko? — žinoma, taikos, 
Eiropos brolybės! Ši neapykantos audra ne tik

tas. Rolland’as netrukus imas kurti stambų įs
tabų romanų “Olerambault” — “laisvos sąžines 
istorijų.”

šio romano herojus Clerambault’as — žyinus 
poetas, dainius dabarties, dainius amžinos taikos, 

! dainius žmonių brolybes, meilės. Bet 
Sąžines staiga iškyla karas ir Clerambault 
istorija v iš taikos dainiaus pasidaro entuzias

tingus karo apaštalas, įstabiai įkvėp
tai karo dievus garbindaipas, įmonių už tas karo 
dainas plačiai garsinamas.

Jo spiius, kariavęs fronte grįžta atostogų. 
Tuo tani kai tėvas entuziastingai idealizuoja ka
rą sūnūs ra liūdnas r į tėvų karštus žodžius nie
ko neatsako. T^vas mato, kad kaž kas yra atsiti
kę tarp jo ir jo sunaus, kas neturėtų būti. Tėvas 
nori išaiškinti, |ęas atsitiko. Sūnūs kažkai^ne- 
noromis meta klausmų “Tėve, ar Xu irgi esi tik
ras...” klausimas nutrūksta, tikXėvui kaž kokia 
nežinomybė prasiveria, kaž koks nerimastis jį 
apima. Simus išvažiuoja į frontų, kur įvyksta 
ofensivas ir sūnūs žūva. Tėvas sužino, atsimena 
su sunumi pasikalbėjimų, atsimena, kaip sūnūs 
norėjo ką tai pasakyti ir Nepabaigė nusinešdamas 
savo žodžių paslaptį į kapus.

(Bus daugiau)

kais, šnipais etc. Toliau ko
misijos konferencijos daly
kai ėjo blogyn. Maskviškio 
internacionalo atstovai, Ra- 
deko vedami, darėsi vis ag- 
resivesni, arogantingesni. Ir 
kada Antrojo Internaciona
lo atstovas Ramsay Mac- 
Donald išėjęs iš kantrybės 
pareiškė, kad iš viso jis da
bar matąs, jog komunistams 
visai nerupi bendras frontas 
ir kad jie ,tą obalsį paskelbę, 
papildė tik klastą, — mas
kviečių atstovai pasisakė, 
kad jie iš komisijos pa- 
sitraukią.

Tuo bu(Ju pasirodė, kad 
susikalbėti su maskviečiais 
negalima. Ir socialistai var
giai benorės dar bandyti su 
jais tartis. Pasilieka tik 
šaukti tarptautinis socialis
tų partijų kongresas, kurs 
visą socialistinį pasaulio ju
dėjimą sukauptų vienan in
ternacionalam

NETVARKA FONDE.

Kairiasparnių ALD.LD Cen
tro .Komiteto paskirta revizi
jos komisija ištirti komunis
tų “Agitacijos ir Lietuvos Dar
bininkų Gelbėjimo Fondo” pa
dėtį, paskelbia “Laisvėje” sa
vo raportų. Komisija radus, 
kad s nuo fondo įkūrimo iki jos 
padarytai dabar revizijai paja
mų buvę $7716.66. Lietuvon, 
kaip knygos parodų, pasiųsta 
$3500, bet kvitų dar nėra. Per 
“Rankpelnį” pasiųsta Lietuvon 
$1000. Smulkių išlaidų buvę 
$413.39. Viso išlaidų pasida
ro $1913.39. Tuo budu ka
soj turėtų būt dar $2803.27, bet 
rasta tik $1803.27. Visas 
1000 dolerių kažinkur sutirpo. 
Fondo sekretorius V. J. Zabu
lionis, kurs priiminėjęs aukas 
ir daręs išmokėjimus, už stin
gančius $1000 pridavęs komi
sijai bilų, bet komisija jos-me- 
pripažinus. Tie 1803.27, kur 
dar kasoj rasta, |apę dabar su 
komisijos žinia pasiųsti Lietu
von.

KONFISKUOTI CERKVIŲ 
TURTAI.

Sovietų Rusijos ffiiansų ko
misaras paskelbė, kad cerkvių 
ir vienuolynų turtų konfiska
vimu esa surinkta 17 pūdų au
kso, 9500 pūdų sidabro, aštuo- 
ni tūkstančiai deimantų, 40 
svarų perlų ir daugybė kitokių 
brangių daiktų.

Tie turtai konfiskuota ba
daujantiems Rusijos žmonėms 
šelpti. Tik kažin kuri dalis to 
milžiniško turto -bus ištikrųjų 
apversta baduolių ' šelpimui, 
kuomet bolševikai turi svar
besnių reikalų, pavyzdžiui, sa
vo propagandai vesti užsieny.

1 UŽMUŠĖ, 5 SUŽEIDĖ.

Vakar automobiliais vienų 
užmušė ir penkis sužeidė.

. Apsisprendimas 
Kolumbijoj

Panamos kanalo juosia par
teko į Amerikos . rankas ačiū 
revoliucijai, lapkr. 3 d., 1903 
m. gudriai sutaisyti Theodo- 
ro Roosevclto rankomis. Ko
lumbijos valdžiai atsisakius 
pavesti Panamos žemės karštų 
jo nustatytomis sąlygomis.

Nominaliai Panamos repub- 
lika yra nepriklausoma, ’ tikre
nybėj ji patapo Amerikos pro
vincija, valdoma ginklo jiega. 
Kolumbia protestavo prieš šitų 
grobį. Pasielgimas buvo toks 
nelemtas, kad jis sukėlė daug 
pasipriešinimo Jungtinėse Val
stijose.

! Roo’sevelto papėdinis Taft 
bandė išlyginti dalykų. Po il
gų atidėliojimų jis pasiūlė 
Kolumbijai sutartį 1909 m., 
•nepripažindamas ailvii/ii, kad 
skriauda buvo padaryta tai pie 
tų republikai. Kolumbija atsisa 
ke taikytis su juo siūlomomis 
išlygomis.

Po Tafto pastojo Wilsonas. 
Republikonų pasipriešinimas 
demokratų vykdovo išsprendi
mui to klausimo ėjo toliau, 
kurstonras ypatingai Roosc- 
velto, kuris trukdė kiekvienų 
pastangų vedančių prie Ame
rikos Valdžios pripažinimo, 
kad jis padarė tų, kas jam nc- 
priderčjo. \

Kada Kolumbia atmetė liau
ją sutartį Wilsono pasiūlytų 
1913 m., tai jis besirengda
mas pasauliniu karau, matė rei 
kalo padaryti Panamos Kanalų 
sveiku demokratijai. Kolum
bijai vėl tapo pasiūlyta susi
taikyti; Jungtinės Valstijos iš
reiškė savo apgailą tam budai, 
kuriuo iRooseveltas paėmė Pa
namų ir Kolumbijai už apiplė
šimą pasiūlė tepalo $25,000,- 
(XX). Tai buvo bal. 6 d., 1914 
m.

Rooseveltas tuoj sukėlė bai
sų triukšmą ... dėlto. Nekuriu 
didžiųjų verslų pradėjo už ku
lisų šniūrus trūkčioti čia1 ir 
Kolumbijos senate. Vienok 
Kolumbija priėmė pasiulinimų 
birželio 8 d., 1914 m. Tuo tar
pu šniūrų trukčiotojam Ame
rikos senate ii’ Rčoscvęltiąiams 
šalininkams pavyko padėti su
tartį ant augštosios lentynos.

Nieko apie jų nebuvo girdėt 
iki 1917 m. pradžios. Wilsonas 
rengėsi karau. Kovo menesį, 
1917 m. senatas iškepė pasi
teisinimų prieš Kolumbiją ir 
pridėjo pataisymų prie Wilso- 
po sutarties, reikalaujantį pil
nos kontrolės . Panamoje kaipo 
prasergėjinio kovojančioms 
šalims. Kolumbija vėl pasi
priešino, bet galų gale sutiko. 
Rooseveltas su savo šalinin
kais vėl subruzdo ir Susitaiky
mą sulaikė.

Po to sutartis' išgulėjo iki 
Uardingas užėhiė tarnybą. Da
bar Rooseveltgs buvo jau mi
ręs, bet republikonų didžiuma 
pagalvojus apie ta-,dalyką, pri
dėjo aštuonis namus pataisy
mus prie Wilson-o\sutarties ir

• ____________ \ _______________

jo meilės, jo tikėjimo nesutrempe, 
Pirmta- bet dąr Sustiprino! Tiktai įtikino jį, 
kūnas kad beprotinga yra kalbėti, jei nie

kas klausyti nenori. Ir šioj knygoj, 
jisai nors savo pažiūromis dar radikaling-esnis, 
bet jau nieko nebekaltina, p, tiktai rodo tąi, kas 
tautas tarpusavy jungia.

0 tuo tarpu Rolland’o balsai vis tiktai 
praskambėjo tyruose. Pradeda atsirasti rašyto

jų, kurie visu jąunu pasiryšimu ko- 
Draugą yoja dėl Rolland’o idėjų, būriai jau- 
saujelė nąomenės, užsidegę Rolland’o meilės 

' ugnim ateina int jį, kaipo in didį mo
kytojų prašydami padėt jiems išspręst jų gyve
nimo tikslą/ nelyginant prašyt pas gyvenimo pra
našą palaiminimo einant gyventi. Tuo pačiu me
tu jis gauna daugybę laiškų, kuriuose skundžia
si žmonės, nustoję savo kelio, nustoję gyvenimo 
tikslo, prašo paguosti ir patarįtno.. Ir jis gausia 
savo širdimi atsisakydamas būti autoritetu pa
daro visa, kacĮ kiekvienas toks jaunuolis ar pak
lydėlis atrastų save, atrastų savo kelią. Bet ši
tokių žmonių — Rolland’o idėjos draugų pasauly 
taipYnaža, ir jie visi tokie'nuskriausti ir nežy
mus!... Bet jis — jis tam ir yra Pvomain’as Rol-

iand’as, kad būti ten, kur mąžtuna, kur nu
skriausti ir prislėgti, kur beprptingas idealizmas 
altoriaus liepsna dega!

Rolland’as dar ir dar užsimoja į kovų ir rašo 
komediją “Hluli” ir puikų rorpaną “Clerambault” 
(taip pat karo metu jo yra parašyta literatūros 
žvilgsniu puikus dalykai “Empedocle d’Agrigen- 
te” bei “Pierre et Lųce,” bet kurie musų apta- 
riąąauoju idėjiniu žvilgsniu didesnės1 reikšmės ne
turi).

Komedija “Liluli” — |ai aitri satira trage
dijos, kurią pasaulis gyvena. Kiek simbolinėj 

formoj pagauta visi pasaulinės tragedi- 
Iliuzija jos .veikėjai. Diplomatija, inteligentija, 

karo apaštalai, žodžio pacifistai ir tt.
— visi rado savo vietų. Visų svarbiausių vįctų 
užima Vokiečių ir Prancūzų tautos konkretingi 
simboliui, kūrins klastinga beprotybės dievaite 
prieš jų norų intraukia juos abu į savitarpinę 
kovų, kurioj jie ąbu žūsta. Šioj satiroj, kur visa 
taip skaudžiai, taip giliai ir taip sumaningai pa
juokiama, gludi toksai skausmas, kad visa tai 
galų gale panašu į! sunkiausių musų dienų trage
dija. ' .

Bet “Liluli” buvo daugiau parėjimo momen

NAUJIENOS, čhieago, UI

pareikalavo, kad Kolumbija 
tuojaus ją priimtų.

Standando Žibalo kompanija, 
negavusi kontrolės ant Kolum
bijos žibalo klodų ir įvairus 
Amerikos verslai smalsiomis 
akimis žiūrėdami Į Kolunibi-

‘jotj anglių ir druskos kasyklas, 
Kolumbija 
iš Atlanti-

pareikalavo, kad 
nesiųstų tų ^daiktų
ko pakrščjo į Pacifikinį, išski
riant tiek, kiek jai reikia pa
čiai suvartoti.

Pinigai ^uyi būti išmokėti 
Kolumbijai penkiais metiniais 
išmokėjimais/ mokant Ameri
kos auksiniais doleriais, ne 
Kolunmijos žemėje, o Wąsh- 
ingtonę. Kolumbijos Scntite 
buvo atvirai sakoma, kad ši
tas išmokėjimo būdas yra tai
komas kaipo spaudimo įmonė 
busimoms deryboms tarp ši
tų dviejų valdžių.

Kolumbijoje ir -Pa|nampįjle 
dar vis :tebepasakojama, kad 
tarp busimųjų Amerikos val
džios planų yra proponuoja- 
mojo Atratos kanalo kontro
liavimas. šitas kanalas, pro- 
ponuojamas sujungimui Atra
tos ir San Juano upių techni
niai yra lengvesnis ir utilitari
niu žvilgsniu saugesnis negu 
Panamos Kanalas.

Kolumbicčiai bijo, kad £ią 
vėl rengiama suktybės ir kad 
jiems vėl teks kilo žemS» kraš
to netekti, kada šitas sumany
mas bus pradėtas vykinti.

Gelbėkim Lietuvos pažan
gą literatūra

Per Naujienų dienraštį bu
vo atsišaukimų iš Lietuvos, į 
mus, amerikiečius, kad mes 
padėtumo Lietuvos jaunuome
nei šviestis, pasiųsdami jiems 
laikraščius ir knygas. Jąp- 
nuomenės švietimas yra svar
bus dalykas; tik jai apsišviefck 
mes galime tikėtis geresnio gw 
venJmo Lietuvos žmonėms. Bei 
šitie atsišaukimai ne<pcr daug 
mus sujudino. Vienas kitas 
gerų norų žmogus pasiuntė 
savo perskaitytų ląikrąštį, ar 
knygą, tai ir viskas; nyo to
kios panamos didelių vaisių ne
galima laukti. Mes turim 
daugiau susirūpinti šituo svar
biu dalykų. Nors mes ir ne- 
gyvpųam Lietuvoj, bet mums 
bus lengva ant širdies, kada 
matysime, kad tie, kurie ten 
.gyvena .yra liuosi nuo pfięspau- 
•dps, laisvi žmonės ir drauge 
su kitais laisvais žpionėmis 
Jaro pasaulį geresniu fiems, 
kurie bus po jų.

Dabartinė šilų laisvų žmonių 
padėtis Lietuvoj yra sunki. 
Juodoji armija, įsigalėjusi su 
tamsių davatkų rankų pakėli
mo pagelba, varžo kiękvienų 
jų žingsnį ir siaurina piliečių 
teises iki visiško jų panaikini
mo laipsnio. Prisidengę dievo 
ir artimo meilės skelbimo 
skraiste jie šliejas prie tų, ku
rie turi ir nacliališkai lipa ant 
sprandų tiems, kurie nieko ne
turi. Jų idealu yra šventa 
Lietuva pilna riebių nutukusių 
ir despotingų kunigų ir pilna

tamsių, klausių vdrgo žmone
lių, kurie už atmokoj imu 
dangumi ątiduoda kunigėliams 
paskutinį savo duonos kąsnį.

Užsidegę šituo savo idealu 
musų klerikalai suburč visas 
savo juodąsias jiegas Lietuvoj 
ir per savo agentus jie trau
kia joms pagelbą iš nesusipra
tusių musų žmonelių Anglijoj 
ir ypatingai Amerikoj, čia jie 
sulig Kauno klerikalų štabo 
komanda surenka amuniciją it 
siunčia Lietuvon savo armijai 
prięš “bedievius”* savo politi
nių) priešų juodinimo ir purvi- 
niino propagandai varyti 1 Yya 
gaila, kad šitiems nedoriems jų 
darbams iš pradžių padėjo ir 
liaudininkų partija. Žmonių 
laisvių gynėjų poziciją teko at
laikyti vieniems sociąldemokra- 
talms, kurie atrėmė ne vienų 
klerikalą ataką.

Dabar liaudininkam# pa
ėmus persk i ras su klerikalais 
ir pradėjus šiauštis prieš juos, 
klerikalų ragai truputį apsi
laužė, bet 'jų jiega dair didele. 
Jei Žmonių teisių gynėjams ne
bus duota užtenkamą pagelba, 
dvasinė ir medžiagine, tai kle
rikalai ir toliaus galės dar pa
likti šalies šeimininkais ir savo į 
juodąjį idealu vykinti. !

Akyvaizdoje šito butų nusi- 
dęjimu Amerikos pažangiajai 
visuomenei ncdąriii|> visko, kas 
galima, klerikalų nedoriems 
tikslams užbėgti už akių.

Sukluskime. Duokime savo 
paigfcdba Lietuvos Socialdemo- 
kratams nešykštėdami.

—•Žalpių kunigaikštis.

Sveikatos Dalykai
“-------—-——■

Klinikos termometro 
vartojimas. I

Dr. Hyman Cohen. /

—— V. Žmonių numanymu šaltis 
teškia įnirtį, šiluma -r- gyvas* 
tį. Musų prityrime kimo tem
peratūros permainą reiškia li
gų. Normale, Uynpera t li
ra sveikatos stovio yra 
96.60 F. Maži, nesvarbus 
skirtumai dažnai atsitinka, t <
Kaikuriė žmonės paprastai tu
ri'* truputį augštesnę tempera
tūrų. Arba ji kartais gali tru
putį atsimainyti nuo ryto iki 
vakarop Ruožtas tarp sveika
tos ir ligos esti kur nors tarp 
98 ir 990 F. pas žmones.

Temipc^iturols sutrikimas, 
paprastai jos pakilimas, esti vie 
nu ištikimiausių simpatomų, 
pasalkančių pradžių daugelio 
svarbių ligų. Jis atsitinka vi
sose limpamose ligose. Tai yra 
pavojaus ženklas, kurio reikia’ 
tuojau^ žiūrėti. Greitas paste
bėjimas temperatūros pakili
mo ypatingai svarbu pas jau
nus vaikus, kurie negali pasi
guosti apie kitus nematomus 
simptomus. Ranka — net mo
tinos raifka — nevisuomet ga-
Ii pajausti kūno, temperatūros 
permainų. Daugelyj ligų iš 
pradžių. dažnai tenka pastebė
ti, kad kimo paviršius yra šal
tas palietus jį ranka, o termo
metras rodo 104 ir 1050’ F.

Daugelyje namų visokių 
naudingų vaistų ir sanitarinių 
prietaisų galima visuomet ras
ti. Klinikos termometras tu
rėtų būti kiekvienuose namuo
se, ypač ten, kur yra mažų 
vailkų. Yra lengva išmokti 
vartoti šitas instrumentas. 
Pirmas dalykas, kurio reikia 
žiūrėti terinometrų vartojant, 
yra švarumas. Jis peikia laiky
ti stikle pripiltame vandens, 
kuriam yra apie pusė šauškšte- 
lio formalino. Prieš Vartoji- 
pių ir po vartojimo jis reikia 
gerai numazgoti šaltam van
deny. t Įdėjus šmočiuka vatos 
f stiklų md dugno jis. nesusi- 
kuls.

(Prieš temperatūros žiumji- 
mą gyvasidabrio stulpelis rei
kia nukratyti žemiau ženklo 
parodančio normalinę tempera
tūrų. Paėmus termometrų 
dviem pirštais, smiliu ir ny
kščiu, laikyti jp tiesiai galvele 
žeinyn ir krestelti kbkį vienų 
ar du kartus.

Pas suaugusius -paprastai 
temperatūros žiūrima burnoj 
po liežuviu, arba po pažųste. 
Pas vaikus jaunesnius, kaip 
penkių metų, sėdimojoj žarnoj 
(dugnelyje). Normalinė bur
nos temperatūra 96.8OF. .yra. 
skaitoma normaline, žiūrint 
po pažųste reikia vienas laips
nis pridėti; žiūrint žarnoj, vie-* 
nas laipsnis atimti, žiūrint 
teinpėraturois burnoj1, reikia 
atminti, kad karšio ar šalto 
išgėrus tuojaus prieš žiūrėji
mų, tas gali truputį leinpera- 
luros žiūrėjimų permainyti.

Skaitymas klinikos termo
metro nepratusiam atrodo sun
kus. Bet gydytojui, slaugei, 
ar aptiekininkui parodžius ir pa 
čiam prisižiūrėjus lengva su
prasti. Didžiumoje ligų užten
ka temperatūros žiūrėti du ar 
tris kartus dienoje. Bijantis, 
kad tuberkulozas gali būti, ga
li būti reikalo temperatūros 
žiūrėti kas .dvi valandos.

Parodomoji tenrperatura tu
rėtų būti visuomet nužrašoma, 
jei norima, kad jos žiūrėjimas 
turėti^ vertę. Kiekvienų karta 
parodomoji temperatūra reikia 
užrašyti ir kokių diepų ir va
landų ji buvo žiūrėta; tas tu
ri būti surašyta tvarkoj, kad 
visos permainos galima butų 
lengvai matyli.

Geras tinkamas tčrmonielras 
galįma nupirkti apie už pusę 
dolerio. Brangesnio nėra rei
kalo pirkti.

SAKO ATPIGS MĖSA’

Clucagos Mėsos Tarybos 
prezidentas Jobu T. Bussell 
pareiškė, kad .mėsos kainos 
jau veik konešilygino su prieš 
karinėmis mėsos kainomis. Jis 
tatai pripąi’odė “vėliausiomis 
skaitlinėmis”.

1 Bet kokių* ^skaitlinių” ne-
žiūrėtum, užėjus valgyklon vis 
dar reikia mokėti daugiau 
kaip pusę dolerio už papras
čiausius pietus. O prieš karų 
visgi buvo galima nevisai blo
gus pietus gauti ir už kvoterį.
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Musą Reikalas.«
Aukos Lietuvos Socialdemo

kratams vis dauginasi. Bet 
dar toli gražu kol mes ‘ galėsi
me pasigirti užtektinai surin
kę jiems pinigų kampanijai į 
Lietuvos Seimų.

Reikalas labai svarbus. Nėra 
reikalo apie tai ir aiškintu 
Kiekvienas susipratęs lietuvis 
darbininkas žino, kad Lietuvoj 
reikalinga yra tikra demokra
tine valdžia.

Klerikalai valdydami Lietu
vą keletą metų, nedavė Lietu
vos liaudžiai to, kų buvo ke
tinę. Jie prigavo žmones. Dar 
bar socialdemokratai stengsis 
pasiųsti daugiau savo atstovų 
į Lietuvos Seimų. Tik rinki
mų kampanijai reikia nemaža 
pinigų. Klerikalai užtenkamai 
čia jų prisikolektavo. Ir silk 
pagelba tų aukų, norės ir vėl 
tureli Lietuvos valdžių savd 
rankose.

Musų, kaipo darbininkų, yra 
priedermė padėti saVo drad- 
gam, Lietuvos Socialdehiokra- 
tams, kad jie galėtų į ateinan
tį Lietuvos Seimų nusiųsti sa
vo atstovų kuodaugiausiai.

Kas dar iki šiol nėra auka
vęs Lietuvos Socialdemokra
tams, pasiskubinkite, nes tik 
savo aukomis mes ir galime 
jiems padėti.

Lietuvos Socjialdemokratų 
Partija pavedė aukų kontrolę 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomam i Komitetui. Visos 
aukos bus pilnai sutvardytos 
ir išduota atskaita. Tik jūsų, 
dabar draugai darbininkai prie
dermė aukauti kiek kas galė
damas. Subruskite!

—Ą. žymontas 
LSS. Sekretorius.

SEVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

. t

c.
i

Jei rcilędoblętc turėtu plaktis 
plabkUs Ir jmidliocldfi jiems 
sVelnbmą miq\šiun)o ir žibėsią 
\4irfoJUie

SEVERAIS 
HAIRPOMADE

i’ cysfas. sveikas ir 
eleydijfiskds pldbkdnjstepalas.

' KAINA 25C
KldbelŲl® apITe kori lis.

J

W.F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

St. PauPs
Hospital

828 West 35th 1’1. -
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose k atsitikimuose 
$60.00.

DR. A. MONTVID^j
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas Į 

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

Telephono Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare { 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 i t 1

. Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAŠ
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka-^ 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
8261 So. Halsted St„ Chicago, III.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais6 10736 S. Wabash Avė, 

Tol.: Pullman 6377.

Telephone Kifayettei540
įį MADEJ 

LIETUVĖ AKUŠERKA
Gerai patyrusi savo amate 

4613 S. Sakramento Avė.
CHICAGO.

v v
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Groiikliu Pianu Roliai
Q.R.S 

Y^a Geresni. •
Grojikliains roliai geresni. 6 kambariai Išmėginimui pirm pirkimo.

Lietuviški Roliai su žodžiais
WF G648 Pasisėjau žalia rūtą .................................................... 1.00
,WF 6649 Lietuva .......................................................................... 1.00
KVF 6650 Noriu mieko .................................................................. l»00
WF 6673 Meilė Z.......................................................................  1.00
WF 6673 Ne doi tavęs aš, mergelę ............................................... 1.00
WF 6674 Saulelė raudona .....................*.......................................  1.00
WF 6675 Lopšinė .........    1.00
WF 6676 Plaukia sau laivelis ......................................................... 1.00
WF 6677 Siuntė mane motinėlė.....................................................  1.00
WF 6678 Ko liūdit, sveteliai? ......................................................... 1.00
WF 6679 Dovanojo .......................................................................... 1.00
WF 6680 Vai aš pakirsčiau ............................................................  1.00
WF 6681 šių nakcialy .................................................................... 1.00
WF 6682 Už šilingėlį .................................................................... w 1.00
WF 6683 Vyčių hymnas ................................................................ 1.00
WF 6684 Skyniau skynimėlį ............................ *.................................................. 1.00

1 patinga atida kreipiama išpildyme užsakymų iš kitų miestų.

REICHARDTį’PIANO CO.
Milwaukee Avė., prie Paulina St., 

Chicago, III.

lietuviai jĮmerikiečiai
Nemąstykite ilgai kokis taupymo būdas yra 

Saugesnis ir geresnis

ATMINKITE 
TIK 

VIENA
Kad UNIVERSAL STATE BANKAS yra vi

siems lietuviams parankiausias ir saugiausias finan
sinė įstaiga. « x

šio Banko Kapitalas, perviršis ir turtas, susidedantis —

Vii-š $2,000,000.00 u >
visiems liudija šio Banko tvirtumą ir geriausi stov{. • 

Atsilankykite į musų Banką šiandie ir padarykite nors ir ma
lą pradžią. - •

Pinigus į Lietuvą ir laivakortes i
Siųskite per šį Banką.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

VISUOMET
DARBE

šio banko lietuvių skyrius visuomet darbe, kuomet 
nori pasiųsti pinigų savo giminėms Lietuvon, arba kada 
hori pirkti laivakortę. <

Daug turime lietuvių darbininkų, kurie kalba jųsų 
kalba ir visuomet prisirengę mielai patarnaut.

' Laikyk savo taupomuosius pinigus šiame tvirtame 
valstijiniame banke, kur polukio mokama 3% ir dirba ta-' 
bristai dieną ir naktį — visuomet darbe.

• • / V •

( - /

' CENTRAL MANUFACTURING
y DISTR1GĮ BANK
/ 1112 West 35th Street

Patik savo drau
gus šiame banke 

šiandien.

Bankas atdaras 
visą dieną iki 8 

vai. vakare.

Chicagos klasių karo 
sensacija

iTa»a-diuo 3-čio pusi.)]
Jie šaukia: “Teroras įturi būti 
sustabdytas”, ^Įstatymas ir 
tvarka turi būti” ir kitus ne
mažiau baisus (darbininkams) 
posakius.

Įprastu sau greitumu jie šo
ko žiesti visuomenės nuomonę 
iškraipymo 'stoviu ateinančiai 
bylai. Visi lygina dabartinę pa
dėtį su Jlaymanketo riaušėmis 
ir jas pasekusiomis mirties 
bausmėmis. *

“Laikraštinis bylos nagrinė
jimas” jau prasidėjo.

Bylų nagrinėjimai bus su
ruošti per mėnesį laiko ir pa-( 
korinio #bus reikalaujama vi
siems kaltinantiems.

Valdžios nesako, kad kuris 
nors kaltinamųjų tikrai butų 
užnuišiku. Jie savo kallininius 
rčmia “tveriamąja užmušybėš 
tem’ija”. Einant šitub legaliu 

, būdu kiekvienas, kuris savo 
Į gyvenime ištarė žodžius gali
nius suprasti kurstančiais pa- 

| vienius prie koį<io aiškaus pra
sižengimo, yra lygiai kaltas. 

I Haymarketo (kankiniai ir Ettor 
su Giovanitli Laivvrence’o strei
ko bylose yra vėliausios šitos 

| teismiuinkų teorijos aukos.
Chicaginės padėties išvaizda 

yra tokia, kad nėra žinios, ar 
iiušovusicji policisitusj yra tie 
patys žmonės, kurie padėjo 
bombas trobose (priėmus kai
po faktų, kad bombos < buvo 
padėtos trobose minėtų naktį). 
Ar jie buvo paprasti plėšikai 
kurių Chicagoj netrūksta.

Plėšikai tolydžio užmušinėja 
polieistus Chicagoj. Mažne 
kasdien laikraščiai aprašinėja 

I plėšikų susišaudymus su poli
cija. Už dviejų dienų po atsi
tikimų minėtų augščiau neži
nomi plėšikai sužeidė policistų; 
jie lengva pakrikštyti darbie- 
čiais. į

Todėl skaitymas kaltais tų, Į 
kurie yrą įvelti į dabartinę pa
dėtį, žiūrint į jų ])askutinių 
Cliicagos piktadarybių švic- Į 
soj, gali būti vienu aiškiausių 
ir didžiausių teisminių klastų 
kokios kada buvo šitoj šaly. |

Yra siūlomi atlyginimai su
darantieji $60,000. Prie tokio 
stimulo teisybės žiūrėjimas Į 
mažas. j

Sųlygos sudariusios dabarti-Į 
nę. padėtį, yra daugiapusės. Va-1 
dinamasįs “Landiso nusprendi- Į 
mas” buvo svarbiausia priežas
tis aitrios kovos, kuri buvo ve
dama darbininkų organizacijų 
ir “Piliečių Komiteto Landiso I 
nusprendimui įvykinti”. :

Landiso alginis nusprendi
mas buvo išeiga sutarties tarp j 
nekuriu darbininkų vadų ir | 
Chicagos darbdavių, kuri įga
liojo teisėjų Landisų nustatyti 
mokesnių augšlj statymo ama
tams. Pąsiskyrimas Landiso 
kaipo algų augščio nustatytojo 
buvo'nelaimingas. Jis tuojaus 
paskelbė naujų algų augštį, ku 
ris žymiai sumažino visas al
gas. Taip vadinamų “Landis’o 
nusprendimų” didžiuma palies
tų unijų atmetė ir tuojaus pra
sidėjo arši kova už ir prieš jį, 

ckme, kad daugelis staty
mo darbų Chicagoje tapo pa
statyta net nęimijuotų pama
tų.
“Darbo mašinos daužymas”.

Iš to įvykusiose imtynėse na
tūraliu badu atsirado 
nes” ir “pi liečiu” į.
prasidėjo streiklaužių bei mu 
šeikų gabenimas. Neilgai tru
kus “darbo mašinos daužymas” 
prasidėjo ištikrųjų. Unijos, ar 
geriaus, unijų vadai pradėjo 
panaudoti apsigynimo įmones 
ir laikraščiuose'pasirodė sųra- 

a rėš tų ir 
tai dabąr 
mušeikos

sargybi-
Linėfe ir

sas išsprogdinimų, 
nelaimių. Už visa 
kaltinama vadai, o 
laikomą nekaltais. .

Kitas dalykas arti
giantis su dabartinės 
išaugi u yra Jkova, (kuri
dama tarpe darbininkų organi- kaltinamųjų,- Mader.

susijun- 
padėlies

Rašykit Mums 
Laišką Lietuviškai

Jči gyveni per toli, arba neturi laiko ateiti į musų 
bankų.

Daugelis toliau gyvenančių lietuvių rašo mums, 
klausdami informacijų kaip greičiausiai ir saugiau
siai siųsti piriigus j Lietuvą.

Daugelis jų nori atsižinoti, kaip butų galima atsi
kviesti gimines ar draugus iš Lietuvos.
Tūli nori žinoti, kaip butų galima pas mus pinigus
pasidėti prisiunčiant paštu. i

Kiti klausia mus>ų apie stako vertę ir bondsų pir
miau negu pirksi. ( >

Visi tie ir kiti klausimai siunčiami mums paštu ir 
greitai atsakoma.

Ponai GRISIUS, SEDEMKA, MACIKAS ir RADZE
VIČIUS musų banke visuomet pasirengę patarnaut.

Jei gali, matykis su jais ypatiškaj.
Jei negali) 'rašyk mums lietuviškai.

Peoples Bank
i' Didelis Bankas 

"* ■ V'

Ant pat kampo 47-tos gatvės ir Ashland Avė. 
Chicago.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖSE

(ompanif
iFurniture. ftugs. Stovės, Pianos.

1930-32 S. Halsted St. Phonogrtiphs. Paints, Hanhvure. 4201-3 Archer Av®.
‘ , r , and General flousehoM Goods'

-i . ' . -------------------- -- t   '  ' Į „1 i 1 i , T ~-I. . .. .

j. . . . ( BARGENAI KASDIENA
Kiekvienas žmogus, kuris turi už dolerį sunkiai dirbti — Rakandų krau

tuves pagelbės jam, jo sutaupyt, perkant namams reikalingus daiktus. Iš 
šimtų bargenų, keletą žemiau talpiname kaipo pavizdžiu, kurie yra ypatin
gai reikalirigi pavasario laike. '

_______ _  PARDUODAME Už PINIGUS IR ANT LEN 
IŠMOKĖJIMŲ

Krautuves atdaros kas vakaras iki 9 vai. ir 
nedčliomis iki 12 pietų.

GAS1NIAI PEČIAI
Kiekvienas moderniškas naipas reikalaują gesinio 
pečiaus. Lietuvių Rakandų Krautuvėse, rasite de- 
sptkus įvairių madų ir išdirbysčių. Parseliuotų, 
baltai mėlyni, pilkai ir tt. Žemiau talpinamo vie
ną Alcozos ppčių, kuris turi pilną mierą oven’o, la
bai geras kepikas su baltu priekiu, labai dailios iš
vaizdos. Parduodama veik už pusę $44.50

MUSŲ LEDAUNfiS /
šiltas oras čia pat ir laikas prisirengti.Musų ledaunių ‘pasirinkime rasite 
tinkamų Tamistų kišeniui ir skoniui, šis pilnos mieros ai.sbaksis su 3 du
rimis baltu vidum. Kietmedžio sezono 
parduodanacvieną tręšdalį, ' j C| "7 Aį
žemiau jo verčios ■ w
Su dvejoms durims < $11.50 Z

Vaikams Ve
žimėliai 35 do
lerių vežimė
lis, kuris iš
dirbtas gar
siausio Ame
rikoje vai
kams vežimė
lių dirbtuvės 
“Lloyd” labai 
smulkiai nu
pintas pilnos 
mieros įvai
riose spalvo

se, dabar yra tamistų proga pasirink
ti šiame išparda- SI 9.75 
vime uz

zącijų dėl įvairių frakcijų kon
troliavimo. Chicagos darbi
ninkų judėjimo istorija, kaip ir 
kiekvieno kilo didelio miesto, 
pasižymi -savo viršininkų suge
dimu.

Kovoj, kuri kilo dėl “Lan- 
dis’o nusprendimo” tarf> dar
bininkų organizacijų ir darb
davių, kaikurie unijų viršinin
kai stojo prieš tas organizaci
jas, kurios atmetė jį. Gal čia 
buvo politikos dalykas, prie 
kurio žymiai prisidėjo darbda
viai, norėdami paimti kontro
lę ant svarbiausios unijos raš
tinės—Statymo Amatų Tary
bos, (kurios galva buvo vienas

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SERGAT:

GERK S
NETURI 

GERK S 
_ PERMAŽAI 
GERK S 

DEL 
G E R K

PILVU, —
A L U T A R Ą ;

APETITO —
A L U T A R Ą ;

SVEIKATOS —
A L U T A R Ą ;

SUTVIRTĖJIMO —
, S A U U T A R Ą ;

LIGŲSALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS' NUO JVAIRIŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS.

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

J707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

JM—IL DIDŽIAUSIAS
<ąBBBllPZPASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios išditbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų,Rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaližkus instrunventua ir prięiunčiam į kitus miestu® 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Ashland
• Jewelry

& Mūšio 
Store

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

Chicago, III.

MOTERIS NEGALĖJO 
DIRBTI.

Tapo tvirta ir gerai jautė
si varteidama Lydia E. l’ink- 
ham Vegetable Compound.

St. Paul, -Minn. — “Naudojau Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound

Pranešimas
Bridgeporticčiams ir toliau gyve

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

, žemintą kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabai’ nereikės to
liau jięškoti, kuomet 'galėsite rei- 
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

< Ą. R. JUNIEVICZ
3317 So, Halsted St., Chicago.1____ z -- —

Darbdavių tikslu matomai 
buvo turėti ištikimus viršinin
kus savo pusėj ir per juos pri
versti unijas įandiso nuspren
dimų primti. Tam jie panau
dojo vienus unijos viršininkus 
prieš kitus.

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITŲSH, O. D.
Lietvvia Aidi Specialistas

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
(154$ West 47th Si.

į - ■ nuo nuovargio, iš-1111111111111111111 sekimų jausmų ir 
sunkių periodų. 
Turėdavau skm.

> srn4 galvoj ir stri tįį nose. Tankiai, m
■ galėdavau atlikti

m • J| savo darbo. Skai- 
Hj|b:i į | Čiau jūsų mažoj

■ Ji I knygelėj apie Ly-I (ųa £ Pinkham
: • .ę..-..•• ' Vegetable Comp-.

■ - ■ ■ - - - ound ir pradėjau
jį imti. Pradėjau gerai jaustis ir ta-, 
pau tvirtesnę ir galiu atlikti visą sa
vo darbą ir nejaučiu skausmo strėno
se. Rekomenduoju jūsų gyduolę ir 
galite panaudoti šį mano laišką, kai
po' paliudijimą.” 
MASER, 801 Winslow St.
Minn.

Tiką įvykęs nuotikis, kuomet mote
ris pasigydė naudojant Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Tan
kiai šios išsekusiais jausmais mote
rys ir jaučiančios skausmus visame 
kame, tas paeina iš priežasties, ko
kios pas moteris atsiranda Vegetab
le Compound kaip tik priimtas nuo 
pančių moterų ligų. Geros pasek
mės yra pažymėtinoms, kuomet daly
kai praeina — vienas po kitam.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra moterų gyduolė nuz> mote
riškų negalių. Visuomet patikėtinęs.

Mrs. PH1L,
St. Paul,



Priversti Prakraustyti
Visas musų stalcas bus parduotas mažiau 35c. 

ant Viskas turi būt parduota.

11 m' l UI

*1

liu

St

ė gi-perviršir

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
IeL Kedrie »M2

WARSAWSKY’S RELIA8LE SHOE STORE
1341 So. Halsted St.

Kampas Liberty St.
šis išpardavimas tęsis pet 30 dienų. Tie kurie ateis anksčiau, 

turės iš ko geriau pasirinkti.

MUSŲ NUOSTOLIAI - JŪSŲ PELNAS
VisojcChicagoj žino, kad kuomet tik pas Warsawsky yra išparda

vimas, tada perkate už bargeną, bet niekada tokių gerų čevery ne- 
pardavėme, kaip dabar. x

nuo

Perdaug Uzver 
sti Tavorais

Nusprendėme suteikti publikai tokios vertės, 
kokia niekuomet pirmiau nebuvo.

Skaitykite šiuos neįtikėtinus 
bargenus. Moterimis juodi ar 
tudi kid oxfords, batįy french 
Užkulniai, visokio dydžio; pir
mesnė kaina $5.85.

G Specialiai wwW
Vaikams puikios žibančios odos 
šliurės, didelis parinkimas, ver
tės iki $3.00.
Specialiai .
Vyrams tikros rusiškos veršio 
odos oxford, rankomis siūti, 
kiekviena pora gvarantuota. 
Pilna vertė $6.85.
Specialiai po 4>w«Ww
Moterims arba augančiomis 
merginomis, žibančios odos, vie
nu dirželiu su saktele, žemi ar
ba cuban užkulniai — geriau

sios vertes, pilnai verti $5.85. 
Specialiai > S2.85 
dabar po 1 i

Turime šimtus bargenų savo krautuvėj, numuštomis kainomis to- 
pat budu. ,
Užlaikome gražių šliurių ekstra mieros * diktoms moterims — ir 

visai žemomis kainomis. Duosim porą šilkinių pančiakų veltui 'su 
kiekvienu pirkiniu.

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 So. State

Tel.: Victory 2454

b

NAUJIENOS, Chicago, III
1

Nuomininkų ^Ly
gos (’Ghicago Tenants Loagi 
sekretorius/-M. S. Walsh pa
reiškė, kad nuo liepos 1 apie 
trys tūkstančiai šeimynų eis 
gyventi į Cook County Forcst 
Preserve miškus.

DAUG ŠEIMYNŲ EIS GYVE 
TI Į MIŠKUS.

M

JU

KINU PEAN Ag

Kinijoj gydytojams yra 
užmokama negerą pecijantų 
užlaikymą, bet jų užmokęs-* 
tis yra sulaikomas taip grei
tai, kaip tik jo pecijantas 
apserga. Šis “Kinų planas” 
yra savo principe tikrai tei
singas ir šiame atžvilgyj 
esame Amerikoje .kaipo ve
žimas priekyj arklio. Kinų 
systema yra vien praktiškas 
obalsis link musų patarlės, 
kad “uncija apsisaugojimo, 
atsveria svarą gydymo”. 
Trinerio Kartusis Vynas 
kaip tik sutinka su šiuomi 
Kinų planu. Jis išvalo vidu
rius ir žarnas ir tokiame bu
de švariai palaiko; jis pra
šalina daugelį pavojingų li
gų, kokios negalima vengti, 
jei tik ne yra prašalinami vi
sokį iš viclurių nuodai, kurie 
tankiai pas žmogų randasi. 
Musų kostumriai šį dalyką 
pilnai apkainuoja. Populia- 
ris vaistininkas iš South 
Bend, Tnd., rašė mums geg. 
4 d*.: “Trinerio Kartusis Vy
nas yra geru produktu ir 
žmonės myli jį. Mes turi
me tokių kostumerių, kurie 
griežtai pripažinsta, kad tai 
yra vienutelė gyduolė, kuri 
palaiko juos sveikatoje, su
teikia tvirtumą ir apetitą. 
Tr mes norime žmonėnfe par
duoti tą, kas yra geriausiu?’ 
Kiti vaistininkai ir vaistų 
pardavėjai irgi yra tos pa
čios nuomonės,

Tūkstančiai yra Pirkę 
sau Drabužius pas

TURNER BROS. CLOTHING N
■ Didžiausis drabužiui centras West Sidej ’

5 pėdų maudynė su 
mo ..............................

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

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

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

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

to ją veltui. . -

8114-16 Rooeevelf Rd.

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

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

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

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su riminėmis arba no
rite atsikviesti clrauRtis^’ žiūrėkite, 
kad laivakorte Hutu nirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”. “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL ŠTEAM 
PACKET CO.,

/f 17 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

i

r)h.e'Hner

. Finer Dortas yra užbaigtas. Jis 
turi savyje daug dalykų, kur randasi 
pas brangius karyis. Karas labai pui
kios išžiuros, ir labai ekonomiškas 
operavimui. Jus gausite jo visus ge
riausius . patogumus už labai mažą 
kainą. Galite gauti visiems metams 
ant lengvų ^mokėjimų. Pamatykite 
Dort šiandien.

Subata, Gegužio 27 d., 1922

Si

ALIUS

C|eariDj House BanK 
1112 West 35th Street 

Turtas >6,000,000.00

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J
Gydytojas ir Chifurga*

VALANDOS: 9—12 ryto

iLANDIE PINIGŲ 
n KURSAS 
Jfianf Lietuvon pe» mua 
'Jo cent. už 100 auka.

Telephone Yards 5834

OR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, TU.

f

250 už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike 
Central Manufacturing 

District Bank

s

SS

Per pastarąjį metą, kadangi gavo užsiganėdiniipą drapanomis, todėl ir pats Įstok 
į Turner Bros, drapanų pirkėjų armiją.

Aplaikčme stebėtino parinkimo naujų 
dingų siutų ant j

Atminimo Dienos 
Siutai su 2-is kelinėmis

nia

už tokią žemą kainą, su kurią negalima pa
lygint, po

$27.50 $33.50
$37,50 $42.50

Už šias kainas pirksite siutą, kuris atsto
vauja kaipo geriausios vertes visame mies
te. Šie siutai išdirbti gerai visoj šalyj žino
mų drabužių išdirbėjų, vartojant naujausią 
moterijolą, vėliausias spalvas ir madas — 
kaipo Kuppenheimer, Hart, Schaffner & 
Marx, Stratford, Fashion Park iv tt.

Esame centrų lengvų, vasarinių ir Palm 
Beach siutų. - ; !
Užlaikome didžiausį pasirinkimą ir pilniau
sią eilę, lengvų, vėsesnių vasaros laikui siu
tų vyrams ir vaikinams už žemą kaina. 

SI2.50 (1 . •
i ir aukščiau

Atdara subatoj iki 10 ir ncdėlioj iki Irai.
» '_____________________

j’r M

TURNER BROS? CLOTHING PO
| GKnBSMHM7 IIIMI... . II I ■^■11---------------------

Corner Roosevelt and Halsted St

Reumatizmas Sausgeie

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; ned skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knygas “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

J lįsti n Kulis
3259 So. Halsted St. Ghicago, III. J

DE. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai priiiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos. 
10929 S. Stato St, 

Chicago. III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Recldencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466
.. " ’ ' 11 " 91 ■

Telephone Yards 5082-

DR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan Si, 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 1M 11 ryte

Ir nuo 5 iki 8 vakare

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir 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

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

!■"■...................R
Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

į

1

$885 
885 

1,115 
1,065 
1,445 
1,315
. 825

Touring
Roadster .....
Coach Sedan
Coach Coupe 
De Luxe Sedan 
De Luxe Coupe 
Light Delivery Car
Disteel ratai duodama prie De Luxe 

SedanDe Luxe Coupe.
Dvidešimts dolerių extra ant kitų 

pasažierinių automobilių modelių.

Visos kainos F. O. B. dirbtuvės.

Dr. J. Jakubauskas
NĄPRAPATH

gydau be gyduolių ir be operacijų
Ofisą perkėliau nuo 11114 Indiana 
Av. po Wv 10901 So. Michigan .Av. 
Vai. 2 iki 7 vak. Tel. Pullman 3385 

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

vakare. Tel. Yards 7344

Reikalingi akiniai
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skaa- 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nadiliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DAVID RUTTER & CO J
Anglis ir Koksai

Pirkią anglis tiesiai iš retai] 
kiemų. Visur pristatėm. * j
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Canal 0257
Naktimi Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

3a.

Louis Geyler Co
.2500 S. Michigan Avė. 

Tek: Victory 7800

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis,' lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

■NAUJAS METASBWWj|
NAUJA IDĖJA®™®

Nauja knygyle, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ......  —

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervinguąio
Kraujo
Šlapumo

ir
Privatinių
Ligų

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir. Chirurgas 

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

8259 So. Halsted Chicago.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiem# 

reikalams

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Cicero, III
Tel. Cicero 2537

'"į

i;

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

(Kampas Moffl-oe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Dr. A. J.JIERTAŠIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

8464 S’o. Halsted St.
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard/1041

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 1C 
iki 1 vai. po pietų.
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” savų nu-

CHICAGOS mylėtinos.

ŽINIOS

Plėšikas nužudė aptieki- 
niiiką Feliksą Jozapaitį 

•Pėtnyčioj apie pirmą valan
dą nakties plėšikus paliepė 
dviem lietuviam ap t ūkinin
kam — F. Jozapaičiui ir G. 
Benošiui iškelti rankas. Tai 
įvyko prie pat Jozapaičio ap-# 
tiekos, 4550 S. Hermi toge. avė. 
Kadangi juodu ne; įsiskubino 
pakelti rankas, tai plėšikas pa
leido šūvį į Jozapaitį. Pulti 
plėšiką, kaip p. Bcnošius pra
neša, niekas nebandęs. Kai Jo- 

• zapaitis pakrito ant žemės, lai 
plėšikas puolė, p. Benošių. Tik 
pastarojo pasipriešinimas iš
gelbėjo jį nuo mirties. Po to

MANĖ ESĄS NUŠAUTĄS.
yVellington nutė- 
kišenvagį paliepė 
bet plėšikas pasi- 
Tadaz policistas 
šaudyti. Plėšikas

Polio istas 
mijęs gatvėj 
jam sustoti, 
leido bėgti, 
pradėjo į jį
vis dar: bėgo ir gal būt butų . lai
mingai savo kailį išnešęs, jei 
staiga nebūt pamatęs, kad jis 
esąs nušautas. Tečiaus polleis
tas priėjus prie jo jį apžiurėjo 
ir neradęs niekur žaizdos jį 
džSlon nusivedė.'

UŽVAŽIAVO ANT GATVEKA- 
RIO, f MIRTINAI SUSIŽEIDĖ.

IBruce VVilkins, 832 So. 1'5 
avė., Maywood, vakar 
rytą - su 
važiavo 
po State 
mirtinai
tapo sužeista sunkiai, bet ne 
mirtinai, 
že visus 
žmones.

anksti 
savo automobiliu už- 
ant gatvekario kam- 
ir Garfield avė. ir gal 
susižeidė. Jo žmona

13 gegužio. Išrinktas J. P. 
Evaldas Mildos Bendroves raš
tininku vietą užėmė gegužio 
9, suprantama, kad taip grei
tai negalima nupuolusį biznį 
pataisyti.

P. J. J. Ilertmanavičius pa
duoda įplaukas nuo pradžios 
192b iki gegužio 1922, kurias 
skaitydamas negali žinoti, dėl 
ko tos skaitlinės visos surašy
tos, o nieko neparodo. Norint 
parodyti biznio eiseną neužten
ka parodyti įplaukos, reik ir 
išlaidų nepamiršti, o tada kiek
vienam butų aišku kokiame pa
dėjime buvo Mildos Teatro 
Bendrovė. Bet matyt p. llertm. 
gerai žino, kad toks rok lindo 
išdavimas butų sunaikinęs visą 
tą užsipuolimą, — tai geriau
sia paduoti įplaukas, o kiek iš
mokėta —kas kam!

—Dalininkas. -

PRANEŠIMAS •

Pranešu savo draugams ir kos- 
tumeriams 
Larid ofiso

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKy
PARDAVIMUI išardomas ga-kad aš iš Liberty

_____ ___ persikėliau į Joseph' rudžius lą.bai pigiai. Visai nau-
Šlikas ofisą po numeriu 3241 S.'jas ir gerame stovyje, atsišauki- 

Meldžiu visų kreip- te:Ilalsted St.
ties prie manės su visokiais rei
kalais po virš 'minėtu adresu. 
Patarnausiu teisingai kaip ir 
pirmiau; mes užšiimam vien tik 
Real Estate, parduodam namus, 
lotus ir mainom namus ant lotų, 
ir lotus ant namų, taipgi ir ant 
farmų. Su tikra pagarba

ANTON VIS^ĄRAS, x 
3241 S. Ilalsted St., aitros luptis

Tel. Boulevard 5066

ASMENŲ JIESK0JIMA1

3934 So. Rockweli St.

SPECIALIS EXKIURŠ1NAS 
į Rio Grande Valley, jie yra sakę, 
kad aš galiu turėti linksmybę visados, 
užlaikyti savo sveikatą gyvendamas 
rojui, sutaupinti nuo $3,000 iki $5,000 
kas metas ant dešimties akrų geriau
sios ir riebiausios žemės. Ar jus ir 
to norite? Ateikite pas mane. Atsi
šaukite nuo 6 iki 9 vakarais.’ Ant. 
Yuskauskas, 703 W.21 PI. Chicago, III.

JIESKO DARBO ■

VYRŲ
REIKIA chipperių ir grinde- 

rių; gera alga — nuolatinis dar- 
basį Interstate Iron & Steel Co. 
118th Street Wofks, South Chi
cago.

REIKALINGAS PATYLĖS KLER- 
kas kokių metų ar dviejų aptiekon. 
Reikalauju paliudynvo nuo aptieko- 
riaus kur yra dirbęs, turi mokėti len
kų kalbą.

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St. 

Chicago, iii.

Gatvekariui išdau- 
langus ir išgąsdino

panešimai

Sužeistasis troj 
Gęrman 

kur jam 
Po 
da

tinai sužeidė.
liko nugabentas 
Deaconess ligoninę, 
liko padaryta operacija,
operacijos apt. Jozapaitis 
atsipeikėjo, bet apie 5 vai. 
to numirė.

tAipt. Jozapaitis yra gerai 
žįstamas chicagiečiams, j 
Bri(lge|n)rto lietuvių kolonijai. 
Keli metai atgal jis ten turėjo

PRISIGIRDYTI, 
NEPAVYKO.

Gcrtrude Powcll, 
Blackstone avc., bandė vakar 
ežere prisigirdyti, bet policistas 
laiku tatai patėmijęs ją išgel
bėjo.

Lietuviu Rateliuose

NORĖJO BET

4928

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

PA J IEŠKAU SAVO SUN AUS 
Martino, aš tėvas Feliksas Pranašas, 
jieškau savo sunaus • Martyno 
kuris išvažiavo iš Chicagos gegužio 
mėnesyje 1915 į Jenkins, Ky. Jeigu 
kas žino apie jį meldžiu pranešti inba 
pats lai atsišaukia. Kurie prhneš 
man apie jį kur jis randasi bus atly
ginta. F. Pranašas, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. Laiškai siunčiant 
turi būt registruoti.

VIDURINIO AMŽIAUS pavienis 
žmogus, jieškau prie namų darbo. Tin
ku prie dabojimo vaikų, mieste, galiu 
būt ir ant farmų. Atūžaukite per 
laišką:

MIKAS GUDMANSKIS, 
2130 North Robey St., ’chieago, III.hieago, III.

REIKIA DARBININKy

REIKALINGAS virėjas, (ku- 
korius) ir veiteris. Gera moke
stis, darbas ant visados.

Atsišaukite:
1841 So. Halsted Št.

V ' --- .... ... —...... .. t...... ..... . .... .... ..  ■ ..... ,

REIKIA INDELIGENTIšĘO VY- 
ro pagelbėt Insurance manageriui va
karais. Kreipkitės tarp 10 ir 1 vai. 
po pietų ai* rašykit

U. S. INSURANCE MUTUAL 
HELP & ACCIDENT CO., 

2816 S. Michigan Avė.

MOTERŲ

Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m 
sukaktuvių upvaikščiojimas įvyks 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos ap vaikščiojime 
dalyvauti. — J, Kutenąs.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužės 28 d., 11 vai. ryte, 
Naujienų name, 
čios 8-tam 
siųsti savo

11 vai.
Kuopos priklausan- 

Rajdnui malonėkite pri- 
delegatus.
— Rašt. Ant. Grabelis, i

JIEŠKAU SAVO PUSESER1Ų, 
Kaziunės Balsieraitės ]7o vyru J. Ju- 
deikienė, Mikalinos Balsieraitės — 
Nemčauskienės, keli metai atgal gy
veno Chicago, 111. ir Stasiunės Anta? 
naičiutės — visos pabina iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Varnių parapi
jos, Gudelių kaimo. Pačios ar kas jas 
žinote meldžiu man pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. J. Antanaitis, 
1107 E. Gent Avė., Johnston City, III.

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo.
dirbtuvė — ____

ACME STAMPING CO.,
119 N. Sheldon.

Gera moderniška 
gera alga.

REIKALAUJAM GERŲ IR TEI- 
singų vyrųvprie Real Estate. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Paty
rimas nereikalingas, gera- mokestis.
UNITED LAND & 1NVESTMENT 

J COMPANY, 
44$4 So. Westem Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI ' 7 PASAŽIERIŲ 

Velio automobilius, Continental moto
ras, 4 greitumų, $300. Parduosiu 
arba mainysiu ant Fordo. Kreipkitės! 
T. Stencel, 566 W. 18th St., antros lu
bos iš pryšakio.

AUTOMOBILIUS PARDAVIMUI 
Reo 7 sėdynių, labai gerame stovyje. 
Parduosiu už $475.00 arba mainysiu 
ant mažesnio; galite matyti bile die
ną po pietų.

3121-27 So. Halsted St.
PARDUODU AUTOMOBILIŲ 

Roadster 6 cil., Continental motor, pui
kiai atrodo, bėga kaip naujas, Par
duosiu pigiai. Atsišaukit Subatoj, 
po 4 vai. vak., nedėlioj visą dieną.

A. WARKALIS,
2^18 So. Union Avė., 

j 1-os lubos ir užpakalio.
k1— -------------- ■ - ■

IPARDAVIMUI 2 automobi
liai Cole 8 sėdynių arba Durt.’ 
5 sėdynių, 1920 metų atrodo 
kaip nauji. Parduosiu pigiai.

2857 W.'39th PI.

PARDAVIMUI Maxwcll, ’5 
sėdynių automobilius, naujai 
pentuotas.

Atsišaukite:
3514 S. Wallacc St.

rTkandai ~

$200 Už “PAGLOSTYMĄ 
ŽMONOS.

Thonlas \Visnicliski, T) me
tų amžiaus, 5010 So. Morgan 
gat., prisipažino teisėjui A. G. 
Adams’ui, kad vieną sykį jis 
“bis-kutį paglostęs” saVo žmo
ną. Teisėjas už tokį jo pasiel
gimą priteisė jį užsimokėti 
2(N) dol. pabaudos ir teismo 
lėšas. Be to dar gerokai pa
grasino, kad jis daugiau nebe-

NORTH S1DE.
o, Ir šis ir, tas.

Orui sušilus ir pavasarių 
lietui palijus, šios apylinkės 
gamta grąžini pasipuošė, žolė 
ir medžiai visur sužaliavo. Ypa
tingai gatvės nuo žaliais la-

žiai atrodo.
Dabar pas mus bedarbių yra

dirba, o kurie kad ir dirba, tai

Park. — L. S. S. 174 kp.Brighton 
susirinkimas įvyks subatoj, geg. 27 d„ 
7:30 v. v., d. F. Karlovo namuose, 
3827 Archer A.ve. Visi nariai, taip
jau norintįs įstoti kuopon,* prašomi su
sirinkti laiku.

F. Karlovo
Visi nariai, taip-

Valdyba.

JIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI ^Ali
nos inteligentiškos ir linksmo budo 
merginos. Aš Csu 20 metų senumo, 
vidutinio ūgio, pamokytas ir rimtas 
vyras.

Atsišaukite laiškais. x 
B. NEVERS,

22 E. UOth PI., Chicago, III.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
prie siuvimo ir lopimo 
ir maišų. Gera alga, 
dirbtuvė. '

Atsišaukite: v
1438 W. 37th

Sčių Judų

dėvėtų tarbų
Sanitariška

st.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmų prie namų darbo, vyras ar 
moteris, patyrimas nereikalingas, 
darbas ant visados.

Kreipkitės:
PETRAS NORKUS, 

St. John, Ind. 
Tel. 25 J 1

jos
uą.

REIKIA pirmos klesos virė- 
(cook) į žydišką restaura- 

Labai gera alga. Alsišaukit 
, S. KĄPLAN, 
1568 Ę>. Kedzie Avė.

REIKALINGAS SIUVĖJAS PRIE 
abelnų vyriško kostumersko drapanų 
darbo.

PETER SMETON, 
212 W. Main St.

Collinsville, III.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėMausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ir paveik
ius. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., |-mos 
lubos. 
———

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, turi būti parduoti į trumpą 

tlaiką ir už pigią kainą, nes savininkas 
greitu laiku apleidžia šitą Šalį. 
‘ Atsišaukite:

4551 So. Fairfield Avc.

Šiaip lietuviai jau santaiko. 
gyvena. Beveik nei kairieji, 
nė dešinieji ant sau nepatinka
mų asmenų nebe užsipilk! i nėj d, 
kaip kad darydavo pereitais 
metais.

Garfield Parko Lietuvių ir Moterų 
Pašelpinis Kliubas rengia prakalbas. 
Kalbės kap. Natkevičius, subatoj, ge
gužio 27 d., 7:30 vai. vakarą, Engels 
svetainėje, 3720 W. Harrison St. Kvie
čia visus atsilankyti. — Komitetus.

APSIVEDIMAI.

KAZIMIERAS 
STANKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 25 d, 8:30 vai. ryto. 
Lavonas randasi 1400 N. Ash
land Avė. Včlionis paliko di- ■ 
ileliame nubudime savo moterį 
Elzbietą, sūnų Juozapą Ameri
koj, Lietuvoj dukterį Antosę ir 
tėvus. Amerikoj brolį Antaną 
|r seserį Jievą.

Laidotuvės įvyks gegužės 29 
d., iš narrių 9 vai. ryto į Tau
tiškas kapines.

Visas gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvė
se. |

Kviečia nubudusį moteris, 
Elzbieta Stankevičiene.

Gegužio 21 JLiuosybes sve
tainėj vaikų draugijėlė “Bijū
nėlis” surengė šio sezono pas
kutinį šaunų vakarą. Vakaras 
visais žvilgsniais pavyko ge
rai. Programas buvo gražus 
ir susirinkusiems suteikė ne
maža pasigerėjimo. Jis susi
dėjo iš dainų, ' piano ir smui- 
kos solų ir mergaičių šokių.

Reikia pažymėti, kad prie 
šia vakaro pr^gramo sunen- 
gjmo dauginsią pasidarbavo 
mokytoja Agota Viščiuliutė ir 
pianistė Aldona Rūginte.

Draugijėlės pirmininkas Da
nilevičius trumpai 
kokią 
kams
Taipgi pranešė, 
kslo sezonas užsibaigė ir. kad 
sekamas prasidės po vasaros 
karščių tada, kada vaikų tė
vai nfibąlsuos.

Vakaras davė vaikų draugi
jėlei gražaus pelno.

Kaip girdėt, Draugijų Sąry
šis rangia išvažiavimą į Jeffer
son miškus ryto, geg. 28. Tai 
bus dar pirmas norlhsidiečių 
išvažiavimas šįmet.—K. Kūgis.

Roseland. — A. L. D. L. D. 79 kp. 
rengia nedalioj, geg. 28, Išvažiavimą į 
Washington Hcights miškus, tarp 107 
gat. ir Viųcennes' Av. Visus kviečia
me atsilankyti.'

— Rengimo Komisija.
------------------------------------------- fr , '

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žele Pašelpos Kliubas rengia nedėlioj, 
geg. 28 d., puikų pikniką Stickney 
Park darže, Lyons, 111. Pradžia 11 
vai. ryto. Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti.. — Komitetas.

ti. D. L. K. Vytauto mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 28 d,, 
2 v. po pietų, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

— Nut. Rašt. N. Klimauskas.

North, Sules Draugijų Sąryšis ren
gia nedėlioj, geg. 28, Gegužinį išva
žiavimą į Jefferson miškus, toj pačio, 
vietoj, kur buvo pereitais metais. 
Kviečiame gausiai atvažiuoti.

— Komitetas.

paminėjo 
naudą “Bijūnėlis” vai- 
suteikė jų auklėjime, 

kad šis mo

S. A. L. Ex-Kareivių Centro susi
rinkimas bus pirmadienį, geg. 29, 8 
v. v., pirmos kp. skaitykloje, 4603 S. 
Marshfield Avc. Visi malonėkite su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalu 
aptarimui. — Valiyba.

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

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės 1 Atsišaukiančios tu
ri būti nesevęsn?8, kaip 35 metų; aš 
esu vaikinas ^8 metų. Mylinčios'mer
ginos šeimynišką gyvenimą, malonė
kite atsišaukti ir savo paveikslą pri
siųsti. Atsišaukite Naujienų Skyriun 
3210 So. Halsted St. num. 115.

aip 35 metų; aš

J1ESK0 PARTNERIŲ
REIKALINGAS PARTNERYS SU 

$1,000 prie švaraus biznio; gera pro
ga, geistina toki’s, kuris turėtų palin
kimą prie Real Estate. Atsišaukite 
į Naujienų Skyrių Town of Lake 
num. 11, '

1614 W. 4Gth St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJIMUI VIENAM 

vaikinui kambaris su ar be valgio. 
Bute yra elektros švosa ir maudynės. 
Gera transportacija, gera proga mi- 
linčiam tyrą orą. Prie mažos šeimy
nos.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Atsišaukite:

W. J. STANKŪNAS, 
Photographcr 

f 3315 So. Halsted St.

REIKIA VYRŲ, gera alga, 
nuolatinis darbas norinčiam 
dirbti. ' •

4031 Ogdcn Avc/

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supi'anta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis įr kambaris. Tuoj atsišaukite 

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY,

M718 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIO BUČE
, i

rįb ir draiverio.
Darbininkų Vartotojų B-ve 

2005 Lake S L, 
Melrose Park, III.

REIKIA paprastų darbinin
kų j sle<4 yard $4.00 į dieną. 
CONfCRl£TE ENGRNG. CO.

1926 So. 52nd Avc.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai geram® stovyje, galima pirjeti 
atskirai ar visus sykiu. Pardavimo 
priežastis turiu apleisti miestą.

Atsišaukite:
2121 W. 23rd Place, 

2-ros lubos
PARDAVIMUI RAKANDAI SY- / 

kiu ar atskirai, nes turiu apleisti mie
stą visai trumpame ląike. Pasisku- 
binkit. A. Giriter. 4901 So. Eddy St. 
Tel. Kildare 3989. Matyt galima nuo 
6 iki 9 vai. v^k.
' PARDAVIMUI GRAŽUS 8 ŠMO- 
tų priekinio kambario valour setas. 
Kainavo $450, parduosiu pigiai, taip
gi gražią floor lempą.

47Q1 Park Avė.
Phohe Austin 7003

JIEŠKAU -SENOS MOTERIES 
prižiūrėjimui 4-rių metų mergaites, 
kambaris ir valgis; geros sąlygos. 
Atsišaukite greitai.

3018 W. 39th St., 
arba Pershlng Road 

1 -mos lubos

'REIKIA paprastų darbinin
kų dienomis ar naktimis. 
Corn Products Refining Co., 

63 St. & Archer Avc, Argo, 111. 
........................... ................

PARDAVIMUI barbernėą 2 
krėslai, fikturiai, sinka ir 100 
abrusėlių. Parduosiu visai pi
giai.

1971 Canalport Avc.

RĘIKIA JAUNŲ MERGINŲ 
metų ir senesnių — operuptojų 
spėka varomų siuvamų įlašinu, 
latinis darbas.

VVESTERN BAG & BURLAP
2437 W. 14th Street

16 
prie 

Nuo-

CO.

AUTOMOBILIAI
VISUOMENĖS ATIDAI

Paminėjimui metinių su- 
kąktuvių

PETRO YEČIĄUS
Žiauri mirtis išplėšė jį, pa

čioje jaunystėj 36 m. amžiaus, 
Iš musų tarpo. Musų liūdnumas 
ir ilgėjimas vienus metus mums 
padarė sunkiausiais amžiais. Il
sėkis brangiausis musų numylė
tini. Tavo atminčiai mes sodin
kime rožes ir lelijas ant tavo ka-' 
po ir jafe laistysime savo ašaro
mis iki gyvi busime. Nei pa
saulio turtai, nei gamtos gra
žybės negali musų paliuosuoti 
nuo liūdnųjų ilgėsiu ir gailes
tingųjų ašarų.

Brangus giminės, draugai ir 
pažįstami malonėsit dalyvauti 
metinių sukaktuvių apvaikščio- 
jirne gegužio 30tą d., 1922, bus 
pastatomas paminklas. Pasiti
kėdama tamstų dalyvavimu iš 
kalno tariu širdingai ačiū. Lie- 
kava nuliudusios 
Ona Yačiene, numileta moteris | 
Alena Yačiute, numileta

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choro 
visuotinos repeticijos įvyks nedėlioj, 
gegužio 28, 2 vai. po pietų, Fellovv- 
ship svet. Visos choristės malonėki
te susirinkti. — M. M. Juodis.

Adomo ir Jievos Draugija ir Laisves 
Lietuvos Pašelpos Draugija susivieni
jo po vardu Lietuvos Laisvės Kliubas 
No. 1 Pašelpos ir pilitikos Vyrų ir 
Moterų. Susirinkimas, įvyks nedė- 
lioj, gegužio 28, 1:30 v. po pietų.
McKinlėy Park syet. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti ir užsimokėti savo 
duokles. — Nut. Rašt. A. Juzaitiene.

332 W. 58th St. 
Wentworth 2835

IšSIRENDAVOJA KAMBA 
ris vienam arba dviems 
kinaips.

3240 S. Union Avė.

vai

REIKIA 50 MERGINŲ dirb
tuvės darbui —- nuo šmotų — 
gera alga, nuolatinė vieta. «

Laimė baladoja į jūsų duris. •
Patterson, 7 sėdynių tuoring auto

mobilius, 1921. Šis automobilius pil
nai atrodo kaip naujas; įrengtas 5 
dratiniais špykiais ratais ir cord ta
leriais, bamperiu priekyj ir užpaka
lyj, spot light, motoro meteris. Tiką 
malevotas šviesia maroon spalva su 
baltais ratais. Lengvai važiuot, leng
va valdyt už paaukavimą. 
matyt

3209 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0261

PARDAVIMUI kalbamų ma
šinų ir .elektrų skalbiamų ma
šinų krautuvė, visai mažai sta- 
kp ant rankų, parduosiu pi
giai.

.1851 S. Kedzie Avc.

Galima

American Insulated Wire Co., 
954 W. 21-st St.

DEL P. J. J. HERTMANAVL 
ČIAUS SKELBIMŲ.

(Atsiųsta)
Naujienų No. 121 p. J. J. 

Ilertmanavičius ilgiausiu strair 
psniu užsipuola ant dalininkų 
Mildos Teatro Bendrovės,* ku
rie metiniame susirinkime buk 
pradėję veržtis į jiems nepri
klausančias vietas, ‘•kur rašti
ninku, iždininku ir menežie- 
riunf buvo p. J. J. Hertmanavi- 
čius. Mat dagininkams parei-

Bridgeporto Draugijų Susivienijimo 
mėnesinis susirinkimas įvyks panedė- 
lį, geg. 29, 8 v. v., Mildos svet., 3140 
So. Halsted St. Svarbių reikalų de- 
ei, visi delegatai malonėkite laiku su
sirinkti. — Rast. J. Balčiūnas.

Garfield Parko Lietuvių vyrų ir mo
terų Pašelpinis Kliubas rengia pra
kalbas. KalbėiT kap. Natkevičius, su- 
batoj, gegužio .27 d., 7:30 vai. vaka
rą, Engels svetainėje, 3720 W. Harri- 
son St. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

OETRCIT, MICHIGAN
West 1394 Remi. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Bulchiunas ’pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th «t., 9509 Cardoni
Detroit, Mich.

ba, p. J. J. H. labai nepatiko, 
nes jis manė, kad tos visos Ben
drovės'Valdybos vietos* tik jam 
vienam priklauso.

P. J. J. Ilertmanavičius nu
rodo Teatro puolimą iš gegu
žio 10, 11, ir 12 1922 nu Ta 
garbe ir priklauso p. J. J. II., 
nes tai buvo jo rundo paliki
mas, nes atskaitą išduoda iki

Lietuvių švietimo D-jaf reiiįjia pra
kalbas su krutamais paveikslais ne- 
dėlioj, geg. 28, 8 vai. vak. Reymond 
Chapel salėj, 816 W. 31 gatvė. Kvie
čiame gausiai susirinkti. •

— Valdyba.,

D-ro V. Kudirkos D-jos mėnesinis 
susirinkimas bus laikomas fcubatoj, 
geg. 27, 8 v. v. Meldažio salėj. Visi 
nariai kviečiami susirihkti. Be kita 
bus rinkimus darbininkų šeimyniškam 
piknikui. — Rašt. J. Makauskas.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas bus laikomas su
batoj, geg. 27, 7:30 v. v. Ūkelio salėj, 
3436 Auburn Avė. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti.

— Rašt. J. M. Vainauskas.

IŠDUODU KAMBARĮ vaiki
nams .ar dviems merginoms. 
Kambariai šviesus, dideli, elek
tros šviesa ir maudynė. Atsi
šaukite:
3237 Auburn Avė., 2-ros lubos

REIKIA MERGINOS abcl- 
nam namų darbui. Pašaukit 
telefonu: Rockvvell 4547.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI STUDEBAKER 
trijų pasažierų automobilius. Par
duosiu visai pigiai. Viskas naujai 
pertaisytas — bėga kaip naujas. Tu
riu parduoti į tnimpą laiką. Savi
ninką galima matyt dienomis iki b 
vai. vak. 1823 So. Ruble St., 2-os lu
bos, priekis.

PARDAVIMUI PATERSON 1920 
jrt. 6 cil. Continental motor, Delco 
llnition. Nauja’ maleva, geram 
vjA žema kaina. t
^Kreipkitės:

F. W. NAIKELIS, - ' 
3252 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Yards 2544.

PARDAVIMUI
BEGENĄS. Pardavimui ken- 

džių, notion, icc cream ir tt, 
krautuvė .Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant 
Vietos. 4105 A'lbany Avė.
......  ■! 'i' ■ ............................- ..... ■ ............ '

EXTRA — EXTRA
Pardavimui No . 1 didelis, su 

dviems stalčiais ir elektro National 
Rcgistcris ir Siburg elektrikinis pia
nas; atrodo kaip naujas, ir gera Rea- 
ding deska. Visus parduosiu už pri
einama kaina. Atsišaukite: 3150 Sp. 
Halsted St. ant Bridgeporto.

sto-

ISRENDAVŪJIMUI
PARENDAVOJU VIETA DEL 

biznio, — drukstorio ar kjtokio kartu 
ir 6 kambariai dėl gyvenimo, 
davosiu kartu arba atskirai.

Atsišaukite:
2020 — 137th St., 

-Ihdiana Harbor, Ind.

Paren-

ĮIEŠKO kambarių
• NORIME GAUT RENDAVOT 5 
ar 6 kambarių flatą Grand Works 
centre, Cicero. Mokėsime gerą ren- 
dą. Taipgi norime gaut rendavot 2 
ne furnišiuotu'kambariu, toje pat 
apielinkėje. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą num. 43.

JIEŠKAU KAMBARIŲ 6—5, KAD 
butų 3 miegamieji kambariai, murįnis 
namas ant Bridgeporto arba Wcstern 
Avė. Kais turite tokius kambarius 
meldžiu pranešti.

Tel. Boulevard 9568

REIKIA BUČERIAUS TARPE 20 
arba 25 metų. Mokantis lietuviškai, 
angliškai ir lenkiškai kalbėti, 
latinis darbas.

Atsišaukite:
1345 So. 49 Avc.

Cicero, III. .

Nuo-

REIKIA VYRO DIRBTUVES 
DARBUI.

MARTIN SENOUR 
2520 Quarry St. 

arti Ilalsted ir Archer Avc.

REIKIA 3 beilerių. Gera al
ga. Nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
SMITU & OGUSS, 

2633 W. Roosevelt Rd.
REIKIA j GELEŽIES ATMATŲ 

kiemą darbininkų: shcarmano ir kito 
■ dirbti prie clektrikinio garriko.
i Kreipkitės:

SEFFREN SŲRAP IRON CO., 
213 N. Halsted St.

PARDAVIMUI Ilaynes 7 sė
dynių automobilius pirmos kle- 
sos stovyje. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Kreipkitės:

G. P., 618 W. 31st S.t

PARDAVIMUI SAL1UNAS SU 
rakandais arba be rakandų ir kamba
riai dėl gyvenimo, renda $30.00, lysas 
3 metų, visokių tautų apgyvanta, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

Atsišaukite:
) 3759 So. Wallace St.

. PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 15 metų, tarpe maišytų tatftų, 5 
kambariai dėl gyvenimo, didelis jar
das, garadžius, renda viso. $40, kartu 
arklys ir vežimas. Nemokantį biznio, 
išmokinsiu. Atsišaukite į Naujienų 
ifisą Box 40.

GERA PROGA

Parduodu 1 troką ir išdirb- 
ledų biznį, viela Brighton

Park. Turiu parduoti 
lodei parduosiu pigiai.

PARDUODU PUSE SALIUNO, 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas- 
parduoti greitu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ai^t vietos. Atsišau
kite į Bridgeporto Naujienų ^Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

0458

PASAŽIERIŲ 
Visas pertaisy- 

Pardupsiu la-

PARDAVIMUI 5 
Buick automobilius, 
ta, dirba kaip naujas, 
bai pigiai. Atsišaukite subatos va
kare, nedėlioj arba utaminke pe? die
ną. 4516 So. Fairfield Avė. 4 blogai 
į vakarus \nuo Western Avė. 2-rbs 
lubos. >

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
riausioj vietoj ant Town of Lake — 
Elijosiaus name. Didžiausia svetaine 
ir ruimai dėl gyvenimo. Prieinama 
kaina.
' . 1809 W. 46th St.

Phonę Lafayetie 4068 • •
GERA LAIMĖ LIETUVIAM^

Pardaviirfui sahunas prie pat dide
lės šapos. Visokių tautų apgyventa. 
Parduosiu visą arba pusę. - ,

901 W. 37 St. — šdninės durys
, Tel. Boulevard 7447

: ;_________ ____________ _____________________________ ___ 1 .
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NAMAI-ZEMENAMAI-ZEME.PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEMENAMAI-ZEME

MORTGECIAl -PASKOLOS

10WŲ

$250.00

MOKYKLOSviena Wisconsin, antra

žastis

8th SE

LUCAS

LEVESKIO MOKYKLA

NAMAI-ZEME

Union Avė. Bole 2

DIDELI LOTAI
50x131 pėdų

su 3 
neša 

priei- 
į kitą

DIDŽIAUSIA , 
Mokykla Chicagoj

namo.
$1,900

i 10 metų, 
maudynes, 

drabužiams 
lotas, puikus

Didelis , bargen 
mas su 
parkų, iieKi' 
G kambarius 
šildoma

NAUDOKITĖS PROGA KADA JI 
BALDOSI Į JŪSŲ DURIS

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Uz 6%

F. SZEMET, 
4217 Archer Ave.

A. KAZLAUSKAS
1808 S. Ashland Ave

5 ir G kambariai — 
—i visi naujausios 

randasi 62nd ir So. 
arti Market Bark. $10,500.

C. P. SUROMSKI & CO 
3346 So.’ Halstcd St.

Chicago, III.

PUIKIAUSI MARQUIET 
TE NAMAI, 30 PŪDŲ 

LOTAI PIGIAI

šių, Suvienytų Vai s
ZnomŪM,” ' dailiar»ly»-
t«R ir tt.

Mokinimo valandos t nuo 0 ryto Iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. , 
8106 80. HALRTED RTM CHTCAOG.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai anfliikos ir lietuviikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystfcs, ste
nografijoj typewriting, pirklybos tei- 

___ ;_____ "/itiju istorijos, abel- 
istorijos, geografijos, politikinis

is klesos.
OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Mokina Lietuvių 
Grammart School( 
Prekybos dalykų 
kvotimų 
mokyklas 
to iki 4:00 p.p. Vak. 
Nedaliomis 
V.p.p

Tel. Rcpublic 0063 
Ofisas atdaras vakarais ir nedalioms

PARDAVIMUI 2 lotai Brigl 
ton Parik. Klauskite:

4558 So. Sacramcnto Ave.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
vieta, tarpe maišytų tautų. Parsiduo
da pigiai 2 pagyvenimai ant viršaus 4 
ir 5 ruimų.

Kreipkitės:
7300 So. Chicago Ave. 4 ■

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO 
sėmė, su visais rakandais, 2 kamba 
riai pragyvenimui, biznis gerai išdirb 
ta ir viskas parsiduoda cash, parda 
vimo priežasti patirsite ant vietos.

1334 W; 61 St a

PARDAVIMUI pieno stotis 
Turiu parduoti pigiai ir greitai 
Priežastis pardavimo — liga.

2241 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI grosernės biz 
nis labai gerai išdirbtas 
žastis pardavimo 
duosiu už prieinamų kainų. At 
sišaukite: 505 W. 32nd St.

pardavimui Pietinėj dalyj 
miesto, 2 kampiniai lotai 60x125 ir 2 
biznio lotai puikiausioj Chicagos apy
linkėj, tik vienas blokas fino Mafųuet- 
te I’aik. Parduosiu pigiai, nes turiu 
greit apleisti šią šalį. * 

JOS. KEN1RA, 
819 W. 33rd St.

ką. ■ Todėl pasiskubinkite, — 
mąs tas laimės.

Kreipkitės pas,
FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Ave.

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAU- 
tuvė pardavimui. Didžiausioj lietu
vių kolonijoj. Pardavimo, priežastis 
— nemoku lietuviškai kalbėt.

3244 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
namas 
vieta graži, 
ir rakandus

PARDAVIMUI/saliunas, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Aplinkui 
dideles šapos, galės pirkti visų, 

• arba pusę. Atsišaukite: 2259 
W. 13 St. Tel. Cana-1 3553.

2 FLATAI $5,300, po 6 kam
barius, elektra, maudynės leng
vos išlygos, gera vieta. Pirk 
greitai. C. P. Suromski & Co., 
3346 S. Halsted st., Chicago, III.

KAS TURITE NAMĄ
. PARDAVIMUI

Noriu pirkti namą vieno ar dviejų 
pagyvenimų Brighton Parko ar kito 
apielinkėje.

Kreipkitės laišku sekančiai į Nau
jienų ofisą num. 42.

PARDAVIMUI OMAHA BUČE-R- 
nč labai pigiai. Biznis cash. Į sa
vaitę įeigų iki $1,000, 2 metų lystas. 
Ice Box, fixtures kainuoja daugiau, 
negu visas biznis.

J. ROCHANSKI, 
3120 So. State St.

PARSIDUODA NAMAS IR 2 LO- 
tai lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
toje. Namas randasi gana geroje 
vietoje 
lengvų išsimokėjimų 
kampas Moody Ave. ir Archer Ave 
Phone Prospeet 2856.

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU 
rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi 
giau. Vieta visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo > Važiuoju Lietuvon 
pasiskubinkite pasinaudoti proga.

Atsišaukite:
1400 So. Union Ave.

$75 cash, 
nosį. Toki 
miesto.

PARDAVIMUI NAMAS BRIGH- 
ton Park apielinkėje; įnešti reikia vi
sai mažai, o likusius ant labai leng
vų išnvokėjimų. J 'mainus priimsiu 
automobilių arba lota. Priežastis 
pardavimo išeinu ant ūkės. Savinin
kas ant 1-mų hibų. Matyti galima 
vakarais ir nedaliomis iki dvylikai. S. 
Warpot, 2908 W. 38th PI.

NAUJIENOS 
PIRK SAU NAMA DABAR — DAUG 

SUTAUPYSI

Atpiiksime sekančių bendrovių šė- 
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės, 
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fire Ins. 
Vaisi jos; o taipgi: 
Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

už savo šėrus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds «
25 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu greitai ir 
pigiai. Biznis cash. Pardavimo 
priežastis, nes turiu kita biznį.

2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
namu, arba be namo. Daromas cash 
geras biznis. Naujas namas, moder
niški įtaisymai: elektra, maudynes, 
geradžius dėl dviejų mašinų, didelis 
bargenas. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Atsišaukite.

5752 So. Racine Ave.
DIDELIS BARGENAS

“CHIKEN FARM* 16 lotų, 7 kam 
barių namas; 1 karvė, 20 vištų. Kai 
na tiktai $3,800.

Kreiptis į
M. JyKIRAS & CO., 
3331 So. Halsted St. '

PARDAyi^UI ICE CREAM IR 
saldainių kbautuvė. 5 gyvenimui 
kambariai, geroj apielinkėj, 2 metų 
yąas, rendos $25.00. Pardavimo prie- 
_Uj — liga. •

8642 So. ParnelI Ave.

pats save išsimokės
Norintis gero na-

PARSIDUODA labai pigiai namas 
ir* 2 lotai; medinis 2 pagyvenimų po 
4 kamb., 5 met. budavotas, cimentuo- 
;as beizmantas. Maudynės ir elektros 
šviesa,’iirti Šv. Kazimiero vienuolyno 
rražioj labai vietoj parsiduoda už 

$6,500 vertės $7,500, savininkas aplei
džia miestą.- Galimą- matyti savinin- 
cą nuo 10 iki 12 ir nuo 5 iki 7 v. v. 
nedėlioję visa dieną, 6832 S. Camp
bell Ave;

• -PAR DAVIMUI muminis na
mas, 5 kambariai, elektros 
šviesa, 2 lotai.
SPECIAJJŠKAS BARGENAS.

C. K. CATILIUS 
3012 W. lllth St.

Viskas pagal šių dienų ma- 
Namas randasi 44 netoli Arcsęr 

Rendos neša $80.00, į menesį.

5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

kambarių stuoba —. $1,500

likusius po $5 į mė
totai dydžio, kaip ir

EXTRA BARGENAS — PARDA- 
vimui labai pigiai saldainių tabako ir 
groserio krautuvė, su pagyvenimu. 
Renda pigi. Proga padaryti pinigų. 
Turiu parduoti greit nes važiuoju į
Lietuvą. ’ ,

332 Kensington Av., 
Kensington,’ III.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, du lotai, beizmentas 
gasas, pečiaus šiluma. Kaina 
$7,500. 2323 W. 35 PI, netoli 
AVf^tern Blvd, Ist fl. rcar.

urna, garadžius; prieinama 
išlygos pagal sutarimą.

L. KETTEL,
2227 LihvergncAve.

, Phone Albany 3923

PERKAM IR MAINOM 
namus, farmas, lotus, bučernes ir gro- 
sernes b’e skirtumo, ką tik neturė
tumėt. Padarom greitai, pigiai ir 
gerai.

3241 So. Halsted St. Antros lubos 
Telephone Boulevard 5066

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vaka: 
MUNSON SCHOO

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatescn krautuvė, biznis išdirbtas 
per daugelį metų, gražiam rezidenci
jų centre. Pragyvenimo kambariai 
prie krautuvės. Dėlei nesveikatos 
parduosim pigiai.

M. J. DAMIJONAITIS, 
1212 E. 55th'St.

80 AKRŲ FARMA WISCONSIN 
valstijoj, 50 mylių nuo Milwaukęe, 
Wis. Žemė visa gera, laukai apsėti, 
budinkai kaip nauji, labai gražus so
das; 15 melžiamų .karvių, 1 bulius, 2 
telyčios, 4 arkliai, 2.4 avys, 18 kiaulių, 
vištų, žąsų — 
tik reikalingos.
Chicago. Farma neišmokėta. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku. Savininkas. 
Mike Sporinis, Box 42, St. Cloud, Wis.

PARDAVIMUI bučernė ir 
osernė, taipgi yra ir trokas, 
rį galės pirkt jei norės. Kreip
us į Naujienas num. 39.

PARDAVIMUI SALIUNAS: VIE 
ta apgyventa lietuvių, senas biznis 
gbrai išdirbtas ir bianjs gerai eiha. 
Gali pirkti visą arba pusę. Parda- 
vimo priežastis, einu į kitą biznį. Tu
ri būt parduota greitu laiku.

1’737 So. Union Ave.

‘PARDUODU 80 AKRŲ DERLIN’- 
gos juodžemės; 55 akrų dirbamos ir 
20 ganyklos ir 5 akrai miško. Ūkė 
aptverta, upelis bėga per ūkę, visi ge
ri budinkai, naujas namas ir obuolių 
sodas, laukai užsėti visokiais javais 
visos ukiui reikalingos, mašinos gera
me stovyje, 5 karvės melžiamos ir 4 
telyčios, 2 geri arkliai, 2 veislines 
kiaulės. 9 paršiukai, 100 vištų ir 300 
(šimtai) vištukų, ančių ir antukų ir 
karves varyti šuva visokių vežimų su 
visais fomišiais ir gyvuliais kaina 
6600 dol. įmokėti reikia $4,000, o li
kusia ant 5 metų. Priežastis parda
vimo, važiuoju į Lietuvą. Kreipkitės 
prie savininko:

S. MARKEVICZ,
Fountain,, Mich.

DIDDŽIĄUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARK

Pardavimui "naujas- mūrinis namas 4 
pagyvenimų po 4 kambarius: elektros 
šviesa, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbynės ir viskas įtai
syta pagal vėliausios madės, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažes
nio namo, loto, automobilio, arba ko
kio biznio. F. J. Sžemet & Co., 4217 
Archer Ave.

SKUBĖKITE. ČIA YRA BARGE- 
nas. Parsiduoda mūrinis namas, 3 
aukštų, garu šildomus, elektros švie
sos, maudynės ir kiti visi naujos ma
dos įtaisymai. Namas randasi gra
žioje apielinkėje. Kaina $9,000.00 
ant išmokėjimo; reikale kreipkitCs 
pas, A. Grigas, 3114 S. Halsted St.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

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

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, anglų apgyventa. 
Priežastį* pardavimo patirsite 
ant vietos, 6057 So. State St., 
Tel. Englevvood 1529.

TOLI AR ARTI
naujas muro na- 

p\iikiausiais įtaisymais arti 
aviu kolonijoj, 2 flatai po 

karštas vanduo ir garu 
Priežastis pardavimo mir- 

už $8,700.
' KLEM. WIDZES
3255 So. Halstcd St.

Mokinkis dressmaking.
Braižymp ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

valeI^cIne
BRES'SMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI PIGIAI RESTAU- 
ranas prie biznio gatvės. Biznis iš
dirbtas, proga padaryti pinigų. Ren
da pigi. Atsišaukite greit, nes turiu 
važiuot į Lietuvą.

’ T0822 S. Michigan Ave.

PARDAVIMUI PALOS PARKE 
išfurnišnioti arba ne labai puikus 7 
kamabrių namas; lotas 165x300, prie 
West 86th Ave ir 123rd St. 
M r. Pierce.

PARDAVIMUI grosernė, 1; 
bai pigiai. Tur būti parduota 
savaitę laiko. Priežastis, cinu 
didesnį biznį.

4349 So. Ilcrmitage Ave.

PARDAVIMUI KIMBALL GROJI- 
klis pianas, geram stovyje, kaip nau
jas, daugiau kaip 3 tuzinai rolių, ge
ras parinkinvas. Kaštavo $1,000, par
duosiu už $400, nes turiu parduoti 
greit.

5359 ’S. Morgan St. 2 fl. front

BARGENAS REAL ESTATE
5 kambarių medine bungalovv, fur-

naso šiluma — $5,000. — '
6 kambarių mūrinis bungalow, kar

što vandenio šiluma $7,250.
2<Ylatų garo šiluma, nvuras $10,500 

cash ar išmokėjimais.
Taipgi daugiau bargenų tuščių ir 

įrengtų.
O’NEILL & HYNES,
5556 S. Kedzie Ave. .

PARDUODU NAMĄ SU SAL1U- 
nu ar mainysiu ant mažesnio namo, 
rendos neša $96.00 į mėnesį. Noriu 
parduoti greit todėl parduosiu pigiai. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą, 3210 So. 
Halsted St., num. 114.

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdąra dienom ir.vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING

SCHOOU
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampan Lake Str.. ant 4 lubų.

$10,000.00 PELNO!
Aš turiu progą kur į trumpą lai

ką, be jokio riziko kas nors uždirbs 
$10,000.00. Reikia turėti apie $5,0(K) 
cash. Kas norite gerą “garage” la
bai geroj vietoj ir labai pigiai, tai 
creipkitės tuojaus į /

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, už pusę kdinds, 2> pagyve
nimai po 5 ir 6 kambarius, elektros 
šviesos, vanos, augštas cementuotas 
beismantas ir kiti ‘ visi moderniški 
įtaisymai. Namas vertas $12,000.00 
parduosiu už $8,600.00, reikia įnešti 
tiek kiek kuris turės, arba priimsiu 
lotą, kaipo pirmą įmdkėjimą. Randos 
neša $90.00 į menesį, todėl nėra abe
jonės kad namas 
j trumpą laiką, 
mo.

Kreipkitės pas 
FRANK 

4116 Archer Ave,

GRAŽUS IR PIGUS
2 aukštų mūrinis namas su labai 

gražiu porčiu ir vaisingų medžių pri
sodinta, žolyhų užpakalyje. Randasi 
ant Brighton Bark. Turi maudynes, 
elektra, dubeltavus bedruimius, etc. 
Kaina tik $7,300. Galima šį beveik 
naują namą nupirkti su $3,000 įmo- 
kčjimo. *

Kampinis puikus beveik naujas 
dviejtį aukštų mūrinis namas, 4 flatai 
ir 2 karam mūrinis garadžius iJ gat
ves įvažiuojama. šis namas yra 
Sitam apšildomas, su miegamais por- 
čiais, bieližnos plovyklomis, basemente 
ir kitais parankumais. Randasi South 
Side Auburn Park. Rendos $280 per 
menesį. Kaina tik $21,000. {mokėji
mas pagal sutarties.

Gražus naujafe mūrinis namas netoli 
klioštoriaus 'tarp Western ir Kedzie, 
2 aukštų, Vėliausios mados, sun pai<i 
lors ir kiti parankamai, steam apšil
domas. Kaina tik, $11.000.

Del platesnių žinių malonėkit kreip
ties pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 Wcst 35th St., Chicago.

(arti Halsted Baltas Namas)

PARDAVIMUI RESTAURACIJA, 
lietuvių ir kitų tautų apgyvento j vie
toj Town of Lake, biznis geras, rei
kia įnešti $2,000, o likusius ant leng
vo išmokėjimo. Kreipkitės į Naujie
nų Skyrių Town of Lake: 1614 W. 46 
St. nuo 12 vai. iki 8 vai. po pietų. 
Klauskite S. Paukšta.

Pardavimui naujas mūrinis nSmas 
4 pagyvenimų po 4 kambarius: elek
tros šviesa, vanos, augštas cemen
tuotas beismentas ir kiti visi naujau
sios mados įtaisomai. Namas ran
dasi geroje, vietoje, netoli Brighton 
Parko teatro. Mainysiu ant farmos, 
loto, drabužių krautuvės, arba mažes
nio namo. Pardavimo priežąptis yra 
labai svarbi, ir namas turi būt par
duotas arba išmainytas i trumpą lai

kas pir-

Galite išmokėti mėnesiniais mokės 
čiais. Perkame’ bondsus notas ii 
kontraktus. .

PARDUOSIU BUČIERNĘ 
grosernę, arba mainysiu 
automobilio.

704 W. 69th St.

PARDAVIMUI VALIŪNAS, VI 
sas arba pusė. Visokių)tautų apgy 
ventoj vietoj. Biznis daromas ne 
blogas. Priežastį pardavimo patirsi 
te ant vietos. ,

Atsišaukite:
5339 SoĄHalsted St.

PARDAVIMUI VAISTINĖ (DRUG 
store) labai prieinama kaina, lietuvių 
apielinkėj. Lįetutfškai kallf.intis, lai 
atsišaukia.

B. Ą. GALS PHARM^UY,
S. W. kampas Lake St’. ir 19th Ave. 

Melrose Park, III.

visos mašinbs, kokios 
Mainysiu ant namo

Oliver Šilinge r Co s., bunga- 
parko skyriaus.

PARDAVIMUI PIGIAI 5 KAMBA- 
rių namas ir 2 lotai: yra kelios jau
nos obelys, vanduo miesto,* cimento 
šalygatvei, gera vieta — kas nori 
paukščių laikyt. Puse bloko nuo 
Archer Ave. Imkit Archer Cicero 
gatvekarį. z •

5125 So. Tripn Ave.

NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS! 
•2 augštų muro namas fumasu šil

domas po 4 ir 5 kambarius, elektra, 
maudynės ir kiti parankumai. Kai
na $6,500 vertas $8,000.

2 augštų muro namas 5 ir 5 kam
barių 5 metų senumo su vėliausiais 
parankumais ir dviem automobiliams 
garadžius. Savininkas eina į biznį 
kaina $7,800 vertas $9,500.

7 kambarių namelis su elektra, 
maudynė ir kitais parankumais. Kai
na $3,500.

Turime daugiau visokių namų ir 
lotų ant lengviausių išmokėjimų.

Atsilankykite pas
J. N. ZEWERT & CO., t 

4400 S. Kedzie A v., prie Archer A v.

PARDAVIMUI SU BARAIS SA- 
liunas geroje vietoje, prie didelių 
dirbtuvių. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

Atsišaukite:
4250 So. Ashland Ave.

PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 
sąlygoms 2 flatų, po 5 kambarius na
mas; 2 flatai po 4 kambarius, apačio
je gyvenimui kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace St. Phone 
Boulevard 8979.

• DU KAMPINIAI LOTAI 50x126 
pėdas, $2,300 visai išvalyti, 40th PI. 
ir Albany Ave. Pirmiaus atsisakyta 
imti $2,800. Savininkas serga, rei
kia pinigų.f

Taipgi 10 kambarių medinė cottage 
po 5 kambarius, $2,300: 2 flatai me
dinis narnas po 5 kambarius $3,300. 
Tikrai šie vra bai’genai. /

REYNOLD BROS., 
88th & Amold Ave.

Matykite Riley
Tel. Lafayette 0074

PARDAVIMUI 2 LOTAI PRIE 
45th PI., arti Westem Ave. ir 47th 
'St., karų linijos. Tai yra geriausia 
vieta Brighton Parke. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
4555 So. Paulina St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio kito 
biznio'.

Namas randasi gana
— įnešim-as gana mažas — 

W. Bielinskis

KETURI DIDŽIAUSI NAMŲ BAR- 
GENAI SOUTH SIDE IR 

BRIGHTON PARKE
Pardavimui 2 aukštų po 6 ir 5 kam

barius muro, namas: garo šiluma, 
dęk^a, maudynes, aukštas skiepus, 
cimentinis 2 mašinoms garadžius; 30 
pėdų lotas, visi šios mados. įtaisymai. 
Namas randasi 53rd, netoli Kedzie 

>Avc. Rendos neša $150.00 į mėnesį, 
{mokėt reikia $4,500. Kaina $10,500.

2. Bargenas, 2 aukštų po. 6 kam
barius mūrinis namas, šilto vandenio 
šiluma, elektra, maudynės, aukštas 
cimentinis skiepas, 30 pėdų lotas; vis
kas pagal šios mados. Namas randa
si Brighton Park apielinkėj. Rendos 
neša $90 į mėnesį. {mokėt reikia 
$3,500, kaina tik $8,700.

3. Bargenas, 2 aukštų po 5 kamba
rius, pečium apšildomas naujas mū
rinis namas: elektra, maudynes, aukš
tas cimentinis skiepas, 30 pėdų pločio 
lotas

PARDAVIMUI 'LABAI PIGIAI 
saliunas su “fiktures^ yra 5 kamba
riai dėl pagyvenimo, pigi renda $45, 
lysas ant 2 metų. Proga padaryti j 
pinigo.. Atsišaukite greit, nes turiu 
važiuoti j Lietuva.

158 Kensington Ave.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, visokių tautų apgyvento; 
vietoj. Turi būt parduota šią 
savaitę, nes važiubju Lietuvon.

3533 So. California Ave.

PABIMVIMUI GROSERNĖ, 
saldainių ice cream ir visokių 
parankių daiktų. Biznis išdirb
tas, tarpe visokių 'tautų. Mel
džiu klausti

2800 Eiiicrald Ave.

PARDUODAM ICE CREAM Iii 
taip visokį kitą staką. Geroj vietoj 
biznis išdirbta, lietuvių apgyventa 
Greitai norime parduoti, nes važiuoja
me į Lietuvą.* »'

Kreipkitės:
1437 So. 49th Ct., Cicero

PARDAVIMUI SALIUNAS RAN- 
dasi tarpe didelių dirbtuvių. Biznis 
geras, lysą galiu suteikti ilgam lai
kui. parduosiu prieinama kaina.

Atsišaukite:
929 W

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO 
kių tautų apgyvento vieta, biznis da
romas neblogas, lysas ilgam laikui 
Renda pigi, pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. x
^Atsišaukite:
/ 558 W. 37th St.

Phone Boulevard 8913 Y

ir Anglų kalbų; 
High School ir 

Prirengia prie 
visas augštesniasias 

Dienomis: nuo 9:00 ry- 
“ 7:30 iki 9:30.

nuo 10 ryto iki 12:30 
mokina lietuvių gramatikos. 
3454 Se. Halsted gaty. • 

arti 85tos gat.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis cash ir išdirbtas 
per daug metų. Visokių tautų apgy- 
ventoj kolonijoj. Pardavimo prieža
stį patirsite ani vietos.

5914 So. State St.
Phone Normai 3787

PARDAVIMUI geras, šviesus 
namas 3 po 6 kambarius, 3 po 
4 kąinbarius. Rendos 230 į me
nesį. Kaina ^18,5(X).

1841 N. Lawndale Ave. 
Tarpe North ir Armitage Ave.

visi kamliariai šviesus, 
taipgi parduosiu 
nes turiu apleisti

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

80'8 West 33 rd Placo 
arti Halsted St.

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

kasdieną.

Ave
{mokėt reikia $3,500. Kaina tik $8,500,

4. Bargenas, 2 aukštų po 4 kamba
rius, peČiutn apšildomas 
mūrinis namas, elektra, 
cimentuotas skiepas, 
džiaustyti šalę tuščias 
daržas, nynas randasi 55 hetoli Gage 
Parko ir Westcrn Ave. Rendos ne
ša $60 į mėnesį. {mokėt reikia jei 
ir lotą imsi $3,000, o jei l>e loto 
$2,000. Kaina su lotu tik $7,000, be 
loto $5,500. "

Šie paminėti namai randasi geriau
siose apielinkėse, o pigiausi negu kur 
kitur. Kas pasiskubins, tas laimūs.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted 

Tol. Boulevard 1550. 
Valandos nuo 9 vai. ryto, iki 9 vai. 

vakare kasdieną.

CampŽell Ave., arti 60 gat.... $.925.00
tockv/'ll St., 55-tos kampas $2,000.00 

RocKwell St., 61-os kampas $2,500.00 
Fairfield Ave., 90 gt.......... $2,700.00
California Ave. £0’, ............... $875.00
7rancisco Ave. 30’, ............... $850.00
Sacramento Ave. 40’, .............$1,300.00
63-čia bizniavi lotai ..........   $2,500.00

PATRICK & MOREAU 
2401 W. 63rd St., S. W. kampas 

Westem Ave., 2-os lubos

PAJiDAVIMUI 5 KAMBARIŲ ME- 
dinė cottage. Piltas pamatas, lotas 
50x125. Elektros šviesa,’furnase ši- 

kaina,

PARDAVIMUI SVIESTO 
kiaušinių biznis 
trokas. Galima uždirbti nuo $75 iki 
$100 į savaitę; Savininkas nori pa
silsėt. Parduos pigiai. Kreipkitės nuo 
6 iki 8 vai.

2323 So. Washtenaw Ave.

PROGA BIZNIERIAMS
Parsiduoda kampinis bizniavas na

mas. Ant pirmo flioro yra šaliunas 
ir, užpakalyje salė, visi saliuno fixtu- 
res, kaip tai: barai, stalai, krėslai ir 
kiti visi rakandai priguli prie namo. 
Ant viršaus 2 flatai po 6 kambarius, 
’O’fckas ištaisyta elektrįka, maudykles 
ir kiti visi parankumai įtaisyti. Vis
kas kieto medžio ir tt. Randos neša 
$220.00 į mėnesį. Kaina $22,000.00, 
įmokėt apie $16,000. Namaa- randa
si po numeriu 4157 So. Kedzie Ave. 
Atsišaukite pas savininką

J. J.iIJPSKI, 
3303 W\65th Place.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me 
dinis namas, ir 3 lotai prie 
Elektros šviesa, parsiduoda už 
n’iortgečio $600. K

12024 So. Bishoff St., 
West Pullman

.ROJUS ANT ŽEMĖS
5 ruimų rezdencija: 3 lotai, 25 viš 

tos — lengvos išlygos, gražioj vietoj 
netoli šv. Kizimiero kapinių.

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
namais, 10 šeimynų. Rendos 
$2.628 j metus. Parduosiu už 

PARDAVIMUI grosCTUC ir rnuną kainą. Savininkas eina 
saldainių krautuvė. Gerai biz-ibizn^ .

. i . ... 1957 Canalport Ave.uis eina. Parduosiu pigiai 
LOUIS JAŠA 

5528 So. Morgan S t

160-AKRŲ FARMA
Nuo Chicagos North Western gele

žinkelio iki Carney, Mich. Gera že
mė, visa ligumos; 85 ak. apsėta, 75 
geros ganyklos ir miško; upelis te
ka per farrhą, 12 kambarių, 2 lubų 
stuba, vigadnas ir gražus didelis 
beizmentas su fumisu apšildomas’, 6 
akrai gražaus sodno, aplinkui stu- 
bos barnė ir kitoniški 4 budinkai. 
Visokios mašinos vartojimui ukes, 
4 arkliai, 15 stukių bandos, 8 kiaulės 
60 vištų graži apielinkė apgyventa 
lietuviais. Igoriu ytarduoti ar mai
nyti ant nanjĄ; mieste, turi būti ge
ram pkadėjim((.

GEORGE HAI DU 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI MURINI 
dviejų pagyvenimų — 
bariai: gasas, e’ektra, 
ment<o skiepas, kaina 
mainysiu ant bučernes 

K. VALAITIS, 
,3303 So. Auburn Ave. 

Tel. Boulevard ^255.
BARGENAS PARŠipboDA ME- 

dinis namas vieno aukšto storas ir 4 
ruimai, dėl gyvenimo, elektra ir ga- 
sas garadžius, cementuotas; gera ma
šina Fordas ir daug vištų .parsiduoda 
tik už $4.500'. Kreipkitės T/mis Tepū
tos, 2443 W. 71st St. Tel. Stevvart 
0461.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui tik už $2,800 3-jij auk

otu niedinis namas, krautuvė ir 2 no 
'4 ^kambarius flątai. Elektros švie
sa ,gasas, taipgi užpakalyj .cottage.

1627 So. Morgan St.
Arti 18-tos gatvės

šis nhmeiis ant $250 toto, pri
rengta, $700 cash ir likusieji po 
$15 į mėn. priskaitant polukį.

SAVININKAS PRIVERSTAS PAR 
duoti arba išmainyk tuoj 4 pagyveni
mų muro namą prie 33 netoli Hals 
ted. Maudynes, elektręs šviesos 
skiepas, etikąs ir viskas. $1,000 įmo
kėti, kitus kaip jums parankiau, par
duosiu pigiai.

PARDAVIMUI 2 LOTAI, LIETU- 
vių apgyventa, randasi prie 56 ir Ar
cher Ave. Lotai po čvertį akerio, ap
tverti, puiki šantė, kurią galima pa
naudot garadžiui. Barduosiu už pir
mą pasiūlymą. Kreipkitės. Mrs. 
Brundza, 1702 W. Erie St., arti N. 
Ashland Ave. '

PARDAVIMUI BUČERNĖ BE 
groserio pietinėj dalyj miesto, biznis 
daromą didelis, '— renda pigi, lystas 
ant 2% metų geras. Viskas parduo
dama už cash. |

Atsišaukite į Naujienų ofisą nume
riu 4\.

PARDAVIMUI SALIUNAS. Biz
nis gerai išdirbtas — priežastis par
davimo — nesusitaikymas partnerių 

taipgi yra Fordo j tarpe savęs. Parduosiu labai prieina
ma kaina.

Atsišaukite:
3347 Wallace St.

čia yra proga įsigyti pigiai namus. 
Pasiskirk kokie patinka ir apžiūrėk 

■ juos.
1 DVIEJŲ AUKŠTŲ MŪRINIS NA- 

mas du pagyvenimai po & ir 6 katų- 
barius, — naujausios mados įtaisy
mai. No. 5538 So. Carpenter. Kai
na $7,900.

NAUJAS DVIEJŲ LUBŲ MŪRI
NIS NAMAS,— 
garu apšildomas 
mados įtaisymai, 
Troy

“BUSINESS HALSTED PROPER- 
TY” dviejų aukštų mūrinis namas, 
štoras ir du pagyvenimai su aukštu 
basemento, 3527 So. Halsted St. Kai
na tik $12,900, pats lotas vertas 
$10,000/

NAUJAS VIENO AUKŠTO MŪRI
NIS NAMAS, štoras ir 3 kamabriai 
užpakalyj, 3616 S. Halsted St., $6,500.

5 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS 
“bungallovv” akmeninis pamatas, šildo-, 
mas “furnace”, 3616 S. Halstcd St., 
$4,800.

NAUJAS DVIEJŲ LUBŲ MŪRI
NIS NAIKIAS, 5 ir 6 kambariai, elek
trikas, aržublinis padabinimas, aukš
tas basementas, stationary tubs, 
$8,200.

I DVIEJU LUBŲ MŪRINIS NA- 
Į MAS, keturi pagyvenimai po 4 kam

barius, cementuotas “basementas”, 
rendos per mėnesį $70.00. Kaina 
$6,800, $f,000 įmokėti, likusieji kaip 
renda.

NAUJAS 8 PAGYVENIMŲ NA
MAS, naujos gadynės įtaisymai, ren
dos $6,400 -į metą, kaina $23",500, ran-. 
įlaši 62hd ir Wood Sts.

ŠEŠTŲ * PAGYVENIMŲ NAMAS, 
keturi po 7 kambarius ir du po šešis,

I rendos per mėnesį, $400.00, kainą 
$23,000, $5,000 įmokėti, likusieji kai^ 
renda.

Kreiptis į
M. J. KIRAS & CO., ' 
•3331 So. Halsted St.

BARGENAI
Mūrinis naujas biznio namas ant 

kampo su saliiįnu ir wineruimis, taip
gi 8 ruimų flatas viršui. Kaina $8,000.

6 tfamilijų medinis namas po 4 
kambarius. Kaina $5,700.

Mūrinis biznio namas 2 storai ir 4 
pagyvenimai, 3 karų garadžius kam
pinis namas ant karų linijos. Rendos 
$2,880. Kaina $19,000 įmokėt $5,000.

Biznio namas, štoras ir 2 flatai 2 
mašinoms garadžius, namas prie 
Marshfield Ave., ir 47 stryto. Kaina 
$3,500, įmokėt $1,000.

2 farmos ’ .
Michigan po 80 akrų su budingais, gy
vuliais ir mašinerijorhs; mainbm ant 
miesto propertės.! /

CHAS'. SEKAS,
4454 S. Western Ave., Chicago.

NAMAS 
6 kam- 

maudynes, ce- 
$8,000* arba

PARDAVIMUI—Busy—Cash 
•—and Carry groseris—kavos 
—ir arbatos krautuvė. Gerai 
biznis eina, geras lysas. Gera 
proga lenkui ar lietuviui. Maty- 
kit savininkų. 11856 S. Michi
gan Ave., Roseland, III.




