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Dar 7 darbininkės pa
sodintos kalėjiman

Chinijos prezid. rezignavo
Kunigas Austrijos kancleris

Darbininkės pasodintos 
kalėjiman

7 moterįs ir 5 vyrai pasodinti 
kalėjimai! už pikietavimą ci
garų dirbtuvės laike streiko.

injunctiono. 
tapo pasodinti 
Jie visi 

American
yra

die- 
už

iDHICAGO. — Užvakar pa
vieto kalėjiman tapo pasodin
tos septynios moterįs, kurias 
nuteisė kalėjiman teisėjas. De
nis E. Sullivan už tai, kad jos 
pikietavo dirbtuvę laike streiko 
visai nepaisydamos to paties 
teisėjo išduoto 
Kartu su jomis 
ir penki vyrai.- 
buvę strerkteriai
gar Co. ir tapo nuteisti 15 
nų kalėjiman kiekvienas 
peržengimą injunctiono.

Jais yra: Esther Mayowski, 
Julia Dorna, Julia Hozian, Eva 
Erkis, Pauline Goldstein, Ma
ry Greinke, Margarette Nache, 
Sampel Max, David Feldman, 
Morris Stoven, Hyman Hof 
fing ir VVilliam Rubinski.

Dėlei to paties streiko ir tani 
pačiam teisėjui nu teisus, apie 
mėnuo atgal buvo pasodintos 
kalėjiman 7 moterįs, kurių 4 
atsigabeno su savim kalėjiman 
mažus kūdikius, o 2 laukė jų. 
Sullivan betgi susigėdijo savo 
tokio darbo ir po kelių dienų 
tas moterių paliuosavo iš kalė
jimo vienas visai, o kitas “pa
taisai”.

Betgi dabar pasodintoms ka
lėjiman moterims veikiausia 
nebus suteikta jokio pasigailė
jimo, nes jos vaikų neturi.

trigomis ir laikėsi savo vieto
je. Jis kurstė vieną partiją 
prieš kitą partiją ir visuomet 
susidėdavo su laimėjusia par
tija. Todėl kada gen. Wu Pei 
Fu sumušė militaristus — gen. 
Čang Tso Ung, pirmiausia pa
sigirdo reikalavimas pašalinti 
prezidentą Ilsu ir sugrąžinti 
senąjį prezidentą. To reikalavo 
laikraščiai, to norėjo liaudis ir 
tam pritarė veik visos parti
jos. Gen. Wu Pei Fu tada pa
reikalavo, kad jis pasitrauktų 
iš vietos ir Hsu neišdrįso jam 
priešintis.

Dabar, išėmus čang Tso 
Ling, visi remia senąjį parla
mentą, kuris jau neužilgo susi
rinks Pekine ir senąjį prezi
dentą. ‘težinomas dar tik nu
sistatymas pietinės Chinijos 
prezidento Dr. Sun Yat Šen. 
Bet ir ten gimsta’didelis ir stip 
rus judėjimas, kuris, sakoma, 
apima 13 provincijų, už pripa
žinimą senojė parlamento ir 
prezidento. Tokiu būdu gal ir 
prezidentas Sun turės
nuoti. Jau pirmiau buvo 
nių, kad jis sutinkąs tai 
daryti, jei tik pasitrauks 
bartinis prezidentas Tr bus 
šauktas senasis parlamentas.

Kalbama, kad jei dabar Sun 
tam pasipriešintų, > /tai parla
mentas jį pasmerks ir jis bus 
sutriuškintas ginklų pagalba.

Kokis bus sekamas gen. z\Vu 
Pei Fu žingsnis dar niekas/ne
žino. Jis buvo prižadėjęs įęsi- 
kišli/į politiką, bet jis jau įsi
kišę politikon svarbiausiame 
dalyke — permainydamas vi
są Chinijos valdžią. Ar jis 
tuo ir pasitenkins? Ar neban
dys ir toliau diktuoti savo po
litikos? Jei tai jis darytų, ga
lėtų kėilti naujų kivirčių. Tuo 
tarpu gi jis daro prisirengimus 
galutinai sutriuškinti gen. 
Čang Tso Ling likučius ir ma
no pulti pačią Manžuriją. Jis 
jau dabar svaido visą R y tinęs

kad Vokietija yra protestoniš- 
ka šalis.

Soicialistai-nors ir mažumo
je buvo, bet dėlei susiskaldy
mo buržuazinių partijų, buvo 
sveriančia jiega. Viennoje ir 
dabar socialistai turi didžiumą

Dabar, jkada buržuazinės 
partijos susivienijo, socialis
tams bus sunkiau su jomis 
kovoti, nes jos turės didžiumą, 
o be to socialistų darbui truk
do ir komunistai. Naujoji, mi
nisterija susidės iš 7 krikščio
nių socialistų, 3 pan-germanų 
ir 1 nepartinio. Socialistai mi
nisterijoje, suprantama, nedą- 
lyvauja.

klerikalas ir didelis jėzuitas, 
savo jėzuitiškais gabumais pa
našus į paskilbusį 'kardinolą— 
skerdiką Richelieu, kuris ka
daise valdė ir terorizavo visą 
Franciją.

Anglija mokės palūkanas
LONDONAS, birž. 2. — Val

džia baigia prirengimus užmo- 
£25,000,- 
palukanų 
iš Jungt. 

pasikoją.

000 ($125,000,000)
už Anglijos gautą
Valstijų karo laiku
Valdžia dar nėra nusisprendu- 
si ar ji siųs komisiją į Ame
riką tartis apie skolas.

Mūšiai Ulsterio parubežėj

Bando tampriau susiar- Nori nukapoti gatvekariy Lietu VOŠ Žinios
tinti su Vokietija darbininky algas

iBERUNAS, birž. 2. — Lau- Už tai, kad karferis liko suma- 
kiamas atvykimas sekamą sa
vaitę į Berliną čičerino ir Ul<- . 
rainos soyietų i prezidento Ba- 
kovskio tolimesniems pasitari
mams apie Rusijos-Vokietijos , federalinio 
sutarties smulkmenas, rodo,! tapo sumažintas 
kad los dvi šalįs nori užmegsti karferis vienu centu ir nuo bir- 
kuolampriausius politinius ir; želio 15 d. bus įvestas 7c. vie- 
ckonominius ryšius. Manoma,' ton 8c. karferio, gatvekarių 
kad Rakovski yra įgaliotas pa- kompanija pienuoja nukapoti 
daryti atskirą sutartį tarp Uk- algas visiems sa^o 
rainos ir Vokietijos.

Čia paskelbta, kad neužilgo šininkų, algos turės būti nuka
bus atidaryta geležinkelio lini
ja tarp Ręrlino ir Maskvos ir 
kad tos parubežio valstybės, 
per kurias ta linija eis, tapo 
prikalbintos nereikalauti 
pertų ir pakeisti muitinių re
guliacijas tiems pasažieriams, 
kurie važiuos iš vienos linijos 
galo į kitą.

' žihtas. Darbininkai grūmoja 
streiku.

CHICAGO. — Dabar kada 
teisino įsakymu 

gatvekarių

darbinin-
kanis. Pasak kompanijos vir-

potos nuo 20 iki 25 nuoš., kad 
padengus* tą nedateklių paja
mose, kuris pasidarys sumaži
nus karterius. O to nedatek- 

pas-‘ liaus pajamose (o ne pelno) 
pasidarys apie $7,000,000 į 
metus. Tam algų nukapojimui 
pritaria dįdžiuma kompanijos 
direktorių, kurie šiomis dieno-

»

Chinijos prezidentas 
rezignavo

Jo rezignacija buvo priversti
na. Jo vietą užims senasis 

prezidentas. '

PEKINAS, birž. 2. — Dide
lis žingsnis prie suvienijimo 
Chinijos jau tapo padarytas. 
Tai privertimas rezignuoti da
bartinį Chinijos prezidentą 
Ilsu Ših Čang. Jis rezignavo 
vakar ič apleido savo vietą 2 
vai. po piet. Prezidento parei
gas eis laikinas premieras iki 
atvyks iš Tientsin senasis Chi
nijos prezidentas Li Yuan 
Hung, kuris buvo militafistų 
priverstas rezignuoti 1916 m..

Skaitoma, kad didžiausia 
klintimi prie Chinijos suvieni
jimo ir buvo prezidentas Hsu. 
Jis buvo pastatytas niilitaristų, 
kuriais šalis nepasitikėjo. Pats 
jis būvy intrigantas ir tik ,in-

ORR

rezig-
ži- 

pa- 
da- 
su-

BELFAST, birž. 2. — Smar- 
kus persišaudimas tarp Airijos 
.respubliko'nų ir Ulsterio kon- 

' s tabelių įvykp Dungooley
Cęoss datyj Ulstėrio-Airijos 
rubežiaus. Persišaudimų buvo 
ir kitose parubežio vietose. Re- 
pijbh'konai sakosi nuostęlių 
persišau dinfe. neturėję. Bet 
trįs Ulsterio konstabeliai liko 
užmušti. Gyventojai bėga to
liau puo rubežiaus.

1 Belfaste irgi tęsiasi
mas ir žudymai. Daug katali
kų, delei esančio pavojaus jų 
gyvasčiai, pabėgo iš Belfasto.

šaudi

Diazas grįžta f Meksiką.

Kunigas Austrijos kanc

Buržuazinės partijos — krikš
čionis socialistai' ir pan-germa- 

nai susivienijo prieš socia
listus.

,NEW .ORJLEANS, La., birž.
2. Felix Diaz,/kuris nuola
tos darė ginkluotus puolimus 
ant Meksikos valdžios, bet kiek 
vieną kartą buvo sumušamas 
ir kartą jau buvęs sugautas, 
bet Obregonui pasigailėjus, 
likęs tik iš Meksikos ištrem
tas, dabar vėl grįsta ar sugrįžo 
i Meksiką, kad pradėjus ’ ten 
naują ginkluotą sukilimą prieš 
Dbregono valdžią. Jį remia 
Amerikos aliejaus kompanijos 
ir Meksikos dvarininkai, nes 
jis siekiasi nuversti dabartinę 
valdžią ir atsteigti Meksikoje 
1857 m. konstituciją ir pa
vesti visą Meksiką į Amerikos 
kapitalistų nagus. <

,» ■----------- ——

VIENNA, birž. 2. — Austri
jos kancleriu patampa kunigas 
Ignaz iSeipel, atstoVų buto na- 

i rys. Jis užims vietą rezigna
vusiojo Austrijos kanclerio 
Johanu Schober.

Pirmą kartą Austrijos res
publikos istorijoje dvi nesosia- 
listinės partijos padarė .koalici
ją ir bendrai sudarys valdžią. 
Jomis yra paru-germanai ir 
krikščionįs socialistai. Ikišiol 
pan-germanai priešinosi krikš
čionims socialistams todėl,

Bryan už panaikinimą skolų

CHATANOOGA, Tenn., .birž. 
2. — Buvęs valstybės sekreto
rius ir amžinas demokratų 
kandidatas į prezidentus Wm. 
J. < Bryan kalbėdamas vietos 
kliubams paskelbė, kad jis pri
taria panaikinimui $11,000,- 
000,000 skolos, kurią skolingi 
yra Jungi. Valstijoms talkinin
kai, jei Europos šalįs 
tikrai nusiginkluoti. *

sutiktų

Valdžios pranašas vyriau- kad jie norėjo vienytis su Ve
šiojo pašto bokšte orą Chiea- kietija ir kad krikščionis pa- 
gai ir apielinkei pranašauja [darė sutartį su Čechija, kuriai 
šiaip:

šiandie — apsiniaukę,
bus lietaus, nedidelė
na temperatūroj. '

Saulė teka 5:16 v,
8:20 vai. Mėnuo leidžiasi 1:30 chistai. ' Jie priešinosi susivie- 
val. nakty. jnijimuf su Vokietija tik todėl,

[tapo pripažinta Vokiečių Bo- 
gal hemija. Krikičionįs socialistai 

permai- gi nors ir vadjnash socialistais, 
1 jais ištikrųjų nėra, bet yra tik 

leidžiasi paprasti klerikalai ir monar-

40

-Va., 
degtinę

Dirbo munšainą per 
metų.

PETERSBURG, W. 
birž. 2. — “Aš dariau
per 40 metų ir tik dabar už
girdau, kad tai yra priešinga 
įstatymams,” taip pasakė are
štuotas Smoke Hole disirikte 
senis Henry Hours. Jis niekad 
negirdėjęs ir apie prohibiciją.

------- c ---------------------------------- ------------- - ---------

Sovietą ambasada Berline su mis laikys savo susirinkimą ir 
dideliu pasitenkinimu gavo 
žinią, kad Chicagoje 
$1,000,000 sindikatas prekybai 
su Rusija, kadangi tai rodą, 
jog ir Jungi. Valstijos pagalios 
sutinka prekybos ryšius su Ru
sija užmegsti.

(Minimas Chicagos sindika
tas veikiausia yra Amalgame- 
tų rubsiuvių konvencijos nu
tarimas kurti korporaciją stei
gti Rusijoje rūbų siuvimo dir
btuves, audinyčias ir t.. p., 
naudojanties gautomis iš Ru
sijos koncesijomis).

Karo stovis. Silezijoj
BERL1NAS, birž. 2. ^ Tal

kininkų kontrolės komisija pa
skelbė niekuriuose Silezijos 
distriktuose karo stovį. Laikra
ščiai yra cenzūruojami. Dviejo
se vietose buvo ! 
vokiečių ir lenkų, kuriuose 1 
vokietis liko užmuštas. . ■

galutinai tai nuspręs ir paskui 
susidarė praneš apie tai patiems gatve

karių darbininkams. Tokiu bu 
du kompanija visą savo paja
mų sumažėjimą dėlei nupigi- 
nimo karferio stengsis privers
ti padengti savo darbininkus 
sumažinimu savo algų, kad 
tuo hudu kompanijos pelnas 
nė kiek nesumažėtų • ir kad 
New YOtrko kapitalistai, kurie 
valdo Chicagos gatvekarius, 
galėtų gauti sau tinkamą di
videndą ant savo “vandeniu 
atskiestų” Šerų (Miestas tvirti
na, kad kompanijos turtas yra 
$90,()00,000 daugiau apkainuo- 
tas, negu jis ištikrųjų vertas, 
kad tuo galėjus sau lupti di
desnį pelną).

Gatvekarių darbininkai gi 
yra nusisprendę neleisti nuka
poti jiems algas. Nors jie dar 
nieko griežto nesako, kol dar

susirėmimų ;n$ra gauįa pasiūlymų iš kom-

Sulaikė airiy laivą.
.. .................■■ !

BELFAST, birž. 1 — Angli
jos torpedinis laivas Warwick 
šiandie sulaikė laivą, plaukusį 
—: iš Moville į Londonderry ir 
išsodinb ant jo policiją. Poli
cija pasažierius iškratė, bet 
areštų nedarė.

Niekuriose 
sterio-Airijos 
konstabelių 
kariuomenė,
se buvo ir susirėmimų, kuriuo
se puolikai airiai tapo atmušti.

Belfaste sudeginta 30 namų. 
Buvo ir persišaudimų. Vienas 
vaikas nušautas, o keli žmonės 
sužeisti. Nuo serėdos jau 11 
žmonių nušauta, o 19 sunkiai 
sužeista. i

vietose' palei Ul- 
rubežių vieton 
liko pastatyta 
Niekuriose vieto-

n
)anijos, bet jie jau ganėtinai 
tiškiai pasakė, kad jie jokiame 
atsitikime nepriims geruoju jo
kio jų algų nukapojimo. Jie 

sako, kad kompanija turi už
tektinai pelno ir kad miestas 
irgi atsiima užtektiną dalį peL 
no, kad juo galima padengti 
visus karferių nupiginimus, 
nereikalaujant kapoti darbiniu 
kų algas.

Reiškia, jei kompanija tikrai 
panorės kapoti darbininkams 
algas, kils visuotinas gatvėka- 
rių darbiu, streikas Cliicagoje. 
Streiko galima tikėtis pradžioj 
liepos mėnesio, nes jei kompa
nija nori permąinyti algas, 
turi darbininkams duoti 
dienų pranešimą. Kadangi 
kimąsi tokio pranešimo 
dienos ar kitos, tad algų 
kapojimas turėtų įeiti 
pradžioj apeinančio 
jeigu kompanija
nusileisti ir savo reikalavimą 
atsiimti. O atsižadėti nuo td- 
gų nukapojimo ji veikiausia 
jokiu hudu nepanorės, nes ji 
tam dabar turi progą parodyti 
priežastį. *

i
Taigi streikas gatvekarių 

darbininkų už mėnesio laiko 
yra veik tikras dalykas.

Illinois | Prakybos Komisija 
dabar rengiasi pašaukti ir ele
vatorių kompaniją ir pareika
lauti iš jos pasiaiškinimo kodėl 
ir jos dabartiniai l()c. karferia 
neturėtų būti sumažinti. Ko
misija taipjau sako, kad ji 
dar neatsižadanti savo pirmes- 

$2.13 nio nusitarimo įvesti 6c. ir ga
ilaus 5c. karferį ant gatveka-s

Ji 
30 
ti- 
už 

nu
ga lio n 

.mėnesio*, 
nepanorės

Numalšino hotentotus.

LONDONAS, geg. 31. — Ho- 

 

tentotų sukilj/fias pietvakari

 

nėj Afrikoj^tapo numalšintas, 
sako ži 
žinant sukilimą du policistai 
liko užmušti ir du sužeisti, bet 
hotentotų užmušta gana daug.

iš Windhoek. Mal-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 2 d7 užsienio pini-

S kaina, perkant jų ne mažiaus kaip
25,000 dolerių, bankų buvo skai

tom Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.47
Austrijos. 100 kronų ............... 1c
Belgijos 100 frankų ........... $843
Danijos 100 frankų ........... $21.80
Finų 100 markių ..... ......... !
Francijos 100 frankų ....... $9.14
Italios 100 lirų .............  $5.24
Lietuvos 100 auksinų ........... 37c rių, nes tik ji viena, o ne teis-

-1-00 ........... Sali nustatinėti karterius
Olandų 100 guldSnų...........$38.77,ir kltU viešo naudojimo reik-
švedų 100 guldenų ............ $25.90 menų kainas, kaip gaso, elekt- 
Šveicarų 100 markių ....... $19.13 j feiPfnno
Vokietijos 100 markių ........ 37c' ‘ ’ ^leiono.

Ruošiamasi pripažinti 
Lietuva de jure / —-

E. KAUNAS. — Gaunamo
mis žiniomis Lietuvos pripaži
nimo de jure klausimas nuo 
tūlo laiko yra svarstomas did
žiųjų valstybių kabinetuose ir 
esąs arti palankaus mums iš
rišimo^ Prieš kurį laiką vie
na draugingų Lietuvai vyriau
sybių iškėlė Lietuvos’ pripaži
nimo klausimą, motyvuodama 
tuo, kad, priėmus Lietuvą 
Tautų Sąjungon ir pakvietus 
ją dabar esančion Genujos 
konferencijon, nebūtų tikslu 
toliaus atidėlioti jos pripažini
mą de jure.

Šiuo klausimu nuo tūlo lai
ko ėjo apsimainymas nuomo
nėmis tarp didžiųjų valstybių 
vyriausybių — Londono, Pa
ryžiaus ir Romos kabinetų ir 
pastaromis dienomis prieita 
prie vienodos teigiamos nuo
monės. Tikras laikas forma
liam x Lietuvos pripažinimui 
tuo tarpu dar nėra numaty
tas, tačiau yra pamato manyti, 
kad tatai bus padaryta pirma
me Augščiausios , Tarybos po-

ržius į tai, notoje atkreipiama 
Apaštališko Sosto domesį į tai 
kaip Lenkų vyriausybė išnau
doja aukštąjį Jiažnyčios auto
ritetą savo grobimo politikai 
pridengti ir nurodoma į negei- 
linas tokias taktikos pasekmes.

Vilniaus klausimas 
Genujoje

E. GENUJA. — Gegužės 10 
d. svarstyta Lietuvių delegaci
jos laiškas balandžio 12 <1. 
Vilniaus klausimu. Lloyd Ge
orge reikalavo svarstyti jį pir
moj 
kės, 
ge’o 
kad
priešingai sutartims 
Sąjungos sprendimui. Barthou 
priešinosi, nes tas klausimas 
neįeinąs dienotvarkėn, ir siu-

subkomisijoj, o jei rei- 
ir plenume. (Lloyd Geor- 

sekretorius paaiškino, 
lenkai laiko Vilniaus sritį 

ir Tautų

me Augščiausios , Tarybos 
sėdyj. ’ *

Musų nota Popai.

E. ROMA. — Musų atstovas 
prie Vatikano įteikė notą dėlei 
atsilankymo Vilniuje lenkų 
kardinolo Dalboro (iš Pozna
nės). Notoje nuroąloma, 
kardinolo Dalboro vizitą 
niun buvo padaryta dieną, 
met Lenkų vyriausybė, 
“Inkorporavimo” aklo, 
njaliai “priėmė” Vilnių v
žinion. Dalboro vizitą turėjo 
parodyti vietos gyvuli tojams, 
kad^ir bažnyčios autoritetas 
neva pritaria Vilniaus “prijun
gimui” prie Lenkijos. Nurod- i ...

kad 
Vil- 
kuo 

po 
for

savo

antram ir 
konferencijos 

neišrišimas 
pavojus laikai, 

atiduoti 
ji per-

orge pareiškė, kad tas klausi
mas atatinkąs 
trečiam Kaimų 
punktams: ribų 
yra didžiausias
Bhrthou priešinosi 
plenumui, bet sutiko
duoti subkomisijai. Facta kon
statavo Lietuvos klausimo įne
šimą 
kėn.

subkomisijos dienotvar-

Veik visi Vilniaus miškai par
duoti Vokiečiams.

EK. TAURAGE. — čia gau
tomis žiniomis, viena. Drezde
no vokiečių firma užpirko veik 
visus miškus, esamus Vilniaus 
srity. Visas miškas iš Vilniaus 
srities dabar galvatrūkčiais 
gabenamas Vokietijon, mat 
Vilniaus netikra politinė padė
tis baugina vokiečių firmas, to 
dėl jie ir skubina pirktą mišką 
gabentis.

Auksinai jau 
eis brangyn

Amerikos ir Europos finansistai ketina pas
kolinti Vokietijai vieną miliardą dolerių dabar, 
o jei dabartinė paskola pavyks tai vėliaus keti
na paskolinti dar daugiaus. Tas didžiai pagel
bės Vokietijai atsistoti ant kojų. Tas taipjau 
didžiai prisidės prie pakėlimo markių kurso. 
Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, te
gul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio mar
kių atpigimo. '

Geriausia patarnavimą pinigų persiuntime, 
pigiausia pasiuntimą ir visišką saugumo užtik
rina ir gali užtikrinti tik tokia įstaiga kaip Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžįos 
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 tai pataria.

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

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

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

> ............................... . ■

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

> BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West IŽOth St., Tel. Pullman 0169

ROSELANpO SKYRIUS
283 Eaat 115-th St., Z Tel. Pullman 0659
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Detroito žinios
Pranešimas
Visiems Lietuviams

šeimynoms

laibai

Tel. Randolph 4758

priežiūra

J. J. GriŠiusJ. J. Sedemjka

Ši Krautuve Parduoda Gerus Ceveryku

G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

DETROIT, MICHIGAN

1112 West
35th Street

Felix Ro 
piktumu,

BRIDGEPORT 
\ ELECTRIC CO.

Augštas Bordeno 
Tobulumas

Gali pirkti Pirmo Morgeeiaus $100.00, 
$500.00 ir $1,000.00 dalinais išmokėjimais 
arba cash. %

J. J. Grišius, Taupymo Skyrius
J. J. Sedemka, Pinigų Siuntimo Skyrius,
,A. Macikas,
J. Mickiewicz

1 ■ / 'J. V. Radzevičius

Bordeno pienas atsto 
vauja aukščiausią mokslo 

laipsni, pieno išdirby,stėj

teko išplėšt 
ėmimui.
degtynes;
areštuotas

9243 Russell St. 
kampas

■ Westminster St.

DETROIT, MICH

Jei ne, turi užsiganėdipimą, kad tavo pi 
nigai dirba tamistai. / v

z SIMON
JAŠKEVIČIUS

šis bankas turi tų žymę, kad teikia specia'lį Lietuviams pa- 
Nuo 1904 metų Peoples bankas visados stengiasi patarnauti Lietu- 

Ir šiandie, po

Ar Esi Kada, 
Kirpes Kuponą

47th Street ir Ashland Avenue 
“Ant kampo

Po valstijos Valdžios

Ant iimokesčių, jei pagal 
daujama.

*Mrs. Lucy Wodk*owska, 3371 
Hancock gat., vyrui jų aplei
dus, sumanė gerai pasiliksmin- 
ti ir patraukė uždraustosios. 
Bet ant rytojaus rado jų lovoj 
negyvų. Gydytojas pripažino, 
kad ji mirė nuo užnuodin<to go
rimo.

Su $10.00 gali pradėti $100.00 bondą. La 
tavo pinigai neša 6% su savxumu«

Jis yra vienu iš saugių 
jų pienų kasdieniniam 

reikalavime.

ADVOKATAS \
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111*1 B 
Tek Central 4411. Vai. nuo 9-C

Gyvenimo vieta: 
8328 Bo. Haltted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrue utarnlnką ir 
ketvergę. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Gerai išgėrė ir ant rytojaus 
nekėlė.

Išplėšė Liet. Koperatyvo 
krautuvę.

Nežinomi piktadariai naktį 
iš geg. 28 <1. įsibriovė į Lietu
vių Koperatyvo Krautuvę,. 1400 
Canilff gat. Nuostolių daug ne
padaryta, bet viską krautuvėj 
Išvartė ir kelioliką pakučių ci- 
garetų išsinešė. Matomai vagi
lių neturėta laiko, nes darbi
ninkai grįždami iš darbo For
do dirbtuvėj, vagilius nubaidė. 
Tik pryšakines dūri®’ ir adve- 
rijas, kur .įsilaužė 
draskė. / *

ADVOKATAS
, Ofisas vidurmdeatyj.

ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St_____

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 8395

W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vate. 812 W. 33 SU CMcago.
> Tel. Yards 4681 •

• I
Suuodė šlapių, z

Pas lietuvį Park Hotel vieš
bučio savininkų Kubilių šiomis 
dienomis tapo padaryta krata 
ir atrasta, kad jo butą šlapio. 
Savininkas kažkur pasišalinęs; 
policija jo įieško. Manoma, 
kad viešbutis bus uždarytas.

•iai. 
grabus turimi 
nuo $8 Ir aug- 
ičiau, dide
Ii am s nuo $23 gS&L 
ir augfičiftu 
Taip pat % turi V 
me gerus au 
tomebilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale' kreipkite*

8387 Aobum Avė.
Tel.: Boulevard 4139

EORDENS 
i __

Farm Products Co, Ine.
Tel. Franklin 3110

A. MASALSKIS 
Graborins

Atliekame dar * —
bą kuopigiau . 

ažu?

J. P. WATTCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

s.Dienomis :Room 5fl —
137 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 8. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

' Tautinis jausmas visuomet yrA stiprus, nežiūrint kur jis gyventų. Tas jaus
mai ypatingai reiškiasi tarp Lietuvių, gyvenančių Chicagojef Nors visi juė esate 
ištikimi ir lojalus šiai šaliai, tačiau savo jausmais labai susirišę su gimtine šalimi 
ir S^uidraugus renkate savo tautos. Tas yra visai naturališka.

' Vykinant tų, ypatingas kiekvieno mėgirnas yra vesti savo biznio reikalus ir 
kalbėti tėvų kalba 
tarnavimų, 
viams depozitoriams ir kostumeriaųis geriausiu, kaip galima, budu 
18 metų ’ augimo, šis bankas turi penkis Lietuvius klerkus, kurie gatavi kuogra- 
žiausia jums patarnauti kiekviename departamente.

Apąrt visotino ^tarnavimo ir absoliutiško apsaugojimo šiuo didžiausiu vals
tybiniu‘banku pietinėje miesto dalyje, (South Side) mes jumis užkviečiamė pasi
naudoti tų asmeniškų patarnavimų tų klerkų, kalbančių jūsų prigimta kalba. Del to 
mes jaučiame kad jus, labiau negu kiti, norėtumėt šiame banke padėti savo sutau
pytus pinigus. 4 .

Jeigu norite informacijų dėl investinimo savo pinigų, jeigu norite siųsti pini
gų į Lietuvą; arba, jeigu norite patarimų visuose kituose reikaluose, neabejokite 
atsilankyti pas mus ir pasitarti. O mes užtikriname kad busite užganėdinti musų 
patarnavimu. ■ , ,

THE STAR SHOE CO
3235 So. Halsted Str.

JOHN KUCHIN8KAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St.
Teffcphone Ganai 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, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

jos pirmininkė Mrs. Oliver H. 
Harriman, kalbėdama - dideliam 
susirinkime pasakė: “Už kliū
tis šeiminiame gyvenime dau
giausia kalti yra tėvai. Dau
gely namų tėvai blogai elgias 
su savo dukterimis, mokinda
mi jas, kad ♦jos turi gauti tur
tingus vyrus. Tokia' mergina 
visai nesupranta gyvenimo, 
užmiršta šeimos pareigas ir 
skaito, kad jai gana yra būti 
lėle ir turėti sgu kuogeriausius 
laikus. Ačiū/ tam šiandien tu
rim tokią daugybę persk irų ir 
šeiminio gyvenimo suįrimų.”

—J. Dagis.

Simus bandė motiną valdytu 
e bet kitaip atsitiko.

2ohn Boczkowski, pamatęs, 
l jo motinų laiko apsikabi
nęs jos myletinis 

minskį, užsidegė
Priėjęs myletiniui apdaužė an
tausius ir išstūmė pro langų, o 
motinai įsakė, kad ji nešima* 
tytų su juo daugiau. Bet moti
nai toks sūnaus patvarkymas 
nepatiko ir ji kreipėsi į teismų. 
Teisėjas lies ton, išklausęs Jjy- 
los, paskyrė Boczkovvskiui 60 
dienų į pataisos namus už mo
tinos mušimų ir 30 dienų už 
sumušimų jos mylėtinio.
Tėvai esą kalti, kad šeimos 

nesūgyvena.

Puikiailsis siuvė
jas, visokių rūbų iš- 
dirbejas, ant užsa
kymo pasiuvu pagal 
mierą ir vėliausių 
madų, kaip vyrams, 
taip ir moterims.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Tariu visiems ma- 
ho draugams, kos- 
tumeriams ir siuvė
jams,—kad aš turiu 
daug darbo, man 
reikalinga mergina 
ir vyras prie abelno 
siuvimo. t Aš vasa
ros laiku, lankysiu 
maudynes, tad ma
lonėkit atsišaukti 
per laiškus, ar atsi
lankyti.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN Res. 1102 S. Ashland BlVd. 
Seeley 3676

1 LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir apt geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ. agentą

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

Peoples

SUSIPAŽINIMO^IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinu^ nauja krautuve 

Šio laikraščio skaityčius, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui rv>. užtikrintą, 
sutaupyrnų. nuo 40 iki 50%. Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $18.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

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

S. W. fiANES
/. ADVOKATAS 

Val.t 9 A. M. ild 5 P. M.
1811 Rėcter Bulldjng 

MonfOe Street, Chicato.
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halsted St. 
Tards 1815. Vai.: 6 iki 9 raL

Bankas, kuris
pagelbsti pir
myn žengti.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

Wesf 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkaš 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

5 kambarių namui dratus išva 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų garantuojame.
r 

Elektriškam darbui
7101 
1892

Pakliuvo kalėjiman už armo- 
ninkos sudaužymą.

Stanley Glodi, ir Aitgust Mi- 
tievich pasikvietė Fctczykų su 
armonika ir visi trys turėjo ge
rus laikus. Bėt grįždami iš po
kylio Glod ir Mitiėvich įsigei
dė padaryti šposą sn armoni
ka ir bedarydami šposų jų 
sumušė. Fetczyk supj'kęs pa
traukė juos tieson ir jiedu ga
vo 90 dienų šaltojoj.

Rado degtinę sienoj.
Policija ji^šk<xlama “slapių

jų” name po num. 683 Alexan- 
drine gat. atrado sienoje įmū
ri n tų Varinį iųdų 20 galionų 
talpos. Indas tai]) gerai įmurin- 
tas, kad nežinančiam nėra 

sukasti ir policijai 
indo iš- 

Inde atrasta 8 gal. 
savininkas tapo

Didžiausia lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mruzikališkų instrumentų, drukuoja- a 
mų mašinėlių rtąujos mados. > Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. UŽ\ darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į į. 
Lietuvą hrba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti. į- Jį

Steponas p. kazlawski, | p 
4632 So. Ahlhnd Avė., Chicago, III. į

* Tel.: Boulevard 7309.

n

Mes samdome tiktai lietuviškai kalbančius žmones
---------- ------------------------------r.--------- - —-r-r.-r



Subata, Birželio 3 d., 1922

l Ar Pasirinkot Banka?
Visi privalo žinoti kad

S UNIVERSAL STATE BANKAS
5 yra visiems Lietuviams parankiausias ir s^ugiau-
■ sias Bankas.
■ Turtas siekia virš /

■ $2,000,000.00

Lietuvos biurokratija
Ai'ba kaip buvo gautas leidi

ATSILANKYKI!
ŠIANDIE

Nelauk ilgiau
Pradėki t taupyti tuojaus

čiorr kiekvieną laukia mandagus patarnavimas.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pasiųsti pinigus Lietuvon

Išduodant draftus ant Lietuvos Bankų

Doleriais ir Auksinais

i Universal State Bank i
■ 3252 So. Haisted St., • Chicago, III. i
M ■
■ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBflBBBBBBflDBBlI

3% polukio nuo birželio 1 d. mokama
i

už visus depozituotus pinigus pirm
birželio 11 d

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA

NARYS FEDERAL RESERVE SYS
TEM

CLEARING HOUSE BANK

Ajo eX § lai e B aii k .

“VISŲ ŽMONIŲ BANKAS”

J-
4

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

• Socialdemokratų Partijos 
Kauno kuopa išanksto rūpino
si surengti pirmų gegužės Kau
no teatre mitingą. Tuo tikslu 
balandžio 29 dieną iš ryto bu
vo kreiptasi į Kauno komen- 

ą dantą, komendantas savo suti
kimą davė, perspėdamas, kad 
tai dar nereiškią, jog mitingas 
busiąs leistas, nes apskrities 
viršininkas galįs iy neleisti. Tą 
pačią dieną apie 12 vai. buvo 
kreiptasi mitingo 
Kauno apskrities 
kuriam ir buvo 
Kauno komendanto sutikimas. 
Viršininko 
kad dabar 
jis busiąs 
tuomet tik 
dimas gauti. Mūsų draugui nu
ėjusiam pusėj trijų pMs ap
skrities viršininkas pasakė, 
kad jis jokiu budu negalįs da
bar pasakyti, ar busiąs leistas 
mitingas ar ne. Šis klausimas 
busiąs išspręstas tik bal. 30 d. 
10 vai. ryto. Ant rytojaus 1Q/ 
valandą leidimas buvo išduotas 
ir musų dradgas nunešė jį mi- 
lici-jon užregistruoti; Staiga iš 
apskrities vii liniuko ’ skambina 
telefonu ir sako, kad girdi įvy
kęs nesusipratimas: 1 niekam 
mitingų daryti neleidžiama ir 
prašoma leidimas grąžinti.

Leidimas grąžinamas. Pra
eina pusantros valandos. Pu
sei dvyliktos ateina miliajRn- 
tas su pakviesimu ateiti apskr. 
viršininko ka‘ncelerijon pW-- 
imti leidimą mitingui daryti. 
Ištikrųjų nuėjus leidimą išda
vė. Bet paprašius duoti leidi
mą afišoms išspausdinti ir iš
lipyti, buvo atsakyta, kad tai 
esąs karo cenzoriaus dalykaš> 
ir kanceliarija negalinti tokio 
leidimo duoti.

Kreipiamasi į karo cenzorių. 
Pasirodo karo cenzorius šven
tadieniais Jepriima tik iki 11 
vai., o dabar jau pradžia pir
mos. Buvo mėginta kreiptis į 
vieną kitą spaustuvę, kad iš
spausdintų plakatas, nei viena 
spaustuvė neapsiimu, nes girdi 
be leidimo išspausdinus gali 
uždaryti spaustuvę arba ge
riausiame atsįtiklųie uždėti 
pabaudą. Tokiu budu mitingas 
leistas, bet apie jį skelbti ne

reikalu j 
viršininkų, 
pristatytas

padėjėjas -pasako, 
nesu -^viršininko ir 

lik pusėj trijų ir 
tebusią galinta lei-

Tokiu budu Lietuvos sosti
nėj darbininkų šventėj heįvy-

federacijos mitingą Tilmanso 
salėj. Ten susirinko į 200 dar
bininkų ir klausėsi fcderacinin- 
ko pono Ambrazaičio giesmės. 
Kuomet socialdemokratai pa
reikalavo duoti jiems balsą, 
mitingo rengėjai tuč tuojau 
uždarė mitingą.

t

I MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampai 81 gal
Telefonas Yarda 1T19-J /

Telefonai:

TIKTAI

$25 ant rankos ir $5 per menes;

Šitie lotai randasi arti Desplainep upes ir didžiųjų Cook Kauntės miškų.

! Telefonas: Boulevard 7042

Mes parduosime jums šiuos lotus % akro, gražioje Stickney 
minutų ėjimo iki streetkarių, su gera priemiesčio transportacija. 
žemas kainas, jei tik įmokėsit mažų dalelę ir likusią lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

apielinkėje, tiktai keliolika 
Mes parduodame šiuos lotus už

DR, C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

NAUJIENOS, Chicago, m.
•1

raūasaris tai yra
,Augimo Laimas

L
Pasodinkit accountą į šį banką šiandien ir

Visi depozituoti ^pini- \ auSa- ,
Musų dalykai ir jūsų dalykai bus saule ir 
lietumi ant pasėlio.
$1.00 pradedama. Pradėkit šiandien.

gai pirm birž. 10, gau
kit nuošimti nuo birže
lio l-os.

Baigusi Aku
šerijos kol egi 
ią; ilgai prtdr 
tikavusi Penn- 
dlVanijos hos* 
pitalčse. Pa
sekmingai pa- 
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
tla rodą viso
kiose ligose ir 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer 
ginoms.

Atdara utarninkų vakarais nuo 6 iki 8 — subatomis visą dieną 
iki 8 vai. vakaro. ; * . 1 .

West Side Trust & Savings

CHICAGO

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 
elektfos prfetaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba;357

Nakt. Drexel 956
! ’ Boulevard 4136
3313 So. Haisted JSt.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Ar Jus Pasirenge Apsigy 
raiti šioje šalyje?

Šita
Jus

nauja šalis iki šiol yra šalis didelių progų, iki šiai dienai dar tebėra tikra Amerika, 
gerai padarysite apsirinkę čia sau namus.

Jūsų' paties ir just; šeimynos gerovė to reikalauja
Ar jus mąstote apie tą taip svarbų klausimą, dėl jūsų šeimynos? šis apskelbimas tegul pa

deda juips tatai išspręsti. ’

Mes pasiūlome jums gerus ir pigius Jotus netolimoj yra šioje STICKNEY arba geriau žino
moje Riverside, tik 2J4 mylios į vakarus nuo miesto rubežių ir, mes sprendžiame, kad jus bu- 

site užganėdinti. - • ' \ . • ,

LABAI PIGIOS KAINOS!

Dideli Ketvirdaiio Akro Lotai
s

.4* v

TKTAI

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:
Nt”» 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedeliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards. 687

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Av<ų 2 lubov 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaikų ligą

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 J vai po pie.t 
Telefonas Drexel 2880

CITI2ENS STATE BANK 
MELUOSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
rit niausiąs atakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatopi. 1955 W. IHth St. 
■■ i i i i ■■ ■ i i r J

Sulaikyta užsakymas
10,000

Double Tread Tajery
GVARANTUOJAMA 4,090 MYLIŲ
Neapsakomai didelis perviršis tai- 

rų, priverčia parduoti už šį didelį 
kainų numažinimą, šie tajeiai nega
lima lygint prie pigių naujų tajerų. 
Tūkstančiai motoristų plačiai vartoja 
kadangi jiems laiko iki .8,000 
Pasinaudokit šią siūloma
ir viso meto reikmenys.

Pirkit dabai*, 
kiai mažina musų
Cerd 

Miera 
30x3 
80x8 K’ 
82x3 i/j 
31x4 
32x4 , 
33x4. 
34x4 
32x4 Yj

Dūdos visos 
gurno, vieno meto gvarantavimas. Pa
žymėsit kokių norit S. S., Cl., lygių 
siūlų arba nonskid.

Visi paštu užsakymai turi būt pil
nai apmokėti.

Užsisakykit dabar, koliai kainos 
žemos.

SIŲSKIT ŠIANDIEN

DEARBORN TIRE & 
RUBBER CO.,

myliu.
proga

V-

arba 
Fabric 
. $3.00 
.3.50 

4.00 
..4.00 0 
. 4.5Q 
...5.00 
...5.50 

6.00

šios kainos 
staką.

Cord 
Miera 
33x4 V. .. $6.00 
34x4 ..Ao 
35x4% 
36x4% 
38x5 
85x5 
37x5

Naujos 
dudo 
$1.50 

..1.75 
.1.85 
.2.00 
.2.25 
.2.35 
2.50 
2.50

naujos, aukštos

arba 
Fabrio 

u.v0 
55.00 
6.50. 

....6.50 
. .7.00
...7.00 

.,7.00 '

smar-

Naujoj 
dūdos 

...$2.75 
..,.2.85 
... 3.00 
...3.10 

... 8.25 

... 3.50 
....3.50

rūšies

3019 So. Michigan Avė. 
Tel. Calumet '6278 

Chicago.
Atdara vakarais ir subatomis.

3
> i 
H
:r t

žemė yta juoda ir riebi, galima auginti bile ką.
. , ( . ... • r

Lotai turi da ir kitą pirmenybę, jie yra arti Chicagos ir jus galėsit palaikyti jūsų užsiėmimą 

taieąte. ' . ‘ **
U

Kad gauti pilnas informacijas, išpildyfcit žemiau eaantį Kuponą su jūsų vardu, pavarde ir 

p.dresu ir pasiuskit į ofisą arba telefonuokit ar Ateikit asmeniškai.

Darykit tatai tuojau, jums apsimokės.

PAUL PILKIS,
1822 So. Haisted St., 

Chicago, III.

KUPONAS

T. Pullman 543‘> 

A. SHUSHr 
AKDSERV 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingaP prišb 
riu ligonę Ir kud* 
kj laike ligos. 
10929 S. State Si.

Chicago. Ui
MRS. M. WA1TKIEWICZ 

(Banienė)
Akušerka 

£113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

Itikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 
dtikime 
putišką 

•ėjimą, 
latarimus 

terims ir 
’noms veltui.'

teikiu 
prižitx- 
Duodu

mo- 
mergi-

Gerbiamas Tamista: — Prisiųsk man pMną 
linkėję suprantant, kad nebus jokių abligacijų iš mano puses.

iiaiškinimą apie jūsų naujus lotus Stickney apie-

Jei abejoii akimis, pasiteirauk 
1)1. A. R. BLUMENTHAL

Optometrlst
Tel. BOU levartl 6487 
4649 - H. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gaf. 

2-ros lubos.

Vardas

Adresas

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

M
DR. C. K. KLIAUGA

. DENTISTAS
1821 So. Haisted St., Chicago, III. 

kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.

Phorre Canal 0257

l'eleYihone Yarde 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų.
& iki 9 vakare

8259 So. Haisted St.. Chicago.

DR. S. BIEŽIS' 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindu!iai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S 

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10-12 piet.T,
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tai, liaudininkai etc. pareiš- Medvilnės ūkių nuomunU>- 
kė, kad jie apleidžia pos^- 
džią salę ir balsavime neda
lyvauja.

Klerikalai betgi tuo ne- Ūmiai kaliniai tapo 
nusiminė. L.-------------
ir negalėjo reikiamojo kvo- ne^™s knda J,s

Tegul jmones nebeseka ka- rūmo sudaryti, ir turėjo po- kjntag h. n5ra .Kaliniai 
pitalistą politikierių riuro- sėdį nutraukti, bet dienai persekiojami 
dymais. Tegul renka Sau kitai praslinkus ■ jie. vistik žiūrėjimo į konstitucijų. '
valdininkais, ir teisėjais; ne sudarė savo kvorumą ir pa-ff Net jei jie ir klydo kiek ir 
republikonų ar dembkratų tys vieni ėmė konstitucijos net jei jięms nepriderėjo žo- 
statytinius, piniguočių tar- punktus 
nūs, bet darbo žmonių rei- nėti.
kalų gynėjus — socialistus. | Suprantama dabar, kokia 

Ateinantį panedėlį visi, ta konstitucija bus. Sulig 
kas tik turi tei^s balsuoti, tos konstitucijos, 
vyrai ir moterys, tegul eina “S-tas” teisingai pastebi, 
į savo balsuojamąsias vietas Lietuva vii^ta kunigą kas- 
ir balsuoja Jštisą socialistų tos 
kžndid

kokios teisybes gali darbo 
žmonės rasti ir randa musų 
teismuose, kame teisėjo kė
dėj stėdi kapitalistų parink
tas subjektas — piniguočių 
interesų sargas.

Deltogi dar pakartojame.

jų vaikai jų gali suprasti.
Ji visai uždraudžia leisti ko

kį nors įstatymų varžantį žo- 
I džio, ar spaudos laisvę. Poli- 

nubausti 
Kad iškarto jie einant šituo įstatymu. Įstaty-

po išleistas. Dabar jis panai-

tiesiai be atsi-

sąrašą.
4.50

1.76 
t.00

Tfidm ----
LHum*
VlSJilHM IUAUM1UI

■bicagoje saiioLoJu*
Viena kopija ——-------
Savaitei ------------- a,----------- --------
HAnemui------- -------- —----------

suvienytose Valatijoa* na Chicagoj
paštu:

Metama . ................. .........—$7.00
Puaei metų- —----   4.00
F rimu mėnesiam* 2.00
Dviem mAnesiam* t.50
Vienam m^neaiui  .75

Lietuvon ir kitui išmaniuose
i Atpiginta)

kloCtimt* ... .».■■■. m. ■■■■.»»»~

metų —------------
Inmn mėnesuami* .... .......

^iKUgu» reikia mušti palu
trderiu. kartu ru užsakymu

Lietuvos 
“konstitucija”.

po punktų priimi- džiu .ir,raštu Paryti apie ka- 
1 r rų tai, kų jie pasako, tdi kokia

1 mažyjtė jų įtaka palyginti jų 
su įtaka kittj 'žmonių, kurie 
kritikavo karo vedimų visai 
laisvai!

Pav., Thcodore Roosevelt.
Jis turėjo pilnų žodžio 

spaudos laisvę. Jei žodžio 
spaudos laisvė galėjo pakenk
ti karo darbui, tai jo arši kri
tika to budo, kuriuo karas bu
vo vedamas, tikrai galėjo bū
ti vaisinga.
ir bevaisė buvo kritika" 
sižymėjusių žmonių, kuri 
bar eina bausmę prie sunkaus

kaip

Lietuvos Steigiamajame 
Seime, pasirodo, pagrindi
nius krašto įstatymus — 
konstituciją — rašo jau ir 
priima patys vieni klerika
lai, opozicijai — socialdemo
kratams, socialistams liau
dininkams demokratams, 
valstiečiu sąjungai ir žydų 
frakcijai Seime visai neda
lyvaujant. i

Vakar mes atspausdino
me Naujienose iš Kaufk> 
“Socialdemokrato” aprašy
mą (žr. “Iš St. Seimo”) įvy
kių St. Seime, kur sakoma, 
kad balandžio 27 d. svars- 

nantj panedėlį. Primena- tant konstitucijos skyrių 
me apie juos dar kartą. Bus- “tikybos ir kulto dalykai”, 
renkami šeši teisėjai į Aug-' krikščionys demokratai 
štesnjjį teismų (Superiori (klerikalai) pasiūlę, kad ti- 
Court). Kapitalistinės par- kybą butų ypatingoj vald- 
tijos, republikonai ir denio-, ž,os globoj, “kad tikybinėms 
kratai, šiais rinkimais eina organizacijoms butų -leid- 
išfien. Abidvi jos, bijoda-,žiama steigti kulto namai, 
mos, kad nelaimėtų sociali-j mokyklos, vienuolynai, bro- 
stai, susitarė ir išstatė bend-i08, kongregacijos, įsigyt, 
drą savo kandidatų sąrašu kilnojamasai ir nekilnoja- 
tikriau sakant, abidvi savo, masai turtas, kad dvasinin- 
tikietuose padėjo tuos pa-1 kai palinosuojami nuo ka- 
čius kandidatus j teisėjus, reiviavimo, kad kalėjimuo- 
Vadinas, abidvi kapitalisti- se, kareivinėse, ligoninėse 
nės partijos rado, kad tie aosaugojama jų teisė etc. 
kandidatai yra joms geri, jokiam klerikalų reikala- 
joms atsidavę žmonės, ži_ 
rėš jų, kapitalistų teisybės. 
Reikia tik kad balsuotojai, 
— kurie aplamai negalvoda- 
mi seka, kaip piniguočių 
perkami politikieriai jiems 
sako, — savo balsais juos iš
rinktų.

Jau buvome nurodę, ko
kios galios turi teisėjai ir

Visos lais- 
|vės ir privilegijos garantuo
jamos klerikalams, žmonių 

Igi laisvė suvaržoma. Iš 
konstitucijos tapo išmestas 
net toks paragrafas, kur pa
sakyta: “visiems fizinio ir

ir, 
ir

Kokia menkutė 
epa- 
) da-

I8.0U
4.50
2.25

Money

Dar priminimas 
balsuotojams.

Vakar šioj vietoj minėjo
me apie svarbumą rinkimų, 
kurie \ įvyks Chicagoj atei

proto darbo Žmonėms laiduo darbo kalėjime už žodžio ir 
jama koalicijos, organizaci-i 
jos ir streiką laisvė atskirą 
įstatymą tvarka”. Vadinas, 
darbo žmonės neturės teisės 
organizuotis ir kovoti už sa
vo reikalus, už savo gyveni
mo sąlygų pagerinimą. Ta 
teisė ir privilegija priklauso 
tik kunigams su davatkomis 
ir darbininkų išnaudoto
jams.

Suprantamas dalykas, 
kad šitokia konstitucija yra 
tik pajuokas ir Lietuvos 
žmonės — darbo žmonės — 
nepasitenkins ja. Klerika
lų nukalti pančiai žmonių 
laisvėj smaugti bus sutrau
kyti organizuotų Lietuvos 
darbo žmonių jėga gal vei
kiau, nei klerikalams užėmė 
laiko juos kalti. '

spaudos laisvės panaudojimų. 
Bet Rooseveltas buvo neliečia 
mas. s

Jis turėjo tų pačių teisę krj 
kuoti, kų ir šitie kalinamieji 
žmonės. 1

Ir šitie kalinamieji žmonįūH 
turi tų pačių teisę būti lipo 
sais nuo persekiojimo, kurių 
^s turėjo. Jiems nepriskaito
mą nei mažiausio kriminaliu- 
gurno. Jų, persekiotojai yra tik
rieji kaltininkai, kurie pagal 
tiesa turėtų būti- kalėjime.

JURGIS GERVĖ

Persekiojimas turėtų 
pasiliauti.

John M. Work

Federaliai politiniai kaliniai 
y m baudžiami aiškiai laužant 
Jungtinių Valstijų konstituci

ją-
. Pirma konstitucijos pataisa,i^Vimui liaudininkų blokas

pasipriešino, socialdemokra žodis žddin, dako:
'K UIT •

tai Vi pareiškė, kad jie rei
kalauja visiško ^skyrimo
bažnyčios nuo valstybės ir

“Kongresas neprivalo leisti 
įstatymo tikybai steigti, ar 
drausti laisvai jos laikytis; arba 
žodžio, ar spaudos laisvę var-i 

mokyklos nuo bažnyčios, gyti; ar žmonių teisę 
Kadangi vienok klerikalai 

.stovėjo už savo pasiūlymą 
ir prezidiumas jau rengėsi 
statyti jį balsavimui, tai 
opozicija — socialdemokra-

ramiai 
prašytisusirinkti ir valdžios

kliautis atitaisyti.”
šita kalba yra tokia 

kad net republikonų preziden
tas, ar vyriausis prokuroras

aiški

Oficialingoji Lietuva
(Iš laiško iš Lietuvos)

(Tęsinys)

Šiuo tai pagrindu susidaAi kažkoks įtemp
tas antagonizmas tarp plačiųjų minių ir švie
suomenės,

Sluogsnių 
antagoniz
mas

antagonizmas, kuris kaskadą vis ar
šesnis parosi, kuris kitose šalyse, 
kur toks antagonizmas buvo taqj 
valdžios ir visuomenės, daugelį re

voliucijų silkelė... Pas mus tas skir
tumas, kad musų valdžia yra i nie

kad bo valdžios mes neturime švie- 
kuri paprasto piliečio teisėmis kal-

ligentija, 
suomenės, 
bėtų su plačiosiomis miniomis.' Ir kuo gali pa
sibaigti musų plačiųjų minių ir šviesuomenės 
antagonizmais — sunku net numatyti. Sunku 
net numatyti, kuo tas antagonizmas pateisinti

iLietuvoj dabar vis dažniau ir dažniau ten
ka sutikti inteligentų, kurie į Lietuvos idėja ne
betiki, ir savo netikėjimui pamatuoti nurodo į 
sodžių: žiūrėkite, koks sodžius - - laikraščių ne
skaito, niekuo nesiinteresūoja, keikia -valdžių, 
samagonkų varu ir sako, kad jiems vistick, kas

Įdomus buvo ‘teisybes svar
stymai, kaip jie dabar paaiškė
ja. Torpen po prisieka sako, 
kad teisyba kada išėjusi iš tei
smo kambario mėgino balsuoti, 

tai visi kaip vienas buvo už vi
sų kaltinamųjų išteisinimų.

Balsuojant išnaujo jis kiek
vienų kartų balsavęs “nekalti,” 
kol ant galo jis sutiko balsuo
ti už jų kaltumų tųjA išlyga, 
kad visi teisybininkai patars 
teismui dovanoti kaltinamie
siems. Bet jis nustebęs, kada 
teisėjas John Wilson pasmerkė 
kaltinamuosius nuo 25 iki 40 
melų kalėjimo.

Kitas teisybių inkas, Martin 
Kulien, kuris atsivertė Centra
li jos aukų pusėn, buvo vienas 
žmonių medžiotojų po paliau
bų dienos 
syk buvo 
šalininkas, 
dabar yra
kų partijos kauntės preziden
tu. Mintis, kad jis pasiuntė 
nekaltus žmones į kalėjimų, 
nedavė jam ramumo. Ir jis 
nerado sau ramumo, kol nepa
darė savo išpažinties.

Darbininkų organizacijos 
Wasbingtono Valstijoj 
klausinėja governoro 

' ir augštesniojo teismo,
1 galėjo atsitikti šitas teisėtasis 
f lįtičas. Yra aišku, kad gover- 
ĮOįras užsitrauks ant uavęs tp- 
p kį pasipriešinimų, kad ngbus 

dauginus išrinktas,- jei jis grei
tai nesuteiks dovanojimų sep
tyniems kaliniams Walla Wal- 
loje.

tragedijos. Jis tų- 
tvirtas republikonų 

bet atsimainė ir 
Ūkininkų Darbiniu*

ti abar
Hario

kaip

didelis kinkų drebėjimas., 'kad 
jis puola mobilizuoti visas sa
vo davatkas rezoliucijai pasL 
rašyti, kad valdžia^ neleistų 
biblistams prakalbų laikyti. 
Taigi--jų,a sulaužymas fronto 
yra nekoks, jei jiems tenka 
policijoj prašyti jį sulaužyti,

Ir kokia prasta jų atmintis. 
Garmus, kritikuodamas tauti
ninkus pasako, kad katalikams 
>radėjus juos bombarduoti, 
jie bėgo prie valdžios, kaip ma
ži vaikai prie savo motinos, 
šaukdami pagalbos, užmiršęs, 
kad klerikalų takas prie val
džios senai ir gerai numintas.

Taigi aš patarčiau broliams 
klerikalams, kad kitų kartų, 
kada ji ms pareis taip riestai, 
jie nebandytų guostis, ar kų 
barti dėl to. Vyručiai, tai jūsų 
pačių kalte, nes kų kas pasėja, 
tų ir piauna. —S. S-kus.

ftubak, 'Birželio 3 d., 1922 
................. . ..... ..—----
galion liepos 1d., Federacijoj 
mokės Nacionaliniam Ofisui 
I2V2C. kiekvienai štampai ir 
turės mokėti valstijos organi
zacijoms ^/į,c. kaipo valstijos 
juokesnį, ir pusę to, ką anglų 
kuopoms atsieina kauntes nio- 
kesniai.

Partijos Žinios
Valstijos sjėkretorią ir sek- 

rėtorią-vertėją domei.
Draugai

kauntčs, N. Y., 1-mp, 
8-to distrikto kuopos

skaitytoju Bate
Centraliies bylos atbalsiai I - - -- -- - -
Industrialistai buvo prievarta 
nuteisti. Pęnjd teisybininkai tų KURIE NUGALĖJO? 

pripažįsta.

[I7Ž firvikSiaa Siame ekpvtajG 
vmęmonea Redakcija neataakaį

Kartų man teko būti prakal
bose, kur kalbėjo garsusis 
(Keiksmais) Garmus ir girdė
ti didžiausių pliovonių ir viso
kių nesąmonių ant tautininkų. 
Jis pyko ant jų, kam jie išne
šė rezoliucijų reikalaujančių 
deportuoti jį patį, Bagdonų ir 
Česaitį už jų kėlimų vaidų lie
tuvių tarpe. Žinoma, tautinin-

Brangųs
Kingą 

3-čio ir 
susirinkimas patiekė referen
dumo balsavimui sekamų įne
šimų: •

“Tesic nutarta, kad ši kuo
pa šiuo paveda referendumo 
balsavimui sekamų \ dalykų: 
kad Partijos nariniai mokes
niai butų nustatyta 25 centai 
mėnesiui. Jei referendumas ’ 
teigiamai priims įnešimų, tai 
įnešimo patvarkymas įeina ga- 
lion trims dešimtims dienų 
praėjus po referendumo. Įp
laukos nuo mokesnių turi bū
ti skirstoma šiaip: Nacionali
niam ofisui 71/2 cento; valsti
jos organizacija^ 7^c.; loka- 
lui 5c., ir kuopai 5c.”

Šis įnešimas pądaryta fėisė-
Penki teisybininkai, kurie 

nuteisė septynis I. W. W. na
rius nuo 25 iki 40 metų kalėji
mo byloj dėl Cehtralijos, 
Wash., tragedijos paliaubų su
kaktuvių dienų, 1919 m.,, pra
dėjo sielotis ir atsisakė nuo sa
vo nusprendimo po prisieka 
sudedami pareiškimus, paro
dančius jų įsitikinimų, kad vi- kai negerai darė, jei jie tokių 
si septyni ir aštuntasis, kuris 
dabar yra beprotnamy, buvo 
nekalti už užmušimus ar su
žeidimus tų dieną, šitas jų pri
sipažinimas po dviejų metų 
sielojipiopi, sukėlė baimes tarp 
Washingtono lentų trusto na
rių, kurie buvo užsispyrę tuos 
pramoninius darbininkus pa

karti.
Vienas teisybiniirkų, 

Torpen, dabar išreiškia 
įsitikinimų, ka‘d keturi 
šieji kareiviai nukauti
VV. W. svetaine Cdjitralijoj pa- visų frontų sutriuškinę 
liaubų dienų, tapo nukauti džiausius laimėjimus 
jiems puolant tų svetainę ir yra tokie bailus ir taip nepa
sako, kad jis tiki, kad kaltina- sitiki savim, kad mažam bib- 
mieji visai neturėjo būti pas- lis tų būreliui pasirodžius kle- 
merkti. Ibonui (Ciceroje) užeina toks

savo 
buvu- 

ties I.

rezoliucijų išnešė; už tų jų ne
galima pagirti! Bet jei tokius 
darbuotojus valdžia deportuo
tų, tai Amerikos lietuviai nei 
kiek nenukentėtų dėl toj prie
šingai, jie dar laimėtų, nes ne
sant kam juos pųidyti, jie ga
lėtų broliškiau gyventi.

Bot kada klerikalai taip la
bai piktinasi šituo tautininkų 
žigsniu, pasižiūrėkim kų jie 
patys darų. Pirmiausia jie 
klaidingai informuoja savo ša
lininkus. Ten, kur jie giriasi 

ir di-

ku-

tiktai “lietuvių valdžia!”)... Ir tai kalba ne to
kie pesimistai, kaip pažangininkai, kurie per iš
tisų dienų stovi prie baronkų lango ir mato tik
tai vienas skyles ir negali dasiprotėti, kad ap
link skyles vis tiktai ir tešlos yra kiek; arba ne 
tokie pesimistai, kaip lenkuojantieji dvarinin
kai, kurie nešioja iiKdiržų, ir šleikas, by tik bū
ti tikresniems, kad kelnės nenusmuks... Ne, tai 
kalba tokie pesimistai, kurie norėtųj tikėti ir ne
gali, kuriems ištikrųjų tai yra begalo skaudu.

O tuo tarpu jeigu ir kalbėti apie pribren
dimų, tai klausimas visų pirma tektų pakelti 
apie pribrendimų musų inteligentijos. Niekam 

ne paslaptis, kad Lietuvos yal- 
Biurokratizmo stybė, dar beveik nesuspėjusi 
įsivyravimas susikurti, kaip jau. “suvalsty- 

bėjo” pačia blogiausia to žodžio 
prasme: subiurokratėjo tiek, kiek tik tokio ma
žo maštabo valstybėj, galima biutokrateti. Ir 
nuo pirmykščio idealizmo, kuriuo valstybė kur
ti pradėta, dabar nei šešėlio 
lotas pavyzdžių. z \

Dar 1920 m. pradžioj 
gomis buvo įkurta galinga 
žarija ^Lietuvių M e n o
gija. Darbo aplenkybčs( buvo begalo sunkios: 
nebuvo nei lėšų, nei visuomenes pasitikėjimo, 
nei žmonių, kurie galėtų dirbti, kurie nebūtų 
juos valdysiu — rusai, vokiečiai, lietuviai (da
bar jau nebesakoma “musų valdžia,”

nėra belikę. Šit kc-

visuomenės pasta n- 
nięnininkų organi- 
K u r ė j ų 1) r a u>-

sakoma

■■' - -............—•■••• —  1................  -

dešimčia kitų darbų iki kaklo užversti. Ir tokio
mis sąlygomis, palyginant per trumpą laiką taip 
daug padaryta: įkurta teatras, opera, drama, 
dramos studija, muzikos mokykla, piešybos 

mokykla, juo&tų ir kilimų dirb- 
Lietuvių meno tuvė, surengta keletas meno pa- 
rėikalai rodų, surinkta po Lietuvą dau

gybė ornamentikos medžiagos 
ir lt. Ir įsigyta visuomenėj kuogeriausias vardas. 
Bet šiuo tarpu menininkų tarpe nebe tą psjko- 
logija, kuria pradėta darbas dirbti. Iš pradžios 
darbų vedė kažkoks aklas nesąmoningas tikėji
mas, kažkokia akla darbo meilė. Tuomet nesi
klausta, ar kas už darbų užmokės ir kiek užmo
kės, tuomet tik rūpėjo, kad padaryti. Bet da
bar, pirma negu pradėti kokį nfeno darbų, kiek
vienas menininkas klausia savęs, kiek iš to ar 
kito daAo bus galima pasipelnyti. Ir jeigu pel
nas ne koks labai, tai jis geriau atidengs kokį 
kromelį ar važiuos į Maskvą su sacharinu, negu 
meno darbų dirbs. Ir rezultate viena meno įs

taiga likviduojama paskui kita, kai- 
Idealizmo kurias įstaigas, kąip antai operų, te- 
išnykimas altą, muzikos, dramos,' piešybos, 

mokyklas perima švietimo mihis- 
teriją, kuri šiam reikalui Meno Departamento 
nebesteigia, kaip kad seniau buvo padariusi, bet 
tiktai paskyrė valdininkų, kuris vadinas “ypa
tingas valdininkas meno ir sporto reikalams.”

vesta parėmimui. Tačiau įne
šimas nekliudys Clevelando 
Konvencijos pataisos vyki iri
mui tw, kol jiį nebus referen
dumo priimtas. Todėl Cleve
lando priimtoji pataisa įeina 
galion liepos 1 d.

Federacijų (Sąjungų) 
mokesniai.

Konstitucinės pataisos,
rias priėmė konvencija mokes
nių klausimu, daro Federaci
jų mokesnių rinkimų nepap
rastai sunkiu ir kompliktuotu 
daiktu.

Dabartiniu laiku Federacijos’ 
moka Nacionaliniam ofisui 
10c. už kiekvienų parduotų 
štampų ir siunčia valstijose sek
retoriams pusę to mokesnio, 
kurį sudaro valstijos ir kaun.- 
tes mokbsniai anglų kuopoms. 
Dabartiniu laiku tai sudaro 
I2V2 cehto mėnesiui: 7%e. ei
na valstijos organizacijai ir 
5c. kauntės.
Sulig pataisytosios konstituci

jos patvarkymais, kurie įeina

Menininkai nustojo savo idealizmo, o valdžiai 
to ir tereikėjo, kad nustumti meno reikalus į 
užpečkį. Ir jeigu greitu laiku švietimo ministe
rijos etatuose bus pažymėta “ypatingas valdi
ninkas sporto'*reikalams,” o meno reikalais bus 
pavesta rupinties žvalgybos Skyriaus viršinin
kui ar kriminalinės policijos agentui — štebėtis 
visai nebus priežasties...

Antras pavyzdys — Lietuvos universiteto 
reikalas. Berods, kas galėjo būti Lietuvos kuri
nio darbe prakilnesnio, kaip ąavo universiteto 

įkūrimas! Berods, į kokį daugiau 
Universiteto darbą beinant reikėtų rankos nu- 
kurijnas suplauti^ jeigu ne universitetų 

statydinant! O tuo tarpu sunku 
butų įsivaizduoti negražesnį valstybes gyvenime 
darbų, negu tasai, kuris padaryta universitetų 
bekuriant! Demagogiilgiausia partijų kova, vy
lius, neteisybė, — visa buvo paleista į darbų by 
tik pasiekti savo partinių reikalų aprūpinimo. 
Nesustotą nei prieš veidinaipiavinių, nei prieš 
šventvagystę! Oficiališkai lokiu, keliu įkurta 
“katalikiškas universitetas,” Dievo žodžio teisy-' 
bes sargas, kurio pats esimas yra jau juodas ne
teisybės simbolis!...

Kauntės mokesniai, kuriuos 
nustato pačios kauntes organi
zacijos, yra nevienodi ne. tik 
skirtingose valstijose, bet ir 
skirtingose kauntėse vienos ir 
tos pačios valstijos. Jei tų pat
varkymų bus tikrai prisilai
koma, tai daviniai bus tokie 
komplikuoti, kad kauntės mo
kesnių nieku budu nebus gali
ma surinkti per valstijos ofi
sus. | ' " i i

Turint galvoj lokių padėtį, 
Nacionalinis Pildomasis Komi
tetas savo susirinkime Ncw 
Yorke, gegužės 20—21 d., pa
dare kaikurių pataisų. Tai da
ryta remiantis tuo faktu, kad 
Konvencija autorizavo Komite
tų taisyti tuos Nacionalinės 
Konsititucijos parafrafus, kurie, 
jo nuožiūra, turėtų bi^ti patai
syti pačios konvencijos. Komi
tetas nutarė, “kad Nacionali
nės Konstitucijų? Skyrius XI 
skirsnys 5 (a) turi pataisytoj 
formoj skambėti šiaip:

“Svetimkalbių Federacijos 
moka Nacionaliniam Ofisui to
kius pat mėnesinius mokesnius 
nuo nario; kai ir valstijos or
ganizacijos. Už lai jos gauna 
mokesnių stangias.

“Jos moka 10 centų mėne
siui nuo nario savo atatinka
miems valstijos sekretoriams. 
Tai sudaro valstijos ir kauntės 
mokesnius. Pasidalinimas tais 
mokesniais tarp valstijos ir 
kauntės organizacijų palieka- ( 
ma kiekvienai valstijai išspręs- ' 
ti. Jei tokio išsprendimo ne
bus padaryta, tai patvarkoma, 
kad iš 10 centų narinio mo
kesnio valstijos organizacijai 
eitų 6^c., o kauntės — iP/aC.”

šis komiteto įnešimas (einą 
galion su kitomis Clevelando 
konvencijos priimtomis patai
somis liepos 1 d.

Sekretorių-verUjų domė yra 
kreipiama ir į sekamų dalykų:

“Pildomojo Komiteto sekre
toriui įsakyta dėti centus 
Konvencijos Fondan nuo kiek
vienos Svetimkalbių Federaci
joms parduodamos stampos. 
Visa suma iš Federacijų mo
kesniais surenkamų pinigų iki 
$100 mėnesiui (neskaitant 3c. 
mokesnius) bus skiriama ata
tinkamos Federacijos vertčjo- 
sekretoriaus algai.”

Tas patvarkymas įeina ga-v 
lion liepos 1 d. Už birželio mė
nesį visi nacionaliniai mokes
niai, neviršijantys $100, bus 
pilnai grąžinahii. O po to sek- 
retoriams-yertėjanis bus iš
skaitoma 3 centai iš 12J/2,c. na
cionalinio mokesnio nuo kiek
vieno nario. To patvarkymo 
bus prisilaikoma tol, kol visos 
Federacijos mokesniai nevir
šys $100 mėnesiui.

Draugiškai,
Otto Brangtetter.

Chicago,
Ceg. 31, 1922.

f DR A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362
! 1824 Wabansia Avė.

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

Telophone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

PENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 

,N4ed/L t’a«al sutarimų

(Bus daugiau)

Ashland 
Jevvelry 
& Music

Store • • • •
Parduodame už 

Pusę kainos Grafo- 
™>las, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus. x

• 4587 S. Ashland A?

Chicago, III.



<

>uba<a, birželio 3 3., 1922 , NAUJIENAS, ChicagO, tft. ' ' . . B
ar 'M!....... ■■■■Į- ' ui 11011 . t” - - ...... ........................ ......... ............ ——■ 1.! !fl-l;.'?..!5L'2.' " ..... —"■ Į----- ^■llLLKJLJJll,rL^'!LH”Jai^,re*”L‘^lJK^L!g?!gg",*?*,irĮg!!g?gS,??,r*l^S^^ 1 UL..?<wr?,rĮ!^BSl!!!!!»*Sy^<2BU!._-LL, a

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

S hm Či imt Lietuvon pe> urs:
40 cent už 100 auks. » ■

250 už $1.00 
Pigesnis karau siunčiant 

didesnes suma* 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearinf Hooe Bank 
1113 We«t 85tk Street 
Turto 16,000,000.00

BEORINIS VAMZDIS.
Beorinis vamzdis, kaip buvo 

minėta praeitame straipsny, 
yra širdis geresniųjų radio apa
ratų, be kurio negalima garsiai 
girdėti. Nors teorija apie be
ori n io vamzdžio veikimų yra 
begalę sjinMi, mes čia spengsi
mos išvesty t i taip, kad butų 
galima kiekvienam suprasti, 
idant arčiau susipažinus su

Kas yra elektra?
Bet ar mes žinom kas tai 

yra elektra? Nežinom, nieks 
nežino. Ar nors žinom kaip ii 
kokiu budu elektros srove te
ka per vielas? Taip, dabarti
niam amžiuj išaiškinta, kokiu 
budu elektros srovė teka per 
vielas, ir čia išdėstysim tų įdo
mų stebuklų.

Paėmus paprastų vario vielų

i£IM¥NO».iVEIKAT*.S.”

reik'** įeitas pakibus,

t rcfydldblųte ibrė tl pliilųbs
? khįodufi jiems

šfunjo ir žibėsią

radio. Mes kas dienų vartojam 
elektrines lempas, kurios yra 
ne kas kitas kaip paprasčiau
sios formos beoriniai vamz
džiai. Mes žinom, kad elektros 
srovė įeina per vienų vielų ir 
šeina per antrų, panašiai kaip1 
žemiau nubriežtas. Mes taipgi

5EVERA s 
hairponADE

elektrų, o antra negatyvių (—) 
kitaip elektra nebėgtų per vie 
'ų ir nežibintų lempos.

ir pažiurėjus į jų, mes matom 
tik raudonų stangų metalų, ir 
rodos, kad nieks negalėtų tekė
ti per jį. Gaila, kad musų akys 
neturi jėgos smulkiems daly- 
kąms matyt, kad galėtų patir
ti, jog ši paprasta vario viela 
susideda ne iš vieno gabalo, 
bet iš daug daug smulkių ga-1 
balelių. Kiekvienas gabalėlis 
yra panašus į kitus, šitie ma
žyčiai vario gabalėliai vadina
ma atomais.

ZZ7^ /T? JO

t

darželio Jaunavedžiui
Įstoję į eilę rakandų pirkėjų iš Lietuvių Rakandų Krautuvių (The Peoples Furniture Co.) 

Neprivalote rūpintis apie parodymų Jūsų namų! Dėlto kad
musų Krautuvėse rasite didžiausią eilę pagal vėliausios mados rakandų ir musų pačių pardavėjai pagelbės Jums susipirkti tikamus rakandus.

Musų žemos Rakandų Kainos pagelbės Jums sutaurinti daug pinigų. .. <> .■ __
Musų lengvas išmokėjimo būdas pagelbės Jums ir bus pritaikintas pagal Jūsų noro. ' •;
Del pavyzdžio žemiaus talpiname vieną 4-rių kambarių eilę rakandų {supmtama galima pirkti visus arba atskirai), kurių kaina yra ir visur 

parsiduoda veik po du sykiu tiek — musų Krautuvėse pirksit© už ~$24Q,00 už kurią kainą nei dėvėtų rakandų nenupirktumėte.
i Taipgi turime desėtkus kitokių eilių po $450.00, $600.00, $750.00 ir t.t.

.... ■ 'Į! !■■««■»■»»■*■  iKl|W ..... . m — ■ ■■  ■■■ -------- -

Eilė seklyčiai /

3 šmotų aržuolo medžio su ti

kra skūra apmušti seklyčios 
setas vertas ^95.00. Aržuolo

Miegamo kambario 
rakandai

Z cysids. s Verias ir 
us^ds pldbNdnjs lepdlds.

25c
Ipte pus dpttel^oribs.

W. Fl SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ...... X................. Birž. 17
SAXONIA ........................ Liepos 1

Antį a K lesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
LACONIA ..........................  Birž. 8
ALGER1A  .................. Birž. -14
CARMANIA ................ . Birž. 15

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utaminkas 
M^RETANIA — AQU1TANIA

\ BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Dan

zigą $106.50 i Liepoją $107. Tak- 
sif$5.00.
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Pilnos mieros plieninė lova erai- 
mose bajgiamosi spalvose, verta 
$18.00. Plieniniai springsai verti 
$9.00, 45 švarų parinktos vatos su 
tvirtu viršum apvalais kampais 
matrasas vertas $12.00 ir aržuolo 
kamoda su dideliu veidrodžiu ir 
plačiais stalčiais verta $25.00.

Valgomo kambario 
rakandai

Aržuolo medžio 40 calių apvalainas 
stalas ištiesiamas iki 5 pėdų ver* 
tas $22.00, 4 krėslai aržuolo me
džio su tikra skūra pilnai apmuš
toms sėdynėms, puikiai pališiuo^i 
yra verti po $8.00 ir supamasAi 
krėslas spaniška skūra apmuštas, 
vertas $20.00.

Virtuvės rakandai
18 colių ovena gasinis pečius, su 
baltu priekiu, geras kepikas, pilnai 
gvafantuotas vertas $70.00, kukni- 
nis stalas iš kietmedžio padarytas 
aprūpintas dideliu stalčium, vertas 
$6.00 ir krėslai balti ar aržuoliniai 
verti po $3.50. >

V isųs virš minėtus daiktus nupirksite Lietuvių $0/1 O /'W > 
Rakandų Krautuvėse tik už ..............................

DOVANOS VISIEMS
Kiekvienas, kuris pirks eilę ra
kandų, duosimo didelės verčios 
naudingas dovanas, o ypatingai 
jaunavedžiams.

■KM

> ilurniture.ftugs, Stovės, Pianos.
1930;32 S. Halsted St. Phonographs. Paints. Haidvvare, 4201-3 Archer Avė.

•- . and General Household Goods

VAŽIUOJU
LIETUVON

Tavorus galima palaikyti vėles
niam pristatymui. Pristatom 
veltui j visa sdalis miesto. Par
duodame už pinigus ir lengvų 
išmokėjimų.
Krautuves atdaros kas vakaras 
iki 9 valandai vakare. \

Žiūrėk! Žiūrėk!

PROGA
Del jūsų

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LA SAVOIE ............... Birželio 10
PARIS ........................... Birželio 14
CHICAGO ................... Birželio 15
LAFAYETTE ........... Birželio "24
ROCHAMBEAN ............... Birž. 1
Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

ORKESTRĄ-BENĄr

S
 Parūpina vigoHema 

rdkalains

J. BALAKAS I
1432 So. 50th Ct.

Cicero. 1)1.Tel. Cicero 2537

Dar čia negalas, nes kiekvie
nas atomas susideda iš dar 
smulkesnių dulkelių. Vidury 
kiekvieno atomo yra didesnė 
dulkele, kuri vadinama proto
nu; jis yra apsuptas keliomis 
dešimtimis mažulėlių dulkelių, 
kurios net sunku įsivaizdinti, 
ir kurios vadinama elektronais, 
arba ionais. Protonai tai yra 
mažiausios dalys pozityviosios 
(-{-) elektros, o elektronai yra 
mažiausios dalys negatyvio
sios (—) elektros.

štai dabar įsivaizdinkit mu
sų pasaulį, kuriame musų sau
lė yra ^apsupta planetomis — 
ir sumažinlfit jį bilionais kar
tų, kol su akim nebus galima 
matyt, — tai ir turėsit pavida
lų kaip protonas yra apsuptas 
elektronais kiekvienam 
žiausiam vario atome.

ma

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakomingiausias i) 

pigiausias rakandų imituoto jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnaut) 
kaip didesniam tai o ir mažesniam 
darbe.
817 West 34th St„ Chieago, IB.

Tel. Blvj^S86

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

karo
1 W. 63rd St.Eeaidencija: 2

Tel. Prospect 3466

Norsatgal į baterijų “ 
elektronai paprastai 
džia vielos, viduje beoriniam 
vamzdy jie apleidžia gijų ir 
leka į pozityvių plokštę ir at
gal per telefonus į “B” bateri-

A IT- i Ar j i amsta 
Važiuoji su 

Manim?

ĮSIGYTI namus
ĖLabiausia gražiam ir prieina 

mam miestelyje

Elektros srovė,
Žinant iš ko susideda vario 

viela, galima suprasti, kad 
elektronai gali pasiliuosuoti 
nuo savo atomų ir lėkti per 
vielų kaip kad tekėtų vanduo 
per vamzdį —- štai ir turim 
elektros srotę. Vadinasi’ elekt
ros srovė susideda iš daugy
bės lekiančių elektronų, ir 
kaip matyt praižinyj, negaty
viai Elektronai lekiantys nuo 
negatyvios puses baterijos per

, Gija, sietas ir plokšte.
Pažvelkim dabar i radio 

orinį vamzdį

Kol ' elektronai vienodai le
kia nuo gijos į plokštę ir per 
telefonus, telefonai jokių gar
sų neišduoda. Kad įvairuoti 
elektronų išrovę, thrpę gijos ir 
plokštės yra pastatytas sietas, 
kuris kaip koks sargas kartais 
praleidžia, o kartais nepralei
džia elektronų, tikiu budu 
įvairuodamas srovėj kad gar
siai atsilieptų telefonuose.

Visa radio- beorinio vamzdžio 
paslaptis yra tame, kati sietas 
yra sunertas su oro viela per 
tam tikras derinamąsias rin
ges.

Atėjusios vilnys atsiliepia į 
sietų, sietas įvairuoja elektro
nų srovę ir išduoda muzikų 
arba kalbų telefonuose.

Ateina silpna jėga, išeina 
stipri.

'tokiu budu radiofonui be
ori uis vamzdis yra daug ge
riau negu kristalas. Kristalas 
sunaikina dalį atėjusių vi-luių 
ir tuo budu susilpnina garsų 
telefonuose. Iš antros puses, 
beorinis vamzdis priima tas 
pačias atėjusias silpnas vilnis 
ir išduoda stiprių elektros sro
vę (elektronų srovę), kurį gar
siai atsiliepia musų ausyse, per 
telefonus.
Pridėta prie šio straipsnio 
paaiškinamąjį braižinį skaity
tojai lai pasilaiko, k^d galėtų 
juo naudotis tolimesniuose aiš
kinimuose apie radiofonų.

V. M. STULPINAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės Vice
prezidentas ir Chicagos Skyriaus 

Vedėjas.

Dabar Tamigta turi nepaprasta proga važiuoti su manim Lietuvon. Aš 
patarnausiu Turistai per visą kelionę j Lietuvy iki pat Kaunui. Mano ilgas 
patyrimas trahsportacijos biznyje užtikrina Tamistai geriausj patarnavimą, 
be jokio ekstra mokesčio.

šitos ekskursijos keleiviai išplauks iš New Yorko Liepos - J uly 8 d.
GERIAUSIU IR GREIČIAUSIU

HOLLAND AMERICAN LINIJOS LAIVU
x °NEW AMSTERDAM”

n Įtalpa laivo 31,000 Tohų.
Lietuvos Prekybos Bendrovė aprinko šį laivą dėl Tamistos kelionės. Mu

sų Bendrovės ofisai Bostone ir Wilkes Barre turės dideles partijas kelevių ant 
to laivo.
Kelionės Kainos: Trečia Klesa ikiPiliavos ....

Antra Klesa iki Piliavos .
Karo Taksai $5.00 ekstra

Jei nori greit važiuoti į Lietuvą ir turėti sau už palydovą VINCĄ M. STULPINĄ skubiai kreipki
tės laišku ar ypatiškai i

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDOVE
114 W. Broadway, . 3313 So. Halsted St.,
Boston 27, Mass. Chieago, IH.

Tel. Yards 6062
Arba kreipkitės pas musų Agentų savo kolonijoj:

BOSELAND, ILL.
J. Ramanauskas,

10808 Michigan Avė.
ROCKFORD, IIJ,.

P. Kutro,
1012 So. Main St7 

KENOSHA, WIS.
J. Trakšelis,

464 N. Sheridan Rd. 
chicagCT iieights, 1LI..

M. Survila,
303 E. 14-th St. 

DEITRDIT, MICH.
F. Mikuchonis,

9185 Cardoni Avė.

BERWYN
Gražus 30x125 pėdas lotai, ša- 

(ygatviai, vanduo ir suros, visa 
išmokėta pilnai.-

Tiktai $90 cash , 
$10 per mėnesi

Jei jus turite $500, mes pa
biria votume jums madinga ply
tų bungaldvv ir jus galėtumėt 
išmokėt tatai rendomis. Jus 
galite išsirinkti sau tinkamiau- 
sį pieną. Mes pabudavosime 
taip, kaip jus išsirinksite, kaip 
jums patiks, už tuos pačius pi
nigus kaip kad užmokėtumėte 
cash..

Pasinaudokit šita proga .ir 
buk neprigulmingas. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės

WAUKEGAN, ILL.
A. J. Sutkus, 

811 S. Victory St.
A. S. Precinauskas, 

706 S. Sheridan Rd 
SPRING VALLEY, ILL.

Ant. Stulgą, 
101 E. 3-rd St.

Aid. Pilipaitis, 
227 West 4-th St. 

WEST FULLMAN, ILL.
> I A. I. Vainauskas, 

’ 715 W. 120-th St.
A. Bružas, 

3303 Auburn Avė.

PAUL PILKIS,
1822 So. Halsted St 

Chieago.
BK1GHTON PARK CHICAGO

A. Andreliunas,
4486 S. Fairfield Avė.

18-TH STREET CHICAGO
M. J. Tananevicz, 
. 736 W. 18th St.

CICERQ, ILL.
B. B. Posanka,

1422 So. 49th Avė.
J. Mockus,

1301 So. 50th Ct. .Z'

Telephona Vardu 5082

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan Si 

CHICAGO. ILL.
VALANDOS: Nuo 8 UH 11 ryta

ir nuo 5 Iki 8 vakarti

IGARSINKITIES NAUJIENOSE
Dr. A. J. BERTAŠIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8464 So. Halsted^SL 

Chieago, III.
Ofiso Valandos: 6-—8 vak. 

Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Boulevard 1041
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The
Northwestern

Hotel
M. A. SHARKA, 

Prop.
209-13 S. Brown St.

Comer Anderson
’ RHINELANDER, 

WISCONSIN.

(Apgarsinimas)

MODERNIŠKŲ IŠRADI
MŲ PASEKMĖS EGYPTE

Vasara jau artinasi, vakacijų laikas prasidės, daugumas žmonių va
žiuoja iš miestų, kad praleisti vasaros kaitrias dienas ir pakvėpuoti tyru 
oru, kur nėra dumi; ir didelio bildesio. Wisconcino šiaurinė dalis kaip 
tik tokia yra, kuy paskutiniais laikais žmonės patyrė ir iš visos Ame
rikos pradėjo atvažiuoti, ir praleisti čion vasaros laiką. Bet patyrėm, 
kad lietuvių atvažiuoja labai maža dalelė, turbut jaučia, kad neras čion 
užsiganėdinimo, neturi nieko pažįstamų, neturės kur apsistoti, ir kur 
gauti nolį kokį patarnavimą. Taipgi, mes šiuomi esame pasirengę duoti 
patarnavimą pirmiaus lietuviams, negu kitiems, uždėjom Hotelį, įtaisėm 
gerus ruimus ir geras lovas, kur svetys tikrai galės pasilsėti, kada žuvis 
pagaudęs ir išsimaudęs šio krašto ežeruose tyrame vandenyj/ kurių 
čion netrūksta, šitas vadinamas Oneida pavietas yra nelabai didelis, o 
ežeru randasi 212, kurie turi nemažiaus kaip 10 akrų dydžio ir yraųvai- 

I rių žuvų, ypatingai yra daug ištrauktų didžiųjų, kaip vadina mescolong, 
po 50 svaru ir daugiaus, ir Šio krašto oras nieko nesišeria nuo Lietuvos 
krašto. Atvažiavę į Rhinelander, užeikit į NORTHWESTERN HOTEL 
ir galite kalbėt lietuviškai. Tai yra vienintelė lietuvių įstaiga šianw 
mieste, priešais C. & N. W. dypą. Išv'Chicagos traukinis išeina 5 vii. 
vakare ir pribuna 4 ryte, tai yra geriausia ant to važiuoti.

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SEEGAT: ____

PILVU, — 
GERK SALUTARĄ;

NETURI APETITO — 
GERK SALUTARĄ; 

PERMAŽAI SVEIKATOS — 
GERK SALUTARĄ; 

DEL SUTVIRTĖJIMO — 
GERK SALUTARĄ;

SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS? NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 
IR NELAIMIŲ.' TAI GELBĖS IR JUMS.

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

1707 SOUTH KALSTEI) STREET,CHICAGO, ILLINOIS

Vieša Pasarga
ĖJIMO IŠ BIZ
NIO IŠPARDA-
VIMAS
Ši yra jūsų prd&a pirkti 
čeverykus už savo kainą.

Hippokratas, grekų filo
sofas, gimęs 460 pirm Kris
taus, per daugelį metų buvo 
vadinamas kaipo “Medicinos 
Tėvu”, vienok moderniškų 
išradimų Egypte, užpakalin 
nustumtas, tas ir parodo, 
kad agyptiečiai buvo' labai 
gerai išvystę savo mediciną 
dar pirm 5,000 metų arba 
daugiau, negu 3,000 metų 
pirm Hippokrato. Jie turė
jo teisingą nuomonę link 
^žlebčiojimo proceso ir di
džiuma gyduolių buvo pada
ryta iš daržovių. Visos Tri- 
nerio Karčiojo Vyno sudė
tinės taip pat iš to pat pada
rytos. Nėra jokių chemika
lų šiose patikėtinose gyduo
lėse nuo vidurių užkietėji
mo, prasto apetito, gasu vi
duriuose, galvos skaudėji
mo ir kitų vidurių nesmagu
mų. Kiekvienas kostumeris 
rekomenduoja savo drau
gams. Ponia Ona Ondrik 
rašė mums iš New Britain, 
Conn.: “Mano vyras kentė 
vidurių nesmagumus nuo 
savo jaunystės, bet Trige
rio Kartusis Vynas pagel
bėjo jam ir man, ir todėl, 
rekomenduoju kiekvienam, 
kuris tik turmduriu nesma- 
gumą’’. Klauskite vai- 
stihinko, arba vaistų parda
vėjo ir kitokių Trinerio gy
duolių, nes visos yra pui
kiausiomis/ Ponia Alice 
Switz ra^ė mums iš Jeffer- 
son, Tex», balandžio 3 d.: 
“Visuomet esu užsiganėdi
nusi Trinerio gyduolėmis. 
Trinerio Linimentas yra ne
palyginamas su kitais, nes 
urnai paliuosuoja nuo reu
matizmo.”

PRANEŠIMAS

DURYS
ATIDARYS

9 VA L. RYTE
turime

DURYS 
• ATSIDARYS

9 VAL. RYTE

Esaine parda
vę savo fixtu- 
res ir 
išsikraustyt
35 dienas.

Mes drąsiai ir smarkiam išpardavimui šį numušimą padarėme kokio 
nei jokia čeverykų krautuvė Aėra padariusi Chjcagoj per daugelį me- < 
tų. Nepaisant kiek mažai gali išleisti pinigų, vienok daug atrasi, ką 
galėsi pirkti šiame išpardavime. Nepamirškit?, kad ką čia mes sa- 1 
kome, tai nustatyta vienos seniau, ios retailerių čeverykų krautuvės 
šioje apielinkėje.
Ateikit anksti ir pasirinkite.

Musų stakas susideda iš stebėtino 
parinkimo, vyriškų, moteriškų ir 

vaikų čeveryjrt; — padaryti ge
riausių išdifoėjų šalyj. Atrasite 
kėliausius įvairumus koki yra da; 
)ar nešiojami vyrų ir moterų.

MOTERIMS ČEVERYKAI 
Tūkstančiai porų, iš kurių 
Įima pasirinkti, juodo kid, 
do kid, rusvi veršio odos, 
ban žemais ir militariais ' 
kalniais. Tie čeverykai, 
riuos pirmiau pardavojome
iki už $1 — visokio dydžio, vi
sokio pločio, C O QQ 
dabar

ga- 
ru- 
Cu- 
už- 
ku- 
net

VYRIŠKI OXFORDS
Vyriški aukštos rūšies žiban
čios kumeluko odos oxfordai, 
padaryti naujo franeuziško kur
palio. Koliai C A AQ 
yra pora

GALITE PKy’ 
InUlLnldiLEISTI ŠIĄ PROGA? 
,Jųs, kurios laukėte per metus 
šio nupigininio. Jus, kurios ne
kantriai laukėte kainų nupuolimo 
— dabar galite savo sapnais pa

sidžiaugti, kadangi yra daugiau, 
negu tiesa. Jau daugiau nėra 

klausymo apie kainas — bet iškra 
ustyt — iškraustyt u^hile kainą. 

Tai yra tikrąs faktas, kad mes ta 
ip parduodame čeverykus. Musų 
vertės sudrebins publiką. Skaity 
kit musų pasiūlymą šiame išpar
davime ir patys busit nustebinti
■........... * 1 ..........v

VYRAMS’ ČEVERYKAI
Rudi veršio odos, English ir ap
valainais pirštais čeverykai — 
visi Goodyear mito padai, viso
kio dydžio, $8 
vertės, tik

Pranešu savo draugams ir kos- 
tumeriams kad aš iš Liberty 
Land ofiso persikėliau į Joseph 
šlikas ofisą po numeriu 3241 S. 
Halsted St. Meldžiu visų kreip
ties prie manės su visokiais rei
kalais po virš minėtu adresu. 
Patarnausiu teisingai kaip ir 
pirmiau; mes užsiimant vien tik 
Real Estate, parduodam namus, 
lotus ir mainom namus ant lotų, 
ir lotus ant namų, taipgi ir ant 
fąrmų. Su tikra pagarba

ANTON VISBARAS, 
3241 S. Halsted St., ąntros lubos 

Tel. Boulevard 5066

Kiekviena moteris, kuri 
v rašo atsakys.

Moteriai sugrąžino svei
katą Lydia E. Pinkliam Ve
getable Comppund, tad da
ro šį pasiulynią.

'Cumberland, Md. —i “Mano motina 
davė man

VYRIŠKI OXFORDAI
Vyriški Vici Kid Oxfordai — 
padaryti daugelio populiarių, 
taipgi, kelios madęfc veršio odos, 
Goodyear milo padais, vertės 
iki $7.00, <!*Q
dabar

VYRAMS ČEVERYKAI
Reguliariai $6 čeve- C O 
tykai, dabar

VAIKAM ČEVERYKAI
Miera iki 8, visokių 
tnadų ir odų, pora už vOw

VYRAMS ČEVERYKAI
šimtai porų rudų ir juodų ver
šio odos ir vici kid čeverykai; 
daugybės madų pasirinkimui — 
visokio dydžio, vertės iki $10, 
pardavimo $3.98

E. Pinkham Vege^ 
table Compound, 
kuomet buvau tar
pe trylikos ir ke
turiolikos metų ir 
ėjau mokyklon; 
kenčiau skausmus 
ir negalėjau pasil
sėt. Nuo to, kart 
daugiau neturė
jau jokių nesma
gumų iki apsive
džiau, tuomet jau--/ 
čiau strėnose skau 
dėjimą, kuomet ku

MOTERIMS ŽEMI 
ČEVERYKAI

Šimtai porų, kurios iki pat mi- 
nutos naujausios mados žemi 
čeverykai, kurie parsidavojo iki 
$9, visokio dydžio, C O
dabar 4>C.OO

PATENTUOTI TODDLE 
ŠLIURĖS

Moterį; $6.50 patentuotos kume- 
luko odos Toddl Šliurės, žemais 
užkulniais, gražios mados. Ne
galima palygint su kitų krautu
vių kainomis C 9
dabar 4>0.*l0

VYRAMS ČEVERYKAI
Puikiausi išeiginiai čeverykai 
kokius ir?es turime; visi vėliau
sios; rudi ir juodi; visokio dy
džio, vertės iki C/Į Clfi 
$12, dabar . *
--------------------- TFLOPERIAI ŽIBANČIOS 

ODOS ŠLIURĖS'
Didelis bargenas moteriškų ži
bančios kumejukų odos su dir
želiais. Nauji floperiai su sak- 
te. Gražus galai. Cuban už
kulniai. Gvarantuoti, po $5 
parsidavojo visokiose čeverykų 
krautuvėse 
dabar pora

dikį nešiojau ir negalėjau atlikti sa
vo darbo, koliai neėmiau Lydia E. 
Vegetable Compound. Dabar esu 
tvirta, padarau visus savo skalbinius, 
prosinimą, dirbu septyniems kūdi
kiams ir gerai jaučiuosi. Visuomet 
lengvai jaučiuosi gimdymo laike ir 
jei ta padaro man, tai gali ir kitoms 
moterims padaryti. Paaiškinsiu kiek
vienai moteriai, kuri, rašys paklaus
dama, kiek man pagelbėjo.” — Mrs. 
JOHN HEIER, 53 Dilley ■ St., 
berland, Md.

Laike mergystės ir vėliau, 
motinystės, Lydia E. Pinkham 
še palengvinimą poniai Heier. 
iga skirtingesnė, nuo garsinimų, ku

riuos esame paskelbę, rekomenduoja 
musų Vegetable Compound. Ji mie- 
ai atsakys ant jūsų paklausimo laiš
ku, Rašykit jai.

Cum-

laike 
atne-

Jos

-A' ' /

Tik Šiandien išėjo 5 Nauji Gražus 
Victor Lietuviški Rekordai

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavls Akie Specialistu

73266

73268

73275

73258

* 73182

10 parinkimų
(Gersim broliai Uliavosim « Mikasę Petrauskas)
(Motušėlę Miela ' Mikas Petrauskas)

Tai yra abi Petrausko dainos. Pirmoji linĮ sma prie išsigėrimo daina, antroji labai 
graži ballada, kurioje sūnūs meldžia savo plotinos daleidimo vestis.

(Baliui pasibaigus — Valcas Eric Berg—Oscar Johnson)
(Aplink Kalėdų Eglaitę Eric Berg—Oscar Johnson)

Abu šmotai griežiami smuiku ir armonikų. “Baliui pasibaigus” yra labai metodiškas 
valcas, gi “Aplink Kalėdų Eglaitę” labai tmagi mažiuką, kurią kiekvienas gali šoktų

(Lengvai ir Puikiai — Mazurka Į Keturi žemaičiai)
(Busim Linksmi Abudu—»Polka 1 Keturi'žemaičiai)

,šie du šmotai yra griežiamu klarnetą, men(tolina, gitara ir basu. Klarnetą vadovauja 
abiejuose šmotuose, ^mazurkoj ir polkoj ir kiti kombinacijoj sutvėrė puikų rekordą.

(Lengvai ir Puikiai — Mazurka

Vitkausko Orkestrą)
Vitkausko Oikestra)

(Monopol — Polka
(Unitą — Polka

šie du šmotai yra tokiais, kad kiekvienas lietuvis turys Victrola nori juos turėt taip 
greitai, kaip greitai išgirsta. Abi polkos paakstina gyvenimą ir kiekvieną pastūmė
ja prie šokių. i

(Bummel — Petrus — Intermezzo . Voctor Orkestrą)
(Ko verki kada skiriamės? ' Lietuviškų šokit; Orkestrą)

Pirmasak yra labai gražus šmotas, kurio malonu' klausyti. Antrasai yra lietuvių 
“fox tw”, pagražinta vokaliu choru ir labai tinka klausytojams.
Rašykite, arba ateikite, o gausite pilnut; Victoro IfeUviškų rekordų ^atalogą.

ATMINKITE
Šiuos Victob rekordus pardavojame tik mes

Nepadarysite Klaidos

HIS MASTER’S VOICE 
,y' < reg, u.s.PAT.orr.

Eagle Music Company
“MUZIKALIAI DAIKTAI”

3^36 So. Halsted St., Chicago, Illinois
/ Tel..Boulevard 6737

2114 iki 2120 So. State St 
Tel.: Vičtorv 2454

5 pėdų maudynė su kranais ir nuo pervirš bėgi
mo ............................ t............. .(..į.... $25.00
. 18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais ................................ .........y.............. $12.50

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

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

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

toją veltui.
Ant

Gerk
South Side Beverage Co’s

“Malt Tonic’

Kaina 
75cZ

Kaina 
75c.

Kaina 
75c.

Kaina 
75c.

Kaina 
75ė.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
I&JSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ)

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,V 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 1(1—12 dieną 
Ros. 1189 Independence Blvd. Chicag*

f**""’"' ———— i y i ................

I Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street. 
CHICAGO, ILL

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOVVIATT—SASS.
Kątjk sugrįžo iš Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdienę ir 6—f 
vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 Ud l 
po piet, 6 iki 9 vakaro

Ne<Kliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

&

Ateikite ir pamatykite didžiausią čeverykų išpardavimą, kokis kada 
buvo Chicagoj ir bile kokios Čeverykų įstaigos.

DURYS ATSIDARYS 9 VAL. IŠ RYTO.

MORWILL SHOE CO.
, 1346 South Halsted Street

West Sidės Didžiausia čeverykų Krautuve.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 1

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuęgeriausiai.

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

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

FREDERICK BROS?
3700-10 So. Halsted St.

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

(iarsinkities “Naujienose”

Palengvins akių įtempimą, kurie 
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 i 
mokyklos vaikus.

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

\ Phone Boulevard 7589

Reikalingi akiniai. |
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raidės daręsi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant skis skae- 

da, tuomet reikalaukit akinl«.

John J. Smetana
Akinių specialistas

1801 So. Ashland Avė., 
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. 
Nedėliomis* nuo 9 r. iki 12 pietų.

- ______________________

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-, 
POS gydymo budai nuo

Chroniško'
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

Privatinių
Ligų
Jeigu ,jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu 5 goriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe in Dearbom St.) 
Imkite elcvaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 .po piet. Nedėl- 
dieniaiš 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.

Hospital
828 West 35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose

Dr. Maurice Kahn,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 |ki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 1C 
iki 1 v^l. po pietų.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

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

Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
r

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082 .

K H B BBB Kb&BB BBBŲ|

■ Reumatizmas Sausge'eS
:! —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■-----------------------------■■
■ Nesikankykite savęs skaus- 
B m ai s, Reumatizmu, Sausgėle, ,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu | 
B — raumenų sukimu; nes skau- | 
B dėjimai naikina kūno gyvybę į 
B Ir dažnai ant patalo paguldo.
BA CAPSICtLCOMPOUNI) mo- H

1 stis lengvaT*pr.i šalina viršmi- ■
■ nčtas ligas; mums šiandie dau- ■ 

gybė žmonių siunčia padėka* B 
vončs pasveikę. Prekė 50c per B

= pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 

KATOS”, augalais gydyties, ■ 
B kaina 50 centų.

■ Justin Kulis ■
■ 3259 So. SI. Chicago, III. "
liBiaBiaaiiiaaamvoi

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwauįcee Avė.
Tel. Humboldt 5849

.........r-’ , ; ... ....... 7 4
Telephone Y arda 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 11 

ryto Ir nuo 7 iki 9 v. vak 
3325 So. Halsted StH Chicago, m. 

k----------------r................ ................ ■ .J
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NAUJIENOS, CMcago, ŪL

sus ypač po to, kaip tapo pOr
wj I /T A f \ O skelbiau antras numušimas abVlilvAvlO^ gelžkelių tarnautojams ir 

socialistai pradėjo uoliai dar-

:: ŽINIOS

GAL PRIIMS DAUGIAU LAI
ŠKŲ IŠNEŠIOTOJŲ.

DVIPARTININKAI SUSI
RŪPINO.

Demokratus ir republikonus 
baugina socialistų tikietas.
Ateinantį pirmadienį bus rin 

kiniai aukštesniojo (Superior) 
teismb teisėjų. Vakuojamųjų 
vietų yra špšios. Socialistų 
Partija visoms toms vietoms 
turi pastačiusi savo kandida
tus — Samuel Blo»ek, S\van, 
M. Johnson, Daniel A. Uretz, 
Keliom Foster, vKazya Gugis ir 
Mhx Silverman. Demokratai ir 
repųblikonai, nelabai pasitikė
dami savo pajiegomis, sustip
rino jas, sujungdami abidvi 
šitas partijas į krūvą ir išsta
tė bemirus šitų partijų kandi- 

datus, duodami penkias vietas 
demokratams ir vieną repub- 
likonams. Bet nežiūrint šito 
sųsistiprinimo senųjų partijų 
bosams yra neramu, nežiūrint 
kokių sėkmių galės turėti soci
alistai. Šitas neramumas apė
mė kapitalistinių partijų bo-

buotis tarjf dirbančiųjų klasių. 
• ' Belo kyla ginčų ir tarpe pa
čių susijungusių partijų. Iš re- 
publikonų pusės kyla protes
tas prieš demokratų nebroliš- 
knųią, kadangi jie saviems 
duoda penkias vietas, o repub- 
likonams tik vieną. Kitas pro
testas keliama tarp savo par
tijos kandidatų siūlytojų. Jie 

įsako, kad taip vadinamoji'ko
alicija, neva skiriama tam, 
kad atskyrus teismus nuo poli
tikos,’ tikrumoje esąs gudrus 
Gėo E. Brennano ir jo demo
kratinių padėjėjų planas pa
mažu gauti teismus po de
mokratinės partijos kontrole, 
panaikinus kandidatų rinkimo 
įstatymą. Jie sako, kad šituo 
budu atimama žmonėmsv proga 
pasiskirti kandidatus. Jiems, 
girdi, leidžiama pasirinkti tik 
iš to sijrnAo, leurį jiems paduo
da bosai, kivirčijasi senų par
tijų šalininkai su baime žiūrė
dami socialistų pusėn.

“FLĖPEIllŲ” VARGAI.
Papūtus j vėsesniam pavasa

rio vėjui, pora “fleperių” pasi
juto, kad “visai maža jų pry- 
šakv, ohlar mažiau užpakaly 
drabužių esama, 
sprendė tuos,“

‘pildyti. Bet ant nelaintės vi- 
durmiesčio vienoje' drabužių 
krautuvėje' slaptosios policijos 
agentas tatai patėmijo ir abi 
Tleperi” areštavo.

Kalbama, kad gal neužilgo 
priims Chicagos paštas 1,000 
naujų ]>ašto siuntinių išnešio
tojų. Mat norima įvesti aštuo- 
nias darbo valandas dienai ir 
panaikinti viršlaikį.

JAŪTRI LENKO SĄŽINE.

John H. Markowicz priteis-, 
tas penkiems metams kalėji
mo ir 2,000 dolerių piniginės 
pabaudos buvo užsistatęs laidą 
ir paskui pabėgęs. Jis slapstėsi 
nuo valdžios kol pagalios dėl 
sąžinės graužimo suliesėjęs 60 
svarų. Dabar jis pats pasidavė 
valdžiai, 
jis

kap. L. Natkevičius. Kalbėto
jas aiškino apie 'Lietuvos poli
tinius ir ekonominius reikalus“. 
Jo kalba buvo turininga, ryš
ki ir vaizdinga.

Po jo kalbėjo vietinis Maisto 
Bendrovės pirmininkas N. Ro
dis. Ji« aiškino ekonominių 
bendrovių svarbą Lietuvoj.

Trečias kalbėjo V. V. Wat- 
kinas. Jis nurodinėjo svarbą 
gerų kitikių tarp politinių 
parHjn ir ekonominių bendro
vių. /

J lėrtvL ^li
truku mus” das

nes pabijojęs, 
visai nesusilpnėtų.

—.—----------

VĖL BOMBA.

kad

Diego’ Logduisce smuklės 
tarpdury (1901 >^Wellington 
avė.) ekspliodiiodaiiia bomba 

suardė smukles pryšakį. Nno- 
padaryta už 2,000 dol. 
juodrankių darbas.Sako,

256 POROS APSIVEDĖ 
BIRŽELIO 1.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
k;emų. Visur pristatoin.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Du šimtai ir penkiasdešimt 
y^Cši apsivedimams leidimai iš
duoti Chicagoj birželio 1. Jau- 
naved 
metų.

ių amžis nuo 17 iki 60 
Seniausi pora buvo 

.Mathias Kaspar, 62 metų am
žiaus, ir Sophie Schmidt, 60 
metų amžiaus.

Graži pradžia. Merginoms 
nereikia nustoti Vilties...

vv
om

m
 •
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Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiokveno plaukus.

' Rufflss ?
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis

' kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Fabiikynmi sveikos

galvos odos ir grąžių žvilgančių plaukų, naudokit iGuJJka.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 etinius prisiunčiamo 

tiesiai iš Jabarakji ijos.
F. AU. RtCHTER. & CO'

104-114 So. 4th St. Bitoofciyn, N. Y.

.   ■    11, , >

MERGINA APSIGINS NUO 
PIKTADARIŲ..

Rosemary Booth, 18 metų 
amžins, 355 Ef 71 gat., sėk
mingai apsiginė nuo dviejų 
piktadarių Ogden Parke. Pik
tadariai . sumušę ją paliko be 
sąmonės ir nieko nepešę pabė
go.

SURADO “liOLĘ”, BET .
UŽSIMUŠĖ.

S F EGIALE
ATIDA -

Didelis siuntinis phono- 
graphų po

$33.7
Tik subatoj ir nedelioj.

Grajina visokius Rekordus ir dviems ■ ¥ H B
springsais motoras su 10 metų gva- uj '■*' B u
rantija. Pirmiau parsidavojo po $125. H M
Pamatykit! W

Koliai dar turimo, urnai pristatome. ™

VENICE MUSIC SHOP
1104 So. Halsted St.

f Tel.: Monroe 4353.

KONTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus,* o jeigu 
kits norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą. ’' '

3827 Archer Avė.
K a s p a r

, Tel. Lafayette 0238.
■ v

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir 
šokit) daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam 
o ypač muzikališkus instrunventua ir prisiunčiam 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted

koncerti

kam kas reikia, 
į kitus miestus 
Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ‘

Tel. Kedrie

S514-16 Rooąeveli Rd. 
Arti 81. Loviu Artų 

CHICAOO, ILL.
X

x

Gerald lemiame, 8 metu 
amžiaus^ 522 E. 62 gat., žais
damas gatvėj užmetė bolę ant 
savo trijų aukštų namo 
go. Jis užlipęs ant stogo 
lę” surado, bet lipdamas 
myh nuo stogo nukrito ir 
vietos užsimušė. /

sto-
“bo- 

že- 
ant

Lietuviu Rateliuose
CICERO.

Nepaprastas Liuosybės svet. 
B-vės šėrininky susirinkimas.

Gegužio 31 Liuosybės sve
tainėj įvyko nepaprastas Liuo
sybės svetaines Bendroves šė- 
rininkų extra susirinkimas. 
Susirinkimas buvo šauktas 
tuoju tikslu, kad pasitarus
kas reikia veikti prieš uždrau
dimą “Biblijos Studentams” 
laikyti savo prakalbas Liuosy
bės svetaine}. Tuo reikalu pla
čiai pasiginčyta. Vieni sake, 
kad reikia traukti teisman Ci
cero valdžią už uždraudimą 
minėtiems studentams laikyti 
savo prakalbas Liuosybės svet., 
o kiti kad teismo keliu bend
rove 'nieko neatstoki Pagalios 
buvo įnešta ir likosi priimta su 
manymas išnešti prieš valdžią 
papeikimo3 rezoliuciją, kam ji 
nesilaiko Jungtinių ' Valstijų 

, konstitucijos. Rezoliucija bus 
j pasiųsta Cicero miesto 
ninkams. Be to nutarta 
nantį pirmadienį eiti į 

(tarybos posėdį ir tenai 
kinti dalykus.

virši- 
atei- 

miesto 
išaiš-

tainės Bendrovės šėrininkai 
žada greitu laiku surengti agi
tacijos tikslais bendrovės nau
dai prakalbas. —-Cicerietis,

ROSELAND.
Tautininkų prakalbos.

Gegužio 31 Strumilo 
nėj įvyko prakalbos.

svetai-

Ant gaįo kap. Natkevičius 
atsakįinėjo ant klausimų. Jam 
prisiėjo atsakinėti bolševi
kams, kurie davinėjo papras
tus klausimus, šmeižiančius ir 
žeminančius Lietuvos valdžią 
ir St.

Po 
aukos, 
leriai.

Žmonių buvo susirinkę apie 
pusantro šimto.

— Roselandietis.

M".... ................. I i liml

Paleckis Juozapas 
Petrulis John 
Pikčiunas Joe 
Plovienė Marijona 
Plonis Tonis 3 
Prakupimas F. 
Ramons Chas.
Samailo J. 
Schu'ltz-Chas. 
Starkienė Pranė 
Wai tekūnas A.
Witčai, Petras, Mikolas ir 

Stanislovas
Yankus Frank 
žąsinu Win. 
žibutis Andrew 
žillis Juozapas 
Žukauskas Jonas.

PRANEŠIMAI
L. S. S. 22 kp. rengia draugišką 

išvažiavimą nedelioj, birželio 4 d., 
11 vai. ryte, į Beverly Hill miškus. 
Bus “basket pienie”, programas, žais
mės ir diskusijos. Mėgstantįs tokius 
išvažiavimus ir norintįs smagiai pra
leisti laiką tyrame ore, kviečiami yra 
skaitlingai atvykti. Iš visų miesto 
dalių reikia važiuoti Ashland Avė. 
gatvekariais iki 87 gatvei. Ten iš
lipus eiti į vakarus — į giraitę.

■— Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
prakalbas su paveikslais nedalioj, bir
želio 4 d., 816 W. 31 gat. Raymond 
Chapcl svetainėj. Pradžia 8 valan- 
'dą vakarą. Visi atsilankyki usie ji 
bus užganėdinti. Kviečia visus skajt- 
lingai susirinkti. Komitetas.

prakalbų buvo renkama
Surinkta suvirs 22 do-

ŠAUNUS IŠVAŽIAVIMAS I
MIŠKUS. '

Pavasario oras kiekvieną 
žmogų viliote vilioja į laukus 
ir girias. Ir daugumas darbi
ninkų sulaukę šventadienio 
važiuoja kur noro iš miesto. 
Bet dažnai tokie išvažiavimai 
nieko ypatingo darbo žmo
nėms nesuteikia, apąrt pakvė- 
l>avimo tyro oro.

Rytoj LSS. 22 kuopa rengia 
šaunų išvažiavimą, . kuriame 
apart kvėpavimo tyro oro alsi 
lankę pasinaudos ir dvasiniu 
penu.
d. P. Grigaitis kalbės 
svarbius einamuosius klausi
nius.

Todėl atsilankę į Beverly 
IJill miškus turės progą nelil 
pakvėpuoti tyru oru ir pasige
rėti gražia pavasario 
bet h Vi 
d. Grigaičio 
dar bus ir < 

^marginimų ir žaidimų.
Užtat kas nori naudingai ii 

smagiai šventadienį praleisti 
lai atsilanko į šį išvažiavimą.

— Proletaras.

ATVAŽIUOJA Iš LIETUVOS.
Naujienos gavo pranešimą 

iš Lietuvos, kad šios ypatos 
yra priėmę laivakortes, siųstas 
per Naujienų pinigų siuntymo 
skyrių ir pasirengę kelionei: z

Pranciška Sturoniukė, Vil
niškių kaimo, Eržvilkio vals.

Antanina. SturoninlcG, Vilni- 

čkių kaimo, Eržvilkio valse.
Stanislova Sturoniukė, Vil

niškių kaimo, Eržvilkio valsč.
Leonora Inčauskaitė, Pa

birių kaimo Vilkijos valse.
Petronė Beinoriukė,' Vilniš

kių kaimo,.Eržvilkio apskr.
Ona Aleksandravičiūtė, Var

tų kaimo, Krosnos valsč.
Kavaliauskaitė Elena, Spičių 

kaimo, šaUlėnų valsč.

RoseUnd, IU. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mėne
sinis susirinkimas įvyks panedėly, 
birželio 5 d., 7:30 v. v., Chas. Stru
milo svot., kampas Indiana Avė. Viši 
šėrininkai ir šėrininkės malonėkite 
laiku susirinkti,, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — J. Tamašauskas.

L. D. K. Gedimino Dr-stė laiko sa
vo susirinkimus kas mėnesis paskuti
nę pėtnyčią po nuni._941 E. Kensiinfę- 
ton .A.ve.
pirm., F. Shedvilas 
tins — nut. rašt.

Pranešimai

“Nauj ienų” redaktorius 
apie

ražia . pavasario gamta, 
kili ip itpirs-ti zingeidži

rakalbą. Be t<
i p kitokių pa

ŠIRDINGĄ AČIŪ.
Tariame Valionio draugam 

daktari^m, padėj tįsiem triūse 
geibstaht ifiitsų' mylimą vyrą 
tėvą ir brolį A. a. Feliksą Jo 
zapaitį, paskutiniose jo gyveni v 
mo valandose. Taipgi^ LietiiviiJ 
Daktarų ir Vaistininkų draugi
joms, lietuvių profesionalų Ra 
teliui. Ypatingai kalbėto/ 
jams: Dr. Graičiunui, vaisi 
ninkui Kartanui, Dr.' S. Bit 
žiui, Dr. Kaspučiui, vaistinnj 
kui Jankauskui ir gei'b- k#pi 
tonui IL. Natkevičiui už toki;

Širdingą ačiū visiems gimi
nėms, draugams ■: ir pažįsta 
miems dalyvavusiems papuoši
me tų liūdnų šermenų apeigų.

Negalime, apleisti neištarę gi- 
liok padėkos žodį laido toj ui p. 
A. Ezerskiui už jo pavyzdingą 
vedimą tvarkos.

Dar kartą tardami širdingą 
ačių visiems dalyvavusiems lai 
dotuvėse, pasiliekam didžiau
siame nubudime, mylinti Mo
teris Ona, Duktė Josefiila, Sū
nūs Algirdas ir Brolis 
mieras — Jozapaičiai.

Laiškai iš Lietuvos^ 
Naujieną Ofise.

Adint Lečnard 2 
Andruška Jonas 
Banionis Jos. 
Baltas Kaz. 
Baltuševičius Ap. 
Bodreskis Jonas 
Budris J.
B niek SteHa 
Butavičaitė A. 
Čeponiui Juozui 
Gėbrikas Povilas 
Glambauskis John 
Gokaitiš Frank 2 # X
Janpkenas Balys 
Jankauskienė M. 
Juozaitis Wm. 
Juška Juozas 
Linksinanavičius Jos. 
Litwinas Z.
Mickus Peter

Kaži-

Socialistų Partijos Press Pikniko 
ukietus galito gauti “Naujienų” ofise, 
visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikintų.

Racine, VVis. T. M. D. 121 kuo
jos draugiškas išvažiavimas birželio 
l d. į Root River Parką, “Four miles 
oad”. Pradžia 1 vai. po pietų Įžan

ga dykai visiems. Parūpinta geri 
auzikantai. širdingai kviečiame vi
sus vietos lietuvius atvykti.

— Rengėjai.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėnesi- 
is susirinkimas įvyks birželio 4, 

v. po pietų, O. Somuliunėš svet., 
449 So. 49 Avė. Svarbiij reįkarų
ielei, malonėkite visi nariai laiku su- 
irinkti.' * ’’

I ‘ K. Genis, • Fin. Sokr.

Dr-steš Palaimintos Lietuvos prieš- 
pusmetinia susirinkimas įvyks suba- 
toj, birželio 3 d., 7 v. v., paprastoj 
svet.. NedSIioj, birželio 11 d., susi
rinkimo nebus, nes tą dieną bus dr-jos 
.riknikas.—Raštininkas.

LmS. 81 kuopos mėnesinis susirin- 
dmaB įvyks subatoj, birželio 3 d., 
įuo 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
822 Wabansia Avė. Kuopos nariai ii’ 
lorintieji prisirašyti kviečiami laiku 
pribūti. —J. Lapaitis, rašt.

L. D. K. Gedimino Draugija laiko 
savo susirinkimus ka^s mėnesis pasku- 
inę pėtnyčią F. šedvilo svet., 341 

Kensington avė.
--Rašt. A. Butėnas, 317 E. 115 St.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 4 d., 1 vai. po pietų, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted St. Svarbių 
eikalų delei, visi Aariai malonėkite 
.usirinkti.— Sekr.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS KAMBARYSi DE^ 

2 ar vįeno vaikino. Taipgi turim 
kambarį dėl vedusios poros. Yra Tį
soki parankumai. Atsišaukit;

J. LAURINAITIS,
3252 So. Halsted St., 3 lubos frontas 

Tel. Yards.4276

IŠRENDAVOJU kambarį 2 
vaikinams, ar merginoms. Kam- 
baris didelis ir šviesus.

3237 Auburn Avė. 
2-ros lubos

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

332 W. 58th St.
Tel. Wentworth 2835

RENDAI VIENAM AR DVIEMS 
vaikinams su valgiu ar be valgio kam- 
baris, 
maža 
kada.

Elektros šviesa ir maudynė, 
šeimyna — galima matyti bile

Atsišaukite
•M. STUKUS,

2515 So. Halsted St.
Tel. Yards 4480

Valdyba: F. Jankauskas -— 
ižd., ir A. But-
— Valdyba.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos ar našlės bo vaikų ne jaunes
nes kaip 19 metų iki 27. Aš esu 27 
metų vaikinas. Norėčia susipažint 
su Chicagos merginoms. Esu atva
žiavęs iš tolinus. Malonėkite atsi
šaukti ir prisiųskite paveikslą su pir
mu laišku. Paveikslą grąžįsiu ant 
pareikalavimo. Naujienų Biidgepor- 
to Skyrius, 3210 So. Halsted Street, 
num. 117.

JIE&KAŪ^PSiVE IMMlJI MERGI- 
nos. Aš esu vaikinas 29 metų am
žiaus, gero ir blaivaus budo, lųoku 
amatą ir uždirbu gerai. Merginos 
kurios mylėtų apsivesti, meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti1 savo paveiksią. 
Paveikslą ant pareikalavimo sugrąžy
siu. J. M. Vitkus, 3264 So. Morgan 
St., Chicago, III.

‘JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos. Esu 40 metų amžiaus jaunikai
tis, gero Ir blaivaus budo, pasiturin
tis $11,500 vertes. Laikau biznį. 
Merginos mylinčios apsivesti, meldžiu 
atsišaukti ir pi įsiusti paveikslą. P a
veikslą ant pareikalavimo grąžinsiu.

KAZĮ M i ERA S P ALŲ IK i S 
P. O. Box 267, A Zeiglcr, 111.

ISDENDAVOJIMUI
BENDAI 5 KAMBARIŲ, ANT 

^2-ų lubų, labai tinka daktaro, den- 
tisto, okulisto, advokato, arba bile 
kokio ofiso darbui. Kambariai švie
sus iš visų šonų, Halsted St. ir 19th 
PI. Karšto vandenio šiluma, gasas, 
elektra. Ištaisysime pagal rendaunin- 
ko reikalavimo. Kreipkitės prie sa
vininko Thomns Barosko, 1919 So. 
Halsted St\ Tel. Canal 0285.

ANT
kampo S. Meętern A v. ir 45 st. 
tinkamas dėl daktaro, advoka
to arba don lis to, vendą prieina
ma. Pbone Lafayette 4089.

ENDOS ofisas ant

IVAIIiyS SKELBIMAI
GROJIKLĮ PIANĄPALIKSIU GROJIRLl F “X 

atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
I Naujienų ofisą num. 35.

stogų Dengėjai
Varvanti stogai sutaisomi ir gva- 

rantuojami. 4 automobilių trokai 
važiuoju į visas dalis miesto, ir apie- 
linken. įsteigta 34 metai. Didžiau- 
siš ir geriausiai įrengta stogų kie
mas Cliipagoj, Vien tik unijistai ir * 
patyr tprljininkai dirba. J. J. Dunne, 
Roofiiųy Coį^ 3411-3413 Ogden Avė. 
Tel. I.Avnilale 6114 — Visi skyriai.

KAS RADOTE PINIGUS SUMOJ 
$1,100? ‘ Kuriuos pamečiau Zaleskio 
farmaj arba arti tos vietos. Kas rado
te grąžinkite •— radybų duosiu $550. 
Pinigai biįvo pamesti gegužio 30 d., 
1922, J. TA 4512 So. Hermitage Avė. 
Phone Yaras 7176.

A. J. KALASAUSKAS
V iemĮiįniy^nftyu^ We$t Sidėj, tai

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

2123 \V. 23 St.

JIĘSKO KAMBARIO
REIKALINGAS kambarys 1 

vaikinui su valgiu ar be valgio. 
— nėra skirtumo apielinkės' At
sišaukite: -John Mialdus, 1739 
So. Halsated St.

NUO ŠIOS DIENOS IR V£- 
liau, neatsakysiu už kito pada- 

i rytas skolas, kaip tik pats už 
savo.

FRANK KOZAKOWSKI 
Meluose Park, III.

REIKIA DARSINlNKįĮ
MOTERŲ

Bridgeport. — lllinojaus Lietuvių 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, birželio 3 d., 8 
v. v., paprastoj svet. (3301 So. Mor
gan St.) Visi kliubiečiai malonėkite 
laiku susirinkti.

—Ant. J. Lazauskas, nut. rašt.

" Dr-stė/Lietuvos Sūnų No. 1 prieš- 
pusmetinis susirinkimas bus birželio 
3 d., 8 v. v., paprastoj svet. (4531 
So. Paulina st.) Svarbių reikalų ''dė
lei, visi nariai malonėkite būtinai IŽlL 
ku susirinkti. —Rašt. J. Szlota.

ASMENĮ) JIESKOJllilAI
■. n ■ im »- ■ -**-******—* ■ * ■ -

JIESKAU SAVO PUSBROLIŲ IŠ 
Telšių miesto: Prano ir Juozo Repšų, 
gyvenusių Chicagoje. Jeigu kas ži
not . antrašą malonėkite atsiliepti 
šiuo ftdresh: Kaunas, Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Bankas, p. Olimpi
ja Kikilaitė. Lithuania.

KAS raiė iš Ncw Lizbon, 
Wis. į Neccdali, Wis., meldžiu 
atsišaukti antru kartu, nes pir
mesnis antrašus pamočiau. C. 
Kunza, Necedah, Wis.

REIKIA merginų core dąrbui. 
Kreipkitės tarpe^k—ll:30/lš ry
to. Klauskit Mr. Hipkus. j

CRANE 4CO., 
15th & South fcanal St.

REIKIA 6 moterų skudurų 
sortavimui. Nuolatinis darbas,. 
Ateikite prisirengę dirbti.

LOUIS DRAY,
‘ 1342 So. Racine Avė.

Dr-stes Atgimties Lietuvių Tautos 
mėnesinis susirinkimas įvyks birže
lio 4, 1 vai. po pietų, Feliowship Hou 
se salėj (831 W. 33 pi.). Visi nariai 
malonėkite susirinkti.—Valdyba.'

SLA. 139 kp.j. mėnesinis susirinki
mas bus subatoj, birželio 3 d., Auš
ros kambariuose. Visi nariai malo
nėkite susirinkti. Bus rinkimas dele
gatų seimam—Valdyba.

North Side. SLA. 226 kp. susi
rinkimas įvyks nedelioj, birželio 4/ 
9:30 .vai. ryto, Liuosybės svet., 1822; 
Wabansia aVe. Visi nariai malonė- Į 
kitę būtinai laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

—Rašt. K. Markus.

Jaunų Lietuvaičių Tautiškus Kliu- 
bas laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedelioj, birželio 4, 1 vai. po pietų, 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite laiku susirinka 
ti, nes randas daug svambių dalykų 
aptarti.—Nut. rašt. S. Kunevičius.

Chlcapos Komiteto Lietuvos Našlai
čiams šelpti mėnesinis susirinkimas 
įvyks panedėlyj, birželio 5 d., 7:30 v., 
v., Raymon'd Chapelląj, 816 W. 31 gt. 
Yra laiškų iš Lietuvos ii’ daug svar- 
bių reikalų apkalbėti gejęesniąm.' vei-1 
kimui. Visi nariai ir pritariantis i 
meldžiame i susirinkimą atsilankyti. I

— Sekretore.

J1EŠKAU Igno Rakausko, Gavinai- 
čių *dvai;o, Meškučių parapijos, Šiau
lių apskr., 1907 atvažiavo Amerikon. 
Gyveno Chicagoj, paskui Waterbury, 
Conn. Taipgi jieškau Vilimo Nor
kaus, atvažiavusio iš Joliet. Meldžiu 1
atsiliepti, arba juos žinančius pranešti ■ O&1FLIII lirAtf A 111111 
S'ieaaBo.onCTičius* 64011 s' HoyncAv-j AoMENy JiES KŪJĮ M Al

REIKIA Moterų prie spėka 
varomų mašinų į kvartukų dirb
tuvę.

ACME APRON MFG. CO., 
817-19 W. 47 St.

PRANEŠU VISIEMS
ir meldžiu atsišaukti

tų, kurie esate ant šio

paveikslo, kas pažįsta
P- • te sėdinčią

ar ne yra

tuo vyru ?

jos draugės

moteriškę:

vedusi su

Gimines

ir draugai

žinanti jos pavardę, iš

kur paeina, malonėki- ■. į

pranešti, nes yra la-

bai svarbus reikalas,

Rašykite šiuo adresu

J. J. PRUS, 1
Humbold Co., Aldirpoint, Calif

V j ii'rfita'.'._ _ _ L. ._____ . _ . .. • - •_______ . J. * .....
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVlMuf NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

Subata, Birželio 3 d., 1922

NAMAI-ŽEME

REIKIA —
Jaunų moterų 
17 iki 30 metu

Tvirtos ir apsukrios į 
įvairius skyrius darbui, 
šiai:

musų 
pjana-

REIKIA 10 AGENTŲ TUOJAUS. 
Jei nori pirkti arba parduoti Real 
Estate arba formos žemę, ateikite ir 
pamatykit mus. Mes tokiame padė
jime, kad suvesime į daiktą.

PUBLIC REALTY CO., 
not inc.

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 1303

Insurance, Foreign Exchange; 
adjusting, legal papers.
tarima. . Reikia tuojaus 10' agentų.

L. A. Jacobson, advokatas,
Walter S. Tadda, Notary Public.

claim
Veltui pa-

I

Tvarkymui orderių 
Rišimui tavorų

Vyniojimui pakelių

Patyrimas ' nereikalingas.

SEARS, ROEBECK & CO.

REIKIA 5(| MERGINŲ dirb
tuvės darbui — nuo šmotų — 
gera alga, nuolatinė vieta. • 
Kreipkitės.
American ^Insulated VVire Co., 

954 W. 2Į-st St.

REIKIA DAR DVIEJŲ LIETU- 
vaičių ne jaunesnių kaip 17 metų bai
gusių grammer school mokintis už 
slauges (nurse). Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambaris; $5 į mėnesį.

ST.KPAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI. j

REIKIA merginų ir moterų 
nuo 16 iki 30 metų — leng
vam dirbtuvės darbui — prie 
punch pręss, kiek press, ben- 
ehiaus ir tt. Geri pinigai. Taip
gi ‘merginos ne jaunesnės 16

VIGTOR MFG. & GASKET 
COMPAN^ .

5750 ‘Roosevelt Rd.

REIKIA MERGINŲ IR MO 
TERŲ 16 iki 30 metų dėl leng
vo šapos darbo, punch press, kiek 
press, bench etc. Gera ialga. 
Taipgi mergaičių jaunesnių kaip 

• 16 metų.
’Atsišatikit:

VICTOR MFG. GASKET CO., 
5750 Roosevelt Road

REIKALINGA MERGINA ARBA 
pašlė suprantanti stubos darbą ir 
ynylinti darbti. Darbas pastovus 
lengvas ir gera mokestis. Drapanų 
nereikia plauti. Vajais ir kambaris. 
Atsišaukit tuoj.

Oremus Chenvical Laboratory, 
1718 So. Halstei^St.

!!! ĘEIKIA !!!
Merginų į kilbasipskyrių 
ARNOLD BROTHERS, 

660 W. Randolph St.

(

REIKALINGA MERGINA ARBA 
jauna moteris katra myli važinėjimą 
ir mylėtu turėti gerą vakaciją, būt1' 
man kelionėje už draugę. Kreipkitės 
tuojaus antrašu:

4630 So. Ashland Avė. 
Room 1, antros lubos 

Chicago, III.

REIKIA 15 PATYRUSIŲ 
moterų skudurų sortavimui. 
$20 į savaitę, nuolatinis darbas 

1017 S. Fairfield Avė.

REIKALINGA VEITERKA 
dirbti į labai švarių restaura
ciją. Gera mokestis ir neblo
gos darbo sųlygoš Atsišaukite 
3107 Cottage Grove Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA 25 VYRŲ Į GELE 
žies atniatų kiemų. Nuolat! 
nis darbas, gera mokestis.

3647 So. Roman Avė.

REIKIA DVIEJŲ TVIRTŲ 
paprastų darbininkų nuolati
niam darbui į pipe šape. Atei
kite panedėlyj prisirengę dir
bti.

Lon Pipe and Supply Co.
1338 W.'22-nd St.

PIRMARAN- 
duonos ir 

darbas. Atsi-

REHGVLINGAS 
kis kepėjas prie 
keksų. Pastovus darnas. , 
saukite 1800 W. 46-th St.

Tel. JLafayette 2831

REIKIA paprastų darbinin
kų j steel yard $4.00 į dieną. 
CONCRETE ENGRNG. CO.

1926 So. 52nd Avė.

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

63 St. & Archer Avė, Argo, III.

“REIKIA AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ DARBUI’’ 

X >
Kabinet dirbėjų,
Durų kabintojų
Body Framerrų
Medžio darbininkų
Mašininių medžio darbui 

TUOJAUS
GERA ALGA IR 
GYVENIMO APLINKYBES

THE KISSEL MOTOR CAR CO 
HARTFORD, WIS.

“ęr*"
t

- REIKIA PAPRASTŲ DARBININ- 
kų pagelbėt prie mašinų^ nuo šmotų 
darbas; patyrimo nereikia.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

Chicago, III.

REIKIA dailydžių ir cabinet 
dirbėjų — patyrusių durų fixtu- 
res. Kreipkitės:

J. LEDERER; Ine.
700 W. Madison St.

RAKANDAI
RAKANDAI, 3 WILT0N-KAURAI 

odos ir velouro vidurinio kambario 
setai grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kaiųbario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais, 704 S. Independence Blvd.

PRIVERSTI ŪMAI- PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų pho- 
nographą su n kordais, ant grindų 
nastatomą lempą, kaurą ir paveik
ius. Viskas kain naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kcdzie Avė., 1-mos 
lubos. \

PARDAVIMUI RAKANDAI, AR- 
žūoliniai stalai, setas skūra trauktas, 
karpetas, lovos ir 'vargonai. — vis
kas mažai vartota, kaip nauji. Par
duosiu visus sykiu, ar pavieniai la
bai pigiai.

3328 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIGIAI 4 
bariu rakandai geram stovyj. 
ma ir kambarius pasirembvot 
Saukite greit, nes turiu važiuc 
tuvą. /

22 E. UOth PI.

AUTOMOBILIAI

KAM-
Gali-
Atsi- 

į Lie-

PARDAVIMUI AUTOMOHI- 
lius Dort 5 sėdynių 20 metų 
gerame, stovyje. Parduosiu už 
prieinamų kaina. Galite matyti 
visada. 3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUt saliunas, sal
dainių ir ice cream krautuve 
prie daikto. Gera vieta, biznis 
gerai išdirbtas.

1822 S. Peoria St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ AUKŠTŲ 
mūrinis namas, prie naiino yra ir lo
tas. Viskas yra vėliausios mados, 
parduosiu pigiai.

5353 S. Artesian Avė. 
Savininkas ant 2-ų lubų.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Overland Saden 1917 modelio self 
starter, elektrikos šviesos, 5 sėdynių, 
geri tairai ir visas geram padėjime, 
labai pigią!, tik $150. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju į kitą miestą. 
2423 W. 46th St., gali matyti va
karais po 6 valandai.

5PARDAVIMUI OVERLAND, 
pasažierių automobilius. Inžinas per
taisytas. Parduosiu pigiai. Maty
ti galima subatoj nuo 5 iki 8 vai. 
yakare o nedėlioj nuo ryto iki 1 po 
pietų.

3542 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 
5 sėdynių f ordas, gerame sto- 
vyj. Pirkit greit, turi važiuoti į 
Lietuvą. J. Stakęnas, 10630 
Edbrook Avė.

PARDAVIMUI BUICK 5 
pasažierių automobilius, gera
me stovyje, parduosiu pigiai. 
Atsišaukite:

809 W. 18-th St.

PARDAVIMUI NAUJAS 
DUBELTAVU CILINDERIU 
MOTORCYCIjE MOTORAS.

918 ,W. 19-th St. 
Pirtaa stuba.

PARDAVIMUI 1921 M. 
Fordas. Atrodo ir eina kaip 
naujas. Parduosiu už pigią kai 
na. Pasiskubinkite.

M. Masiliūnas,
1318 So. 49th Ct., Cicero/ III.

Tel. Cicero 2094

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 15 metų, tarpe maišytų tautų, 51 hamas prie Elizabet St., arti 57tos 
kambariai dėl gyvenimo, didelis jar- gatvėsmaudynės, s..
das, garadžius, renda viso $40, kartu 
■arklys ir vežimas. Nemokantį biznio, 
išmokinsiu. Atsišaukite į Naujienų 
ifisą Box 40.

Pardavimui 6 kambarių

KAS TURITE PARIHJOT 
5 sėdynių Ruick. hutomohįĮių 
nesenesnį 1921 m. Turinti par- 
duoti, malonėkite pranešti.

'1823 North Avė.

PARDUOSIU PUSE SALIUNO 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, -bet esu priveistas 
parduoti greitu'laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišąu- 
kite j Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

elektra ir furna- 
sas. Geram padėjime. Puikiausias 
kūdikiams kiemas, $3,200. $1,000
įmokėt likusius išmokesčiais; taipgi 
6 kambarių namas toj pačioj apielin
kė j, $2,700.

2 aukštų muro namas prie Lowe 
Avė., arti 34-tos gatvės. Rendos 
$80.00.

Kaina $7.500.
STANDARD REALTY CO., 

736 W. 35th Street 
Atdara riedėlioj.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 

roj vietoj, visokių tautų apgyventa, 
prie didelių dirbtuvių, gera ateitis, 
parduosiu pigiai. .

4837 So. Hoyne Avė.

, PARDAVIMUI—Busy—Cash 
•—and Carry groseris—kavos 
—ir arbatos krautuvė. Gerai 
biznis eina, ^eras lysas. Gera 
proga lenkui dr lietuviui. Maty- 
kit savininką. 11856 S. Michi- 
gan Avė., Roseland, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių kolonijoj, geriausioj vietoj. 
Priežastis pardavimo—liga.

3428 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 
bai geroj vietoj. 
Norinčiam pirkti, 
padaryti pinigų, 
ja ant farmų.

G. PŪKIS, 
1522 So. 50th Avė., Cicero, III.

SALIUNAS LA- 
Biznis išdirbtas, 
labai gera proga 

Savininkas važiuo-

PARDAVIMUI 5c. IR 10c. IR 
aukštesnių kainų krautuvė, kurioje 
randasi visokių smulkių daiktų. Biz- 

• i|įs labai gerai eina, apgyventa viso- 
kni tautų.

Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 44.

TARDAVIMŲI SALIUNAS VIEN 
lietuvių apgyvento j , kolonijoje — sa
liunas randasi geriausioj bizniškoj 
vietoj prie pat šv. Kryžiaus bažny
čios. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4525 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ — 
geroj lietuvių ir kitų tentų apgyven
to j vietoj. Parduosiu su fornišiais 
ar be fornišių. Turiu parduoti greitu 
laiku — nrieŽastis pardavimo, va
žiuoju i I ietuva.

4541 So. Hermų tage Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
semė lietuvių kolonijoj. Biznis išdirb
tas per daugelį pietų. Parduosiu in
giai už pirmą pasiūlymą. aina 
$1,250.

CHA. VALAITIS 
3303 Aubum Avė. 
Phone Blvd. 9255

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, tabako, saldainių, ice 
ream ir notion krautuvė. Lysas 
3 metų, renda $30.00.

5039 So. Halsted St?

Pardavimui bučernė ir 
grosemė. Biznis daroma gana ge
rai. Kas norite turėti gerą biznį, 
parduosiu už prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo, — turiu apleisti 
miestą. Atsišąukite, 746 W. 31st St. 
Phone Boulevard 2335.
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PARDAVIMUI DIDELĖ OLEAN- 
drai, vazoniniai medžiai. Parduos 
du, nes netuftu kur Taikyti, taigi par
duosiu gramofoną su 50 įvairiu re
kordų arba mainysiu ant automobilio. 
Jei«-u kns turit parfluotv-mutomobilių, 
ntsišankite dieros Ihikti’.. " 3246 So. 
Fisk St., 3Čių lubų iš ūžjlakalift. '

PARDAVIMUI-BUČERNĖ ir GRO- 
semė-7-pigiai. Turi parduoti greitu 
laiku. Nepraleiskit šitos progos. 
Priežastis pardąvimo patirsit ant 
vietos. \

‘ “ 704, Wrt 69 St.

BARGENAS
Naujas mūrinis namas' Brighton 

Parke, 3 flatai po 5 kambarius, beis- 
mentas, vasarinė kuknia beismente; 
vėliausios mados įtaisymai; 2 lotai po 
30 pėdų, garadžius, $10,200.

Naujas mūrinis namas 5-6 
riai su beism-entu, vėliausios 
įtaisymai, garadžius $7,000. 
$2,000.

1<CHAS. ZEKAS 
4454 S. Wėstem Avė., Chicago.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavas namas ir šalę jo yra ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu Storu ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais^ intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per 
mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per m-enesį, iš viso 
/yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai p'giai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra šė
ma lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, Chicago. 

---------------i-------------------------------- -
PARDUODU LOTUS — LOTUS
Ar gali pirkti lotus po $375.00 prie 

Vienuolyno už tą kaina. Mes turime 
dar keletą lotų arti' Westem Avė. ir 
Vienuolyno po $Jį?5 — $250. Cash, 
likusiu ant išmokėjimo. ,

A. N. MASULIS & CO., 
j 6641 So. Western Avė.

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.

. F. SZEMET,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, viena karvė, 12 vištų, 2 
barnus, du lotai. Kaina $2,900. 
Kreipkitės prie savininko:

KAZIMIERAS PUŠINSKAS 
5529 S, Kildare Avė.

PARDAVIMUI FARMOS

kanaba- 
mados 

Į mokėt

PARDAVIMUI 3 flatai po 5 
kambarius: elektra, gera vieta, 
labai pigiai. Parduosiu trumpa
me laiko A 

314 Avė.

DIDŽIAUSIA GERAM FARME- 
riui proga. 2 pagyvenimų su 6 kam
bariais ant viršaus ir 5 kambariai — 
dideli, galima padaryti krautuvę. Ran
dasi prie pat gatvės ir bizniavoj vie
toj, prie Halsted St. Mainysiu ant 
bile kokios farmos, loto, arba kitokio 
kokio biznio. Kreipkitės pas:

FRANK G. LUCiAS
4116 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6276

GERIAUSIS PIRKIMAS VISAM 
Brighton Parke. • 3 pagyvenimų mū
rinis namas, 5-6-6 kambariai: pirmas 
flatas karštu vandeniu apšildomas 
su ekstra lotu ir garadžiumj užpaka
lyj; elektros šviesa, vanos, 
cimento skiepas ir kiti visi 
mados įtaisymai, j 
su mažu jmekėjimu. 
apie 
Turi 
tę.

Naujas 2 Augštu, $750 lig $2,000. 
likusius išmokama rendomis.
3711-21 S. Paulina str., arti MicKin- 
ley Park.
Kaina numažinta $3,000 žemiau kaštų 

Mūrinis, madingas, atskiri du an
tai. Stiprus kaip k’aiui ir geras dėl 

ateinančių gentkarčlų. Elek. švie
sa, vanos, kietmedžio, cemente skle- 
nos; I ,
ir vieta dėl extra kamb. Ant viršaus 
(Įjdeli miegruimiai. lotas 29x125. Ma
tysit mand 3721 So. Paulina st. Ne- 
dėlioj 2 iki 5 ro piet. E. J. Batten 118 
N. La Šalie St. Main 2213 .

Pačioj Širdyj Wisconsin Valstijos, 
geriausiame pieno centre, . pasirinki
mui 100 akrų farma prie -gero kelio, 
trįs mylios nuo gero mafketo, yra 
mokyklos, bažnyčios ir sūrio fabri
kas. Geri budinkai, sodnas ir apie 
25 akrai alfalfos. 85 akrai dirba
mos žemės 15 akrų geros ganyklos. 
Žemė prie molio ir nėra akmenų, čia 
auga visokie javai ir daržovės: buro
kai, kopūstai ir tt. Savininkas pa
seno ir eina iš farmos, todėl parduo
da . Ši farma yra darymui pinigų, 
ir galima ją nupirkti su 15 galvijų 
Jabai pigiai ir ant lengvų išlygų. Čia 
yra daug gerų farmu pardavimui. 
Pilkite tiesiai nuo savininko ir suče- 
dykit nuošimčius. Dabar yra geras 
laikas apžiūrėti šia<i farmas.

< C. E. FINK, 
Box 226, 

Fond du Lac, Wis.

VdllUO) nlVLlllvu/HV, Vvinviiv r «■

5—5 kamb. porč'us miegojimui skiepas

TIKTAI $3,000 ĮMOKĖTI
Aš jums nuperku 3 aukštų muro 

7-8-8 kambariais namą su savo pini
gais, elektriką, gasas,- maudynės, 

, kieto iridžių floras ir tri- 
mingai: 2 automobilių garadžius, ren- 
dbs $3,000 į metus, 4 metų renda iš
moka jusu namą> s/ Veikite greitai.
S. Mitchell, 3214^3. Halsted St eet, 
Tel. Boulevard ”0122..

aukštas 
naujos 

Parduosiu pigiai, 
Namas vertas 

$13,500, parduosiu už $11,000 
būt parduotas šią savai- 

Pirmutinis laimės. Kreipkitės:

FRANK G. LUOAS

PARDAVIMUI anartmentinis na
mas 4800—4802 So. Union Avė., taip
gi 739 W,. 48th St. 3—3 augštu, medi
niai ant plytų ar akmenų pamatu, vi
si elektra anšviesti. karštu vandeniu 
šildomi, renda $195 00 nėr mėnesf. 
Kaina $11,500. P. J. GRODY & Co.

820 W. Garfield Blvd.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking

Braižymo ,siuvimo — Dienomis

4116 Archer Avė., 
Tel. Lafayette. 6276

RETAI KUR GAUSI TOKIUS 
ČBARGENUS!

2 pagyvenimų muro namas po 
kambarius, elektra, maudynės ir kiti
parankumai. Savininkas apleidžia 
šalį, parduos Už $5,200 vertas dvigu-
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PARDAVIMUI 5 kambariu mūrinis 
bungalow: cimento skiepas 7% aukš
čio, elektra, rasas, m-andynės, 16 pė
du aukščio, 22 pėdų pločio, 46 pėdų il
gio, 6 mėnesiai kaip būdavote s; raroi 
vietoj prieš narką. blokas iki lietu
viškai mokvklai. Parduos1’’! pigiai—• 
apleidžiu šią šalį. 6803 S. Washtenaw 
Avė.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
grosernė ir kendžiu štora«; pigi rra- 
da, 2 metų Iv^ns viėte apgyventa lie
tuviais ir airišiais. Pardavimo prie
žastį — nątirsįt mt v'ofos.

zr^3Wfr^So. iPamell Avė.
~ PARDAVIMUI ' BUČERNĖ 
rrrseme labai geroi vietei. 
labai gerai eten. Pardavimo 
žastis. turiu kitą biznį.

Krelnkitės:
4413 So. Francisco Avė. 

r—------------- 9-------- ---- ------------ -—
padavimui pigiau, negu 

kaštano čeveryku'( taisymo dirb
tuvėlė.
met”.
žiuoju į

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 3 
namais, 10 šeimynų.. 
$2,628 į metus, 
namą kainą, 
biznį.

1 t ' A T Z •

Rendos .neša.bai.
Parduosiu už priei- 2 pagyvenimų muro namas beveik 

Savininkas eina į kitą naujas su karštu vandeniu šildomas

IR
Biznis 

pric-

___ . Bt yp u i L<4AE>,y iv u*» ’ f 

Pifri renda lysas ant dviejų 
Naudokitės proga, nes va- 
I.ir t u va.

10701 S, State St.
Pullman 4699

PA RDAVTMHT BUČERNĖ IR 
rro^erne įvairiu tautų engyventoi 
v-*Mni. Pri^^^f-tis na^davimo rr«m- 

Vis- 
par-

Ūkimas b’znvi hm partneriu.
Vn« •pnyjddųnda “c°sb”, Biznis 
siduoda už kn’ną.

2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, apgyventa visokių tautų ir 
prie didelės bizniavos gatvės. Lystas 
ant 5 metų. Savininkas eina į kitą 
biznį.

317 E. 115th St. 
Roseland, III.

$1,000 UŽ $350
Priverstas parduoti į 3 dienas gro- 

serį, už $350, biznis geras. Priežas
tis pardavimo — turiu apleist Chi
cago. •

361 East 23 Street

DIDELIS BARGENAS — PAR- 
davimui trekas su kostumeriais pap- 
so ir piras išvažiojimo. Norinti pi
nigu uždirbti į trumpą laiką, pasi- 
skubinkit. nes greitai parduodu.

4413 So. Francisco Avė.
PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 

roj vietoj, biznis išdirbtas, turi būt 
parduota greitu ■ laiku. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1632 W. 46th St.
imi I |» WIHWII|III1|II»W"*H ■

PARDAVIMUI BŲČERNfi 
ir grosernė, geroj vietoj; biz
nis išdirbtas; parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1Š836 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 
lietuvių kolonijoj. Riznis 
dirbtas per daug metų.

'1800 South Peoria St.

SAILiUNAS,
PARDAVIMUI ARBA MAL 

nymui saliunas ant grosemės 
arba bučernės. Priežastis — ne 
sutikimas partnerių..

936 W. 14 St.

1957 Cariąlport Avė. 
r...... ....................rrit—----------

PARDAVIMUI. VISI SALIUNO | ^auJ?s 
įtaisymai — rakandai. Parduosiu . .
už gera pigią kainą, nes toliau ant< ^toj- 
namo “lea^o” negaliu rau'.i, periai 
e^u priverstas visus galiūno rakandus 
parduoti vigai pigiai.

6915 So. Westom Avė.

po 6 kambarius. Savininkas parduos 
pigiai ir ant lorigvų išlygų.

6 kambamj muro namelis beveik 
j ; su vėliausiais parankamais. 

' Randasi gražioj lietuvių apgyventoj 
to-

Už PUSDYKĮ!
$2,500 su' viršum vertės pardavi

mui bučemį5. Tik pąmislykit! Geri 
fixtures, daug stako, 3 metų lysas,! 
ant Bridgeporto, ant kampo tik už 
$1,3501 Mirsit, o tokios kitos pro
gos negauslt, todėl pasiskubykit ap
žiūrėt tą vietą. J. Namon, 808 W. 33 
PI., arti Hąlstcd St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 

nis namas,' naujausios mados įtaisi- 
mai, 3 pragyvenimų, 6-4-4 kamba
riai. Pietinėje dalyj Chicagos per 2 
bloku biznio nėra, prie boulevard 
kampo renda $180 į menesį. Kaina 
$16,500. Chas. Valaitis, 3303 Auburn 
Avė. Phone Blvd. 9255.

UŽ $4^00.00
Galima nupirkti 2 augštu medinį 

namą, plytų arba akmeniniu pamatu, 
po 5 kambąrius ir po 2 kambarius 
skiepe. ^Pečiais šildoma*, elektros 
šviesa, netoli 62-os ir Halsted gatvių 
veikite tuojau. ’ į
$1,850.00 įmokėjus, galima plikti ny 
mą 6502 So. Hermitage Avė., vie/o 
ir pusės augšto medinis, plytų arba 
akmens pamatu. 5 kambariai su 2 
kambariais ant antrų luhų.
* $1,000 įmokėjus galima pirkti me
dini narną prie' 6514 So. State St., 2 
flatų, po 6 kambarius, pečiais šildomi, ■ 
lotns 50 pėdu ilgio.

Pasižiūrėkite prie 7046 Lowe Avė., 
2 aukštų medinis, plytų ir akmenų 
pamatu, no 5 kambarius. Pirmas 
nupfštasfx šildomas furnace, elektra. 
Reikią/atnaujinimo, bet verias pini
gu.

Prio 2812 Union Avė., 5 flatų 
rinis ir medinis nair’as. Rendos 
nosini atneša $58.50. Kaina 
$3.750.09. s’i mažu jmokėjimu iš 
džių. Veikite tuojau.

i i, su mažu įmi 
Veikite tuojau. 
WTNTON & NĄRTEN 

6507 So.. Halsted St.

1Y1U- 
mė- 
tik 

pra-

NAUDOKITĖS PROGA, ČIA 
YRA BARGEAI

1. Pardavimui 4 flatų muro namas 
su augštu beismentd, gera apielinkė, 
Bridgenorte. Kaina $5,500.00, reikia 
įmokėti tik $1,500.00.

2. Pardavimui 6 flatų muro namas, 
bargenas. už $7,000 00.

3. Pardavimui 2 flatų muro namas 
po 5 ir 6 kambarius, elektros šviesos, 
maudynės ir kiti visi naujausios ma
dos įtaisymai.

4. Pardavimui bizniavas narnai?su 
biznių, arba be biznio. Namas Mran- 
dasi Brighton Parke, Atsišaukite\pas

A. GRIGAS, V 
3114 So. Halsted St.

Savininkas nori didesnį, 
dėl parduos pigiai ir ant lengvų 
lygų. Atsilankykite pas .

J. YUSHKEWITZ \ 
4400 So. Kedzic Avė., 

prie Archer Avė.
KELETAS BARGENŲ

Labai puikus pirkimas, — 7 kam
barių stucco ir cimento skiepas; karš
to vandenio šiluma, 3 automobiliams 
garadžius; lotas 45x125. Kaina $7,400

2 aukštų muro namas ir skiepas, 
2x6 — kamb. moderniški flatai, kara
to vandenio šiluma, /4 metų senumo. 
Kaina $9,500.00. (

3 lotai ir 2 aukštų medinis ir mū
rinis, skiepas, 2-4 kamb. flatai. Turi 
būt parduota tik už $3,250.00.

Viskas yra Brighton Park, maty- 
kit Mr. S. G. Tuporiich, 1315 W. 18th 
Sti, Tel. Canal 1640.

ANT PARDAVIMO
Dviejų pagyvenimų mūrinis namas, 

5 ir 6 ruimai, anglimis apšildomas, 
prie parko ir bulvaro, arti streetkarių 
linijos, parsiduoda už $9,000.00.

Yards 0559f „

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ, 2 FLA- 
tų 7 ir 8 kambarių namas, geram pa
dėjime. $3,000 lengvomis'išlygomis. 
Kreipkitės prie savininko:

2727 Bonfield Avė. 
Chicago, III.

IMUI *5 kambarių 
lotai, juodžemis —

PARD 
ua mas 
$2,100. Gera vieta karvei ir vi
štoms laikyt. Stroube, 4828 So. 
Tripp Avė., arti Archer Avė.

PALOS Park pardavimui 
furlnišuotas arba nefurnišiuo- 
tas labai puikus’ 7 kamb. na
mas; lotas 165x300 prie W. 86 
Avė. ir 123 ,St. Mr. Pierce.
!----- 1---------- i------.„4 l- ■■ ...... -------------------------- ------ 1----- U.,A.į....

DIDELIS PAAUKAVIMAS

• Ay Parduosiu savo 4 lotus, kiekvienas 
po 30x125 pėdu arti puikiausios-^ran- 
sportacijos. Viena mylia į vakarus 
nuo Cicero, arti 63-ios gatvės ir Ar
go. Dalis įrengta ir apmokėta. Grei-i 
tame pardavime parduosiu visai priei 
narna kaina. Cash aj išmokėjimais.

HALEY HUGHE, 
6618 Maryland Avė.

--------------1------------------------- Y—>->— 
GREITAM PARDAVIMUI NAU- 

ias 2 pagyvenimų niuro namas Brigh
ton Parke po 4 kambarius. Parsiduo
da labai nigiai,

• Atsišaukite greitai:
J. VILIMAS,

4138 Archer Avti i

MAINOME. PARDUODAME ' 
namus, farmas. bnčernes. autorų'obi- 
lius ir kitokius biznius. Turime'na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi. padarom visokius kontraktus, 
etrzaminavoiam,^ apsirūktus ir kito
kius dalykus. Pas m«s pigiausis ir 
eisinrinusis patarnavimas.

BRIDGEPOPT RE A T, ESTATE CO., 
808 Wcst 33rd Place 

arti Halsted St.
Telephone Boulevard 1550

Ofiso, vai. puo 9 iki 9 vai. vakare 
kasdieną.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

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

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

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant namo Chicagoj 80 akrų 
su gyvuliais ir mašinoms, labai 
ra žemė, netoli Chicagos.

Kreipkitės:
v ' R. ZAUGAS, 

Box 102, 
Edgewood, III.

farmą 
ge-

PARDAVIMUT NAUJAS MURI- 
nis namas 5—6 kambarių. Viskas 
nirmos klesos. Ruimai apšildomi 
Furnece heat. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Namas randasi 4420 S. 
Campbell Avė. Savininkas 2438 
W. 46th PI.

PRIVERSTI PARDUOTI MODER- 
nišką 2 flatu mūrinį po 5 kambarius 
narna. Karšto vandenio šiluma, sun J 
norČini. visi įrengimai. Lotas 30x134 
Savininkas.

5259 Patterson Avė?

TOLI IR ARTI
Už pusę kainos 2 mūriniai namai. 

Vienas 3-flatų po 6 ir 7 kambarius, 
už $7,000: antras 2 flatai 7 ir 6 kam
bariai, sklenas. tik $3,700. Randasi 
^eroj vietoj; lietuvių apgyventa. Ga

 

lite pirkti su m'aža suma ninij/iĮ, ar
ba ni'Mnvsiu. Atsišaukite. K1 
dzes. 3255 So. Kalstei! St., 
Yards 0760.
BARGENAS APIEL1NKĖJ

. Wi- 
lefonas

ŪSŲ
Du pagvvenimai nvurinis n&mas su 

riugštų skiepu, 10 rūmų, elektrikas ir 
varios; dviem karam garadž’us, nu
tvertas ii’ žolėm apsodintas lotas,-ga
lyje, viskas svkiu už $6 900.00.

Yards 0559
PARDUODU ARBA MAINAU 6 

kamb. stucco bungalow — fumasas, 
9,U akeriu, 50 min. nuo Chicarros. C. 
& N. W. R. R. ft\A. E. & C. elektros 
garadžius. vištminKas, 2 kaiVb. stu
ba. 110 girios ir vaisingų medžiu. Iš
mokėjimai. W. E. Kuzman, West 
Chicago, III. Route 1.

Dienoniis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisihvimui 

‘sau dresčs. *
VALENTINE 

DRESSMAKING COLLEGES 
2407 Madison Street, 

6205 S. Halsted St.
Kreipkitės ypatiškai' arba rašy

kit i§tygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

> DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

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

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

Ateikite pasiteirauti,’tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 luhų.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, muprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiau

Tailors School /
1707 W. Division St.

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

PRIVATĖS’ 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-' 
nins ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON'SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama t anfliUkos ir lieturiikn* 

kalbų, aritmetikos knygvedvstis, nte- 
nngrefiinA. tvppwridnir. plrklvbos tei
sių, Suvienytų Valstiin istorijos. »b*l- 

Į nos Istorijos, g*ngrafijos, nolitilnnin
nkonomljot, plli«ty»t4«, dailiaraiys- 
tl* ir tt.

Mokinimo valanda*! ano • ryto fH 
4 valandai po plati. Vakarais nuo 0 
Iki 10 valandai. ___
8106 SO. KALSTEI) ST„ CHTCAGG




