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Francija ir Rusija bando susiartinti
Rusija pelnosi Turkijoje

Čarneckis pasilieka Washingtone

Francija bando susiartinti Čarneckis Lietuvos Charge
su Rusija d'Affaires Washingtone

Dėkuoja Rusijai už priėmimą 
Francijos misijos ir ketina 
remti Rusijos nusistatymą

Dardanelų klausime.

WASH1NGTON, spalio 11.— 
, (Elta). — Užmezgant regulia- 
rinius diplomatinius santikius 
tarp (Lietuvos ir Suvienytų 
Valstijų, Lietuvos valdžia pas
kyrė savo diplomatiniu atsto- 

p. V. čarneckį 
kaipo Charge tl’Affaires p. i.

Šiandie specialinėje audien-

MASKVA, spalio 13. — Pir
mas žingsnis prie iliplomatinio vu Amerikai 
susntaikimo tarp Rusijos ir 
Francijos, kuris jau pagimdė 
kalbas apie galimą atsteigimą cijoje p. Čarneckis įteiks savo 
renosios sąjungos tarp tų dvie- 'galiojimus Valstybės Sokreto- 
jų šalių, įvyko apsimainius 
telegramomis tarp Francijos 
premiero Poinearė ir Francijos 
miesto Lyons mayoro Edour- 
do Herriot, prezidento Franci
jos komunistų partijos.

Herriot pasikalbėjime parei
škė, kad jo misijos Rusijoj tik
slas yra susiartinimas tarp tų 
dviejų šalių. Kaipęj pamatą 
tai Rusijos ir Francijos vie
nybei jis naudoja 
klausimą.

Herriot apsilankė 
Rusijos vadovus 
jiems, kad Francija 
sijos nusistatymą linkui Tur
kijos naciosalistų reikalavimų 
ir taipjau Rusijos politiką lin
kui Dardanelų. Jis taipjau 
sakė, kad Dardanelų klausimas 
niekados negalės būti išrištas 
be Rusijos dalyvavimo.

Jis tada apsimainė telegra
momis su Poincare, paduoda
mas pilną raportą apie Rusi
jos nusistatymą ir išreikšda
mas pageidavimą, kad Fran
cija remtų Rusijos reikalavi
mą priimti Dardanelų konfe
rencijom kam priešinasi Ang
lija.

Prieš išvažiuojant Herriot 
gavo telegramą nuo Poincare, 
kuriame premieras pareiškia, 
kad jis “patvirtina Herrioto 
nuomones Dardanelų klausimu 
ir dėkoja Rusijai už jos priė
mimą Heriotto”. Tai skaito
ma svarbiu istoriniu žingsniu 
ir pirmu susitaikimo doku
mentu.

Herriot prirengė platų ra
portą, kaip ekonominį, taip ir 
politinį, kurį jis įteiks Fran
cijos valdžiai. k

riui p. Hughes.

Reikalauja pašalinti 
Daugherty

Dardanelų

pas visus 
ir pasakė 
remia Ru-

CANTON, O., spalio 13. — 
Ohio Darbo Federacijos kon- 
cncija vienbalsiai nutarė 

remti judėjimą už apkaltini
mą generalinio prokuroro 
Daugherty ir reikalauti, kad 
Hardingas pasmerktų jo vei
kimą ir pašalintų jį iš savo 
kabineto.

Taipjau nutarta reikalauti iš 
tirti teisėjo Wilkerson išdavi
nę injunetiono prieš streikuo
jančius geležinkeliečius.

Anglija protestuos prieš 
laivy prohibiciją

LONDONAS, spalio 13. — 
Oficialiniuose rateliuose kal
bama, kad jei Amerikos augš- 
čiausias teismas neuždraus 
valdžiai vykinti prohibiciją ant 
laivų, tai Anglijos užsienio rei
kalų ministerija pasiųs Ame
rikai protestą prieš įvestąją 
prohiibiciją ant laivų, t. y. už
draudimą degtinę 
laivams plaukti 
vandenis. Tečiaus 
tikisi, kad teisinas
valdžiai vykinti tą patvarky
mą.

turintiems 
j Amerikos 
valdininkai 

uždraus

Karūnuos Rumunu karaliy

Rusija pelnysis Turkijoj
ANGORA, spalio 13. — 0- 

ficialiniai paskelbta, kad pre
kybinėj sutarty tarp Rusijos 
ir Turkijos nacionalistų, kuri 
neužilgo bus padaryta, Rusijai 
bus suteiktos prielankiausios 
šalies teisės rytinėj Anatolijoj, 
kas suteiks Rusijos prekybai 
didelių palengvinimų ir pirme
nybę prie visokių koncesijų.

BUCHARESTAS, spalio 13. 
— Ilgai atidėliojama Rumuni
jos karaliaus Ferdinando ir 
karalienes Mares karūnacija 
i vyks sekamą savaitę. Karūna
cija bus laikoma nedideliame 
Transylvanijos miestely, kurį 
Rumunija atgavo iš Vengrijos. 
Tškilmės tęsis veik visą savai
tę ir karūnacijos išlaidoms ta 
po paskirta 300,000,000 fran
kų (apie $75,000,000). Mažu 
mos partijos protestuoja prieš 
tokias milžiniškas 
kada šalis gyvena 
skurde ir reikalauja
tesnių ceremonijų, kurios ne
kainuotų tiek daug liaudžiai, 
kuri vistiek turės sumokėti tą 
milžinišką sumą bereikalingai 
išleidžiamų pinigų.

išlaidas, 
dideliame

papras-

tORR
Valdžios pranašas ’ vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica 
gai ir apielinkei pranašauja Išplėšė daug degtinės

Šiandie — galbūt 
biskį šilčiau.

Saulė teka 6 vai., 
5:12 vai. Mėnuo teka 
vakare.

lietus ir

leidžiasi
11 vai.

CHICAGO. — 20 ginkluotų 
plėšikų vakar užpuolė Grom- 
mes and Ulrich degtinės san
dėlį, 114 W. Illinois St. ir iš
sigabeno tris vežimus degtinis, 
vertės iki $75,000.
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Turės užmokėti Norvegijai

uz 
rekvizavimo 

Norvegijos laivų, 
atstovavo

HAAGA, spalio 13. — Arbit- 
racijės tribunalas, kuriame 
Amerikos arbitratorius nedaly
vavo, nusprendė, kad Jungt. 
Valstijos turi užmokėti Norve
gijos valdžiai $12,000,000 
nuostolius delei 
laike karo
Norvegijos valdžia 
15 Norvegijos kompanijų.

Amerikos arbitratorius An- 
derson nedalyvavo, pasitenki
ndamas pasiuntimu tribunolui 
protesto, nurodydamas, kad 
tribunalas buk peržengęs dėl 
tos arbitracijos tarp Norve
gijos ir Jungt. Valstijų 
lytąją sutartį.

(Norvegija reikalavo 
000,000 atlyginimo už
kuriudl Jungt. .Valstijos už
griebė savo uostuose laike ka- 
’V)- Jungt. Valstijos siūlė tik 
$3,000,000. Vėliau tapo sutar
ta ginčą pavesti arbitracijai iš
spręsti) .

padu-.

$17,- 
laivus,

Skolina Chinijai pinigus
KANTONAS, Chinijoj, spa- 

’io 13. — Anglijos sindikatas 
nadarė kontraktą su Kuantun- __ 
lo sukilėlių valdžia Kantone, 
nilig kurio tai valdžiai antru 
tartu bus paskolinta £2,000,- 
900. Lengvumas, kuriuo ta 
paskola tapo suteikta sukilė
liams ir prižadas dar daugiau 
•jaskolinti, jei bus reikalas, 
stotina visus.. Manoma, kad 
inkilėliai slapta suteikė Ang- 
ijos kompanijoms didelių kon 

sesijų savo valdęmoj Chipijos 
Lcri tori joj. \

Japonai deportuoja eilinio 
čius darbininkus

PEKINAS, spalio 13. — Vi
soj Chinijoj kįla protestas 
srieš Japonijos deportavimą 
•hiniečių darbininkų. Japonai 
leportucdami chiniečius re- 
niasi tuo, kad chiniečiai dar
bininkai, ypač kuli, dirbdami 
ngiau, nukapoja japonų dar
bininkų algas.

Svarbu tai, kad kada japo
nai randa reikalingu deportuo
ti chiniečius, tuo pačiu laiku 
ie protestuoja prieš Jungt. 

Valstijas, kurios delei tos 
>ačios priežasties rado reika- 
in gu sustabdyti japonų immi- 
♦raciją į Jungt. Valstijas ir su
varžyti japonų žemes savinin- 
\ų veikimų Californijoje.

AUKIA SAVO PREMIERO

ATMENAT, spalio 13. — Ti- 
imąsi, kad Graikijos kabinėta 
ms pertvarkytas, kada su- 
rįš iš Vicnnos naujasis pre- 
nienas Zaimis, kuris sutiko 
žindi tą vietą. Jis tapo pag
irtas premieru todėl, kad jo 
agelba tikimąsi nutildyti kaip 

‘oakcionierius, taip ir respub- 
’ikonus. '"II 

Po mūšių paliaubos sutar- 
im su Turkais pasirašys Grai

kijos komisionerius Konstan- 
inopoly Simopoulos.

NEW YORIK, spalio 14. — 
aivų kompanijos paskelbė, 

kad jos dės visas pastangas, 
kad klausimas teisiotumo pro- 
hibicijos ant laivų kuogreičiau- 
sia pasiektų augŠčiausjjį teis
mą.

Kitų šalių laivai nepaiso 
nrohibicijos ir važiuoja’ į New- 
Yorką su pasažieriais prisi
krovę degtinės. Tai daro ne 
tik Anglijos, ar Francijos lai
vai, bet taipjau ir Švedijos.

Anketa dėl Lietuvių Registracijos
Kadangi Amerikos lietuviai yra labai susiinteresavę 

Lietuvos piliečių registracijos ir pilietybės klausimu, tai 
“Naujienų” Redakcija sumanė padaryti tuo klausimu an
ketą tarpe dienraščio skatytojų ir paskui jos rezultatus ne 
tiktai paskelbti viešai, bet ir pasiųsti Lietuvos Seimui. „

Anketos tikslas yra patirti, kiek žmonių, skaitančių 
“Naujienas”, pritaria Lietuvos valdžios patvarkymams apie 
registraciją, pasų ėmimą, duoklių mokėjimą ir t.t., ir kiek 
jų nepritaria šitiems dalykams. Patyrusi savo skaitytojų 
nusistatymą, Redakcija praneš apie tai Lietuvos įstatymų 
leidėjams, idant jie matytų, ko Amerikos lietuviai reikalauja.

Jeigu pasirodys, kad tarpe tūkstančių žmonių didelė 
dauguma yra priešinga augšČiaus paminėtiems patvarky
mams, tai Lietuvos Seimas turės atšaukti juos arba patai
syti. Lietuvos žmonių išrinktieji atstovai negalės gi igno
ruoti amerikiečių balso, jeigu tiktai jie aiškiai išgirs jį!

Anketa bus paskelbta lygiai už savaitės laiko nuo šios 
dienos, t. y. spalių mėnesio 21 d. “Naujienose” bus išspauz- 
dinta ei'lė klausimų, į kuriuos kiekvienas skaitytojas turės 
progos atsakyti, padėdamas kryželį tam tikroje vietoje ir 
pasirašydamas apačioje savo . vardą-pavardę. Kada pasi
baigs paskirtas balsavimui laikas, tai Redakcija, pasikvietus 
pagelbon keletą pašalinių asmenų, suskaitys balsus ir pra
neš visuomenei.

Taigi meldžiame gerb. skaitytojų rengtis prie tefe an
ketos išankstb, idant ji butų pasekminga. Diskusijų apie 
registraciją turėjome daug; dabar yra laikas jau skaitlinė
mis parodyti, ar ji mums yra priimtina, ar ne. Nuo kalbų 
eikime prie darbo!

“Naujienų” Redakcija.
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Bolševikai laimi ties 
Vladivostoku

Pasirengę eiti Trakijon

Tikimąsi, kad jiems teks visi 
amunicijos sandėliai Vladivos

toke.

TOKIO, spalio 13. — Gauto
mis žiniomis, Vladivostoko 
gyventojai nusigrįžo nuo gen. 
Dietrichs, taip kad kontrolę da 
bar laimi bolševikai. Sakoma, 
kad gyventojai nusigrįžo delei 
gen. Dietrichs militaristinio 
nusistatymo irnpašaukimo prie 
ginklo visų, galinčių ginklų 110- 
Uoti vyrų. Prie to prisidėjo ir 
tai, kad jis be to uždėjo di
delius mokesčius ant miesto 
liznicrių.

Dideli Amerikos ir Anglijos 
•’muntcijos ir ginklų sandėliai 
Vladivostoke veikiausia pa
klius į bolševikų rankas, kada 
aponai evakuos miestą. Japo
nai ypač prisibijo, kad dalis 
Sinkių gali nueiti fai chinie- 
5ių frakcijai, kuri pritaria so
vietams.

KONSTANTINOPOLIS, spa
lio 13. — Talkininkų pulkai 
jau yra prisirengę eiti į Tra
kiją ir ją užimti, pildant Mu- 
danijoj padarytąją mūšių pa
liaubos sutartį. Tie pulkai su
sidės iš trijų batalionų anglų, 
dviejų batalionų fraiicųzų ir 
vieno bataliono italų, viso 5,- 
000 kareivių. Jie išvažiuos iš 
Konstantinopolio pradžioj atei 
nąnčios savaitės.

Laikys konferenciją 
Italijoj

13. —

Išgelbėjo visus pasažierius
SAN FRANCISCO, spalio 13. 

— Visi pasažieriai ir įgura 
legančio laivo City of Honolu- 
lu tapo išgelbėti. Jie visi jau 
buvo apleidę laivą, bet veikiai 
atvyko phgelba ir vienas lai
vas juos visus paėmė. Paskui 
‘•ie tapo perkelti 
Tansportą Thomas, 
bena juos į San 
\nt degančio laivo 
261 žmonių.

į armijos 
kuris ga- 
Francisco. 
viso buvo

WASHINGTON, sp. 13. — 
Pašto departamentas paskel
bė, kad nuo dabar galima bus 
’aiškus siųsti už 2c. į Uruguay, 
Pietinėj Amerikoj.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 18 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
ių ne mažiaus kaip už 88,000 doleriu, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų...... ......  Hr
Belgijos 100 frankų.................$7.07
Danijos 100 frankų .......... . $20.80
Finų 100 markių .........    $2.30
Francijos 100 frankų ........... $7.58
Italijos 100 lirų —.... ... .......... $4.30
Lietuvos 100 Litų .......  $10.00
J^enkų 100 nva’kių......... .... . ..... . 1c

; Norvegijos 100 krdnų $18.28
Olandų 100 guJdSnų ...... $38 95
švedų 100 guldenų____ _
Syeįcąrų 100 markių...... . $18.56
Vbkiriife 100 markių...... ....:
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Lietuvos žinios
Apgaudinėjama tautu 

sąjunga
Gimnazija susitvarkiusi neblo
gai, nežiūrint kad tiek mokyto
jų lenkų valdžia ištrėmė iš 
Vilniaus. Mokinių šiemet tu
rime 507, paskirstytus į 17 
klasių. Bemaž visi mokiniai 
yra iš paties Vilniaus arba jo 
artimųjų apylinkių. Daug da
bar turime mokinių iš ten, iš 
kur seniau jokiu budu nebūtų 
galima tikėtis: iš Lydos ir Aš
menos apskrities, iš vadinamų
jų lietuvių salų: iš Gervėčių,

Svar
bu, kad minėtose salose įsi
kūrė ir dar kuriasi lietuvių 
liaudies mokyklos.

Į Vilniaus gimnaziją šiemet 
tiek daug buvo naujų kandida
tų, kad 50 mokinių buvo 
kyta priimti dėl stokos 
tos.

Mokytojų seminarijon 
inta šiemet naujų 
arti 100. Pirmąjį 
jome suskaidyti į 
klasi. Priimta tik 
rai pramokusieji.
stojo iš jaunesniųjų gimnazi
jos klasių. Tarp atvykusių iš 
kaimo pirmą vietą užima dzū
kai iš Lydos ir Ašmenos aps-

Viso labo toje inokyk- 
170 mokinių.

VILNIUS!. — Prieš pat Tau
tų Sąjungos komisijos neitra- 
linės juostos tirti atvykimą 
atitraukta lenkų kariuomenė 
nuo demarkacijos linijos 5 ki
lometrams,’ bet palikta milici
ja ir žandarmerija. “Partiza
nams” įsakyta,' kad kol važi-j 
nes komisija, nesirodyti neitra- Lazdunų, Dzieneviškio.
lineje juostoje su šautuvu. Ko
misijai išvažiavus įsakyta 
jiems tą pat savaitę pulti 
širvintus, Giedraičius ir kitas 
vietas, ir visą kaltę suversti 
paskiau lietuviams. (“L.”).

Del Kalkinių.
VILNIUS — Rugsėjo 15 d. 

per Kalkinius įvykinta tiesiogi
nis susisiekimas tarp Varšu
vos — Vilniaus — Rygos — 
Talino. Lenkų traukiniai susi
siekia Kalkunuose, dabar Gry
va pramintuose su latvių trau
kiniais. Lenkų valdininkai tu
rį savo butų stotyje, už kurį 
Lenkų vyriausybė moka lat
viams 80,(MM) latvių rublių. 
Tarp lenkų valdininkų yra po-, 
litinės policijos agentų ir peo- 
viakų, kurių uždavinys — su
sisiekti per lietuvių traukinių 
tarnautojus su Lietuvos peo- 
viakais, o taip pat organizuo
ti peoviakus Daugpilyje, Gry
voje ir šiaip Letgaliuose.

(“Lietuva.”)

atsa- 
vie-

prii- 
mokinių 

kursą turė- 
dvi paraleli 
jauni ir ge- 

Daugelis

Iš Vilniaus lietu vių 
gyvenimo

krities. 
loję turime
Prieš porą metų turėjome joje 
vos 60 mokinių trejuose kur
suose. Dabar mokslas tęsiasi 
ketverius metus. Priimami 
kandidatai tik baigusieji pilną 
liaudies mokyklą.

Dabar ne vienas gali paklau
sti, iš kur tokia gausybė kan
didatų. Atsakome, kad visa 
tai padarė pradinės liaudies 
mokyklos.

PARYŽIUS, spalio
Francijos užsienio reikalų mi
nisterija Šiandie paskelbė, ar
timųjų rytų taikos konferen
cija įvyks kuriame nors mies
te pietinėj Italijoj. Kaip 
Francija, taip ir Italija prie
šinasi laikymui konferencijoj 
Skutari, kurį valdo anglų lai
vyno kanuolės. Turkai taip
jau pritaria laikymui konferen 
cijos Italijoj, o ne Skutari.

Visas lietuvių vilniečių gyve
nimas susibpietęs apie mokyk
las. Vilniaus lietuvių mokyk
los tai visos Rytų, Lietuvos 
viltis ir ateitis. Nedaug jų 
teturime pačiame Vilniuje: 
vieną gimnaziją, mokytojų se
minariją ir keletą pradinių 
mokyklų. Bemaž kiekvienas 
inteligentas lietuvis šalę kitų 
darbų butipai turi užsiėmimo 
gimnazijoje arba seminarijoje.
ejf1

Lietuvi? protestas atiduo 
tas Jauty Sąjungos 

Tarybai
E. GEiNEVA. — Rcuterio a- 

gentura pranešu, kad Tautų 
Sąjungos plenumo posėdis 
Lietuvių skundą dėl lenkų el
gimosi su lietuviais Vilniaus 
srityje atidavęs Tautų Sąjun
gos Tarybai.

Bolševikai rengi? sukilimą
Siunčiu daug savo agentų į 
Vokietiją ir Pabaltijos Šalis.

LONDONAS, sp. 13. — Gau
tomis žiniomis, Rusijos val
džia siunčia daug komunistų 
agentų į Berliną ir Pabaltijos 
šalis. Manoma, kad komunis
tai pienuoja išnaųjo bandyti 
padaryti perversmų Vokietijoj.

Francija priešinsis Vokie 
tijos moratoriumui.

PARYŽIUS, sp. 13.
siau oficualiniai paskelbta, kad 
Francijos valdžia įsakė savo 
atstovui kontribucijos komisi
joje Barthou griežtai pasiprie
šinti Anglijos pasiūlymui su
teikti Vokiejįjjai penkių metų 
moratoriumą (paliuosavimą 
nuo mokėjimo skolų) ant pi
niginio mokėjimo kontribuci
jos.

MERIDIAN, Miss., sp. 13.— 
Trįs negrai, jų tarpe ir vie
na moteris, tapo pakarti šian- 

$26.61 die. Jie visi buvo nuteisti pa- 
kotdm'ui už žmogžudystes.

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargą, šal
tį ir badą ateinačią žiemą delei neturto. 
Delei vokiečių markes nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? ‘ Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Dolerias

I Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

......... __________________________________



TAfflTOITIŠKAS
KONCERTASTVIRTAME

koh

KRIKŠČIONIŠKA TEISYBĖ

Didelis Rudeninis
aušriniu

Koncertas ir Balius

ONOS POCIENĖS ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
Seredoje, Spaliu (Oct.) 18 d., 1922

Pradžia 8:15.

Ir visuo 
susirinki 
prie gini

apskr.
atsilankė 
puses at- 
mitingą; 
apie St.

Nedėlioję, 15 d. Spalio-Oct., 
1922, 4 vai. po pietų, Šv. Mykolo 
Arkaniolo salėj.

Kviečiami lietuviai atsilankyti 
išgirsti įžymių kalbėtojų.

kas Dedasi 
Lietuvoj

Atydai, Didelis susirinkimas 
Lietuvių Amerikos Politiško kliu- 
bo North West Side.

J. P. WAITCHES 
UAWYER Lietiny^ Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St„ 

Tolephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaak Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Šis vakaras rengiamas Rusijos 
baduolių naudai, todėl, nepamirški- 
te atsilankyt šių koncei*tan, nes da- 
lyvaus įžymus solistai, kaipo: Kvc- 
deras, Širvaiti ir garsus italas dai
nininkas; taipgi daugelis chorų: 
žydų, rpsų, lietuvių ir Laisvės Kan- 

t.'" ' *
kliu choras.

Muzika gera, K. Jurijonas.

mes iš savo puses stengsimės svečius užganėdinti

Rengia
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

Svetaine atsidarys 5:30 v. v. Įžan
ga su mask-a 50c; be maskos 35 cent.

pink; __  _____
APDftAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare

Įranga 50c. 75c.
Šis koncertas bus vienas iš gražiausių, nes Pirmyn Mišrus Choras vedamas 

p. P. Sarpaliaus, deda visas pastangas, kad parodyt publikai, kas yra daile.
Apart choro, programe dalyvaus geriausi dainininkai kaip tai: P. Stogis, 

K. Sarpalius ir daugelis kitų, kurių dar niekuomet nesate girdėję.
Todelgi nepraleiskit nei vienas šiosprogos, nes tokie koncertai labai retai 

pasitaiko kur girdėti.
Po koncerto linksmiausi visoki šokiai prie geros Sarpalių orkestros.
Nepraleiskit dienos ir laiko. Kviečia Pirm. Mišrus Choras.

Męs kalbame Lietuviškai 
dėt, išskiriant, Subari 9 vakare.

IR KUNIGAIS NEBEPA 
SITIKI.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M 
1311 Recter Building 

71. VVest Monroe Street, Chicaffo 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Hąlsted St. 
Varlis 1015. Vai.: 6 iki 9 rai

V W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531 
Tel.: Central 6390

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

Seda, Mažeikių 
Rugpiučio 15 d. čia 
St. Seimo kairiosios 
stovas, ir surengė 
daugiausiai kalbėjo 
Seimo darbus. Laike mitingo 
iš bažnyčios atbildėjo kunigė
lis su davatkų pulku vedinas 
ir pradėjo šaukti gerklę išver
tęs, kad atstovas meluojąs; at
stovas prašė kunigėlio, kad 
jam netrukdytų, o jeigu nori 
jis ką pasakyti, tai tegu palau
kia kol anas baigs. Kunigėlis 
taip ir padarė, užlipęs ant 
trakteriaus balkono prakalbi 
jo Į tikinčiuosius; išgyrė krikš. 
deni, ir žydų konstituciją; gir
di, tik dėka krikščionims de
mokratams Lietuva esanti jau 
pripažinta daugumos valstybių 
de jure. Nors kunigėlis karš
tai kalbėjo į minią, bet joje už
tarimo neberado, žmonės pra
dėjo šaukti ant kunigėlio, kad 
jam čia nevieta kalbėti, tegu 
eina į bažnyčią poterių kalbė
ti, bet kun. nieko nebojo, mat 
šviesios akys durnų nebijo. 
Kada minia jam neužjautė, ir 
jam atėmė ūpą, nieko nepešęs 
nudūlino į kleboniją. Ir žemai
čiai pradeda susiprasti ir ne
beklauso aklai kunigėlių.

A. iš Padvos. Tel. Baymurket 3669
IOSEPH W. GRIGAI

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

9 vakare.

Lietuvių Liuosybės Svetainėj
14th St. ir 49th Court, ^Cicero, III.

AMERICAN BOHEMIAN SVET., 
1440 West 18th Street.

Programe apart p. Onos Pocienės dalyvauja garsus smuikininkas W.- Herold 
Simon’s, kompozitorius ir pianistas Luis Victor Saar ir Antanas Pocius.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą s t aką nusibankrutiju- 
šių P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
■dailų, patrinų ir dydžio, apie už 
10% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai no $10 ir aukščiau 
Vyrams darbinės ir pasipuošimui ko 
•inės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedelk) 
mis iki 5 vai.

S. GORDON.
Dvi {eigos: 1401 S. Ralsted St. I» 

739 W. 14th St.

DOVANŲ SKIRIAMA Už $200 VER 
TĖS: Pirmas preisas grupei $25 pi 
nigais; Antras preisas grupei $15 pi 
nigais. Kiti preisai bus daiktais.

Rengia

Literatūros Draugi jos 92 kuopa 
sykiu su italais

CIT1ZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPY

VIETINIAME B.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS

Durys atsidarys 4:00
» ,, , ,.C. 

po pietų.
Programas prasidės 6
Tikietas 75c prie durų 

certui. Tikietas šokiams, po 
koncertui 50c. s

Tikietas galima gauti: Naujienų ir Draugo Redakcijose, Universal State 
Bank, Metropolitan Štate Bank, Ęeethoveno Konservatorijoje, Elta Commers Co., 
ir pas Birutės narius.

Tel Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyi.

ASSOC1ATION BLDG
19 So. La Sade St.

Room 1303
Valandos: 9. ryto Iki 6 po olėtu

hlamų Tel.: Hyde Park 339ū

Nedėlioj, Spalio 15,1922 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242 W. 23rd PI.

Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašeipos Kliubas, Cicero, Illinois

Telšiai. — šiais metais rug
piučio 28 d. buvo šaukiamas 
Telšių gimnazijos visuotinas 
ievų komiteto susirinkimas, į 
kurį daugiausiai atsilankė 
miesto davatkos, žmones pasa
kojo, kad buvę ir tokių žmo
nių, kurie nei vieno vaiko toj 
mokykloj neturėjo. Mat gim
nazijos direktorius, kunigas 
Simaitis, siuiįtinėdąįnas pa- 
kvietimus ne viešiems tėvams 
išsiuntinėjo pakvietimus į su
sirinkimą. Kitaip pasakius, jis 
išsiuntė tiems, iš kurių manė 
ką laimėti.

Ištikimiausius tėvus pirmiau
siai pasikvietė į kleboniją, kad 
ten juos suagitavus, 
tinas tėvų komiteto 
mas nutarė esančias 
nazijos moksleivių 
“ateitininkus” ir 
kus,” vieniems leisti kurtis ir 
plėtotis, tai yra “ateitinin
kams” (katalikiškai moksleivi-

Maskaradu Balius
RENGIA L. M. D. AIDO CHORAS

Nedelioje, Spalio-October 15. 1922
E. 1071h Sl„ Roseland, III.MC

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vi^a: 
3323 So. HalstTO St.

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

Gerbiamieji Lietuviai Roselando ir 
apielinkės, kaip seni, taip ir jauni, 
<aip pavieniai, taip ir grupėm kvie
čiame visus atsilankyti, nes bus pui
kiausias šiame sezone Maskaradas. 
Atsilankykite visi!

Kviečia KOMITETAS.

Atsibus

Spalio-October 15 d., 1922,

Subatoj, Spalio-Oct. 14,1922, m.
Lietuvių Liuosybės 'svetainėje, 14 ir 49th Ct., Cicero, III.

Pradžią 7:^0 p. v. Tikietas 50 centų

Kviečiame visus kliubus, draugijas ir pavienius atsilankyti ant musų iškilmingo rudeninio baliaus, c 
Kviečia KOMITETAS.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuoss 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a.ba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus aAt pirmo morge-

■ »us ant lengvų išlygų.

Rožinis Balius
Rengia

Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos, Vyrų ir Moterų
Subatoje, Spalio-Oct. 14 d., 1922 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted St.

PradŽio 6 vai. vak. Įžanga prie durų 50c., nuo narių 35c
Kviečia visus skaitlingai atsilankyti VALDYBA.

■ ■■■■■■■■■■■a a !!■■■■■ »■■■■■■■■■■■■■ an ag,

■ Extra BALIUS Extra ■
Rengia

Lietuvių Tautos Atgimties Draugija

: SUBATOJ, SPALIO-OCT. 14,1922, Į
■ BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, «

35ta ir S. Union Avė.
p Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c ■

Kadangi išvažiavimai vasaros linksmi laikai užsibaigė, tartum ■ 
viskas užmirė; svarstant apie pasilinksminimus puola galvon sveika ■ 
mintis, — daryti balius, linksminti lietuvišką liaudį, puikią muziką ir B 
profesionališkais šokiais, taipgi bus laimėjimai. • . E

Taipgi nepamirškite laiko, kas sveikas į balių, nes bus turtingai 1 
H papuoštas, gražiausia muzika importuoti saldainiai ir gėrimai pagal ■ 
» Washingtono prohibiciją.

Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.
Ibbbbbbbhbbbbbbbbobbbbbbbbbbbbbsibbbbbbb
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Ar Tamstos Gimines arba
Draugai Gyvenanti Lietuvoj 

Nori Atvažiuoti Amerikon ?

Ateik į banką ir pasimatyk su pp. Sedemka, 
Grišium arba Maciku, apie geriausią būdą 
prigelbejimo atvažiuot iš Lietuvos.

Parduodame laivakortes ant visų Unijų.

Pirmiau, negu siųsi pinigus j Lietuvą, ateik 
Į banką ir pasiteirauk apie kainas.

4

Peoples “S”"6 Bank
Didelis Bankas ant kam

po 47-tos gatvės ir
Ashland Avė. .

Chicago
Lietuvos Žemlapis kiekvie

nam dovanai.
F

Musu Pirmieji Auksiniai Morgičiai ir 
Pirmo Morgičiaus Nejudinamo Turto 
Auksiniai Bonai ir patenkinąmiausiu 
indėliu. '

Nereikalauji rūpintis nei sumos, nei palu- 
kio sapgumu, nes mes esame labai atsargus, 
darydami Morgičius ir Nejudinamo Turto 
paskolas, kad padarius juos saugiais. Nei 
vienas musų morgičių pirkėjas niekuomet 
nepražudė nei vieno cento įdedamas pas 
mus pinigus. Šituomi mes galime pasidi
džiuoti, nes per septyniolikų metų musų pri
tyrimo biznyje mes pardavėm daugiau kaip 
už pusdvylikto miliono dolerių vertės mor
gičių. Jie yra parduodama už grynus pi
nigus, arba išmokesniais, iki $5.00 į mėnesį 
ir su ta išlyga, kad prie paprastų aplinky
bių, mes atpirksime juos atgal, jei tau pini
gai reikalingi ir mokėsim pilną kainą su 
nuošimčiais iki paskutinės, atitraukus mažą 
užmokesnį už patarnavimą.

. L
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Visų Žmonių Bankas

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iŠ svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

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

Clearing House Bank

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

Irai Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoereriausiai.

M. Yuška,
I 8228 W. 38th 8tn Chicago. BĮ.

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

tikos fofografistas A. Voitkevičius 
pagrįžo iš Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St.. Chicago, III atda- 
rė Photo Studijo pagal naujausios 
mados.

Brookiyno ir New 
Yorko Žinios.
Šis tas iš Amalgameitų 

Rubsiuvių Unijos.

Brooklyn, N. Y. — Kiek lai- 
o atgal rašiau apie tai, kaip 
• ew Yorko Ainalgameitų Rub- 
iuvių Bendrojoj Taryboj ko- 
lunistai šturmuodavo pir- 
liau buvusį tarybos vedėju J. 
luplakoffą, o jam pasitrau- 
us ir užėmus jo vietą H. 
'lumbergui, komunistai tą pa- 
Į bandė daryti ir su Blum- 
ergu. Shiplakoff buvo per- 

laug mandagus, demokratiš- 
.as ir perdaug su visokiais 
eksniais skąitydavosi; su ko- 
unistais argumentuotis taip, 

aip argumentavo su jais 
vhiplakoff nėra galima, nes jie 
isuomet yra dideli akyplėšos.
Shiplalkoffiii rezignavus ir 

erdavus vietą Blumbergui, 
omunistai dalinai nudžiugo; 
et tas džiaugsmas jų neilgai 
''sėjo. Kadangi komunistai ir 
lumbergį pradėjo atakuoti 
ei kiek nemažiau kaip ir Ship- 
'koffą, tai Blumbergis paskel- 
ė naujus Bendrosios Tarybos 
inkimus. Iš karto komunistai 
ana spardosi ir per kieik. lai- 

o vis tie patys sueidavo į ta- 
vbos susirinkimą, bet kadan- 
i Blunibergas griežtai laike- 
: savo pareiškimo, tai kito iš- 
’imo ir nebuvo, kaip turėjo 
"įsiusti naujus delegatus.} 
endrąjąš Tarybą. Dabar New 
'irko Bendr. Taryba (Joint 
oard) yra apvalyta nuo ko- 
unisti&kų rėksnių; Brookly- 

9 lietuvių lokalas taip pat jau 
''rokai susitvarkęs.
Shiplakoff buvo gana gabus, 

įergingas ir darbštus, bet bu- 
3 perdaug minkštas su “kai- 
aisiais” ir dėlto jis nepajiegė 
i suvaldyti. Blumbergis yra 

’aug griežtesnis jr “kairie- 
’ems” nedarė jokio nusileidi
mo, nekreipė jokios domės į 
1 pliauškimus, bet stengėsi 
o greičiau apvalyti Bendrąją 

’arybą nuo tos “koleros.”
Dabar, kiek žinia, Bendrojoj 

’aryboj yra pusėtinai ramu ir 
’nbartiniis vedėjas žada kiek 
'ilint* laikytis nuošaliai nuo 
ilitikos. Bet gali būti, kad 
'’umbergis turės kitą ydą: jis 
'rdaug savatautis. Porą sa
gčių atgal į Bendrosios Ta- 
"bos susirinkimą atsilankė 
elegacija, nuo kokios ten žy- 
''i emigrantų šelpimo organi- 
'•cijos tikslu išgauti pinigų 
is organizacijos išplėtimui, 
lumbergio pastangomis tapo 

'aaukota $2000.00 iš unijos iž- 
lo ir taipgi nutarta, kad visi 

Tew Yorko siuvėjai aukotų 
ienos valandos uždarbį tai 
rginizacįjai. Bet kadangi toji 
rganižacija užsiima vien tik 
n.vo tautos žmonių šelpimu, o 
ew Yorko unijoj yra įvairių 

autų, kuriem reikės tą auką 
u dėti, ir dar po prievarta,

. Ir*
Paremtas ant 
Sveikumo

9>

LIETUVIS AI<IŲ DAKTARAS MRS. A. MTCITNIEVICZ 
AKUŠERKA

8101 So. Haisted St.. kampan 31 gat 
Telefonas Yards 1119

Turtas — Lengva

C

Artyma Apatiška prie
žiūra laviu žmonių, kas 

apsaugoja Bordeno paste- 
urizuotą pieną kaip tik 

nuo pieninės iki tamstos, 
Tas ir padaro pasitikę 

jimą.

BORDENS
Farm Products Co. Ine.

Telefonas Franklin 3110

TIK REIKIA NORO
Žmogaus ateitis budavojasi tikslingu sunaudojimu uždirbtų pinigų. 
Ką sutaupysi Banke. — Tas bus tvirtu pamatu Tamstos gerovei.

BET ATMINKITE
kad

UNIVERSAL STATE BANKAS
yra

DIDŽIAUSIS IR TV1RČIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS
O SYKIU IR TAMSTAI VISAPUSIAI TINKAMIAUSIS. 

Moka 3 nuošimtį ant Taupimų ir 6-tą. nuošimtį ant morgečių ir bonų. 
Klauskite.

BANKO TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Pinigus Lietuvos 
Geriausiai Siunčia 

Sis Bankas
Siuskite Šiandie

Universal State Bank
3252 South Haisted St., Chicago, III.

1IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Xew Yorko Joint Board turi 
’piė 40,000 narių. Jų uždarbis . 
plamai skaitant gali būti 
1.15 valandai. Tai yra gero- 
a auka, ir daugelis pradeda 
>rieš tai zurzėti. j

Kitą kartą parašysiu kaip 
>as mus unija tvarkosi, kokioj 
^•moj leidžiama į darbą ir 
itokius patvarkymus. Chica- 
iečiai tėmykit, ar ir pas jus 
aip yra, kaip jus matysit pas. 
utis —A. P. Serbas.

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO^
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1028 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Ant Bndgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimų ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
8315 So. Haisted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATlS 
DENTISTAS .

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Haisted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą
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naprapaYhia
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na- 
prapathia? Jei tamsta ir tamstos 
draugai diskusuoja, ką mėginti — 

1 operaciją ar Naprapathią — tad tūk
stantį kartų geriau apsimokės iš
tirti abu gydymo budu. Naprapa- 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 

■ bet paliekti ligos priežastis. Napra- 
! pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trečia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesnė išlaikyt ir 
tuom Icart ligonis Keletą neiSjarydytas.

DR. J. SAVICKAS, 1>. N.
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po p’etų 
Tel. Puliman 3385 

1600 W. Garfiel Bldv.
šiaur-vak. kampas 55os ir Ashland av 

Vai.: nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433 

Chicago. III.

v

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformos. 
Suvirš 2000 išgydymų 
užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo 
tam ir registruotam gydytojui ii 
chirurgui, kuris specialiai išstudi 
javo galvą. Ypatingai gydo

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR GERK LRS 
LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos
Skaudamos Akįsj Tekančios 
Raudonos Akis Ūžiančios 
žvairos .. Akis Užkimštos —■ -- - .. -..  į.---  ----------

Kurčios , / Ausj< 
Ausį* 
Ausj' 
Ausi'

Gerk RSkaudama Nosis! Skaudama
Rfganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis Kalaruota 
Užkimšta Nosis Papiltus

Franklin O. Carter. M. D
25 metai prie State gatves

■20 Sn State St.. Chira’-n
Valandos: nuo 9 iki 6. Nvlėldie

niiik mi< UI iki 12

Gerki* Į
Gerklė 1

Oas Metinis Apvaikš- 
čiojimas Jau Prasidėjęs

7

Ir Tęsis Iki Spalio 2los

Naujai pasidedantiems taupymui pinigus, bus duo- 
damas gražiauisis mahogany—tamboor išvaizdos laikro- 

dis. Ar tamsta nenori gau jų vieną?

vo taupymo są 
skaitą.

Jei jau turisa □tą 
giri 

arba kitam šei
mynos nariui.

O gausi vieną šių patraukiančiu laikrodi

DOVANOS VAIKAMS

r*17NTD A T MANUFACTURING V1L11 1 lY/YL. DISTRICT
1112 W. 35.h Street

Atdara seredų ir subatų 
vakarais iki 8 vai.

T
SiniHiiimiiiiiiiiiiiHiinuiiiiiiiiiHimiiiiniiiiiMH^

BANK
Radio koncertai 

kasdieną.

IA RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma® pei 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrais ir chronilkaa liga*. 
*yrų, moterų ir vaikų pagal oau 
įausiat- metodas X-Ra\ h kitokiu* 
•lektros prietaisus

Ofisas ir Labaratorija t()2b W
• Kth St., netoli Fisk St 

VALANDOS. Nuo 10- -12 pietą
■ » nuo 6 iki R vai. vakarais.

Dienomis Can» 
3110 arba 857

n aki Drenai 951 
Boulevard ilS*

3313 So. Haisted St.

telefono

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
j rankas žento ir partnerio Dr 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M GLASER 
Ofisas;

1149 S. Morgan »l., kertė 82 St
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lubo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS M W\lTMEWIC7 
f Banienė)

Akušerk®
4113 S.Halsted M
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turit 
patyrimo Pasek 
mingai patarnau 
ju prie gin.dymo 
Kiekvienarre at 
sitikime 
ypatišką 
rėjirną. 
patarimus 
te rims ir
noms veltui

teikiu 
.rižiu 
. <io di 

mo 
mergi

Te!. Puliman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
pestingni prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State SL 

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2EUS 
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ava., 
arti 47-tos gatvis

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas b 

Learllt St. TeL Canai 6221 
ftaddendja 8114 W. 42ad 8A 

Tel. Lafayette
fa. 1 -4 M V Ne

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

Optometrim 
Tel. BOU levard 8487 
4141 8. Aihlan* Ava 
Kampa* 47-to* gat



N UJIENOS
I'Im LakMaaAiM IMUy ^L«Wk>

rublfehed Daily «&aepl 8nndxy by
Fhe Lithuanian N*w» Fub. 0*u Ine.

gatas rašo;

Mklltor P. GrifalU*.

1719 BoetM Hateted Streeit 
Chieofo, Ulinei*.

Felephone llooseveit 8501

SubBcriptloD Kates: 
%UU pai jeai m Canuda. 
$7.00 per year o u laide oi Ciucagu, 
Ga.00 per year in Chicago* 

Be. per copy. i

Entered as Second Clas* Mattor 
Mar«h 17th, 1914, at Che Poni Office 
jf Chicago, Ilk, andai tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i i skiria* t 
.^dienius. Leidtta Naujieną Ben- 
liovė, 1739 3o. dalsted SU, Chicago, 
U). - Telefonas: Rooaevelt 8600.

,, > U*Blmokėjimo kaina*
Jlucagoje — paltui

Matams —.__________l_____ $8.00
Pusei metą __-T____ __ ________  4.50
Trims mėnesiams ■ - 2,25
Dviem mlnesdam 1.75
Vienam mėnesiui 1-0*

įhicagoje per uMttotojuai
Viena kopija , f- 8e.
Savaitei 18c.
Mėnesiui .-Tr--nir-r „ ■    75a.

Suvienytose Vaisttjoss ne Chicagoje 
paltu:

Metams____ t. -t,___________ $7.00
Pusei metų ,______ _ , , „ 4.00
Trinia mėnesiams ...., - - - 2.00 
Dviem mėnesiam ............1.50
Vienam mėnesiui.75 
Lietuvon ir kitur ulsieniuose:

(Atpigintą)
Metams-------- ---- ■....____ _ __  $8.00
Pusei metų _____ 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su atsakymu.
w.ij » i......... ii ■ i ■ - - i ....<■

—<■'1. —---------------- -----

‘'Komunistai ’ ’ rems 
Farmer-Labor 
Partiją.

<5 3^ » /
j ’ ■■■*»*■ ■ ...............

Pereit^' žiemą Amerikos 
komunistai suskilo, kuomet 
dauguma jų vadų nutarė pa- 
džiaut savo “revoliucinius 
principus” ant tvoros ir su-

“Nutarta jokių kompro
misų su F. L. Partija ne
daryti, dėlto, kad nekurie 
jos vadai yra priešingi 
darbininkų judėjimui.”
Taigi patys komunistai 

pripažįsta, kad Farmer- La- 
bor yra ne tik ne revoliuci
nė, bet net turi vadų, prie
šingų darbininkų judėjimui; 
vienok jie yra pasiryžę rem
ti ją rinkimuose!

Apie kokį dar “kompromi
sų darymą” jie kalba, sunku 
suprasti. Juk komunistai 
nutarė balsuot už tos parti
jos kandidatus, nestatant jai 
jokių sąlygų ir net nereika
laujant, kad ji, dabar arba 
ateityje, tuo patim atsilygin
tų “darbininkų partijai”.

žodžiu, komunistai sutin
ka būti Farmer-Labor par
tijos uodega. Dabar dar 
tiktai yra klausimas, ar Far
mer-Labor partija norės to
kią uodegą turėti!

Tai, matote, kur tie “revo
liucionieriai” nudardėjo. 
Treji metai atgal jie prakei
kė socialistus, kaipo “revo
liucijos išdavikus”, ir suskal
dė Socialistų Partiją, kad 
sutverus naują, geresnę par
tiją ir parodžius proletaria
tui “tiesų kelią” į laisvę. 
Dviem metam praslinkus po 
to, jie pripažino, kad* tą jų 
“geresnioji” partija yra na- 
bašninkas, ir sutvėrė kitą 
partiją, kurios programe 
jau nėra nė žodžio nei apie 
socializmą, nei apie komu-

tvert legalę partiją, kad ga
lėjus prieit prie darbininkų 
minių. Ta partija buvo įkur
ta per Kalėdas, ir mes, pasi
remdami jos programų, jau 
tuomet nurodėme, kad ji yra 
ne tik dešinesnė už Socialis- 

* tų partiją, bet savo oportu
nizmu stengiasi pralenkti 
net ir Farmer-Labor partir 
jų.

Šituo musų nurodymu de
šinieji komunistai labai įsi
žeidė ir daugiaus kaip per 
pusę metų mėgino įkalti į 
galvą publikai, kad jų “dar
bininkų partija” esanti re- 
voliucingiausia pasaulyje. 
Ar daug žmonių patikėjo tą
ja komunistų pasaka, mes 
nežinome; bet patys komu
nistai, matyt, jau pailso 
dumti akis publikai “revoliu
cinėmis” frazėmis ir pasiry
žo parodyti savo tikrąjį vei- 
dą. 1 j

Chicagoje jie nutarė atei- 
nančiuose rinkimuose nesta- 
tyt savo kandidatų, bet bal
suot už Farmer-Labor parti
jos kandidatus.

Tai įvyko spalių mėnesio 
3 d. vietinio komunistinės 
“darbininkų partijos” Cent- 
ralinio Komiteto susirinki
me, kuriame dalyvavo apie 
30 delegatų iš įvairių kuopų. 
Vienas delegatas praneša 
apie tai komunistų spaudai 
sekančiai:

“Nutarta į lapkričio 7 d. 
rinkimus nuo A. D. P. Chi- 
cagoj jokių kandidatų ne
statyti, nes komitetas nu
tarė rekomenduoti A. D. 
P. Centro Pildančiam Ko
mitetui, kad Cook pavie
tas remtų Farmer-Labor 
Partiją. Jei partijos Cen
tro Komitetas nepriimtų 
rekomendacijos, tada bus 
pranešta visoms kuopoms'
Cook paviete gyvuojan- care, duodamas Jam rapor-| 
čioms.” tą iš savo darbų ir prašyda-

Toliaus dar tas pats dele^mas, kad Francija pritartų

nizmą. O dabar jau ir šitą 
savo partiją jie nutarė pa
dėt ant lentynos ir prašytis 
“ant burdo” pas Farmer- 
Labor partijos vadus!

Ar “Naujienos” ne tiesą 
sakė, kad komunistai nėra 
jokie revoliucionieriai ir kad 
visas jų riksmas yra tiktai 
nesubrendusio jų proto vai
sius?

Poincarė 
įgaliotinis.

Jau senai ėjo gandai, kad 
Rusijos bolševikų valdžia 
stengiasi užmegsti draugiš
kus ryšius su atžagareiviš- 
ka Franci ja, ant keršto Vo
kietijai ir Anglijai. Pasku
tiniu laiku Pečiaus pradėjo 
rodytis aiškių žinių, kurios 
tuos gandus pilnai patvirti
na. '

Kokia savaitė laiko atgal 
buvo pranešta, kad su prem
jero Poincarė žinia nuvyku
si Rusijon francuzų misija, 
vadovaujama Lyons miesto 
mayoro, p. Herriot, atsto
vaujančio galingiems Fran
cijos kapitalistų interesams 
(powerful interests), ir tu
rėjusi daug pasikalbėjimų 
su sovietų valdžios viršūnė
mis Maskvoje. Dabar atei
na žinia iš Maskvos, kuri sa
ko, kad p. Herriot misija bu
vusi labai pasekminga Rusi
joje.

Francuzų miesto mayoras 
pareiškė Chicagos “Tribū
ne” korespondentui, kad ji
sai atsilankęs pas visus Ru
sijos vadus ir išreiškęs Fran 
cijos valdžios pasiryžimą 
remti bolševikų nusistaty
mą, palankų Turkijos nacio
nalistams, Dardanelų klau
sime. Po to jisai susižinojęs 
telegrafu su premjeru Poin- 

sovietų valdžios reikalavi-
mui turėt balsą artimųjų 
Rytų konferencijoje. Ir 
Poincarė atsakęs p-ui Her
riot, kad jisai “patvirtina p. 
Herriot pažvalgas Dardane
lų klausimu ir dėkoja Rusi
jai už jos priėmimą p-o Her
riot”. •

Francuzų misija dabar 
keliauja namo ir rengiasi 
duoti savo valdžiai platų 
pranešimą apie ekonominius 
ir politinius reikalus.

Jeigu šita Chicago “Tri
būne” telegrama butų netei
singa, tai Maskvos valdžia 
žinoma, nebūtų praleidusi 
jos.

Taigi dabar nebėra jokios 
abejonės, kad tarp Maskvos 
ir Paryžiaus eina derybos ne 
tik bizniškais, bet ir politi
niais klausimais. Bolševikų 
valdžia, kuri yra padariusi 
sutartį su turkų nacionalis
tais, nori dabar susitarti ir 
su Francijos imperialistais.

O kas yra tasai ponas Her
riot, kurį pasirinko, kaipo 
savo įgaliotinį, galingieji 
Francijos kapitalo interesai 
ir premjeras Poincarė? Ji
sai yra Francijos komunistų 
vadas ir bene jų partijos pir
mininkas!

• • I

Pirma jisai buvo socialis
tas labai “kairios” pakrai
pos. Paskui, kada Maskva 
paliepė savo šalininkams 
Franci joje suskaldyti Socia- 
lisctų Partiją, tai jisai patam
po vienu stambiausiųjų ly
derių Komunistų Partijoje. 
Kaipo toks, jisai buvo išrink-
tas Lyons miesto galva.

Šiandie gi jisai yra Fran
cijos kapitalistų ir premjero 
Poincarė ištikimas žmogus!

Komunistų internaciona
lą galima pasveikinti su to
kiais vadais.

—i— — — iMarTr* iLjjtf*-
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“NUSIGINKLUOKIME ARBA 
ŽUKIME.

Praeito mėnesio pabaigoj 
Tautų Lyga laikė savo konfe
renciją. Konferencija daugiau
sia domąp atkreipė į nusigink
lavimo klausimą. Visi Lygos 
nariai sutiko, kad dabartinė 
padėtis esanti pavojinga. Ta 
pasaka apie didįjį karą, kad jo 
tikslas buvęs panaikinti visus 
karus, esanti tik juokas. Te- 
čiaus kada reikėjo konkrečiai 
nusiginklavimo klausimą rišti, 
tai nuomonės griežtai pasidali
no. Prancūzų delegatas Jou- 
vcnal pareiškė tą nuomonę, 
kad reikią sąjungą kurti. Są
jungos tikslas busiąs atsispirti 
prieš Vokietiją ir Rusiją. Są
junga betgi neturinti jokių 
slaptų sutarčių daryti. Tą nuo
monę parėmė ir Italijos dele
gatai. Skandinavijos delegatai 
pareiškė, kad jie negalį tokį 
sumanymą remti, nes spėka 
vargu gali būti geras laidas 
taikos palaikymui. O Danijos 
delegatai pasakė, kad sąjungų 
kūrimas yra tiesioginė karų 
priežastis. Vienok įdomiausią 
kalba pasakė Anglijos delega
tas lordas Robert Cecil. Jis nu
rodė, kad pasaulio valstybės 
visai nesirengia prie taikos. 
Visur ruošiama naujų ginklų 
karams. Jau dabar esą išrasta 
tokių nuodingų dujų ir orlai- 
vinių bombų, kurių pagalba di
džiausius miestus butų galima 
į kelias valandas griuvėsiais 
paversti. Savo kalbą, * kaip ra
šo “The Manchestcr Guard
ian”, jis baigė šiais reikšmin
gais žodžiais:

“Pasaulio valstybės privU'- 
lo nusiginkluoti arba žūti. 
Pasirinkimas yra tarp gyvy

bės ir mirties. Jeigu jos neis 
saugumo keliu, tai destruk
cija yra neišvengiama.”
Kokia ironija! Kalbama apie 

nusiginklavimą, taiką, o tuo 
pačiu laiku žvanginama dar 
pragaištingesniais ginklais, ne
gu pirma. Tokie diplomatai, 
kaip R. Cecil, iškalbingai ir 
nuoširdžiai kalba apie taiką, 

Ibet taikos įvykinamu vis dar 
nesuranda recepto. Kodėl? So
cialistų supratimu einant, į 
tą klausimą nesunku atsakyti, 
šalių gyvenimo tvarkai neatsa
ko tų šalių gamybos budai. 
Kas moka blaivomis akimis 
gyvenimai! žiūrėti, tas negali 
neprieiti prie išvados, jog mu
sų ekonominėj struktūroj yra 
kas nors negera, jeigu nuo
lat kįla industriniai krizini, va
roma tarp įvairių šalių kapita
listų žūties būties kova dėl 
rinkų. O tai ir reiškia, kad ša
lių gyvenimo tvarka nesutinka 
su gamybos budais. Ir kol gy
venimo tvarka nebus suderinta 
su gamybos budais, tol nebus 
galima karo pavojaus pašalin
ti nežiuimt kaip iškalbingai 
ir graudinančiai apie taiką kal
bėtų lordas R. Cecil ir kiti.

AR GRASIA PAVOJUS KATA 
LIKYBEI?

Kadangi Lietuvos krikščio
nys demokratai veidmainiui 
gai ir įsikaitinę šūkauja, kad 
socialdemokratai griauną tiky
bą, tai socialdemokratai rado 
reikalingu išleisti lapelį var
du: Į Jus, tikintieji! — Lape- 
lyj jie sako, kad “socialdemo
kratai veda kovą su kunigais 
ir jų sėbrais tik tuomet, kai jie 
tikybą ir Kristaus mokslą ver
čia bernauti turtuoliams, ' kai 
kunigai šalimai Kristaus alto
riaus pasistato savąjį kromelį 
ir pažada atrakinti dangaus 
vartus tik tiems, kas jiems su
neš savus skatikus.”

Delei to lapelio “Lietuvos 
Žinios” sako:

’Tštikrųjų verta dirstelti 
blaivomis, anot to lapelio, 
akimis į visas šalis ir pagal4 
voti, ar katalikybei ir kuni
gams gręsia koksai artimas 
pavojus. *

“Prieš karą kunigams ir 
tikybų ląisvei daug blogiau 
buvo. * Tik pažiūrėkime, 
kiek Lietuvoj prieš 10 metų 
bažnyčių buvo ir kiek jų da
bar yra. Nedaug turbūt iš
eis suklysta pasakius, kad 
bažnyčių ir parapijų skai
čius bent trimis ketvirtomis 
dalimis padidėjo. O kiek 
klioštorių atsirado. I? vis 
gana turtingos tai įstaigos, 
štai Mariampolės marijonai 
tokiais sunkiais statybos 
metais statosi du ritmu — 
vieną Mariampolėj, kitą 
Kaune. • Klioštoriai atmin
dami savo viduramžių žydė
jimo laikus taisosi savo mo
kyklas, Ibilbliotcfkas, sieflda 
visą universitetą pagrbbti. 
Kunigų spaudiniai kaip Lie
tuvoj, taip Amerikoj gal įsi
vyravę taip kaip niekuomet 
turbūt per paskutinių 30 
metų.

“Kunigų priviso. Jų rasi 
visose įstaigose, visuose už
sieniuose.

t “Tat ko jie ir jų sėbrai 
rėkia? Vieni spėja, kad tai 
tik manevras, neišmanėlių 
apgaudinėjimas. Pasakoja
ma, kad garsus Paryžiaus 
gydytojas prof. Dujardin — 
Baumetz bevažinėdamas po 
Prancūziją vienoj vietoj su
rado savo buvusį tarną Lau- 
Taną, turintį puikią gydyto
jaus praktiką. Laurano pro
fesorius paklausė, kuom iš
aiškinti, kad jis Dujardin — 
Baumetz būdamas i labai 
mokytu gydytojum -nei de
šimtos dabos neturėjęs ligo
nių, kiek atsilankydavę* pas 
Lauraną. Į tai šis ir gi kiėk 
paklausė profesoriaus: ki&k 
yTa išmintingų žinonįų? — 
D. Baumetz atsakė —- na, 
gal vienas iš dešimties. — 
Na, tai tasai dešimtasai nu
eis pas Tamstą, o kiti pas

mane išaiškino Laūranas.
.“Taip mano ir musų taip 

vadinamų krikščioniškųjų 
partijų, vadai ir sulig tokio 
nusistatymo jie ir elgiasi. '

“Ar daug jie ras pas mus 
Laurano ligonių, rinkimų 
rezultatai parodys”.
Toliau “L. ž.” sako, kad 

Lietuvoj jau esą nemažai to
kių beraščių bakužių gyvento
jų, kurie nepriima atėjusio 
kalėdoti kunigo. Vienas tokių 
beraščių pareiškęs, kad “išpa
žintis tik neišmanėlėms mo
terims reikalinga esanti, nes 
ten tik barama ir agitacija 
varoma.” .

Taip dalykams esant, aišku, 
kodėl socialdemokratai ir pa* 
žangieji žmonės kovoja prieš 
klerikalus, čia kovojama ne 
prieš tikybą, o prieš politinę 
partiją, kuri nori pasislėpti 
po krikščionybės ir kataliky
bės kauke.

NUSIMINTI AR NENUSI
MINTI?

Ibseno veikale “Peer Gynt” 
troliai pasisiūlo Peer Gynt’ui 
jo kairiąją akį pagniaužyti. 
“Tu, tiesa. busi po to kiek 
žvailas, — ramina trolių vą* 
das, — bet užtat visa, ką tu 
matysi savo menku regėjimu, 
atrodys tau nepaprastai pnį 
kiai“. ; • 'j

Panašią operaciją, matoma, 
laisvieČiams padarė bolševiz
mas. 1 ' / •

štai “Laisvėj” p. * Vilnietis 
ragina savo vienminčius ne* 
nusiminti. Jis, tiesa, pripažįsta 
tą laktą, kad “Eurogos šalyse, 
kur buvo stiprus revoliucinis 
judėjimas, kuomet Rusijoj ėjo 
ginkluota kova, dabar atrodo 
kiek blogiau.” Bet užtat Ame
rikoj dalykų padėtis esanti vii 
sai kitokia:

“Nežiūrint to, kad anglia
kasių streikas baigiasi ne- 
taip, kaip buvo tikėtasi. Pa
sidarbavimu p. Lewiso ir jo 
padėjėjų, angliakasių fron
tas sulaužytas; jie grįžta j 
darbą pąj<rikdyti ir negali
ma sakyti, kad streikas lai
mėtas. Tas pats yra ir su 
gelžkeliečiais streikieriais. 
Bet judėjimas šioj šalyj ne
puola. Pačioj ADF. šiandien 
revoliuciniai darbininkai ke
leriopai daugiau# turi įtek
mes, negu pirmiau kada tu
rėjo. Prof. Sąjungų švieti- 

s timo Lyga pritraukė desėt- 
kus tūkstančių unijistų. 
Gomperso sostas neužtikrin
tas ilgiau. A. D. P. irgi įsigį- 
ja vis daugiau ir daugiau 
įtekmės dailininkų minio- 
Se‘” l>^|
Kodėl p. Vilnietis kalba taip 

neaiškiai? Juk desėtkai tuks- 
Lančių yra skaičius neaprube- 
nuotas: jis gali reikšti arba 
abai daug arba visai mažai. 

Juk, sakysime, du desėtkai 
tukstascių “revoliucinių unijis
tų” Amerikoj labai mažai te
gali nusverti. Taigi butų įdo
mu tikrą “desėtkų tūkstančių” 
skaičių sužinoti. Tuo labiau, 
kad p. Vilnietis “revoliuciniais 
unijistais” skaito tik tuos, 
kurie da nėra Trečiojo Inter
nacionalo prakeikti.

Antra, kuriuo bildu pasirei
škia darbininkų miniose A. D. 
P. arba komunistų įtaka? Fak
tas yra tas, kad komunistų ju
dėjimas šioj šalyj . smunka. 
Pora metų atgal jis buvo daug 
stipresnis, negu kad jis yra 
dabar. Bet laisviečių bolše
vizmo sukraipytai akiai atrodo 
nepaprastai svarbiu ir revoliu
cingu dalyku ir toks įvykis, 
kaip keliolikos bolševikuojan
čių darbininkų vadų susirinki
mas Michigano valstijos miš
ke.

Na, o jeigu ir po kitų valsti
jų miškus prasidės toks jau 
“revoliucinis judėjimas”, tai 
laisvieČiams tikrai nebus ko 
nusiminti.GARSINKITIESNAUJIENOSE^

Klaųietlos klausimas
[ LIB] Apie rugsėjo vidu

rį Amerikos spauda prabilo 
Klaipėdos klausiniu. Pradžią 
padarė (‘Literary j>ige3t” 
(rūgs. 3 d.) įdėjusi ilgą ir tu-
riningą straipsnį, užvardytą 
“Lietuvos uostas.” Jasai žur
nalas žinias ėmė iš Paryžiaus 
“Figaro,” kur majoras d’Et- 
chegOyen padavė svarbių sta
tistikos žinių, kad 1913 metais 
per Klaipėdos uostą perėjo 
1500 laivų su 744,000 tonų pre
kių. Juridinė klausimo pusė 
sulig to j). d’Etchegoyen atro
danti šiaip: Pagal Versalio su
tarties §99 — Vokietija atsi
sako naudai sąjungininkų ir 
su jomis susidėjusių valstybių, 
visų teisių ir titulų į Klaipė
dos žemę. Vokietija pasižadė
jo pripažinti teisėtu tokį to 
krašfo patvarkymą, kokį ma
tys geriausiu sąjungininkai. 
Tąjį paragrafą dar patvirtino 
vėliau viršiausioji (talkininkų) 
Taryba, atsakydama 1919 m. 
birželio 18 d. p. Brockdorff > 
Rantzan, Vokietijos valdžios 
pasiuntiniui. Atsakyme skaito
me šiuos žodžius: Talkininkai 
ir su jais susidėjusios valsty* 
bes nesutinka pripažinti, kad 
nuo Klaipėdos krašto atsisaky
mas priešintųsi tautybės prin
cipui. Tasai kraštas visuomet 
buvo lietuviškas ir gyventojų 
didžiuma savo kilme ir kalba 
yra lietuviai. Gi faktas, kad 
pačioje Klaipėdoje yra žymi 
vokiečių dalis nepateisina vo
kiečių vi$o to krašto ^valdymo, 
ypač dar dėlto, kad Klaipėda 
yra vienatinis išėjimas į jurą, 
kurį Lietuva turi... Yra nu
tarta, kad Klaipėda ir ją apsu
pantis kraštas laikinai butų 
perduota talkininkams, nes 
Lietuvos teritorijos padėtis 
dar nėra nuspręsta.”

Bet dabar, kada Lietuvos 
klausimas mažne visų pasaulio 
valstybių jau yra nuspręstas 
josips pripažinimu de jure, ir 
Klaipėdos klausimas turi būti 
tuojau išrištas! Delio p. Etche- 
goyen ir rašo toliau:

“Taip atrodo, kad aukštasis 
komisionierius tos mažos teri
torijos, kurs buvo paskirtas 
Talkininkų reikalais neparodė 
reikiamos energijos, kurią rei
kėjo apreikšti, nugalint pas
tangas vokiškų grupių, pasi
vadinusių “Heimatsbund.” To
sios jų pastangos išpradžių bu
vo nežymios, ^let juo labiau 
josios stiprėjo, juo talkininkų 
atstovas labiau svyravo. To 
pasekmė yra ta, kad dabar 
vokiečių blokas yra stipriai ir 
pavojingai suorganizuotas. Jie 
nerodo neitralumo ženklų, ku
rie rodytų nors toleranciją, o 
reziiltatas toks, kad tame lie
tuviškame krašte su didžiuma 
Metuvių gyventojų, lietuvių 
kalbos mokymas mokyklose 
yra aštriai uždraustas, kad ne
duota leidimo steigti lietuvių 
gimnaziją, ir kad lietuvių kal
bos vartojimas yra uždraustas 
teismuose. Nežiūrint savo 
skaičiaus lietuviai nėra prilei- 
džiaini prie valdiškų vietų.

“žodžiu sakant, vokiečiai yra 
ponai to krašto, kur jų pris- 
kaitoma tik 66,000 — prieš 
72,000 lietuvius; o dar reikia 
pastebėti ir tai, kad pagal tų 
vokiškų statistikų lietuviai, 
kalbantieji vokiškai, yi^a pa
skaityti vokiečiais. Vokiečiai, 
žinodami gerai, kad jie nega
lės sugriauti Versailės sutar
ties teksto, pagal kurio Klai
pėda atidalinama nuo Vokieti

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą H 
galvos oda bus taip tyra, kaip kudikii) 
ir 'liufiies pagelbės jumsx visuomet ją - **"*"■ ivyi 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. ' I

usipirkilo bonką Ru fftes savo aplinkoje Šiandie už G5c., arba prisiųskito 75c 
išto ženkleliais tiesiai i labaratoriji.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

jlfyfftes

i

jos, mėgina tą punktą apeiti, 
reikalaudami autonomijos tai 
teritorijai. Tai butų lyg ir prie
danga — kaip atsitikime su 
l^Unzigu palaikyti tą kraštą 
vokišku. Danzigo patyrimas 
turėjo būti gera pamoka, ir 
mes drįstame tikėti, kad ain- 
basadorių taryba nebepaklius 
antrą sykį į spąstus.”

Rugsėjo , 20 d. laikraščiai 
“iPhiladelphia Ledger” ir 
“Brooklyn Eagle” įdėjo kab- 
legramą iš Paryžiaus, kurioje 
pranešama, kad tas patsai Ma- 
joihs d’Etchegoyen paskelbęs 
karštą protestą prieš francu
zų sentimentą, palankų Klai
pėdos n nepriklausomybei.” 
Proteste minima, jog istori
kas Py Ii jus dar 350 m. prieš 
Kristų mini apie Klaipėdą, 
kaipo apie lietuvių miestą. Vo
kiečiai agituoją už Klaipėdos 
nepriklausomybę tuo tikslu, 
kad galėtų vėliau prie pirmos 
geros progos tą kraštą pasi
griebti sau. —S.

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

. y t .

i: ir reumafiško uždegimo galima 

pasekmingai išgydyti su

SEVERAS 
cotharoOL

Is’i'i kirrjas llnimenfas

gGeras vaistas dėl susimušimo, 

S išsukimo, Jmimo, raumenų šiyvumo, 

j! skausmu^ strėnose ir šonuose.

KAINA SO IR 60 CENTAI.

KlaUskhe pas apfiekoriUs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

CUNARD
PER 12 DIENŲ l LIETUVA

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGAR1A.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgovvą. 
CARMANIA .................. Spalio 12
COLUMBIA ..................  Spalio 14
AUSONIA ..........................  Spalio 19

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

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirvrgaa 

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

Telephone Central 8362
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo fl iki 8 vakare
Rezidenr.iina tai. ICedzin 771K

6-------------------------------------JI
Telephone Boulevard 5053

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S* Halated St., Chicago, IIL
------------------------------ ------------- ------ *J

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
I----------- /

n



nesustabdysi upės be

Antanas iš Padvos

Klausimai ir atsakymai

Išmėgink Pirma

Didžiausisatirti

KAINOS NEGIRDĖTAI NUMAŽINTOS

HUM8ISI

arda

A,..*™

Parduodame 
ant lengvy 
išmokėjimų

Krautuvės ■ 
atdaros kas va- | 
karas iki 9 v. ■

809 W. 35th St, Chicago 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774

The
Brunsurick 
Ultona

4177-79 Archer Avė
COPNtP RICHMOHp ST.

Mes nupirkom 500 poni pačių vėliausių madų čeverykų Vyrams, 
motrim's ir Vaikams grynais pinigais, naujausio darbo, kokis kada 
buvo matyta tarp avalinės po 50c. nuo dolerio mažiau. t

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai ii retail 

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Ar Nori Sučėdyt Pinigu?
Kas Per Mus Perka Tam Visus!

Dokumentus Padarom Dykai Si 
Mainydami, pirkdami ar parduodami na
mą, lotą, farmą ar biznį visados kreipkitės 
pas

W1LLIAM AND MARRY AR
BA QUEEN

ANNE DIlĮjING ROOM setas, sta

las 43 colių viršus ir 6 kėdės, odos 
sėdynės, aržuolo arbawalnut baigi- 
>no dabar $59.00 
tiktai

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted SU 

Gyvenimo vieta: 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo 14 Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimu po No.

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

vakare išskiriant nedeldienius.

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

Valandos:
n«o 10 ryto iki 3 vai. po pirt. 

Telefonas Victory 9082

PHYSICIAN IR SURGEON 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Ned. 9 iki 11 ryto 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 

Tol. Yards 1699

vaikams 
kulnimis, labai gražios, pilnai 
specialiai

PILNAS LOVOS ĮRENGIMAS 
Susideda iŠ pilnos mieros plieninės lo
vos, įvairiuose baigimuose, 45 svarų 
baltos vatos matrasas su (liktum vir
šum įvairiose spalvose ir pilnai gva- 
rantuoti springti su dručiom geleži
nėm rolėms pilkai enemeluoti. Viskas 
yra verta $35.00. sDa- C 4 ©©K 
bar uz *** ■ **«*”**'

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS
Pasekmingai siunčiame pinigus į Lietuvą, ir visas syieto dalis. Taipgi parduo 
dam laivakortes ant geriausių laivų, į Ameriką ir iš Amerikos.
Pas mus gausit laivakortes ant kokios tik norit Ekskursijos.
Esam registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM VISUOSE REIKALUOSE ATSAKANTI IR TEI

SINGA PATARNAVIMA.
“Gal kitur mokėsis daugiau bet nieko negausit geriau”.

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS
Tai yra labai dailus sclas. Aržuolo medžio, 
puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas, sė
dynės aprūpintos dubeltavais springsais. 
Šis aukštos rųšies setas yra vertas du sy
kiu tiek. Mes parduo- * $49.50
dame uz

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 yak. 
Phone Canal 0267

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS .

Siunčiant Lietuvon per mus 
5c už 100 auks. 

arba 
2,000 auka, už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $0,000,000.00

Vyrams tikras pa
tentuotas kumelio 
šikšnos pusčevery- 
kiai, su antgaliais, 
ar plynais galais, 
ranka siūti, labai 
puikus, pilnai verti 
$6.85, specialiai po

$3.85
Mergaitėms ir vaikams patentuotas, 
ar rusvos veršio šikšnos čeverykai, 
patentuotais augštais auleliais, per- 
dČm sveik°s šikšnos ir garantuojami, 
pilnai verti $4.50, $2.85
specialiai po

Mes turim daugybę numerių musų krautuvėj, kuriems neturime 
Čia vietos paminėti, bet mes prašom' jus daugiau negu kuomet nors 
pirmiau* tik ateiti ir pasižiūrėti į langus pirma pirkimo. Yra tuzi
nai kitų numerių su dirželiais ar kolonialiai, visi nužemintomis kaino
mis ir aiškiai pažymėtomis.

Mes turim pilnų eilę gražių čeverykų ir šliurių nepaprastų dy
džių moterims. /

Šilkinės kojines bus duodama dykai su pirkiniais.
Dėžutė puikiausio tepalo Čeverykams bus duodama dykai su vi

sais pirkiniais. • . • •
Paišeliams dėžutės dykai vaikams.
Gražios gėlos visiem® kostumeriams.

Per telefoną ir laiškus užsaky- 
,.mų .nepriimsime

ŠILDOMAS PEČIUS
Tai yra tikras kuro taupintojas. 
Tvirtai padarytas, dailiai pali- 
šiuotas, nikeliu aptrimuotas, la
bai dailios išvaizdos. Vidutinė

™lera $9.95

ARŽUOLO MEDŽIO 
KAMODĖS

Tvirtos iš tikro ąžuolo pa
darytos su dideliu veidro- 
žiu ir dideliais stalais

S. $11.95

jai), o “aušrininkams” (socia
listinei moksleivijai) uždraudė, 
mat kaip norėjo dvasios tėve
liai, taip ir padare. Jie mano, 
kad “aušrininkams” neleis or
ganizuotis, tai jie atšals ir at
sitrauks' nuo užmanytojo tiks
lo ir ilgainiui perdirbs į krikš
čionis demokratus, bet yra sa
koma 
gimo.1

Dr, Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

ROCHANBEAU ............. Spalio 19
LA SAVOIE ................... Spalio 21
LA BOURDONNAIS .... Spalio 26 
LAFAYETTE ................ Spalio 28

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

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

Playe 
Att Record* 

Beiter

Tlephonas Yards 5082 

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St, 

CHICAGO, IIL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St., Chicago,

Pakol Pirksi Sau 
Phonografą

Užeįk mano krautuvei), čia galėsite 
BRUNSVVICK PHONOGRAFŲ koky! . 
girsti šios mašinos gryną-skambantį balsą, 
kuri turi naujausį ypatingą balso išdavėją 
“Ultona” kurios paveikslėlis viršui telpa. 
Vienatinis Phonografas Brunswick, kuriuom 
galima groti visokius rekordus be jokių mai- 
nimų, nes “Ultona” turi 3 skirtinas adatas, 
dėl ‘vairios rūšies rekordų. Brunswick’o 
mašinerija ir visas darbas nudsekliai pa
dirbtas, kad graži pažiūrėti ir puikiai groja. 
Turime didelį pasiskirimą ir kitokių fono
grafų, pianų; dabar laikas įsigyt Jūsų name 
geras fonografas, o turėsite smagumą žie
mos ilgiems vakarams atėjus.
įmokant mažą dalį, kitus išmokėsite ma
žoms dalimis nejutoms.
Iš kitų miestų, klauskite mano krautuvės 
kalogo, kurį siunčiu ant pareikalavimo do
vanai.

MOORES ŠILDOMI PEČIAI
Yra labai paarnkus nes su juo galima 
vartoti visokį kurą. Kietus ir miskš- 
tus anglis, koksus ar medžius, išduo
da labai didelėj šiluma, turi labai dai
lia išveizda ir galįs šildyti 5 kamba
rius. Parduodame labai RO 
žema kaina

CROWN kietų anglių pečius didelės 
mieros pečius; apvalainas ugninis 
puodas; švarus castingai, gražiai iš- 
dibtas ir apnikoliuotas; suteikia pui
kiausia šUumą su biskiu kuro. Ekstra 
specialiai $57.50

KROBLERS DEVEN- 
PORTAI

Aržuolo medžio rėmai stam
bios išveizdos aprūpintos su 
gvarantuotais springsais su 
ruda skūra apmušti. Nuže- 
.pinta kaina $32.50 

Kėdė $12.00 Supamoji 
Kedo $13.00.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 , 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas i 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, ’ |
Vaikų ir visų chroniškų ligų. i 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chiicagų 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagol

tFuniiturc. Wuęs, Stovės, Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Paints. Haidvvare, 

place (uid 'General Household Goods

Rakandų, Pečių ir Kitų Abelnai 
Namams Reikalingų Daiktų

ABIEJOSE LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖSE

CROWN KUKNINIS’ PEČIUS 
šis naujas pečius yra dailus, praktiškas ir 
ekonomiškas. Galima kūrinti anglimis, 
arba gasu skyrium, arba tuom pat laiku. 
Yra pilnai užtikrintas kaipo geras kepikas 
su 2 lentinoms $39.00

Už aukštu klosetu $18.50.
Už gesinę Ovena $30.00

SUBATOJE
Vatinės kaldros su labai (liktum 
viršum įvairiose spalvose su sa
nitariškos baltos vatos vidum. 
Pilnos mieros, vertas iki $5.00. 
Snbatoj $1J5

“Tėvynės Balse” p. R. Str. 
patiekė eilę klausimų ir atsa
kymų. štai tų klausimų-atsa
kymų pavydžiai:

Klausimas: Ką Tamsta ma
nai, žiūrėdamas į St. Seimo 
viešpataujančių partijų darbų 
sąsiuvinius?

Atsakymas: Aš manau, kad 
ant šių sąsiuvinių viršelių rei
kėtų padėti parašas “Naktygo- 
nių byla Nr. 000.”

Kl.: Kiek pas mus Valstybi
nių švenčių?

At.: Gal tiek kiek kynų abė
cėlėj raidžių.

Kl.: Ką vienas kitas kunigas 
mąsto pamaldas laikydamas?

At.: Kunigas Vaitkus apie 
Kristaus kančias, kun. Vailo
kaitis apie valiutos kursą, kun. 
Krupavičius apie krikščionių 
demokratų agitacijos brošiū
ras, o kun. Purickis apie sal
dų j į sachariną!...

Kl.: Kada Lietuvos užsienio 
politika pagerės?

At.: Kai Lietuvos zakristijo
nai pradės eiti savo tiesiogines 
pareigas. z

KL: Ką gero padarė Valsty
binės prieglaudos “Vaikų lop- 

| sėlis?”
At.: šimtus tūkstančių val

stybės pinigų išaikvojęs, dvyli
ką tuzinų kūdikių išmarinęs, 
pats netikėtai nukeipo!...

Kl.: Dclko šio pono plaukai 
taip staiga pražilo?

At.: A... riiat jišai dolerių 
“kupčius”...

Kl.: Ko Lietuvoj perdaug? * 
At.: Smuklių, demagogų, agi
tacijos brošiūrų ir kunigų agi
tatorių.

Kl.: Kada Lietuva savo va
liutą turės?

At.: Kai žydiški ir katalikiš
ki bankai pabaigs paskutinius 
Lietuvos gyvybės šyvius.

Kl.: Delko Lietuvoj dora nu
puola ?

At.: Del to, kad kunigai 
Kristaus mokslą pradėjo aiš
kinti ne iš evangelijos, bet iš 
krikščionių demokratų parti
jos programos.

Kl.: Kur randasi urmo san
dėlis krikščionių demokratų 
agitatorių?

AL: Katalikų veikimo Ccnt- 
re-

. F. SUDRIK
3343 So. Halsted St., 

Chicago, III.

mėta kainos ir mes prašom publikos tik ateiti, apžiūrėti musų. langus 
ir pamatyti kuogružiausius čeverykus bei šliures išdėta kainomis ’/j 
jų vertės.

Tik keli iš mufsŲ gražiųjų numerių:
Moterims patentuotos kumelio šikšnos, ko- 
lonialės 1 dirželiu šliuraitės, franeuziškais 
ir militariniais kulnimis, pačios vėliausios 
mados. Pilnai vertas $7.85, d* J 
specialiai po

1 Moterims satininės šliuraitės, 'rankomis siu- 
vinėti viršeliai, franeuziniais 
franeuziniais 
vertas $6.85, 
tiktai po

: Warsawsky’s Reliable Shoe Store s
J 1341 So. Halsted St. ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!!■■■■■
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Čeverykų Išpardavimas
Tik iki subatos po No. 3435 So. Halsted St.

Viskas turi būt išparduota, turim apleisti namų ki
tiems. Čeverykai dėl moterų, juodi ir rudi, žemoms 
ir aukštoms kurkoms, turi būt išparduota šia savaitę 
už mažiaus kaip pusę kainos.

Neužmirškite, mes turim dėl 
vaikų ir merginų yra labai ge
rų čeverykų ir turime parduo
ti už mažų kainų vaikų čevery- 
kai buvo $4.50, dabar parsiduo
da už .......  $2.45

Del vyry yra geriausių 
čeverykų, tamsiai rudi, 
šviesių, lekieruotų ir vi
sai juodų visokio kale- 
riaus, geriausios skuros, 
turime parduoti už pusę 
kainos, pirmiau buvo 
$5.00, dabar parduoda
me tik už

Galutinas išpardavimas tik šios paskutinės die
nos, tik už pusę kainos.

Straikas
Pirmutinis straikas Suvieny

tose Valstijose kilo mieste 
New York, apie 120 metų at
gal, t. y. 1803 metais — strai- 
kavo jūreiviai. Gi 85 metais 
vėliau, t. y. 1888 buvo net 697 
straikai, kurie paliete 210,000 
darbininkų. Dabar gi laikraš
čiuose skaitome, kad Lodžiuje, 
Lenkijoj, straikavę darbinin
kai audėjai susitaikė su darb
daviais per darbo ministerijos 

tarpininkystę, laimėdami net 
40 nuošimčių algos pakėlimo. 
Bene tik bus pirmas Lenkijoj 
tos rųšies straikas.

Kuomet atsakančiai savo 
pilvo neužganėdini, jis irgi iš
eina ant straiko, atsisako nuo 
savo pareigų, kaip kad tie 
darbininkai. Todėl reikia kiek
vienam žinoti, kad reikia duo
ti pilvui visais atžvilgiais už- 
ganėdinimą. Pilvų užganėdin
ti, kad nestraikuotų ir nereik
tų kviesti kokios ministerijos, 
kaip kad Lenkijos darbinin
kams, kad sutaikintų; tam 
mieriui yra prirengtas vaistas, 
kuris jau per 15 metų gelbė
ja žmones nuo tos nelaimės; 
yra prirengtas iš Lietuvos at
vežtų žolių, šaknų, žievių bei 
žiedų ir vadinamas Salutaras 
Biteris, kurį galit gauti savo 
vaistinėj, arba kreipiantis tie
siai į laboratorijų adresuojant: 
Salutaras Drug & Chemical 
Co., 1707 S. Halsted St., Chi
cago, III. (Apg.)

NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, Spalis \4, 1922

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms Raiboms, grainafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių,* ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

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

P . K a s p a r
3827 Archer Avė., Tel. Lafayette 0238.

Taip labai skaudėjo, kad 
turėjo gulėt lovoje

Dvi moterys pasakoja kaip 
Lydia E. Pinkham Vegetab- 
le Compound sustabdė jų 

kančias.

DR. VAITUSH. O. D
Lletavla 4 Irių Specialistas

Iron Męuntain, Mich. — “Turėjau 
baisius skausmus kas mėnuo ir tuose

Pasinaudok šita proga
Dykai 15 dienų išbandyti dykai.
Be jokių iškaščių gali išmėginti ši

tą. stebuklingą laikrodėlį savo namuo
se. Palygink šitą laikrodėlį su visais 
kitais laikrodėliais ir pamatyk skirtu
mą. Paprastas laikrodėlis parodo tik 
valandas, o šitas parodo ne tik valan
das, minutas ir sekundas, bet taipgi 
kiekvieną savaitės dieną ir kiekvieną 
mėnesi ir net mėnesio atmainas.

Tai yra nuostabus daiktas. Apsimo
ka turėti toks laikrodėlis, nes jis su
teiks patenkinimą iš visų pusių. Šitas 
laikrodėlis yra vidutinio dydžio, gerai 
laiko laiką, turi tikrus akmenis ir 
yra garantuojamas 20 metų. Kalen
dorius šitam laikrodėlyj veikia auto
matiniai ir yra gera ne tik vieniems 
ar dvejiems metams, o visam' tavo 
amžiui. • Yra labai sunku surasti te
kis žmogus, kuris butų nepatenkintas 
tokiu laikrodėliu. Nusipirk vieną ir 
parodyk jį savo kaimynams, jie tik
rai norės nupirkti nuo tavęs.

Vienas musų kostumerių rašo 
mums: Nuo to laiko, kaip aš pirkau 
laikrodėlį iš jus, aš nevartoju kalen
doriaus daugiau; pasižiūrėjęs į jį aš 
galiu pasakyti labai aiškiai ne tik lai
ką, o ir savaitės dieną, kada bus šeš
tadienis, ar septintadienis, kada bus 
išmokestis musų šapo j, kada pareis 
nr an renda mokėti, kada surinkti pi
nigus iš savo skolininkų. Aš tiesiog 
negaliu nieko užmiršti, nes viskas yra 
tiesiog po mano akių. Aš išgirdau 
apie jį, bet niekaip negalėjau tikėti, 
kad tokis praktiškas laikrodėlis galė
tų būti išrastas. Dabar aš įsitikinau, 
kad toks daiktas yra ir aš jo neiš-

leisčiau nei už dvigubus mafno mokėtus už jį pinigus.”
Nereikalauji mokėti nei cento, kad šitą laikrodėlį gauti. Prisiųsk savo 

adresa ir 20 centu sten?pomis siuntimo lėšoms, o už • laikrodėlį užmokėsi 
$7.97 kada priimsi.’ Išmėgink per dvi savaites, o jei nebusi patenkintas, su

grąžink atgal ir mes atmokėsim pinigus už jį. Jei užsisakysi laikrodėlį da- 
(l)ar, tai mes pasiųsime DYKAI gražią šikšninę šemolę pinigams ir kitą įdo
mią ir naudingą dovaną. Kasyk šiandien.

•UNION MAIL ORDER CO., Dept. — 758, 629 — 8 Avė. Milwaukee, Wis.
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ŽĄSŲ PLUNKSNOS

5 jardai geriausio importuoto įpilama audėklo, 
su kiekvienu $20.00 ar daugiau pirkiniu veltui.

Atsinešk šį pagarsinimą, o gausi įpilą VELTUI 
su kiekvienu $20 pirkiniu. Apart to, Šis stebėti
nas pasiūlymas sutaupins tamstai vieną trečdalį 
ant puikiausių žąsų plunksnų.

Musų plunksnos yra išvalytos garu ir elektrų. 
Su pūkais. Turėsi minkštas pagalves ir puikiau
si patalą.

Ateik tuoj. Eik tiesiai į musų dirbtuvę. Gauk 
tikrą vvholesale kainą ir veltui įpilą. Jei negali 
atvažiuot, parašyk reikalaudamas VELTUI PA- 
VIZDŽIŲ.

H. RUBENSTEIN CO. Dept. E Arti Ratine Avė.

RUPTURA
išgydome

Be ęOfĮi Be
Peilio V ku Skausmo

t
Išmintaingas žmobus yra atsargus 

užlaikyti savo sevikatą ant kiek ga
lima ir gydytis, kada pradeda atsira
sti liga. Jeigu jisai turi rupturą, jis 
geidžia išgydyti ją pigiausiu ir geriau
siu budu. Mąstantis žmogus gydysis 
ten, kur ir šimtai kitų. Liudijimai iš
gydytų, užganėdintų pacijantų, ku
riuos aš skelbiu čia kas savaitė, turė
tų pertikrinti kožną aiškiai mąstantį 
vyrą, kuris turi rupturą, kad jis taip
gi turėtų ateiti pas mane ir būti išgy
dytu. Mano būdas yra be skausmo, 
saugus ir išgydo visiškai. štai yra 
labai interesingas laiškas nuo vyriau
sio inžinieriaus vienos didžiausios an
glių kasyklos iš Illinois.

Oglesby, III. Spal. 2, 1922. 
Brangus Daktare Flint:

Šiuomi perstatai! jums mano draugą 
Jurgį Gedraitį, kurį aš siunčiu pas jus 
išgydyti nuo rupturos. Mano ruptu- 
ra, kuria jus išgydėt anštuoniolika 
metų atgal yra gerai. Aš esmi taip 
sveikas, kaip doleris. Aš esmi taip 
geras vyras, kaip niekad nebuvau, ir 
jus nepasakytumėt, jog aš esu turėjęs 
rupturą. Tikėdamas, jog tai apeina 
jums, aš pasilieku.

Jūsų Draugas Archie Morison.

Aš taipgi pagydau
Ištinuses gislas $25

Tris metai atgal aš išradau būdą 
išgydyti padidėjuses, išsiraičiuses 
gislas kojose be vartojimo peilio ir 
peV tą laiką neturėjau ne vieno nepa
sisekimo. Gydymas yra beskausmis, 
saugus ir tikras ir negaišina jums lai
ko. Gislos visiškai prannyks.

Skaitykit ką p. Kliuwetter sako:
Per metus aš turėjau sutinuses gis

las kojose. Aš mėginau keletą būdų 
išsigydyti, bet negelbėjo. Pagalios 
nuėjau pas Dr. Flint ir pavartojau jo 
gydymą. Gislos pranyko visiškai pa
likdamos mano kojas lygias ir šva- 
ris it kūdikio. Tai yra tikrai stebėti
nas gydymas.

F. Kliwetter, 1810 N. Albany Av.

Specialiai parankumai dėl moterų. 
Aš taipgi specializuojuos kroniškose 
ligose ir silpnumuose. Aš vartoju 
606 ir 914 dėl kraujo ligų.

t
Rodą veltui.

Dr. E. N. Flint

Nebūk Apkurtęs ir Neturėk Galvoje Ūžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias , bet 

tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris 

priverčia kurčią girdėti. Netrotykite vilties, atsi
neškite šitą pagarsinimą už kurį išegzaminuosime 
veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 8 p 
o pietų; subatoms nuo 1 iki6; nedėlioms nuo 12 iki /

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SPECIALISTAS

NUO NEGIRDeJIMO IR GALVOS ŪŽIMO
916 Diversey Parkway Netoli “L.” stoties.

Telefonas Buckingham 1926

Užsilaikyk vėsiai - elektrų vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St.,

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

322 S. State St., 4 augštas 
Chicago.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213
Vai. 8:30 Iki 1O ryto; 1 iki 3 f 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

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

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ..........~........ —. 12c. s
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............................  10c.
Švarių klevo išgrindimui .....................................   10c.

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

MORGAN PARK LUMBER CO„
Tel. J Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

QE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos ė.

laikuose turėjau 
eiti į lovą iš skau- 
mo atžvilgio. Pa
mačiau jūsų pa
garsinimą laikra
štyj ir pradėjau 
imti Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
ble Compound su- 
geriausiomis pa
sekmėmis. Dabar 
galiu dirbti visą 
dieną laiko mano 

igos. Gąlite panaudoti šiuos faktus 
caipo paliudijimą ir aš rekomenduoju 
Vegetable Compound savo 
gėms”.
218 E. Bi'own St., 
Michigan.

Xenia, Ohio. — “Kas mėnuo turė
jau tokį didelį skausmą strėnose, ir 
žemesnėj dalyj, kad negalėjau lovoj 
ramiai pagulėt. Kenčiau beveik per 
penkis metus, ir negalėjau išsitaisyt. 
Skaičiau pagarsinimą, ką Lydia E. 
Pinkham yra padaręs kitoms mote
rims, todėl nusprendžiau išmėgint. 
Tikrai daug man pagelbėjo, nes da
bar nejaučiu skausmo, reguliariška ir 
gerai jaučiuosi”. — Mrs. MARY 
DALE, Roūte 7, Xenia, Ohio.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra gyduolė moterims nuo vi
sokių negaliu. Jei sergate, kaip kad 
ponia Gariand, arba ponia Dale, turi
te gerai lšm<čgint šią gerai žinomą 
gyduolę.

Paiengvins akių įtempimu aurit 
esti, oielastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, BKauoamą akių karštį, atitaiso 
ireivas nuima kataraktą, atitai
so trumpararystę ir toliregystę. Pri
renka te^imrai akinius. Visuose at
sitikimuos*’ -»*zaminavimas daromas 
su elektra nnrodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

s.

drau-
Mrs. A. H. GARLAND, 

Iron Mountain,

DR. W. YUSZK^WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 6849

J

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS* SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.Dr. V. A. Šimkus

3261 S. Halsted St.
Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.

Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

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

PRISIRENGKIT
I. . • I

APSIŠILDYTI
( ■ • ,

Šalti orai gan greit ateis. Turime aut rankų daugybę naujų ir varto
tų RADIATORIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VELVIŲ ir visako, 
ko tik reikia prie apšildymo įrengimo už labai prieinamą kainą.

Atnešk savo stubos planų arba ir taip skečų, o mes suteiksime nurodymus, kiek at- ■Eii:
sitis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiu
sime šilumos inžinierių į jūsų na
mų, paaiškinimui, kaip įsivesti 
žilumų.

St. Paul’s
H os pi tai

828 Wesf 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

JBBBBBBBBBBBBBBBBBI

* 8umatlzm*s Sausge’e
Nesikankykite savęs skaus 

mais, Reumatizmu, Sausgėla 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 
KATOS”, augalais gydytiem 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Ha(tled Si. Chicago, III.

$87.50

vėl-

4'

m
..... .' •—

$21.00

Taipgi paskoliname visokius prie 
darbo reikalingus įrankius 
tui.

Duokit mums pamėgint, o 
tamistai sutaupysim 25% 
materijolo.

mes
ant

Užlaikome visokias plumberio 
reikmenis už prieinamų kainų. 
Užsiganėdinimų gvarantuojam, 
arba mielai , pinigus grųžiname 
bile laike.

Maudynės pilnutis setas 
flato 

$57.00

Vieno šmoto kuknios sinka 
$10.00

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
^ada vartokite, 
aptiekose ir pas 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

M. Levy & Company
Kampas State ir 22-os gatvių
Tel. Calumet 0645 ir 1692

SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė.
Tel. Drexel 3407

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mnizikališkų instrumentu, drukuoją- 
mų mašinėlių naujos 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 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo

Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu genaus} gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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



NORTH SIDi'S ŽINIOS.

Repeticijos.

Lietuviu Rateliuose
kloties

CICERO

Lietuviai darbuojasi.

Koncertas.
re n-

Pranešimai

spa

privalo

B-vės

ir imti

f mansi-

— Lietuvos

surištus 
mo'kini-

ko- 
rei- 
ne-

Mokinama siūti dykai, mergaites 
Kiekvieną šeštadienį, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Raymond Chapel svetainėj 
>16 W. 31 gat.

Bryn Wowr Womans Club. — Mrs. 
W. W. Seymour, President of the Se- 
cond District, will speak upon “Op- 
portunity” at the Home & Education 
study class of'the Bryn Mawr Wo- 
man’s Club. The afterrioon meeting 
vvlll be under the Art and Literatųre 
Department and Miss Mary Agnės 
Dvyle will read Lennox Robertsoh’s 
“The White Headed Boy”.

Saryaliaus Jaunuolių Choras turės 
repeticijas septintadienį, spalio 15 d. 
Raymond Chapel svetainėj, 816 W. 31 
gat. 10 valandą rytą. Kurie neprisi
rašė, o norėtų prisirašyti, dar gali 
ateiti šį kartą; paskui bus pervčlu.

Kviečia Komitetas.

Nuosavos svetainės reikalu 
susirinkimas.

Kriaučių Kliubo susirinkimas.
Kriaučių Kliubas pereitą šn

arink imą nutarė parengti ke
turis referatus dėl northsidie- 
čių lietuvių. Referatai įvyks

Roseland, III. — Ateities žiedo vai- 
au draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto. Vaikai, kat- 
.ie norite išmokti lietuvių gramatikos, 
_,ru kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų repeticijos jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei* parko svetainėj.

— Komisija.

Ateities žiedo vaikų draugijėlės 
North Side pamokos prasidės spalio 
15 d., 1922 m., punktuališkai 2 vai. po 
pietų rusų mokykloje, 1417 N. Hoyne 
Avė. ant pirmų lubų, lodei kviečiame 
asus vaikučius atsilankyti į minėtą 
mokyklą ir paskirtu laiku. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai pra
moktų lietuvių rašybos ir dailės, pa- 
sistengkite savo vaikučius leisti į šią 
mokyklą; kviečiame visus be skirtu
mo pa žvalgų.

At. Ž,ied. Vaik. drg. Komitetas.

Dr-stės L. T. Tėvynės Mylėtojų. No. 
1 extra mitingas įvyks subatoj, spa
lio 14 d., 7:30 vai. va., prie 4600 So. 
Paulina St. Kiekvienas narys pri
valo neatbūtinai atsilankyti, nes yra 
labai svarbus rfeįkalas. — K. Chap.

Lithuanian American Political
Club ant North West Side turės pra
kalbas septintadienį spalio 15 d. Šv. 
Mykolo Arkaniolo parapijos svetainėj, 
1644 Wabansia Avė. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Kviečia visus. — Komitetas.

Lietuvių Moterų Pašelpinis Kliubas 
turės savo mėnesinį susirinkimą, 
Maik White Sųuare svetainėje ties 
30-ta ir Halsted gatvėmis, spalio 15 d. 
2 vai, po pietų. Visos narės yra kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų. Kviečia,

Juozaitienė, raštininkė.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
vakarą su krutamais paveikslais ir 
prakalbomis septintadienį, spalio 15 
d., 7:30 vai. vakarą Raymond Chapel 
svetainėj, 816 W. 31' gat. Bus trys 
kalbėtojai. Kviečiama visi atsilanky
ti. — Komitetas.

Visi nariai prašomi su- 
— Valdyba.

Bridgeportas. Vietos T. M. 1). 
J2ra kuopa rengia vakarėlį spalio 15 
dieną Mildos svetainėj, Tėvynės My
lėtojų Dr-jos 25 metų sukaktuvėms 
paminėti. Todėl kviečiami broliai lie
tuviai, kurie užjaučiate šiai draugijai, 
nusipirkti tikietų “Naujienų” stotyje, 
3210 S. Halsted gat. Bus trumpos 
prakalbos, muzika ir šokiai. Taipgi 
bus skanus užkandžiai ir draugiškas 
pasikalbėjimas. M. J. Damijonaitis.

tainėje, bus laikomas moki
nių susirinkimas aptarti svar
besnius reikalus, 
su minima mokykla ir 
mosi.

Pirmyn Mišrus Choras rengia gražų 
Koncertą ir Balių nedalioj spalio 15 d., 
ivieldažio svetainėj. Koncertas atsi
pus po vadovyste P. Sarpaliaus bus ge
ri dainininkai. — Komitetas.

Pirmyn Mišraus Choro daintj repe
ticija įvyks šeštadienio vakare, spalio 
14 d., Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30. Visi dai
nininkai iv dainininkės privalote būti 
ant praktikos, nes turime dainuoti 
koncerte, sekmadieny spalio 15 d. 
Taipat ir nauji dainininkai yra kvie
čiami prisidėti prie choro.

— Valdyba.

northsid iečiai, pasisteng- 
įvykdinti savo sumanymą.

— Ten Buvęs.

■ , I
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CHICAGOS
ŽINIOS

DIDELIS BANDITŲ LAIMIKIS

Vakar rytą 24 ginkluoti ban
ditai užpuolė Gromines and 
Ullrich likierių krovyklą prie 
118 W. Illinois gat. Apmušę ir 
surišę darbininkus, banditai iš
krėtė keturių aukštų namą ir 
prisikrovę tris didelius trokus 
visokių gėrimų prasišalino. 
Apskaitliuojama, kad likierių 
pavogta mažiausiai už $13,500.

MIRĖ ALDERMONAS,

J. Kovvalski, 
lenkas aldermonas, 
pasimirė nuo širdies ligos savo 
namuose, 5318 N. Central avė. 
Jis atkeliavo Amerikon iš Len
kijos turėdamas 17 metų ir 
pasimirė sulaukęs 65 metų. 
Miesto taryboj ištarnavo alder- 
monu kelis terminus.

Chicagos 
užvakar

LIGŲ GEMALAI STIKLUOSE

James P. Kilcourse, viršinin
kas maisto biuro sveikatos de
partamente, darydamas inspek 
ei ją vidumi iesčio sodos ir sal
dainių įstaigose, atrado geria* 
muose stikluose difterijos ir

rūmas buvo sulig sveikatos 
parlamento patvarkymų.

UžMUšĖ SVIČMONĄ.

Charles Strissel, 45 metų, 
3115 So. Michigan avė., ta]>o 
sutriuškintas tarpe tavorinių 
karų skerdyklų jarduose. Jis 
tarnavo svičmonu geležinkelio

ZOFIJA RUPŠIENĖ 
Po tėvais Stonslovaįtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 11 d„ 1922, 2:15 m. po 
pietų, šv. Bernardo ligoninėj, po 
sunkiai operacijai, sulaukusi 27 
in. amžiaus, šioj šalyj išgyve
no 9 metus. Paėjo iš Naumies
čio valsč., Balšinskines kaimo, 
Tauragės apskričio. Paliko di
deliame nubudime vyrą Vincen
tą ir dukrelę Zofiją 8 metų.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, < 
spalio 16 d. iš ryto iš namų 4401 . 
S. Maplevvood Avė., į Tautiškas 
kapines. Giminės ir pažįstami 
bukite malonus dalyvaut laido
tuvėse. Tegul tau būna lengva 
šios šalies žemelė ilsėtis mano 
mylima moteris. Lieka nuliūdę 

Vyras ir dukrelė.

JULIJONAS’ JOKUBAVIČIUS j
Persiskyrė su šiuo pasauliu ■ 

spalio 12, 1922, 2:30 m. po pie- I 
tų. Paliko dideliame nubudime 
moteris — Barbora, duktė — 
Silvija — 12 metų, sūnūs — h 
Apolinardas — 19 metų.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, H 
spalio 16 d., iš ryto iš namų ■ 
2510 Blue Island Avė., į Aušros H 
Vartų bažnyčią, iš bažnyčios į S 
Šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami bukite E 
malonus dalyvaut laidotuvėse.

Nuliūdusį moteris su vaikais. įd

ANUPRAS IVAŠKEVIČIA
Mirė spalio-Oct. 12, 1922, 4 

vai. ryto. Buvo vedęs. Turėjo 
apie 50 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo, Krakių parapijos, 
Kauno rėdybos. Amerikoje iš
gyveno apie 30 metų. Prigulėjo 
prie Vyskupo Valančausko Drau 
gystės ir Lietuvių Kliubo. Pa
liko pačią Bronislavą, sūnų Ka
zimierą ir dukterį Jadvygą. 
Taipgi du broliu: Ignacą ir Ka
zimierą. Ir žentą E. Malkevi
čių. Laidotuvės bus iš namų 
3334 So. Morgan, panedėlyj, spa
lio 16, 1922, 9 vai. ryto, i Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris, vaikai ir broliai.

NUBAUDĖ PRIGAVIKUS.
Nuo pereito birželio 1 dienos 

211 įvairių pardavyklų savi
ninkai buvo patraukti atsako
mybėn dėl darymo suktybių 
svarstyklėmis. Dabar jie visi 
kartu užsiinoikėjo $4,420 bau* 
dos.

Atvėsus orui ir pasibaigus 
Išvažiavimų sezonui, ciceriečiai 
ongiasi tinkamai išnaudoti 
•udens ir žiemos vakarus. Te
ko girdėti, kad jie rengiasi šį 
rudenį suorganizuoti (lietuvių 
vakarinę mokyklą, kurioj bus 
nokinama aritmetikos, lietu- 
ių ir anglų kalbų gramatikos 

T rašybos. ,
Per ilgus metus lietuviai ne- 

jė priespaudos jungą, ir jiems 
uvo uždaryti lavinimosi ir 
nokini mosi keliai, šiandien gi 
au ir mes turime progos pa

siekti pageidaujamo 
Kuomet tokios rūšies 
>:isitaiko, reikia’

:ogrcičiausiai 
et neleisti laiko 

•iečiai tą dalyką
a ir imasi reikiamo darbo.

tikslo, 
proga 

pasistengti 
ją išnaudoti, 
veltui. Cice- 
gerai supran-

Suorganizavimo ir. atid^ri- 
no lietuvių vakarinės mokyk- 
os dalbas yra vedamas Cice- 
os Lietuvių Draugijų Sąjun
gos. Tuo reikalu septintadie- 
lį, spalio 15 d., 1:30 vai. po

Visi Cicero lietuviai 
remti tą naudingą sumanymą 
atsilankymu kuoskaitlingiau- 
siai į aukščiau minėtą susirin
kimą ir prisidėjimu prie ati
darymo lietuvių vakarinės mo
kyklos. Tai darydami jus pa
sidarbuosite dėl savo pačių 
naudos ir gerovės. Geriausio 
pasisekimo ciceriečiams.

— Mylintis Mokslą.

BRIDGEPORTAS.
Iš Lietuvos Dukterų Draugys

tės padangės.
Pereitą sekmadienį, spalio 8 

dieną, Lietuvos Dukterų D-ja 
laikė mėnesinį susirinkimą 
Mark White Sųuare svetainėje, 
i laistei! ir ift) gatvių. Susirinki
mas buvo gana skaitlingas. 
Pirmininkavo K. Sietkienė.

Išklausius komisijų rapor
tus, tarp kitko tapo nutarta 
priimti narius iki 40 metų am
žiaus lig Naujų metų 
$1.00 įstojimo.

Ši draugija gyvuoja jau 10 
metų, ir iki šiol buvo 
niai stipri ir skaitlinga nariais. 
Kaip jau buvo rašyta “Naujie
nose“ į draugijos pirmininkę, 
I>er neapsižiūrėjimą pakliuvo 
komunistė —> viena tų, kurie 
skaldo ir ardo viską, kas yra 
naudinga darbininkų klasei. 
Jinai norėjo ir musų draugiją 
sugriauti, bet tai nepasisekė. 
Nors musų draugija nukentė
jo iinansiniai, bet mes apsiva- 
lėm nuo tų bolševikiškų gaiva
lų ir dabar gyvuojam kuoge- 
riausiai. Visos narės nutarė 
darbuotis, kad pastačius drdu- 
’iją ant tokios papėdies, ant 

kokios ji stovėjo prieš įsiskver
bimą bolševikiškų gaivalų.

Dabar Lietuvos Dukterų 
Draugija nutarė rengti lietuvi
škas vakaruškas spetintadienį, 
spalio 29 dieną, Mildos svetai
nėje. Kaip.visuomet, taip ir 
dabar draugija stengiasi su
ruošti vakarą kuogeriausiai.

Draugija laiko mėnesinius 
susirinkimus kas antrą septin
tadienį kiekvieno mėnesio, 
Mark \Vhite Sųuare svetainėje, 
pirmą valandą po pietų.

Pageidaujama, kad kuodau- 
giausiai moterų įsirašytų šion 
draugijon, ypač kol įstojimo 
mokestis atpigintas, nes tas 
mokestis bus pakeltas vėliau.

Duktė.

Pereitą antradienį užkliuvau 
Liuosybės svetainėn. Pirmyn 
Mišrus choras laikė dainų re
peticiją, arba prisirengimą dėl 
sekmadienio. Ponas Sarpalius, 
kaip matosi, pastatė chorą ant 
kojų. Jo darbštumu reikia tik 
pasidžiaugti. Geros 
meno darbuotojams.

Svetainės Reikalu.
Dabartiniu laiku northsidie- 

čiai yra užimti įsigijimu nuo
savos svetaines reikalu. Mat 
jau įgrįso laikyti susirinkimus 
ir vakarus po svetimus užka
mpius ir mokėti brangias 
nuomas. Sako prie to reikalo 
prisidėjo jau dvylika draugijų, 
kurios energingai veikia. Ge
rai, 
kitę

Pirmyn Mišrus choras 
gia labai šaunų koncertą ir ba- 
iu septintadieny, spalio 15 d., 

M? Meldažio salėj, 2242 W. 33 
T>laee. Girdėtis, choras visu # » 
rnarkumu rengiasi prie savo 

koncerto, Ponas Sarpalius no
ri, kad koncertas butų tikru 
koncertu. Numatoma gerų pa
sekmių. Chicagos progresyvei 
visuomenei reikėtų paremti 
'is choras atsilankymu koncer
nu. Pirmyn Mišrus choras 
ra vienintelis, kuris neužsi- 

išim-

žydi-darbuojasi. Susirinkimai 
būna gana skaitlingi. Įstoja 
nemažai naujų narių. SepUn- 
tadieny, spalio 22 dieną, bus 
vakaras su programų Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia 
avė.

Užpuolė Ig. Žilinską.
Pereito septintadienio vaka

rą, spalio 8 dieną bomas už
puolė Ig. Žilinską, Draugystės 
Palaimintos Lietuvos nutari
mų raštininką, pareinant iš 
susirinkimo. Bomas atėmė iš 
jo draugystės tarimų knygas.

Atsirado vagilių.
Musų kolonijoj atsirado ke

letas gana drąsių vagilių. Kai 
kurie jų pradėjo lankytis į 
namus ir užpuldinėti praeivius. 
Vietos lietuviams reikėtų jų 
pasisaugoti.

Nuotrupos.
Pagalios jau ir oras pas mus 

atšalo, pradėjo dažnai lyti ir 
lapai nuo medžių kristi, —• ar
tinasi šaltoji žienmtė. Atrodo, 
kad darbai čia kiek pagerėjo, 
bet bedarbių irgi netrūksta 
pulkais vaikšto gatvėmis.

— K. Rugis.

atvažiuoja iŠ Lietuvos per JIESKO PABTNERiy
^aujieny Pinigy Siuntimo

Skyriaus patarnavimą
Elzbieta Grigaitę ir Natalija 

Zakare v ičiutė’į šie pasažieriai 
turėdami Naujienų laivokortes 
buvo Kaune pas Amerikos kon- 
sulį 26 d. rugsėjo; padavė ap
likacijų dėl vizos ir laukia iš 
Washingtono leidinio važiuoti 
Amerikon.

JIEŠKAU PARTNERIO, PIRMOS 
klesos barberio. Turiu barbernę ir 
Pool Room. Biznis geras, taipgi ga
liu parduot ir visą biznį.

Atsi šaukit
Į Naujienas 

No. 141.

KODĖL NEGYVENAM, 
KAD PAMAČIUS TAI.

REIKIA DARBINIUS'
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

Pirmyn 
vienintelis, 

ima politika, bet veikia 
inai meno dirvoj.

Sąryšio vakarėlis,
Pereitą septintadienį, 

lio 8 dieną North side Draugi
jų Sąryšis turėjo parengęs 
draugišką vakarėlį savo svetai
nėje. Žmonių atsilankė gra
žus būrelis, ir visi gražiai lin
ksminosi. Reikėtų parengti 
tokių vakarėlių ir daugiau.

— Antanėlis.

Skaityta “Naujienų’ 
’aiškas dėl užmetinėjimų, kad 
‘Naujienų“ spaustuvė priklau- 
;o prie “open shop“ spaustu
vių. Kliubas neturi nieko prieš 
'Naujienas“. Kliubiečiai pa
geidauja, kad Liet. Dari). Ta
pybos finansai butų sutvarky- 
‘i, kad paskui visuomenė ne
darytų visokių užmetinėjimų.

Komitetas pranešė, kad Kliu 
bo vakarėlis įvyks lapkričio 5 
Heną, Viešojo knygyno salėj, 
1822 Wabansia avė. Nuosavas 
’ietuvių svetainės statymo 
mitetas pranešė, kad tuo 
kalu draugijų atstovai dar 
urėjo susirinkimo.

Sandariečiai prisideda.

Smdariečių 23 kuopa pasku- 
iniarne savo susirinkime iš

rinko atstovą į lietuvių nuo
savos svetaines statymo komi- 
dją. Apart to, jie nutarė turė
ti vieną savaitę agitacijos (ko
kiu tikslu? — “N.“ Red.). Pir
uos prakalbos įvyks lapkričio 
12 dieną, (Liuosybės salėj, 1822 
VVabansia avė.

Draugijų atstovai nutarė 
’aikyti susirinkimą-vakarą nuo 
uivos lietuvių svetainės staty
mo reikalu. Susirinkimas 
’vyks spalio 29 dieną, Liuosy- 
bčs salėj, 1822 Wabansia avė. 
Susirinkimo vakaras busiąs su 
programų.
SLA. 226 kuopa irgi prisidėjo.

Susivienyjimo 'Lietuvių A- 
merikoje 226 kuopa irgi išrin
ko savo atstovą į lietuvių nu
osavos svetainės statymo komi 
siją. Atrodo, kad visos drau
gijos tam reikalui labai prita
ria. Linkėtina geriausio pasi
sekimo.

Bijūnėlio darbuotė.
Bijūnėlio draugija irgi gerai

Marconi įžymus išradė
jas, kuriam tenka džiaugs
mas “bevielinio telegramo”, 
tik ką mokslas paskelbė, 
kad pasaulis į penkiasde
šimts metų persikeis. “Vi
sai nedaug iš musų persista- 
to, kaip greitai pasaulis kei
čiasi. Atradimai bei išradi
mai lyte lyja žmogaus nau
dai ir kas kart vis su dides
niu greitumu. Gyvenimas 
ant šios planetos bus pakeis
tas, vienok, mums ant jos 
gyvenantiems sunku tai pa- 
tėmyt”. Tai žada pranaša
vimai. Kodėl negyvenam, 
kad pamačius tai? Teisin
gas vidurių prižiūrėjimas 
yra svarbiausiu dalyku, kad 
užsilaikius geroj sveikatoj 
ir ilgam amžyj, tad Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriau
siu prirengimu to palaiky
mui. Jis paliuosuoja siste
mų nuo visokių atmatų, pri- 
gelbsti žlebčiojimui, padidi
na apetitų. Imk Trinerio 
Kartųjį Vynų ir po 50 metų 
pamatysime, ar buvo Marco
ni teisingas. Ruduo, taipgi 
yra sezonu kitų dviejų pati
kėtinų gyduolių. Trinerio 
Linimentas ūmai paliuosuo
ja nuo reumatizmo, neural- 
giškų skausmų ir dieglio, 
o Trinerio kosulio Sedativas 
neturi sau kito lygaus vais
to nuo zslogų. Prašyk savo 
vaistininko, arba vaistų par- 
dąvėjo šių gyduolių.

Jis paliuosuoja siste-

RENDAI PENKIŲ KAMBARIŲ 
namelis, arba norintis galės ir pirkti, 
bet ne yra paduotas ant pardavimo. 
Ypatingai, [norintiems gyvent ant ty
ro oro, laikyt vištų, karvių ir tt. Vie
ta randasi Morgan Park. Kreipkitės 
po numeriu 11402 S. Throop St., arba 
prie savininko P. Sinkus, 4033 So. 
Campbell Avė. Pribukit subatoj 2-ra 
vai. po pietų, arba telefonuokit Lafa- 
yette 7840.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU 2 ruimu dėl vaiki

nų su valgiu ar be valgio. Pir
mos lubos iš užpakalio.

3207 Lowe Avė.

IŠRANDAVOJAME KAMBARIUS 
su valgiu ar be valgio už pigią mo
kestį, patogu labai apsigyventi atva
žiuojantiems iš kito miesto; kambariai 
šviesus. Kreipkitės pas 

MRS. GADEIKIENĖ 
1606 S. Halsted St., 

Cigar Store

RENiDAI kambaris su visais 
pagabumais; garu apšildomas. 
Labai patogioj vietoj.

5704 S. May St.
Tel. Engehvood 9178.

išduoda Kambarį dėl dvie
ju vaikinų, katras sau gulite. Kam- 
oaris su visai patogumais.

Atsišaukit.
921 W. 33rd Fl.

1-mos lubos -iš fronto..

REIKIA patikėtinų solicitorių 
vyrų ir moterų.

New Era Bldg., 
, Room 311,

Halsted & Harrison Sts.

RENDAi KAMBARIS VIENAM 
ar dviems vaikinams, vedusiai porai 
arba merginoms. Kambaris šiltas ir 
šviesus — su valgiu ar be, arba pa
tįs gali pasigaminti. Duosiu kamba
rį pigiai. Galima matyt subatoj 12 iki 
9 vai. vak nedėlioj visą dieną. J. K. 
703 W. 21jst PI. Antros lubos priekis.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MOTERIS NAMŲ DAR- 
bui. šeimyna: du dideli ir vienas ma
žas. Vieta randasi Marųuette Manor 
Malonėkit [kreiptis tuojaus.

809 W. 35 Street, 
iš ryto. .

REIKIA DARBININKŲ
DARBININKŲ REIKIA.

Kreipkitės: 
ROSENBAUM BROS.

Feed Mill 
87th & Stewart Avė.

REIKIA darbininkų trokerių, 
prie mašinų ir pagelbininkų. 
Patyrimas nereikalingas. Nuo 
šmotų darbas, kuomet išmoksti. 
Ateik pasirengęs dirbti.

ACME STELL 'GOOOS CO 
i*- *».»*>•■**

135th Ši. & L C. Tracks
•, RiversMe, 111.

, REIKIA patyrusių vyri] par
davėt morgičiaus auksinius bond 
sus ant įrengto Chicagos Real 
Estate. šie bondsai neŠa^% po- 
lukio ir tęsėsi nuo 0 iki 7 metų 
Bodsai $50, $100,’ ' $200 ir $500 
vienas ir galima pardavoti šios 
rūšies security.

Kreipkitės:
J. HOCHSTADTER CO., 

Rm. 1128, 127 N. Dearborn St., 
Tel. Central 6693

REIKIA PATYRUSIŲ SHEARMA- 
nų dirbti į serap iron yardą. Taipgi 
5 paprastų darbininkų, ateikit prisi
rengę darban. Gera mokestis, pasto
vus darbas.

COHN IRON & STEEL CO., 
2034 North Southport Avė.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
duodami visados kreipkitės pas

S. L Faunas Co.,
809 W. 35th St., Chicago 

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus 

Parduodame Laivakortes
Esam1 Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA ‘

REIKIA moterų operuotoji] 
prie Union special spėka varomų 
mašinų, bovelninių ir marškonių 
maišų dirbimui. Central Bag Ma- 
nufacturing Co., 6001 S. West- 
ern Avė.

ir REIKIA moterų j kenavimo 
kambarį.1

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

MIldai
1 Ą < k ** 5

Patyrusių medinių karų taisytojų 
Taipgi

Sriubų pjovėių prie plieninių karų
Dideliu užsakymas, nuolatinis dar

bas dideli pinigai nuo šmotų dirbant.
Ateikit pasirengę dirbti į

Samdymo ofisą.
THE RYAN CAR CO., 

136th St. & Branden Avė., 
Hegiwich, Chicago.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
SVARBIU REIKALU PAIEŠKO- 

ma Antanas Juozas Stadalius, jau 
apie 12 metų gyvenąs Amerikoj, re
gis Omahoj, Nebr., bus apie 50 metu 
amžiaus ir kilęs iš Bocvinkų kaimo, 
Javaravo vals., Mariampolės apsk. 
Kas apie jį ką žinotų, meldžiame pra
nešti “Naujienų” Redakcijai.

REIKIA MOTERS ARBA MER- 
gi1??.8 namų darbo, dviejų vaikų 
prižiūrėjimui. Gera užmokestis. Ga
lima matyti nuo 4tos vai. vak.

BRUNO GELMIN,
1637, N. Armitage Avė.,

Tel. Haymarket 5318 i —— — ........... . ■■ -   „ ■ ,
REIKALINGA mergina namų 

darbui, šeimyna nedidelė. Val
gis, kambaris ir geras mokestis. 
Kreipkitės:

4632 S. Ashland Avė.

REIKIA foudrės darbininkų. 
43c. į vai. Kreipkitės į Samdy
mo Skyrių.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th Sts. arba 

South Kedzie Avė. & 40th St.

JIEŠKAU URŠULĖS BAUBINY- 
čios ir Petro Lisausko iš Rakenų so
džiaus, Salaku parap., Ežerenų apsk. 
Meldžiu jų pačių, ar juos žinančių 
žmonių pranešti man adresu: Anelė 
Lisauskaite, Vasario 16 d., gatvė, Pa
nevėžys Lithuania.

APSĖDIMAI.

MOTERŲ REIKIA sortavimui 
vilnonių skudurų.

Kreipkitės:
MUTUAL WOOL STOCK CO., 

1043 W. Randolph St.

DARBININKŲ reikia į gele
žies atmatų kiemą. Gera mo
kestis. Kreipkitės:
jLEOPOLD COHEN IRON CO

30th St. & Kedzie Avė.

REIKIA mašinistų ir ben- 
čiaus molderių.

Kreipkitės:
SAUNT BROS.,
1555 Fulton St.

JIEŠKAU ATSIVEDIMUI MER; 
nos ar našlės nuo 20 iki 35 metų. Aš 
38 metų vaikinas inžinierius, daugiau 
apie mane patirsite per laišką.

WM. B. STANLEY,
835 N. Wclls St., Chicago:,,III. 

Phone Superior 0807
6 P. M.

Moterų ir merginų virš 16
REIKIA DEŠRŲ KIMŠĖJŲ. 

ARNOLD BROS., 
660 W. Randolph St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kreipkitės:

1418 West 22nd St.
Rathborne Ilair & 

Ridgaway
STOGŲ DENGĖJAI

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

TURIU gerą svetainę dėl mi
tingų, prakalbų ar šiaip pasilin- 
sminimams, garu apšildoma drauLietuvių Darbininkų Dr-jos susirin

kimas įvyks subatoj, spalio 14 d., 7:30 y — - ■- -
v. v., šemaičio svet., kampas 18 ir gijoms duosiu veltui. Atsisailkl- 
Union Avė. 
sirinkti laiku. te, 733 W. 18 St. Bašinsko namo

Co.

REIKIA
Moterų skudurų sortavi

mui. Aukščiausia alga, nuola
tinis darbas. Ateikit pasiren
gę dirbti HARRY DRAY '

1447 Blite Island Avė

REIKIA STUBA NUO STUBOS 
Gordono Mustard Oil Cream, drigubo 
— tvirtumo išparodytojų ir supažin- 
dytojų. Taipgi pilniausis pasirinki
mas Cold Cream, veidui miltelių, kva- 
pylų, šeimyniškų gyduolių, kvapsnies 
ekstraktų, muilo etc. Gordono Mus
tard Oil Cream bus smarkiai išgar
sintas aplipinenys popieroms ir dien
raščiuose. Kreipkitės arba rašykite. 
WESTERN LABORATORIES, 1905 
W. Van Buren St., Chicago, III.

Reikalinga moteris ar mer
gina abelnam namų darbui — 
valgis, kąmbaiis ir gera mo-

•REIKIA karų budavotojų 
ilgas darbas prie naujų ledinių 
karų. Viduje darbas.
American Car & Foųndry Co’. 

2310 South Paulina St.
leL Crawford 1103
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REIKIA DARBININKĮJ RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
VYRŲ

kaipo’DARBININKŲ reikia, 
pagelbininkų prie mašinų nuo 
šmotų darbui. Patyrimas ne
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI RAKANpAI( FUR- 
niture) dėl 3 kambarių. Parduosiu 
visus sykiu. Pigiai, nes išvažiuoju į 
mainas.

J. BRUOŽAS
2002 Canalport Avė.

2 lubos, Room 3

PARDAVIMUI groseris ir de- 
licatesen, labai prieinamai. Ge
ras transportinis kampas prie 
2354 W. Van Buren St. Pardavi
mo priežastį—partisit ant vietos

PARDAVIMUI naiyos ma- L 
dos parlor setas, lova ir kėdės, ra vieta. 
Atsišaukite:

3404 Union Avė.
1 lubų iš užpakalio.

ELEKTRO ŠIAUČIŲ ŠAPA, GE- 
> Parduosiu pigiai, priežas

tis pardavimo, — apleidžiu miestą. 
Kampinis štoras ir trįs kambariai pa
gyvenimui.

3000 N. Califomia Avė.

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c į vai.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO.

3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI rakandai, par
siduoda pigiai vargonai, 
hiama mašina vandeniu 
ina, koinodė ir daug kitų 
tų. Atsišaukite:

3027 W. 38th S t

skal- 
varo- 
daik-

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR- 
lor. Parduosiu už bargeną, pilnai 
įrengta, stebėtina proga lietuviui, ru
sui, slavokui ar lenkui. Kreipkitės 
po 5 vai. vak. 929 Rooseveld Rd., 
kampas Sangamon St.

VYRŲ REIKIA nuolatiniam 
darbui.
GREAT NORTHERN CHAIR 

CO.,
2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI 5-K1Ų 
ruimų, visi daiktai randasi geram sto- 
vyj, 2 geri pečiai, šildomi kietoms 
anglims. Parduosiu pigiai. Matyt 
galite visada.

822 W. 37th PI.
2-ros lubos

PARDAVIMUI SALIUNAS, KU- 
ris darė b znį per 12-metų Lietuvių 
ir lenkų apgyventoj vietoj. Prieš 
pat Šv. Jurgio bažnyčią. Lystas ant 
3-jų metų. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą.

943 W. 33rd St.

Automobilių pardavėjų rei
kia pardavinėjimui Wellis 
Knight, Overland ir Rex pasa-

PARDAVIMUI RAKANDAI 3 KA- 
modės, 2 pečiai kūrenami minkštoms 
ir kietoms anglims. Lovos, vigė, 2 
gramafouai. Parduodu kampinį na
mą prie geros transpoe*taci.ios, viską 
oarduosiu pigiai, nes anleidžiu šią ša
lį. Kreipkitės į savininką.

3200 So. Lime St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
Lietuvių ii- kitokių tautų apgyventoj 
vietoj, biznis išdirbta? per dauge me
tų. Parduosu už cash arba mainy
siu ant namo ar kitokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Kreip
kitės j Naujienų ofisą, No. 142. Tel. 
Roosevelt 8500. *

Nėra prasto sezono.
Arthur Motor Ine. 

117 E. 55th St.
Phone Wentworth 3234

AUTOMOBILIAI

REIKIA prie žirklių (shear- 
manų) vyrų ir darbininkų į 
geležies atmatų kiemų.

Reliace Iron & Steel Co.

PARDAVIMUI OLDSMOBILE 5 
pasazieuų, Sesių ciLnuenų, 1918 m. 
automobilius. Penki geri tajerai. Ka
ras gerame stovyj. Parduos u pigiai. 
Pirmesnis laimės gerą karą. Pardavi
mo priežastis, apleidžiu miestą, 4339 
S. Califomia Av., ‘ant antrų lubų, 
vak. po 6, sub. po pietų ir ncd. visą 
dieną.

I PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
' lengvu groseriu. Biznis cash, renda 
pigi, lystas ant 4 metų. Biznis daro
ma nuo $2,300.00 iki $2,500.00 į mė
nesį su 3 kambarių pragyvenimu. Pa- 

1 siskubinkit, nes turi but parduota į 
— trumpą laiką.

942 W. 59th St.
Tel. Normai 3799

PARDAVIMUI GROSERNĖ PRIE 
mokyklos visekių tautų apgyventa. 
Renda pigi, biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu pig ai, priežastis pardavimo 
svarbi:

3656 >So. Union Avė.,
Tel. Boulevard 3784

PARSIDUOiIM automobilis 
“Cunningham 
rame stovyje.
$350.00

3238 S.

Limousine”
Parduosiu

ge- 
už

Halsted St.
Tol. Blvd. 9820.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui grosemė, saldainių ir 

visokių smulkmenų štoras, arti didelių 
dirbtuvių. Pigi renda 5-ruimai dėl 
gyvenimo, turi būti parduota greitai. 
Priežastis pardavimo patisite ant vie
tos.

919 W. 35th St.

PARDAVIMUI

VALYMO ir dažymo krautuve 
pardavimui su kambariais dėl gy 
venimo, $22.50 rendos, geras biz
nis lietuvių ir lenkų apgyventa 
vieta. Parduosiu pigiai 718 West 
14th St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ PO 4 
kambarius medinis namas: elektra, 
gasas, prie Rockwell, arti 39-tos gat
vės. Kaina .................. x........ $3,800.00

PARDAVIMUI kęndžių, taba
ko, smulkių aprėdaių krautuve. 
Turiu greitai parduoti, nes išva
žiuoju ant farmos. Atsišaukite: 

1617 S. Ruble, St.

2 aukštų naujas mūrinis namas po 
G kambarius, skiepas ir antaukšVis. 
Lotas 30x125 pėdas prie S. Francisco 
Avė., tarpe 45-os ir 46-os gatvių. Kai
na .......................... ..'............. $12,000.00

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per 20 metų, lietuvių apgy
venta. Priežastis pardavimo — 
liga. 2349 S.«Oakley Avė.

2 aukotų mūras: krautuvė ir 2 
kambariai ant pirmų lubų, 5 kamba
riai ant antrų lubų; karšto vandenio 
šiluma, 6 automobiliams garadžius — 
randasi prie 1818 W. 46th St. Kai
na .......................................... $12,500.00

Platesniu žinių kreipkitės:
FRANK WOZNIAK, 

2703 W. 47th St., 
Tel. Lafayette 4607

UŽ PUSE KAINOS

Bučernė ir grosemė verta $5,500 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, biznis išdirbtas per 25 metus. 
Leastas ant 3 metų, pigi renda, biz
nis labai gerai einas, visokių tautų 
apgyventa vieta. Parduosiu pigiai, 
orba mainysiu ant loto automobilio; 
biznas turi būt parduotas ar išmainy
tas šią savaitę, nes priežastis parda
vimo yra labai svarbi. Bučernė ran
dasi po nunteriu

4800 So. Throop St., 
Phone Boulevard 0014

PARDAVIMUI groseris, ge
ra pelno darymui vieta. Pri
verstas parduoti iš nesveika
tos. 4317 S. Halsted St. Tel. 
Boulevard 0343.

NAMAI-2EME

PARSIDUODA KOTELIS IR ŠTO- 
ras, galiu mainyti ant namo, parduo
siu tik Storą arba visą b'zrii. čia ge
ra vieta dėl dviejų partnerių, kas no
rite gerą biznį nepraleiskite progos. 
Kreipkitės prie

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St.

NAMAI
APSIRŪPINK

KAS, KAD
REIKĖTŲ

KAS,

NAMAI-2EME

DIDELIS BARGENAS SOUTH 
SIDĖJ.

Parsiduoda 6 flatų namas po 6 rui
mus flatas, aržuolo medžio finišings, 
garų apšildoma, rendos neša į mėnesį 
$357.00, nupirks už $20,000, caeh 
8,000, likusius ant MorgiČių. Na
mas turi būti parduotas š ame mėne
syj.

I

Pardavimui 6 pagyvenimų po 6 rui
mus garu apšildomas namas. Ren
dos puikiausioj visoj apielinkėj apie 
65th St. ir Maryland Avė. į menesį 
rendos 
$6,500. 
mes.

$440.00. Kaina $24,000, cash 
Katras pasiskubins, tas
Atsšaukit
A. CHELEDINAS,
4600 So. Wiod St.,

Phone Lafayette 6256
Parduodu 3 lotus Brighton 

arba mainysiu ant nedidelio

lai-

KOL YRA LAI- 
PASKUI NE- 
BĖDAVOT.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
farmą ant namo, žemė l-mos klesos, 
viskas gerai auga. Budinkai visi ge
ri, 10 melžiamų karvių, bulius, 6 pri
augančios telyčios ir visokių paukš
čių, gera proga norintiems farme- 
riauti.

B. LAURINAITIS, 
Box 22, Bancroft, Wis.

MOKYKLOS

VYRŲ
į geležies amatų 
kiemą.

Gera mokestis.
Nuolatinis darbas

Iron & Steel Co.
St. & 48th Avė.

Price
67tli

ADRESAVIMUI MAŠINOS, MUL- 
tigraphai, dublikatoriai, multicolor 
presai, čekių rašymui, d ktavimo ma
šinos, konvertų lipinimo ir kitos reik
menys apie už pusę kainos, kaip nau
ji kainuoja. Rašykite reikalaudami 
paveiksluoto katalogo.

PRUITT COMPANY, 
i*170 S. North Wells, Chicago.

. PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa.

602 West 14th St.

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 
6 kambariai elektros šviesa, mau
dynes, aukštas cimentuotas skiepas, 
ir visi kiti naujos mados įta:symai, 
namas randasi labai gražioj vietoj, 
Brighton Parke, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur geroj 
vietoj.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

Parke, 
namo. 

Nedaro skirtumo, kur namas randasi. 
Atsišaukit

A. CHELEDINAS, 
4600 So. Wood St.

Phone Lafayette 6256
Marųuette Manor parsiduoda 2-jij 

pagyvenimų po 5 ir 6 ruimus fumace 
apšildomas. Kaina $10,500, cash 
$3,500.

2-jų pagyvenimų namas po 5 ir 6dv Jt oJ TV*^***M **v*>*.v*»/ I''-' V

kambarius fumace apš Jdomas $9,900.' 
Pirmo morgičio yra $4200. Rendos į

2111 So. Sawyer Avė

PARDAVIMUI NAUJAS BALTAS 
pečius. Yra kartu ir gesas, kuriuomi 
galima virti ir kepti. Dar nekūren
tas nei sykio. Kadangi gyvenam ga
ru apšildomuose kambariuose, tad par
duodame. Galima matyt ant pirmų 
lubų nuo 5 vai. vak.

4021 S. Tai man Avė.

BEVEIK DYKAI PARDAVIMUI 
bučernė ir groseHiė. Taipat pardavi
mui saliunas — ant šešių kampų tik
tai vienas saliunas ir per kelius blo
kus tiktai viena bučernė. Du bizniai 
v’enam perdaug. Norinti pirkti, ga
lit pasirinkti viena iš dviejų. 2559 W. 
Pershing Rd., arba 39th'St.

no-LIETUVIAI vyrai, kurie 
rite patapti ankštos rųšies sale- 
smanais, didelio pelno linijoj 
— alga ir komišinas. Vyrai, 
kuriuos priėmėm ir biznio iš- 
lavinom uždirba nuo $5,000 
iki $15,000 į metus. Kreipki
tės prie.
Mr. Michelson, Salesmanager
Frederick H. Rartlert & Co. !’’"kninis pačius, parlor setas, 

Didžiausi Chicagos real estate 
operuotojai. Visas 6-as floras.

69 W. Washington St.

PARSIDUODA kukninis pė
dus su anglimis kūrenamas; 
'ii įtaisymu šilto vandens. Ma- 
tei vartotas už $35.00
, 3202 So. Halsted St 

Ant antrų lubų.

PARDAVIMUI “Garden City 
Cafe” biznis išdirbtas per 35 me
tus. Priežastis pardavimo einu į 
savo namą, 1000 W. 51 St. ant 
kampo Morgan St.

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielirkej butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą lai
ka, nes kostumeriai laukia musų ofise.

F. J. 8ZEMET & CO.,
4217 Archer Avė; /į]el. Lafayette 6824

------------------------------------------------
■■ ■> "m, I

.........— -----------
PARDAVIMUI NAMAS ANT 2-jų 

lotų, yra du Štarai* saliunas, meat 
mnrket, grosernėtir 6 pagyvenimai. 
Kaina $39,000 arba mainysiu ant ki
tokio namo. Atsišaukite
CZECHO SLOVAK COMMERCIAL 

REALTY CO.,
2843 So. Kedzie Avė.

mėnesį $90.00. Atsišaukit
A. CHELEDINAS
4600 So. Wood St.

Phone Lafayette 625G

PARDAVIMUI kombinuotas

PARDAVIMUI saliunas ant 
Brighton Park, biznis išdirbtas 
per 45 metus. Savininkas (retir- 
ed). J. Cullen, 3906 S. West- 
ern Avė.

kaurai ir tt.
Noriu parduoti greitai 

941 W. 33rd St.
Antros lubos.

RE! K AL J N G A S j e n i t o ri u s,
žinantis savo darbą.

Atsišaukite:
Bruchas, 

3321 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, saldainių krautuvė su visais 
įrengimais. Lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa apielinkė. Parduosiu pi
giai už $600.00, nes turiu greit ap
leisti Chicago.

3245 S. Palmer Avė.

2 AUKŠTŲ, KARŠTU VANDENIU 
•'nšildomąs mūrinis namas. 5 ir 6 di
deli šviesus krimbariai, da’liai išrėdy
ti Namas vėli'1 irios mados, randasi 
labni gražioj vietol. Trumpa rezi- 
donmia. vienoj nu«ėj, antra pusė gra
žiai išrrėdytns, tuščia lotas. 2 ka’-am 
karštu vandeniu apšildomas garadžius 
vaisiniai medžiai. * ,

DR. C. Z. VEŽELIS, 
5612 So. Wood St. 

Tel. Blvd. 7042

RAKANDAI
PUIKIAUSIA PROGA

Puikus grojiklis pianas, modelio 
1922, ukulelė prijungta, su roliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai Retas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai, paveikslai. Parduosu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. I* 
praleiskit šio bargeno.

1926 S. Kedzie Avė.

Pardavimui grosemė ir bu- 
turiu parduoti greitai 

Atsi-
černė;
už pirmą pasimatymą.
šaukite: Czecho Slovak. Coin-
.mercial Realty Co.

2313 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI barbernė, vi
sokių tautų apgyventa. Biznis 
išdirbta per ilgą laiką. Iš prie
žasties, kad turiu du bizniu. 'Po
vilas Zableckis, 916 W. 59th St.

PARDAVIMUI saliunas; ge
roj biznio vietoj. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos.

3347 Wallace St

PARDAVIMUI SALDAINIŲ KRAU 
tuvė ir groseris, geroj vietoj, ant kam
po 44-os ir Mozart gatvių, tarpe trijų 
mokyklų — lietuvių, vokečių ir lenkų.

Atsišaukit:
4357 So. Mozart St.

NAMŲ PIRKĖJAI TĖMYKITE
Norėdami piikti gerą ii’ puikų na

mą, tuoj kreipkitės į musų ofisą, o 
mes patarnausime jums kuogeriausiai. 
Mes turime naujų ir gana pig ų na- j 
mų, kur kiti agentai už tokius namus 
prašo po $10,000.00 arba $11‘,000.00, 
tokius namus mes jums parduo- 
sinpa už $8500.00 arba $9000.00. Mu
sų namai yra gerose ir puikiose kolo
nijose tarę 70-tos ir 80-tos gatvių ir 
Halsted ir Racine Avenue. Ta’pgi tu
rime daug genj ir pigių namų Park 
Manor subdivizijoj, apie šv. Kazimie
ro Vienuolyną.

A. GRIGAS & CO., ■ 
8114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė. Parduosiu pigiai, nes

Ne- esu priverstas nesveikatos va

PARDAVIMUI 4 kambarių ra 
kandai, Parduosiu pigiai, taipgi 
ir kambariai lieka tušti.

Atsišaukite:
J. T., 1701 S. Ruble St.

2956 So. Union Avė

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Par
davimo priežastį patirsite ant vie 
tos. 4530 S. Paulina St.

PARDAVIMUI rakandai, ne
brangiai. Perkanti rakandus; ga
lės tuose 6 kambariuose ir gy
vent. Fornaso šiluma. Atsišaukit 
5925 S. Bishop St. Tel. Republic 
4623. į

PARDAVIMUI visai nauja 
clektrikinė skalbiama mašina 
Parduosiu pigiai, nes man ne
bereikalinga. Atsišaukit Nau
jienų Skyrius, 3210 So. Hals- 
ted St. No. 40.

PARDAVIMUI geriausia saliu 
nas South West dalyje. Nedidele 
renda ir ilgas Ivsas su ilgai iš
dirbtu bizniu, 5211 S. Cicero Av. 
arti Archer A v. ir Joliet dypo. 
Tel. Lafayette 7334.

BARGENAS JACKSON PARKE 
$20,000 vertės parduosiu už $12,900 

4 flatų mūrinį namą po 5 ir 6 kam
barius, gasas, elektra, maudynės, 
nukštas beismantas. Lotas 50x125, 
Rendos $210.00 Į mėnesį, turi būt par
duotas į 7 dienas.

ABRAMOVTCZ, 
2015 So. Robey St.

-------------------------------------- ' PARDAVIMUI valgykla. Biz-
PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- nįs išdirbtas.

Kaina $450.00.
34 N. Curtis

Phone Hayinarket 8913 .

k’ų tautų apgyventoj vietoj. Biznis 
nuo senai išdirbtas. Noriu parduoti 
greitu laiku iš nesvekatos.i

5301 So. Paulina St. 
Tel. Republic 4890

PARSIDUODA pigiai geri 
fomičiai 5 kambariams, sykiu 
arba atskirai.

Atsišaukit:
3940 S. Union Avė 

1-mas floras.

PARDAVIMUI barber shop. 
Pirmos klesos; trįs balti krės
lai ir visi reikalingi įrankiai. 
Priežastis pardavimo nesuti
kimas partnerių.

755 W. 35fh St .....

Pardavimui saliunas labai ge
roj vietoj, visokių tautu apgy
vento!. Vienas saliunas 
nėr kelis blokus, arčiau nėra. 
Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 1229 S. Jefferso'n St

Mes parodome Tamistai, 
lengvai įsigyti savo namas, __
dedant po keletą centų kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti rendą pdčiam sau ir tuomi iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų, gražių parkų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, geros trans- 
portacijos, tai yra cokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugtų tik
rus žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 
\Vestwood & Westfield prie Šv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais inprove- 
mentais nuo $450 ir aukščiau. >

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokejimus ir mėnesines są
skaitas surengiame be jokių kliu 
čių. Gaunate “deed” su gvaran- 
cija visoj Amerikoj žinomos Chi- 
cagos Title & Trust Kompanijos.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattero ma- 
ker. Bizniui ir namij dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklu, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų. —

Sara Patek, pirmininkė.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato, švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar raŽįyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wella St„ Chicago.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Design ing, kirpimo, litavimo ii siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 

v<iKwo xivxP j— pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu-
Duodame namus koki., tik Tam-! ^kai kerpa, 

sta norėsi 
ju gyvenimų. Dabar jau 
dėjome statyti daug namų.

I sišaukit ypatiškai.
ADAM MARKŪNAS 

General Manager
856 First National Bank Bldg..

68 W. Monroe St., , * 
Chicago, III.

Telephone Rąndolph 7400

vieno, dviejų ir tri- 
pra- 
At-

panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama j trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Slr.. ant 4 lubų

PIRMAS TOKS BARGENAS
Pardavimui didelis mūrinis namas 

Brighton Parke, 4 flatų, 3 flatai po 5 
kambarius, 1 flatas 6 kambariai, ga
ru apšildoma. Maudynės, elektra. 
Rendos neša į mėnesį $240.00. Kaina 
$18,500, įnešti tiktai $4,000, likusius 
ant lengvo išmokėjimo. Puiki proga. į

P. P. RAMOŠKA, 
3305 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1601

Nepraleiskit geros progos dabar yra 
laikas įsigyti gerą ūkę (farmą), 40 
akelių žem'ės, 3 arkliai, 3 karvės, 300 
vištų, 16 kalakutų, 15 kiaulių, 25 an
tis. Parduosiu cash arba mainysiu 
ant b'le kokio biznio, ar ant 
Nepraleiskit puikios progos, 
randasi Indianos valstijoj.

Atsišaukit
P. P. RAMOŠKA, 

3305 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1601

namo.
Farma

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

3-jų augštų mūrinis namas ant 
Bridgeporto;. štoras ir 4 pagyvenimai 
po 4 kambarius. Renda 90 į mėnesį. 
Parduosiu pigiai ar mainysiu ant ma
žesnio namo ar biznio.

Vieno pagyvenimo muro namas ant 
Bridgeporto, 7 kambariai, elektros 
Šviesa, skiepas ir tt., parduosiu pig;ai 
ar mainysiu ant bile kokio biznio, au
tomobilio ir tt. Turima ir daugiau 
gerų bargenų.

Kreipkitės tuojaus pas
S. SLONKSNIS 

3487 Wallaace St.

NORIU PIRKTI BIZNIAVA NA- 
mą. Geistina, kad butų South Sidčj. 
arba South West Sidėj. Kas 'tokį 
namą, turite per pardavimo, praneš
kite. •

, JOSEPH K. SIMINAS,
3500 So. Un'on Avė.
Tel. Boulevard 4341ANT IŠMAINYMO

Kampinis, mūrinis namas, 2 bizrr’ai, 
4 flatai, _ .
aržuolines padlagos ir duris, cimen- 
tuotas beismantas. Lotas 50x125, iš- tu oru šildomi, elektra, maudynės, 
mainysiu ant farmos.

B. JASUDES M. ABRAMOVICZ 
2015 So. Robey St.

gasas, elektra, maudynės, STEBĖTINAI DIDELIS BARGENAS 
2 flatai po 5 ir 6 kambarius, karš-

« - 9 

skalbynčs ir k:ti visi parankamai; 
aržuoliniai florai ir visi trimingai, pa
daryta vikas “up to date”. Kaina 
tik $8500 00. Namas yra South Side, 
ir labai geroje ir grąž oje apielinkė. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI PUIKIAUSĮS 2 
aukštų mūrinis namas Chicagoj, pui
kus ztrdcambarių flatas ant antrų lu- 
bijyKrautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
Kagšto vandenio šiluma, elektro švie
sa/ čerpių maudynė, didelis skiepas,
"2 automobiliams garadžius, arti Ho- 
nove h* 72-os 
$10,500.

PETRZTT.5K BROS & CO 
1647 W. 47th St.

Pardavimui senai įsteigta 
rli’bvkla ir didelis muro namas, 
'-itnk’naju biznio, kas piiks. 
$15,OOP,

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W*.47th St.

gatvių. Kaina tik

SAVININKAS PRIVERSTAS PAR 
duoti 3 lubų mūrinį namą, randasi 
6815-17 f.. “ “ *

j kambarius pągy 
j mados įtaisymai.

So. Emerald Avė. 3 po. 7 
pagyvenimai, vėliausios 

labai gražus, su 
' daug medžiu sodas; lotas 50x125 pe- 

cigmji du. Savininkas nadarvs antrus mnr- 
Iš- p’i’č’ns, jei bus reikalinga, be jokio 

Kaina kom’šino. Kreinkitės nas savininką, 
per M. J, K.

Į meni (Ški f
’ Yards 6894*

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA. 
Klininimo, pros’nimo ir naujų drapa
nų siuvimo. Geri visi įtaisymai. Par
duosiu už pigia kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

5116 So. Kedzie Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 S Hnlsfpd St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Šuv. 
Valst. istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
Parsiduoda kampinis bizniavus na

mas ,dabar yra bučernė ir grosemė. 
Galima pirkt vien tik biznį be namo, 
biznis įdirbtas per ilgus laikus viso
kių tautų apgyventa vieta, parduosiu 
daug pigiau negu v^rta, nes tame 
biznyj nesu patyręs; arba mainysiu ■ 
ant loto, automobilio dry goods što- j 
ro. arba ant privačio namo. Norint;

7 nes j 
kas i

PlUVATaS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
pasimatyk su mumis. Mokiname

ro, arba ent privačio namo, 
palikt biznipriu, tai pašiskubinkit 
toks bargenas ne visados bus, 
pirmesnis tas laimės.

Platesniu žinių kreipkitės pas, 
FRANK G. LUCAS 

4116 So. Archer Avė. 
Phone Lafayette 5107

u
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
ntus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOI. OF MOTOR1NG 

1507 W. Madison St

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
6 flatų mutinį _ nam-ą 
rendos $150 j menesį, 
jmoket $2500, likusius 
Mainysiu ant lotų arba 
biznio.

3346 S. Halsted 
Blvd. 9641

ant kampo, 
Kaina $15,000 

kaip rendą. 
. bile kokio

St.

LEVESKIO MOKYKLA'
Perslk313

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schooi, High Schooi ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PARDAVIMUI — DJHELIS BAR- 
genas, lik $2,650, 3 aukštų medinė 
stnba — krautuvė ir 2 po 4 kambarius 
flatai. Elektros šviesa, gasas. hau- 
ia maleva ir išnopieriuota. Taipgi 
cottage užpakalyj.

1627 So. Morgan St. 
arti 18-os gatvės

SAVININKAS PARDUODA 7 
kambarių cottage, 5923 Pamell Avė. 
Trisdešimts penki šimtai — dalį įmo
kėti • Apleidžia miestą. Veikite 
greitai.
.......... Į-—.. ................... .

, SARGINAS.
Pardavimui mūrinis namas 

2-jų pagyvenimų, 6-ius ir 7-ius 
ruimus fletas, elektros šviesos. 
Nupirks už pigią kainą. 3809 
Emerald Avė.

PARDUOSIU lotą arba mai
nysiu ant automobiliaus. Lo
tas randasi geroj vietoj Brigh- 
ton Park. Kas norite turėti ge
rą lota atsišaukite A. Zigmon- 
taitis. 930 W. 35th PI.

PARDAVIMUI NAMAS ANT HAL 
sted St., prieš 33eia Place, už $21.000. 
Taipgi parduodu 5 šėmis Universal 
State Bandos $155.00 už šėrą.

iiras Real Lmrorov^- Atsigausite pas savininkų 
& S. Halsted Sf, Tėl.l , K. PAGIS.

3313 S. Halsted St.

JUSROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
8) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradekite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

GERA PROGA IŠMOKTI KRIAU- 
čystė, reikalaujame padėti kauciją, 
mes mokame laike mokinimosi pagal 
darbo verte ir gali uždirbti sau gy
venimą j trumpą laiką.

Chicago, Illi
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