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Lietuvių mušis su 
lenkais

Apkaltinti už prigaudinė- 
jimą aliejaus akcijomis

10 žmoniy badauja

Riaušes Ruhr dist
Apkaltino 92 sukčius

Prancūzai užėmė du miestus
Lietuviai puoly lenkus 8 užmušti Mulheime
Du lenkifsi užmušę, o lenkų ' 

kapitonų siięmę.

VARSA VA, bal. 20. — 1150 
Lietuvos kavalerijos reguliarinių 
kareivių perėjo neutrali nę zoną 
parubežy ir puolė Lenkų postą 
Gutovkoj, užmušdami, du len
kus ir ketiųius sužeisdami. Lie
tuviai po puolimui pasitraukė, 
pasiimdami su savim, kaipo be
laisvį, Lenkų spėkų komandųo- 
toją Dumochovvski.

BEIV-JNAS,* bal. 20. — 8 
žmonės liko užmušti ir daugiau 
kaip 30 sužeista bedarbių riau
šėse Mulheime šiandie.

Francuzų kareiviai nedaro 
klinčių komunistams užėmi- 
nėti gatves ir pulti vokiečių po
liciją. Daug turto sunaikinta. 
Gatvėse pabudavota barikadas 
ir daug namų suvarstyta kul
komis. Užsidariusi miesto sa
lėje policija vis dar ginasi.

92 žmonės apkaltinti. Pardavė 
už $13..,000)000 beverčių alie
jaus akcijų.

FORT VVORTII, bal. 20.
Vietos federalinis fcrand jury 
apkaltino 92 žmones už panau
dojimą pašto prigavingieiiŲs 
tikslams. Visi apkaltintieji yra 
arba aliejaus kompanijų virši
ninkai, ar aliejaus kompanijų 
Šerų pardavinėtojai.

Paliestosios aliejaus kom
panijos pardavė savo beverčių 
šėrų už $7,000,600, o trys kom
panijos, kurios buvo suvieni
jusios 158 mažesnes kompani
jas, pardavė savo serų už $136,- 
000,000. 'tie visi serai neturi 
jokios vertės ir 2,064,000 žmo
nių, kurie pirko tų aliejaus 
kompanijų serų, tikėdamiesi 
milžiniškų pelnų, liko prigauti. 
Iš tų žmonių liko išviliota apie 
$143,000,000^

Nuteisė kalėjiman fabri 
kantus

Didelės bedarbių riaušės 
Ruhr distrikto

Prancūzai užėmė dar du 
Vokietijos miestus

Jau 32,000 vokiečių departuota 
iš Pareinio ir Ruhr distrikto.

Penki žmonės užmušti Mulhei
me, 40 sužeista. Mušis vis dar 
tęsiasi.

BERLINAS, bal. 20. — Gau
tomis vėliausiomis žiniomis, ko
munistai pasibudavojo barika
das apie Mulheim, Ruhr distrik
te, miesto salę, panaudodami 
akmenis, anglis ir Hugo Stinries 
vežimus. Vis daugiau žmonių 
užmušuma, mušiui besitęsiant. 
Valdžia pasiuntė daugiau polici
jos į Mulheimą iš Duisburgo.

Pirmesnės žinios sakė, kad 
4,000 bedarbių siaučia po Mul
heimą ir 300 policistų uždarė 
miesto salėje. Susirėmimuose 
taip policijos ir bedarbių užmu
šta 5 žmonės ir 40 žmonių sužei
sta. Viskas rodo, kad mušis 
atsinaujins ir gal pasidarys dar 
smarkesnis, nes Vokietijos val
džia yra nusisftrendusi neleisti 
komunistams įsigalėti Ruhr di
strikte ir pasigrieCTi ten miestų 
valdžią^ <

Bedarbiai į Mulheim atėjo X- 

kar ryte ir pirmiausia puolė gin
klų sankrovas, bet mažai jose 
pelnė. Paskui jie puolė' miesto 
salę, kūną ginė policija. Poli
cija dabar yra miesto salėj ap
supta, bet vis nepaliauja gintis 
ir iki šiol jai dar sekėsi atmušti 
bedarbius ir neleisti jiems įeiti 
į salę. .

FBEIBURG, Vokietijoj, bal. 
20. - Francijos kareiviai iš 
Offenburg šiandie užėmė du 
Badeno miestus — Ortenburg 
ir Gegenbach, palei Juodojo 
Miško geležinkelį.
32,000 vokiečių departuota.

COBLENJ, bal. 20. — Vo
kiečiai apskaito, kad franeuzų- 
belgų okupacinė valdžia ikišiol 
depą r tavo iš Pareinio ir Ruhr 
distrikto 32,000 vokiečių.
Nori pasigriebti vokiečių dailės 

kurinius.
l

BBUSSELIS, bal.
Mokslo ir dailės minis tevis pa
skelbė, kad vedamos yra dery
bos su Vokietija apie atidavi
mą paveikslų iš Vokietijos ga-į 
lerijų atlyginimui už Belgijos 
nuostolius laike karo. J/š ap
skaito, kad tuo buiju Belgja 
pasigriebs iš Vokietijos už 
1,000,000 anĮko. markių dailės 
kurinių.

NEW YORK, bal. 20. — Fe
deralinis teisėjas Vau Fleet 
nuteisė 20 žmonių ir 23 kor
poracijas užsimokėti' pabau
das; jų tarpe 8 žmonės be to 
gavo ir kalėjimo po keletą mė
nesių. Visos korporacijos išdir- 
ba jvairius molinius ir farforo 
indus ir jos liko nuteistos už 
suokalbį suvaržyti prekybą.

Užklupti vėlivo pavasario ant 
Michigano salos, jie negali pa
siekti saužemio.

------*----
GRAND RAPIDS, Mich., bal. 

20. — Devyni vyrai ir viena mo
teris badauja ir yra arti mirties 
ant Fox salos, Michigan ežere, 
18 m. nuo Northport. Jie ne
gali pasiekti saužemio delei di
delių ledų laukų. Jie išvažiavo 
rudenį kirsti mišką ir pasiėmė 
maisto keliems mėnesiams, bet 
nesitikėjo tokio vėlivo pavasa
rio ir maisto pritruko.

Kad pranešus saužemio žmo
nėms apie baisią tų žmonių pa
dėtį, trys žmonės išsirengė pa
siekti krantą. Jie prisitaisė šio
kią tokią valtį ir vandeniu ar 'le
du nusiįrė gana toli; bet pas
kui ledeli sudaužė jų valtį ir jie 
su dideliu vargu pasiekė krantą 
tai šokinėdami nuo vieno ledo 
ant kito, tai plaukdami ant le
dų. Maisto su savim nebuvo 
pasiėmę, kadartgi ir likusieji pa
siliko be maisto.

Pasiekti likusius ant salos 10 
žmonių ir nugabenti jiems mai
sto bandyta aeroplanu, bet ne
pasisekė, kadangi aeroplanas 
susidaužė ir patys aviatoriai vos 
išsigelbėjo. Bet pastangos juos 
pasiekti nepasiliaus.

Išgelbėjo badaujan 
čiuosius

20. -

Užgriebė daug degtinės.
CHICAGO. — Iš Birming- 

ham, Ala., gauta žinių, kad 
ten suimtas vagonas, siunčia
mas iš St. Mary, Ga. į Chicagą, 
kuriame rasta 5,250 kvortų 
degtinė^. Siuntines adresuotas 
Star Lumber Co. Tokius kom- S \panijos Chicago j e nertu

Ryto - Brighton Park
Svarbios prakalbos apie Lietuvą 

Nerišlioj, balandžio 22 dieną, 2 vai. po piety 
Liberty Hali, 3925 Kedzie, kertė 39 PI.
Visi BrighTtonparkiečiai ir apielinkės lietuviai 

kviečiami į šias svarbias prakalbas. Kalbės geriausi 
kalbėtojai apie dabartinę padėtį Lietuvoj, juodojo te
roro siautimą, Seimo išvaikymą, “fašistus” ir tt. Tie, 
kurie norite tikrai laisvos Lietuvos, ateikite į šias 
prakalbas ir paremkite tuos, kurie už Lietuvos lais
vę kovoja. Padėti gi tai kovai yra mus visų prie
dermė. — Bendras Komitetas.

Nori didelės armijos
Naujasis Švedijos premieras

Reikalaus padidinti kariuome
nę.

STOCKHOLM, bal. 20.
Naujasis švedijo spremieras 
Trygger, vadovas konservaty
vų partijos, pristatė karaliui 
Gustavui sąstatą savo kabine
to, kurį sudarė vieton rezigna
vusio premiero Hjalmar Bran- 
ting kabineto.

Trygger sako, kad jis pir
miausia pareikalaus didelės ar
mijos Švedijai, kad ji galėtų 
gintis nuo “priešų,” jei butų 
Geikalas.

CHICAGO. — Užvakar 
kare iš Chicago topo pasiųstas 
aeroplanas su 200 svarų mais
to dol badaujančių ant Fox sa
los, Michigan ežere, 10 žmonių, 
kurių nuo salos nepaleidžia vė- 
livp pavasario ledai. Vakar 
aeroplanas pasiekė salą ir Įda
vė maistą badaujantiems. Da
bar aeroplanas grįžta į Chica
go.

va-

PASIMIRĖ DEL ILGO ŠOKIO

Naupjas ilgo šokio rekordas yra 
90 valandų.

RADO PENKIS NUŽUDYTUS 
VAIKUS.

CRISFIELD, Md., bal. 20.— 
žaidžiantįs prie niukino tvenki
niu vaikai rado supjaustytus 5 
negrų vaikų lavonus Juos at
nešė negras maišuose ir įme
tė į tvenkinį. Manoma, kad 
tuos vaikus, nuo 6 mėn. iki \ 
'metų amžiaus, nužudyta reli
giniais tikslais.

MADISON, Wis., bal. 18. - 
Gub. Blaine pasirašė Severson 
bilių, kuris padaro publikai 
prieinamus visus pavienių as
menų ir korporacijų pajamų 
raportus dėl taksų nuo pajamų. 
Ikišiol tie raportai apie korpo
racijų pelnus buvo slepiami.

NORTH TOWARDS, N. Y. 
bal. 20. — Pirma mirtis dėl il
go nepaliaujamo šokio, bandant 
sumušti pirmesnius rekordus, 
jąu ištiko. Ilgo šokio auka pa
tapo Homer Morehouse. Jis 
šoko 87 valandas, bet ilgiau ne
begalėjo išlaikyti. Paliovus 
šokti ir einant namo, jis sukri
to ir ant vietos pasimirė. Jo 
širdis truko dėl didelio nuovar
gio. v

Clevelande p-lė June Curry 
padarė naują ilgo šokio rekor
dą. Ji šoko be paliovos 90 vai. 
ir 10 min.

Goldie Hughes, 17 m., iš Hou- 
ston, Tex., kuri bandė padaryti 
rekordą, sunkiai susirgo ir guli 
ligoninėj. Del didelio nuovar
gio pasidarė širdies tekėjimas.

Susitaikė dėl Chinijos skolų.
HiONOLULU, bal. 19. — Iš 

Tokio pranešama, kad Jungi. 
Valstijų, Anglijos, Francijos ir 
Japonijos atstovai susitaikė dėl 
Chinijos skolų. Smulkmenų 
nepaduodama.

Prancūzai grūmoja 
turkams

Šėlsta kam turkai davė konce
sijų amerikiečiams.

bal.KONSTANTINOPOLIS, 
20. — Prancūzai padarė du at
virus pr i grūmojimus Turkijai 
delei Turkijos seimo suteikimo 
koncesijų amerikiečiams. ♦

Delei įtemptų tarp Turkijos 
ir Francijos santikių, krikščio
nys bėga iš Alexandretta. 500 
aimenų šeimų jau apleido mie
stą, Bijomasi didesnių kivirčių 
tarp tų šalių delei turkų duotų 
koncesijų admirolo Chester at
stovaujamiems Amerikos inte
resams.

darbininkas užmuštas 
Argo eksplozijoj

ryteCHICAGO. — Vakarz 
Corn Products Refining 
Argo, krakmolo džiovinimo na
me ištiko didelė ekspliozija, 
kurioj 1 darbininkas liko už
muštas, 3 gal m mimai sužeisti 
ir 7 apdeginti. Eksploziją pa
gimdė, manoma,'dulkės. Eks
plozija buvo tiek smarki, kad 
girdėjosi už kelių mylių ir vi
sai sugriovė džioviu tu vę. Krak
molo buvo džiovintuvą^ apie 
200,000 svarų ir oras buvęs pil
nas dulkių.

Tarp kiek lengviau sužeis
tųjų yra ir vienas lietuvis, Jo
nas Klaupkis.

Rusija laikysis komunizmo
Komunistų kongresas priešina

si permainymui “principų.”

MASKVA, bal. 29. — Visos 
Busi jos komunistų partijos 
kongresas po dviejų dienų svar
stymo priėmė rezoliuciją, už- 
. ginančią centralinio komiteto 
politiką, kaip ją išdėstė Zinov- 
jevas.

Tai reiškia, kad komunistai 
laikysis proletariato 
užsienio prekybos 
partijos valdymo 
rekonstrukcija ir 
grudų eksporto.

Rezoliucija bara
mą suardyti “tvirtą sieną” so
vietų internacionalinės politi
kos. \

diktatūros, 
monopolio, 
ekonomine

užgynimą

už bandy-

Kunigas nuteistas 
kalėjiman

CHICAGO. — Kunigas John 
Powell, 65 m. amžiaus, liko nu
teistas nuo 1 iki 20 metų kalė
jimai! už bandymą užpulti 4 me
tų mergutę lone L. Millstead. 
Kunigas gyveno tame pačiame 
name, ką ir mergaitę. Jo nedo
rą pasikėsinimą laiku pastebė
ta ir mergaitę išgelbėjo dar ne
pažeistą.

Tokio dainininko dar 
negirdėjo Amerika

Juozo Babravičiaus koncertas sukėlė 
didžiausią entuziazmą.

O, kai]) lai buvo puiku, kaip 
neapsakomai švelnu, gražų!

Juozas Babravičius kas 
jis yrafr čerauninkas,/ dainos 
karalius, didžiausio laipsnio iš
raiškos tobulybės atsiekęs dai- 
ninmkas!

Panaikina kaliniy plakimą

širdžių numylėtiniu.
sulaukė lietuviai sa-

sulaukė Amerika nuo

skaistumo, pilno,

užžavėjo visų dailinipkų visas 
dailiškas' pajautas ir tapo visų 
jautriųjų 

Tai ko 
vo tarpe!

Tai ko 
lietuvių!

Tokio
skambaus, didelio balso, kartu 
su jo lankstumu ir puikiausiu 
jo vartojimu švelniausiems at
balsiams ir jausmams išreikšti 
— dar neteko girdėti nei vie
nam Amerikos gyventojui, iki 
vakar parodė jį musų didysis 
dainininkas Juozas Babravi
čius.

Koncerto salėje sėdėjo dau
gelis muzikos ir dainos žinovų 
ir daug svarbių kritikų.

Ir jie išsėdėjo kaip prikalti 
iki koncerto galui;1 y

Juozo Babravičiąus 
švelnus, begalo gražus
mas ir jiems buvo kas tai ste
bėtino.

Amerika dar^ negirdėjo tokio 
dainininko. Nes jis yra dides
nis dailininkas
rus, kokie tik buvo kada dai
navę Chicagos 
operose.

Po koncerto visi žmonės vie
nu balsu reikalavo, kad toks 
koncertas butų ir dar ir dar 
sykį atkartotas, k^l nebus nei 
vieno žmogaus tarp Chicagos 
lietuvių, kurs neišgirstų savo 
didžiausio dailininko dainavi
mo.

Ištikro, trūksta žodžių iš
reikšti tam pasigerėjimui, ko
ki uo žmogus esi apimtas be
klausydamas tokio nesvietiškai 
puikaus dainavimo. —R.

TALLAHASSEE, fla., bal. 
20. — Atstovų butas 63 balsais 
prieš 15 nutarė panaikinti kali
nių plakimą visuose valstijos 
kalėjimuose, taipjau panaikinti 
ir kalinių persamdymą privati
nėms kompanijoms.

Tai padaryta delei laike tyri
nėjimų išėjusių aikštėn baisių 
kankinimų privatinėms kompa
nijoms parduotų kalinių, kuriuos 
netik netikusiai maitinta, kartu 
verčiant dirbti nuo auštant iki 
temstant, bet ir be jokios ato
dairos plakta ir tam tikslui sam
dyta net tam tikrus, kurie už
siimdavo vien’ kalinių plakimu.

Sušaudė 5 oficierius

begalo 
dainavi-

už visus tono

ar

LONDONAS, bal. 20. Hel- 
singforso žinia sako, kad iš Pe
trogrado pranešama, jog penki 
oficieriai raudonosios armijos 
liko sušaudyti už šnipinėjimą 
dėl svetimų valstybių.V.

Airija įstos tautų sąjungon

GEN'EVA, bal. 20. Airi- 
jols savyvaldybė padavė aplika
ciją įstojimui į tautų sąjungą. 
Tikiniąsi, kad niekas nepasi
priešins jos priėmimui Mr Airi
ja bus priimta sekamame są
jungos su išrinkime rugsėjo 
mėn.

šiandie — veikiausia nepa
stovus ir šalčiau.

Saulė teka 5:02 v., leidžiasi
6:36 v. Mėnuo leidžiasi 10:42

I

Naujienų Ekskursija 
Lietuvofi ir iš Lietuvos

> Utarninke,
Balandžio 24 d., 7:30 vai. 

vakare, labai svarbios pra
kalbos apie Lietuvą bus 18 
gatvės apielinkėj — Mali
nausko svetainėj, 1843 So. 
Halsted St., kertė 19 gat
vės. Kalbės geriausi kal
bėtojai. Patys rengkitės 
ir kitiems apie šias svarbias 
prakalbas pasakykite. Bus 
geri kalbėtojai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 20 dienų, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip i

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų......
Belgijos 100 markių .. 
Danijos 100 markių .... 
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų....
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 Litų ..........
Lenkų 100 markių ......
Norvegijos 100 kron^ .... 
Olandų 100 guldenų .. 
Šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ..

... $4.67 
...... ttc 
. $5.78 

. $18.94 

... $2.75 

.... $6.6^ 
. $4.97 
.. $10.00
• t;..
.. $17.97 
. $39.17 
. $18.1Y 
. $26.77

Vokietijos 100 markių .„.4.^.....u

88 valandų šokis.
CLEVELAND, O., balandžio 

Ir. — Arthur H. Klein padarė 
naują pasaulinį ilgo šokio re
kordą. Jis šoko be paliovos 88 
vai. ir 18 min. Jis yra 26 metų, 
geras atletas ir ilgoką laiką 
rengėsi prie šio kontesto. Tai 
netik pastebėtinas rekordas, 
bet ypač pastebėtinas rekor
das dėl vyro: vyrai visur pasi
rodė silpnesniais šokikais ir 
pastaruoju laiku visi ilgiausių 
šokių rekordai tekdavo mergi
noms.

4 DARBININKAI UŽMUŠTI.
TAMPA, Fla., bal. 20. — Ke

turi darbininkai liko užmušti ir 
keli sunkiai sužeisti, eksploda- 
vus boileriui ties Seffncr.

- Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuoj aus atsišąukit ar ateikite į Naujienų ofisą 

___ išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 

Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms .pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, TU-
........... . .................................................... ..........■■■■...... . ........ .. .............................

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Iškilmingas Balius
Rengia Draugystė Teisybės Mylėtoju

3142 So. Halsted St

Pradžia 7:00 v
KAINA JOc

Garsinkitės Naujienose
EXTRAEXTRA

Pavasarinis Balius

Nedėlioį, Balandžio 22 d. Pranešimas
MEIDAZIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PLACE

Muzika bus -F. Jareck

MUZIKALĖ
KOMEDIJA

BIRUTE
Dainuos geriausi

polio

Dalyvauja sekami

BirutėKviečia

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45ę. (ir taksai

2SE VEIKS. 
OPERETE

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Nora Gugienė, 
Marijona Rakauskaitė 
Salomija Cherry

M*W

Mes mokam gerai nupirk 
ti ir gerai parduoti.

Kviečia visus KOMITETAS

> — Edwards Jazz 
Kviečia KOMITETAS.

Visbs rolės yra dainuojamos ir įkalbamo 
lietuviu dainininkai

6Oc. ypatai.
Nepamirškite

J iškilmingą koncertą, kuriame dalyvaus visokių tautų 
Po koncerto bus šokiai prie puikios muzikos — Edwards Jazz

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu.,. Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone *Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaak Avė 

Te!.: Pullman 6877.

* Bus vienas iš gražiausių balių, grieš gera muzika, busit pilnai 
visi atsilankiusieji užganėdinti.

Visuomet tą daro.
Įsitikinkite pačios. Plos- 
Čiai, Eilės, Dresės ir Veis 
tės. Taipgi darome užsi 

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Muzika J. F. POCIUS
Kviečiame širdingai visus dalyvauti šiame vakare

Symfonijos orkestrą diregupja—William Lester
Tikietus galima dabar gauti sekančiose įstaigose: Naujienų 

Redakcijoj, visuose Naujienų Skyriuose, Uųiversal State Bank, 
Kulio aptiekoje, ir pas “Birutiečius”.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561)

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

Herman P. H a ase 
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comme.rce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Telefonai:
Randolph 2675 ir Dearbom 6272 
Res. Telefonas PArk Ridge 2252

-į I. VVęsIey Baker 
Advokatą* ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie 

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
, Notary Public.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

Monroe gat. arti State bepersto- 
Sinis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.*'

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAI, 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Vojtkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicagb, III. 
atidarė Pho|o 
Studio pagal nau
jausios mados.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryto.

3142 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Muzika bus PONO BARČO

Pastaba: šitas balius panašus į maskaradą. Nei vienas negalės šokti 
be ženklo. Kožnas turės prisisegęs drįsk}. Meldžiame visus Chicagos lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti į šį iškilmingą balių. Tegul visi žino, kad 
Lietuvos Dukterų Draugystė visada savo parengtuose vakaruose stengiasi 
užganėdinti publiką, tai ir šiame vakare busi visi užganėdinti,

• Kviečia VAKARO RENGĖJOS.

ampie
prie 8th St. ir Wabash Avė.

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

ANT NAUDOJ/ u

Birutes” didžiulis choras, kuriame dalyvauja žinomos dainininkės: Julia Širvaitė, Sofija Jus 
kaitė, ponia Krasauskienė, S. Vaicikauskai tė, ponia Kiikutienė ir kiti.

Sustabdo nugaros skaudėjimą kiekvieną syk)
Nustoja skausmai nustoja gėlimas, nua- 

toja nugaros skaudėjimas —• greitai kiekvie
ną syk) kuomet jus uždėsite CriMson Heat, 
tai išbandytus ir patvirtintos Ointmentius 
nuo skaudėjimo sujungimo sąnarių, ] skaudė
jimą muskulų, neuritis, reumatizinb, lum
bago ir neuralgijoa skaudėjimų, /nugaros, 
galvos, dantų skaudėjimo, sustyrusdo spran
do, krutinės persišaldymo, išnirimų ir susi- 
žeidimų. Nieko negalite rasti/geresnio kaip 
tą. Laikykit pas save trubelg^Crimson Heat 
namie visada. Jus nežinosite jų gerumo, 

•kol nevartokite jų Beveik kiekvieną dieną 
kas nors reikalauja jų. Gausite kiekvienoj 
geroj aptiekoj. Klauskit artimiausio jūsų 
iiptiekoriaus—jei jis neturi, rašykite tiesiai 
mums, įdėkit paprastą kainų, 75c, ir didelė 
graži triubelė bus jums atsiųsta tuojaus. 
The Alpen Co„ 107, Publicity Bldg., St. 
Louls,. Mo.

Phone Yards 0994, 
Utarninkais, seredomis, ketyergais ir 
subatomifj vakarais. Nedeliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M, BONDZ1NSKI , 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavim-as. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Boulcvard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai .siunčiam pinigus ir 
. Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismruose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon« 
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mor 
gižius.

Vakarais iki 8 vai.

Nedėlioję, Balandžio 22,1923
MILDOS SVETAINĖJ, Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmfestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandom 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Linksmas Pavasarinis Šokis
Rengia Raudonos Rožės Pašelpinis Kliubas iš Cicero 

Siibatoj, Balandžio 21, 1923
Liuosybės Salėj 14th St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 6 vai. vakare. Tikietas 65c. su karės taksais.

Antanas B. Arlauskas 
Pavylas Stogis 
Adomas Micevičius 
Juozas Pulsis

Birutės” didžiulis choras

Driskių Balius
Rengia Draugystė Lietuvos Dukterų 

Subatoj, Balandžio-April 21,1923 
MILDOS SVETAINĖJE

Nedalioj, Balandžio 29,1923
8:15 vai. vakare, k

Koncertas ir Balius
SU ŠOKIAIS

RENGIA APŠVIETUS IR DAILĖS DRAUGIJA SYKIU SU 
S. Ž. P. JAUNUOMENĖS KLIUBU

Nedelioj, Balandžio 22, 1923
K. OF PHALL SALkJE

9231 Cottage Gro.ve Avė., Burnside-Chicago*, 111.
Programas prHątdės 6 vai. vąkare. Įžanga 50c,

Gerbiamieji vaikinai ir merginos, vyrai ir moterjs. 
atsilankyti j š 
artistai. F 
Orkestrą.

SEVERAS

M A J ESTI/* 
rlTMEATRE‘W

5EVER0S GYDUOLES UZLAIKD 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA



šeštadienis, Bal. 21, 1923 NAUJIENOS, Chicago, UI

Saugumo

Visais reikalai.* kreipkitės ypatiSkai ar laišku | Lietuvių SeniausJ ir Tvirčiausi 
Banką

Tūkstančiai pirmos klesos fonogra
fų yra paskirti musų išpardavimui 
žemesnėmis kainomis, negu fabri
ko kainos, todėl, kad mes norime 
surinkti pinigų.

ru-

musų pamatas.

■NES

Atsakamybė

K

30,000.00
2,529.00

30,110.31’
51,500.00

Capital Stakas ........... $200,009.00
Surplus .....................  100,000.00
Neišdalintas Pelnas(Net) 49,786.21
Dabartiniai Depozitai 2,181,702.83
Pareikalaujantis Depo

zitai .......................... 1,326,892.79
Reikia išmokėti Lan

koms .......................
Neišmokėtas Dividendas
Rezervo Accountas ........
Neišmokėtos Bilos.........

Ženklas
Taupyk pinigus ir vesk kitus savo reikalus Cle- 

aring House Banke — METROPOLITAN STATE 
BANKE.

Moka 37c į metus už pinigus padėtus ant tau- 
antpymo. Bile kokią sumą pinigų galima atsiimti 

kiekvieno pareikalavimo.
Gauk 6rc į metus pirkdamas musų augštos 

sies Pirmus Morgičius ar bonus.
Skoliname pinigus ant namų; parduodame 

vakortes ant visų linijų; padarome įvairius doku
mentus — (Javiernastis sulyg Lietuvos ir Amerikos 
teisėmis; parduodame namus, lotus, farmas, etc. 
Jeigu nori pirkti ar greitai parduoti namą, ar lotą 
— ateik pas mumis.

Siunčiame pinigus Lietuvon doleriais ir Litais 
greičiausiu budu už labai žemas kainas.

Teisingas, greitas, mandagus patarnavimas yra

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

’ 2201 W. 22nd Z, ST.
CHICAGO.

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St.

$125, da-

$150. da-

$79
$200. da-

$99

FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime 
už
FONOGRAFAS vertas 
bartiniam-e išpardavime 
už
FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime 
už
FONOGRAFUS parduodame už 
cash pinigus ir lengvais išmokėji
mais.
Mes jurr?s garantuojame pilną už- 
ganėdinimą.
Didelis pasirinkimas rusų ir uk- 
rainų meliodijos.
Mes taipgi išsiunčiame paštirYo- 
nografus ir rekordus apdraustus. 
Mes kalbame jūsų prigimta kalba. 
Rašykite arba ateikite asmeniškai, 
mum'3 bus malonu su jumin susii 
pažinti. Mes tik gavome nau.iauj 
sias armonikas ir koncertinas. Tar
pe daugelio kitų mes turime seka 
mus rekordus.

(OFICIALIS PASKELBIMAS)
RAPORTAS STOVIO

Gulbransen Trade Mark

Grojikliai Pianai

Nelaikyk Pinigu Namie!į1

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA '

3101 So. Halnted St., kampan SI ga 
Telefonai Yatdi 1119

Padėk Juds Į
Tvirčiausį ir Didžiausį Lietuvių

Valstijinį (State) Banką ~
Universal State Bank

Uncler State Government & Clearing House Supervision)
Tai Dviguba Apsauga

Šio Banko turtas virš$2,650,000.00
Čia visados galite gauti savo pinigus su nuošimčiais ant kiekvieno 

pareikalavimo. t
Didžiausios Lietuviu Organizacijos, Bažnytinės Parapijos, Kliu- 

bai, Draugijos; Advokatai, Daktarai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietu
vių daro biznį tik su šiuomi Banku ir savo pinigus jamerlaiko.
Gauk ir Tamsta šio Banko knygelę padėdamas $l,000.ooŲi>100.oo arba 

Vieną Dolerį

GALITE APMOKĖTI ŠIAME BANKE

GERIAU IR PIGIAU NEGU KITUR 
Per šį BANKį 

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St Chicago, III

THE WIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Illinois valstijoj, kaip parodo uždarant knygas Balandžio trečią dieną, 
1923, padaryta Auditoriaus publ škų aprobavimų Illinois valstijos, pri« 
siiaikant tiesų.

Resursai
Paskolos ir Real Estate $199,775.00
Paskolos ant Collateral

Security .................* $374,078.40
Kitos Paskolos ........... 1,589,404.47
Overdraftai .........   1,039.17
S. V. Valdžios Invest-

mentai ........................ 169,204.13
Kiti Bonai ir Stakas .... 944,338.76
Bankos Nan.as, Rakandai

ir įrengimas ............... 148,814.98
Reikia gauti iš bankų, pi

nigai ir kiti . pinigų re
sursai .................. —....  544,654.73

Kiti Resursai ....f...../X.... 1, 211.50
Sykiu Atsakomybių -$3,972,521.14 

kasierius The Wiersenva Valstijinės 
Bankos, prisiekiu, kad viršui ^paduotas steitmentas yra teisingas mano ži
nojime ir įsitikinime, ir pažymėti dalykai ir sumos, kurios paduodam-os 
augščiau, sutinka su dalyka'S ir sumomis, kaip parodo raportas padary
tas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų, Illinois Valstijon, prisilaikant 
tiesų. . /

Sykiu Resursų $3,972,521.14
Aš, Nicholas W. Wiersema,

NICHOLAS WIERSEMA, Kasierius.
Ilinois Valstija, Pavietas Cook, ss. Atėjo pas mane ir prisiekė šių 

dešimtą dieną balandžio, 1923. ,
(Antspauda) Wm. J. BROWN, Notary Public.

Kas Padaro Stipry Banką
Bankas yra taip stiprus, kaip jos direktoriai. Jei bati

kos direktoriai yra biznio vyrai, turtingi, turi gerą vardą 
ir norą dirbti, tada bankas būtinai turi būti tvirtas, taip 
kaip ir šiame musų atsitikime, direktoriai asmeniniai 
prižiūri bankinį operaviiną.

Direktoriai S'tock Yards Savings Banko yra vyiai kurie 
turi nacionalę reputaciją finansiniu atžvilgiu ir biznio pa
žinimu. Visas bankinis biznis yra vedamas valdybos nuo
latinėj priežiūroj šių vyrų. Nėra daroma jokių spekulia
cijų, apsauga užlaikoma pirmiausiai.

šis bankas yra tvirtas iš tvirčiausių.

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

Už pinigus ir ant lengvų išmokė
jimų žemiausiomis kainom's.

Juokinga komiška

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visu kilų motų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagebėjimo pa- 
saž eriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažiefius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba1

Sviecą ir pajiegą suvedame į 'senus ir naujus namus, taipgi S 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijn Amerikoje
THE BKIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

A. BARTKUS. Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. j

Ros. Tel. Englevvood 3836
Dr? J. F. Andrcšunas

Kojų ligų specialistas 
Be‘ gyduolių gydymas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem- 

Didelių skausmų prašalinio-

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

.Ofisas ir rezidencija:
So. Halsted Street, Chicago

pa. 
jas.

6051
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Lietusiai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Telephone Yards 5834DR. A: J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

NedėMoj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
325H So. Halsted St., Chicago, UI.

DR. P, G. WIEGN EB

CUNARD LINE
110 N. Dearborn St., Chicago,

$133 pirksi $133
“JIFFY )BUILT” 

Visas plieninis garadžius
Miera

GYDYTOJAS AS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 33G2 
1824 Wabansia Avė.

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

10 pūdų 2 ’4 colių per J2 pė
du 7% coliu.

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

Tel. Kenwood 5107

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika- 

'vusi Penu- 
silvanijoi 
hospitalB- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gina- 
lymot. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją ^ietą 3410 So. Halsted^t,.

H^DR. HERZMAN^l
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipę1 patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

į Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktj Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. Vak.

.-i'.'.1.1;1......... ' 'T —

Telefoną! i

DR. CHARLES SEGAL
PtaloLikuoja 16 metai 

' Ofisas
47^9 So*.Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. i 
5 vai. po piet ir nuo 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 valais, 

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

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos. .
10929 S. State St.

Chicago, III*

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
4>

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

ryte, nuo 2 iki 
>5 iki 8:30 vai

Tel. Pu 11 man 5432

(Banienė)
Akuierka

3113 S. Halsted at 
Tel. Blvd. 3138

Per 15, metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
oatyrimG. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
/patinką, 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631'So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 |>e pietų 
Tel, Lafayette 0098

JTel. Adstin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.VValandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius. -
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

18 — kitų mierų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
thipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su nftimis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

Telephone Boulevard 5052 <

■■■

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902 Tai. Lafayette 4228

Phynbing, Heating
Kaipo lietuvis, rliMdnir

patarnauju knosreriausfal
M. Yuška,

.1228 W. 88th StM Chicago. FU.

Rtisiskos ir Turkiškos Vanos

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
G iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

t

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residenca Canal 2118

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas/3335 So. Halsted SU Chicago. 
Valanv/cs: 10—11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
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nai sušaudė penkis štabo ka
rininkus už šnipinėjimą sve
timoms valdžioms. Iš to ma
tyt, kad išdavystė yra įsi
skverbusi net į pačias rau
donosios armijos viršūnes. 
Butų naivu manyt, kad tų 
penkių šnipų asmenyse 
vietų valdžiai pavyko 
gaut visus savo priešus 
riuomenėje. Tie penki
mens veikiausia yra tik men
ka dalelė kontrrevoliucio
nierių, darančių sąmokslus 
prieš valdžią.

Bolševikiškai protaujantis 
žmogus pasakys: “Na, tai 
reiklia dar aštriaus saugoti 
kontrrevoliucionierių žing
snius ir dar daugiaus jų su
šaudyt !” Bet teroro priemo
nės, deja, yra labai netikras 
daiktas. Tenai, kur yra pa
togi dirva slaptiems sąmok
slams, šaudymais jų neišnai
kinsi, nes, anot tos rusų pa
tarlės: “Bylo by boloto, a 
čerti naidutsia” (kur yra 
pelkė, tenai velnių netruk-

“Mukarių" suma
nymas žlugo.

MacKuomet senatorius 
Murray, iš Chicagos, įteikė 
Illinois valstijos legislaturai 
įstatymo sumanymą, kuriuo 
draudžiama visi mokami pa
silinksminimai nedėldieniais, 
išskiriant bažnytinių orga
nizacijų rengiamas pramo
gas, tai visuomenėje kilo 
toks didelis pasipiktinimas, 
jogei pats sumanymo įnešė- 

1 jas pasiskubino jį atsiimti.
Atsiimdamas tą “muka- 

rių” sumanymą, senatorius 
MacMurray pareiškė, kad 
jisai pats esąs jam priešin
gas ir įteikęs jį legislaturai 
tiktai dėlto, kad to prašęs 
jo Amerikos Bažnyčių Fe
deracijos atstovas. Pasirodo 
tuo budu, kaip juokingai 
kartais elgiasi įstatymų lei
dimo įstaigos nariai: duoda 
sumanymus, kuriems patys 
nepritaria!

Slaptiems sąmokslams iš
nyksta dirva tiktai tuomet, 
kai įsigyvena viešos kritikos 
laisvė. Sveikieji . elementai 
valstybėje tuomet turi vil
ties pašalint valdžios ydas 
atvirais, legaliniais keliais. 
O pragaištingųjų valstybei 
elementų įtaką viešoji visuo
menės opinija sunaikina. 
Todėl mes matome, kad des
potizmo šalyse slapti sąmok
slai prieš valdžią niekuomet 
nepasibaigia, nors jie ir yra 
aštriausia baudžiami; o de
mokratijose konspiracijomis 
prieš valdžią užsiima negut 
tiktai protiniai ligoniai.

Rusijoje bolševikų valdžia 
užgniaužė kritikos laisvę. Be 
to, ji atėmė žmonėms ir tei
sę organizuotis. Visuomenė 
gi, kuri nėra susiorganiza
vusi, negalėtų nei pasiprie
šinti kontr - revoliucionie
riams, kuriems pavyktų, iš 
pasalų užpuolus, nuversti 
valdžią. Laisvės panaikini
mas ne tiktai rengia dirvą 
slaptiems sąmokslams, bet ir 
daro juos pavojingai^

Teroristinė diktatūra Fran 
cijoje didįįosios revoliucijos 
laiku atidarė kelią Napoleo
no Bonaparto valstybės per
versmui. Bolševikų diktatu-

Amerikoje 
ir Lietuvoje

“Draugas” piktinasi tais 
katalikybės priešais, kurie 
remia protestantus ir kovo
ja su katalikais, sakydami, 
kad Amerika esanti protes
tantiška šalis. Jisai pastebi 
jiems:

“Amerika yra nei tokia 
nei kjtokia šalis. Ameri- 
koj^gyvuoja religinė lais- 

laisvę čia gyvento
jams garantuoja konstitu
cija.”
Tikra tiesa. Bet jeigu re

liginė laisvė yra geras daik
tas Amerikoje, tai kodėl 
“Draugas” nenori jos Lietu
voje? Kodėl jisai keikia 
tuos žmones, kurie reikalau-

sibaigti bonapartizmu.
Rusijos komunistų kon

gresas, kuris dabar yra su
sirinkęs Maskvoje, šito pa
vojaus, matyt, nesupranta, 
nes Zinovjevas, kaip prane
ša telegramos, pareiškė, kad 
diktatūrą Rusijoje turėsian
ti tęstis dar dešimtį metų.

Kritika ir 
Polemika
KAS ARDO DARBININKŲ 

VIENYBĘ?

ir Amerikoje, butų atskirta 
bažnyčia nuo valstybės 
mokykla nuo bažnyčios?

ir

Šnipai generali
niam štabe.

Manau, “Naujienų” redakci
ja leis man, kaipo senam nau- 
jieniečini, viešai išreikšti savo 
mintį šiame taip svarbiame 
klausime, kas ardo darbininkų 
vienybę. Kadangi esu darbi1- 
įlinkas, tai šitas klausimas ma
ne labai vargina. Ir tai 
vienas, bet tuksiančiai 
ninku juomi domėjusi.

Neliesdamas praeities 
rikos darbininkų judėjimo is
torijos, kalbėsiu tik apie tuo- 
jautinius klausimus, apie tai, 

darbininkų

ne as 
darbi-

ardo
lš Londono pranešama, 

kad bolševikų valdžia nese-
vienybę.

Mano supratimu, didžiausias

darbininkų spėkų ardytojas yra yra tokie dideli, kad dcl jų par- 
jų pačių nepažinimas savo kla
sinių reikalų. Juo daugiau jie 
pakilę, suspratime, juo sunkiau 
visokiems demagogams, pasi
slėpusiems po darbininkiška 
kauke, klaidinti juos ir ardyti 
Vienybę. Susipratij darbinin
kai greitai nutėmija vilkus 
avies kailyje ir nuo jų apsitve
ria.

Amerikos darbininkai savo 
klasiniame susipratime stovi 
ant žemo lapsnio, žemesnio, ne
gu Rusijoj ir net Vakarų Eu
ropos darbininkų (tat Rusijos 
darbininkai yra geriaus už visus 
susipratę? “N.” Red.) Socialis
tinės idėjos jiems svetimos, to
limos. Tokioj žalioji dirvoj, 
jog lai ir yra rugpiutis tokiems 
<lompersams, I^cwisams, darbi
ninkų klaidintojams.

Kartusis gyvenimas, vienok, 
yra geriausia lekcija. Paskuti
nių laikų aštri klasių kova pri
vertė darbininkus pasvarstyti, 
kaip suderinti savo išsklaidytas 
spėkas, kad galėjus atsilaikyti 
prieš kapitalistų puolimą. Die
niniu reikalu pasireiškė bendro 
darb. fronto, amalgamacija ir 
politinių kalinių gynimo klau
simai. Darbininkai viešiems 
klausimams duoda teigiamą 
atsakymą. Nekurie socialistai, 
kaip kad Debsas, už tai stoja. 
Jisai net stoja, už gynimą ko
munistų, Michigane teisiamų.

Įkūnijimas gyvenimai! tų 
klausimų (t. y. jeigu visi ko
munistus gintų, o komunistai 
visus šmeižtų 
Red.) 
darb. 
pranta 
jų pakalikai, 
elementas piestu 
tuos klausinius, 
cialistai eina 
gompersininkais. 
rodo tikrąjį veidą, 
nerupi darb. reikalai, bet rupi 
ginti buržujinę demokratiją.

Pas lietuviškus socialistus ir
gi to paties yra. Niekur ne- 
maeiiiu jų. va<l<ivau juiioių or- 
ganų stojant už vienijimą uni
jų, už bendrą frontą^r 1.1. 
“Naujienos” 
Profsąjungų 
Kodėl? Juk
Debsas joje dirba (? “N.” Red.), 
už ją agituoja (? “N.” Red). Ji
sai stoja už gynimą komunis
tų, kuomet “iNaujienos” tam 
priešinasi. Kodėl pas socialis
tus nėra bendro nusistatymo to
kiais svarbiais klausimais?

Yra gyvų žymių, kad Ameri
kos darbininkai kyla iš letargi- 
nio miego, lodei socialistinių 
idėjų išpažintojams ) atsidaro 
platus vartai sujiažii/dinti dar
bo mases\su jų klasiniais rei
kalais, vad^Vaulu/joms. Bet 
kaip gali tą darbą eiti Socialis
tų Partija, kuomet jos dešinė 
nežino, ką daro kaire, kuomet 
joje yra didžiausia nusistaty
me anarchija?

—M. Jonaitis.

tija negalėtų sėkmingai dar
buotis. Faktai šitokią pažval- 
gą visiškai sumuša. Debsas, 
lavyzdžini, kitaip žiuri į. sovie- 
inę. Rusijos vadlžią, negu di

dele dauguma partijos narių, 
bet, to neveizint, jisai kuoaš- 

•triausia atkirto komunistams, 
tūrio kvietė jį pasitraukt iš So
cialistų Partijos ir dėtis prie 
tomunislų partijos (kuri jau 
šiandie yra paliovus gyvuoti). 
Chieagoje mes nesenai malėme 
dar nuostabesnį pavyzdį: “kai
ri ąj-ka iriausias” Debsas viso
mis jiegomis darbavosi, laike 
niayoro rinkimų kampanijos, 
išvien su “dešinių-dešiniausiuo- 
j u” Cunnea, ir jiem dviem nė 
tartą nereikėjo susipykti.

Visas dalykas, mat, tame, 
kad socialistai moka pagerbti 
svetimą nuomonę. Jeigu socia- 
istams tenka dėl nuomonių 

skirtingumo ginčytis tarp savęs, 
;ai jie veda ginčus padoriai ir 
stengiasi Įtikinti kils kitą, o ne 
Hirvais apdrapstyti.

Komunistai gi tolerancijos 
svetimai nuojmouei neturi; kiek
vieną kitaip, negu jie, protau
jantį žmogų jie tuojaus skubi
nasi moraliniai pasmerkti, o

- ar taip. “N.” 
butų didelis progresas 
judėjimui. Tatai su- 

reakcionieriai ir 
Gompersinis 

stoja prieš 
Dešinieji so-

ranka rankon su 
Tuo jie pa

kari jiems

visada pasmerkė 
Švietimo Lygą, 
socialistų vadas

VIENYBĖS ARDYTOJAI YRA 
KOMUNISTAI.

, • ~ I *

M. Jonaitis mėgina po “dar
bininkų vienybės” priedanga 
paagituot už komunistus ir pa
daryt ataką ant socialistų bei 
didžiųjų darbininkų unijų va
dų. Prie jo straipsnio lodei rei-

Pradėsime nuo to, ką jisai 
sako -gale savo straipsnio. Pa
žymėjęs tą faktą, kad socialistų 
tarpe esama nuomonių skirtu
mų ftai kuriais klausimais, au
torius sako, kad toje partijoje 
“dešinė nežino, ką daro kaire”, 
ir kad todėl ji negalinti sėkmin
gai darbuotis. Turime pasakyt, 
kad autorius stambiai klysta.

Viena, nuomonių skirtumai 
partijoje išviso nėra taip jau 
Įtaisus dalykas, kad dėl jo rei- 
kc*tų gvolto šaukti. Tokioje 
partifaie, kuri yra politinė par
tija tikrąja to žodžio prasme, o 
ne sekta, nuomonių skirtumai 
yra neišvengiamas daiktas. Ga
lima net pasakyt, kad tik skir
tingų nuomonių kova padeda 
partijai surasti teisingą kelią.

Antra, yra netiesa, kad tie 
nuomonių skirtumai, kurie, ap
sireiškia Socialistų Partijoje,

Pastabos.

senai

jaiužodis stojas

jau turi sudarę 
su klerikalais,

naikini i. Viso pasaulio komu- 
nistų vadai, Rusijos bolševikai, 
juk stačiai mirtin teisia socia
listus; o bolševikiškos davatkos 
Amerkoje ir kitose šalyse katu
tes ploja tiems kruviniem" bu
deliams!

Ve delko komunistui negali 
suprasti, kodėl Socialistų Par
tija leidžia savo nariams turė
ti įvairių nuomonių tuo ar kitu 
klausiniu; ir ve delko 
tai negali dirbti išvien 
munistais.

Socialistams, kaip ir 
nai partijai, pasitaiko 
įsigyti fanatikų 
Bet ji negalėtų gy 
priimtų į savo eiles ištisą fana
tikų srovę arba jeigu ji sudary
tų “lieiiclrų I'roiitjį” sti tcįacia 
srove. Fanatizmas, įsiskverbęs 
į Sociailslų Parlijąi^ užmuštų 
pačią jos sieją. z Į 

kįšspausdintojo

sočia i Is- 
su ko-

k iek vie
noki i įnė 

atskirų narių, 
vuoti, jeigu ji

Bendras frontas.
Musų komunistai jau 

skelbia bendro fronto idėją ir, 
ačiū dievams, 
tunu.

Komiunistai 
lendrę frontą
<ad geriau galėtų atsilaikyti 
irieš pažangiosios visuomenės 

. udėjimą ir kad sėkmingiau ga- 
ėtų ardyti socialisj 

Nenuostabu, 
lės susęina. \ 

So. Bostono 
neša, kad ten 
prisidėjo prie komunistų bendro 
ronto. Jos 15 luini, vietinė

se žiniose skaitome: “komunis
tai, Sandark'čiai, katalikai...” 
Švilpia visi kartu drg. Micbelso- 
ną ir ardo socialistų prakalbas 
ioniunistai švilpia dėl Maskvos 
ir dėl bolševizmo, katalikai dėl 
lomos įr/klerikalizmo labo, na, 
o So. Bostono sandariečiai dcl 
Geno labo pasidarbavo ardy
dami socialistų prakalbas, 
Gal dėl tėvynės labo —kad kle
rikalams butų lengviau įsi
viešpatauti Lietuvoje...

Komplimentai ir poteriai.

Kaip lik So. Bostono Sanda
ros davatkos su pdgelba bolše
vikų davatkų ir klerikalų da
vatkų išardė socialistų prakal
bas ir da savo laikrašty pasigy
rė tais “didvyriškais” dariais, 
lai boilšcvislinė spauda nepasi-1 
gailėjo jiems komplimentų, o 
klerikalų vyriausis dvasiškas 
vadas rasit uždavė saviškiams 
sukalbėti po penkis poterius už 
So. Bostono saudariečių sveika
tą ir kad jiems Dievas padėtų 
ir toliau tokiais didvyriškais 
darbais pasižymėti.. .

Džiaugiasi.
Bolševikų “Laisvė” džiaugia

si, kad Romos papa uždavęs 
Lenktr patriotams per nosį. Pa
sak “Laisvės”, Lenkai norėję,

as.
Juk kraštutiny-

N^mdara’' pra- 
ir sandari eči a i

Auigščiaus 
straipsnelio autorius, deja, duo
da mums typinga fanatiko pa
vyzdį. Tik žiūrėkite: pasiudbęs 
žinomųjų komunistų obalsm li
taniją — “bendras darbininkų 
frontas”, (darbininkų unijų) 
“amalgamacija”, “politinių ka
linių gynimas” —* jisai sako, 
kati tie žmonės, kurie šilai li
tanijai nepritaria, yra “darbi
ninkų k^idintojai”, kuriems
“nerupi darbininkų reikalai,
bet rupi ginti buržuazinę de-

Nesutinki su mano nuomo
ne, tai ■— esi prakeiktas. Taip 
galvoja tasai autorius. Ir ji
sai užmiršta net lokį papras
tą dalyką, kad tie komunistiški 
obalsiai, kuriuos jisai šiandie 
laiko šventais, tapo visai nese
nai iškepti. Ar darbininkų 
fronto vienijimu darbavosi ko
munistai, kuomet jie skaldė So
cialistų Partiją Ar unijų amal- 
gamacijai pasitarnavo jie, mė
gindami suorganizuot “raudo
nąjį unijų internacionalą” ir 
stengdamiesi atplėšt unijas nuo 
Amsterdamo sujsivienijimo? 

Ar politinių kalinių, gynimas 
jiems rūpėjo, kuomet jie nie
kino socialistų kovą už amnes

Tą, ką komunistai vakar 
spjaudė, šiandie jie garbina. Ir 
lodei socialistai ne tiktai nema
no klaupti ant kelių prieš “šven
tuosius” komunistų obalsius, 
bet net žiuri į juos, kaipo į hum- 
bugą. Komunistai tuos savo 

‘šviežiai iškeptuosius obalsius 
vartoja tiktai tam, kad “pri
ėjus prie minių”, (kurios iki šiol 
nenori su jais nieko bendra tu
rėti. Ir eina juk jie prie minių 
ne kokiu kitu liksiu, kaip tiktai 
tuo, kad tolinus vąrius tą pra- 

darbą, 
kurį jie pradėjo Socialistų Par
tijoje ir kurį paskui per keletą 
metų tęsė savo tarpe. Jų šlykš
tus užsipuolimai ant socialistų 
rodo, kad jie nėra pasitaisę.

REDAKCIJA.

graširigąjį Skaldymo

kad Romos papa užprotestuotų 
tų prieš Rusijos bolševikus ir 
nutrauktų dipolmatinius ryšius 
su Maskva, o papa to nedaręs, 
neatšaukęs savo misijos iš .Ru
sijos. Romos papa yra geras 
diplomatas ir žinosi ką darąs. 
.Jis žino, kąri Rusijoj gera dirva 
jo agentams ir jie turės ten pa
sisekimo anksčiau ar vėliau, c 
kad bolševikai nudaigojo vieną 
kitą kunigą, tai menkas daik
tas ir dėl to neužsimoka su bol
ševikais erzintis.

Kaip nesenai, ta; p gal ir 
neilgai.

Amerikos angliški dienraš
čiai praneša, kad Italijos fašis
tų valdžiai gręsia pavojus, nors 
ir Šventojo Tėvo ji buvo palai
minta. Mat Italijoj populistų 
(kunigų) partija grasina Mus- 
solini pasitraukimu iš valdžios 
ir nutraukimu ryšių su, fašis
tais. Na, o fašistai be kuniginių

Ką jie tada darytų?
Jeigu ištikrųjų Italijos fašis 

lai susipeštų su kuniginiais, tai 
papa turėtų 
šistus, nors 
palaiminęs, 
šistams irgi

ir vėl prakeikti fa- 
tik nesenai buvo 
Lietuviškiems fa- 

reiktų tada vardas
mainyti, nes nenorėtų but pa
pus prakeikti.

Kaip senai pradėjo Lietuvoj 
veistis fašistai?*

Kaip tik Romos papa palai
mino Italijos razbaininkus fa
šistus, nuo to laiko pradėjo ir 
Lietuvoj veistis fašistų veislė, 
perima ir auginama krikščio
nių-demokratų.

—Stasius Potašius.
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Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd Si.
Tol. Boulevard 0352

C1TIZENS STATE BĄNK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo p
PADEK savo sutaupymą tvirtame 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULUS 

Bankas su. Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankiniu valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po Subu-
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piot ir nuo 7 vakare iki 9 vikaro.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskaną lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskaną. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražią žvilgančią plauką, naudokit liuffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

n. N. Y.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žnaogys be Salutaro 
negali būt!

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted Si;, Chicago, III.
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FARIS ................................... Balandžio 25
CHICAGO ............................... Balandžio 28
LAFAYETTE ............................... foru. 12
ROCHAMBEAU ........................... Geg. 31

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ^r šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prnncuzižkaa valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra 
ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba i kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn St.

ComĮMįrv®

{ T«l. Yards 1138 '

B
 STANLEY P.

MAŽEIKA
GRABORIUS IR

Bateamuotojae

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3315 Auburn 
Avė., chicago..................i ...............................

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome justi apžiūrėjimai ir 
pasirinkimui naujus modeminius styr 
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
dengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 

‘ -$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.60.
.37.50 ir $42.60. Pavasariniai viršu- 
liniaPkautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,.
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.. 

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

Nevartokite pilių ir patentuotų 
medicinų. Jus gal but gy

dote ne’ tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, ųoi vingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūsles, gali but, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
A, 

Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo .pažinimo ligos. Tikras išty
rimas Šlapumo ir kraujo turi but pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe- 
cialis^gydymas lytiškų figų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:

Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas, ir laboratorija: 

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

DR. VAITUSH, O. I)
Lietuvis akrų specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurią 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotv- 
md^ skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pr'tr 
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimuosė egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dantistas patar-
; ; nauš geriau
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su nvu ;ų 
plcitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų j’usų sveikatai.

1545 West 47th Street,
7 Netoli Ashland Avė,

■■■•■S®iH&JImišLiiiškl.Utoiiii
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SIEKIANT PRIE IDEALO

POPULERINGIAUSIAS
šlll DIENU BANKAS

Tai yra vienas bankų, kuris netik 
didelį ir tvirtas, bet kuris su
teikia patarnavimų žmonėms la
biausiai užganėdinančiu budu.
Jei jus turite pasitikėjimų į dak
tarų jus-jį rekomenduojate savo 
draugams,ar ne taip?
Musų kostumeriai rekomenduoja 
musų bankų savo draugams ir 
tas padaro didelį augimų šio ban
ko.
Tas suteikia mums garbės minė
ti faktų, kad mes turime kostu- 
merių, kurie gyvena už Chicagos, 
kurie daro su mumis bankinį biz
nį laiškais.
Ponai: Grisius, Sedemka ir Maci- 
kas visuomet yra prisirengę pa
sitikti jumis asmeniškai. Kuomet 
esate bankoje, klauskite jų.

Pųoples "sar* Banb
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuviu visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

Gramafonu Išpardavimas

Katedra Notre Dame Pa
ryžiuje, tai nėra vienui-vie- 
na seniausia, didžiausia ir 
žingeidžiausia bažnyčia pa
saulyje, bet labiausiai impo
nuojantis namas koks iki 
šiol yra pastatytas. Ten 
daug yra neaprašomo gra
žumo. Net Šv. Povilo, Ro
moje, arba Šv. orkaus, Ve
necijoj, taip artKužganėdina 

 

augščiausius religinius jau

 

smus ir estetikos pajautimų. 
Ji perstato didžiausį pavyz
dį pasekmingo siekimo prie 
idealo. Tas siekimas yra la
biausiai svarbus faktorius 
žmonijos progrese. Tik ma
tydamas ir sekdamas tobu
liausius dalykus, jus galite 
atsiekti didelių dalykų. Tri- 
nerio gyduolės ir prirengi- 
mai yra taipgi rezultatu to
kio siekimo. Joseph Triner 
Company, Chicago, III. nie
kuomet nepaliauja pagerini
me savo produktų. Trine- 
rio Kartusis Vynas šiandien 
neturi sau lygios gyduolės 
nuo vidurių nemalonumų. 
Trinerio Linimentas (nuo 
reumatizmo ir neuralgijos) 
ir Trinerio nuo Kosulio Se- 
dative yra antras dalykas, 
kur neturi sau lygaus. Tri
nerio prirengimai, kaip Tri
nerio Rankų Lotion, Trine
rio Liųuid Shampoo, Trine
rio Headache Powders yra 
puikus. Gaukite juos pas 
aptiekorių arba pas gyduo
lių pardavinėtoja ir persiti
krinkite patįs!

ių už cash ir

i

Didelis sumažinimas kainų ant 
Kolumbia gramafonu. Parduodu ge
riausius Phonografus Victorolas, Pi
anus, geriausių išdirbiser _ 
ant lengvų išmokėjimų.

Manydamas pirkti, užeik pas mane 
persitikrinti, išgirsk Brunswick 
naturališką balsų.

Užlaikome didelį pasirinkimų vė
liausių lietuviškų rekordų ir roljų dėl 
player piano.

Juozas
3313 So. Halsted St

Budri k
Chicago, III.

II Vlf A G dienu Išmėgina— į U I11 Al mas Gydymas
Skilvio Klinties, Nesveikų Kepenų, Nevei 

kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.
Šitas vaistas veikia, taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti ii 

{is yra stebuklingas vyrams ir moterims, turintiems Skilvio kliūti, Nesveikas /K 
Lliuti, arba tiems, kurie turi Kietus Vidurius, šnas vaistas sustiprina n autais 

apetitą ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio ir VKĮurių, 
prašalina svaigu, nervišką galvoj skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuonu apsaugoja 
nuo vidurių užkietfijimo. '

Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro gausų raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvą 
išblyikusicnis veidams ir žSrcsj akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausį žinomą vaistą 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Ataistas Nervams ir 
Enesgijos Davžjas. Be to jis turi &ESIS kitus 
vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias, 
Stiprumą padarančias sudėtines vartoja visath 
pasauly geriausi gydytojai, padarius stiprius, 
sveikus, tvirtus vyrus Ir moteris.

> Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga- 
Tone. a'ukstančiai vyru ir'moterų per jį apturėjo 
geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino 
energiją, įgijo didesnę ištvermę. Nuga - Tone 
sukuria. «utaiso, sustiprina ir paakstina Raumenų 
ir. Nervų Sistemas—visus Gyvybes Organus ir 
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą tain, 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vienintelis 
saugus Ir IšmJntlngas būdas greitoms ir 
patenkinamoms sekmfims gauti.
, Inuga-Tonc padidina Svarumą liesiems 

>»iinon3ins ir suteikia daugiau energijos, daugiau . »
ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems, sunykusietns, parsibaigųsiems, nervuotiems, palio 
gusierna. nesveikiems, sergantiems vyrams ir moteriais nėra nieko geresnio per Nuga-Tonc ą' juos 
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelias dienas, o jausies kaip naujai 
gimęs. '

clzsalfic •> privalo šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lukuriavimąs 
IMK 3Aalll3 • gali padaryti daug blogai Nuga-Tono yra tik $1.00 pakeliui.

Kiekvienas pakelis turi 90 tabletų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius uš 
$3.00. Pamėgink Nuga-Tone’ą per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 
sekmomis, sugrąžinklikusią pakelio dali, o mes tuojaus atmokOsim visus tamstos pinigus. 
Prisiųsk šiandien -TUOJAUS. N .•gali prakišti nfci cento. Nuga-Tone taipgi pardayinCja 
aptieklninkai ir absoliučiai garantuoja, kad jis suteiks pilną pasitenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti. ZiurCk garantijos kiekvienamo pakelyje.

...........PRISIŲSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN............ r
NATIONAL LABORATORY, DEPT. LE-4 -1018 S. Wabash Avė., Chicago, Iii.

GERBIAMIEJI:—Čia įdedu .?...................už................... pakelius Nuga-Tone’o. AŠ imsiu
Nuga-Tone ą 20 dienų, o jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dalį pasiųsiu atgal, o jus man 
sugrąžinsite pinigus.

Šitas vaistas veikia, taip greitai, kad gerą jo^veikmę gali pajausti ^kelias dienas.
arba tiems, kurie turi Kietus Vidurius, šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvį, padidina 

>___ , 1_ Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio ir vidurių,
rašalina svaigų, nervišką galvoj t-------„----. w _ -- .

Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina----------- ----------w----------
nuo"vidurių užkietėjimo. \

stomach

Vardas ir Pavarde
Gatvd Ir numeris 

arba R. F. D...

Valstija.

Didelės šeimynos motina
Rekomenduoja Lydia E.

Pinkham’s Vegetable Com- 
poundų kitoms moterimi. 

VVindcm, Minn. — “Aš buvau taip 
parsibaigus, kad aš niekam netikau.

Laukiausi būti mo
tina savo devinto 
kūdikio ir aš jau
čiau, kad aš netu
riu gana pajiegų jį 
susilaukti. Aš paė
miau Lydia E. Pin
kham’s • Vegetable 
Compoundą ir jis 
tikrai man tiek pa
gelbėjo, kiek aš 
galėjau tikėtis ir

aš papasakojau tai visoms save drau
gėms. Aš susilaukiau gražios didelės 
mergaitės ir puikiai jaučiuosi. Gali
te panaudoti šitą laiškų kitoms ser
gančioms motinoms pagelbėti.” — 
Mrs. C. A. Moedc, Box 634, Windcm, 
Minn.

Mano pirmutinis kūdikis.
Glon Allen, Alabaina. 

bai pagelbėjo Lydia E 
Vegetable 
žemyn ir skausmų, 
jau mažne per ketveris metus po pa
gimdymui mano pirmo kūdikio ir 
kartais aš su vargu galėdavau pasto
vėti ant kojų. Kaimynė patarė man 
Vegetable Compoundą, kada gydytojo 
vaistai man nieko negelbėjo. Atleido 
skausmus iv aš jaučiuosi stipri. Aš 
rekomenduoju jj ir leidžiu jums pa
naudoti mano paliudijamą laišką.” — 
Mrs. Ida Rye, Glen Allen, Alabama.

“Man la- 
Pinkhanv’s 

Čompound nuo traukimo 
Aš šitaip kentė

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKVVOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės

> Chicago, 111.

NAUJIENOS, Chicago, HL

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
■P
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TAUPUS ŽMOGUS
1 ■ . ' ■ - - "■

£

Narys Federal Reserve* 
Systemos ir Chicago 
Clcaring House Ass’n.

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Kaspar^StatejįBank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

< Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
ma 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 i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HliATING 
SUPPLY COMPANY

190 Mihvaukee Ar., 461 N. Halsted St. 
Telėphonc Haymarket 1018

Ofiso Telefonas TAU U A T>T> A A TY Busto Telefonas
Central 4104 I^K» M* DltVllV Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Vvest Madison StA kamb. 1202^ Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

UNITEDAMERimilNES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į 

visas dalis
♦ Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos f", 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir -6 lo
vomis yrą ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgojni kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
CarrolI” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1,2 ir 3 klesos pasažierius 
Uhited American

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

86, ’

St. Paul’s
, 828 West35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose * atsitikimuose 
$6-5,00.

Žemiausios Kainos Chica^oje
Ant Daiktų Reikalingų Namams.

Lietuvių Rakandų Korp. Krautuvėse netik galima pirkti už žemesnę kainų, bet svarbiausia, kad čia gali
ma gauti pilnai užtikrintus tavorus. Kiekvienam neužsiganėdijusiam su pirkiniu galima išmainyti kitus arba £ 
pagrųžiname kiekvienų įmokėtų centų, taip kad geresnių išlygų joki kita krautuvė neduoda.

Tai
3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS

yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, 
puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas, sėdy
nės aprūpintos duheltavais springsais. Šis-auk- 
štos rųšies setas yra vertas du_ sykiu tiek. 
Mes parduosime už $54.50

DAY BEDS
Plieniniai romai, Walnut baigimo, 
aprūpintu su tvirtais springsais ir 
vatiniu matrasu, su dailum* viršų, 
tai yra verta $30.00; pas mus par- 
siduodapo $17.95

$250.00 vertės 3 šmotų velour iškimštas (over- 
stuffed) seklyčios setai. Su liuosoms sprendžinų 
sėdynėms, sprendžinų užpakalių ir apačia, labai 
brangus viršus įvairiose spalvose didelis pasi
rinkimas. Dabar yra proga Art
pirkti už i H-0.UU

•. w

Serganti žmonės yra užpraioml 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo, budai 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

iu 
Privatinių 
Ligų

a
►11 
a

vežimėlis, 
išdirbtas 

Amerikos 
vežimėlių 

“Lloyd”

35 dolerių 
kuris yra 
gArsiausis 
vaikams 
dirbtuves 
labui smulkiai nu
pintas pilnos mieros 
įvairiose spalvose, 

, dabar yra tamistų 
proga pasirinkti

$17.95

PEČIAI
kepimui
Su bal-

po

n
n

joj gu jus turite
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausi gy-

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

35 South Dearbom St. 
(Kampas Monroe ir Dearborn SM 
Imkite elevaitprių iki 5-to augžto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

GESINI AI
Plati vieta

. ir boileris.
tu priekuru, turin
tis labai dailią iš- 
veizdą ir pilnai už
tikrintas. Nupiginta

k $39.75

GIBSONO I^EPAUNĖS

šiltas oras čia pat ir laikas prisirengti. Mu
sų krautuvėse Tam-istos rasite desStkus 

už žemiausias kainas.

po $12.50
p° $10.50

ir augščiau

skirtingu
Su

ledaunių
2 durim

Su 3 durim

t

KAMODOS
Negirdėtai žemos 
kainos ant kame- 
dų.
Tikro aržuolo me
džio po 
$13.90

Walnut baigimo
- $27.50

rasti
KAKPETAI

* Musų krautuvėse galite 
didžiausj pasirinkimą, daug skir
tingų rųšių įvairiose spalvose. 
Aksominiais (Velvet) karpetai 
9x12, kurios yra vertos $45.00 
mes šioje savaitėje parduosime 
tiktai po

Parduodam už pinigus ir duodam ant lengvų išmokėjimų.
Ta vorus pristatom veltui į visas dalis miesto. Krautuvės atdaros vakarais 

iki 9 valandų. . A ... .....t

Nepadarykite klaidos eidami j mus’ų krautuves, įsitėmykit gerai4 musų Kor
poracijos vardų ir krautuvių adresus.

$27.50

Negirdėtai nuže
minta kaina ant 
gramafonu. Šis 
naujas Columbi- 
jos gramafonas, <1930-32 S. Halsted St., Suralture. Rūgs. Stovės, Sewinę Machines. 4177.79 Archer Avė. 
kuris visur parsi- ’ — *• —
duoda po $100.00 
mes parduodame

$67.50
■ Sykiu duodame

12 rekordus dy-

0
anassBSKsnss

Arti 19th Place Tfllklncf Machines, Pidnosę Etc / Kampas Richmond St.

J. A. NAKROSIS, Gen. Vedėjas
M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuvės

PILNAS LOVOS 
ĮRENGIMAS

Susidedantis iŠ 
pilnos mieros plie | 
njnės lovos, tvir
ti springsai, gva- 
rantuoti ant 20 
metų ir kombina^ I 
cijos matrasas. 
Visi 3 šmotai už
$19.50

f ' ♦'

1
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CHICAGOS tartų 
pasa
ka i p

Hen-

Melai išduoda kvapą

‘ ‘ Gerbi cm i e j i t eis e j a i ”, 
prokuroras, “šis žmogus 
koja melą, kuris dvokia, 
užperėtas kiaušinis!”

Senovėje, pasak Dr.
dricko, žmonių uoslės buvusios 
24,00(1 kartų jautresnės, negu 
skonio organai. Bet laikui bė
gant esą uosle pradėjusi silpnė
ti ir pasiekusi dabartinio laips
nio. •

sija skelbia, jog kandidatams 
į laiškanešius kvotimai įvyks ge
gužes 19 d. Pradine 'laiškanešių 
alga yra $1,400 metams.

Blankų aplikacijoms ir reikia
mų informacijų galima gauti 
Civil Service komisijos ofise, 
Federal Building.

Dr. Hendrick 'sako, kad melas, 
meilė, baim 
duoda atatinkamų kvapų.

Lietuvių Rateliuose
pyktis, etc. iš-

pa-

$25,400 Rusijos ha 
duoliams

Brighton Park
Visi į varbias prakalbas — 

ryto!

na-

Nereikia užleisti uoslės. Ka
da nors ji duos galimybės 
čiai pastebėti melą, kai jos 
ras pasakys:

“Šį vakarą aš nebusiu
mie, brahgioji. Turiu reikalų 
mieste.” •

Bet tai dar ne visa. Jeigu 
jus mylite ,tai jūsų mylimoji 
žinos tai. Ji užuos, ar^jųSyiny- 
ilte ją, ar ne.

Taip tvirtino Dr. Elwood 
Hendrick, - garsus Nevv Yorko 
chemikas, savo lekcijoje, kurią 
jis skaitė Northwėstern uni
versiteto studentams. Jo lekci
jos tema buvo “Aromas and 
Their Chemical Rasis”.

Dr. Hendrick pareiškė, kad 
melas išduoda* atatinkamą 
kvapsnį. Ir jeigu mes negali
me to užubsti, tai tik todėl, 
kad musų nosys nėra pakanka
mai jautrios.

“Baimė, meile, pasitenkini
mas, faktinai, visos emocijos 
išleidžia cfhimiumą, kurio ne
galima matyti, bet kuris turi 
atatinkamą kvapsnį — malonų 
ar nemalonų. Bet to dabar tik
rai negalima pasakyti.

“Jeigu musų uoslės butų iš
vystytos iki aukščiausio laips
nio, tai mums butų lengviau 
gyventi pasaulyje, nes mes ga
lėtume lengvai pastebėti pri
gavikus.”

Paskui daktaras juokingoje 
formoje nupasakojo, kaip pro
kurorus galėtų pagauti meluo
jant kaltinamą žmogų.

Paaukota American Friends’ 
Service komiteto pokylyje, 
kuris buVrv-surepgtas pager
bimui Dailės Teatro direkto
riaus Stanislavskio.

Trečiadienį American 
Friends* Service komitetas su
rengė Draike viešbutyje pokylį 

pagerbimui Maskvos Dailės 
Teatro direktoriaus, Konstantin 
Stanislavskio.

Susirinkusieji svečiai sukė
lė triukšmingų ovacijų, kai pa
sikėlė kalbėti Stanislavskis, 
kuris nežiūrint jokių pervers
mų pasiliko prie Dailės Teatro 
ir ėjo savo pareigas. Tik jo ir 
kitų artistų heroj izmas išgel
bėjo tą įstabų teatrą.

“Didelė didžiuma Rusijos 
žmonių”, sakė Stanjsjavskis, 
“ypač kaimiečiai, iš kurių ir aš 
paeinu, ir kurie sudaro pagrin
dą Rusijos menui — dabartiniu 
laiku badauja. Teikdami pagel
tos Rusijos žmonėms, jus tuo 
pačiu remsite ir rusų meną”.

Susirinkę svečiai tuoj ant 
vietos pasižadėjo duoti Rusijos 
baduoliams $25,400.

PAŠTAS REIKALINGAS 
LAIŠKANEŠIŲ.

Kvotimai įvyks gegužės 19 d.

Chicagos Paštas .reikalingas 
laiškanešių. Civil Service komi-

Ryto, bal. 22 d.^ 2 vai. po

(Seka ant 7-to pusi.)

TIEMS, KURIE SERGA IR 
KENČIA

Kiekvienas skaitytojas šio 
laikraščio lai perskaito Nuga- 
Tone apskelbimą kitame pusla
pyje ir išmoksta kaip būti svei- 
kesniam ir stipresniam. Nuga- 
Tone yra puiki gyduolė tiems, 
kurie kenčia, nuo užkietėjimo vi
durių, abelno nusilpnėjimo, ner
vingumo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio, suirusiu vidurių, pra
sto apetito, apsivėhisio liežuvio, 
atsirūgimų ir nuo gasų vjdurio- 
se. Jei jus turite bent vieną iš, 
tų nemalonumų, išsirašykite bu
telį Nuga-Tone. Vartokite 20 die
nų ir jei jums nepagelbės, at
siųskite likusią dalį, ir jums bus 
sugrąžinti pinigai.

Mes žinome, kad National La- 
boratory yra atsakom i nga biznio 
reikaluose ir pasielgs su jumis 
teisingai, jus galite neabejoti iš
sirašyti Nuga-Tone jų pasiuly-

I tam 20 dienų išbandymui.

DAVID RUTTER & COJ
Anglis ir Koksai •

Pirkite anglis tiesiai ii iretall| 
kiemų. Visu* pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Geriausi Sprendėjai Bubu 
Devejimo-Musu Rūbai

Jie žino, kad didžiausis rūbų centras Westsidėje. Jus galite gauti 
bile styliy, spalvą, pasiuvimą, pattern, kokį tik j’ųs noirte. Pas

FITFORM

Tuaner Bros
Clothing Co

Yra žinoma vieta kur geriausis patarnavimas yra teikiamas. 
Taipgi yra teikiamas geriausis pritaikymas ir pilnas užgane- 
dinimas. Musų rūbai yra geriausio išdirbimo. Kaipo United 
States, Stratford, Kuppenheimer, Fashion, Park, Hart 
Schaffner & Marx, Fit Form ir tt.

Musų pasirinkimui pavasarinių siutų ir kautų neturi sau ly
gių; jie yra vieni iš gražiausių* ir geriausių mieste.

Mes užtikriname jums pilną užganėdinimą arba 
jūsų pinigai grąžinami.

Siutai su dvejomis kelnėmis Viršutiniai kautai

$33.50 $25.00
$37.50 $33.50
$42.50

ir augščiau
$35.00

ir augščiau

Musų pačių trokas dastatys jums rubus kur jus pirksite pas mus į jūsų namus.

TURNER BROS. CLOTHING CO
. Kampas Halsted ir Roosevelt Rd.

šeštadienis, Bal. 21, 1923
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Pabandykite musų tavorą vieną syki tuomet persitikrinsite

M. Levy & Company j

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Avė. 
ės
Platto ap-

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj

9 iki 1-2 a. m. +
«

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Nature Cure Institute
PR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

/ Theater Bldg., 2-ros lubos, 
balandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

^Tel. Lafayette 5698.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■V*
■ Reumatizmas- Sausgėla s
■ ■■■■.................* I «w— ■

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums liaudie datf- 

1 gybė žmonių siun&a padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”,' angalais gydytiea, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3258 So. Hajtl.d SI. Chicųo, III.

S3

Jfreacl 
aųd 

Jam

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. ŠERNER, ŠERNAS, O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, III.
Ofiso Valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 19 iki 1.
Tel. Yardk 0632

■T--------

Gal jums reikalingi
akiniai

vaikai prašo ko nors 
valgyti, duokite jiems

KLEEN-MAID apteptą su jam ar
ba uogomis.
Nėra nieko labiau užganėdinančio^ 
“tarpe valgių” kaip? gardus lun- 
čius. KLEEN-MAI11 yra augštos 
rųšies maistas — ji turi maitinan 
čius elementus, kurie padaro vai
kus sveikais.
Bet kad būti užtikrintu gerumu vi
suomet reikalaukite bakano ant ku
rio yra maža Dutch mergaitė ir vė
jinis malūnas ant vynipklio.
yra jusų užtikrinimu gerume duo
nos. Užsisakykit nuo savo gro- 
serniko. Nesakykit “duona” — sa
kykit “KtĖEN-MAID”.

^Good Biead
CALUMET BAKING COMPANY, 

HAMMOND, INDIANA.

Pirkit SaujPlumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakdmingos Firinos

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi
suomet grąžinami jei jus nesate patenkinti arba materijolas ap- 
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius

i ii! -’P'-nuur-, 
i Ip utnuuniiiiij

Duokite mums paban

dyti ir persitikrinkit

patįs

Jei vieną sykį pirksite

nuo musu tada visada

pirksite čia

Kampas 22os ir State Street
Telefonai: Calumet

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena ąkia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

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

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

JEI jusų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagaminą mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashlan ’ 
kampas 18 ga 

Ant trečio augšto yir 
tiekos, kambariai 1'4, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakarą. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

9 metus sirgau ir negalėjau 
dirbti, gydžiausi pas visokius 
daktarus, bet nieks negelbėjo. 
Vienok ačiū geriems žmonėms, 
kurie gerais patarimais pagel
bėjo man išgyti. Vienas iš ge
riausių prietelių Peter A. Mil- 
ler, kuris gyvena 2128 W. 22 
St., per jo teisingus patary- 
mus palikau sveika. Užtai esmi 
labai jam dėkinga. Kas norėtu
mėt persitikrinti apie teisingu
mų aš galiu paaiškinti kiekvie
nam.
' Pasilieku jam didžiai dėkin
ga, Mary Kaczynskienė,

10415 So. Michigan Avė. 
Roseland.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

apie siaučiau-

Kedzie Avė., bus labai svarbios 
visiems brightonparkiečiams ir 
apielinkės lietuviams. Ir Visi, 
kas tik gyvas, kviečiami yra į 
jas atsilankyti. Kalbės Dr. A. 
Montvidas ir M. Jurgelionienė. 
Bus kalbama apie dabartinę 
padėtį Lietuvoj,
tį ten juodąjį terorą, apie Sei
mo išvaikymą ir kaip pagelbėti 
Lietuvos darbininkanis iškovo
ti sau laisvę. Tokių prakalbų 
nė vienas negali praleisti. Tad 
visi atsilankykite — ryto, 2 
vai. po piet, Liberty svetainėj. 
Pasakykite- ir kitiems.

—Vietinis.

Rubsiuviy susirinkimas
žydu laikraščio “Forard” re

porteriui mokama $20 savai
tei už^aprašinėjimą Bendro
sios Tarybos posėdžių. — 
Fosteris bandysiąs sudaryti 
“bendrą frontą”. —Rinkiniai. 
—Komunistai “taisosi”.

PehJvtadienį, balandžio 13 d., 
Unijos svetainėje įvyko Rub- 
siuviii Unijos Liet. 269 sky
riaus mėnesinis' susą rinkimas. 
Susirinkimą vedė pirmininkas 
V. Prusis. Priėmus praeito su
sirinkimo protokolą, buvo skai
toma laiškai nuo įvairių darbi
ninkiškų organizacijų. Toliau 
sekė Jungtinės Bendrosios Ta
rybos delegatų raportai. J. Ka
tilius praneša, kad 269 likalo 
rezoliucija prieš paskyrimą So
cialistų Partijos kampanijai 
pinigų didžiuma delegatų bal
sais liko atmesta. Girdi, mums, 
kairienisiems, biskį nesmagu 
buvo, — pridūrė delegatas. Uni
ja ir bosai sutikę algų pakčli- 

* ino klausimą rišli arbitraeijos 
keliu. Taipgi nutarta, kad 
amalgameitai Gegužės pirmą 
apva.įkščicw erdvioje Medinah 
Temple salėjo, prie Cass ir Ohio 
gatviii. Delegatas difr prinešė, 
kad buvę užklausta unijos ma- 
nadžeriaus ’Levino, ar teisybė 
esanti, kad iš unijos iždo ap
mokama žvdu laikraščio “For- 
ward” n porteriui už aprašinė
jimą Bendrosios Tarybos po
sėdžių. , Levin atsakė, kad tai 
esanti teisybė. Girdi, žydų laik
raštis daug pasidarbavęs dėl 
amalgameitų. Todėl ir moka
ma reporteriui $2(1 savaitei už 
to laikraščio patarnavimą uni
jai. Kili delegatai tą pranešimą 
patvirtino.

P. Tumoaa 
litiniu kaliniu TP C

das t surengęs 
davęs garyno
ką šiinIk dolerių, 
toris laike savo

pranešė kad po- 
apsigynimo fon- 
“bazarą”, kuris 

pelno apie tryli- 
Re to, Fos- 

maršruto’ su-
apie dvejetą tuksiančių 

taipgi

arty”
Ben-

dolerių. „Organizacijos 
prisiunčiančios aukų.

Iš “Farmer-iLabor 
konferencijos delegatas 
dokaitis praneša, kad konferen-
čijon buvę kviesta trys šimtai 
įvairių darbininkiškų organiza- 
ctijų, 'bet delegatų tesusirinkę 
apmirusį ir neįdomi. Beiido- 
kaitis sakė, kad, girdi, “bendro
kailis sekė, kad

Ant atminties tos Jiudnos die
nos 2 metų sukaktuvių. Persi
skyrė su šiuo pasauliu balan
džio 21 d., 1921 m. — 1:00 va!., 
ryto. Palikdamas dideliame 
nubudime moterį Oną ir tris 
vaikus, Marijoną, Stelą ir Joną, 
taipgi tris brolius, Justiną Ado
mą ir FeM>ą. Velionis paėjo iš 
Kauno rėd., Panevėžio apskr. I 
Velionis išgyveno Amerikoj 34 
metus. Buvo laisvamanis žrtyo- I 
gus, turėjo 51 metus amžiaus. 
L kosi palaidotas Tautiškose ka
pinėse. i

Kaip skauda yra atminti ta 
liudbą valandą, kurioje likosi 
atskiltas nuo musų mylimas vy
ras ir tėvelis?*

NAUJIENOS, Chle.R0, H.

KARLOS

i ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Kazimiero 

Rusecko. Brolį prašau jumis, kad 
I atsilieptumėt greitu laiku, nes yra 
bai svarbus reikalas jums žinoti;

1 malonėkite atsiliepti kuogreičiausiai. 
MOTIEJUS RUSECKAS

7058 Parnell Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ 
uj-W~u—■ —.l^ —***** - 

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ

ZAPKAUS 
St., 

niel- 
pra-

PAJIEŠKAU JONO 
pirmiaus gyveno Winchester 
Chicago. 'Puriu svarbų reikalą, 
džiu jis pats ar kas jį žinote 
nešti.

ANTANAS LAPINSKAS 
3926 Drunnnond St. 
Indiana llarbor, Ind.

Iš priežasties padidinimo mu
sų biznio mes reikalaujame

1 : , ' |i i 1 ' '!

100 MOTERŲ IR
MERGINŲ

P-as A. Arlauskas iš Ne\v Yor- 
ko, kurį “Birutė” pakvietė at
vaidinti Karlus rolę.

P-as Arlauskas turi malonų 
tenoro balsą ir pirmu kartu pa-

si rodis prieš Chicagiečius balan
džio 29 d. “Bailiame Daktare^ 
kurį “Bir.” stato Aryan Grotto* 
Temple, prie 8-os gat. ir Wabash 
avė.

PAJIEŠKAU puseserės Felicijos 
Jonaitytės—Vilkienės ir švogerio 
Domininko Vilko. Seniau jie gyve
no Wisconsino valstijoj ant ūkės.

Meldžiu greitai atsišaukti 
KAJETONAS ŠNUOLIS

1107 Canilf Avė.
Dctroit, Mich.

PAJIEŠKAU SAVO TĖVO STA
NISLOVO Lipčiaus apie 55 m. am
žiaus. Prieš Kalėdas ^zavau laišką 
kurio antrašas buvo 17HU 
sted St. Chicago. Ai atvyki 
ir rašiau jam laišką, bet 
sugrįžo atgal. Malonėkite 
kti šiuo antrašu:

Jūsų sūnūs
Juozapas Lipcius 

Sanjgnacia <15 
Havana Cuba, S.

ai į Cubą
X. laiškas
Nlsišau-

tuojau. Darbas nuolatinis, šva
rus ir švieisoje dirbtuvėje, geros 
darbo sąlygos. Mokestis už 
darbą tonjau kaip nuo štukų. 
Musų merginos uždirba į 5 die
nas $15—$21. Ateikite pasi
rengusios darban 7:30 ryto iki 
5 valandai po pietų.
'Atsišaukite,

820 So. Kildavę Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.

SPAULD1NG & MERRICK

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo neveiki/. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.,

RĖ1KIA 25 vyrų, darbas dra- 
tų dirbtuvėj. L|arbas nuo štu
kų, dienomis arba naktimis. Ge
ra mokestis.
American Insulated Wire Co. 

2025 S. Morgan St.

Pranešimai

dėtis į

Kas, ką, kur, kaip, ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 

MARŠRUTAS.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO PET- 
ro Einikio, kuris mane ’apelido 28 
dieną sausio 1923 m. Aš meldžiu 
Širdingai, kad sugrįštum pas mane. 
Aš turiu svarbią naujieną iš Lietu
vos, važiuok namo kaip greičiau.

DOMICĖLĖ EINIKIENĖ
661 W. 14 Place, Chicago, 111.

REIKIA pa tyrusių merginų 
skirstymui minkštų vilnų. At
sišaukite

LYONS BROS. CO.

755—59 W. TayJor S t.

REIKIA dženitorių, prie virtuves, 
valgomo kambario ir indų plovimo. 
.Gera mokestis, su valgiu ir kambariu 
nuolatiniams darbininkams. Ateikite 
asmeniškai . Housekeeper.

MARK NATHAN ORPHANS 
HOME,

1550 S. Albany Avė.

_________ VYRŲ_________
VYRŲ

Švarių inteligentiškų su pir
mais ar antrais pilietybės po- 
pierais, kurie kalba angliškai ir 
kurie pažįsta miestą. Nuolat 
darbas važinėjimui automobi
liais. Patyrimo nereikia. Dykai 
instrukcijos ir vieta. Abelna 
alga $35 į savaitę^ Vietos šiau
rinėj, pietinėj ir vakarinėj daly 
.miesto.
YELLOVV CAB CO. 57 E. 21 St

REIKIA darbininkų, keturiosde- 
šimtys devyni centai į valandą ir į 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdeŠim- 
tys keturis centus į valandą, šapos ir 
jardo darbininkams keturiosdešimtys 
keturi centai į valandą. Atsišaukite 
į ‘samdymo departamentą.

CHANE CO.,
So. Canal & 15th St., arba

So. Kedzie & 40th St.

REIKIA 
turi būti 
tuoj a u s.

3307

patyrusio bučerio.
blaivas, atsišaukite

STANKUS
S. Wallace St.

fronto” reikalu liepos mėnesiu 
Fosterio vadovaujama “Unijų 
švietimo Lyga” šaukianti kon
ferenciją, kur busiąs sudary
tas komunistinis bendras fron
tas. Lyga kviečianti visas po
litines ir ekonomines darbinin
kiškas organizacijas, o taipgi ir 
Socialistų Pai 
“bendrą frontą”.

Iš “Friends of Soviėt Russia” 
pranešimą davė J. Buragas. Jis 
susirinkimui pranešė tik liek, 
kad susirinkimo dieną pravėp- 
sojįs, bet ateityje pasiprovysiąs.’

Biznio agentas K. Kairys pra
nešė, kad užeita lietuviška ske- 
bine rtibsiuvykia, kur dirba 
daugiausia lietuviai darbinin
kai. Bet suorganizuoli darbi
ninkus ten negalima, nes bosai 
nieku budu nenori įsileisti or
ganizuotų darbininkų. Darbai 
dabar kiek sumažėję, bet grei
tu laiku prasidėsiąs overkolų 
sezonas.

Seka raštininko rinkimai. 
Nominuojama du: R. šaiktis ir 
Pranas Miscvičia — Mason. 
Mason lieka išrinktas. Pirmi
ninko padėjėju išrenkamas J. 
Katilius, kuris pasitraukia iš 
Pildomosios Tarybos. Tarybos 
delegatu išrenkama A. Čepai
tis.

Vasarai nutarta rengti drau
giškus išvažiavimus į miškus, 
įnešama, kad 4 sekamą lokalu 
susirinkimą butų pakviestas 
Fosteris kalbėli apie “Unijų 
švietimo Lyga”. Strazdas sa
ko, kad kviesti Fosterį lokalo 
nariams, kurių susirenka koks 
pusšimtis,
lokalo nariai ir taip 
pakankamai apie 1 
jeigu jau

Bal. 21. Rockford, III., N. Bažnyčios 
svet., prie Island Avė., 7:30 v. v. *

Bal. 22. North Side, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. VVabansia Avė., 2:30 
po pietų.

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 
vai. vakaro.

Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutės” 
operetė).

Bal. 30. Išleistuves.

PAJIEŠKAU šeimynos, kuri 
norėtų paimt augint 6 metų gra
žią mergaitę. Be užrašymo ir be 
mokesties. Neturi tėvo ne moti
nos; turi tėvuką. Atsišaukit per 
laiška. Mikas Gumauskas.
2129 Carvcr St., Chicago, 111.

REIKIA finišerkų prie mote
rų šilkinių dvesių.
GREENBERG DRESS MFG. Co. 

1943 N. Wcstern Avė. 
netoli Milvvaukee Avė.

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

riy ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra.nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

AT YDA, vyrai geras moka
mas pastovus darbas, galima 
pasirinkt dieninį ar naktinį dar

Wl£STEĘiN FELT WORKS,

Netoli 22-ros gal. ir Craw 
ford Avenue.

JIESKO KAMBARIŲ

neužsinioka. Be to, 
jau žino 
gą. Tat 

kviesti Fosterį, lai
geriausia surengti jam masinį 
mitingą. Jas reikalas pavesta 

I pildomajai tarybai.
Šiame susirinkime komunis

tai parodė daugiau draugišku
mo, bet pas juos visgi da yra 
ta mintis, kad tik jie vieni yra 
“tikri” kovotojai ir darbininkų 
reikalų gynėjai.

—Rtibsiuvys.

Nauja Lietuviu 
Bendorvė.

Balandžio 18 d. Springfield, 
UI., tapo išduotas čarleris nau
jai lietuvių bendrovei vardu Te
legramas Publishing Syndicate. 
Inkorjioratoriais yra V. B. Vil- 

Andrttlis, J.
OrganizatoriųLauk ik ir kiti.

paduotas V. ,11. Villovičius, gy- 
| venąs adbeii 666 W. 18-th str., 

kur randasi ir naujos bendro
vės ofisas. Autorizuotas ben
drovei kapitalas $50,060. Ben- 

' drbvės svarbiausias tikslas leis- 
41 i laikraštį vardu Telegramas.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Draugystes šv. Mateušo Apaštalo 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 21 d., 7:30 vai. vak., K. Maciaus 
svetainėje, 3301 S. Morgan. St.

Visi nariai privalo susiYinkiman 
atvykti, nes renkama baliui darbinin
kai ir pardavinėjanra namo bendrovės 
Serai.

— Frank Bakutis, rast.

Liet. Tcatr. Draugystės Šv. Martino 
bertaininis susirinkimas įvyks sekma- 
^Lienj, baalnd^o 2'^ Vąb po įlietų 
Švento Jurgio' parapijos švet., (32 PI. 
ir Anburn A v.). Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti.

— P. Kilevičia, rast.

Melrosc Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Ciceros Liet. Pašelp. Kliubo Kon
certe nedėlios vakare) balandžio 8 d., 
Liuosybės svetainėj rastas moteriškas 
“paketas” rankų darbo. Kas pame- 
tėt, atsišaukite. Cicero 6234,

^Deveikis.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, .1923 m-., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rast. V. Kasparinas.

Lietuviu Tautiškų Kapinių Komiteto 
visuotinas susirinkimas įvyks balan
džio 22 d., 1 vai. po pietų, Mildos 
svetainėje (3142 S. Halsted St.)

Bus svarstoma gegužes 30 d. ap
vaikščiojimas, o taipgi lotų savininkų 
reikalai. — Valdyba.

Melrose Park. Balandžio 28 d., 
Vaičiulio svet. (23 Av. ir Lake St.) 
įvyks Draugystės Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos koncertas. Durys atsidarys 
7 vai., o programas prasidės 7:45 vi 
vak. — Komitetus. •

Didž. L. K. Vytauto draugijos mė- 
,nosinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžib 22 d., i vai. po pietų, 
parapijos svetainėje, 32 Place ir.Au- 
burn Avė.

Visi nariai malonėkite atvykti, nes 
yra svarbių reikalų.

r — S. Kunevičia, rast.

Kenosha, Wis. — Buvo garsinama, 
kad balandžio 21 d. Kenoshoje įvyks 
Lietuvos Operos artistų koncertas, 
šiuo turiu pranešti, kad koncerto ne
bus. Priežastis, delko taip įvyko, 
paskelbsima vėliau. — J. Kasputis.

Koncerto rengimo komisijos narys.

Draugijos švento Antano iš Pad
vės mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienj pirmą vai. po pietų, 
balandžio 22 d. DiejĮo Apveizdoe 
parapijos svet. So. Union aVę, .ir 
18 gatves. Visi nariai imtinai ?itšj- 
lankykit susirinkimai! , —Valdyba

North Sllle. — N<'4ėlioj, bal. ^2 
<1.. 2:30 vai. p. p., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė, kalbės IX Šle
ževičienė ir V. Vencienč Lietuvos 
našlaičių reikalais. Rus puikus 
programas. Visi nuošiMžiui kvie
čiami atsilankyti. -----Komitetas.

REIKALINGAS kambarys vienai 
merginai, geistina, kad butų vana ir 
švarps kambarys. Atsišaukite 
karais nuc> 7 vai.

PETRONĖLĖ DAUKŠAITĖ 
Tel. Prospect 1508

va-

REIKIA moterų pardavinėto
jų j maltinių tavorų krautuvę. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau. Rice’s Store, 2114 West 
22nd St.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.

----------------i—
REIKALINGAS . Atsakantis 

bučerįs. / Atsišatikite tuojaus 
Tel. Cicero 8152.

4911 W. 11 St. Cicero, III.

REIKALINGAS KAMBARYS DEL 
vieno vaikiin) pas trezvus, laisvus 
žmones, su valgiu. Vieta—Town 
Lake.

Praneškite Aušros Knygynas 
1614 W. 16-lh St.

Bok .25
Pilone, B(Wlęv:U’d Q(>72

of

REIKALINGA 4 merginų mokintis 
už norses. Gali būti senumo 1$ me
tų iki 25 ir turi turėti pradinį noksią, 
kursas 2 metai. Ruimas, valgis, kny
gos ir primokėsimas per nrokinimos 
laiką. Kreipkitęs

ST. PAUL’S HOSPITAL
828 W. 35th PI.,....... Chipago, 111.

VAIKINAS PA^IlišKO kambario* 
su valgiu arba be valgio, Bright<>n 
Parke. Meldžiu atsiliepti tiktai lie
tuvius ii- gyvenančius tiktai geres- 
niuos namuos. Pageidaujama tele
fonas, bet jei nėra, aš pats įsivesiu. 
Rašykite arba lelefonuokite į Brig- 
hton Park Branch. 4138 Archer Avė.

.’Tel. Lafayette 7674

.REIKIA kambario vienam vy
rui be valgio ar su valgiu 18 
apielinkėj. Atsišaukit į Naftjie- 
has laišku No. 237..

tokia —
MERGINŲ LEN< rVAM 

DIRBTUVĖS DARBUI, 
MOKAMOS GERIAUSIOS 
ALGOS MIESTE. 
ATSIŠAUKIT6

JOSLYN MANUFAGTURING 
COMPANY

3700 S. Morgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS vendai vienam ar 

dviem vaikinam, elektra, mau
dyne viskas moderniškai. Kam 
reikia yra ir garadžius. Prie 
mažos šeimynos ir gražioj 
apielinkėj. kreipkitės: 3425 So. 
Leavitt St.

PARANDAVOJU KAMBARĮ dėl 
dieno vaikino arba maž ir sutiktum 
su kitu gulėti kainbaris 
šviesus ar su valgiu 
Mes gyvename ant 2 
kio:

703 W. 21 Place

ir 
ar be vhlgio. 
lubų iš prie-

Chicago, III.

RENDON KAMBARYS ___
arba dviem vaikinam su valgiu 
ba be vffigio. 
turėti mašiną, 
kas.

3558 So.
phone I

VIENAM
..

Yra garadžius, gali
Kambarys moderniš-

Hoync Avė. 
afayettc 1313

Kambaris vendai;, šviesus 
visais patogumais.

3031 So. Union Avė
Tel. Yards 7034

ĮVAIRUS SKELBIMAI

su

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
PĮipne Lawndale 0114.

KAM REIKALINGA kraustytis ar 
kitokius išvaaiojtmo dalykus turite, 
m<as visados patarnausim geriausiai 
patogiausiai ir sanžiningiausiai.

Kreipkitės
EXPRESS & MUVING,

J. Gabel
V* 32.18 So. Wallace St., 

Tel. Yards 2055.

Reikia -
Merginų mokinimuisi kaip 

paduoti į cylinder presą.. Nuo
lat darbas. Geros darbo sąlygos 
ir mokama gera alga kol moki
nasi. Pasisekimas prigulės 
nuo jų pačių gabumo.

1203 Monadnoek Bldg.,
53 W. Jackąon Blvd. /

PARDAVĖJŲ. Jaunos mote
rys, patyrusios pardavinėjime, 
kalbėti apie biznį, su viršinin
kais ir profesijonalais, apie ge
rą sumanymą. Visą ar dalį lai
ko. Room 822, Stalc-iLake Bldg. 
190 N. Stale St., Klauskit Wci- 
sgerber.
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Karpenterių Į dirbtuvę, 64c. į va

landą. Anglių pilstytojų, 55c. į vai. 
Inžinierių, $45 į savaitę. ’ Pečkurių, 
60-65c. j vai., Janitorių, $27 į savai
tę. Darbininkų, išsiuntinėjimo kam
barin, $25 į savaitę. Aliejuotoje, į 
hotelį, $110 į mėnesį. .Mašinistų, 75c. 
į vai. Punęh preso darbininkų, 60c. į 
vai. Steam fiterių, 65c. į vai. Sargų, 
$27 į savaitę.

MOTERŲ
Janitorkų, trumpos valandos, $62 i 

mėnesį, .indų plovėjų, dienomis ar 
naktimis, $16-$18 į savaitę. Merginti 
j virtuvę, hotely, $45 į mėnesį, kam
barys ir valgis. Virėjų’ $18-$20 į 
savaitę.

South Park Employment Bureau 
♦4193 S. Halsted St.

REIKIA —
Darbininkų.
ROSENBAUM BROS 

>FEED MILUI.S
87th St. & Stewar| Avė.

REIKALINGAS kepėjas, ku 
ris turi nors kiek patyrimo 
priimsiu ir norintį mokytis.

4530 So. Honore St.
Phone Lafayette 4005

Reikia -
DARBININKŲ Į YARDĄ ( 
IR DIRBTUVES DARBUI

American Spirai Pipe Works
14-th St. and 48-th Avė.

SHEARMEN 
reikia. Nuolat 
mokestis.
Reliance Iron

ir darbininkų
darbas. Gera

and Steel "Co.

REIKIA vyrų prie bench ir 
ior inoldcrs. Pastovus dar-'

has, gera mokestis.
* ‘ MASON DAVIS CO.

7740 So. Chicago Avė.

VYRŲ Į GELEŽIES ATKAR
PŲ JARDĄ. NUOLAT DAR
BAS IR GERA -MOKESTIS.

REIKIA heater men į kalvę, 
anglinis pečius.

American Spirai Pipe Works
14th St. & 48th Avė.

ATS IŠAUKI E.
PRICE IRON and STEEL 

67-th and 48-th Avė.
CO.

BUČERIS reikalauja darbo.
Patyręs savo amate.

Atsišaukite laišku
1739 S. Halsted st., Box 23^

Reikia -
REIKIA vyrų į vvarehouše. 

Taipgi vyrų opera vimui aqua-. 
ring shetars į

127 N. Pcoria St.

REIKALINGI darbininkai su 
1000.00 prisidėti prie naujai tve
riamos Geležies Liejyklos.

Atsišaukite laišku
1739 S. Halsted St. 

Box 235
geležies sandėlį.

REIKALINGAS pirmos rų- 
šies virėjas. Sąlygos^ geros; 
idarbas ant visados. Taipgi Rei
kalingas indų plovėjas. Atsi

šaukite 1745 S. Halsted S L

REIKIA vyrų pagelbininkų į 
krautuvę. Geras nuolatinis 
darbas geriems darbininkam^ 
Atsišaukite 
Co. Ine. 61

ack Lederer ant
W. Madison SI.

Reikia -
VYRŲ bekernės darbui, 60c. 

į valandą. Atsišaukite: /
GORDON RAKERY CO.

53p4 Federal St.

Reikia
VYRŲ prie nudailinimo fo

nografų darbo. Gali uždirbti 
$8.00 į dieną. Atsišaukite Suba-

MR. FREBEL 
Brunswick Blake Collender 

623 So. Wabash Avė

PARDAVIMUI
TEATRAS 640 sėdynių su visais 

vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
biznis išdirbtas. įlenda pigi. Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą 
laiką. Nelaukite geresnės progos.

) M. J. KIRAS,
3835 So. Halsted St.
Phone Yards 6894

PARJJAVIMUI saliunas, geroje 
netoli arti dirbtuvės, 4 kambariai 
fryvtmimui; $40.00 renda, Biznis ge
ras, apgyventa visokiu tautų.

5266 Federal St.
Phone Kanwood 2467 

Klauskite Petrą.

ANT PARDAVIMO saliunas 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Pardavimo priežastį ant vietos 
patirsite. Parduosiu nebrangiai. 
Lysąs ant 3 metų 1632 W. 46 St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
wfsinos, parsiduoda labai pigiai ma
šinos visos naujos, parduoda iš prie
žasties, kad aš išeinu j kitą biznį.. 
Kam reikalinga alsišaukit po 5 valan
dai vakaro. '

3211 So. Union Avę,;
2 floras, frontas

PARSIDUODA 
nas iš geriausių,

saliunas vie
kui’ galima

prieinamą kainą. I
3225 So. Hal



—
NAUJIENOS, Chicago, III.

T
šeštadienis, Bal. 21, 1923

PARDAVIMUI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME ’
BUČERNĖ ir grosemė parsiduoda 

labai pigiai arba priimsiu pusininką, 
teisingą, nevedusį vaik:ną. Biznis yra 
daugiausiai daromas cash. Nemo
kantį tą amatą aš jumis išmokinsiu. 
Kas turi mažą namą ir norėtumėt 
turėti bučernę ir grosernę, tai aš 
mainysiu savo biznį ant jūsų namo. 
Galima m-atyti ir nedėlios ryte iki 1 
vai. Pardavimo priežastis 2 'bizniu. 
Kreipkitės /

JOSEPH K. SIMINAS ( 
3500 §o. Union Avė.

PARDUOSIU BUČERNE IR 
GROSERNE 

geras biznis geram vyrui kas nori 
turėt gerą biznj, aš turiu kita biąnį 
ir negaliu abu ape ti.

Atsišaukite ypatiškai
3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI Hudson sedan, 7 
pasažierių, 1921 modelio, išrodo kaip 
vakar parvežtas iš dirbtuvės. Bum>- 
periai iš priekio ir užpakalio. Extra 
tajerai. Mechaniškai visai geras. 

5955 So. Halsted St. 
Tel. Englewood 0170

NEPRALEISKITE šios pro 
gos kurie norite gauti gerų biznį 
Pigiai parsiduoda cigarų, eiga- 
retų ir visokių aprėdai ųUcrautu- 
vė, 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ITT 
grosernū, arba mainysiu ant namo 
saliuno ar kitokio biznio. Sena 
ta ir išdirbtas biznis.

Priežastis pardavimo svarbi.
Kreipkitės:

3016 Normali Avc.

vic-
^PARSIDUODA AUTOMOBILIS
.Tardau 7 pasažierių su California 
top 1921 visas išrodo kaip naujas 1,^“° 
6 tajerai visi nauji. Parduosiu labai ‘ ' *’
pigiai arba mainysiu ant namo 

.1. VVilinias
1543 \V. 46 St. Chicago, 111.

BARGENAI! BARGENAI! 
BARGEN Al!

Bizniavus 2 augštų medinis namas, 
Ant pirmų lubų didelis Storas, užpa
kalyj 3 kambariai gyvenimui ant 
antrų lubų ,7 kambariai. Rendos. 
neša $85.00 į mėnesį. Kaina $5,500. 
Įmokėti reikia $2,500, o kitus savinin-

| kas duos paskolą be jokių iškaščių. 
i Lysas ant biznio pasibang’a už 9 mė-

PROGA RESTORAN-
Pardavimui puikus 16

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, išdirbta tarpe airišių.

Atsišaukite:
639 W. 47th St., Chicago.

PARDAVIMUI saliuno įren
gimai. Pilnas setas įdedamas 
labai pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimais. KRAUSE, 

601 W. Wells St. 
Phone Dearhorn 7021

PARSIDUODA soft drink sa
liu nas. Labai pigiai. , Priežastis 
pardavimo: turiu 2 bizniu.

5136 So. State S t.
Tel. Kenvvood 8870.

NETIKĖTAS BARGENAS 
NETOLI JACKSON PARKO IR

67 BOULEVARDO
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS I Parsiduoda 2 augštų mūrinis na- 

Buiek Sedan, 1919 metų 7 pasažie- mas, abu flatai po 5-6 kambarius, 
rių. šitas karas patsai išsimokės: elektra, maudynės, aržuolo trimingai. 
pagraliais, veseliomis ir kitokiais Beismantas didelis, cimentuctas ir i&- 
važinėjimais. Mainysiu ant mažės- pleisteriuota, skalbynės. Viskas su- 
nio automobiliaus. jjg gjos mados įtaisymai. Frontas na-
4 4231 So. Talman Avė. | mo akmeninis. Dabar toks namas

pabudavot kainuotų $15,000, senumo 
tik 12 metų. Da gali stovėt 100 me 
tų. Kaina tik $8,500; įmokėt reikia 
$3,000, o kitus savininkas paliks mor- 
gičiu, be jokių iškaščių.

RAKANDAI
------ ?------

PARDAVĖ I bučernė ii 
grosernū, geroj vietoj, biznis 
išdirbtus. Lietuvių ir lenkų ap
gyventa. Priežastis nesutikimas 
partnerių. Atsišaukite

1949 Cąnalport Avė.

SALIUNAS pardavimui už tik
rinusį bargenų iš priežasties iš
važiavimo į Vakarines Valstijas.

Kreipkitės:
4660 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Biznis išdirbtas 
per 14 metų, ir apgyventa vi
sokių tautų. Priežastis pardavi 
ino išvažiuoju į Europą.

1805 W. 45-th S t r.

BUČERNĘ ir grosernę mainy
siu ant namo, saliuno. Biznis iš
dirbtas; apgyventa lietuviais ir 
svetimtaučiais. Kreipkitės V. 
Stulpinas, 3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 6062

RETAI TOKIA PROGA.
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kapibario setas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma liam
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo- Į Visi flatai po 4 kambarius, 
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avė.

BRIDGEPORTO KOLONIJOS 
BARGENAS

2 aukštų, 4 flatų mūrinis namas. 
, Elektra, 

maudynės, typizmentas c montuotas; 
visi geriausi įtaisymai. Rendos da
bar neša $80 į mėnesį, galima gauti 
$100. Kaina tik $8800; įnešt reikia 
tik $4500, o kitus ant išmokėjimo.

Kreipkite^ tuoj pas

GYVENI Ml 
ČIKUI 
kambarių coutry namas. Labai ge
rai pastatytas prie kelio darymui 
biznio. Valgomajame kambaryje 
gali sutilpti 11)0 žmonių. Yra dar 
mažesni valgomieji kambariai pri- 
vatiškoms partijoms. 10 akrų že
mės su daug medžių ir bėgančiu 
vandeniu. Yra natūrali bėganti ša
ltiniai su čystu ir šaltu aip ledas 
vandeniu. Randasi vidur; Polos 
gražių kalnų, piet-vakariuoV nuo 
Chicagos miesto rubežiaus.\Valsti- 
jos cementinis bulvaras 'hica- 
gos eina pro šalį. J vakarus ir lič
ius bėga elektriniai karai, l ik 
na valanda važiavimo iš (’.hicag^ 
miesto puikiu automobiliu * keliu. 
Netoli gražus auginamas miškas 
ir žinomas Polos Kalnų golfas, gra
žiausia yVestuose. Puiki proga įstei
gimui pagal kelią reslauraną, kuris 
gali padaryti gerą ateitį geram 
žmogui.

Rašykite savininkui,
E. R. DUNN, 

Palos Park, III., 
arba atsišaukite bile kada

KAS NORIT GREIT PAR- 
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, farmas, bučemes. 
grosemes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį namą iŠ 
mokėję, galiu tamstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučemės, 

grosernės, automobilius mainau ani I 
namų. Dar kas ieškot pirįtt turiu vi
sokių namų didžiausius- bargenų^ 

pasiskyrimui visose Chicagos daly 
se. Pas mane greitas, teisingas pa
tarnavimas. _ ,

Ofisas. aratf nuo 9 vai. ryto lip 
vai. ;o. Septintadieniais nu 

valanTkts po pietų.

PARSIDUODA kampinis namas su 
bizniu, bučernė, grosemė ir žuvių 
Storas, tai yra 2 Storai, 2 pagyveni
mai po 6 kambarius, biznis daromas 
(cash). Pusė bloko nuo Halsted St. 
Parduosiu pigiai, nes laikiau per 15 
metų. Dabar noriu parduoti. Kreip
kitės prie savininko.

J. MORKUS,
828 W. 31 St. 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valui“ ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio valgo
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
liampa, gražus grojikl's pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

808 West 33rd Placo 
arti Halsted

PARDAVIMUI grosemė, saldainių 
mokyklos daiktų ir visokių mažmožių 
krautuvė, priešais mokyklos, gero; 
vietoj, išdirbtas.biznis. Gyvenimą ga
lima gera padaryti. Parduosiu už 
teisingą pasiulimą. Priežast's patir
sit ant vietos. Kreipkitės.

3518 So. Wa)lace St.

PARDAVIMUI grosernū ir 
saldainių krautuvė ir visokių 
smulkių daiktų. Gera vieta biz
niui 4 kamb. pagyvenimui. Par 
duosiu pigiai, nes turiu kitą 
biznį. Kreipkitės 2917 So. Lo\vc 
Avenue.

Pardavimui automobilius, 
Paige, 6 cilinderių 7 pasažierių, 
ąerame mechaniškame stovyje. 
Pardavimo priežastys, neturiu 
kur laikyti, parduos)*! už $375. 
ne mokant važiuotų išmokinsiu. 
Matyti galite po 6 v. arba ne- 
lūlioj visą dieną J. Stankus, 
5240 S. Wood St.

PARDAVIMUI puikus 4 kambarių 
rakandai, vartoti 7 savaites. Victro- 
la, karpetai ir tt. Turi būt parduoti 
šią savait. Bargenas. Geri jaunai 
porai.

J. PINKE, 
357 So. Crawford Avė.

PARDAVIMUI 6 šmotai ra-, 
kandų ir virimui pečius, pigiai. 
Kas pirks rakandus gali tureli 
ir namų, 2903 Emerald Avė.

8 KAMBARIŲ REZIDENCIJA
Gyvenk ant ūkės, dirbk mieste. Lo

tas 50x125, 2 blokai nuo gelžkelio, 30 
minutų važiavimo iš vidurmiesčio, ne
toli viešos mokyklos ir didelis višti- 
ninkas. Kaina $5500. Įmokėti $500, 
kitus pagal sutartį. Fleming & 
Malmer, 2349 W. 63rd St.

PARDAVIMUI saliunas 
įrengimais ir namu.

90<S W. 35-th PIc.ce

su

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo *šapa. Biznis per daug 
metų išdirbtas. Parsiduoda pi
giai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite greitu laiku.

1143 So. 49th Avė. Cicero.

PARDAVIMUI grosernū arba 
mainysiu ant namo. Biznis iš
dirbtas ir gali daryli gerą gy
venimą. Kreipkitės

3416 So. Wallace St.

GROSERNfi ir fruktų krautuvė 
parsiduoda. Gera vieta dėl lietuvio 
biznieriaus. Renda pigi, 5 ruimai gy
venimui. Garadžius 3 mašinoms dėl 
išrendavojimo. Biznis gerai eina. Nu- 

nes esu priverstai grei- 
------ Viską patirsit ant vietos. 
3721 So. Halsted St.

pirksit pigiai, 
tai parduoti. 1

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė, su visais įtaisjinais, 
geroj lietuvių apgyventoj vietoj 

Atsišaukite
634 W. 18-th St.

PA R DAVIM UI R ĖSTAU RANTAS
Prie bizniavus gatvės, lietuvių 

apgyventa, renda $80, mėnesiui. Rei
kalinga įnešti $,1800. cash, ant li
kusių gausi mortgages Ima $1100, 
-2-rą $2100.

Kreipkitės nuo 9 ryto iki 6 po 
pietų.

2330 W. 69-th Street.

BARGEN.
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ CI

GARŲ, cigaretų, tabokos, smulkių 
reikmenų, leekrimo i sporto reik
menų arti gelžkelio. Pigi renda, 
ilgas lysas, 7 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite laiškais Rox 236 

 

1739 So. Haisted St.

PA RDA VIMUI / G ROSE R NĖ SU 

 

visais įrengimais,/lysas 5 metams. 

 

Pigi remia ir gyvenimui kambariai 

 

iš užpakalio. Gęfroj vietoj. Lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju iš Chicagos, 4522 So. 
Ashland Avė.,'

Phone Boulevard 1152

KRIAUČIAUS 
vienas prosas, 

vienas dide- 
Visi 

tie

P ABI) A VIM UI a u to m ob i 1 i u s 
Slusz Sport medei 4 šūdinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labai reikalingi pini-

PARDAVIMUI forničiai ke
turių kambarių. Nupirkęs for- 
ničius.
kaip reikia. Priežastis — mo
teris numirė. 1815 W. 45 St.

Viskas

PARDAVIMUI 2 lotai, tinkanti dėl 
biznio; prie gatvekarių linijos, arti 
kampo. Biznieriai, kurie norite pa
daryt gerą biznį, jūsų užsiėmime,pirki 
te. ‘ Lotai randasi, So. Western Avė. 
ir 44 gatvės.

4435 So. Lincoln St.

kilūs 3300 So. Union Avė. 2 fl

PARDAVIMUI Atlas trokas, kuris 
tinka prie bile biznio. Vartotas 2 
mėnesiu, kaip naujas. Parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant pasažierinio, 
ar ant kitokio daikto gero 

4453 So. Honor 
Pirmos hiboJ!

t.

PARDAVIMUI Maxwel, mažas 5 
Odinių automobilius, 1922 metų, ma
žai važinėtas, nąuji roberiai; tiktai 
■lel mažos šeijtynos, $850.

0 W. 42 St.
Užpakalinis narnai

PARDAVIMUI automobilius Paige 
1921 Model 666. Visas kai naujas. 
Parduosiu už teisingą pasiulinimą. 
Važinėtas tik 5800 mylių puse įmokė- 
*i kitus duosiu ant morgčių. Kreip
kitės. P. Adomaitis, 6630 So. Talman 
Avė. Tel. Prospect 3938.

I \\ RiDA V1M UI a u tom obi 1 i us 
Hudson Supper Six. Visa maši
na kaip nauja. Esu priverstas 
parduoti greitai ir pigiai. Kreip 
kilūs 1(M) W. 59-th St. *

PARDAVIMUI OLDSMOBILE 6 ci- 
I Hitleriu, 5 geri tajerai, gerame sto
vyje. Vėliausio modelio. Parduosiu 
už pirmą gerą pašildymą. Parduo
du, nes išvažiuoju iš Chicagos.

Atsišaukite bile kada:
4339 So. California Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
King 1921 modelio 7 sėdynių. Pre
kė $450.00 ir National California 
top 1919 modelio preke $400.00 
abudu kaip nauji. Matyti galima 
Garadžiuje visados.

3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
labai pigiai. Visas gerame stovyje. 
Priežastis pardavimo turiu 2 auto
mobiliu. Matyti galima vakarais ir 
nedaliomis iki dvyliktai valandai 

S. W()()LS 
3214 Emerald Avė.

2 lubos

PARSIDUODA 7 SĖDYNIŲ HUD
SON automobilius su žieminiu vir
šum ir galima nuimti dėl vasaros. 
Taipgi visi taisymo įrankiai sykiu. 
Galiu mainyti ant loto tarpe Ked
zie ir Western Avė. Kaina $425.00

Kreipkitės:
4344 South Fairfield Avė.

PARDAVIMUI KAMBARIŲ 
rakandai, visi namų rankų darbas 
r visai mažai vartoti, 

mažne už pašę kai'iidš! 
parduota greitai, nes 
važiuoja į Lietuvą.

2841 W. 40 Place 
2-tros lubos

parduosiu 
f tiri1 būti 

savininkas

PARDAVIMUI namas su krautuve 
ir restoranu, 
ta dėl visokio 
na iš biznio.

Kreipkitės
2562 So. Halsted St.

Labai pigiai. Gera vie- 
bizn’o. Savininkas ei-

t

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai; galima 
ir ant vietos gyventų

838 W. 33rd Place.
3 lubos.

PARDUOSIU ar mainysiu 2 dide
lius mūrinius namus ant mažesnių na
mų ar biznių, lotų ar gerų farmų. 
Kreipkitės viršuj saliuno.

A. ZABELA,
2844 W. 38th St., Chicago, III

NAMAI-ZEME
--------------------------------- --------- «-------

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui frame namas, 3 augš

tų tik $2500, krautuvė ir 2 flatai po 
4 kambarius. Elektra, gasas ir cotta
ge iš užpakalio.

1627 So. Morgan St., 
netoli 18th St.

PARDAVIMUI 
įrankiai. Du stalai, 
viena Singer mašina, 
lis ice-box‘is, vienas pečius, 
pigiai, nes man nereikalingi 
daiktai.

A. STANEVICII 
459 W. 31-st St.

PARDAVIMUI automobilius 
Chalmer 1923 modelio, 5 sėdy
nių, visai naujas. Parduosiu už 
pigią k^iną. Priežastis pardavi
mo svarbi. Matyti galima visa
dos.

3122 So. Morgan St.

PARDAVIMUI ice-cream par- 
lor’as. Biznis gerai išdirbtas 
per daug metų. Priežastis par
davimo išvažiuoju ant ukžą. 
4932 W. 14-th St. Cicero, 1111.

8
9

L

ŪKININKU TYDAI! Turi
me keletą namų ainymui ant 
ūkių. Malonėkit įsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
parduoti. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57lb Et., Chicago, III.

808 VV. 33-rd Place, netoli Halpfed St.
Tel. Boulevard 1550/

PARDAVIMUI

ANT pardavimo arba mainy
mo ant namo 160 akrų farmą, 
Cilster, Michigan, su viršum 100 
akrų dirbamos, vieta apgyventa 
lietuvių, 6 kambarių namas; di
delis tvartas ir kili namai. Del 
prekės ir platesnių žinių kriep- 
kitės prie:

GEO. F. KL1MOWICZ
. & COMPANY, 

10801 Michigan Avė.,
Tel. Pullman 1732

SOUTH SIDE BARGENAS
3 flatų mūrinis kampinis namas, po 

6 kambarius, štymu apšildomas, vis' 
įtaisymai, puse bloko nuo Halsted ir 
pusė bloko nuo Garfield Bulvaro, kai
na tik $14,800.

2 flatų mūrinis namas po 6 kamba
rius su visais įtaisymais, randasi ant 
Garfield Bulvaro, netoli nuo Halsted 
kaina $8.900.

2 flatai po 6 kambarius, visi įtaisy
mai, garadžius dėl 2 automobilių ren
dos $90 į mėnesį. Kaina $5,900, ran
dasi ant Normai Bulvaro, netoli 59 
stryto.

C. P. SUROMSKTS,
3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas 2 fla
tų namas, 
riais flate. Garu šildoma, 
toli 63 St. ir Sacramento Avė.
Atsišaukite: 2444 W. 67lh St., 
Jos. Kral, Tel. Prospect 1364.

su 5 ir 6 kamba- 
ne-

Galima gyventi 1 flate gegužės 1. 
2 flatai 6—6 kambarių, 
45-th St. $3250.00.

7 kambarių frame namas — 
$3700.00. \

2 fialai 5—5 kambarių—8424 GiL 
bert St., $5,000.00

6 kambarių namas — 9040 Loomis 
$6500.00

5 kambarių—6011 May

PARDAVIMUI” biznio prapertė, 
pietinėj dalyj miesto, 2 augštų mūri
nis namas, didelė krautuvė, 2-4 kam
barių flatai, cimentinis skiepas, ge
ležinės lubos, elektra. Kaina $8000.

Kreipkitės
4637 Wentworth Avė.

521 Wesl

St.,
2 

St, $6950.00
2 flatai 6 — 6 kambarių (išren- 

duoti) $7425.00.
6 kambariu bungalow — Eme

rald netoli 77-th Sl., $7500,00
2 fialų 5—6 kambarių Emerald 

netoli 77-th St., $13,000.00
‘ 4 flatų 3-3-4-1 kambarių 928 W
50-th PI., $16,500.00.

4 fintų 4-4-5-G kambarių Union 
Avė netoli 78-th $19,500.00

PARDAVIMŲI 2 AUKŠČIO PER 
♦pusę medžio ir muro namas. Gan
džius dėl vienos mašinos arti bul
varo. ^Viskas gerame padėjime. 
Kaina $5,500.00.

Kreipkitės j savininką.
637 \V. 54-th Place

MOKYKLOS

TUŠTI NAMŲ LOTAI.

Loomis netoli 87-tli, $1833x125
už pėdą. 

50x125
$19 00 už 

50x133 Morgan netoli 87-th, $20 
už p<"»<lą.

50x125 Carpenter
$20,00 už pėdą.

100x160 Michigan
$20.00 už pėdą.

33x125 Peoria netoli 
už pėda.

50x160 Michigan netoli 69-th $39 
už pėdą

Elizabeth netoli 83-rtl 
pėdą.

netoli 87-th,

VALENTINftS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims Ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir paaidaryti aau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininką.

netoli 78-th,

84-th $24.00

SU NEPAPRASTU pigumu priver
sta parduoti į trumpą laiką geriausią 
ūkę iŠ priežasties ligos, arba išmainy
ti bile į kokį namą, ant kurio nebūtų 
skolos. Aš nenoriu pelno, noif: mo
kėjau $12,000, 11 metų tam atgal, o 
dabar kiek pats pirkėjas nuspręs. 
Broliai lietuviai gaila yra kad papul
tų į svetimtaučių rankas, nes vieta 
tikrai pinigų daranti. Platesnių ži
nių reikalaukit arba atvažiuokit pasi
žiūrėti. Atvažiavę klauskit (Patant 
Farm), ųes toj apieknkėje mane va
dina patant farmeriu, už tai kad ma
no įrengimai nepaprastai stebėtini 
yra. Automobiliu važiuodami iš Chi- 
cagos imkit kelią M 11, visas cimen- 
tuotas iki pat mano,farmos.

A. LUPAS
Rout 2, 9 Covert, Mich.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5 ir 7 kambarių, vanos, elek
tra, aržuolo trimingai, k:eto medžio 
gindjs, 4 kambarių mūrinė cottage iš 
užpakalio. Kaina $9000. Pinigais 
$4,500. Savininkas J. Leonertz, 2154 
W. 22nd St., Canal 7236-5272.

NĄMAS pardavimui 'labai pi
giai/ant 2 gyvenimų. Cementi
niu pamatu. Lietuvių kolonijoj. 
Kaina $7200.

10729 S. State St.
Phone Pullman 4865 po 6 vai. 

vakare.

PAJIEŠKAU kaš norėtų pirk
ai lotą per pusę ant Tautiškų 
Kapų. Atsišaukit per laišką.

Mikas Gumauskas ■
2129 Carver St., Chirago, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pa
gyvenimų mūrinis namas. Na
mas visas gerai įrengtas. Kaina 
tik $6,600.000. Rendos

TURI BŪTI PARDUOTAS FORD, 
tono trokas, yvarmdrive; gerame 

ladėjime, 1920 metų; geras dėl fur- 
ničių nmfinimo arba express biz- . ... .
nio už $150.00. Taipgi 5 pasažierių $72a į metus. Kreipkltes į 
Case geroj tvarkoj ir gražus ant ninka 
pamatymo, už $200.00 i

J. Pincetą, 114 N. Shcldon St. I 942 W. 33rd St.

nesą 
savi-

EXTRA BARGENAS Brighton 
Parke dėl lietuvių biznierių. Mūrinis 
kampinis narnąs 125 pėdų ilgio, bese- 
menfas, lotas yra prie šalies, gara
džius dėl 8 karų ir 3 krautuvės; kai
ną $25,000.

2343 So. Ksdzie Avė. 
Klauskit Montvillo

BARGENAS
Bizniavus namaą turi būti par
duotas į trumpą laiką. Namas 
randasi 2956 So. Union Avė. 
Kreipkitės pas savininką. 3423 
So. Halsted St. 4

TT

TIKRAS BARGENAS '

Mūrinis bizniavus namas štoras ir
3 pp 4 kambarius flatai, naujausi 
įrengimai pagal šios dienos reikala
vimus. Rendos neša $140.00 į mė
nesį, parduosim tik už $12,090. Kas 
pirmutinis, tas la:mės.

Kitas mūrinis namas 2 no 7 vienas
4 ir vienas 3 kambarių. Elektra, va
nos paskiausios mados įrengimai. 
Kaina $7000. Rendos neša $100 į mė
nesį.

Atsišaukite pas I
JASUI.ES ir ABRAMOVICZ 

a 2015 So. Robpy St.
---- ---------- t •'

PARDAVIMUI du lotai, Brig
hton Park apielinkūj, kampi
nis ir prie šalies antras Išsirpen 
dėl bile biznio. Savininkas par 
duos už pigiau negu kainuoja. 
Kreipkitės pas L. Geležinis 1748 
W. 45-th St.

PARDAVIMUI 40 aklų farma, Illi
nois valstijoj. Visa žemė dirbama, 
sodnas, geri budinkai, netoli miesto 
ir mokyklos, prie didelio kelio. Farnva 
yra lygi ir geroie vietoie. Parduo
siu arba mainysiu i Chicagos namą, 
K. J. Kontovvt, 1612 W. 46th St., 
Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 2-jų austų 2 na

mai; mūrinis namas 4 pagyve
nimų, medinis 2-jų pagyveni
mų; namai randasi geram padė
jime ir gražioj lietuvių apielin- 
kėj; savininkas parduos pigiai, 
arba priims mainais bučernę, lo
tą, automobilių, Dry Goods sto
rą, farmą arba kitokį gerą biz
nį kaipo dalį įmokėjimo; likusius 
kaip renetų; parduos abudu arba 
atskirai; pasiskubinkite, nes tik
rai yra bargenas; pamatykite 
bargenų valdytoją.

FRANK G. ĮAJCAS 
4116 Archer\Avė.

•Phone L;

-----------------------J
BARGENAS FARMŲ ŽEMĖS

1—140 akrų farma, 60 akrų aria
mos, 50 akrų lengvai išvalomų, 10 
iki 15 akrų girios. Puiki žemė, van- 
duo, prie gero kelio, pusė mylios j 
mokyklą, 
mylios iki 
pardavimui kaina 
mais. Turiu keletazkitų gerų 
pardavimui Čia Kat, žemomis 
mis. Rašykite

L. C. Fenelon, 
Rhinelander, Wis.

4 myl. i Woodboro ir 9 
Rhinelander. Greitam 

$4000. Išmokėji- 
farmų 
kaino-

Krautuvės prie Halsted 
pardavimui ir rendai. Liuesą

gatvės 
______ _ biznio 
prapertė prie 75-lh, 79-th Halsted 
St., Ashland Avė., ir Racine Aye.

PERMUL REALTY COMPANY
7757 So. Halsted Sl.
Phone Vincennes 8080 

Atdara vakarais ir nedaliomis
-----------------------------—  ■ '  ............... ...... .......v

MARQUETTE MANOR.

te 5107.

ARGENAS.

2 aukštų mūrinis naujas biznio 
namas ant didelės bizniavos gatvės 
karu linijos^ Storas ruimai užpa
kaly Storo ii’ fletas 6 dideli kam-, 
bariai viršuje garadžius 2 karams 
aržuolo trimingai vėliausios m-ados 
intaisymai 7 pusės pėdų beismen- 
tas dar prie to namo priklauso 
Grosernė su puikiais pikčeriais pil
nai šlako ant rankų parduosiu na
mą su visu bizniu už $15.500 jeigu 
nenorėtum biznio ar negalėtum su
sitaikinti tai parduosiu vieno Na
mo.

GRAŽUMO KURYBO!
Geriausiai apmokama profesija šiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra negerų e- 
zonų. Pabaigusios šią mokyklą gauna 
geriausias algas. Mes išmokinsimi juš: 
Plauku dabinimo, Marcei Waving, Wa- 
ter Waving, Manicuring, Gąlyos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolyeis ir 
Shampooing. Trumpas kurias. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokipimosi. 
^Ateikite ir pasikalbėkite.

AMERICAN SCHOOL OF ETHICAL 
BEAUTY CULTURE 

6th floor, State-Lake Bldg., 
190 N. State St.

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS , TAISYTI

$15 $15
Šoferio ląisnis garantuojamas 

NELSON SCHOOL OF MOTORING, 
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius, 

netoli California ir Madison

4 FLATAI
2 flatai — 3 

viename '
2 flafąi — 4 kambariai kiek

viename.
Rėčiais šildoma. Naujas na- 

iMas. Mūrinis. Kieto klevo me
džio grifidįs. Cementinis skiepas. 
^Skalbimui loviai. Gerai apmokė
ta. $16,500.00.

Permul Realty Co.
7757 So. Halsted St., Phone 

Vincennes 8080. Atdaras vaka
rais ir nedėldieniais^.
A—--------------------

PARDAVIMUI 2 aukščio per 
pusę medžio ir muro namas. 
rudžius dėl vienos • mašinos arti 
bulvaro. Visikas gerame padėji
me. Kreipkitės į savininką: 637 
W. 54th: Place

kambariai kiek-
CHAS ZEKAS

4454 So. Western Avė.,
Brighton Park.

Naujas medinis namas 
mentu 
mados 
pėdos.

su beis- 
5 ir 4 kambariai vėliausios 
inrengimai 'platus fotas 48 
Prekė tik $5,500.

CHAS ZEKAS 
4454 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas, su vėliausios mados 
įtaisymais, po 6 kambarius. Beis- 
mentas, maudynės, elektra, namas 
ant Bridgenorto 5 metai tik kaip 
statytas. Kaina lik $13,3000.00

Klauskite:
A. VISRARAS, 

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ NA- 
mas, šilto oro# apšildomas. Naujai 
ištaisytas, garadžius dėl vieno ka
ro, namas randasi dailioj vietoj 
tarpe 63 St. and Kedzie Avc. Kaina 
$4,950.

Dr. C Z VEZELIS 
Phone Prospect 7107 \

PARDAVIMUI DIDELIS BARGE- 
nas, 5 kambarių, frame namas prie 
6114 So Kildare Avė,, lotas 60x125. 
kaina $3950.00. Inmokėti tik $700, 
lengvais išmokėjimais. (Matykite 
savininką.
. • Rm. 802, 10 N. Clark St.

PARDAVIMUI 3 fialų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, lotas 30x125 
Bargenas. Kaina $4800.00 
mokėti tik $800.00.

3014 S Winfield Avė. 
Matykite savininką.

Room 802, 10 N. Clark St.

In-

DIDELIS bargenas, 6 fialų 
mūrinis namas, ant dviejų lo
tų statytas.. 5 ir 6 kambariu. 
Benda -162,00 į menesį. Kairia 
$15,500. 3136 S. Emerald Avė. 
3 flatas.

2 PAGYVENIMŲ NAMAS IR Dvi
gubas garadžius. Pardavimui fron
tas 90 pėdų, apsodintas medžiais, 
aoygarda apgyventa lietuviais, Cash 
už $2,800 ir ant išmokėjimo $3,000.

11151 Forher Avė. /

2 flatų 4 ir 4 kambarių. Netoli 
karu linijos. Brighton Parke bus 
narduota greit už $3,200 išmokėji
mais

taipgi 
pardavimui krautuve ir namas su 
4 kambariais iš užpakalio dabar, 
apgyventais. Yra grosernū ir bu-; 
černė. Visas stakas ir įrengimai, j 
Taipgi vienas lengvas Buick trokas.1 
Kaina $8,500 paims namą, ir viską i 
Išmokėjimais atsakantiems žmo
nėtis.

J. N. ZEWERT and CO.
4400 S. Kedzie Avė

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite Į musų šapą kokiu nebylu 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

Specialė taksa bus suteikta iums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
Sū savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake StM
4, lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

Amerikos Lietuviy Mokykla

1
3106 So. Halsted Št.,

• Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly, 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

PKIVATEb AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais; nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

JASUI.ES

