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LONDONAS, geg. 31. — 
Gauta žinių, kad Rušijos pir
moji moteris diplomatė Alek
sandra Kolontai tapo paskirta 
atstovauti Rusiją Norvegijoje.

seime, 
už išreiškimą 

buvusiam pre- 
nuta-

'šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMĖ”.

— peržengimą val- 
federalinių įstatymų.
ir valstijos policija 
nebesiim^iš^s tiek

apygardoje' 
kuopų są- 
21,812 b., 

tautų
b. “dagis”

■»iL!mJMaewaagiMMW!f»«!>awR,wi11 ■ ajjmiuiKJt'igg 

Chicago, III., šeštadienis, Birželio-June 2 d., 1923

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered m Mcond ĮCUm Matter March 7. 19U, at rite Port Office of Chicago, IUH 
endar the Act Mareli B, 187B.

N. Yorko v. atšaukė 
prohibicijos vykinimą

New Yorkas atšaukė 
prohibicijos vykinimą

ALBANY, N. Y., birž. 1. — 
Gubernatorius Smith šiandie 

pasirašė po Cuvillier bilium, 
kuriuo yra atšaukiama valsti
jos prohibicijos vykinimo įs
tatymai.

Gubernatorius šakosi ’pasii- 
rašęs po atšaukimu todėl, kad 
prie dabartinių įstatymų žmo
gus gali būti areštuotas ir teis
tas du sykiu už tą patį prasi
žengimą 
stijos ir

Miestų 
daugiau 
daug j prolfUicIijos vykinimą, 
taipjau bus atšaukta valstijos 
policija nuo Kanadbs parube- 
žio, kur ji dabojo, kad degti
nė iš Kanados nebūtų šmuge- 
liuojama į New Y’orko valsti
ją. Ncw Yorko miesto polici
ja ikišiol konfiskuodavo deg
tinės už $30,000,000 ir už pro- 
hihicijos vykinimo įstatymų 
peržengimą areštuodavo nuo 
10,000 iki 12,(XM) žmonių į me
tus laiko.

Tas atšaukimas prohibicijos 
vykinimo įstatymų sukėlė di
delio triukšmo. Niekurie rei
kalauja, kad legislaturos na
riai butų apkaltinti už šalies 
išdavystę, nes yra prisiekę pil
dyti šalies konstituciją. Pre
zidentas Hardingas irgi* keletą 
dienų atgal parašė aštrų laiš
ką, kuriame ‘buvo grumoja- 
ma New Yorko valstijai, jei ji 
atšauks tuos įstatymus. Į gu
bernatorių Smith irgi buvo 
daromas didelis spaudimas 
kaip vienos, taip ir antros 
sės.

Slapieji džiaugiasi tuo 
Šaukimu. Jie sako, kad tas 
šaukimas yra pramušimas 
spragos prohibicijos sienoje ir 
yra 
už 
Jie mano, kad neužilgo ir ki
tos

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

ko valstiją ir be to dar parei
kalaus iš kongreso sugrąžinti 
vyną ir alų. New Yorko legis- 
latura jau koletą mėnesių at
gal padavė šalies kongresui 
tokį reikalavimą.

VARSA VA, birž. 1. — Pre
mjeras Witos jau sudarė savo 
kabinetą. Jis susideda didžiu
moj iš kraštutinių atgaleivių 
— endekų ir kelių valstiečių 
ir nepartinių dešiniųjų.

Užsienio reikalų ministeriu 
paskirta Marioną Sejdą, ende- 
ką, taip kad pagerėjimo Len
kijos santikių su Lietuva ti
kėtis negalima. Justicijos mi
nisteriu paskirta didžiausį 

juodašimtį Nowod- 
Švietimo ministeriu 
nevykęs profesorius 
kuris tik klerika

lams moka tarnauti.
Delei susidarimo tokio atga- 

lei visko kabineto, kariuome
nės vadas maršalas lldsuds- 
kis padavė - savo rezignaciją. 
Kartu padavė rezignaciją ir vi
si jo šalininkai.

Socialistai atstovai 
kurie bajsavo 
pasitikėjimo 
mierui gen. Sikorskiui, 
rė laikytis griežtos opozicijos 
linkui dabartinio kabineto.

Naująjį kabinetą sudaro ko
alicija visų dešiniųjų partijų 
ir jis turės, bent tūlą laiką, 
didžiumą seime.

DUSSELDORF, birž. 1. — 
Komunįist\ų ’p^naį, amunicija 
ir daug komunistų vadovų li
ko suimta policijos padarius 
kratą slaptoj komunistų bu- 
vdinpj (Bochume. Komunistų 
buveinė ir arsenalas buvo rū
syje industriniame Bochumo 
distrikte.

Du agitatoriai liko sugauti 
naikinant pkifi minuojančius 
dokumentus Mituose urvuose 
ir 13 kitų vadovų taipjau liko 
areštuota. Pasinaudojant ras
tais dokumentais policija areš
tavo dar tris žmones, kuriuos 
pažino kaipo buvusius vadovus 
spartakų sukilimo Ruhr dis
trikte dvejetą metų atgal.

Policija pirmame puolime 
suėmė visą komunistų kores
pondenciją su kitomis Ruhr 
srytimis, ike^is tujinus ranki
nių granatų, keletą padirbtų 
bombų, nemažai revolverių ir 
šautuvų ir pilną įrengimą 
sprogdinimui požeminių minų.

Gelsenkirdlien valdžia ap
skaito, kad ten nesenąjį įvy
kusios komunistų riaušės pri
darė nuostolių už $1,000,000.

WASHINGTON, geg. 31. — 
Dt. James McB^ide, 
episkopalų kunigas ir univer
sitetų profesorius, 76 m. am
žiaus, šiandie nusišovė.

10 žmonių užmušta 
Durango riaušėse

MEXJCO ČITY, geg. 31. — 
Dešimt žmonių liko užmušta 
ir 17 sužeista religinėse riau
šėse Durango mieste, kada mi
nia užpuolė valstijos ramus ir 
bandė nuginkluoti raitąją po
liciją. Pastaroji šovė į minią.

Durango dabar yra koncen
truojami |federą4iniai karei
viai tikslu išvengti tolimesnių 
riaušių.. Visos pasilinksmini
mo vietos liko uždarytos ir 
kareiviai (patruiliuoja gatves.

Grūmoja savo priešiniu 
kams

RYMAS, birž. 1. — Premic- 
ro Mussolini laikraštis Milane 
išspausdino ir pdskui visi Ry
mo laikraščiai perspausdino 
fašistų atsišaukimą į visus fa
šistų narius, kviečiantį juos 
būti pasirengusiems naujon 
smarkion kovon. Tai yra įspė
jimas ir ultimatumas visiems 
fašistų priešininkams. Atsišau
kimas sako, kad iš pat prad
žių Mussolini jautęs, kad su
kilimas dar ne viską atsiekė 
ką turėjo atsiekti, bet jis no
rėjęs, kad viskas butų laips
niškai atsiekiama. Dabar gi 
atėjęs laikas antrai sukilimo 
fazei. Ta “antra fazė” yra ga
lutinas sunaikinimas fašistų 
priešininkų. Esą didžiuma Ita
lijos liaudies supranta fašiz
mą, bet jo “nesupranta” dau
gelis politikierių ir įtakingų 
žmonių. Tiems “nesusipratė
liams” ir skelbiamas yra fa
šistų karas, kad juos sunaiki
nus.

O priešininkų skaičius 
latos didėja. Net ir tie 
nes J kurie išpradžių gana 
lankiai žiurėjo į fašistų 
limą, dabar ima jiems 
Sintis.

Kova už mažytį sklypą 
žemės Afrikoje

JLlONDONiAS, birž. 1. — An
glijos valdžia pakvietė Fran
ciją ir Ispaniją ekspertų 
ferencijon apsvarstymui 
Tanžirą, nedidelį Morokko 
stą, skersai Gibraltarą, 
tuo išdirbus pamatą tikro
sioms deryboms, kuriose to 
miesto stovis turėtų būti iš
rištas.

Ptajtak, langių, padarytomis 
prieš karą sutartimis, Tanži- 
ras turėtų būti internaciona
lizuotas, 
na,, kad 
Morokko 
galutinai 
Tanžiras
Francijai, bet pavojingas An
glijai. Jis franeuzams tarnau
tų kaipo kelias į Afriką ir kar
tu pastatytų pavojun Anglijos 
valdymą įėjimo į Viduržemio 
jurą, /nes savo padėtimi jis 
yra lygus Gibraltarui. Todėl 
anglai ir deda pastangų, kad 
tas miestas nebeitų ^Francijos 
įtakoje.

Tikimąsi, kad pradinės de
rybos prasidės Londone už po
ros dienų.

TOKIO, bir. 1. — Rusijos val
džia Siberijoje suėmė japonų 
žvėjų laivą ir uždarė kalėjiman 
72 žmones — žvejus, už žvejoji
mą arčiau septinių mylių nuo 
Rusijos krantų. Ikišiol žvejai 
nebuvo 'liečiami, jei jie žvejoda
vo už rybų trijų mylių zonos.

Lietuvos Seimo rinkimų 
davimai

Sorfaldemokrataį /Kaiįne gavo 
daugiau balsų už visas kitas 
partijas, išėmus tautines 
mažumas. Tautinės mažu
mos visur pasirodė labai 
stiprios.

KAUNAS, -t- Laikraščių pa
skelbtomis dar nepilnomis ži
niomis apie buvusius gegužės 
12—<13 d. d. Lietuvos Seimo 
rinkimus, sekamai paduota 
balsų už kiekvieną partiją pa
gal apskričius:

Kauno mieste balsų gavo: 
krikščionių demokratų blo
kas (ukin. sąjunga, krikšč. 
dem. partija, darbo federaci
ja, amatninkų žemdirbių, val
stiečių katalikų, atgimimo 
draugija, etc.) septyniose apy
linkėse gavo 4958 balsų; so
cialdemokratai 6271 b.; “dar
bo kuopa” 4308 b.; valstiečiai- 
liaudininkai 1371 b.; lenkai 
8353 b.; žydai, vokiečiai ir ru
sai daikte 11,464 b. ir pažan
ga 1959 b. Viso balsavo 37,684 
arba 90% rinkikų.

Kauno apskrityje paduota už 
<r. dem. 16,090 balsų, už soc. 
dem. — 6,817, darbo kp. — 
1946, vai. liaud. — 6837, len
tų — 9478, žydų ir kt. — 
5554, pažanga — 568, viso 
47,290 balsų.

Trakų apskrityje 9 apylin
kėse, už kr. dem. paduota 
10,155 b., .sočiai, ctym. — 579. 
darb. kp. — (£84, valsticčJ* liau
dininkai — 3236, lenkai — 
2573, žydai — 2095, pažanga
— 204 b.

Vilkaviškio apskrityje kr. 
dem. gavo 18,592 b., soc. dem.
— 3848, darb. kp. — 2977, 
valst. liaud. — 2204, lenkai — 
577, žydai — 8136, pažanga — 
685 b.

Viso kairieji II apygardoje 
be Šakių ap. kelių Trakų ap. 
apylinkių Kauno apyg. gavo 
40,708 bal.' krikšč. dem. gavo 
49ęŠ08 b., tautų mažumos 
48,230 b., pažanga — 3416, b.

iMariajnpoįlės apskr. 6 apy
linkėse krikšč. įdėm. gavo 
6322 bal., lenkai, žydai ir kt.
— 2046 b„ soc. dem. — 614 
b. “Dalgis” — 25 b., ir valst., 
liaudininkai 19 apyl. — 50481 
b.

Alytaus ap. (be trijų apy
linkių) kr. dem. gavo 17,347 
b., lenkai, žydai ir kt. — 6871 
b., soc. dem. — 4749, 
liaud. — 11,401 b.
— 177 b.

Viso kairieji I 
gavo (darbininkų 
rašas panaikintas) 

krik. dem. — 23,669, 
mažumos — 8,917 
202 b.

Raseinių ajp. 15 
paduota 14,089 b.
dem., už soc. dem 
b., darbiu, kp. — 743, už vals
tiečius liaudininkus — 3674. 

už žydus, lenkus ir k. — 6,257 
b.

Tauragės ap. 6 apylinkėse 
paduota už krikšč. dem. 7,020 
b., už soc. dem. — 1,543 b., už

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 1 d., užsienio .pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu 
banku buvo skaitoma Amerikon pini- 
pria |ibripi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.63
Austrijos 100 kronų_________  H c
Belgijos 100 markių ........... $5.69
Danijos 100 markių ........... $18.53
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.47
Italijos 100 lirų .............    $4.69
Lietuvos 100 Litų__________ $10.00
Lenkų 100 markių _______  Ūc
Norvegijos 100 kronų........... $16.85
Olandų 100 guldėrTų $39.20
šveicarų 100 markių $18.05
Švedijos 100 kronų ___  $26.68
Vokietijos 100 markių .............. j %c 

darb. kuopą — 124, už valstie
čius liaudininkusy — 4,834 b. 
ir už žydus, lenkus ir k. — 
2,559 b.

Kėdainių ap. 10 apyl. pa
duota už krikšč. dem. 6433 b., 
už soc. dem. — 4929 b., darb. 
kp. — 463, valst. liaudim — 
6752 ir už žydus, lenkus ir k. 
7617 b.

Viso kairieji II apygardoje 
gavo 26,963 b., krikšč. dem. — 
27,542 h., tautų mažumos — 
16,433 b.

Šiaulių ap. be vieno valsčiaus 
krik. dem. gavo 40,279 b. soc. 
dem. — 13,953 b., valst. liaud.
— 17,970 b., darb. kuopa — 
3774, “dalgio” — 3^2 b., žy
dų, lenkų ir k. — 11,157 b.,

__ 537 b.
Panevėžio a p. 22 ąpylinžėse 

krik. dem. gavo 25,412 b., soc. 
deni; 5948, valst. liaud. 6,273, 
darb. kuopa — 1082, “dalgis”
— 169, tautų mažumų 
8668, “?” — 224.

Viso kairieji V apygardoje 
gavo (neskaitant “dalgio” prie 
kairiųjų) 49,000, krikšč. dem.
— 65,701 b., tautų mažumos 
19,825 b.

Ežerėnų ap. dviejose apylin
kėse krikšč. dem. gavo 918 b., 
soc. dem. — 165, lenkų, žydų 
ir k. — 1710 b., darbo kp. — 
175, valst. ilaud. — 1055.

Ukmergės ap. 19 apylinkėse 
krikšč. dem. gavo 20,452 b., 
soc. dem. — 3793 b., lenkai, 
žydai ir k. — 12,128 b., darb. 
kuopa — 605 h., valstiečiai 
liaudininkai — 10,823 b.

Viso kairieji VI apygardoje 
gavo 16,616 b., krikšč. dem.
— 21,370 b., tautų mažumos
— 13,838 b.

STOGKHOLM, birž. 1. - 
Iš Švedijos negali atvykti į 
Ameriką “negeistini piliečiai”.. 
Tai delei Jungt. Valstijų gene- 
raflinio konsulo ų patvarkimo, 
kad tik padorus ir ištikimi 
žmonės, nepriklausantys jokiai 
organizacijai, kuri siekiasi nu
versti dabartines valdžias, ga
li gauti vizą įvažiavimui Ame
rikon.

Generalinis konsulas Mur- 
phy patvarkė, kad kiekvienas 
norintys vykti Amerikon tu
ri pristatyti liudijimą nuo sa
vo kunigo ar valsčiaus valdy
bos, kad jis yra doras žmo
gus, nepriklausantys jokiai or
ganizacijai, kuri turi tikslą su
naikinti esančią valdžią. Be to 
iš emigrantų konsulais reika
lauja sudėti ir prisaiką, kad 
jis nėra narys “jokios organi
zacijos, kuri sunaikintų esan
čią

LONDONAS, bir. 1. — Mabel 
Ruseli, aktorė, šiandie tapo iš
rinkta atstovų butan iš lįorth- 
umberland. Ji yra konservaty- 
vė ir gavo 12,000 balsų. Ji už
ims vietą savo vyro, kapt. Hil- 
ton Philipson, kuris tapo paša
lintas iš atstovų buto delei ne- 
reguliariškumų rinkimuose.

>COLQUITT, Ga., geg. 31. - 
Žaibas užgavęs Widnerių na
mus užmušė tris yaikusj o ki
tus vaikus it* vieną moterį pri
trenkė.

PARYŽIUS, birž. 1. — Pir
mas Francijos fašistų pasiro
dymas įvyko vakar, kada mo- 
narchistai užpuolė ir sumušė 
buvusį ministerį Violette, so
cialistų atstovą Marius Mout- 
et ir socialdemokratų vadovą 
Marc-Sangnier. Pi Veš juos pa
varo ta lazdas, degutą ir kas- 
torką. Sumuštieji nėra sun
kiai sužeisti, bet apie užpuoli
mą ant jų plačiai yra kalba
ma, kadangi tai parodo, kad 
neužilgo pažangiesiems ele
mentams reikės rimtai susi
kirsti su Francijos fašistais

T1ENTSIN, birž. 1. — Maj. 
A)51e>n, amerikįiettfs, armijos 
medikalinio korpuso oficie- 
rius ir senas anglas Smith, 
kuriuos Chinijos banditai pa- 
Siuosavo1., atvyko (į ^ia lir sa
ko, kad už kelių dienų ir vi
si kiti banditų suimtieji sve
timšaliai bus paliuosuoti.

Chinijos valdžios derybos su 
banditais, kuriose dalyvauja 
ir yįenas amerikietis, einan
čios sėkmingai. Derybos yra 
vedamos neutralinėje zonoje, 
netoli banditų tvirtovės kal
nuose.

Papa Pius telegrafavo vie
tos katalikų kunigui, įsakyda
mas išgauti paliuosavimą su
žeisto turtingo Italijos advoka
to Musso, arba -pasilikti pas 
banditus, kad tą advokatą su
raminus.

SPRINGFIELD, Ilk, birž. 1. 
— 28 balsais prieš 15 valsti
jos senatas vakar priėmė se
natoriaus (Wright bilių, ku
riuo panaikinama visoje val
stijoje, taigi ir Chicagoje, die
nos šviesos taupimas. Tas bi- 
liue uždraudžia miestams ir 
miesteliams leisti pa tvarki; 
mus pavaryti laikrodžius vie
ną valandą priekyn vasaros 
mėnesiais.

WASHINGTON, bir. 1. — Ne- 
formalinčs derybos tarp Ameri
kos ambasadoriaus Šveicarijoje 
Grew ir Turkijos delegatų Lau- 
sannos konferencijoje pasiekė 
laipsnį kada galima pradėti for
malines derybas. Valstybės de
partamentas paskelbė, kad jis 
gegužės 29 d. pasiuntė visus įga
liojimui ambasadoriui Grew ves
ti derybas ir pasirašyti draugin
gumo ir prekybos sutartis su 
Turkija.

Leidimas pradėti formalines 
derybas leidžia manyti, kad Lau- 
sanne artimųjų rytų taikos kon
ferencija pasiekė tokį laipsnį, 
kad talkininkų ir Turkijos tai
kos sutartis neužilgo bus pasi
rašyta.

STRASBOURG, bir. 1. — Kal
bėdamas čia šiandie Francijos 
prezidentas Millerand, kuris da
bar važinėjasi po visą Franciją, 
pakartoja Francijos kaltinimą, 
kad Vokietija vengia mokėti sa
vo skolas ir kritikavo Anglijos 
politiką “aklumo” kontribucijos 
klausime.

“Kada Vokietija skundžiasi 
ant skurdo ir nuduoda, kad ji 
negali mokėti savo skolų, tai tik 
galima pečiais patraukyti”, sakė 
Millerand. “Ji negali, kadangi 
nenpri ir kadangi ji nori pasilai
kyti sau tai, kas priklauso jos 
kreditoriams”.

šiandie — giedra; dar šilčiau.
Saulė teka 5:17 v., leidžiasi 

8:19 v. Mėnuo teka 10:40 v. v.



———— ................................   ■.. I I

DVI KRAUTUVI

Lietuvos bolševikai
* IDIDELIS PAVASARINIS PIKNIKAS

Rengia
BALTO DOBILO JAUNUOLIŲ KLIUBAS

Nedėlioj, Birželio 3,1923
CEBNAUSKIO DARŽE 

Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryto iki vėlai vakare.

Muzika geriausia.
Kviečiame visą jaunuomenę atsilankyti ant

šito iškilmingo pikniko. Komitetas.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

<*R"!................... 1" Ii.'l HĮ" I
DVI ĘRAUTUVI

šeštadienis, Birželio 2, 1923

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

i ANT NAUDOS.

10-tas DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
Rengia Lietuvos Mylėtojų Draugystė 

Cicero, III.

Nedėlioj, Birželio-June 3, 1923 m.
Bergmans Grove, Riverside, III.

Pradžia 10 vai. iš ryto.
Kviečiame visus atsilankyti ant musų iškil

mingo Pikniko. ' ' ■ •

Kaunas. [Musų korcsp.] — 
Lietuvos bolševikai šio Seimo 
rinkimų kampanijoj dėl val
džios regresijų ir kitų kliūčių 
(stokos lėšų) nebeparodė to
kio akting-umoj jkiAiip kad jie 
veikė paleistojo Seimo rinki
mų metu. Buvusiojo .Seimo 
rinkimų kampanijoje jie kad 
ir pačiam Kaune buvo suren
gę du 
salėje.

viešu mitingu Rotušes 
Kelis sykius gana gau

blį vo išlipdę Kauno 
bei priemiesčių sienas 

atsišauki-

Populiariška Krautuvė
Laikrodėlių, deimantų žiedų, fonografų ir 

įvairių prekių.

Jeigu rengiesi vesti, tai ateik su savo mylimąją 
mano krautuvėm žiedų pasiskirti arba puikų laikro
dėlį nusipirkti. Taipgi čia gausite gražinius sta- 
lavus peilius, šaukštus ir tt. Pirkdami pas mane iš 
virš minėtų prekių, sučėdysite 25% arba 25c nuo 
kiekvieno dolerio ir gausite gražias prekes—daiktus.

miesto 
ir tvoras įvairiais 
niais bei sieks uliniais plaka
tais. Gi dabar rytoj jau 12 ge
gužes — pirmoji ’ balsavimo 
diena, ir ligi šiol jie tesuge
bėjo išmėtyti ir vienur kitur 
išllipdyt mažo formato lape- 
lius-atsišaukinius. ,

Paskleistieji jų lapeliai nors 
ir maži, bet užtat savo turiniu 
net perdaug skambus. Tuose 
lapeliuose Lietuvos bolševikai 
piršdami balsuoti tik už “Dar
bininkų Kuopų” sąrašus, visas 
kitas partijas maišo su dumb
lais, užvfis Įrlaugjiausiai (social
demokratus. Pastaruosius jie 
keikia socialpardavikais darbi
ninkų jėgų skaldytojais, net 
darbininkų skerdikais.

Kaip matote, lietuviškieji 
bolševikai savo nuodėmes su
verčia ant socialdemokratų.

—Liet, darbininkas.

Krata

Lietuvių Rakandų Krautuvės
BARGENAI

S. L. FASIONAS CB.

Skėmonys (Utenos apskr.)
27 d. balandžio Utenos žvalgy
bininkas fcu Skjčmonių mili-

Visados didelis pasirinkimas fonografų ir savo 
žmonėms parduodu lengvoms mėnesinėms išmo- 
kestim.

Rekordai visokiose kalbose, greitas ir manda
gus patarnavimas. Kviečiu brolius lietuvius prie 
saviškio.

nių sodžiuje pas Juozų ir Ignų 
Gutauskus. Jieškojo komunisti“ 
nes literatūros, pas Ignų Gu
dauskų ir ginklų. Nieko ypa
tingo neradę išsidangino. Bet 
vis tik Ignui G. liepė važiuot 
Utėnon ant tardymo. Iš Igno 
G. phėme kelius senus nume
rius “Darb. Gyvenimo.” Kele
tą knygučių, kaip antai: “Blu- 
das,” mat, žvalgybininkas nėra 
susipažinęs su jų turiniu.

JUOZ. F. BUDRIK,
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

P. S. Katalogą save krautuvės siunčiu visiems 
dovanai.

SIETUKUS IR AUDROS DURIS

Mes dirbame durų sietelius porčių sie
telius ir porčių langus ąnt orderio

Syki įdėtos — visuomet gatavos. Jus 
padarysit permainą iŠ vidaus.

Vasarą ir žiemą durįs sujungtos į 
vieną

Mes turime kai kurias duris su juodo 
drūto sieteliais

Su galvanizuoto drato screen sekcija 
$8.75 ir augščiau

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS

NUTEISĖ KUNIGĄ.
Skriaudžiai (Mariamp. ap.) 

Skriaudžių klebonas Višniaus- 
kas, 16 d. balandžio š. m. Tai
kos Teisine, gavo atsisėsti ant 
teisiamųjų suolo ir tapo nu
teistas penkioms paroms ka
lėjimo, arba, pakeičiant pini
gine bauda, dvidešimts pen
kiais litais.

Mat tas krikščionių agentas, 
neapikęsdann?3 žmogaus sąži
nės laisvės, darė bandymus ją
ją išplėšti: sutikęs laisvamintį 
žmogų, kantrumo pritrukęs, 
kaip koks kaimo pusbernis 
griebė už krutinės, ir stum
dydamas visaip burnojo, už ką 
ir buvo teismo pasmerktas.

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

MAJESTIf
FItmeatrB’V

Monroe gat. arti Statė bepersto- 
ginis Vodevilius šešfad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). Šėlin. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Dabar siūlome labai pigiai įvairių 
aržuolinių ir kitokių medžių ledau- 
nes — ico boxes 
kaip šitas tik

Puikiau
sios “Fluor

Lampos” 
paskutinių 
fasonų —

madų — ja
poniško sti 
liaus 
pigiai 
už

$10

■

$19.95
Bogės — vaikų vežimėliai — mažų 
ir didelių šaižų su paredkais, dabar 
labai pigiai AJ14 QE
— tiktai * "

■(lažiniai pečiai su baltomis durimis 
i— 4 virimo vietos — visokio didžio 
— kaip šita — numu. .00
zmta — net uz V

taip 
net

Valgomojo kambario setai. Labai numažin

ti, kaip “Queen Anne” $49.00 
ir kitokie net už

Kuknims setas. Gražus rundmas 
aržuolo stalas ir krėslai pritaikyti. 

Įvairių kitų varsų — $9.95 
kaip tokis tai

Šita proga nepagriš, pirkite dabar Sutaupysite dabar 
Cash arba mėnesiniu išmokesčiu

k

K---- -ySĘVARD 975į. STOVfc5 J?HJmrcF chm.?uITES &
4262-64

PHONE L

METINIS PIKNIKAS
RENGIA BRIGHTON PARKO L. A. IR B. KLIUBAS

Nedėlioj, Birželio 3,1923
JUSTICE PARK DARŽE

Archer Avė., Keene Avė., Willow Springs, Illinois 
Pradžia 1 vai. po pietų. Tikėtas 50 c,

• Muzika J. POCIAUS, Trio Syncopating Orkestrą.
mkit bile karą iki Archer Avę., ir persėskit ant “Archer-Cicero” iki City limits. Paskiau Joliet karą iki 
laržui.

R

EKTRA! EXTRA!

Rengiamas Parapijos po, vardu Motinos Dievo Šidlavos Lietuvių 
Tautos Katalikų

Subatoje, Birželio 2 dieną, 1923 nu
PARAPIJOS SVETAINĖJ, 3501 SO. UNION AVĖ.

Pradžia 7:30vai. vakare
Taigi, gerbiama visuomene: esate kviečiami kuoskaitlingiausia atsilakyti j šj taip gražų Gegužinį 

Balių, nes prie gražios muzikos galėsite smagiai laiką praleisti. Bus prakalbos ir juokai.
Kviečia visus KLEBONAS' IR KOMITETAS.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylaa visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus h kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, lai
mų ir biznių, ar uitraukiant mor- 
gičiua.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 Se. Halsted St
Valandos} nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarą, išskyrus utarninka 
ir ketvergį. Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fartuur, ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmaestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

< S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 3560"

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

***www***^^**** ■ — ““Į— -»-■■■ >1 n>rw-> ~U-1LI-

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lieti vyt Advokatą* 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn SU 

Telephone Randolph 5584 
▼akaraist 10736 S, Wabaab Avė.

Tai.: Pullnaųn 6877. i

2510-16 Archer Avenue

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Bouis Avė.

CHICAGO. ILL

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laiką ir pinigus

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

KODĖL?
PIETUS —

8) —, VAKARAS.
TODĖL, ^AD

to, žmogus be Salutaro

2)

Douglas Products Co.
“Geresnes lentos ir medžio 

išdirbyste pįfiiąu”

Phone Victory 6545

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes gąlesime paaduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą T ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $3^.50, $37.50, $-12.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardin.es rainpropf kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50. ! ~ '

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. {ėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 1Q vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakąre,

3ALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

1) — RYTAS —

Diena be ryi 
negali būt!

TRYS DIENOS LAIKAI.

1) — Salufaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

SVEIKATA
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkąi. 

Klausiate aptiekose arba prie f
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO

1707 S, Halsted St Chicago, Illinois.

NEW CITY PHARMACY
prie

Dar nelabai se
nai kaip ji yra 
atidaryta 
3327 So. Halsted
St. Mes turime 
šviežų staką ir 
musų kainos yre 
žemesnės ' negu- 
kur nors kitur. Mes išpildome visus 
receptus teisingai ir atsargiai. Ir 
užtikriname publikai pirmos klesos 
patarnavimą.

New City Pharmacy 
LIETUVIŠKA APTFEKA 
John Malakauskas, R. Ph. 

3327. So. Halsted St., Chicago, 111.

GRABOKIUS IR
Balaamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. • '

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

PLUMBERlO IR APSiLDYMO
ĮTAISYMAI

olsclio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdfnimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATP.4G
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halafcį
Telephone Havmarket 1018

bardin.es
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KAIP BANKAS
DARO SAVO
INVESTMENTUS

Važiuojančiyjy Amerikon 
domei TAUPUS ŽMOGUS'

Tą jus lengvai galite desižinoti nuo jūsų 
bankininko. Tai nėra jokios misterijos ta
me. Bet neteisingi brokeriai ir jų* agentai 
ahelnai sako žinonieins neteisingas pasakas 
apie uždarbį padaroma bankų. Bet faktas 
pasilieka, kad kiekvienas žmogus su keliais 
šimtais dolerių gali investuoti savo pinigus 
į tą pačią klesą apsaugos, kaip bankos kad 
daro.

Pavyzdžiui — bankos investina milijonus 
dolerių į pirmus morgičius ir pirmo inorgi- 
čio auksinius bonus. Kodėl jus negalite tai 
daryti? Jūsų investmentai tuo budu nepra
žus, kaip pinigai duodami neteisingiems 
brokeriams arba jų agentams.

Del tolimesnių informacijų apie saugius 
investmeutus pasimatykit su pp. Grisius, 
Macikas arba Sudrinka musų bankoje.

Kongreso narys A. L. Sa- 
bath atsiuntė nuims ir prašo 
paskelbti važiuojančiųjų Ame
rikon žiniai sekamą:

Pastaruoju laiku teko suži
noti, kad kai kurios laivų kom
panijos ir jų agentai gabena 
iš Europos daug emigrantų j 
Kanadą, Meksiką ir Kubą, įkal- 

/ bedami jiems, kad iš lų šalių 
jiems lengva jau t busią įva
žiuoti j Jungtines Valstijas.

Laikau savo pareiga pra
nešti tokių emigrantų gimi
nėms, gyvenantiems jau Ame
rikoj, kurie stengsis gauti čia 
valdžios leidimą įvažiuoti to
kiems emigrantams į Jungti
nes Valstijas, kad imigracijos 
įstatymai dabar yra pakeisti 
ir kad jokis ateivis nebus įleis
tas j Jungt. Valstijas, jei jis 

/ ar ji nebus išgyvenę minėto
se šalyse (I. y. Kanadoj, ar 
Meksikoj,i ar Kuboj) inažiau-

Mrs. a. mighnievigz-vidikiene
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.
0 * .V.Kapitalas ir perviršius

51,250,000.00

Narys Federal Reserve

«L.CS.” Trisdešimts metu Konservatiškai Vedamas Bankas
~r • .........m..... ■■■ i ..... w..... ..... *IM"*. 11 - . ~ ~ - - - - --Z--------

Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praklakavu- 
si Pennsylvani- 
jos l’gonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagclbą.

Valandos nuo 'i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo G iki 9 v 
v^kare\

Dr. Herzman kraustosi iš senoc
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN=^

Peoples
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

šiai penkerius metus . Bet. (Liąi
ir tada, jei jie bus c n išgyve
nę penkis metus, nę 1U ') i K
įleidžiami, jeigu ne.’! 
gracijos įstatymą, t

’! i k s nri-
i j s: I.- i . Į 1 •

patvarkymu iu'k:Jas ui iii ..
Kiek man teko su /indi, no-

rintienis važiuou Ain( i i!’ .i

žmonėms agentai /plako IK'
kad atvažiavę į Ka: d J i, ; i j,.i

Meksiką, arba Kubą jie liaim
pa laiką ten pabuvę j jaskiii jau Tamsta ga'i patapti savin’nku namo {nešdamas tik 

‘'151' 00 ir mokėdamas po biskį kas mėnuo.TIK PAGALVOK!
CHICAGO

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

Padekit Sava Depozitą

busią įleisti į Jungtines Val
stijas. Tai neliesa, ir todėl 
Amerikoj gyvenantieji jų gi
minės turėtų jiems apie tai 
pranešti, kaip dalykas yra. 
Vienintelis kelias atvykti 
Amerikon tai per kurį nors 
Jungtinių Valstijų portą ir tą
ja sąlyga, kad atvažiuojanty
sis butų apsirūpinęs reikalin
gais įleidimui dokumentais — 
pasipurtais su Amerikos 'kon
sulų vizomis.

Kongreso Narys
A. J. Sabath.

BUK NEPRIKLAUSOMU — “įsigyk Namą Elmore Budu”
Kam mokėti rendą iv neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo

kėti už nameli ar dvieju gyvenimų budinką. , ;
Išpildyk šią atvirutį ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamštai pilniausių infor

macijų niekuonu Tamstos nesurišdąnii.
PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKĘ

□ South Side □ North Side □ Nnrthwest Sidc □ Suburban 
Atitirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmore & Co., 29 So. La Šalie St.

RUSIJO
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojai, ehi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Eg&s, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
_ , _ . j 3110 arba 0375Telefonai. •/) Makt; Drexel 950 

k Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

Pirm birželio 10 d. Visi 
depozitai dėl taupymo 
accounto padėti pirmiau 
tos datos gaus nuošim
čius nuo birželio 1 d.

CENTRAL MANl’FACTURSNG
DISTRICI BANK bde koKią ligą, 

Atvažiuokite kad

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, nyuzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei mų/Jkališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkaš tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

OTięns
4729 So. Ashland Ave^ 2 Ishos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

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

Tel. Pullman 5432

1112 West 3ath Street

Clearing House

Bankas

Bankas kuris 
pagelbsti cit 

pirmyn.

Kodėl Žmones Lanko Bankas

/”■ —----------
d Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

! Geriausi AMERIKOS IR EURO*
• ROS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

te
Privatinių
Ligų -
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy- . 
dymą . .

DR. B. J. ROSS
35 South uharborn St. 

(Kampas Monroe ii Pearborn Stj 
Imkite elevaitųiių iki 5-to augiu: 

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- j 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj( i 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. : 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJK Į 
PAČIOJE VIETOJE.

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

k_________________________________ ________ _____.... _____z
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DR. A. J. BERTAŠIDS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedčlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1G99

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.

Bankas paprastai yra pasirenkamas jų 
kostumerių už jo tvirtumą ir saugumą ir už 
jo teikiamą patarnavimą.

Juo didesnis yra jo tvirtumas, saugumas 
ir patarnavimas, tuo didesnis yra jo depo- 
zitorių skaičius.

The Sock Yards Savings Bankas su pasi
didžiavimu pažymi tą faktą, kad 25,000 
žmonių depozituoja savo pinigus čionai.

Kokia gali būti geresnė rekomendacija 
už jo Tvirtumą, Saugumą ir Patarnavimą. 
Ar tas dar nepatvirtina užtektinai pasitikė
jimą kurį mes paduodame? Ar jus irgi ne
norėsite, kad jums buų patarnauta turint 
su mumis bankinius reikalus?

The siogk Yords Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų 

Nerviškų 

Atkaklių

Privatiškų

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Z"- .............................■—.1 I |

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS

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

Phone Canal 0257
\_____ __________________ -

DR, M. L STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4601 So. Ashland A*e,

Tol. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir G iki 8. Ned. 10 iki 12
* Namai G641 S. Albany Avė. 

Tel. Ppospect 1930 
Valandos pagal sutarti.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chica&o, III.

Ir visas komplikotas li
gas aš pasekmingai iš gy
džiau tukstančiuš kenčian
čių žmonių.

A. L DAVIDOHIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Ken^ood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare, ir

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Telefonas Boulevdrd 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

....  J H IĮ —— 
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 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Dr. ^audee Kaho 
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.
k- ...... Wl ■ ■ ■■■■-I-. IIUlZ

U1L --- - - - - ...   - - -j:--------------- - - ..
r ------------------------------------------------

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicag®

Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

ELEKTRA
šviesą Ir pajiegą suvedame | senus Ir naunti namais, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje (

THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. !
A. BARTKUS, Eres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101„1892. Chicago.

Dr. Whitney
>,175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
' Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 Iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsįnkitės Naujienose

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju priemdym o 1< i e Ne
viename atsitiki- 
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

1
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
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NAUJIENOS Toliaus Brooklyno laik
raštis rašo:

VubUahad «icept Suday by 
Che Lithuanian V«w« Pnb. C*, Ine.

•dtor E Grigaiti!

South Hautfa išimt 
Chicago, UI.

Talephono RooMvalt 8501

Subscription Ratai 
58.00 per year in Canada. 
17 00 per year outiide of Chicago. 
18.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered ae Second Claae Matter 
tiarch 17th, 1914, at the Port Office 

Chicago, II}.. «mdar th» act of 
klarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•etatsadlaniua. Leidžia Naujienų Ben- 
droyi, 1789 Scr. Halrted St., Chicago, 
UI. — Telefonam Roosevelt 8600.

1.50 
.75

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metams . ..... .................  $8.00
Pusei metų ...;________
Trims minasiams
Dviem mėnesiam . -----
Vienm minėsiu!

Jhicagoje per nažiotojiMU
Viena kopija - __ 8c
Savaitei - 18c

tfinesiul________ - __ 76c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

partu:
Matams____ $7.00
Pusei metų ____ _____________ 8.60
Trims mėnesiams 1,75
Dviem mėnesiam --------------- 1.25
Vienam mėnesiui ______________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ..__ _________________ $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams________ _____2.00
Pinigus reikia siųsti paiito Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Badas ir 
maištai.

Ruhro srityje buvo kilę 
dideli darbininkų streikai dėl 
nepakenčiamos brangeny
bės, kurių iššaukė markės 
kurso kritimas. Tuos strei
kus komunistai mėgino pa
naudot savo politiniems ti
kslams ir ėmė varyt agitaci
ją už “darbininkų valdžios” 
įsteigimą.

Kadangi Ruhro strityje 
francuzai yra panaikinę vo
kiečių policiją, tai apsigink
lavusiems komunistų bū
riams pradžioje buvo labai 
lengvai kai kuriose vietose 
nuversti miestų admlms* 
traciją. Bet darbininkų uni
jos pasipriešino komunistų 
siekiams, ir prasidėjusioji 
“revoliucija” kaip bematant 
susmuko.

Aišku, kad unijos ir nega
lėjo kitaip pasielgti. Kas bu
tų iš to, kad francuzų oku
puotose vietose darbininkai 
butų įsteigę savo adminis
traciją, priešingą Berlinui? 
Tą administraciją butų urnai 
sutrempę generolo Degout- 
te’o kareiviai ir po priedan
ga “tvarkos palaikymo” 
francuzai butų paėmę Ruh
ro srities valdymą į savo 
rankas, — apie ką senai sva
joja Francuzai militaristai.

Vokietijos darbininkai ne
apkenčia savo išnaudotojų, 
bet jie nėra taip žabali, kad 
ant keršto savo Stinnes’ui 
eitų Franci jos militaristų 
pagelbon.

Varžytinės dėl 
konsulo vietų.

“Vienybė” buvo gavusi ži
nią, kad Liėtuvos valdžia 
paskyrusi adv. J. Lopatto 
Lietuvos konsulu į New 
Yorką, o Dr. J. Bielskį — 
konsulu į Chicagą. Bet da
bar ji praneša, kad pirma
sis atsisakęs nuo konsulo 
vietos, o antrasis norįs pasi
likti New Yorke. Vieną 
konsulo vietą norįs gauti p. 
Tvkistąuskas, kurio darbas 
VVashingtone “ant plauko 
kabąs”.

“Tarpe tų kandidatų (į 
Lietuvos konsulus. “N.” 
Red.) labai meiliai žvilg- 
čiojąs akute p. Račkaus
kas, — na, ir p. Vinikas 
esąs būt ne pro šhlį New 
Yorke (New Yorkan? 
“N.” Red.) patekti.”
Jeigu prie šitų asmenų 

pridėti visus kandidatus, ku
rie randasi Chicagoje (o jų 
čia visas legionas), tai kom- 
peticija dėl dviejų konsulo 
vietų darosi ląbai didelė.

Mums išrodo tečiaus tru
putį keista, kad “Vienybė6 
gana aštriai kandžioja vieną 
stambiausiųjų savo partijos 
vadų, p. Račkauską. Ar čia 
tik nebus konkurento pavy
dumas?

Apžvalgai
“AM. LIET. TAUTINIS MENO 

TEATRAS”.
“Naujienos” gavo iš New 

Yorko laišką, po kuriuo pasirašo 
“National American Lithuanian 
Art lįheatre”. Jame pranešama, 
kad Lietuvos Atstovo ofise įvy
kęs susirinkimas “meno teatro” 
įsteigimui. Sumanytoja esanti 
p-ia Usell-Angeles, buvusioji 
Elena Useliutė iš Mt. Carinei, 
Pa. Per devynerius, metu s ji tu
rėjusi ryšiu su Amerikos teatru 
(kuriuo?).

Nežinia kodėl laiškas yra pa
rašytas anglą kalba. Jeigu jo 
tikslas buvo v supažindinti su 
“meno teatro” sumanymu - an
gliškai kalbančiąja publiką, tai 
jį reikėjo rašyt visai kitaip. Vie
na, jo kalba turėjo būt daug ge
resne. Laiške^ pa v. sakoma:

“Only Lithuianians are to 
be used as artists. A s soon 
as the initial funds are sub- 
scribed... A play will be pro- 
duced in English and it wi‘ll 
be brought to you vvhenever 

x you muy be... New York, Chi- 
"čųgo, Bridgeport, Shenandoah, 
anyvvhere i n the United
States where there is a Lith- 
uanian colony. So everyone 
vvill be able to see ant to know 
exactly what the Art Theatre 
is and to know exactly what 
we, the American Lithuanians, 
are doingin this direction.”
Kiekvienam aišku, kad laiško 

rašytojai nesugeba laisvai iš
reikšti savo mintis anglų kalba.

Paskui — laiške nereikėjo mi
nėt kai kuritj dalykų. Jame pa
rašyta :

“Propaganda is easily dis- 
tributed through the theatre 
as has been demonstrated, 
by the Russians in t-heir Art 
Theatres--- one of which
recently visited the United 
States. France by hers, and 
even the Ethiopian (Ameri
can Negro) by theirs. It re- 
mains for us to be the lašt to 
undertake such a movement.”
Kam reikėjo kalbėt apie “pro

pagandą”, kuri gali tiktai at
stumti kiekvieno amerikono sim
patijas nuo to sumanymo?

Pagalinus, kuomet laiško au
toriai rašo apie rusų “Meno Te
atrus’, tai jie parodo, kad jie ne
žino, jogtei Rusija teturi tiktai 
vieną teatrą tuo vardu. O kuo
met jie stato greta garsiosios 
Maskvos meno įstaigos — Ame
rikos negrų teatrą, tai bi kas 
gali paabejoti, ar jie yra kom
petentingi spręsti apie teatro 
vertę.

Kreipiantis tokiu laišku į 
Amerikos'publiką, jo turinys ir 
forma turėjo būt juo labiaus ge
ra^ apgalvoti, kad jo autoriai 
jungia savo sumanymą su ofi- 
cia'linės Lietuvos Atstovybes 
ofisu. Iš šito afiso neprivalo iš
eiti joks daiktas, kuris' galėtų

pastatyt ant juoko lietuvių var
dą.

Kai dėl paties sumanymo, tai 
tenka pastebėti, jbgei jisai išrot 
do gana naivus. Kai kurie te
atrą mėgstantys asmens tur-but 
pamatė, kaip vaidina garsioji 
Stanislavskio kuopa, ir jiems 
taip patiko, kad jie sumanė pa
tys organizuot tokį pat teatrą. 
Panašiai esti su mažais vaikais, 
kuomet jie^ prisiskaitę pasako
jimų apie kovas su indijonais, 
nusiperka už “kvoteif’ šautuvą 
ir eina “indijonų medžioti”. 
Laiško rašytojams ne motais, 
kad tokie dalykai, kaip rusų Me
no Teatras, tegali atsirasti tik
tai kaipo ilgo kultūros vystymo
si ir daugelio metij sunkaus 
darbo vaisius.

Ažuot mėginus tuojailš pa
tapti tokiais, kaip genialiai ru
sų teatro darbuotojai, musų mė
gėjai artistai padarytų geria u s, 
kad jie pasistengtų sutvert bent 
šiek-tiek pakenčiamą lietuvių 
teatrą. Bent tokį, kaip viduti
niškas angliškai kalbančių žmo
nių teatras Amerikoje!

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

PRIE “BENDROJO FRONTO” 
ISTORIJOS.

kumentas ir jie buvo paklausti, 
ar komunistų internacionalas 
tikrai laikosi šitokios nuomo
nės apie “bendrąjį frontą”, tai 
p. Radekas atsakė, kad taip.

Taigi nėra jokios abejonės, 
kad vienybės judėjimas prasidė
jo darbihinkų .masėse visai ne 
komunistų dėka. Kai tas judėji
mas jau buvo pasidaręs stiprus, 
tai komunistų vadai sumanė 
prisidėti prie jo. Bet jų tikslas 
buvo ne darbuotis vienybės rei
kalui, o tiktai išnaudot tą judė
jimą savo partijos interesams.

Maskvos įsakymas buvo toks: 
nors mes ir nepritariame darbi
ninkų vienybei, bet mes turime 
apsimesti vienybės šalininkais, 
kad galėtume gauti naujų pase
kėjų tose organizacijose, kurios 
jau nebesiduoda mums suskaldy
ti.

žodžiu, po “bendrojo fronto” 
obalsiu komunistai pasiryžo to
liaus varyti savo senąjį skaldy
mo darbą. Ir jie tebevaro jį iki 
šiol, — šmeiždami ir keikdami 
socialistus, kurstydami darbi
ninkų unijose suorganizuotąsias 
mases prieš unijų vadus, ir t.t.

Kuris gi padorus žmogus’ gali 
dėtis su tais jėzuitais prie ben
dro darbo?

būtent, >pifpasakojas, kad se
suo Teodora gyvenus labai pa- 
laistuvingą gyvenimą Veneci

joj ir Romoj, turėjus neleisti
nų santykių su vienu pralotu, 
kurs nevengęs nū jokių prie
monių, kad tik atsikračius nuo 
savo konkurento, vienuolio 
Cerrone.

Bylą pradėjus tardyti, teis
mas atsižvelgdamas į tai, kad 
ta skandalinga byla 
“visuomenės dorai pakenkti,, 
nutarė tardymą daryti tik už
darytomis- durimis, vadinas 
teisino ruman pašalinių žtno-

Redakcijas Atsakymai
C. Malachc-wskiui, Pcoria. 

— Griiži tamstos dainuškėlė 
“Malda siratos”, bet šią gady
nę dainos kitaip rašomos ir 
dainuojamos. Ncsuvartofeime.

Ten buvusiam. — Apie tas 
išleistuves jau buvo laikrašty* 
j e rašyta, jjad just) žinutes šį 
kartą negalėsime sunaudoti.

Kiek Lietuvos studentų-> 
Vokietijoj. MANĖ KAO

NUGARA PERLUS
1922Vokiečių apskaitymu, 

melais Vokietijos augšlosiose 
mokyklose buvo 514 Lietuvos

Niekas negelbėjo kol ji ne
pradėjo vartoti Lydia E. 
Pinkhąm’s Vegetable Com- 
pound.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. '

SEVERAS

Vdrloįdnjas qho ąiežli, išberin]di 
ir Ųiol^iu odirjės lijos.

fTAINA OOc 

l^ldUskiic pd» dptfelępHti#,

1^
W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIO5, IOWA

“Kuomet n
Mrs. Posluszny, 1

10 vaikas gimė”, sako
St., Bay 

Michigan, 
?reit pra- 
vaikšeioti.
susirgau,

City, 
“Aš pe

Aš taip r 
kad ir gyvenimas 
ir.m nusibodo ir 
taip nusilnau, kad

Paskutinėje, savo konvencijoję 
Amerikos Socialistų Partija nu
tarė ir toliaus dalyvauti Pažan
gaus Politinio Veikimo konfe- 
rfencijose, kurių tikslas yra su
vienyti darbininkų jiegas politi
nės kovos dirvoje ir, kur gali
ma, įsteigti atskirose valstijose 
Darbo Partiją. Priimdamas ši
tokį nutarimą, socialistų suva
žiavimas tuo patim nusistatė 
prieš dalyvavimą tame suva
žiavime, kurį šaukia Farmer- 
Labor partija liepos mėnesyje 
Chicagon, kadangi ši partija yra 
pasitraukusi iš Pažangaus Poli
tinio Veikimo konferencijų.

New Yorko konvencijoje So
cialistų Partija, be to, atmetę 
komunistinės “Darbininku Par
tijos” kvietimą sudaryti kartu 
su jais “bendrą frontą”. Atsa
kydama į “Darbininkų Partijos” 
sekretoriaus, p. Ruthenbergo,. 
laišką, konvencija pareiškė, kad 
ji mano, jogei komunistai veid
mainiauja, kviesdami socialistus 
“vienybėn”; su veidmainiais gi 
bendrai veikti negalima.

Socialistų konvencijos atsaky
me yra įdomi ta vieta, kur ap
rašoma komunistinio “bendrojo 
fronto” istorija. Jisai nurodo, 
lj.ad patogiausiu proletariato 
vienijimui laiku — butent, tuoj 
po-karo ■— komunistai dėjo vi
sas pastangas darbininkų ju
dėjimo skaldymui. Maskvos in
ternacionalo įsakymu tas, skal
dymo darbas buvo^vedamas vi
sose šalyse. Kuomet tęčiaus 
darbininkų organizacijos kuone 
visur, ačiū komunistų pastan
goms, suskilo ir darbininkų ma-r 
sės, pamačiusios skaldymosi pra
gaištingumą, ėmė reikalaut vie
nybės, tai komunistai staigu su
galvojo “bendrojo fronto” obal- 
sį. Ar dėlto jie sugalvojo jį, 
kad jiems rūpėjo darbininkų vie» 
nybė? Paklausykite, kaip aiš
kino tą obalsį. vyriausioji komu
nistų įstaiga, ‘trečioj o interna
cionalo” Vykdomasis Komite
tas, savo oficialiniam pareiški
me, priimtam už keleto mėnesių 
prieš Berlino konferenciją, 1922 
m. balandžio mėnesyje, kur bu
vo susirinkę visų trijų interna
cionalų atstovai. Vienas to pa
reiškimo paragrafas skamba 
taip:

i

“Trečiojo Internacionalo 
draugai, Europoje eina judėji
mas dėl bendrojo fronto. Ne
svarbų,ar mes pritariame jam, 
ar ne; musų taktika verčia 
mus taip elgtis, kad išrodytų, 
jogei mes pritariame jam; 
bet mes kviečiame komunisti
nes sekcijas visoje Europoje 
dalyvauti bendrojo fronto 
steigime, ne tam, kad įvyki
nus jį, o tiktai tam, kad tie
siogine propaganda sustipri
nus komunistus viduje tų or* 
ganizacijų, kurios dalyvauja 
judėjime.”
Kuomet augščiaus paminėto

je Berlino konferencijoje komu-; 
nistų internacionalo atstovams 
buvo pakištas po nosia šitas do-

įvairenybes
Vienuolio ir vienuolės byla.

Romoj (Italijoj) kriminali
niame teismo įvyko labai sen
sacinga byla. Skundėja buvo 
vienuole sesuo Teodora, o kal
tinamasis — vienuolis 
rone.

Cer- 
Liudininkais buvo pa

upio du šimtai įvairių 
žmonių — kardinolų, 

pralotų ir kitokios rųšies dva
sininkų, taipjau senatorių, par
lamento ■ atstovų, valdininkų, 
laikraštininkų, vienuolių ir se
serų. ‘ /į

Jauna, graži sesuo Teodora 
skundėsi, kad vienuolis Cer
rone, su kuriuo juodu abudu 
bendrai vedę medicinos insti
tutą, pradėjęs 
liūtis, bet jif.įc 
įsiutęs už

jai. labai mei- 
mcilę atmetus, 

lai vienuolis Cer
rone parašęs ir paskelbęs bro
šiūrėlę, kurioj jis ją bjauriau
siu budu apšmeižęs. Ten jis,

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

R^ffles
,yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos'Hgalvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit llujįles.

Kaina 65 centai aptiekoso, arba už 75 centus prisiunčiamo 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RSCHTER & CO.
104“814 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. ♦

Persikėliau j savo namą
Po nuin. 1816 So. Halsted St. Užprašau savo draugus, kad ateitų i 
naujų vietų, nes padidinau savo krautuvę.

»nuzikališkų instrumentų naujausios išdirhystes: 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 miestu# 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

PuikusHupmobiteSpeoia
Delko kožnas vienas turi įsigyti Hupmobile? Dėlto, kad šitas karas yra 

geriausis draugas savininko; jis šutau pina išlaidas ant visokių dalykų.
Apie tai pasakys kožnas vienas mechanikas.

Norinti pamatyti šituos karus, ateikit pas mus arba pašaukit per telefo
ną, o mes nuVažiiiosim ir viską išaiškinsim kaip ii lengvai galit įsigyti.

6012-14 So. Kedzie Avė
BALZEKAS BROS tNOTOR SALE 00.

Phone Republic 3733
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iCUNARD 1 
f LIETUVON PER 10 DIENŲ 
s Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptonų ant;
* * Milžinų laivų
AQUITANI4 MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorkų kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly-; 

I vų burnerių. 3-čia kleca (i Piliau 
I $106.50, j Hambungų $11)3,50). Ka- 
I rėš taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southąmptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika- 

r lingu dokumentų atvažiuojantiems 
I keleiviams galite gauti nuo bile 
I agento. Reikalaukit. Jų yra ir ju- 
I sų mieste arba apielinkėj. ____-
I CUNARDl LINE 
I 140 NfryDcrborn 
i St. Chicago, III

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias 

visas dalis 
-Lietuvos 

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos

sa- 
86, 

North Rivėr, ties 46 gat
ve, pe*/ pietus/

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

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

1 Lines
171 W. Randolph St., 

ChicRgo, III.
arba Įgaliotieji agenai.

EKTRA!!!
Mes išdirbame visokios rųšies dėl 

krautuvių rakandus:
Groserniu, Bučern'ų, Ice Baxe’sius, 

S'aliuno Fixtures.
Lictuviij Kompanija

ARCHER REFR1GERATOR AND 
i STORE FIXTUR MFG. CO.
‘ 1952 Archer Avė.

Phone Victory 3677

c.su


šeštadienis, Birželio 2, 1923 NAUJIENOS. OM<S®0, Bt
VI. A

s

Musu Pačiu
Gerovei

Iš Mokslo Srities
■

Kaip Senovėje Žmonės Manė Api 
Žemę ir Visatą

Lietuvių Korporacijos 
Rakandų Krautuvės

[Tęsinys]
f

Ne visiems lietuviams yra žinomas dabartinis 
turtas ir stiprumas Didžiausio Lietuvių Banko 
Amerikoje. Ne visi turėjo galimybės prisidėti prie 
šio Banko, pirkti Banko serus ir t.t. *

Tečiaus dabar VISI LIETUVIAI gali taupyti 
savo pinigus šiame Banke ir tuomi kelti lietuvių var
dą, parodyti Amerikonams lietuvių tautjnj susipra
timą ir finansinę galybę.

TURTAS
UNIVERSAL STATE BANKO 

Jau viršija

$2.900,000.00
Tad visados remkite savo Lietuvių Įstaigas.
Sutraukime visus savo pinigus savo Bankų— 

UNIVERSAL STATE BANK.'
Galite gauti šio Banko knygelę su $1.00.

PER ŠI BANKĄ 
SIŲSKITE PINIGUS 

LIETUVON 
PIGIAU ir GERIAU 

NUEINA

Visi tu laikų mokslininkai tas 
Edtagoro nuomones palaikė. Fi- 
lolajus taip pat kaip ir Pitagoras 
geometrija remdamasis pripaži
no, kad žemė, saulė, mėnuo ir 
kitos planetos sukasi aplink, 
.mus paprastiems žmonėms, ne
matomą ugnį. Filolajus netu
rėjo aiškaus supratimo nei apie 
saulės padėtį, nei apie jos atstu
mą nuo žemės, nei apie jos di
dumą.

Kitų Pitagoro pasekėjų nuo
monių mes nežinom. Tos nuo
monės mums ateina labai ne
tiksliomis (neaiškiomis) vėles
nių filosofų citatomis. 

■ •

Arago dar mini senovės filo
sofus, kurie kartu su Filolajum 
priėmė žemės sukimosi idėją. 
Tai buvo pitagorietis Ektantas 
ir Sirakūzų Mikita. Prie jų Ara
go skiria ir vėliau gyvenusį ir 
kitai mokyklai priklausiusį filo
sofą Pontijos Heraklitą. Dar 
butų galima prie jų- priskirti ir 
Arehitą Tarentietį. Tačiau 
šiuodu pastaruoju manė kad že
mė sukasi vietoje.

dienų sistema graikų jšmir 
čiams nebuvo 'Svetima. Del k 
ji nei^siplėtė, kode! neįsigalėję 
dėl ko jų užviešpatavo klaidingi 
Pitagoro sumanytoji pasauli 
sistema? Taip įvyko pirmiau 
šiai dėl to, kad tų dienų sistemi 
priešinosi paprastam žmonių ma 
tymui, priešinosi tam, ką kiek 
vieno akys rodė. • Prie to da 
prisidėjo ir releginės stabmel 
džių pažiūros į pasaulį. Bet di 
džiausią ir nenugalimą pasiprie 
šinimą ši sistema sutiko iš kiti 
filosofų pusės, ypač garsaus se 
noves gamtininko ir išminčiau 
Aristotelio.

Plutarkas, gyvenęs nuo 50 lig 
140 metų po Kristaus, mini Ari 
starko nuomonę tik tiek, kiek j 
jam tiko Platono nuomones ais 
kinti, kurios graikų moksliniai! 
protavimui buvo pragaištingos 
Sulig Plutarko, Aristarkas sav< 
sistemą pastatė tik kaipo hipo 
tezę, o matematikas Selenkus 
apie kurį daugiau nieko nežinia 
skelbė, kad ši sistema yra pilna 
įrodyta.

tfurnifare. Rųg s. Stovės, Pionos.
1930*32 S. Halsted St. Phonographs. Paints. Handwur®. 4177*79 Archer Avė. 

nbar i9pi placi aOd 'General Household Goods coOncr oichmond st.

BARGENAI KASDIENA
Kiekvienas žmogus, kuris turi ųž dolerį sunkiai dirbti — Rakandų 

krautuvės pagelbės jam, jo sutaiipyt
tus. Iš šimtų bargenų, keletą žemiau talpiname kaipo pavizdžiu, kurie 
yra ypatingai reikalingi pavasario ląike.

PARDUODAME Už PINIGUS IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
Krautuves atdaros kas vakaras iki 9 vai.

perkant namams reikalingus daik-

GAS1NIAI PEČIAI
Kiekvienas moderniškas namas 
kalauja gesinio pečiaus Lietuvių 
Rakandų Krautuvėse, rasite desęt- 
kus įvairių madų ir išdirbysčių. 
Parceliuotų, baltai mėlini, pilki ir 
tt. Čia viena talpiname Sanico pe
čiu, kuris yra visas parceliuotas, 
užtikrintas nuo rūdijimo ir labai 
švariai jį galima užlaikyti pilnos 
mieros ovena. Vertas CE4 
$95 nužeminta iki

rei-

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

C1T1ZENS STATE BANK*
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYM4 TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULUS 

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

Empedoklis, gimęs* 444 m. 
prieš Kristų ir gyvenęs Pelopo
nese, parašė eilę poemų apie 
gamtą, kur greta kvailysčių 
yra ir visai teisingų spėliojimų. 
Empedoklis buvo pirmųjų seno
sios fizikos šalininkas ir dėl to 
pripažino tik keturis pasaulio 
elementus, būtent :ugnj, vande
nį, žemę ir orą, prie kurių jisai 
prikergdavo dar meilę ir neapy
kantą, kaipo jodomuosius ele
mentus. Vėlesnieji fizikai vie
ton meilės ir neapykantos pa
statė traukimo ir stūmimo pa
jėgas. Empedoklis griežtai nei
gė janiečių nuomonę, kuri pri
pažino medžiagos vienumą. ’Cl 
kai kurių Empedik'lio aiškinimų 
apie šviesą galima spręsti, kad 
jis buvo įsitikinęs kad žemė su
kasi, tačiau jis nemanė, kad že
mė eina aplink saulę.

Jūsų buvęs senas
Prietelig Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

sias kainas.
Su dvejom durim, 
po x
Su 3 durim,
po
Su dviem durim per
šoną ledą įdedama

Ir aukščiau

Yra geriausis Suvienytose Valsti
jose. Musų krautuvėse rasite de- 
sėtkus skirtingų madų, už žemiau-

$12.50
$19.75 
$19.50

vakare kasdien.

1152 Roosevęlt Road
CHICAGO, ILL.

f—..-......... ' *
Daktaras Henry M. Hunt
Antras augštas —• 189 N. Clark St. 
Turi daugiau kaip 25 metus paty
rimo gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.
Cataract, granulated blakstėnus, 
priaugimą nosies, ausų varvėjimą, 
apkurtimą, galvos užimą, katarą, 
skaudamą gerklę, pasididinusius 
tonsilus, praradimo balso, goiterį 
ir visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.
Akiniai pritaikomi per expertus 

Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Ne
daliomis 9 iki 12.V

Dabar Yra Laikas
Pirkti

1

Jūsų Plumingą - Apšildymo ir elektrinius
reikmenis, kol kainos dar nepakilo iki debesy

I & . . . i

Mes esame šiandien didžiausi pardavinėtojai 
naujo ir vartoto plumingo ir apšildymo reikme
nų. Priežastis tam yra, kad mes patįs perkame 
didelį apštį pinigais. Todėl duodame progą jums 
sutaupyti, nes mes patįs galime daugiau sutau
pyti pirkdami už pinigus. Mes prisilaikome sa
vo motto kainose. n

GERUMAS IR PATARNAVIMAS VISUOMET
Apskaitliavimą ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.
Namas tūkstančių bargenų

SohEIlis & Sons
2112-14-16-18-20 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Victory 2454-4356

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

,—     ................. .. . 7..........
Ofiso Telefonas TAT) LT A t)l)/A A T> Busto Telefonas 

Central 4104 Uit. JlI. A. I)I€vA!z t Armitage 3219

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 VVest Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų i? pagąl sutarimą.

Anaksagoras, Sokratas ir Pla
tonas, jvisi gyvenę po Empedok- 
lio ir Pitagoro mokinių, padarė 
didelį žingsnį atgal manydami, 
kad žemė nejudanti ir kad dan
gus kasdien eilę apsisuku aplink 
ją-

Platono ir Aristotelio mokinys 
Ponto Heraklidas (4 šimtm. pr, 
Kr.) nesutiko su savo mokytojų 
nuomone, bet pripažino žemę su
kantis aplink Saulę, kaipo apie 
centrą, ir tuo budu kai saulė į 
metus apeina eilę aplink žemę, 
ir planetos būna aplink ją ap
vedamos. Šitą nuomonę po 2000 
metų atnaujino astronomas 
Tycho Brahe.

Apie 160—125 m. prieš Kris 
tų darbavosi garsiausias astro 
nomas Hiparchas Nikejietis. J( 
darbus krūvon sutraukė ir sten 
gėsi patobulinti Klaudijus Pto 
lomejus (125—150 po Kr.). Ji! 
surinkęs savyje visų senovė! 
graikų filosofų žinias manė kaij 
ir Aristotelis, kad žemė negal 
judėti. Tą gamtos apsireiškimą 
kad visi daiktai krinta žemyn 
jis aiškino tuomi, kad žemė esan 
ti centras. Apie ją sukasi ar 
čiausiai mėnulis , toliau Merku- 
ras, Saulė, Marsas, Jupiteras ii 
Saturnas. Dar toliau esanti ne
judančių žvaigždžių sritis, už ku
rios yra toji pajėga, kur visą pa
saulį judina aplink centrą — že
mę. Savo mokslą Platomejus 
išdėstė veikale, kurs plačiai ži
nomas “Almagestos” vardu. Ta 
Almagesta apie pusantro tūks
tančio metų buvo vienintelis as
tronomijos vadovėlis, kuris.as 
tronomam buvo kaip šių dieni, 
krikščionims evangelija. Į j; 
buvo aklai tikima. Juo labiau 
kad jį rėmė naujai įsigalė 
krikščionių kunigija, kurios 
klausyti niekas nedrįso, nes 
klaužadas laukė kalėjimas 
laužas...

»

ne
ne

HANKAN JEWELRY & GRAPHOPHONE 00. INC
2209 W. 22nd St., netoli Leavitt

PRILAIKOME AKINIUS
COLUMBIA GRAFONOLAS
IR VISOKIE REKORDAI

Mes turime visokių deimantų, laikrodėlių ir auskarų.

Mes parduodame deimantus ir žiedus 25% pigiau negu bilę kitas kokis 
laikrodininkas.

Mes. importuojame musų deimantueHi^siai iš Europos.
Užlaikome visas Columbia mašinas ir rekordus.
E 7603 — Kaipgi gražus, gražus.
E 7868 — Iš Virbaliaus į Kauną.
E 7669 — Laukiniai.
E 7025 — Noriu miego.
E 4716 — Laiškas nuo Barbutės.

__li _

Natūra Guro Institutą
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiroprataą
Naturopathaa i

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

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

Theater Bldg., 2-roa lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

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

Tel. Lafayette 5698.
V.— —-- llliu’l I,,1. J IĮ I ■ Z

Po šimto metų gyvenęs Sa- 
moso Aristarkas buvo pirmasis 
graikų mokslinčius, kuris He
raklito nuomonę papildęs davė 
pradžią tai sistemai, . kurią 18 
šimtmečių vėliau išvystė Koper
nikas. Prie žemės sukimosi 
Aristarkas dar pridėjo, kad ji 
lekia ir apie saulę; saulė gi su
lig jo nejuda ir yra visatos cen
tre. Archimedas liudija, kad 
Aristarkas manė, kad žvaigždės 
yra be galo toli, į o sulig kitų 
liudijimo jis dargi mane, kad 
saulė yra ne kas kita tik arti
mesnė žvaigždė. Taigi, kaip 
matom, Aristarkas buvo kuone 
aplenkęs ir patį Koperniką, nes 
turėjo beveik tokias pažiūras, 
kaip šiandien kad turime.

Sutikęs smarkų pasipriešini
mą iš visų pusių Aristarkas ne- 
įstenge įsteigti savo mokyklą. 
Vienintėlis buvęs panašių pažiū
rų žmogus yra gyvenęs II šimt, 
pr. Kr. — matematikas Selen
kus. Be abejojimo senovėje bu
vo ir daugiau Koperniko pirm- 
takunų vėlybesniais laikais, tik 
jų raštai žuvo, nuo ugnies žu
vus garsijąjai Aleksandrijos 
bibliotekai. Iš nedaugelio išli
kusių raštij aišku, kad musų šių

Tačiau ne amžinai tvėrė ta! 
jų įsigalėjimas. Prasidėjo at 
gimimo laikai. -Iš pradžių bai 
liai, bet toliau drąsiau atgimim< 
laikų darbuotojai skelbė senas 
bet tų laikų gyventojams dar ne 
girdėtas pažiūras, kurios gąh 
gale sugriovė aklą dvasios slėgi 
mą. Tų veikėjų tarpe buvo Ga 
liiejo Galilėjus, o prieš jį garsu 
sis Mikalojus Kopernikas, šii 
dviejų mokslininkų pastangomii 
sugriauta AUnagestos viešpata 
vimas, o jo vieton pastatyta se 
nosios Aristarko pažiūros, ku 
rios ilgus amžius buvo užmestos

Koperniko mokslas buvo iš
dėstytas šiose knygose, kuriost 
buvo liečiama žemės ir planeti 
judėjimas, metų atmainos, žvai 
gždžių padėtis ir t.t. Tos knygo! 
vadinosi: “De revohisionibus or 
bium coelesticum” (Apie dan 
gaus kūnų sukimąsi). Tiesa, Ko 
perniko sistema kai kur skirias 
nuo šių dienų sistemos, bet vii 
tik ji padarė gerą pradžią, kuri: 
remiantis išsivystė šių dienų si 
stema.

t
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Pranešimas
Plačiai pagarsė- 

' jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 

į stas A. Voitkeyi- 
| Čius pagrįžd iš 
| Lietuvos ir savo 
I fiame 636 W. 18 
’ St., Chicago, III.

atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

Kalbame
Ateikite ir pirkite. Mes parduodame ant lengvų išmokėjimų.

LIETUVIAI PRAŠOMI ATSILANKYTI Į MUSŲ 
KRAUTUVĘ

Kada turite reikalą atnaujinti savo namą, tai 
yra reikalinga visokios jnalevos dėl malevojimo ir 
popieros dėl popieravimo sienų.

Mes užlaikome viską įcas tik yra reikalinga prie 
namų, visokių įrankių ir daiktų, kurie kiekvienam 
yra reikalingi.

Mes suteikiame mančĮagų patarnavimą 
nam. Kainos yra žemesnės negu kitur.

Guldei! and Petkus
1841 W. 63rd Street,

s. CH1CAC0'

kiekvie-

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
■m i Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nesirkite if nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Pa|ng,' kuris supranta jūsų padėjimą, kuria 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastĮ Nenuodinkittf savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
Silną egzaminącija. Jūsų kraujpa ir šlapumas, thri būti 

iegzaminuoti su mikroskopų ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslė*, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasldic inusios kraujagyslės, ’ **''
mo, lytiški, ” ' ’ ' ’
įteikia spež . . r. r

Serum

chroniško silpnu- 
jums gal būt

Elektra.

:ų ligų arba kraujo užnuodljimo 
žtialio gydymo. . - .

606 
AKYS, AUSYS. N9SIS UI GE»KLA 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir ląbpr«tor|ja:

3101 South Halsted Street, Pilone Yards 1119.
CHICAGO, ILL 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedaliomis nuo 10 iki Į —

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio V u V Skausmo

Jus kurie turite rupturą norite būti 
išgydyti be peilio, jei jus žinosite, kad 
tai tikrai galima bus padaryti. Tik- 
riausis būdas kad tai galima padaryti, 
reikia eiti ten kur kiti liko išgydyti. 
Savaitė do savaitės jus skaitote čionai 
ką išgydyti žmonės kalba savo liuosu 
^noru ir duoda kaipo paliudijimą. Jais 
galima užsitiketi.

Skaitykit ką Mr. Randall sako:
• •» , ' f .

“Pirmiau negu nuėjau pas Dr. Flint 
dėl gydymo mano rupturos, aš buvau 
pasidaręs labai blogas ligonis ir aš 
vėmiau nuolat per 36 valandas. Dr. 
Flint atitaisė mano rupturą ir gydė 
mane savo išrastu metodu. Pasekmės 
buvo tikriausis išgydymas.

“Tai buvo 14 metų tam atgal ir aš 
nuo to laiko neturėjau jokio ženklo 
mano buvusios rupturos. Gydymas 
buvo be skausmo ir aš visuomet ma
nau kaipo puikų rezultatą to patyru
sio specialisto rupturos ir kitų ligų.J’

William Randall,
Minooka, III.

VERICOSE GYSLOS $25

Taipgi gydau pasididinusias kojų gys
las, be peilio. Ir kojos pasilieka vi- 
suomet sveikos ir gražios. Aš taipgi 
išgydau chroniškas ir privatlškas li-
*as moterų ir vyrų.

SPECIALIS GYDYMAS MOTERŲ. 
PATARIMAI DYKAI.

Dr. E> N. Flint
322 S. State St, 4 augšt&s 

Chicago.
4 .■ Z-.*.-' ra

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
ietų, panedėliąis ir ketvergais iki 
:30 p. p., nedėliomia, uždaryta.

F Negraži 1 
[ žaizda i

MENTHOLATUM 
yra antisepti- į 
kas ir pamažu J 

padeda >



SURASTA
Comp*įnb

operos

ŽYDŲ VAJUS PASIBAIGS

Surinko $2,751,000

The Fashion Cloak Shop
Lietuvių Rateliuose

atstu nuo akių.

mašinos BEGUŽĖS BLIZARDAI

Nevykę mainai

VIS

Reumatizmas Sausgėla

surado Jacksoną

Pirma

dienos

taipgi, kad Jack

616 W. 31st St., Chicago, UI
Vargšo

kad 
Avė. 
Prie

vie 
ver

kišenės buvo iš 
rodė, jog žmog 
papildyta apiple

iš to 
piktai 
šimtai

butų. Yra že 
grupe, yalstie 
sąjungos orga 
tuzinai krikš

m or- 
iolio 
402-

kiti 
na

šavo

Po gavimo perskirų nelaukė vie
nų metų, tad dabar turės pa- 
kutavoti nuo vienų iki trijų 
metų.

Spėjama, kad tai juodran 
kių darbas.

vogė jos vyro čeverykus. Tais 
čevery/kaiš Jis buv*o apsiavęs, 
kai jį areštavo.

Mes mokam gerai nupirk 
ti ir gerai parduoti.

Čia larbininkų 
didžiausia 

tai gir- 
seimi-

paėmęs is
17 cen- 

dviem
Muzikantams pakelta $15 sa 

vaitei.

prisimena apie žmo- 
kapuose)

Jackson nužudė 
keršto tikslais no- 
suversti ant savo

6 ekz 
taigi 'numatoma 

kuopa suorganizuoti gali- 
butų iš gana rimtų žino- 
kurie sugebėtų patį prote- 

judėjimą sutvarkyti ii

prieš Raigučio viešpatavi 
—P. Papartis.

[ “Socialdemokratas” ]

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dcntisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwąukee Avė. 
Arti Robey gatvės 

Chicago, 111.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pasak agentų, Feinstein 
bęs falšyvus ženklus, o 
šaikos nariai sutaisydavo 
minėlę ir ^išvadinėdavo 
kostumieriams.

ir ar tikėsite 
vie-

“Kur va- 
nes ” 

VTauitiškas” 
Kazimierines”. Anksti

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

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

Sesių pačių vyras pakini 
vo j kalėjimą

dėdėsC Šer 
Juozo Adomaičio, dak 
Domininko

DAVID RUTTER & CO„ 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
Namų savininkas 

laikraščių pardavėjo 
tų, liko nubaustas 
šimtam dolerių.

Areštavo penkis deg 
tindarius.

Orkestras susitaikė su 
unija.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Illinois valstija turi įstatymą, 
kuriuo einant reikalaujama, ka'd 
praeitų mažiausia vieni metai 
nuo gavimo perskirų pirm negu 
galima vėl vesti. Bet iki šio 
laiko dar niekas nebuvo nubaus
tas einant tuo įstatymu.

Bemard Krell labai pamėgo 
ženatvės ceremonijas. Bėgiu 
trylikos metų jis turėjo šešias 
pačias. Ir kadangi jis prasižen
gė prieš įstatymus, tai teisėjas 
Pam pasiuntė jį į kalėjimą nuo 
vienų iki trijų metų.

Su pačia No. 5 Krell persisky
rė pereitais metais. Nesulaukęs 
metų jis apsivedė su Della Hell- 
man. Tuoj po apsivedimo jis 
apleido Chicagą ir išvažiavo į 
New Yorką. Bet New Yorke jis 
liko areštuotas ir pargabentas 
atgal į Chicagą, kur teisėjas 
Pam įtikino jį, jog nevisuomet 
saugiai tegalima įstatymai 'lau-

Chicagos žydai buvo nusi
statę surinkti savo labdarin
goms draugijoms $2,500,000. 

Bet jie surinko daugiau negu 
tikėjosi, būtent, $2,751,000.

Kasė kitam duobę, pats 
į ją įgriuvo.

keikia, o dar 
ir prisiminę 

mirusius verkia.

i/. Dabar __ __ _____ __
tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums sutęilcs sveikatą, sudruti^s 
vidurius ii* prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstiį reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,

Boulevard 7351

BARBORA DIJOKIENĖ
Perskyrė mus nelaimingoji mir
tis. Persiskyrė su šiuo pasau
liu Barbora Dijokienė, po tė
vais Bernotaitė. Po tnimpos ir 
sunkios ligos ii- operacijos, su
laukusi 34 metų amžiaus. Mirė 
birželio 1 d. 1923, 6:30 vai. va
kare, West Side Ligonbuty. Pa
liko didžiausiame nuliudime vy
rą Stanislovą Dijoką ir 4 kūdi
kius, Stanislovą 10 metų, Juzi- 
kę 5 metų, Kaziuką 3 metų ir 
Besikę 2 metų. Amerikoje turi 
dėdę ir dėdienę, Jonų ir Oną 
Stasyčius. Ir vieną pusseserę 
Kazimierą Mockienę ir švogerj 
Mockų ir pusbrolį Kazimierą 
Maslauskj. O Lietuvoj paliko 
tėvą Kazimierą ir broli Kazimie
rą. Iš Lietuvos paėjo Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., Ker- 
bedžių kaimo. Amerikoje išgy
veno vedusi 12 metų. Laidotuvės 
atsibus utaminke, birželio 5, 
1923 m., 9 vai. ryto iš nuosavo 

namo 3150 So. Halsted St., į šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten j šv. 
Kazimiero kapines. Meldžiame 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. Ilsėkis 
m-usų nemylėta šios šalies žeme
lėj. Lieka nuliūdę

Vyras ir kūdikiai.

Elliott atvežė 
vežime $5,000 
Arends Drug kom

izmon'jų, *au-
didžiausiame

John H. Smith (54 
nard Avė.) atsidūrė 
teisme

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

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

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

Justin Kulis
3269'So. Hiltlid St. Chicago, III.

St. Paul’s
Hospital 

828 Wesf 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65,00.

Kaip Tautiškose Kapinėse bu 
voi įapvalikščiojama atminti 
nių dieną.

Jackson įtarė savo priešus 
žmogžudyste, bet padariny
je pats liko apkaltintas.

Bomba sugriovė 
namus.

DR. VAITUSH, O. D
* Lietuvis akių specialistas

Prakirto jai veidu- 
akies ir sumušė 

— duktė 
gyvenan- 

Ave. 
mer- 
Yuš-

4 Palengvins akių {tempimą, kuris 
ešti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia 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 akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės 

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Manoma, kad tai juodrankių 
darbas.

JOHNSON VfiL VADOVAUS 
OPERAI.

Prieš du mėnesiu Tony Deg- 
leo, 2558 W. Huron St., ga
vo du grasinančiu laišku. Vie
nu laišku iš jo buvo reikalau
jama $1,500, «o kitu — $1,000.

Degleo nekreipė į laiškus 
jokios domės. Padarinyje ket
virtadienį prie jo valgomųjų 
daiktų krautuves liko mesta 
bomba, kuri gerokai apardė 
priešakinį namų dalį. Subyrė
jo taipgi kaimynių namų lan-

programa 
baigiasi ir minia su muzikan
tais griežiančiais maršą eina 
į p. Blinstrup’o daržą, kad pa
silinksminus. Daugelis lieka ir 
dar lanko kapus. Būreliais kal
basi 
nių (jau gulinčių 
praeities darbais. Aplanko ka- 
pus dramaturgo Br

(Laucevičiaus) 
no 
tarė Domininko Bagočiaus, 
Juozapąičio Felikso ir kitų žy
mesnių veikėjų.

Vėliau traukia kas į “pik
niką”, o kas į miškus. Prieš 
kapines yra gana dailus miš
kas. Ten sustatyta daugybė au
tomobilių — daugiausia lietu
vių. Aš nemanau, kad koks 
nors pašaįlin'js (ne • chicagie- 
tis) butų patikėjęs, kad tai 
lietuvių autom obliai: geriau
si, švariausi 
kad' iš kokių 500 mašinų 
noj pusėj sustatytų, patėmi 
jau tik 2 forduku.

Kai kurie, miške sėdi, žai 
dižia. Atsigabenę valgio, “ro 
jaus skystinlelio”, “obelinės,’ 
etc. geria ir valgo. Kiti bai 
šiai dainuoja, 
kiti prisigeria 
gimines 

Kada tėvai ūžia baliavoja, vai
kus paleidžia “dievo valiai”. 
Štai maža mergaitė bebėgdama 
skersai kelio tapo užgauta au
tomobilio, 
ką žemiau 
kelią. Mergaitė Juzė 
Vinco Kavaliausko 
čio 4435 So. Washtenaw 
Pirmą daktarišką pagelbą 
gaitei suteikė Dr. L. A.

Negras Samuel Jackson 
nešė telefonu policijai, 
prie 2807 Wentworth 
esąs žmogus nužudytas, 
to jis pridėjo, jog nužiurus, 
kad žmogžudystę papildė du 
negrai — “Sam” ir “Pete”.

Prohibicijos agentai arešta
vo penkis degtindarius. Jų tar
pe randasi I. Feinstein (1339 
S. Sawyer Avė.), Eddie Kane 
ir M. Hubbard iš Green Bay, 
Wis.

Vakarinėje .miesto dalyje 
viename sandėlyje rasta prie
taisų degtinės valymui, o taip
gi falšyvų “leibelių.”

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plfeitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

kapines suvažiuoja 
lietuvių; taą bus 
didžiausių apvaik- 

kuriame daugiausia 
dalyvauja — suva- 

Man teko dalyvauti 
“Tautiškose” kapinė- 
tik apie šias ir rašy-

Buvusis Chicagos 
manadžeris, Herbert M. John
son, vėl liko pakviestas tvar
kyti operos reikalus. Jis liko 
paskirtais (Operos asociacijos 
prezidento asistentu ir tvar
kys visus operos biznio reika-

Chicagos Simfoninio Orkes
tro koncertai bus duodami ir 
kitų metų. Buvo susidaręs rim
tas pavojus orkestro iškitikū- 
mui. Muzikantų Federacija pa
reikalavo algos pakėlimo. Or
kestro ‘ asociacija išpradžių 
spyrėsi. Bet kuomet muzikan
tai prigrasino mesti orkestrų, 
kas faktinai butų rdiškę or
kestro likvidavimą, asocįiacija 
nusileido.

Naujai {padarytąja sutarti
mi, muzikantams bus moka
ma $75 savaitei, vietoje $60. 
Orkestros padidinama nuo 60 
iki 78 žmonių. Be to laike se
zono muzikantai gaus vieną 
savaitę vakacijų.

Sezonas koncertams /nusta
tyta 29 savaitės.

William 
no arklio 
tės vaistų 
panijai (180 N. Market St.). 
Palikęs vežimų prie namų, jis 
įėjo su bilomis į vidų. Atli
kęs savo reikalus jis vėl grį
žo prie vežimo. Bet ne arklio, 
nė vežimo jau nebebuvo.

tai pilni pašaliai. Kupiškėnuo
se net toks priežodis įsigyve
nęs: “Be naminės negyvensi.” 
Skaudu daros, kad į girtybę 
kaip tiktai įsivėlę daugiausiai 
darbininkai ir kaimo bėdnuo- 
menė. Skursta be galo, bet 
Ragutį garbinti yra iš ko. Čia 
niekas ir nežino, kas darosi vi
soj Lietuvoj. Nors čia gyvuo
ja darbininkų profesinė są
junga, kur vadovauja darkuo- 
piečiai, bet darbininkai visai 
nejaučia, kad ji 
mes ir laisvės 
čių liaudininkų 
nizacija, ir keli 
čionių demokratų uodegėlių, 
bet iš jų visų nei viena nieko 
nedaro girtuoklybės stabdyti. 
Visos snaudžia, ramu, politi
nio bei profesinio judėjimo jo
kio. Butų didelė nauda, kad 
socialdemokratai padarytų mi
tingą ir sutvertų socialdemok
ratų kuopų. Nors ir tokiame 
kampely, bet visgi atsiranda 
rimtai mąstančių draugų, nes 
į Kupiškį pareina 
s‘Sociįldi-to, 
kad 
ma 
nių, 
sinį 
imties griežtos kovos priemo 
nių

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CH1ROPRACTOR

' Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligai i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitai li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 m. NedSUoj 

9 iki 12 a. tn.

Tel. Lafayette 4223
Plunibing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams riiadfti 
patarnauju kuogeriaualaL 

M, Yuška,
S22S W. 88th St., Chlca*o. HL

vietų ir atrado Na te Brusicko 
lavonų. Brusidk buvo perdur
tas peiliu. Jo 
verstos, kas 
žudystė buvo 
šimb tikslu.

i Detektivai 
ir areštavo jį, kuomet ant jo 
drabužių rasta kraujo pėdsa
kai. Be to Tony Eudisc, pas 
kurį gyveno nužudytasai Bru- 
sick, nurodė, jog Jackson pa
sisavino nužudytojo kepurę.

Pasak pollicijos, Jacksono 
įvardytieji negrai buvo išva
žiavę iš miesto. Prieš kelias 
savaites jie areštavo Jacksonų 
dėl kokio tai prasižengimo. 
Policija dabar laikosi tos nuo
monės, kad 
Brusickų ir 
riji o bėdų 
priešų.

Paaiškėjo 
šono reputacija nėra be dė 
mių. P-ia Green, 2807 Went- 
worth Avė., liudijo, kad Jack
son įsilaužė' į namus ir pa-

Gegužės blizardai labiau
siai yra žinomi Šiaurinėje 
Amerikoje. Jie ateina visų 
žinomi ir visai nuo jų nega
lima prasišalinti. “Kiekvie
nas rūgo ja ant oro, bet nie
kas nedaro nieko link šio da
lyko”, pasakė Mark Twain. 
Niekas negali net nei atspė
ti pirmiau kaip prieš keletą 
dienų. Kitose dalyse, mes 
padarome daug geriau, pa
vyzdžiui apsisaugojimui nuo 
visokių ligų. Mes žinome, 
kad prašalinus skilvio ne
smagumus, mes privalome 
vartoti Trinerio Kartųjį 
Vyną, todėl, kad ta gyduolė 
pataiso virškinimą, užlaiko 
žarnas švariomis ir sustipri
na visą systemą. Mes žino
me kaip prašalinti reumatiz
mo ir-neuralgijos skausmus, 
mes privalome vartoti Tri
nerio Linimentą, kuris vei
kia greitai ir pasekmingai. 
Mes žinome, kad laike perr 
šalimo ir kosulio mes priva
lome tuojau vartoti Trinerio 
Cough Sedative, todėl, kad 
panašus kosėjimas gali būti 
pavojingas. Sveikata turi 
pinigų vertę, ji yra vienati
nis turtas dėl daugelio žmo
nių, todėl laikykite Trinerio 
gyduoles savo namuose! Jū
sų aptiekorius arba pardavi
nėtojas gyduoli turi savo 
stake. '

Sutinka, kad vyras butų 
šaudytas.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

FRANCE June 13, July 4
PARIS June 6, June 27, July 18 
LAFAYETTE June 23, August 4

NEW YORK, HAVRE-PARIS 
CHICAGO ..................................... June 2
ROUSSILON ............................. June 21

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

LA BOURDONNAIS .................  June »
Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 

knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
<lid|j{ ofisą 19 Statę Street Ncw York.

Mašina, kuri užgavo 
gaitę buvo kokio teh 
Selly, “laisnis” 
263, III.

Piknike pilna 
tomobilių, kaip 
jomarke. čia tas pats 
pati programa, tik jaunimas 
šokti 'gauna prie muzikos. Ži
noma, už tai komitetas ima 

įžangos į daržų 50 centų.
— Reporteris.

Pavogė $5,000 vertės 
vaistų.

Kur eisi, kur kliusi 
tų lietuvių vardus rasi ir juos 
pačius pamatysi.

Pavyzdžiui ■ ketvirtadienį ge
gužės 31 d., Stock Yards teis
me prie teisėjo Barasa buvo 
daug bylų už pasigėrimų, už 
cukrų, už naminėlę. Žmonės 
prisiekia prieš teismą, kac 
daugiau jie negarsią, bet ir 
vėl juos atgabena.

— Du lietuviai, važiuodami 
į kapines, pasigėrė. Galų gale 
tapo areštuoti. Juozas Petrau
skas per perkalbėtoją prisie
kė, kad daugiau negersiąs -ir 
pavestas ant probation per- 
kalbėtojui (“Naujienų” Repor
teriui), o jo draugas, kurio 
dar ant rytojaus, tai yra die
noj teismo, visi muskulai nuo 
“naminėlės” drebėjo, tapo nu
teistas $10.00 ir teismo išlai
dų padengti.

Kitos bylos, kaip tai dėl 
kilusių! riaušių kumštynėse., 
p-nios Zofijos Gapshienės ir p. 
P. Ramoškos dėl cukraus ati
dėta birželio septintai.

Niekur tiek komedijų nėra, 
kaip teisme.

Pavyzdžiui, nagrinėjama ita
lo byla.

Moteris areštavo savo vyrų 
už girtuokliavimą ir neužlai- 
kymų šeimynos. Teisėjas klau
sia moters: “Ką tu nori su 
jo daryti ?”

Moteris: “I don’t care” —<■ 
aš nepaisau.

Teisėjas: “Ar jį pasodinti į 
kaįėjimą metams?”

Gegužės 30 d. yra Atmin
tinių diena. Visos tautos Ame
rikoje tų dienų iškilmingai ap- 
vaikščioja: aplanko kapus mi
rusių giminių-genčių, draugų 
ir pažįstamų. Jlie puošia Įka- 
pus ir atiduoda pagarbų įniru
siems.

Lietusiai irgi apvaikščGoja 
ta dieną. Jie turi savas dve
jas kapines — šv. Kazimiero 
lir Lietuviškas jautiškas Ka
pines.

Į šias 
tuksiančia 
bene vienas 
ščiojimų, 
lietuvių 

žiuoja. 
vien tik 
se, todėl 
siu.

Jau iš* vakaro uoliai reng
tasi prie kapų apvaikščiojiino 
— viens kito klausia: 
žiuosi? Į katras kapi

Vieni teakosi 
kiti 
iš ryto lietuviai, kurie tik tu
ri savo automobilius, plauna 
juos, puošia vėliavomis. Jeigu 
vyras negai ar netur laiko 
plauįi mašinos, jo moteris ei
na plauti.

O kurie be automobilių, tai 
puošiasi, geresniais rūbais /da
ilinusi, tarytum, UJetuvoje į 
kokius tai atlaidas arba prieš 
kokių didelę šventę.

Kas be automobilio, tas tu
ri grumtis gatvekaryje, o kas 
turi automobilių, tai tam jau 
prisieina grumtis su automo
biliais ir prisieina landžiot pro 
tarpus, kad greičiau pasiekus 
savo vietų.

Dešimta valanda ryto, o 
jau ant kapų daugybė žmo
nių. Trumpu laiku jau susi
daro tūkstantines minios.

Ir minia vis auga. Man ten
ka būti jau nebe pirmi me
tai kapinėse, bet šį metą bu
vo daugiausia žmonių. Gali
ma /drąsiai sakyti.... virš 3,000 
žmonių.

Pradėta programų, ant spe- 
Ąialliai sudarytos platformos. 
Kalba Dr. Antanas Montvi- 
das; dainuoja vyrų kvartetas, 
,4iBiijune|l'io” draugi'jėlds vaikų 
choras vedamas p. P. Sarpa- 
liaus, Laisvos Jaunuomenės 
Vyrų choras vedamas p. An
tano P. Kvedaro. Neatsilanko 
kviesti ir pasižadėję dalyvau
ti Dr. S. Naikelis su prakalba 
ir Laisves Kanklių Mišrus cho
ras.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMfi

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir
bamas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skauelėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai fljuvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir m*an tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
LUTES STOMACH B1TTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai* aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gcra- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti,

ANT GALO
Systems sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
ir M. B. Jewell
5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotojaL j

N. Me- 
Maxvvel 

prieš teigėją Schwabą 
už pavogimų 17 centų iš laik
raščių pardavėjo.

“Aš mačiau jį imant pini
gus”, tikrino Charles Cardin, 
'rienuofliikos 'įmetu skundėijajk 
“Ten buvo trys ‘penktukai ir 
du centu.”

“Koks jūsų užsiėmimas?” 
paklausė teisėjas Smitho.

“Aš esu apartamentinių na
mų savininkas”, buvo atsaky
mas.

“Kiek jus turite iš tų na
mų įplaukų mėnesiui?”

“Apie $540.”
“Ir jus nesidrovėjote 

vaiko vogti 17 centų!” 
pareiškė teilsėjas. “*Dtt 

doleriu ir teismo iškaščiai

— O gal dvejiems metams?
— Orait.
— O gal tu nori, kad jį su

šaudyti?
— Aš nepaisau.
Teisėjas ir visas teismas su

klegėjo. Teisėjas Barasa pali
ko vyrą ant pasitaiisymo še
šiems mėnesiams.

— Reporteris.

SKUNDŽIAS DEL. GIRTYBfiS.
Kupiškis.

s/kurdi^s begalimi^ 
priežastis to skurdo, 
tuoklybė, nors miestely 
nes nepardavinėja. Vien tiktai 
aludės teveikia, bet naminės
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VYRŲMOTERŲ

PARDAVIMUI

RASTA-PAMESTA

VYRŲ

ISRENDAVOJIMUI

Pranešimai
ĮVAIRUS SKELBIMAI

BAŽNYČIA

yoga geriems vyrams pasidary

SOTGDENGTYSTĖ
neranįa. čia

Lietuvi#

JIEŠKO DARBO

kare.

. Kambariai 
garu aušildo-

PĄRDAVIMUI grosernė, nau
ji pikČeriai ir naujas atakas. Ge
ra vieta dėl biznio. Geistina, kad 
atsišauktų geras bučeris, atida
ryti bučernę. 2908 W. 59 St.

Liet, 
vės “1

PARSIDUODA sąliunas su 
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį 
išvažiuoju. į Lietuvį. Biznis ge
ras senai išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 319 Root St.

* darbir 
geležies

REIKIA shcrmenų ir pagelbi- 
ninku į geležies atkarpų jardą 
Gera mokestis.

POHN IRON & STEEL CO.
1864 Le Claire Avė. netoli 
Armitage ir Grand Avė.

-Rašt.
Draugystė Šv.

REIKIA molderių, care dir 
bėjų ir darbininkų dėl mallea- 
ble ir grey geležies fandrę.

III. Malleąble Iron Co. 
Employmept Office

1760 Diversey Parkway

REIKIA operatorių prie 
moterų mazgojamų dresių.

THE GREENBERG 
DRESS MFG. CO.

1943 N. Western Avė.

REIKALAUJU vaikinų dirb 
už baro į saliuną.

Atsišaukite:
524 W.' 37th St.

Kampas Parnell Avė.

tiarom
nes

OFF . (
•PlREfSERIŲ

PRIE
SACK 

KAtjTV

19th St. & Washtenaw

Jaunosios Birutės Orkestros pamo- 
‘ 1- 

83rd Place 
Komitetas.

St.

GUŽU—GUŽU GUŽYNĖ 
NAUJIENŲ PIKNIKAS.

REIKIA darbininkų dėl išva
lymo ir vėl pripildymo kvietki 
ninko, $4 į dieną arba jei norė
site padarysime kontraktą..

POEHLMAN BROS.
Morton Grove, III.

ANT PARDAVIMO groserne, 
priežastis pardavimo turiu far- 
mą ir moteris mirė, vienam du 
bizniai yra sunku užlaikyti. 2515 
W. 38th St. Sarti. W.

RIEIKLA janitoriaufc su šei 
myna. 'Duosiu kambarius.

Kreipkitės pas:
W. FINKELSTEIN, 
1254 S. Troy St.

•du Motinos Dievo šidlavos 
Tautos Katalikų, 3501 Sduth 
ye., Chicago, III. Mišios Šv.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų pine 
mąšinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

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

Riverdale, III. .

cream parlor 
ir cifearetų. Krautu- 

irbtas per daug metų.

yra daug dalykų apę-

Ar'Mocteika, sekt

PARDAVIMUI sajiunas gą 
roj į vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1822 S. Peoria S t.

Kampas 18 PI.

Atsišaukite: 1204 
, arti Racine Avė.

'idgeport. Draugystės Saldžiau 
Širdies Viešpaties Jėzaus, susirik-

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 2 dieną, 8 vai. vakaro, Liuo- 
sybės salėj, 1822 Wabarųjia Avė. Na; 
riai ir norintieji prisirašyti kviečiami 
laiku pribūti. —J. Lapantis, rašt.

REIKIA moterų pardavi
nėtojų (Salesladies) į audek
lų, siutų ir dresių mąterijolų 
departamentų. Nuolat dar
bas, gerų alga. J. Oppenhei- 
mer & Co., 4700 S. Ashland 
Avė.

REIKIA —'
Kepėjo, (antra rankio.

Atsišaukite:
302. S. Western Avė 

West. 1790

> ęoję dirbėją ir {
nlftkų J m-alleable ir gr$y ų 
fąridrę. ' t..
' ’ Ątšišaulęitė ,'
ILLINOIS MALLEĄBLE IRON 

.Samdymo ofisas, 
>^60 Diversey Pąrkway

Takios progos žmonės*jieš 
ko su žiburiu 
ji dabar ateina ir beldžia tau 
j duris. Jei esi vyras su per- 
matymu, tu ją paimsi pirmu
tinis. Tai yra “Cąfe” kur žmo
nės praleidžia daugybę pini
gų, Pįrfcei pigiai. Atsišauk tpo- 
jaus. Naujienos No, 259,

kos būna kas antradienį vakare, Fel 
loship svetainėje,^ .831 
Pradžia 7 vai. vakare.

PORTERIŲ reikia j dp 
partamentinę krautuvę 
Nuolat darbas, gera mokes
tis. J. Oppenheimer & Co. 
4700 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saiiunas, visas 
arba pusę. Turiu du saliunu. 
Vienas negaliu apsidirbti. Ne
praleiskit geros progos. 400 E. 
115 St. Kensington, 111.

gerą 
turiu

PARDAVIMUI saiiunas įvai
rių tautų apgyventoje vfietbjc. 
Biznis išdirbtas per gana ilgą 
laikų ir yra nešantis pelnų. 
Parduosiu visų arba pusę.

5128 So. Wentworth Avė.

kūmos 
šau- 
atsi-

REIKIA darbininku į fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai j vaalndą, o j mėnesi lai
ko penkias dešimtis keturi centai i 
valandą. Atsišaukite i samdymo de- 
partm-entą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba 
So. Canal & 15th St.

REIKIA vyrų karpenterių 
abelnam darbui.

Atslišaujkite:
AETNA AUTO PARTS GO 

2101 S. State St.
Tel. Calumet 0575.

Kreipkitės prie:
HART ^GHAEFNER 

& MARX, DIDŽIAUSIS BARGENAS. Par
davimui grosernė. Parduosiu barus 
staką. Biznis gerai' išdirbtas, apgy
venta įvairių tautų žmonių. Parduo
siu gana pigiai. *

6632 So. May St, 
Englewood 8951

REIKIA —
heilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS ŲUGŲES GO.

1405 VV. 21-st Street

VYRŲ
ATYDAI. '

Gerai apmokamas, nuolat 
darbas. Dienomis, ar pąktįpuš, 
galite gauti pas \ ,
WESTERN SOUTH WORKS, 

4115 Ogden Avė.
Netoli 22nd ir Crawford Avė.

DARBININKŲ darbui į fan
drę, 50c į valandų. Nuolat 
darbas.

Kreipkitės:
STROMBERG MOTOR 

DEVICES,
64 E. 25th St.

REIKIA 50' darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas, 50c. į valandą ir dau
giau. Atsišaukite:

3647 S. Homaų Avė.

Amerikos Lietuvių Piliečių Draugi
jos susirinkimas bus laikomas septin
ta dieni, birželio 3 diena, 2:30 vai. po 
pietų po numeriu 2700 So. Wollace 
Street. Sekretorius.

ATYDAI vyrų iš mažų miestelių 
Yra proga geriems vyrams pasidary
ti dalininkais augančios įstaigos kai
po agentais mieste. Gera alga ir nuo
šimčiai.

’PROTECT YOUR HOME CO., 
309 So. La Saite St. 
Room 706, Chicago.

Šilto oro pramogos ir bičiuolystės 
jausmas vėl šaukia mus visus i gar
sųjį pavasarinį Naujienų Pikniką.

Čia bus žaismių, lenktynių, šokių, 
valgiu, gėrimų ir svetingumo.

Kiekvienas smagus vyras su savo 
mater^ ar panele^ ir kiekviena smagi 
moteris ar panelė su savo vyru yrą 
širdingai užkviesti į tą pavasarinį 
Naujienų Pikniką, birželio-June 10 
dieną, lt$3, černauįko Darže prie 
Desplaines upės, Lyons, III. ir būti te
nai nuo 11 valandos ryto iki 11 valan
čios vakare. — Ddvažiuoti tenai gali
ma nuo kampo Cicero ir Ogden avė. 
gatvekariais arba “busais”. Bušai da
bar naujai užvesti ir jais smagu va
žiuoti.

Kviečia
Naujienų Pikniko KOMITETAS.

PARSIDUODA greitai bu- 
černė ir groserne. Ųž teisingą 
pasiūlymų, grejtai ir pigiai, 
nes tunu {išvažiuoti į Lictu- 
vų. Kreipkitės: •

3016 Normai Avė.

ELETRIŠKOS SKALBIMUI 
- MAŠINOS

Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
.Visi bargenai 

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE, INC.,

Rooin 407-8, 144 So. Wabash Avė.
Phone Randolph 4209

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotinį, Naujienų administracija pa
silieka teise jų netalplnti, kol ndš- 
tlrs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos dio 
ros Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimų ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa gęroj vietoj ir ge
rus biznis. Galima atidaryti ir 
batų vaįymė Vietų, nes vietos

W. 6?rd St

PARDAVIMUI restauranas 
aįį minkštais gėrymais. Taip
gi 'Užlaikau cigarų 
apgyventa. '

Atsišaukite: I
646 >W. St.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienj, birž., 3 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. r.

Yra daug svarbių dalykų, tad- 
visi narai susirinkite laiku.

—8. Kuneviče, rašt.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

1<-:IKA|LI!N’GIAĮS vyras prie 
ūkės darbo. Geram darbinin
kui geras užmokesnis.

Kreipkitės:
3423 Šio. Halsted St.

•PARDAVIMUI bučeme- ir 
grosemė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa vieta. Prieža
stis pardavimui, patirsit ant 
vietos. 4600 S. Franeisco Avė.

D. L. K. Keistučio Kliubas rengiu 
draugišką išvažiavima. su dideliu ir 
gražiu programų nedėlioj, birželio 24 
d., 10 v. r., į Jcfferson miškus. Viąi 
kviečiami rėngtisp dalyvauti tame išva
žiavime. — Komitetas. >

Lietuvi
Union . , „ ,__  __ __
sekmadieniais 9 ir 11 vai. prieš piet. 
Mišparai 7:80 valandą vakare. Visus 
Bažnytinius patarnavimus atliekame 
pagal Jėzaus Kristaus įsakymus, mei
lė Dievo ir artymo. Klebono reziden
cija: 3509 So. Union'Ąve., Chicago, 
Illinois.

Tel. Yards 1636.

RENDAI kambarys vedu
siai porai arba vaikįįnui, be 
valgio; elektros šviesa, mau
dynės ir visi parankumai.

4236 S. Richmond St.

Spekuliacija Latvijos 
pasieny.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, birž.-June .4 d., 7:3O vai. 
vak., bažnytinėj svetainėj. Visi na
riai malonėkit pribūti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarimui. Taip pat 
norintys prisirašyti prie šito kliubo 
kviečiami atsilankyti.—Rašt.

Melrose Park. — Draugystė sv. 
Jono Krikštytojo liepos 8 d. rengia 
pikniką T. Poršaukinio darže. Prašo- 
n a to miestelio kitų draugijų tą die
ną nedaryti jokių parengimų.

—Komitetas.

Atydai Chicagos Laisvamaniams. 
Nedėlioję birželio 3 d., 1923 m. 10 vai. 
ryto — Aušros bendrovės kamba
riuose 3210 South Halsted Street 
įvyks Liet. Laisv. Fed. 1 kp. susirinki
mas į kurį yra kviečiami visi laisva
maniai. Labai svarbus ir žingeidus 
reikalas delei kun. Mdckaus.

Sekr. Juozas Uktveris.

Cisero. — ALTS. 76 kp. SĘA. 194 
kp. ir Lietuvių Dramos draugija ren
gia suvienytomis spėkomis puikų iš
važiavimą į Forest preserve berželio 
24 d. Kviečiami visi dalyvauti. Apie 
smulkmenas bus pranešta vėliau, , 

—H. Labanauskas.

ANT rendos ofisas buvęs Dr. 
G. M. Glaser, 3149 S. Morgan 
St. su ar be gyvenamų kam
barių. Gera vieta dėl lietuvio 
arba lenko daktaro. Tel. Drcx- 
cl 2880 — Mrs. Glaser.

Motinos Dievo šidlavos Lietuvių 
Tautos katalikų parapijos susirinki
mas atsibus tuoj po pamaldų,, nedėlioj 
birželio 3 d., bažnytinėj svetainėj. Vy
skupo Mickevičiaus pagrabo paveiks; 
lai yra gatavi, kas norite, galit gauti 
pas kun, K. Žukauskų. z

L. S. S. kuopų valdybų domei Cook 
County Socialistų Partijos Presos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d.. 
Riverview Picnic Grove). Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tui kaina 80 centų,. 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalam®, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietųą grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėti mokesčių knygutę,

— Pikniko Komisija.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Pl
aišiausia ir geriausia stogų dengime 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unįjoc 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

REIKALAUJAMA dąrbinjn- 
kų; darbas nuolatinis 50c. į 
vai. CHICAGO TOBE & 

IRON GO.,
— 61 W. 44th St.

Lafayette 1447

Lietuvių P. P. D. draugiškas išva
žiavimas: nedėlioj June 3 Jefferson 
miške. Bus prakalbos ir po prakal
bų viešos diskusijos. Programas pra
sidės apie 2 vai. po pietų.

Kviečia Liet. P. P. D. Kom.

PARDAVIMUI barbernė su 3 
krėslais. Gai’antija, kad biznis ap
simoka. Renda $35 su 5 kambariais 
iš užpakalio. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu miestą. Nepaprastas bar- 
genas greit parduodant.

2502 W. 38th St.

KAUNAS. (Musų koresp.)— 
Sėlino rūmų didžiojoj pasėdžių 
salėj gegužię 1. d. tapo įreng
ta Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugijos Plastikos Sekcijos 
Meno Paroda, ku|ri tęsis visą 
gegužio mėnesį. Parodoj išsta
tyta 203 kuriniai. Įėjimas 1 
litas 50 centų, parodos kata
logas 1 litas. Parodoj savo ku
rinius išstatė 26 menininkai: 
M. Dobužinskis 28 gabalus, Gi
gą Dubeneskienė (švedė) 22 
gab., V. Dubeneckis 10, Bar
bora Didžiokienė 14, Vladas 
Didžiokas 14, Adomas Ga’ldi- 
kas22, Jonas Janulis 26, Ale
na Janulaitienė 1, Petras Kal- 

Kairinkštytė 2,

ANT PARDAVIMO grosernė, ice 
cream ir visokių minkštų gėrimų što- 
la.Sj Storas didejjs ir vieta gera, 4 rui
mai dėl gyvenimo, renda pigi, lysas 
ant metų, bus parduota pigiai. Kas 
norite gero bargeno klauskite 4949 S. 
Princeton Avė. Blvd. 4329.

PĄRDIAVTMUI saiiunas labai 
geroj vietoj, arti dirbtuvių 
apielinkėj, apgyventa svetim
taučių. Pardavimo priežastį — 
patirsit ant vietos.

2621 Ogden Avė.

Roseland. — L. D. Namo Bendrovė 
rengia išvažiavimą į Washington 
Height miškus, 107 str. Ir Racine Av.; 
sekmadienį, birželio 8 d. Pradžia 10 
vai. ryto. ’ ...

čia galėsite linksmai pasišokti ir 
dar planus pamatyti pagal kuriuos 
bus statomas namas. Todėl visi kvie
čiami atsilankyti. —Rengėjai.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS. Par
siduoda grosernė iš priežasties ligos, 
arba mainysiu į mažą namuką, loto, 
automobilio, lysas ant 2 metų. Ren
da $4,2.00 j mėnesį, 4 kambariai dėl 
gyvenimo.

Atsišaukite
K. VALAITIS 

3338 S. Aubum Avė. Tel.’Yards 1571

MERGINŲ ■ lengvam dirbtuves dar
bui. Geros darbo valandos, gera mo
kestis. Patyrimo nereikia. Ateikite 
pasirenfrusios darban.

Kreipkitės
CHICAGO CASE MFG. CO., 

213 N. Morgan St.

REIKIA 15 ar 20 vyrų fru 
Tįų ir preserių. Atsišaukite 

B. GOHEN. & SONS, 
1100 W. 22 St. 

arba
1244 S. Union Avė.

Indiana Harbor, Ind. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 185 kuopa lai
kys savo mėnesinį susirinkimą sek
madienį, birželio 3 d., 10 vai. iš ryto, 
Ketherine House svet., 138 ir Deodor

Prašome visų narių susirinkti lai
ku ir naujų narių atsivesti.

—Fin. Rašt. Pranas Barzdys.

Roseland. — SLA. 139, kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks „ sekmadjąnį, 
birželio 2 d.. Aušros kambariuos po 
No. 10900 Michigan avą... kambarys 
6. Pradžia 7:30. Aplankykite yisį ir 
naujų atsivesklte.-rYaldybiu

■ ,RĘ|KĄWN()I J .
• Visuose miestuose po Svisą Suyienv-* 
tą Valstiją, pardavinėt - gvarantuę, a- 
mus nub. lietaus Rainęo.atus, lietuviu 
išdirbystą^ Dabar sezopąs. Atšišąu- 
kit tuojąūff1 Ir klauskit informacijų.

A^EfftCĄN ĘAGLE GABENT ;
- COMPANY,
839 W, Broadway, So. Bostęn, Mass.

PARSIDUODA cigarų krautuvė ir : 
ice cream parlor; taipgi laikome Malt i 
& Hops ir visokių , dry goods, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas norite pasipelnyti, gero pelno, ne
praleiskite tos progos. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos, 1747 So. 
Halsted St., Chicago, 111, Tel. Roose- 
velt 7552.

SLA. 226 kp. laikys susirinkimą na- 
dėlioj, June 3d., 9:30 v. ryto Viešo 
Knygyno svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė.

—Užv. Rašt. C. Mitchuhs.

ĮLĮS radote šliubinį žiedą 
kai>inlių i^ilknilic, '(iDlecoralion 
Day) Justine Parke, 18 k. Rai
dės viduj H. D. to S. M. 11, 18, 
17. Jei kas turite bukit malo
nus sugrąžinti. II. Moust, 3543 
So. Union Avė.

- JIEšKAU DARBO, esu patyręs 
kepėjas visokiam darbe; antra arba 
trečią rąnfca. ĮC^m reikalingas toks 
darbininkas; kreipkitės per laiškus 
arba ypatiškąi vakarais po'*6 vai. va- 

Neaėlioje

PARENDAVOJIMUI 6 ar 9 pagal 
sutartį kambariai tinkami ofisui dak
taro ir kito kokio švaraus biznio. Se
noj lietuvių užgyventoj vietoj. 749 
W. 33rd St., kampas Halsted, savinin
kas ant 2rų lubų.

Tel. Yards 2451

Vyrų kurie nori dirbti fandfė- 
je ir ką nors jšmoktr Jie pra
dės kaipo paprasti darbininkai 
ir pagelbiniukai ir jie progre
suos pagal savo gabumo. Atsi
šaukite j samdymo departa
mentą.

LINK BELT CO.
' 329 W; 39 St.

2 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

Pardavimui restau- 
Prie gatve- 

Daro gerą biznį. Sa- 
Turi par- 

greitai ir pigiai. Atsišaukit

P. ŠVELNIS,
1448 N. Paulina St., 
Phone Ąrmitage 6411

kyli laiku, nes 
svarstymui..

PARDAVIMUI saiiunas, labai ge> 
roję vietoje, Balto Dobilo Kliubo, 
T’a.rclvioRiLi pi$ęia,i. . Pardavimo prieža- 
stis

PARDAVIMUI’ 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 

ROSELANDE
Ant Michigan gatvės prie lietuviš 

kos bažnyčios su visu ta voru, fixtu 
riąty lr dziegurmeistra varstotais si 
visais įrankiais. Išdirbtas biznis, pri 
imsiu ant nhaino namą arba lotą.

Klauskite
S. F. Martinkus

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Ce.

3335 So. Halstęd. Street

BARGENAS, 
racija ant North Sidčs. 
karių linijos. P 
vininkas apelidžia miestą, 
duoti 
pas

PARDAVIMUI restauranas 
Gera viela dėl minkštų gėri
mų. Apleidžiu Chicagą.

410 E. 75th St., 
Vinccnnes 7716

REIKIA agentų. Proga visam.' gy
venimui. Būti dalininku dideles nu 
Kančios korporacijos. Alga ir nuo 
šimčiai.

PROTECT YOUR HOME 00., ‘
309 S. La Sallę St., 
Room 706, Chicago.

REIKALINGAS žmogus kaipo 
pagelbįninka$ ant treko, žinan
tis gerai miestą. Gerą alg'a ge
ram žmogui. Atsišaukite tuo- 
jaus. DfETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE, 1930 S.* Halsted.

Susivienijimo Lietuvių Amerfikoje 
129 kuopos priešpusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, 2-rą vai. po 

pietų, birželio 3 d., Stąnford Park 
svet., S. Union Avė. ir 14th Place.

Visi narai malonėkite būtinai atsi
lankyti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbiu reikalų apsvarstymui.-

—Valdyba. .

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI groserne ir vaisių 
krautuve. Ge;*a vieta pietinėj daly, 
tarpe lietuviu. Geras stakas ir įren
gimai. Parduodu, nes išvažiuoju Eu
ropon. Veikite tuojau. Galite nu
plikti labai pigiai.

3G55 S. Halsted St.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo Bendro- 
-. !□ “Runas” dalininkų nepaprastas vi
suotinas susirinkimas įvyks Subatoj, 
birželio 2-rą d., M. Meklažio svet., 
-3442 w. 23rd VI. Pračlžia 7:30 vaka-

Sis susirinkimas šaukiamas todėl, 
kad gavome iš Lietuvos labai svarbią 
žinią, kurią būtinai reikia apsvarstyti. 
Taipgi bendroves pirmininkas J. Gud
žiūnas išvažiuoja skubiai i Lietuvą. 
Tad būtinai kiekvienas dalininkas 
kviečiamas atsilankyti. Atsineškite 
Šerus.—Valdyba.

PARDAVIMUI batelis, tiųkj 
dėl y/^Qjm»g kambarių ir 

boarding, . yęa 18 kambarių. 
Randasi priešį |S|,.oek Vardų 
įėjimą'.

4163 S. Halslęd SU

PARSIDUODA saiiunas geroj vie
toj ant kampo 22 St. Halsted St. 
tarp didelių dirbtuvių, i. 
biznį. Parsiduoda pigiai 
du bizniu.

Kreipkitės /
22W So. Osted St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI PEKARNĖ su 
visu namu ir tuščiu lotu gre
ta. Senas ir išdirbtas biznis. 
Augančioje kolioniįoje Įr vis
kas yrą geroj tvarkoj.

Kreipkifėš:
6210 Archer Avė. 

Arti Moody.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko extra su
sirinkimas įvyks sekmadienį, birže; 
lio 3 d., Meldažio svet, 2242 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų.

Visi narai kviečiami būtinai atsi
lankyti į nepaprastą susirinkimą.

—Valdyba.

PAJJE&KAU savo 
Alena Bloškiukė, paeina iš 
koto miestelio. Meldžiu 
liepti 1

MIKE GREIČIUS, 
834 W. 33rd St., Chicago, III

REIKIA moterų, rankoms siu
vėjų. Patyrusių prie guzikų sky
lučių išsiuvinėjimo, finišerkų ir 
rankovių skylių beisterkų prie 
kautų. Taipgi merginų kurios 
gali rankomis siūti ir išmokti to 
amato. Gera alga mokama kol 
mokinasi.
HART SCHAFNER & MĄRX 
Washtenpw Avė & 19th St.

823 So. Tripp Avė. 
4512 W. 22nd St.

2308 W_. St. Paul Avė.
35 So. Market St. f

PARSIDUODA grosernė ię delika- 
tesęn krautuvė. Biznis neša $60,00 
kasdien, štymu apšHdoim, kampinis 
namas, nebrangi renda, 5 ntetų-tysas. 
Negalėdamas atlikti viena parduoti 
tunu. |

2901 Beimant Avė.
Tel. Juniper 4645

North Slde Draugijų Sąryšio išva
žiavimas į Jeffęrson miškus įvyks 
sekmadieni birž. 8 d.

Norintieji pažaisti tyrame ore yra 
kviečiami atvykti.—Komitetas.

pokas
Eugenijus Kulvietis 6, Lea Lu- 

bucz-Zaįlcskaitė 5, Meselblin- 
mas 3, Jonas Šileika 6, Kaje
tonas Sklerius-Škleris 3, Ka
zys Šimonis 22, Antanas Šukys
1, Adomas Varnas 1, Enno 
Jenerijs 4, Aintanąs Žimlidziųa- 
vičius 6, Gerardas Bagdonavi
čius 3, Antanas Jokymas 1, 
Antanas Aleksandravičius 12, 
Pr. Braidžius 3, Petras Rimša
2, Q. Bagniekaite 5.

JPai*ducxlarftii kurinių vertė 
įkainuota 41,309 litai. Keletas 

kilimų (divonų), pluoštas juos
tų — ir visa paroda. Biaury 
įspūdį sudaro tarp meno ku
rinių išstatyti daugiausiai ne
mokytų Jiagaiihizų nužlebe- 
dintkį smutkeliai, mukeilės ir 
šiaip visoki iš kapų ir kryž
kelių surinkti balvoniukai, su 
n u ši urpčįj tįsioms 'rankelėi n s, 
kojelėms, noselėms ir kitais 
galeliais.. Mat turbūt* norima 
parodyt, kad Lietuva... krikš
čioniška. —Pr. br.

PARANDAVOJIMUI 2 gražus 
kambariai dėl dviejų blaivų vaikinų, 
tinkantis dėl inteligentų, 
yra apšviesti elektra ir 
mi, norintiems valgyti namie, valgis 
yra pagaminamas.

MRS. A. C. N.
216 So. 13 Avė. du blokai nuo 

Madison, Maywood, III

PARDAVIMUI grosernė ii 
saiiunas geroj vietoj. Ilgas ly- 
sas. Parduosiu greitai ir pi 
giai.

8264 So. Morgan St.

PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši
nų. Parduosiu a>ba mainysiu ant 
namo. Atsiftaukite prie savininko.

4429 So. Fairficld Avė 
Brighton Parke

REIKIA darbininkų į dirbtu- 
yę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. -Daugumas darbų 
yra nuo š t tiku, tyrimo np- 

reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban. z
AGME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

šiuo laiku iš Latvijos daug 
arklių veda į Latviją, nes Lat
vijoj gerokai Brangesni. ' Nors 
Lietuvių pasienio sargyba ge
rai sergsti ir dažnai spekulian
tus sugauna, vis dėlto speku
liacijos nesulaiko.

Kiti spekuilantai taip pra
lobo, kad nesenai vienu kar
tu vesdavo po vieną arklį, o 
dabar net po dešimtį veda. 
Paskiausiai jau ir javus pra
dėm į Latviją gabenti, viešai 
fr slaptai.

Įvedus litus Lietuvoje, Lat
vijos pasieny veik vien doleriai 
ir rusų auksiniai rubliai kur
suoja, nes už viską latvių pirk
liai doleriais moka. Bot da
bartiniu metu pasirodė ir ne
tikrų dolerių, kurie, anot pirk
lių, daugiausia esą iš Latvijos.

PAiRENiDAVOJIMUI flatas 
ant 2ro fl. su ofisu daktarui 
ar dentislui, arba kitam biz
niui.

1816 3. I^lsted St.

PASARGA. 1
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius .streikus, 
'dant Naujienų darbininkai geidaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambąrių jieškoji- 
anai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

PARSIDUODA 
kendžių, eigai 
vė. Biznis ii 
Parduosiu pigiai, nes turiu į 4 dienas 
parduoti.

Atsišaukite ’ ,
A. JAKUTIS, V-

4936 W. 14th St., Cicero.

vietoje.
pijęiai

turiu du bizniu.
1632 W. 46th St.

Tel. Boulevard 0192
PARDAVIMU? saiiunas lietuviais 

ir lenkais apgyventoje kolonijoje. Par
siduoda už labąi pigiai. Taipgi galiu 
mainyti į automobilių. Pirmesnis gaus 
gerą bargeną. Priežastis pardavimo 
labai svarbi.

1818 W. 47 St.
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NAUJIENOS, Chicago, ID.

AUTOMOBILIAIPARDAVIMUI NAMAI-ZEME
l

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA saliunas su visais 

įrengimais, gera sena biznio vieta, vi
sokių tautų apgyventa apielinkė. Ati
duosiu už I-mą pasiulimą. Kitus rei
kalus patirsite ant vietos.

Atsišaukite

PARDAVIMUI karas Jordan 1921. 
Pigiai, 3 extra dratiniai ratai, gera
me padėjime. Puikus dėl Texicab.

Atsišaukite
8029 So. Union Avė. 

1 floras
1825 Canalporth Avė.

PARDAVIMUI saliunas su namu ar 
be namD Senas biznis ir gera vie
ta. Visokių tautų apgyventa. Prie
žastis pardavimo dažinosite ant vie
tos.

Kreipkitės
2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI krautuvė vi
sokių •maž-možių ir grosernės 
dalykų, cigarų, saldainių ir ki
tokių daiktų. Pigia renda ir 
biznis išdirbtas. 471 W» 31st 
St., kampas Normai Avc.

PARDAVIMUI bučernė ir 
gresernė. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą, nes turiu 
išvažiuoti ant farmos.

Kreipkitės:
636 W. 37th St.

BRIGHTON Park. Pardavi
mui groisernė 5;r bekerpė, la
bai pigiai. Turi būt parduota 
tuojau.

D. GODLEWSKI, 
2223 S. Whipplc St.

PARDAVIMUI saliunas arba mai
nysiu ant automobiliaus ar n.azo na
mo be skirtumo kada ir kitame mies
telyj, ar loto, gera vieta ant gatveka- 
rių kryštkelio, antros durys nuo So. 
Halsted St.

JUL. KAMP1KAS, 
804 W. 31st St.

PARDAVIMUI bučernė daržovių 
krautuvė, biznis daromas cash, viso
kių tautų apgyventa vieta. Priežas
tis pardavimo nesutikimas partnerių..

Kreipkitės
5401 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 5642

GRAMAFONAS visai pigiai, mokė
tas yra ^275, o dabar aš parduosiu už 
125 dolerius, “pathe” ir kitokios rų- 
šies, rekordus, ir su elektriku, vienų 
rekordų yra už $50.

5925 So. Bishop St.
Republic 4623

PARDAVIMUI biznis saliunas ir 
Lunch Room, prie pat šapų ir prie 
stoties. Kas norit pirkt ar mainyt ant 
lotų, atsišaukit greitu laiku. Apie biz
nį patirsit ant vietos. Lysas ant dvie
jų metų. Priežastis pardavimo turiu 
kitą biznį. F. Jakaitis,. 15344 Park 
Avc., Harvey, III. Phone Harvcy 421 J

PAirtlMVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu. Biznis yra 
geras, bet turiu parduoti iŠ prie 
žasties ligos. Daroma biznio 
$10 ir daugiau j dieną. Ateiki
te ir pamatykite, 5111 South 
Rockwcll Street.

PARDAVIMUI saliunas, ge- 
roj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
722 —- 120th S t., Chicago. .

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
1457 S. Sangamon St., Chicago

PARSI1>U()DA grosernė ge
roj vietoj, biznis gerai eina, . 
renda nebrangi, lysas ant 2 
iiKtų. Parduosiu pigiai, nes 
pradedu kitą biznį.

1519 N. Wood St.

AUTOMOBILIAI
KARAS CHEVROLET ant 5 pas. 

mod. 1922, bus parduotas pigiai, prie- 1 
žastį patirsite ant vietos. Kas nori- 1 
te gero bargeno klauskit

4949 So. Princeton Avė. '
Boulevard 4329

t
PARSIDUODA automobilius, kas j 

norit pirkt gera karą 5 pasažierių Co- į 
lutrebia Six ContinnentaI Motor, vasa- r 
rinis karas visai mažai važinėtas. Par
siduoda nebrangiai, išvažiavęs ant ke
lio neturi triubelio su tuo karu. Ma- 
tykit janitorių 7 vai. vak. Anton Pai- 
shes, 3425 W. 15th St.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
Marmon 34 touring. Turi du extra 
ratus su visais gerais tajera’s. Kam 
reikalingas geras automobilius mel
džiu atsišaukti. !

, 302 L So. Union Avė., f
Chicago, Illinois.

2 lubos iš priešakio. s

PARDAVIMUI 
liūs 
sas 
rak

automobi- 
Briscoe 5 passažerių, vi- 

kaip naujas, 5 geri taje- 
Kreipkitės:

3514 Wallace St.

JEI jus* norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $933. 
Jei

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 8 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mu
ro, beveik naujas namas, 5 ir 6 karti- 
barių ir 3 kambariai beizmente. Karš
tu vandeniu šildoma, su visais vėliau
siais įtaisymais; prie mažo pąrko, 
apielinkėje 55 ir Western Avė. Kai
na tiktai $11,500.

Klauskite,
S. F. Martinkus

M. J. Kiras, Ęeal Estate 
Improvement Co., 

8335 So. Halsted St.

biskįPUIKUS bargenas ant 
panešiotų karų.

Hudson Supcr Six
Cham|ler įSport Model
Fąrd Seda n
Ford Roadster. Visi tie- ka

rai yra vėliausių modelių. Kai
nos labai prieinamos.

BRIDGEPORT AUTO 
SAjLES CO., '

3207 So. Halsted St., 
Chicago, IU.

norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,

3207 So. Halsted St 
Chicago, III.

FORDAS
1922 išrodo kaip naujas, daug axt- 

rų demolible rims, stiring weel, bum- 
pers, exelerator, starte? ir daugiau 
extlų. (

Parduosiu kaip stovi už $250.
5925 So. Bishop St., Chicago 

Republic 4623

DAR PIRMAS šitokia bargenas 
$3,600 mašina už $500, Cole 8, 1919 
metų, 7 pasažierių, dar gerame sto
vyje. Kas nupirks, nesigailės, 
žastis važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite
829 W. 33rd St.

Prie-

PARSIDUODA Nash 6 cyl., 
5 sėd., vėliausios 
klesos stovyje, naujas paintas. 
Galima matyt po 4 vai. po 
piet. 3157 Emerald Avenue.

3 fl. front

Brighton Park, 3990, Archer Aye.
2 lubų aukštas 

mūrinis namas, 
aukštu 
nimas. 
užimti 
lengvų 
mišinų.

, naujas bizniavas 
Didelė krautuvė su 

skiepu ir 6 kambarių pagyve- 
štorą ir pagyvenimą galima 
tuojaus. Parduodame ant 

išlygų, paskola be jokių ko- 
Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosernes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį narna iš
mokėję, galiu lamstomos išmainyti 
ant, didesnio namo, loto, bučernės, 

grosernės, automobilius mainau anv- 
namų. Dar kas ieškot ęirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

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

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
3 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 
9 ligi 1 valandos po pietų.

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ
Arba mainyk ant bučernės, 

grosernės ar lotų, 2 pagyveni
mų namas su saliunu ir ba
rais, namas randasi labai ge
roj vietoj tarp dirbtuvių, tin
kantis tam bizniui. Rendos $75 
į mėnesį, kaina $7,500. C. P. 
Suromskis, 3346 So. Halsted 
St., Chicago, III., Tel. Boul. 
9641.

TIKRAS BARGENAS
2 flatų mūrinis namas po 6 

ir 6 kambarius, visi įtaisy
mai, mūrinis garadžius 4 au
tomobiliam, randasi ant 32 ir 
Union Avė. C. P. Suromskis, 
3346 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Boul. 9641.

1 j
808 W. 33-rd Place, netoli Halsted S't. 

Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI du automobi
liai: Paigc 4r Overland; abudu 
išrodo kaip nauji. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite nedėlioj iš 
ryto.

2857 W. 39th PI.

PARDAVIMUI lotai prie Fordo 
naujos dirbtuvės kurioj dirbs 16,000 
darbininkų ir gaus algų $2,500,000 j 
mėnesį. Geras investmentas. Sku
bėkite. Iki 9:30 vai. vakare.

H. JOHNSON, 
6524 Normai Blvd. 

Phone Wentworth 0649

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU.

60 akrų farma, 23 inailės 
nuo Chicagos su gyvuliais ir 
mašinoms. Mainysiu ant namo, 
loto arba biznio. C. P. Surom
skis, 3346 So. Halsted St., Chi
cago, III., Tel. Boul. 9641.

Sku-

PARDAVIMUI GERIAUSIA 
FARM A.

9 KAMBARIŲ mūrinė rezidencija 
prie Princeton Avc., netoli 55th Blvd. 
Gerame stovyje, cementinis skiepas, 
landrė, elektra, garu apšildoma, visur 
kieto medžio užbaigimo. Savininkas 
gauna $98 j menes) rendos už viršuti
nį augštą. Kaina $7,500. Už $2,500 
padarysime biznį. <

PARSIDUODA Hudson karas se
dan ant septynių sėdynių, 2 metų se- 
ųumo, atrodo kaip naujas, 4 tajerai 
nauji. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą. Matyt galima visados, ant 
antrų lubų.

3144 Parnell Avė.
Tel. Yards 5194

KAS TURIT automobilių mainyti 
ant loto. Aš turiu bizniavą lotą, ant 
Western Avė. ir 41 St. Pigiai 
duosiu arba mainysiu. Pašaukit 

WM. GRITIENAS 
3241 So. Halsted St.

2 lubos 
Tel. Boulevard 5066

RAKANDAI
PARDAVIMUI

VIGTROLA.
RELIX MANELIS,

3247 Emerald Avė.
Tel. Yards 0392

par-

DIDELIS bargenas. Prikimštas 
u’loro setas. Riešuto medžio valgo- 
o ir miegamo kambario setai, fono- 
rafas, virtuvės setas, lempa ir tt. 
aip nauji, mažai vartoti. 
Atsišaukite

357 So. Crawford Avė.
2 fl.

NAMAI-ŽEME
BRIGHTON PARKO 

BARGENAS '

Parsiduada 4 pagyvenimų muro 
eas, po 4 ir 4 didelius kambarius, 
io parankumai vėliausios mados, 
įas randasi Brighton Parke, 
įdėlio teatro.
ei mainysiu ant mažesnio namo, bu- 
nnės, farmos, arba ant kitokio biz- 
io. Namas turi būt parduotas ar- 
a. išmainytas į trumpą laiką, nes 
ardavimo svarbi priežastis, dėl infor- 
iacijų kreipkitės pas p

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

na- 
na- 
na- 

netoli 
Parduosiu pigiai ar-

PARDAVIMUI 3 flatų su krautuve 
arinis namas, geležies konstrukcija, 
iru šildomas, netoli karų linijos, ren- 
i $3,000, kaina $18,000, gera vieta 
liunui, bučernei ar grosernei.

J. SMITli, 
1444 W. 74th St.

BARGENAS. Ptfrdavimui lo
tas prie 43 gatvės netoli Fair- 
field Avenue.

Atsišaukite:
Phone Stewart 5445

PARSIDUODA 3 aukštų na
mas, 6 pagyvenimai po 4 kam
barius, 
toiletai

Bejizmentas, elektra', 
ir gasas.

3422 Lowe Avė. \

Prie pat Chicagos, arba mainysiu 
ant gero garadžiaus; arba ant biznia
vo namo. Farma randasi ant Joliet 
Gravel Road, 19 mylių nuo City Hali. 
107 akrai žemės ir visa dirbama, 8 
rūmų namas, 2 bamės, vištininkas, 
kiaulininkas, dėl grudų svirnas ir jau
nas sodnas. Chicago Forest prezer- 
ves, 2^ mylių nuo Hinsdale; 2 blokai 
iki mokyklos. Gali padaryti trok far- 
mą arba bile koki bfznį gali padaryti, 
nes tai yra ant didelio bizniavo kelio 
Kelias bus pabaigtas cimentuoti šį
met. šokių sa|ė yra ir.groserne sker
sai gatvės nuo farmos ir gesalino 
tanka. Pigiai parduosiu, nes aš 
riti biznį Chicagoj.

JOE POVILONIS 
G104 So. State Street, 

Phon.e Normai 2992

Didelis masyviškas ir imponuojan
tis namas, gražiai pabūdavo tas, 3 fla- 
tų mūrinis, akmenų ir cemento pama
tu, garu šildomas, landrė, elektra, vi
sur kietu medžiu užbaigta, 2 apart- 
mentai po 8 kambarius, 1 — 7 kamba
rių. Puikioj vietoj, 61 St., netoli Hal
sted St., $17,000, ■ $5,000 pinigais. 
Tas yra puikus investmentas.

tu-

2 flatų prie Prįnceton ’ Avė., netoli 
55th Blvd. Tas yrą vienas iš puikiau
sių namų pietinėj daly miesto. Di
delis porčius, garu įšildomas, elektra, 
landrė, kieto medžio užbaigimo, ce
mentinis skiepas, 5 ir 6 kambariai. 
Plytų ir cemento pam-atu, $14,000, 
$7,000 pinigais Puikus namas su 
pelnu.

2 flatų frame, 540 W. 60th St., 33x 
125. Akmeniniu pamatu, furnace ir 
pečium šildomas, $6,500, $2,000 pini
gais.

KAS norit greit parduot, mainyt, 
arba pirkti namus, farmas, bučemes, 
grosernes, lotus, automobilius ir kito
kius biznius. Jeigu turite namą iš
mokėtą galiu tamistoms išmainyti ant 
didesnio namo, farmos, bučernės, gro
sernės, loto, automobiliaus arba ant 
bizniavo namo. O kas norit pirkt na
mus arba biznį turiu visokių bargenų. 
Didžiausi pasiskyrimai visose vieto
se.

Didžiausias bargenas, 6 flatų biz
niavas mūrinis namas. 4 flatai po_ 7 
kambarius ir du Storai; maudynės, 
elektra, pečius apšildomas ir gara
džius dėl dviejų karų. Rendos $250. 
Kaina tik $15,000.

Kas norite pirkt šitą bargeną atsi
šaukite greit, nes šis bargenas ne il
gai bus.

W. M. BUTTERWORTH & SON,
304 W. 63rd St., Tel. Englewood 1831

BUK BIZNIERIUS
4 flatų mūrinis namas su 

saliunu, garandžius, rendos $95 
į mėnesį, kaina $9,800. 
nysiu į bučernę, grosernę, 
imsiu lotus į mainus.

Kreipkit&s pas:
C. P. SUROMSKIS, 

3346 So. Halsted St.
Tel. Boul. 9641

J. LEPO,
722 West 35th St., 

Phone Boulevard 3249

SOUTH WEST SIDE,

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

flatij 4-4 kambariij ....
flatų 4-4 kambarių ....
flatų 5-6 kambarių ....
flatų 6-6 kambariu — 
flatų 6-6-6 kambarių . 
flatų 4-4 kambarių ....
flatų 5-5 kambarių .... 
flatų 6-6 kambarių ... 
flatų 6-6 kambarių ....
flatų 6-6 kambarių, akmeninis fron
tas, garu šildomA, elektra, gazas, 
vanos Kaina ......................  $12,000

D. GODLEWSKI
2223 S. Whipple St. ' '

. $4,200 
» $5,000 
. $8,500 
$12,000 

. $10.00 

. $4,500 
$10,000 
$11,000 
$15,000

PARSIDUODA 2 lotai, vienas prie 
švento Kazimiero klioštoriaus 67 
Cambell Avė. Yra išmokėtas, antras 
Cicero, III. ant 49 Court. tarpe 
ir 18, parduosiu pigiai abudu.

Kreipkitės
V. LAURINATIS, 
3422 So. Lowe Avė. 

Phone Boulevard 3868z

16

DIDELĖ proga gražiausioj dalyj 
Cicero, Parkholme parsiduoda keturi 
nauji namai, po du flatu, po 6 kam
barius su naujausiais įtaisymais; lo
tai 80x125. Kaina prieinama. Atsi- 
Šaukit pas savininką

A. MILAUCKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicerą, III.

<^’<-T’^'^'T^*.MT-*p'^i’-?į:?\’’r*‘’’f?r’j7:^K’'^5r’’yųr’'-^

musų ofisų.

MORTGECIAI -PASKOLOS

1 loto, •

turi 4-4

ANGLIŠKOS KALBOS!!!

; .yųi‘ '<”'”VTVJ7 j

8 kambarių namas su dviem lotais, 
elektra, maudynės, gazas, didi darži
nė, daug medelių ant jardo. Kaina 
$5000.00.

NAMAI-ZEME

IGINALIMPERF

6146 Archer Avė., 
Argo, III.

Biznis 
ų nėra arti apgy- 

vokiečiais ir ai- 
Priežastis pardavimo turiu

to. 
važiuoti, 
riai jau 
kėj.

šeštadienis, Birželid 2, 1923

Mai- 
pri-

PARDAVIMUI 2 namai, mediniai. 
Vienas namas su saliunu ir 3 pagyve
nimai. 2 po 4 kambarius ir vienas 5 
kambarių. Yra elektra ir gasas. Ki
tas namas 4-6-7 kambarių, yra elek
tra, gasas ir vaną kur 7 kambariai. 
Gražioj vietoj, prie lietuvių bažnyčios. 
Narnų 
Avė.

adresai yra 8329-3327 Auburn 
Atsišaukit prie savininko.

6630 So. Talman Avė.
Phone Prospect 3988

ATIDUOSIU savo 2 namus South 
Side, 6 kamb. ir krautuvė ir 6 kamb. 
Už $7,000 nupirksite abudu, sykiu ar 
skyrium. Raktai yra 6930 So. Aber- 
deen St. arba į

WM. D, MURDOCK'& CO., 
6315 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI už $8,500 pusė akro 
aptvertos žemės ir beveik naujas 5 
kambarių namas, 2 blokai nuo karų 
linijos, elektra, šalygatviai ir tt. 
$1,300 pinigais, kitus kaip rendą. Sa
vininkas apleidžia miestą.

8014 W. 109 St. 
Mt. Greenwood.

---------- ------- . Į 'I -J-t ' '---------------- ‘

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas. geri ruimai ir visas namas ge
rai įrengtas ir parduosiu už prieina
ma kaina.

Kreipkitės
3881 Wallacė St.
8 lubos frontas

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletą namųJmainymui ant 
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
parduoti. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57th St., Chicago, III.

* ■ ' “ I .

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
BARGENAS ANT BRIDGE- 

PORTO!
3 aukščio 3 pagyvenimų po 

4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir visi 
kiti parankumai. Parsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po 6 ruimus geras 
medinis namas su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudynė. Kaina tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesį $90.00.

Prie viehuolyno, lietuviško, 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas NauJas mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 
gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai negirdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta

ROSELANDO BORGENAI

5 kambarių medinis namas, elek
tros šviesa, geram stovyje, ant Ed- 
brooke avė. Bus parduotas už 
$3600.00.

Dviejų aukštų namas ant cemento 
blokų pamato, elektra, maudynės, 
kiekvienas flatas po 5 kambarius. 
Kaina $4500.00.

DIDELI BARGENAI 
pagyvenimų 3 lubų auk- 
murinis namas pastatytas 
dviejų lotų, 2 pa gyveni- 
po 6 kambarius ir 4 pa-

proga. Kreipkitės pas 
CHARLES VALAITIS 

3338 So. Auburn Avė.
2 lubos

Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI namas su bizniu, 
bučernė ir grosernė. Užpakaly 6 rui
mai gyvenimui. Garadžius dėl 1 au
tomobilio. Biznis geras ir per daug 
metų,gerai išdirbtas. Parduosiu pi
giai.

Atsišaukite
5601 So. Lincoln St.

6 DIDELI BARGENAI!
PARDAVIMUI puikus muro namas 

2 augštų po 0 ir 7 kambarius su ga- 
su .elektra ir maudynėms; augštas 
skiepas tinkantis atidarymui Storo; 
namas randasi ant Western Avė., ne
toli 35-tos gatvės; kaina $10,000, pu
sę turint galima pirkti.

PARDAVIMUI beveik naujas 4 pa
gyvenimų muro namas; 2 f lėtai po 6 
kambarius ir 2 po 5 kambarius; vis
kas ištaisyta pagal naujos mados su 
garu šildomas; rendos neša $230.00 į 
mėnesį; kaina $20,000, nereikia visų 
pinigų.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 fletai po 5 ir 6 puikius kam
barius su daining rūmais, su gasu. 
elektra ir maudynėmis; yra tuščias lo
tas prie šalies ir taipogi 2 automobi
liams tvartas; puikiai apsodinta me
džiai į runda namo; kaina $6,800, apie 
$2,500 reikia įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais kaip renda.

PARDAVIMUI geras-n«dinis na
mas 2 augštų 3 pagyvenimai, 2^pe 4 
kambarius ir 1 su 6 kambariais; na
mas randasi ant bizniavęs gatvės; 
kaina $4,500 yra vertas $6,000.

PARDAVIMUI beveik naujas mu
ro namelis 5 kambarių, su ghsu, elek
tra, maudynę įf. .ąklepąą; yra gera vie
ta laikyti naminius .paukščius ir gy 
venti ant tyro oro; kaina $4,500, ne
reikia visų pinigų.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinis 
namelis, reikalingas biškuti pataisy
mo; kaina $2,000, nereikia visų pini
gų turėti.

Norėdami gauti tolesnių informaci
jų ar tai pamatyti virš minėtus na 
mus atsilankykite sekančiai. ’ 

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av.(prie California Av.)

Viena iš puikiausių rezidencijų Ro- 
selande, 5 kambarių su “sun parlor” 
ir “sleeping porch”, garadžius, platus 
lotas. Visi įtaisai kainavo apie $10,- 
000.00, bus parduotas už $8500.00.

• 1 • I
Viejų aukštų namas ant ceemnto 

blokų pamato, su visais modemiškais 
įtaisais: elektra, maudynės, gazas 
puikus bezementas su loviais dėl plo
vimo, garadžius. Tasai namas yra 
vertas $1000.00 daugiau. Mano kaina 
$7500.00.

30 pėdų pločio lotas, pusė bloko nuo 
Palmer Parko, vienas tik tuščias lo
tas visame bloke, kaipo prezentas už 
$1450.00.

j

Dviejų aukštų muro namas po 6 
kambarius, moderniškas, beveik nau
jas, randasi ant Idiana Avė. Kaina 
$13,800.00. ,

i
30 pėdų pločio lotas ant 83-čios 

gatvės arti Ashland Avė. Tasai 'yra 
kertinis lotas ir vertas daugiau negu 
$3,300.00.

Turiu didžią skaitlinę rezidencijų, 
flatų, biznio namų visokio didumo, 
tuščių lotų, tinkamų bizniui ir rezi
dencijom. Norėdami pirkti arba par
duoti nuosavybę Roselande, West 
Pullmane, Kensingtone arba if kitose 
dalyse miesto, kreipkitės pas mane, 
duokite progą uždirbti kelis skatikus 
lietuviui, ne svetimtaučiui. Aš esn?i 
susipažinęs su šia šaka biznio labai 
gerai, atliksiu darbą teisingai, be klai
dų ir sučėdysiu jum pinigų. Taipgi 
narduotu laivakortes, padarau viso
kius dokumentus, siunčiu pinigus Lie
tuvon.

Reikalingi du gabus jauni vyrai už 
pardavėjus, visą, arba <,lalį laiko, la
bai gera proga išmokti biznio ir už
dirbti pinigų.

PETRAS ZABELLO 
10900 Michigan Avė., kamb. 9.

Roseland. Telefonas Fullman 5401

6 
što 
ant 
mai
gyvenimai po 7 kambarius, ga
ru šildoma, maudynės, elek
trikas, aržuolinis medis, aukš
tas išcemcntuotas skiepas, ran- 

-da $4000 ant metų. Kaina $18,- 
000 ant trumpo laiko tiktai, 
įmokėti $5,000, dėl tolesnių 
žinių kreipkitės į musų ofisą.

2 pagyvenimų mūrinis na
mas statytas pagal šios gady
nės su vėliausiais įtaisymais, 
po 5 ir 6 kambarius, garu šil
doma, aukštas demontuotas 
skiepas, prie 76 ir Peoria gat
vės. Kaina $14,000, įmokėti 
$5,000, dėl tolesnių žinių kreip
kitės į

3701 
muro, 
mas, 3 krautuvės ir 3 pagy
venimais, labai pigus, kaina 
tiktai $12,800. Įmokėti $4,000, 
likusius ant lengvų išlygų be 
komišinų.
M. J. KIRAS, REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO., 
3335 South Halsted Street

!Lk>wc Avė., 2 aukšto 
kampinis bizniavas na-

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, elektra, bėgantis van
duo, didelė barnė, 1 loto. 
Bargenas — $1,600.

MRS. R. W. GRANE, 
3647 W. 55’th PI.

PARSIDUODA mūrinis na
mas su štoru ir pagyvenimui rui 
mais, ant 3554 Parnell Avė.

Medinis namelis ant 3556 So. 
Parnell Avė.

2-jų pagyvenimų medinis na
mas 3534 Lowe Avė.

Savininką galima matyti vi
sada.

3558 Parnell Avė.

PARSIDUODA 2 lotai ir du mūri
niai po 4 ruimus namai, frontas tuš
čias, gali būti pabudavotas didelis 
namas. Gera vieta kiekvienam biz
niui ant Archer Avė, yiduryje mies- 

Parduosiu pigiai, nes noriu iš- 
kitur. Du lietuviai biznie 

turi biznius šioj apielin-

PARDUODU ARBA MAINAU 
mūrinį namą su saliunu, 6 kamba
riais prie saliuno 5 kambariai ant 
viršaus saliuno; elektra ir skiepas. 
Ant galo loto namas 2-jų aukštų 
po 4 kambarius, mainysiu ant rezi
dencijos namo, arba atskirai vieną 
namą.

Kaina tiktai $8,000.00. Pusė tik 
įmokėti.

Savininkas
J. B.

908 West 35-th PI.

PARSIDUODA >du namai, su galiū
no bizniu, labai/gera vieta, 
eina gerai. Sali 
venta vieta švedai 
rišiais. 
išvažiuoti Lietuvon.

611 W. 59 St.

PARDAVIMUI medinis namas 12 
metų senas, tinkamas dėl bile_ kokio 
biznio, rendos neša $200 ant mėnesio, 
turi būti greitu laiku parduotas už 
$17,500.00.’ Kreipkitės tiesiai prie 
savininko.

4628 So. Wood St.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

Room 804,
10 N. Clark St.

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų namas, 532 W. 4$nd 
Place. Apsišaukite:

4708 S. Halsted St. 
Tel. Yards 2827

LOTŲ BARGENAI 
Bridgeporto 3 lotai ant 34toį 

Place tarpe Auburn ir Morgan 
gatvės, 75x150 pėdų, kaina tik
tai $1,800.

Kampas 69 ir Artesian, prie 
vienuolyno, kaina tiktai $1300. 

Kampas 70tos ir Artesian, 2 
lotai prie vienuolyno, kaina 
tiktai $2500.
M. J. KIRAS, REAL 

IMPROVEMENT
‘3335 Sb. Halsted 

Yardd 6894.

ESTATE 
CO., 
Street,

. PARSIDUODA mūrinis 2-jų 
pagyvenimų namas. Šildomas 
vandeniu, elektra, gasas, ii? ki
ti parankumai. Graži vieta, 
prie Marųuette Park*

6915 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 aukščio po 
6 'kambarius pintinis namas, 
garadžius dėl 4 mašinų. Na
mas randasi geroj vietoj. 
Kreipkitės prie savininko: 3416 
So. Lawe Avė., 1 lubos.

PINIGAI pasididina arba suteikia
ma paskola ant stakų, bonų ir morgi- 
čių. Turime speciali leidimą varto-' 
jime Francijos, Lenkijos, Bohemijos 
ir kitus svetimų šalių bonus. Pasi
kalbėkite su mumis apie jūsų turtą.

, Suite 819,
111 W.. Jackson Blvd.

MOKYKLOS
VALENTINAS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezalninimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniai ir namų divijimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio Ir mmų kūmai skrybėlių 
padarymui. KraipkitSs, ralykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininke.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St

Chicago, IU.
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, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTCMJBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madlson St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažesnės prapertės. Kampinis na
mas 2 Storai ir 10 flatų po 4-rius ir 
5 kambarius. Renda $800 i mėnesį. 
Seniai išdirbta vieta kaipo saliunas, 
pirmesni savininkai tapo begotais. 
Kas nori gerą biznį pasinaudokite pro
ga. Pardavimo yra svarbi priežastis. 
Kaina labai prieinama.

Atsišaukite:
1739 $o. Halsted St.
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PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6 flatų. Lietuviškoj apie- 
linkįčj. Pąrduosiu pigiai.

Atsišaukite:
z 1629 W. 18th St.

KITAS bargenas Brighton 
Parke, 2 namai ant 
frųntinis namas turi 7-7 kam-] 
barius, užpakalinis turi 4-4 
kambarius. Rendos $96 į mė
nesį. Savininkas atiduos greit 
parduodanias už $6,000, $1,500 
įmokėti, kitus kaip rendą. Jus 
turite paskubėti. J. N. Zewert 
& Co., 4400 S. Kedzie Avė.

Leveskib Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoos

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.: 7:80’iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čicta gat., 2-ros luhos)—

PARDAVIMUI naujas na
rinis namas, 6-6 kambarių. Ce
mentinis skiepas. Moderniš
kas. Taipgi yra lotas 125x50 
šalę namo. 1629 W. 18th St., 
(Western Avė. Blvd.)

Del kreditų, dęl pasisekimo bizny
je ir draugijoje. Mokinkitės prie 
Amerikoje gimusio mokytojo, kuris 
turi 15 metų patyrimo, pirmiau bu
vusio perdėtinio Adult Foreign Day 
School, Departamente Chicagos Mo
kyklų. Gaukite geriausį angliškos 
kalbos prisirengimą Chiąągos mieste 
—pažinkite technišką gramatiką, ge
rą apeliavimą — pereisit valstijos ir 
Civil Service anglišką egzaminą leng
vai. Mokinama grupėmis arba pri- 
vatiškai. Prieinamos kainos. Užga- 
nėdinimas užtikrintas. Pasimatykite 
su manim šiandie.


