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Atnaujino derybas 
su angliakasiais

Gompersas už prieši
nimąsi injunetionams

23 žuvo Ruhr riaušėse
Rusija grūmoja Bulgarijai

Atnaujino derybas su ka 
sykly savininkais

NEW YORK, rugp. 17. — 
Antracito kasyklų savininkai 
ir angliakasiai, prašant federa- 
linei anglių komisijai, laikė 

bendrą susirinkimą ir nutarė 
atnaujinti derybas dėl algų ir 
naujo kontrakto. Derybos bus 
tęsiamos Atlantic City pra
dedant nuo pirmadienio.

Kasyklų savininkai veikiau
sia prašys angliakasius ne
streikuoti pasibaigus dabarti
niam kontraktui rugp. 31 d., 
bet tęsti ir toliau derybas iki 
bus prieita prie pilno susitai- 
kimo ir bus padarytas naujas 
kontraktas. Dar nežinia ar 
angliakasiai su tuo sutiks., 
Valdžios komisija irgi prašo 
angliakasių nestreikuoti.

stijų, vėl užėjo injunetionų 
kvaitulys ir laikas Amerikos 
piliečiams sustabdyti tuos 
mindžiojimus paprastųjų žmo; 
nių teisių.”

Pasak Gomperso, injunetio- 
nai yra niekas daugiau, kaip 
teismų naudojimasis karališko
mis teisėmis, kada karalius 
viską sprendžia sulig savo1 no
ro.

“Visas pasaulis yra kalėji
mų^ jeigu negalima išreikšti 
savo asmeninių įsitikinimų”, 
sakė Gompersas.

Prieš kiek laiko federalinis' 
teisėjas Carpenter išdavė la
bai platų injuųctioną prieš In
ternational 
Workers

Ladies Garment 
uniją, draudžiantį 

organizuoti Mit- 
chell Bros, moterų rūbų siu
vėjus. Dabar esą galima tikė
tis, kad rubsiuviai bandys tą

Gompersas liepia priešin 
tis injunetionams

Tai esanti žmonių pareiga ne
paisyti injunctionų ir ginti 
savo teises.

CHICAGO.— Amerikos Dar
bo Federacijos preizidentas 
Sainuel Goinpers vakar kalbė
damas Morrison hotely į 500 
unijų atstovų patarė darbinin
kams priešintis teismų išduo
damiems injunetionams ir gin
ti savo teises.

“Aš nežinau, 
yra siuvėjas,” 
sas, “'bet jeigu
turiu progą, aš patarsiu jam 
negrįšti į darbą iki jis nebus 
organizuotas. AŠ duosiu jam 
tą patarimą nežiūrint išduoto 
injunetiono.

“Jungt. Valstijų ,tdjsmams, 
kaip federaliniams, taip ir vai-

ar šioj salėj 
sakė Gomper- 
jis yra ir aš

Kas turit
paMmui 

antomobOiy?
Gal kas iš tamrtg turite var
totą automobilių, o neranda
te kupriaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kuplių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų* Jei 
atiduosit už kai
ną.
Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.
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Vokietija pralaimėjo bylą
Turės duoti atlyginimą už ne- 

perieklimą per Kiel kanalą 
anglą laivo su amunicija 
Lenkijai.

HAAGA, rugp. 17. — Inter
nacionalinis teismas išnešė 
neprielankų Vokietijai nuo
sprendį byloje dėl Vokietijos 
neperleidimo Kiel kanalu Ang
lijos laivo, kuris gabeno amu
niciją Lenkijai laike Lenkijos- 
Rusijos karo. Laivas buvo pa
samdytas Francijos ir gabeno 
franeuzų amuniciją. Vokietija 
teisinosi tuo, kad perleidimas 
to laivo butų buvęs sulaužy
mas Vokietijos neutraliteto. 
Bet teismas nusprendė, kad 
Vokietija Kiel kanalu turi per
leisti visus, kaip prekybos, 
taip ir karo laivus visų šalių, 
su kuriomis Vokietija tuo lai
ku nekariauja.

Iš priežasties tokio
sprendžio Vokietija turės už
mokėti Francijai 140,749 fran
kus pasidariusių dėl laivo ne
perleidimo nuostolių. Italijos, 
Šviecarijos ir Vokietijos tei
sėjai balsavo prieš tą nuo
sprendį.

Pakėlė gasolino kaina,

nuo-

Gasolino kaina South Dako- 
toj, kur pirmiausia, guberna
toriaus pastangomis, liko nu
piginta iki 16c. už gasoliną, 
gubernatoriui sutinkant, liko 
pakelta iki 20c. už galioną.

dabar vi-Reikia tikėtis, kad 
sur, kur tik gasolfftas buvo 

injunetioną laužyti ir organi- ®d^ntas keliomis
dienomis, kaina ghsolino vėl 
jus žymiai pakelta, mažiausia 
iki 20c. už galioną.

zuoti dar neorganizuotus mo
terų rūbų siuvėjus ir siuvė
jas.

Pats Gompersas, klausia
mas dėl tos savo kalbos ir ar 
nesibijo būti patrauktu teis
man už teismo paniekihamą, 
atsisakė duoti kokių nors pla
tesnių paaiškiniipų.

- " —-—----tu........ ...

Du darbininkai užmušti

Grūmoja pasigriebti Iš Shane rubsiuviy 
streiko

23 vokiečiai žuvo Ruhr 
riaušėse

CHIICAGO. — Du darbinin- 
cai liko užmušti ir penki gal 
mirtinai sužeisti vakar, kada 
jiems dirbant prie Illinois Cen- 
;ral geležinkelio bėgių prie 149 
gatvės, Harvey, užbėgo ant jų 
avorinis traukinis.

AIX LA CHAiPELLE, rugp. 
17.— Komunistų riaušės čia 
vis dar tebesitęsia. Šiandie 8 
žmonės liko užmušti komunis
tų susirėmime su policija. Be 
to šiandie pasimirė ligoninėse 
nuo žaiądų 15 žmonių, kuriuos 
sužeista pirmesnėse riaušėse.

f'.*-

Rusija įspėja Bulgariją
SOFIJA, rugp. 17. *— Bul

garijos valdžia gavo aštrią 
notą nuo Rusįjos užsienio 
kalų ministei— ______

čerinas kaltina Bulgarijos 
džią, kad ji persekioja ir 
žudo rusus tuo pretekstu,

sijos užsienio rei- 
no čiičerino. či- 

val- 
net 
kad 

jie buk bandą įkurti sovietų 
respubliką Bulgarijoj.

Jis reik a Jau j a atsiprašymo 
ir nubaudimo kaltininkų už 
papildytas piktadarybes. Jei 
Bulgarija neatsiprašysianti, tai 
Rusija griebsis aštrios atgie- 
žos prieš esančius Rusijoje 
tūkstančius bulgarų.

Reikalauja darbo valau 
dy sutrumpinimo

YOUNGSTOWN, 
17.— Dalis Republican Iron 
and Steel Co. darbininkų, ku
rie dirba 10 vai. j dieną, su
streikavo šiandie, reikalauda
mi, kad arba butų sutrumpin
tos darbo valandos iki 8 vai., 
arba butų pakelta alga.

O., rugp.

______________________ ____

(

Motina ir duktė nusižudė.

NEW YORK, rugp. 17. — 
Iš nusiminimo, (kad jos vy
ras (ir tėvas) pasimirė, A. M. 
Stern, 60 m. amžiaus ir jos 
duktė 35 m. amžiaus, nušoko 
nuo septynių augštų namo 
stogo*ir užsimušė ant vietos. 
Jos šoko nuo stogo abi kartu, 
susikabinusios rankomis.

Gal atšauks miliciją iš streiko 
lauko.

HHJLSBORO, III., rugp. 
— Manoma, kad milicija, 
ri saugo American Zinc 
tarpyklas, kur darbininkai 
streikuoja, bus atšaukta pra
džioj ateinančios savaitės. Še
rifas areštavo keletą angliaka
sių, kurie atsisakė eiti mušei
kų pareigas.

Nulinčiavo negrą.

17. 
ku- 
Co.

MACON, Ga., rugp. 17. — 
Goveda atėmė iš policijos neg
rą Lee Green ir nuvedusi į 
kiemą tos baltos moters, ku
rios užpuolime jis buvo kalti
namas, jį pakorė, 
suvarstė kulkomis.

o paskui

Vyras nušovė savo pačią.

CHICAGO. S. Dasikovs- 
ki miršta kalėjime ligoninėj, 
o jo pati miršta pavieto ligo
ninėj. Abu peršauti. Manoma, 
kąd vyras peršovė pačią, o pa
skui pats bandė nusišauti.

, ■«

BE/RL.INAS, rugp. 17. — 
Nauji komunistų sujudimai 
ištiko Brunswioke, kur vakar 
70,000 darbininkų masiniame 

susirinkime prigrūmojo pasi
griebti valdžią į savo rankas, 
jei nebus lišpiidyti jų reika
lavimai. Svarbiausiais komu
nistų reikalavimais yra pa- 
skijrimas kontrolės (komisijos 
iš 30 darbininkų, kuri galėtų 
Užgriebti ir išdalinti maistą; 
kad (kiekvienam darbininkui 
butų išmokėta po 25,000,000butų išmokėta 
m. laikinės pašelpos; kad algos 
darbininkams butų mokama 
po 30 auks. markių (apie 
$7.50) į savaitę ir kad butų 
atšauktą policija iš kaimų.

Valdžia sutiko dalinai išpil
dyti reikalavimą dėl kontro
lės komisijos; policiją atšauk
ti atsisakė 
kalinga saugoti javus, o dėl 
algų tai apie tai turinčios uni
jos susitarti su fabrikantais. 
' Darbininkai rado atsakymą 
nepatenkinančiu ir pasiuntė 

valdžiai ultimatumą. Provin
cijos prezidentas prižadėjo su
šaukti kabineto’ susirinkimą 
ir dar syk|< apsvarstyti darbi
ninkų reikalavimus.

nes ji esanti rei- 
roti javus, c

HERBAČEVSKIS KALINE
Kauno laikraščiai praneša, 

kad liepos 24 fy. Kaunan atvy
ko iš Krokuvos per Berlyną 
buvusis Krokuvos universiteto 
lietuvių kalbos lektorius ir li
teratas Juozapas Albinas' Her- 
bačevskis. Jis Jikvidavęs visus 
.savo reikalus Lenkijoj ir ma-* 
nąs apsigyventi Lietuvoj. Tuo 
tarpu gyvena Keistučio vieš
buty Kaune. j • ■

“Jus nežiūrėkite ką aš 
darau, bet darykite ką 

jums sakau”
Šeduva. — š. m. birž. mėn.

29 d., Šeduvoj buvo kun. P. 
Marcinkevičiaus primicija. Pa
mokslą 
Kiznis

“Kunigas —-

sakė buv. kleb. A. 
(dabar Ramygalos 

kleb.). Laike pambkslo jis la
bai sielojosi, kad kunigų da
bar . niekas nebeapkenčiąs, ne- 
bemylįs, kaif& kad pirma my
lėdavo, tai, girdi, padarė “vil
kai avių kaliuose,” kurie “pir
ma patamsėse darbavosi, o da
bar išlindo aikštėn įr tvirki
na žmones”, ir tt.

Įsidėmėtinas jo pasakymas. 
“Kunigas'. — tai kareivis, ku
rio užduotis yra žmonių dū
šias užkariauti.”
tai žvejys, kurio užduotis yra 
žmonių širdis žvejoti,” ir t. p. 
30 birž. buvo didelis pokylis 
žilionių kaime, pas pil. N. N., 
kur buvo ir kun. Kiznis. Kągi, 
pamanysite — nugi tas “dū
šių ganytojas,” kurs vakar taip 
graudžiai aimanavo... pasigė-įdaužianti, 
re. O kiek dar apie skanųjį 
alutį dainų pridainavo?!

Atsiminęs, kad ryt (sekma
dienį) prižadėjęs kur tai atlai
duose būti (ir pamokslą sa
kyti), jis greit išvažiąvo į sto
tį, kur jį pil. Ožalas iš ratų iš
kėlė ir stotin įvedė... At tai 
nepapiktinimas žmonių? 

(“Liet, žin”)

PINIGU KURSAS
Vakar, rugnpiučio 17 d., užsienio pi

kčiaus kaip už 25/100 dolerių

Anglijos 1 sv. sterlingu....... $4.59
Austrijos 100,000 kronų...... . $1.45
Belgijos 100 frankų........
Danijos 100 markių ........ 

Finų 100 markių .............
Francijos 100 frankų .....
Italijos 100 lirų

Lietuvos 100 Titų 
Lenkų 100,000 markių... 
Norvegijos 100 kronų ; 
Olandų 100 kronų ......... 
šveicarų 100 kronų ..... 
Švedijos 100 kronų ... .....
Vokietijos 1,000,000 markių

. $4.99

. $2.TS 

.'$5.52 
$4.90

....a... 40e

... $16,55
$39.88 
$18.15 
$26.68 
.... 81c

B.
St.,

CHICAGO. — Apie C. 
Shane, 325 W. Madison 
rubsiuvių streiką žinių būna 
Naujienose kasdie net ir ant 
pirmo puslapio. Tai mums ne
duoda net ir pasilsėti, nes mes 
turime kasdie teikti žinių. Kuo
met punešame kokią žinią į 
kitus laikraščius, tai prisižada 
patalpinti už poros ar treje
to dienų, tad duoda mums pa
silsėti. To nėra su Naujieno
mis ir joms turi rašyti kas
die, nes kaip tik vakare pada
vei žinią, tai sekamą rytą ji 
ir būna dienrašty išspausdin
ta. Tos Naujienos musų re
porterius taip įjudina, kad jie 
turi ką nors kasdie paruošti, 
nes to ir žmonės, ypač siuvė
jai reikalauja. Naujienos tik
rai yra mums didelė pagelba. 
nes kasdie talpindamos žinias 
apie musų streiką, plačiai tas 
žinias ' [paskleidžia. iO Naujie
nas skaito netik pažangieji 
žmonės, bet ir tikintieji, skai
to jas ir patys streiklaužiai. 
Tad gal beskaitydami tas 
nutes t streiklaužiai ilgainiui 
pras kokią didelę klaidą 
daro streiklaužiaudami. 

streiklaužiai veik visi yra 
tuviai.

Kiek teko patirti, šiame 
streike (daulgkiuisia streiklau*- 
žiauja lietuviai, ir tai tokie, 
kurie vadina save “laisvama
niais,” “pažangiais”; tikinčių
jų streiklaužių yra labai ma
žas skaičius. Mums butų la
bai įejomu Žinoti ką tie “pa
žangieji” streiklaužiai, mapp, 
taip elgdamiesi.

Streiklaužiai dirbtuvėje su
siėję būreliais kalbasi ir svar* 
sto ką dabar reikia daryti. Jie 
jaučiasi, kad jiems neilgai 
teks bedirbti. Jie skubinasi, 
kad kiek daugiau užsidirbus 
kol yra proga, bet kad' jiems 
mažai mpka, tai jie buvo be
pradedą nerimauti ir reikalau
ti algos pakėlimo. Bet bosai 
atsisako algą streiklaužiams 
kelti, nes esą jie turį dabar 
progą išmokti darbą ir paskui 
pasirinkti gerinusį darbą dirb
tuvėje. Bet tai nė kiek nesu
ramina tereiklaužių, neš jie 
nujaučia, kad jiems greitai 
teks apleisti savo “gerąsias” 
vietas.

Streiklaužių kompanija tu
ri 91. Daugelis jų priklauso 
įvairiom^ draugijoms, įkliu- 
bams ir chorams. Streikieriai 
ketina kreiptis į tas draugijas 
ir prašyti jas tuos savo narius 
sudrausti. Reikia tikėtis, kad 
kiekviena draugija atsilieps į 
streikierių prašimą. O strei
kieriai iš savo pusės niekad 
neužmirš tų streiklaužių, ku
rie netik patys streiklaužiau- 
ja, bet ir kitus 'kalbina streik-

Siunčia maistą Ruhr Francijos atsakymas Ang- 
' Uja! paslystas Belgijai ] 

' ■ - -
PARYŽIUS. rugp. 17. — 

Francijos atsakymas į Angli
jos kontribucijos notą šįva
kar bus pasiųstas Briuselin 
Belgijos valdžiom žiniai. Lon
donan atsakymas bus pasiųs
tas apie pradžią ateinančios 
savaites.

Kaip tik atsakymas • bus 
įteiktas Anglijos valdžiai, jis 
bus viešai paskelbtas, taipjau 
bus išleista “geltonoji knyga”, 
kur tilps Anglijos ir Francijos 
notos.

distriktah
DUSSESUDORF, rugp. 17.— 

Paskelbimas, kad šiandie at
vežta į Ruhr distriktą 809 va
gonai maisto rodo, kad daro
ma’ daug didesnių pastangų 
pristatyti ganėtinai maisto į 
okupuotąjį kraštą. Ikišiol nie
kad nebuvo įvežama į tą dist
riktą daugiau kaip 500 vago
nų maisto.

Pastangos (pegerinti majsto 
padėtį nėra padarytos berei
kalingai ir pergreit, kadangi 
visame distrikte tęsiasi maisto 
riaušės, piešimai sankrovų ir 
vogimai, bulvių nuo laukų.

Rubežiilus' tarp okuguotojP 
krašto ir neokupuotosios Vo
kietijos tebėra uždarytas tir 
jis bus uždarytas iki pabaigai 
šio menesio.

Streikai Lenkijoj

ži- 
su- 
jie

Lenkijoj labai išsiplėtė strei
kai : ptreikuo j am a Varša voj, 
Lodžiuj, Kališe, Tomaševe, 
Čenstakave ir kituose pramo
nės centruose, darbininkai rei
kalaują 65% padidinti algas, 
nes dėl streikų įvairiose vieto
se įvyko policijos su streikuo
jančiais darbininkais kruvinų 
susirėmimų. Lodžiuj 1 užmuš
tas, 5 sužeisti, Čenstakave 11 
sužeistų. Bialoj minia sumu
šė valdžios komisarą Gertiką, 
policijai vos vos pavyko jį ap
ginti: į policiją, minia švaistė 
akmenimis. (L. ž.),

SAN PEDRO, Gal., rugp. 
17.— Didelis General Petro
leum Co. požeminis aliejaus 
kubilas, kuriame buvo apie 
1,000,000 galionų aliejaus, eks- 
plodavo ir užsidegė. Eksplozi
ja sudrebino visą miestelį ir 
gręsia pavojum dar trims ku
bilams. Nuostoliai siekia kelis 
šimtus tūkstančių dolerių.

KONSTANTINOPOLIS, rug- 
piučio 15.—Turkijos naciona
listų seimas išrinko visą ka
binetą. Premicru ir vidaus 
reikalų ministeriA paskirta 
Fethi Bei, o užsienio reikalų 
ministeriu pasilieka Ismet 
ša, kuris vedė derybas su 
kininkais Lausannoje.

Armėnai šalies gilumoje
prašė valdžios išgabenti juos 
atgal į Armėniją ir 
jiems karinius palydovus 
rubežiaus.

Pa- 
tal-

pa-

duoti
iki

CHICAGO. . Nevy Yorke 
yakąr^ ūmai pasųųirė, veikiau
sia nuo širdies ligos, Chicagos 
operos baritonas Sallustio Ci- 
vai, 37 m.

BLOOMINGTON, Wis.
17.— Žaibas užinušė 16

rug. 
kar

vių, vertų $8,000, stovėjusių 
laike audros tarp dviejų me
džių ir vielų tvoros.

30GENOA, rugp. 17.
žmonių liko sužeista Compo- 
liguro susirėmime tarp fašis
tų ir anti-fašistų.

•BOtLOGNA, Italijoj, rugp. 
16.— 26 žmonės liko sužeisti 
Molinelloj susirėmimuose tarp 
fašistų ir komunistų, kurie iš
tiko metus bombą į fašistų 
raštinę.

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6 v., leidžiasi 
7:48 v. Mėnuo leidžiasi 11:04 
v. v.

* *

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

e> • .... . . >. ... ■ . -*■-

Streikieriains visai neapeina 
kiek yra streiklaužių; gali jų 
vieton 91 būti ,ir 300, tai vis- 
tiek streikieriai negalės pra
laimėti, nes jie galės rasti sau 
darbą kada tik panorės; bet 
streiklaužiams yra visai kitaip 
— jie ir dabar eina prie galo 
liepto.

’Slisuotinas >(strje|ikieitių susi
rinkimas įvyks apie vidurį 
ateinančios savaitės. Apie tai 
bus pranešta Naujienose.

—Toks kaip kriaučius.

J

• 1

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

{vyks apie vidurį

■ ■::'MA ‘■
DfENVER, Colo., rugp. 17.— 
Mrs. August Hill 'ramiai savo 
namuose užmigę, o kada pa
budo, ji buvo motina, pagim
džiusi 8 svarų mergaitę. Ji ne
jautusi jokio skausmo ir ne- 
jutusi gimdimo iki neišbudusi 
iš miego.

'■■i

NAUJIENOS
1739’S/Halsted St.

Chicagolll.



NAUJIENOS, Chicago, Ū1

Kaunas S. L FABIONAS CO.
Kainos?

Rekomenduojamas

Kaina 60 ir 86 centai.

{ienomis

Tel. Dearbom 9057

!!!!!VaikTuojauirSutaupykPinigų!!!!!
PirmaDabar

TRYS DIENOS LAIKAI

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musy vardo

3101 Valandos 10 iki 8

mados.
per krutinęMieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

3514-16 Rooeevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

FRANCE 
LAFAYETTE 8ept 
LA 8AVOIE Sep 
PARIS ..

NKW

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Ruffles savo aptiekoje Šiandie už G5g., arba prisiųeklto 75c.

Mes taipgi turime pilnų 
įrengimų plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739. S. Halsted St Chicago, III.
Čia Jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............

mm M

1 1 I l .............. . III...........................................

Net ir kūdikiai pastebi!
■ — - ..... —. įi . A M...... . ■ , ................. „

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas, tik kelis kartui panau-

J. P. WATTCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 .
Vakarais: 10736 So. nabash Avė. 

TeL: Pullman 6377.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantdojamas. 

PEOPLES PLUMBING &.HEATINC 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted ST 
. ' Tęlephone Haymarket 1018

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimų Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr>

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
P/J. J3FS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavftt 8t.
Telephonas Oanal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. 06- 
redoj ir PėtnyčSoj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose taria
muose.' Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirm© mergišiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidunnlestyj: 
. “ Ęoom 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

rzdžių, prašome iškirpti 

pažymėti mietą ir aiš- 
’,, pavardę ir 

ekvieno pavyzdžio kaina 15 
Įima prisiųsti pinigais arba

Okupantai vargina
Merkinė (Ek). Pirmiau* čia 

okupuotos Lietuvos pasieny 
stovėjo lenkų reguliarinė ka
riuomenė, dabar gi užėjo kaž
kokią milicija, kuri neapsako
mai vargina vietos Žmones. IŠ 
lenkų valdžios jokių produktų 
ji negauna, todėl reikalauja iš 
gyventojų,o kai pastarieji atsi
sako duoti, tai priverstinai 
patys ima. Belo dar po kiek
vienos nakties būna padaryta 
vagysčių. Pasiskųsti žmones 
dėl tokio lenkų milicijos elgi
mosi neturi kam.

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Behošius 
1Ų1G W. 47th Street

•i

V y

rel. Lafayotte 4223
Phvnbing, Heatinf 

Kaipo lietuvi*, HetuvianM rlzades 
patarnauju kuogariawdat

M. Taika, 
S228 W. Utk 81, CkleMc IIL

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom SU Room 111-13Liet. Tautos Katalikų

BAŽNYČIA
Motin. Dievo Šidlavos
8501 So. Union Avė., Chicago, III.

Klebono Rezidencija: 
8509 So. Unipn Avė., 

Tel. Yarda 1636

Vieni iš jų yra skaitomi tur
tingi vienais dalykais, kiti ki
tais, bet visus juos aplenkia 
Naujadvario (Naudvaris) ' dva
ras, atsižymėdamas savo žuvin
gu malūno prudu, miškais ir 
derlinga žeme.

šiemet, liepos mėn. pradžio
je, kumečio vaikas 12 mėty 
amžiaus, prie kranto gilioje 
vietoje pridūrė perstike kar
pį. Karpio tiek didelio butą, 
kad vaikas jo nega
lėję, bet žuvis įtraukė jį van
denin.

Jo laimė, kad arti buvo me
dininkas, kuris spėjo “žvejį*’ 
išgelbėti.

Aplinkiniai žvejai pasako
ja, kad tame prūde esą žuvių, 
kurių tinklai nepajėgia nulai
kyti ir jų žvynai esą kaip rusų 
buvusieji sidabriniai rubliai. 
. Iš visko matytis, kad čia 
dar esama nemažų žuvių. Tik 
gaila, kad čia atsilanko iš krū
mų daug neprašytų svečių, ku-

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
• Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halstęd St., Chicago.
Tel. Yards 4681

š. m.> liepos mėn. 23 dieną 
pli. Mačiokas Juozas, gyv. Ma
lūnų g. Nr. 25, pranešė, kąd 
jam bemiegant “Amerikos” 
viešbuty, /Vytauto pr. Nr. 2, 
pavogta iš jo brusloto 141 do
leris, 1 svaras sterlingų ir 40 
litų išviso sumoj 1496 litų, 
šioj vagystėj įtarti: pil. Anta
nas Paukšti^, Linkmanosio 
kaimo, Utenos Yų. apskrities ir 
Leonas Jasinskds, gyv. Kaline, 
Bažnyčios g. Nr., . kurie sulai
kyti ir tardomi.* '

Company
22os Gatv.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant įtaigus lx 
Parduodam Laivakortes.

M. Levy
Siaur-rytinis Kamp. State

Telefonai: Calumet

Aidžiausia Lietuviška Krautuvu
Ant Town of Lake

Auksinių, deimęntinių, mųzikališkų instrumentų, drukuoja-

ftfrĮųpn)kų _
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru

mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 

Lietuvą arba ant ūkės.
UžKviečiame atsilankyti, o būsit užganėdinti.

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

’ Tel.: Boulevard 7309. . ,

S. W. DANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Smarkus ledai
Gruodžiai (L. Uk.) Petrinė

mis per šiaurinę Guzdžių valsč. 
dalį perėjo didelė ledų audra. 
Ledų buvę galima matytų dar 
rytojaus dieną. Ledai nuinušę 
nemažai jauvų ir daržovių. 
Taip Laumakių ir kt. kaimuo
se esą sunaikinta trečdalis vi
so pasėlio. Žmonės Aimanuo
ja, kad nebegalėsią tinkamai 
atlikti pyliavos ir žemės mo
kesnį sumokėti.

—Iš kan. Tumė buto š. m. 
26 d. jam išėjus į rekolekcijas, 
o tarnaitei į rinką, pavogta 
daug dokumentų, auksine gran
dinė, žiedas ir visokių metali
nių pinigų sidabrinių ir auksi
nių rusų, vokiečių, anglų, 
amerikiečių, švedų. Viso ant 
2,000 litų vertės.

Gulbransen Trade Mark ~ ---------
Lengvas Groti <Zn/rZ*
Lengvas Mokėti ,•

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen Registruoto Piano yra (spausta 
ant užpakalio — $700, $600, $495 arba $420. Tas tai yra pub
likos apsaugojimas — užtikrinimas teisingo patarnavimo per
kant tok) dalyką kur paprastas žmogus mažai apie j] nusimano 
arba negali gerai nuspręsti jo vertės. Kiekvienas visur Suvie
nytose Valstijose moką tą pačią kaina už Gulbransen Registruo
tą Pianą. Ar jus manote, kad tos kainos gali surasti sau kom- 
peticijos visur jei jos nebūtų teisingos? ... .. , ,
Didelis pasirinkimas pianų, gramofonų, rekordų ir rolių dėl 
player pianų.

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Clficago, IIL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ■■.yim'flff 
Tel. Kedzie 8902 .

Kaipo balai atatin- 
karnas ir kartus 
tonikas — imk

rie gaudo kaip kas galėdamas 
ir mokėdamas visai nesigailė- 
dąmi nei mažųjų. ,

Jonauskio Įpėdinis.

Severais

Balzol 
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

1730pLXlV|
No 1730. Neužmirk pasisiūdinti 

nors vieną panašių bliuzkelių šią va
sarą. Ją lengva pasiūti ir ji labai 
pigi. Daugiau nereikia kaip I Vi yar- 
do 36 colių materijos 36 mierai.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 40 
ir 44 per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankute arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, “ "15t
<iai parašyti savo vardą 
Idresą. Kiekvieno pavyzč 
entų. __ ,, .... .

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept.į 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.

Krautuve Geros
MUZIKOS
Nacionales

tų pleiskanų/Tpijrtinajį prie&ą—ir Tusų 
galvos oda oris taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet jų • 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos ytuojąus sunaikina juos. 
Nusipirkite bunka __
pašto ženkleliais tiesiai į labaratdriją.

F. AD. RICHTER & CO
J04-114 &). 4th St. Brooklyn, N. Y.

Žuvis žvejį bemaž 
paskandino

Pikeliai, Mažeikių apsikr. Mu 
sų parapijoje yra 7 dideli dva
rai, be to dar yra keletas ma 
žesnių taip vadinamų “dvariu

Vlskąs yra paaukuota dėl umauz iŠ- 
pardavhno neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostolį. •

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertes nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar......... ..................  $18.56
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyru vertės nuo $30.00, $32.50 ir 
$35.00. Dabar ........................... $25.06
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertšs . nuo $37.50, $42.50 H 
$47.50. Dabar ................................$32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
Siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ir 

27.50. Dabar . .. ....,.............. $18.56
’alm Beach ir Mohair 2 Šmotų siu

tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 k 
augščiau.

S GORDON 
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Sti 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 v«-' 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakarą 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po pieų

NBW YORK, PLYMOUTH
HAVRE-PARI8

Auff. 23, 8ep 19» Oct. 10
1, 8cpt. 29, Nov. 10
8, Oct, 20, Nov. 24
12, Oct. 3, Oct. 24

YORK. VIGO (8PAIN), 
BORDEAUK

Raiyktte dėl Mngolditoe apraiomos 
kaygutOe vietiniai agentai arba | 
Ald|J| ofiag lt State Street Ne* York.

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

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, Žmogus be Salutaip 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą; )
2) — Salutaras vidurius išvalo; SVEIKATA
8) — Salutaras pataiso sveikatą. ) 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

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

Mano kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalhnas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbės, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA- 
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir j 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio- 
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES B1T- 
TERIO ir dėkavoja jo Gcra- 
dėjystei.

Taipgi veliju Ir iums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti, 

tat naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir 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 ji gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant j 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 tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiški; savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 VV. 31st St., Chicago, Iii. Tel?: Boulevard 7351

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Hakted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek 
vieną vakarą, išskyrus utaminki 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 1 

iki 12 ryto.

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

I!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus i jūsų namą, dary 
kitę tai dabar kol musų stakas.-yra gerame padėjime,

Mfcs suteiksime junts pro
gą įvesti jusy apšildymo 
įrengimus į jusy namy la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiysime 
pas jus savo apšildymo in- 
žinieriy, kad nurodžius 
jums darby ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

Patarimas Sergantiem 
"1 Nedaro skirtume kokia liga jus sergate ir kokį gydy- 

m* JU» luri’ote, bandykite gauti patarimą nuo I'r. 
Vau Paing, kuris pasakys j ui m, gauti pahngvi-

r> 1 nimą ir pasveikti.
X ' Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 

mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką ligą, odos ligą, 

F reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl. 
Kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užnuodinto krauio. Apakimas, paralyžius 

kaprotystė gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
DR. J. VAN PAING

Specialistas
South Halsted Street

erą apetitą, miegą ir tvir-

Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kair 
». Kaina 1 bonka $1.00, 

Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už

iiUiųidfa:

■inn^-4 Ii- 
nr.Errnrl-.h:

Severos Gyduoles užlaiko

tu■B
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Klauskite pas aptlekoriaus.
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GulbruMO Tr«d« Mark
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen Registruoto Piano yra įspausta 
ant užpakalio — $700, $600, $495 arba $420. Tas tai yra pub
likos apsaugojimas — užtikrinimas teisingo patarnavimo per
kant tokį dalyką kur paprastas žmogus mažai apie jį nusimano 
arba negali gerai nuspręsti jo vertės. Kiekvienas visur Suvie
nytose Valstijose moką tą pačią kaina už Gulbransen Registruo
tą Pianą. Ar jus manote, kad tos kainos gali surasti sau kom- 
peticijos visur jei jos nebūtų teisingos?
Didelis pasirinkimas pianų, gramofonų, rekordų ir rolių dėl 
player pianų.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted Si., Clficago, III.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME

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

Mano kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas,

S skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę.
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
IKUTES STOMACH BITTE- 
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 Gera- 
dėjystef.

, Taipgi veliju ir Jums, kurie 
Dabar Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,

tai naudokite SALUTES BITTERĮ Ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutines 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 j kitus miestus už vieną Ijonką $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 aplaikytl siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 VV. 31st SL, Chicago, III. Te!?: Boulevard 7351

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA
a

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

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaip 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

Patarimas Sergantiem
Nedaro skirtumo kokia liga jus sergate ir kokj gydy
mą jut luii’ote, bandykite gauti patarimą nuo I'r. 
Van Paing, kuris pasakys jumi, gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinokite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką ligą, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumą ar kraujo užnuodijimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 

■ tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl. 
J Kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 

paeina nuo Užnuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 
ir bukaprotystė gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.

DR. J. VAN PAING

L Specialistas
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

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

CHICAGO. ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Kaunas

Rekomenduojamas

Kaina 60 ir 86 centai.

Town of

I ienomis

n!!!VeikTuojauirSutaiipykPhigų!!!!!

!!!’! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

rie gaudo kaip kas galėdamas 
ir mokėdamas visai nesigailė- 
dąpii nei mažųjų., v

Jonauskio Įpėdinis.
NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PZL J&S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

LIEPOS 
ORABUZiy ' 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS «

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
Čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING &.HEATINC
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v.. 461 N. Halsted St 
Tęlephone Haymarket 1018

S. GORDON
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo Halsted Sb 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 ’-«•» 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vak-ra 
Nedaliomis nuo 8 ryto lig 3 po piaų

—Iš kan. Tumo buto š. m. 
26 d. jam išėjus į rekolekcijas, 
o tarnaitei į rinkų, pavogta 
daug dokumentų, auksine gran
dine, žiedas ir visokių metali
nių pinigų sidabrinių ir auksi
nių rusų, vokiečių, anglų, 
amerikiečių, švedų. Viso ant 
2,000 litų vertės.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

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

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

iki 12 ryto.

Liet. Tautos Kataliką
BAŽNYČIA

Motin. Dievo Šidlavos
8501 So. Union Avė., Chicago* III.

Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

k. Telephone RandoĮph 5584 . 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6877.

Kaipo lietuvi*, ItetuviaroK visadie 
patarnauju kuogeriautal

M. Yuška,
3228 W. $8tb SU Chlctga. HL

Advokatas
. 29 So. La Šalie St. Room 530

< Tel. Central 6390
Vale. 3223 S. Halstęd St., Chicago.

Tel. Yards 4681

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru- 
Už darbą gvarantuojama.

kas tiems, kurie išvažiuoja | 
arba ant ūkės.
viečiame atsilankyti, o būsit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Aldam! Avė., Chicago, III.

' Tel.: Boulevard 7309. .

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius 
ięi6 W. 47th Street

galvos
ir ----- ------------ ,,.J V
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos ytuojąus sunaikina juos.
Nusipirkite bųnkp Euffles savo aptiekoje šiandie už G5o., arba prisiųskite 75e. 
pašto ženkleliais tiesiai į laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
J 04-1 HSo. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Okupantai vargina
Merkinė (Ek). Pirmiau* čia 

okupuotos Lietuvos pasieny 
stovėjo lenkų reguliarine ka
riuomenė, dabar gi užėjo kaž
kokią milicija, kuri neapsako
mai vargina vietos žmones. Iš 
lenkų valdžios jokių produktų 
ji negauna, todėl reikalauja iš 
gyventojų,o kai pastarieji atsi
sako duoti, tai priverstįnai 
patys ima. Be to dar po kiek
vienos -nakties būna padaryta 
vagysčių. Pasiskųsti žmones 
dėl tokio lenkų milicijos elgi
mosi neturi kam.

š. ni.> liepos mėn. 23 dienų 
pli. Mačiokas Juozas, gyv. Ma
lūnų g. Nr. 25, pranešė, kad 
jam bemiegant “Amerikos” 
viešbuty,/Vytauto pr. Nr. 2, 
pavogta iš jo brusloto 141 do
leris, 1 svaras sterlingų ir 40 
litų išviso sumoj 1496 litų. 
Šioj vagystėj įtarti: pil. Anta
nas Paukštis, Linkmanosio 
kaimo, Utenos Y . apskrities ir

Bažnyčios g. Nr., kurie sulai 
kyti ir tardomi.’ ' JOHN KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavftt St.

Telephohas Oanal 2552 
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakare. 0e- 
redoj ir PėtnyČtoj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose ūfs- 
muoseA Egzaminuoja Abstraktus 
ir ptulirba visokius Dokumentus, 
Senkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiČiaua 

lengvomis išlygomis.

Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaru iš
pardavė 
nuostoli 

■ t "
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

$22.50, $25.00 ir 
. $18.50

jCompany
22os Gatv,

Vieni iš jų yra skaitomi tur
tingi vienais dalykais, kiti ki
tais, bet visus juos aplenkia 
Naujadvario (Naudyaris) [dva
ras, atsižymėdamas savo žuvin
gu malūno prudu, miškais ir 
derlinga žeme.

šiemet, liepos mėn. pradžio
je, kumečio vaikas 12 meti 
amžiaus, prie kranto gilioje 
vietoje pridūrė perstike kar
pį. Karpio tiek didelio butą, 
kad vaikas jo ištraukt# k nega
lėję, bet. žuvis įtraukė jį van
denin.

Jo laimė, kad arti buvo me
dininkas, kuris spėjo “žvejį” 
išgelbėti.

Aplinkiniai 
ja, kad tame 
kurių tinklai

1730
No 1780. Neužmirk pasisiūdinti 

nors vieną panašių bliuzkelių šia va- 
sąrą. Ją lengva pasiūti ir ji labai 
pigi. Daugiau nereikia kaip PA yar- 
do 36 colių materijos 36 mierai.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 40 
ir 44 per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
>aduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio nurnerj, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
klresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pąttern Dept.į 1739 So. 
Jalsted St., Chicago, III.

M. Lėvy
S iaur-rytinis Kamp. State 

.Y ’

Telefonai: Calumet

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Smarkus ledai
Gruodžiai ((L. Uk.) Petrinė

mis per šiaurinę Guzdžių valsč. 
dalį perėjo didelė ledų audra. 
Ledų buvę galima matyti, dar 
rytojaus dieną. Ledai numušę 
nemažai jauvų ir daržovių. 
Taip Laumakių ir kt. kaimuo
se esą sunaikinta trečdalis vi
so pasėlio. Žmonės Aimanuo
ja, kad nebegalėsią tinkamai 
atlikti pyliavos ir žemės mo
kesnį sumokėti.

žvejai pasak o- 
prude esą žuvių, 
nepajėgia nulai

kyti ir jų žvynai esą kaip rusų 
buvusieji sidabriniai rubliai.
. Iš visko matytis, kad čia 
dar esama nemažų žuvių. Tik 
gaila, kad čia atsilanko iš krū
mų daug neprašytų svečių, ku-

aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimąntinių, m-u^zikaliSkų instrumentų, drukuoja-
Ipų mašinėlių naujos mados. - - - - -
armonikų ir balalaikų, r—
jHMS .. „

Parduodam revolverius ir
Lietuvi

vyru vertės nuo 
$35.00. Dabar ....... .......... T
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės - nuo $37.50, $42.50 U 
$47.60. Dabar....... . ?------
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 ir 
$27.50. Dabar ........,............... $18.5ff 
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 k 
augščiau.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
...v I(oom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.; Hyde Park 8395

jj’f jin -ji 4 ‘.s? uj.iUjL 
Mes suteiksime jums pro-? 
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbą ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

Sop 19, Oct. 10 
Sept. 39, Not. 10 
Oct. 20, Nov. 24 

I, Oct. 3, Oct. 24

YORK. VIGO (SPAIN). 
BOHDEAUX

Raiyktte dėl Mnceldlloa aprašomos 
kayratOe vietiniai arentai arba i 
Aid|j| ofls« 19 State Street New York.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam Įtaigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

Žuvis žvejį bemaž 
paskandino

Pikeliai, Mažeikių apskr. Mu 
sų parapijoje yra 7 dideli dva
rai, be to dar yra keletas ma 
žesnių taip vadinamų “dvariu

NBW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PAIUS

FRANCE .... Aup. 23 
LAFAYETTK Sept. 1, 
LA 8AV0IE Sep 8, 
PARIS ..

NKW

Severa’s

Balzol 
(pirmiauB Gyvasties Balzamas).

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary
• i. .. . į 4 »' • < / » ■ ■

kitę tai dabar kol musų stakas. yra gerame padėjime.

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

fyffles

neatsižvelgiant į pelną ar 

Perskaityk atsargiai šias kainas.

vyrų vertės nuo
$27.50 dabar ......._____
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 

------- $30.00, $32.50 ir 
.... $25.0f

$42.50 
.... $32.50

Severus Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO. 
■> CEDAR RAPIDS, IOWA

*--------------------------------------------------- 1 -- j----------------------------------

t"



NAUJIENOS, Chicago, III

Šio Banko Turtas Jau
Rugpiu

South West Trust Garsinkitės Naujienose Telefonai)

TAUPUS ŽMOGUS
TURTAS SUVIRS $4,000,000.00 taupo ir

tižia

State Bank

Prezidentas

kad

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Telefonas Boulevard 1989

3113 South 
Halsted St.

Jei nori, kad jie gautų 

TRUMPAME LAIKE

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

AR JŪSŲ GIMINĖMS 
LIETUVOJE REIKIA

Turtas 
$14,000,000

DR. m: KAHN
4631 Šo. Ashland Avė.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th*St., Chicago, III

4. L. DAVIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:39 vakar*.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Telephone lards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted Št., 

CHICAGO, ILL.

Šis bankas yra po Valstijos Valdžios ir Chi- 
cagos Clearing House Priežiūra.

3% ant Taupinimo Accountų.
Apsaugos Dėžės $3.00 per metus. .
Atdaras Utarninko ir Subatos vakarais nuo 

6 iki 8 valandai.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. WasBington SU.
Pranešu savo pacijentams, kad a* 
sugrjžtu Chicagon Rugpiučiu-Au- 
gust 12, 1923. Ir užsiimsiu savo 

praktika, kaip ir pirmiau.

ington Sfc.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Didesniam Bizniui Reikalinga 
Didesnė Vieta

CUNAHD
LIETUVON PER 10, DIENU 

Vienatinis vandenin kelias Lieta. ra. ~ .... —i . j

Milžinų falvi' -
MAURETANIA

BERENGARIA

lite gauti nuo bile 
laukit. Jų yra ir Ju-

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

3815 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M
Ned. 9—12 A. M.

Siunčiame pinigus Lietuvon, parduodame 
laivakortes, apdraudžiame nuo ugnies ar audros 
namus, padorome dokumentus daviemastis, 
skoliname pinigus parduodame augštos rųšies 
pirmus morgičius ir bonus, kurie atneša nama- 
žiau kaip 6% (nuošimčio) į metus. Visais rei
kalais kreipkitės ypatiškai ar laišku JUOZAS 
KRASAWSKIS patarnaus ir laiškus atsakys vi
siems savo tautiečiams Lietuviškoje kalboj.

Valdyba
THOMAS J. HEALY..........
EDWARD R. LITSINGER .Vice-Prezidenatas
ANDREW H. WOLSKI................ . Kasierius

GEORGE A. KALSCH, Sekretorius ir 
Kasieriaus Asistentas.

ant kampo
47 St ir Ashland Avė 

CHICAGO

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

'Paklaustas telefonu pats 
kun. Kazėnas dėl minėto atsi
tikimo pareiškė, kad tai esą 
pletkai su tikslu jį apšmeižti, 
daūgiaus niekas. Jis tą’ dieną 
nei namie nebuvęs. Dalykas 
gi esąs toks, kad sesuo tapus 
apleista iš vienuolyno, ir vis
kas.

šis atsitikimas padare dide
lio sujudimo tarp Pittsburgho 
lietuvių. Vieni Ikailba vfienaip, 
kiti kitaip. Bet kad sesuo yra 
paleista iš vienuolyno, tai tą 
ir kun. Kazėnas pripažįsta^

—Reporteris. >

■Tel. Blvd. 3138
I M. WoTtkewlch 

BANIS
AKUŠERKA

STuriu patyrimą. 
■Pasekmingai pa
sta rimu s moterims 
■gimdymo kiek- 
Iviename atsisiti- 
’kime. Teikiu y- 
ipatišką prižiurė- 
įujimą. Duodu pa
ktam auju prie 
gir merginoms vd

Patariamoji Komisija
ABEL DAVIS 

Vice-Pres. Chicago Title & Trust Company
THOMAS E. WILSON 

Prezidentas ^Vilson & Company, Packers 
RALPH VAN VECHTEN 

Vice-Pres. Count’l & Comm’l National Banko

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENT1STAS 

4712 So. Ashland Avė; 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Reguliariai 
investina išmintingai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

OTisfts
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
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

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPOMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE 
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu. Mes kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet,1 išskiriant. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D 

2359 So. Western Avė.
Valandos priėmimo:
Nuo 9 A. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

Mrs.A MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119 M®- ;
Baigusi akušeri J&ilĄ

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso val.t 1 iki 8 Ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moterišką, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Cnicago. 
Valandos: 19—11 ryto; 2—3 po pietų 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICK1
, 3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

\ uždarytas

Siųskit per
DIDŽIAUSI VALSTIJINI 
BANKĄ STOCK YARDŲ 

APIELINKĖJE.
Pasiųsti pinigai dabar į Lietu

va per šį bankų, pristatomi 
GREIČIAU NEI KADA 'NORS 
NUO KARĖS PRADŽIOS.

Jei negalite ateiti šin bantean, 
rašykite klausdami informacijų.

P-UI JOSEPH GRĮŠIU!

DIDŽIAUSIAS^ 
' W^B||p/PASIRmKIMAS W
muzikališkų instrumentų naujausios IŠdfrbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, t rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sulaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, 111.

gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbuČiuc 
se. Sąžiniškai pa 1 
tarnauja; viso
kiose ligose priešj 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

tlž dyką pata-l 
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės. o rasite 
pageltą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

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

Optometriat 
T«L Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampa* 47-toa gat.

1 2-ro* luboba

Pittsburgh, Pa
čio 9 d., apie 5 po pietų šaut- 
saidiškiai matę toj miesto da
ly seserį nazarietę. Ji buvus 
nuvesta į Seserų namus, ku
rie randasi prie Šv. Kazimie
ro bažnyčios. Ji buk nakvo- 
jujs klebonijoj. Ant rytojaus 
rytmetį, apie 7:30, sesuo at
bėgus į lietuvių stubą, jau su 
oivilėm drapanom, ir verkda
ma pasisakius, kad ji esanti 
sesuo nazariete, ir kad nibus 
jai nudraskę seserų name. To
liau ji pasakojus, kad ji šan
kusis telefonu j visus Pitts
burgho apylinkės lietuvių ku- 

Į nigus, maldaudama, kad jie 
eitų sulaikyt ją su kitoms se- 

perims ir * su kun. Kazėnu, 
bet nė vienas neatvykęs. Gi

lta lietuvė moteris pasakoja, 
kad sesuo buvus sumušta ir 
da pirštų žymės buvę mato
mos ant jos pečių. Sesuo skun- 
dusis, kad ją sumušę kitos se
serys. Paskui' ji kreipusis į 
visus vienuolynus prašydama, 
kad ją priimtų, bet niekur 
nepriėmę, nes tfšaniksto Įjau 
buvę visur telefonuota. ,

Apie pavakarį ji buvus nu
ėjus pas kun. Kazėną prašyt Į 
pinigų nors penkiolikos 
rių (nes ji mat 
jus savo pinigų 
zėną $200), ir 
buvę nuėjusios 
mergaitės, bet 
nedavęs nė cento

dole- 
buvus pasidė- 
pas kun. Ka
su ja kartu 
dvi lietuvės 

kun. Kazėnas 
o tik paki- 

kaž-kokią popierą pasira- 
kad ji savo noru aplei- 

šv. Kazimiero parapiją, 
betgi nesirašius. . Pas- 
ji kreipusis į lenkų 

Alberto parapijos kleboną 
Bužinską prašydalma, kad jai 
suteiktų vietą, bet ir čia jau 
buvę telefonu pranešta^ kad 
ji tujinti aplcĮisti Pittsburgą 
kuogreičiausiai. Visą dieną ją 
vedžiojęs lietuvis Bračiulis, oi 
vakare jis ją nuvežęs stotin ir 
minėta sesuo išvažiavus į Chi-| 
cagą.
Del kokios priežasties 

rubus nudraskė, minėta 
šuo nesisakius.

Iš antros pusės, kun. 
zeno šalininkai pasakoja, 
minėta sesuo buk “sudurna- 
vojus” ir lysdama pro langą 
pati susidraskius savo rubus. 
Del to ją ir pavarę iš vienuo-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Kasp
1900 Blue Island Avcnue, kampas 19-tos gatvės 

J' Chicago, Illinois.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo rietą: 4193 Archer Are.

2 iki 4 po pietų 
, Tel. Lafayette 0098

Dr. Herzman kraustosi iŠ senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

4^DR. HERZMAN^l
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186 

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WlTH

HAMBDRGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iė 
prieplaukos 86 Nortb Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliancs” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažleriua ir populiarinki laivai 
“Mount Clay”, Mount Carroll,” 
“Mount Ciinton”, “Hansa”, "Thu- 
ringia” ir “Westphalia” su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoB.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 Iki 4 ir 6 Iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1930 ,
Valandos pagal sutarti

Savings Bank
35ta Gatvė, Archer ir Hoyne Avė.

Telephone Yards 1532 '

DR. J. KUUS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso valu 9 ijri 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. III.

Vėl Skandalas 
Pittsburgo 
Parapijoj

Seserys Nazarietės sumušu- 
sios vieną seserį. Sujudimas 
lietuvių parapijoj.

Narys FederaI Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Aas’n.

TODĖL ir senoji UNIVERSAL STATE BANKO 
vieta dabar yra perdirbama, kad galėjus dar geriau 
lietuviams patarnauti.
LAIKE REMONTO VISI BANKO REIKALAI ir 
pilnas, geriausias patarnavimas bus atliekami

Laikinojoj Vietoj
Po numeriu

814 W. 33rd St.
Įgykite šiandie šio Banko knygelę ir naudokitės nuo
šimčiais.

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

LIETUVON PER 10 DIENU

von per^Southamptųną ,ant 

AQUTTANIA

Apleidžia New Yorką Mm Utarnla- 
kas. Greita* peraidiina* Southamp- 
tona. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai j Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 8-čia klesa (i Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.90.

KELEIVIAI Ii LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant J 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia ka* savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų deJ kalnų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams ga" 
agento. Reikalaukit. Jų 
sų mieste arba apielinkė
CUNARD UNEr 

140 N. Dearbomį^zdįS
St. Chicago,
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Edltor P. Grigaiti! Lietuvos “Tvarkos
Dabotojai

suval

UŽMIRŠO

IŠAIŠKINO

o mi'Garse'

Redakcijos Atsakymai

jog

(Tęsinys)

nėra

Savaime supran

■ik-ZAlu.

Ir Kaunas, vage, bau 
siąs makabilininkus

stybių intervencija, apie ku
ri^ tiek daug kalba laikraš
čiai, nieko gera nelemia. To
kia intervencija tik įneštų 
chaosą į Chinijos gyvenimą 
ir sustiprintų reakcijų.

Smiltys kaista, 
gluosniai tyli, 
raudonuoja, sirpsta uogos. 
Gėlės draikos, 
velia kojas 
ramunėlės gelsvos, nuogos

mes skaitome

arba teatro reccn

Banditizmas 
Chintjoje.

Dega kūnas, 
rodos karklai, 
supą, lydi mano kelią 
Rodos lapai, 
rodos žolės, 
rodos rožių krūmai želia 

(Iš “L. žinios”)

—vis 
viešai

Matoma, “Garsą’’ redaguoja 
tokie žmonės, kurie laikosi tos 
nuomonės, jog rašant nereikia 
mąstyti.

nes tai yra kolektivinėj

Tai svajoja, 
tai štai džiaugias, 
žaliuos lapuos slepia vėldus 
Nusišypso, 
tai nuliųsta, 
verkia, saulei nusileidus.

Ūž žinių teisingumą atsakau 
V. Jakimavičius.

Vištyčio, miest. Vilk. apsk.

tikai, bet praktikos darbo 
dirbti nemokėjo. Gi Yuan 
buvo drąsus ir griežtas savo 
darbuose. Respublikai rei
kėjo būtinai ir greit gauti 
paskolą. Einant laikinąja 
konstitucija, visi šalies fi
nansų reikalai turėjo būti 
parlamento kontroliuojami. 
Bet prezidentąs bijodamas, 
kad reikalas neužsivilktų, 
savo iniciatyva ir nepasita
ręs su. parlamentu užtraukė 
paskolą. Toks atviras ir su- 
žinus konstitucijos laužymas 
iššaukė Yangse provincijoje 
sukilimą. • To sukilimo likvi
davimui prezidentas stvėrė
si labai žiaurių priemonių. 
Po to įvykio prez.Yuan pasi
ryžo geležine ranka šalį val
dyti. Tuo tikslu provinci
joms jis ir paskyrė guberna
torius arba tųchunus, Kiek
vienas tuchunas turėjo savo 
armiją. Kadangi pietų pro
vincijų lojalumu prezidentas 
nelabai tepasittikėjo, tai tų 
provincijų tuchunams jis pa
skyrė kareivių iš' šiaurių 
Chinijos. Tai tokiu budu at
sirado pagarsėjusi tuchunų 
sistema.

Kauno miesto ir ap^rities 
viršininkas paskelbė šitokį dek-

Nesenai dar 
rausvas rožes 
rodos sniegas glamonėjo 
šiandien saulės 
išbučiuotos 
tik lapojas, tik kerėjas...

visi
pasaulių, turėjom gerų norų 
giau- L_ 
nei’ išorės, nei

maestro ak toris, kuriam litera
tas reikalingas tik, kajpo pagelbininkas. 
Tairovas Svajoją? apie tą metą, kada akto
riui rašyti veikalų nebereikės, kada akto- 
ris kurs ne tik veiksmą, bet ir reikalin
gus žodžius. Tai esąs darbas ne metų, ne 
kitų, bet ištisų kartų. O dabar, kol dar 
aktoriai nėra pilna prasme maestro, poe
tą reikalingas tam, kad aktorio kalbą pa
daryti ritminga.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

savo drau- 
K. Vištyčio 
Staigu susi-

anarchizmas 
yra toks, kaip komuniz- 
o komunizmas yra toks, 
anarchizmas ir socializ- 

/Tąškas.

1917 m. buvo svarstoma 
klausimas ar Chinija turi 
paskelbti Vokietijai karą, ar 
ne. Tuan stojo už karo pa
skelbimą, o prezidentas ir

“Darbininkę” p. Amerikietis 
*rašo vedamąjį straipsnį. Rašo 
karštai. Na, o kada žmonės 
įsikarščiuoja, tai jie vadauja- 
si jausmais, o ne protu. P-as 
Amerikietis negali atsidžiaugti 
•atstovo Čarneckio gabumais, 
taktingumu ir kitais nesamais 
dalykais. Apie poną Čar
neckio gabumus diplomati
jos srityje nebėra jokio reika
lo kalbėti. Tai jau visiems ži
nomas dalykas. Pakanka tik 
prisiminti registraciją, kad 
turėjus šiokio tokio suprati
mo apie to “gabaus” diploma
to negabiai atliktus darbus. 
Bet tuščia to.

Mums čia labiausia rupi at
kreipti domės į sekamą p. A- 
merikiečio posakį:

mas 
mas, 
kaip 
mas.

Juk dar musų laikais gyvena viena teat
ro forma, daugiausia teatralinių tradicijų 
išlaikiusi, būtent, baletas. Ir joks baleto 
artistas niekuomet nesiskundė, kad ten 
režisieria aktorio individualumą slopina! 
O balete juk kontroliuojama ne tik kiek
vienas kūno judėjimas ar veido išraiška, 
bet ir kiekvieno rankos ar kojos piršto 
padėtis! Tbn baletmeisteris kur kas despo- 
tingesnis, negu kur kituose teatruose. Bet 
ten baletmeisteris ir aktoriai aiškiai su
pranta, kad bendras darbas ne tik neslo
pina aktorio individualybės, . bet atbulai, 
duoda daugiau galimybes individualybei 
reikšti.

Imant vaidinti kurį veikalą reikia 
juk turėti visų pirma tam 'tikra idėja, 
kuria vaduojantis butų galimas veikalo 
inscenizavimas. Ir režisierio pirmapradė 
pareiga yra surasti ta idėja, surasti vaidi-

Kyla neaiškumų, nejaugi mi
licija turi teisę gatvėje netu
rėdama jokio pamato areštuo
ti kiekvieną, kuris yra “pana
šus į žydą” (rodos į žydus ne
panašus, nes nė barzdų netu
rime). [O ar žydus tai galima 
areštuoti tik dėl , to, kad jie 
žydai? N. 'Red.].

“Garsioji Voltaire’o Ifor 
mula: meluok, šmeižk 
kas nors iš to išeis — 
pripažinta ir priimta Lietu 
vos diplomatijos kodekse.’

ban 
van

Ijam kelią ir sukėlė parla
mente skandalą, žmonėse 
vėl pasireiškė didelis judėji
mas. Galop, prezidentas 
paklausė žmonių balso. Jis 
pašalino militaristus iš kabi
neto ii\ įsakė paleisti Anfu 
klubo sukurtą armiją. Tos 
armijos vadai pasipriešino. 
Bet jie liko generolų Tsao 
Kun ir Chang Tso-lin (vy
riausių tuchunų) sutruškin- 
ti. Likvidavime to maišto 
ypač' pasižymėjo divizijos 
komendantas Wu Pei-fu.

Po to įvykio japonų įtakai 
buvo užduotas galutinis 
smūgis. Visų akys buvo 
taipgi atkreiptos į Wu Pei- 
fu, kuris nepaprastu spartu
mu ėmė į aukštybes kilti. Į 
rumpą laiką jis pasidarė vy
riausias kelių provincijų tu
chunas. Ir kai Chang Tso- 
lin norėjo pasiskelbti dikta
torium, tai Wu Pei-fu su
kūrė jam tokią pirtį, kad jis 
turėjo galvatrūkčiais bėgti į 
Mandžuriją. Wu Pei-fu ini
ciatyva liko vėl sušauktas 
parlamentas ir sugrąžintas 
1917 m. nelegaliniai pašalin
tas prezidentas Li Yuan- 
hung. ,

Gen. Cheh Wang-ming 
pašalino iš Cantono prezi
dentą Sun Yąt-sen. Ir jau 
buvo pradėta manyti, kad 
pietų ir šiaurių, respublikos 
susipras ir sudarys vieną 
Chinijos respubliką. Bet tos 
viltys neišsipildė. Susirin
kęs parlamentas nesugebėjo 
sutartinai veikti. Tuo pačiu 
laiku Sun Yat-sen atgavo 
Cantono prezidentystę. Su
irutė vėl prasidėjo išnaujo.

Vienok Dr. Bunn mano, 
kad Chinija greitu laiku at
sistos ant kojų. Jaunosios 
Chinijos įtąk# stiprėja. O 
drauge su tuo pradeda reik
štis nepasitenkinimas tuchu- 
nais. Tuchunų savivaliavi
mas yra neįmanomai didelis. 
Kiekvienas jų yra savo rų- 
šies carukas. Bertrand 
Russell, kuris dideliu entuzi- 
armu kalba apie Chinijos ei; 
vilizaciją, tiesiog sako 
nemažas tų tuchunų skai
čius yra tikri banditai, kurie 
susikrauna sau turtų pieši
mais. Na, o jeigu jau tvar
kos dabotojai užsiima plėši
mais, tai kodėl nepasivelyti 
sau to ir kitiems.

Užtat tuchunų sistemos 
pašalinimas ir yra vienas 
būtiniausių dalykų Chinijai. 
Priešingame atvejyje ten 
negalės įvykti ramybės. Bet 
tai turi patys Chinijos žmo
nės padaryti. Svetimų val-

Ant galo, Yuan paleido 
parlamentą ir panaikino lai
kinąją konstittuciją. Jo au
tokratinis rėžimas pasibaigė 
1915 m., kai jis paskelbė sa
ve imperatorium. Pietų Chi- 
nijoje kilo riaušės. Yuan at
sisakė nuo sosto. ' Taip ir paj 
sibaigė jo viešpatavimas. 
Tąsyk prezidento pareigas 
pradėjo eiti gen. Li Yuan- 
hung, buvusis iki tol vice
prezidentas. Jisai sušaukė 
parlamentą ir atsteigė kon
stituciją. Išviso jis buvo 
respublikos šalininkas, bet 
labai menkų gabumų žmo
gus. Kabineto sudarymą jis 
pavedė generolui Tuan- 
Chi-jui, užgrudytam milita- 
ristui. Jis buvo Yuano šali
ninkas ir tęsė jo politiką. 
Skirtumas buvo tik tas, kad 
prie Yuano tuchunai turėjo 
pildyti centralinės valdžios 
įsakymus, o dabar jie ėmė 
savivaliauti. Surinktus mo
kesnius jie įsidėdavo sau į 
kišenę ir nieko nesiųsdavo 
Pekino valdžiai. Jie nustojo 
net kareiviams algas mokė
ti. Tatai, žinoma, kompro
mitavo centralinę valdžią ir 
visur pradėjo reikštis nepa
sitenkinimas. “Draudžiauna miesto gat

vėmis važinėti smarkiau 
kaip 20 kilometrų į valandą. 
Neklausantieji šio įsakymo 
bus baudžiami iki 1,000 litų 
pinigais arba iki vieno me
nesio arešto.”

Netikėtai, 
nesvajotai 
supa Karklai mano kelią 
Netoliese 
priešais saulę 
geidulingai rožės želia...

parlamento didžiuma prieši
nosi tam. Tąsyk Tuan 
smurto keliu norėjo savo su
manymą pravesti. Prezi
dentui nieko daugiau neliko 
daryti, kaip tik pašalinti 
premierą. Tas prezidento 
žingsnis pagimdė kelių tu- 
chunų sukilimą, kurie grąsi- 
rib užimti Pekiną, jeigu par
lamentas nebus paleistas. 
Prezidentas nusileido ir su
grąžino Tuaną. Tąsyk pie
tų arba konstitucinė partija 
įsteigė Cantono respubliką 
ir paskelbė Pekino valdžiai 
karą.

Prezidentas Li Yuan- 
hung rezignavo. Jo vietą 
užėmė, -gen. Feng-Kuo- 
cha.ng, kuris paliko Tuaną 
premieru. 1917 m. rugpiu- 
čio mėn. liko Vokietijai ka
ras paskelbtas. Apie tą lai
ką tarp Pekino ir Cantono 
valdžių buvo beįvykstąs su
sipratimas. Bet čia • pasi
maišė Japonija ir neleido tai 
taikai įvykti. Mat, dalykas 
tame; aprūpinimui armijos 
Chinijai reikėjo pinigų. Tie 
pinigai reikėjo kur nors pa
siskolinti. Čia kaip tik ir 
pasivėlė Japonija, kuri pati 
siūlėsi pinigus skolinti. Bė
giu 1918 m. Chinija pasisko
lino iš japonų apie $125,000,- 
000. Tik dalis tų pinigų liko 
sunaudota sukūrimui armi
jos iš 40,000 žmonių. Kiti 
pinigai atsidūrė militaristų 
Anfu klubo narių kišenėse* 
Galima sakyti, kad to klubo 
nariai ir kontroliavo val
džią. Kadangi jie naudojosi 
iš Japonijos gaunama pasko
la, tai jie pasidarė japonų 
tarnai ir šoko pagal jų du-

Bevielinis 
nesenai 

susižinoti 
esančiais

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Telephone Roosevelt 8600

būna girta ir pridirba panašių 
skandalų.

Kodėl niekas nesudraudžia 
šių “tvarkos dabotojų”? Ir ko
kia, pagaliau, gali būti tvar
ka prie tokios milicijos?

Ar žino apie šį milicijos va-

Subscription Rate* t
18.00 per year in Canada.
7.00 per year outside of Chicago.
8.0t per year in Chicago.

8c per copy.

Tai, vyruti, aštriau 
Čikagoj. x •

Bet Kauno viršininkas 
dekretą išleido, be abejo, 
kad pačius automobilistus ap
saugojus nuo sau^udybės. Nes 
Kauno gatvėmis tik pasiutęs 
“džoi raideris” galėtų drįsti 
lėkti greičiau kaip 20 kilomet
rų per valandą, nepaisydamas 
kas atsitiks su jo mašina ir 
jo paties kaulais.

rengę. Bet musų vaidinimams rašytų vei
kalų mes nežinojome, šeštadienio vakarą, 
po ilgo savaites dėl duonos kąsnio darbo 
nuvargę, susirinkdavom aptart, ką rytoj, 
sekmadienį, vaidinsime. Ir bendrai visi 
galvodami nustatydavome tiktai veiksmo 
skemą, kuris rytojaus dieną- turi būti vai
dinamas. Jokios kalbos apie repeticijas, 
apie ritmiką, apie muzikalinę kompozici
ją. Rytojaus dieną, visa, kas reikalinga, 
buvo tam vakarui improvizuojama, Žo
džiai; ritmika, muzika 
tama, kartais mes pridarydavom skunda 
linini absurdu. Bet kartais, kai musu ma-

Nejaugi valdžia negali 
dyt savo tarnautojų ištvirkt 
mo?..
“L. Žiniose

Ta formula yra priimta ne 
tik Lietuvos diplomatijos ko
dekse, o ir kitų valstybių dip
lomatijos kodeksuose. P-nui 
Amerikiečiui reikėjo tik neuž
miršti, kad kun. Purickiui mi- 
nisteriaujant Lietuvos diplomą 
tijos formula skamb.ėjo šiaip: 
meluok, šmėižk ir varyk 
šmugelį sacharinu. Tai buvo, 
taip sakant, Voltaire’o for
mula pataisytoje laidoje.

šiltumėlis - 
saulės manė! 
Kur tik pulsiu čia liepsnoja 
Miršta veidas 
dega žolės, 
dega mano basos kojos.

išspausdintas 
šitoks vieno piliečio pasiskun
dimas:

Šių metų liepos 20 d., 21 va
landą aš ėjau s 
gaiš L. J. ir L 
miestelio gatve, 
tiko mus visai girtas milicijan-. 
tas Lingertaitis ir pasakė, jog 
mes esame areštuoti. Aš nie
ko nežinodamas, kame dalykas 
paklausiau, už ką muls areštuo
ja, bet, man tik tą išsitarus, 
milicijantas Lingertaitis pra
dėjo mane visaip plūsti ir vi
saip koliodamas nusivarė mus 
į policijos butą, kur radome 
dar du girtus milicijantus — 
Žukauską (viršininko pad.) ir 
Selmistraitį: šiuodu buvo taip 
girtu, jog nežinojo nė kur jie 
esą, nė ką kalbą. Pamatę.mus 
tuojaus šiurkščiai užklausė:
“ar nežinote, kur musų brau
ningai?” Kadangi aš pama
čiau, jog milicijantai girti ir 
nežino, ką daro

J. D., Chicago. —- 
telegrafas išrasta 
(1895), o telegrafu 
su už vandenynu 
kraštais žmonės susižino jau 
daugiau kaip septyni dešimt
mečiai. Vadinas, per vandeny
nus turėjo būti, ir yra vieli
nis telegrafas. Jo vielos eina 
po vandeniu. Povandeninio te- 
Jegrafo vielas paprastai vadina 
kabeliu (angį. “cable”), 
tat ir siunčiamas tuo keliu te
legramas vadina ne telegramo
mis, bet k a b 1 e g r a m o m i s. 
Kablegrafo vielų visam pa
sauly yra nutiesta apie 300 
tūkstančių angį, mylių.

<8.00 
. 4.00 
. 2.00 
, 1.50

nimo forma, atsižvelgiant į aktorių paie- 
gas ir pageidavimus, lygiai kaip ir veiks
mo tendencija, kuri paimtame vaidinti 
veikale gludi. Ir kai jau šie pagrindiniai 
vaidinimo elementai surasti ir nustatyti, 
tuomet tiktai tenka imtis bendro darbo 
su aktoriais, juos kontroliuojant, kad 
jiems suteikti kuodaugiausia laisvės.

Aš jau čia nebeminėsiu, kad aktoriai 
turi būti savy susigyvenę, kad jie vienas 
kitą suprastų, 'kad butų išėję vieną bend
rą mokyklą, nes kitaip išlaikyti vaidini
mo vienumą ir įspūdžio pilnumą 
įmanomas daiktas. Lygiai ir režisieris tu
ri būti scęnos maestro, ir su savo aktorių 
bendruomene dvasia ir teatraline techni
ka susigyvenęs, 
kūryboj alfa ir omega. Dėl tokio režisie
rio uždavinių ir pareigų apsprendimo, 
man neatrodytų galima Tairovo minčiai 
prieštarauti. Tuo didesniu džiaugsmu aš 
norėčiau priimti jo mintį delei literatū
ros ir muzikos ^reikšmės teatre, čia Taito- 
vas suformulavo musų mintį, kurios mes 
dar nenumanydami, vaduodamos tiktai sa
vo vidaus pajautimu, darbavomės Kaunex 
Vilkolakio pastogėj.

Musų jau tįek kartų minėtas teatro 
reformatorius Gordon Graigh pareiškia,

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, ai tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 2nd, 1879.

kad teatro uždavinys yra interpretuoti vei
kalą taip, kaip to norėjo jo autorius. Apie 
natūralistinį teatrą jau kalbos būti negali: 
jis ir mirties valandą neišdrįstų nukrypti 
nuo tos idėjos, kurią, jo nuomone, turėjo 
autorius.

Tiesa, gordon Crąigh iškelia dar < ki
tą idealą. 4 Jisai dideliu skausmu apgailes
tauja, ka^l nėra tokio žmogaus, kuris bu
tų maestro savy, tai yra, kuris galėtų pa
rašyti veikalą ir jį inscenizuoti, kuris mo
kėtų nupiešti dekorącijas ir kostiumus pa
rengti, komponuoti reikalingą muziką, ir 
išrasti reikalingas mašinas scenai nušvies
ti ir kitiems grynai technikiniems reika
lams. Tairovas tiktai džiaugias, kad to
kio žmogaus nėra; nes tai esą butų ne 
maestro; o tiktai diletantas, tai butų žmo
gus, kuris nieko sukurti negali. Tairovo 
idealas

grieštai 
pareikalavau, kad pasakytų, už 
ką mes areštuoti ir kad staty
tų protokolą ir paleistų. Mili
cijos viršininko pad. Žukaus
kas mums pranešė, kad mes 
areštuoti už tai ,nes esame pa
našus į žydus. Taip mus “pa- 
tardę” apie pusvalandį palei-

To tikslo siekė, tik kitu keliu ėjo, jr 
musų lietuvių V i 1 k o lak i o T e a t r a s, 
kuriame ir man teko bene trejetą metų 
darbuotis. Mes, žinoma, neturėjome, nei 
maestro aktorių, nei maestro poetų. Mes 

buvom pradžininkai, įeškotojai naujų 
i gerų norų — ir dau- 

niekoc Tuo labiau neturėjom jokios 
vidaus technikos, atsitikti

nai susibūrę/, daugialisia suburžuazėjusio 
gyvenimo prakeikti ir persekiojami,' krū
von. Žinoma, mes buvom vienah dvasi
niu organizman nesuaugę, teatralų žar
gonu tariant, nesusigiedoję, žodžiu, dide
liems darbams mes. buvom visai nepasi-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevalt 8500.

Pastaruoju laiku Chinijo- 
je, ypač Shantungo provin
cijoje, ėmė siausti banditiz
mas. Dar visai nesenai į 
banditų rankas buvo patekę 
keletas amerikiečių, už bu
rių paliuosavimą buvo reika; 
laujama nemažos pinigų su
mos. Delei to įvykio laikraš
čiuose buvo nemažai rašoma. 
Karts nuo karto taipgi tilp
davo žinių, jog Japonija ir 
kitos valstybės žandančios 
padaryti intervenciją, jeigu 
chiniečių valdžia nesustab- 
dysianti banditizmą.

Akyvaizdoje tų faktų, įdo
mu patirti tas politines sąly
gas, kurios pagimdė bandi
tizmą. Dr. H. W. Bunn ma
no, kad sukūrimas tuchunų 
sistemos, kuri atsirado tuoj 
po įsteigimo respublikos 
1911 m., ir yra vyriausia 
banditizmo priežastis.

Yuan Shih-kai, pirmasis 
suvienytos Chinijos prezi
dentas, nuo pat pradžių ne
galėjo susiprasti su parla
mentu, kuris susirinko 
1913 m. ir pavadavo taip va
dinamą, Nankingo revoliuci
nį Seimą. Dauguma parla
mento narių buvo tik tepre-

“Anarchizmas yra tikra
sis socializmo brolis. Ir so
cializmas ir anarchizmas ben
dra turi tai, kad vienas ir 
kitas yra komunistiški. Bet 
•anarchizmas yra \radikaliŠ- 
kesnis už socializmą. Dėlto 
anarchizmą galime pavadin
ti kairiuoju, o socializmą 
dešiniuoju komunizmo
sparnu.“
Mes galime duoti.galvą mai

šu nukirsti, jeigu kas suprato 
iš to aiškinimo, ką reiškia 
anarchizmas, socializmas ir 
komunizmas.

žodžiu žemė laikosi ant 
gžuvių; bangžuvės ant 
dens, o Vanduo ant žemės. Ar 
neaišku? Socializmas yra toks, 

anarchiz-

Kai Versailėje preziden
tas Wilsonas palaikė japonų 
pusę Shantungo klausime, ir 
dėka tam tas klausimas bu
vo išspręstas nepaiankiai 
Chinijai, tai ta žinia neįma
nomai sujudino chiniečius. 
Visi buvo nustebinti: tokio 
dalyko niekas nesitikėjo. 
Apie 600,000 Jaunosios Chi
nijos draugijos narių (dau
giausia studentai) surengė 
visoje šalyje manifestacijas. 
Visuomenės įtūžimas buvo 
toks didelis, jog japonams 
parsidavusieji valdininkai 
turėjo slapstytis. Tuoj po to 
pradėta boikotuoti japonų 
prekės.

Prezidentas Hsu Shih- 
chang, kuris buvo išrinktas 
1918 m. spalių mėn., bandė 
sudaryti pažangesnį kabine
tą. Bet Anfu klubas pastojo

(Persispausdint uždrausta) 

Padegėlis K asm ate.

Teatro Revoliucij

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paltui

Metams----------- -------......—
Pusei metų___ - '
Trims mėnesiams_____ ___
Dviem mėnesiam -
Vienam mėnesiui--------------

Chicago je per nelieto jus 1 
Viena kopija __ ■■■...........
Savaitei.... ............... .....
Mėnesiui.............  ....... .........

Suvienytos! Valstijose, ne Cbicagoje, 

<7.00 
, 3.50 

1.75 
. 1.25

Metams________
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

i Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams__ ,__ ,r----------- , , $8.00
Pusei metų______________ ___r4.08
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

NAUHENOS
The Llthuanlan Daily Neva 

Puhliahed Daily, «xcept Sunday by 
The Uthuanian New* Pub. Co., Ine.

žą, nepritirusią kuopelę lydėdavo taip va
dinamas įkvėpimas, mes pasiekdavom įs
tabių kūrybos aukštybių. Tai gali paliudy
ti ir tas faktas, kad Kauno publika abelnai 
nepratusi teatru džiaugtis, stačiai laužda- 
vos į musų teatrą, neatsižvelgdama į jo
kius nepatogumus, kurius prašalinti mums 
ir noro nebuvo, ir į jokius publikai tei
kiamus nemalonius, įžeidžiančius jos šven
tas smulkiai buržųązincs tradicijas, kurių 
mes nešykštėdavom 
žentai, musų žiaurus idėjiniai nepriete
liai, negalėdavo nuslėpti džiaugsmo musų 
laimėjimais meno srity.

Šiais skaidriais Vilkolakio dienų atsi
minimais aš tik norėjau pabrėžti, kad 
teatras be rašytų veikalų, -kad teatras, ku
riame yra kuriama ne tik veiksmas, bet 
ir žodžiai, nėra fikcija, nėra tuščių svajo
tojų, .modernumoliga sergančių avantiūris
tų, prasimąnymas, bėt yra tikrai 
daiktas, tiktai reikalingas tam tikros vi
daus kultūros, tam tikro pasirengimo, pa- 
tirimo, reikalaujantis iš savo dalyvių, kad 
jie butų maestro pilna to žodžio prasme.

. Teofilis Tilvytis.

Vasara.
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BIZNIO IR GYVŲJŲ R
Pastabos

Tai yra nelaimė, kad did
žiuma musų biznierių yra 
labai ir labai nuskurdę ir 
taip sunkiai dirba, kad netu
ri nei laiko savo reikalais 
pasirūpinti.

Jie visi sykiu gali čia bū
ti apsupti neprietelių, grę
siančių jiems sunaikinimu, 
bet musų biznieriai neturi 
laiko atsitraukti’ nuo savo 
groserių ar “kenukų” ar ga
lanterijos, kad bent akia už
metus į ateinantį savo ga- 
la. v

Jiems atėjęs neprietelius 
gali su kuju per galvą trau
kyti, o jie vietoj pasiprieši-I 
nimo mokės tik užklausti “o 
ar nori ko daugiau?” — ir 
toliau vynioti į popierą “por- 
čapą”. ' !

Šituo pavojinguoju laiku 
musų biznieriams reiktų 
skubėti pabusti iš savo “le
targo” miego. |

žaus masinančio žmonišku
mo pavyzdžio, kurs savo jie
ga patrauktų ir masintų mu
sų visuomenę prie šviesesnio 
gyvenimo, arba nors kaip 
žvaigždė naktį spindėtų.

Chicagos lietuvių kuni
guose, su kun. Serafino mir
tim, nebeliko nei vieno, kurs 
bent kadir pretenžijos turė
tų nors prie menkučiausio 
idealizmo. Dabartinieji ku-1 bepabrangti. 
nigai, arba ramiai ilsisi se
natvės sulaukę, arba kada 
pasitaiko tarnauja Bischof-

žiemai. Tas neapsiriko, kas | tams $312.00, į sayaitę $6.00. 
: pirko, kada tą pirmą syk pa
tarėme.

x X
X ■

Kviečiai ir kvietiniai mil
tai dabar yra pigus ir pirk
tini.

x X

Kiaušiniai negalėsią daug

NAUJIENOS, Chicago, UI. CALŲ SKYRIUS
Valgis ir važinėjimas me 

tams $456.25, į dieną $1.25 
(Drabužiai metams $450.00 
Išėjimas, kosmetiką ir it. į 

metus $80.00.

Maitoto Kainos

Daktaras A. Karalius aną
syk aštriai pastebėjo, jog 
musų inteligentija esanti 
“kerpėmis apaugus.”

Ištikro, ir daugelis mato, | nas-kitas tinkąs į moralio at- 
jog musų inteligentija pas
kutiniuoju laiku labai aiš
kiai pasinėrė į pluduriojan- 
čią sąmanomis apžėlusią ap
atijos balą.

Kaip ir biznieriai, ir mu
sų inteligentai, moja ranka į 
savo užduotį, į savo misiją, 
kaipo kultūringesnių žmo
nių, palaikyti bendrą žmo
nišką gyvenimą, palaikyti. 
civilizacijos žievę ant lietu

vių visuomenės....
Bet kada taip ir biznieriai 

ir inteligentija miegos, ar il
gai truks, kol lietuvių visuo
menė atsidurs ba'rbarizmo 
tamsybėje? Ypačiai, kada 
samdyti ar sukvailinti bar
barizmo kūdikiai šnera ir ku 
kuoja, kaip pavakaryj var
lės baloje.

Reikia tvirto pasiryžimo J 
reikia vyriškumo, ponai biz
nieriai ir inteligentai!

X X
X ,

____ Nuo prezidento rinkimų
| fui ir Westui už agentus, ar-1 pasigerinimas nedaug 
ba užsiima begėdiškiausio- tepriklausys, bet daugiau 
mis melagystėmis. Net pa- negu.tai buvo pereitais rin- 
stebėtina, kad iš tiek kuni-1 k*ma*s* K- J*
gų Chicagoje nėra nei vie
no, kurs parodytų nors už 
grašį smegenų, o anaiptol 
yra ne vienas su aiškiais 
silpnaprotystės ženklais. Ne- 
bereikalo, jie susirūpinę sta
tymu vienuolynų, kame butų 
vietos silpnapročiams ir idio
tams.

Chicagos lietuvių inteli
gentija serga nelaiminga bur 
žuazijos liga — nenoru kiš- 
ties į minią. Musų inteligen
tijos tarpe gal ir butų vie-

negu tai buvo pereitais rin-

Klausimai ir 
Atsakymai

Apie pilietybę ir "siekelius”.

Klausimas:
I Teiksitės paaiškinti šiuos 
kTausimųs:

(1) Kai žmogus išsiima pilie
tiškas popieras (Amerikos) ir po 
išsiėmimui visai nebalsuoja nei 
sykio, reiškia “bakse” pralaiko 
popierius daugiau kaip septynis 
metus, nei sykio neužsiregistra
vęs—ar tokis pilietis dar skai
tos piliečiu ? ar jau yra panaikin
ta jo pilietybė?

(2) Vadinami “slekeriai” ar.

gimimo vadovus, bet neatsi
randa akstino, kurs sužadin
tų juos prie veikimo, nėra 
skeltuvo, kurs išskeltų iš tit
nago ugnį. . : ______ ______

Lietuvių visuomenės prie-I (įar dabar butų baudžiami, kad 
šakin dabar skyerbte skver- sugautų tuos, kurie neklausė 
biasi žvėriškumo, gyvulišku- šaukimo, ir J kariuomenę nesto- 
mo, griovimo ir trypimo J°* Jeigu baustų, kiek didelė 
tamsus apaštalukai su kru- ba!įsm^u^?. „ .
vinom akim.

Nesinorėtų tikėti, kad A- 
merikos lietuviuose turėtų Iras tampa piliečiu ir .moteris lik- 
jau užeiti barbarizmo gady-|davo piliete,—kaip būna to

ne, kada kitur Amerikoje 
dar to toli gražu nėra ir gal 
nebus. Vienok taip tikrai 
bus, jeigu mes nepabusime 
ir nepersiimsime troškimu 
vykinti gyveniman gražų 
žmoniškumą ir padorumą.

Dabar dar laikas pabusti 
bent tiems, kurių • pareiga 
yra budėti.

Kl. Jurgelionis.

(3) “Stekeno,” moteris, kuri 
buvo patapus piliete pagal seno- 
vės buvusio įstatymo, kada vy-

kiam atsitikime, kuomet vyras 
nestojo kariuomenėn ir nustojo 
pilietybės tiesos, ar sykiu ir mo
teris tampa nepilietė?

J. K. Roseland, Iii.

Nusigėrusio bolševiko Pru 
seikos laikraštis vienoje vie
toje nuolat didžiausius kal
nus verčia ant buržujų ir 
biznierių ir “moksliškai” iš- 
rodinėja (vis pagal paskuti
nio mokslo žodžio), kad pro
letariatams geriausias būdas 
atsiliuosuoįi nuo savo pan
čių esąs per iškorimą visų 
buržujų, groserninkų ir bu- 
černinkų. O kitoj vietoj skel
bia jog groserninkai ir bu- 
černinkai geriausią biznį pa
darys, jei pasiskelbs Prusei- 
kos gazietoj. Mat, už pasi- 
skelbimą gal būt Pruseika 
ketina dovanoti gyvastį, ka
da jis pats ar kurs nors jo 
“zabutilnikas” pasidarys gro 
serninkų ir bučerninkų bu
deliu.

O kad svieto kvailumas 
yra nemieruotas matyt iš to, 
kad nekurie groserninkai ir 
bučerninkai, pasibijoję gy
vastį prikišti “raudonam” 
budeliui, visgi duoda savo 
paskelbimus ton Pruseikos 
gazieton.,

Biznio Stovis
Biznio padėtis visoj Ame 

rikoj eina silpnyn. 
x x

Nuošimčiai ant skolina
mųjų pinigų puola. Po nau
jų metų gal dar pigiau ga
lima bus pasiskolinti pini-

X

Šerų puolimas laikinai ap
sistojo, bet šėrai dar neis 
augštyn. Gali dar labiau at
pigti.

x
Pinigai laikytini spulko- 

se, bankuose ir S. Valstijų 
bonuose.

X X

Moralė jiega Chicagos lie
tuviuose paskutiniuoju laiku 
yra žymiai nupuolusi. Nie
kur nematyt bent vieno gra-

x
Namų statymo materio- 

las visgi kada nors turės at
pigti. Statistikai laukia, kad 
dar atpigs plytos, cementas, 
stiklas, vapna, vinjs ir med
žias.

x
x

Atsakymas: ,
(1) Kad žmogus, išsiėmęs pi

lietybės popieras, nebalsuoja rin
kimuose, tas jam neatima pilie
tybės teisių; ir’tai visvien kiek 
jis metų nebūtų balsavęs, jis vis 
pasiliks piliečiu.

(2) “Slekeriai”, t. y., tie, ku
rie pasislėpė ir nestojo Amerikos 
kariuomenėn, butų ir šiandien 
baudžiami, jeigu butų įrodyta jų 
prasikaltimas. Kokia bausmė 
jiems butų, sunku pasakyti.

(2) “Slekeris” vien dėl to kad 
buvo “slekeriu”, t. y., kad prasi
kalto prieš karės įstatymus, dar 
nenustojo pilietybės, jeigu ji 
jam nebuvo atimta teismo ke
liu. Pagal senovinio pilietybės 
įstatymo piliečio “slekerio” pati 
lieka iįi šiol pilietė. Vienok jei
gu “slekeriui” pilietybe buvo 
atimta reguilariu keliu, tai ir 
jo pati šiandien nebėra pilietė.

Kl. Jurgelionis.

Praėjusią . savaitę ojlselio 
kainos įvairiems produktams 

Viso pragyvenimas $1298.25 (Chicagoje buvo sekamos: 
Kadangi kambariai šiuo lai

ku yra labai brangus, už $6.001 
į savaitę, ir dar su skalbimu, 
galima gauti nekokį kambarį. 
Atimant nuo $1.25 kasdieninį 
“carfare” lieka ant valgio 
$1.10; vieną sykį gerai paval
gius, lieka mažiau negu pusė 
tiek kitiem dviem valgiam.

Drabužiai, žinoma, gali kai
nuoti ar daugiau ar mažiau 
negu $450.00 į metus, žiūrint 
į tai ar pati mergina moka siū
ti ir ar praktiška pirkime. Ir 
mokant siūti, be siuvamosios 
mašinos negalima nieko pada
ryti. Žinoma geresnis yra pa
dėjimas namie gyvenančios 
merginos tuo žvilgsniu, kaip! 
ir kitais.

Visiem yra žinomos kainos 
teatrą ir koncertų, beto iŠ su- Karpiai 6c 
mos $80.00 reikia nusipirkti JAUTIENA: ’ 
visus mažmožius, be kurių ne^ I 
galima būti.

Kad taip pragyvenus, reikia 
būtinai gauti algos $25.00 į sa
vaitę ($1300.00 į metus), ku
rią algą gauna tik mažas skai 
čius ofiso ar fabriko 
ninkių.

Kaip gali pragyventi 
kurios gauna algos 
$15.00 (ir daug 
mažiau) yra nesupranta-, 
dalykas. Jeigu jos negau

na jokios pagelbos namie, jų 
gyvenimas turi būti skurdus. 

Vienas išėjimas iš šio stovio 
yrį! atpigime tavorų, kitas pa
kėlimas algų, bet iki šiol nei 
vieno nei kito iš jų nematyt. 
Vietoj pakelti algas mažina, 
o tavorų kainos, ypačiai kai
nos moteriškų «=M^al>užių, Icįla 

ar stovi ant victdš.
Neturėdamos nei to nei ki | 

to išėjimo, daugelis, merginų 
mato savo išsigelbėjimą iš to 
skurdaus gyveninio tiktai se
natvėje. Kitos energiškesnes 
mokinasi ar rengiasi mokintis 
kad geresnį sau gyvenimą at
siekus. Bet ištikro nėra daug 
ir profesijų, kur moteris galė
tų uždirbti ant lygio su vy
rais. -—Agota Viščiuliutė.

Sviestas, svaras 32 iki. 42 %c 
Kiaušiniai, murzinieji 20c 
Kiaušiniai, švieži 20% iki 21 • 
Kiaušiniai, exttra 28c 
Suris 22% iki 25%c 
Vištos gyvos 16 iki 28c 
Vištos broileriai 22 iki 24c 
Gaidžiai gyvi 14 
Antįs 21c 
Broileriai 27c 
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 

iki $6.25.
Medus, baltas 9c iki 11c 
Medus, tamsus 7c

DARŽOVftS:
Burokai už 100 bunčiukų $1.50 
Kopūstai, kreitas 75c iki $1.00 
Morkvos, 100 bunčių $1.50 
Koliflaurai,k reitas $2.50 iki $3.00 
Celeros, kreitas 90c iki $1.00 
Agurkai, boksas* $1.00 iki $1.75 
švieži žirniai kreitas $5.00 iki $5.50 
Salotos, kreitas $2.00 iki $4.50 
Svogūnai, maišas 2.50 iki 4.00 
Pipirai, kreitas $1.00 iki $1.50 
Pupos, šviežios amp. 50c iki $1.50 
Grieščiai, amp. $1.50 iki $2.00

ŽUVIS: 
Baltoji 40c 
Trout 82c

j šonkauliai 27c 
šlaunis 37c 
čoks 10-%, Round 18^2

VAISIAI:
Bulvės šviežios, maišas $1.50 iki 2.15 
Obuoliai, bačka $3.00 iki $3.50

| Bananos, bančus $2.50 iki $3.50 
Citrinos, keisas $9.00 iki $9.75 
Apelsinai, kreittas $5.00 iki $5.50 
Pyčių, keisas $2.50 iki $5.50 
Slyvų kreittas 50c iki $1.25 
Juodosios $2.00 iki $2.50 
Mėlynės, keisas $2.00 iki $8.50 
Avietės, raud. $3.00 iki $4.00 
Serbentos. keisas $2.00 iki $3.25 
Vyšnios, keisas $2.00 iki $2.50 
Melonai, kreitas $2.00 iki $3.00 
Arbūzai, vagonas $225 iki $475

JAVAI:
Kviečiai, geg. bug. 108% iki 108% 
Kviečiai rugsėjo 99% iki 99% 
Kviečiai gruodžio 103% iki 103% 
Avižos buš. 35% iki 40% 
Miežių, į>uš. 51% iki 52%

MftSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21 iki 23c 
Rukytti lašiniai 20 iki 21c 
Konservuota kiauliena 12 iki 17%c 
Pork loin, žalia 21 iki 23c 
Plato beef $15.50 iki $16.00 
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 
Kava (New Yorke) $8.00 iki $8.15

ŠIENAS:
Rinkinių motiejuku $25.00 iki $26.00 
Motiejukų su dobilais $21 iki $25 
Mpttiejukai su dobilais $19 iki $22 
Dobilai Na. 1 $19.00 iki $22.00 
Dobilai No. 2. $14.00 iki $18.00 
Šienas papr. maiš. $16.00 iki $19.00 
Šiaudai rug.‘ $13.00 iki $14.00 
Šiaudai aviž. $10.50 iki $11.50 
Šiaudai kviett. $10.50 iki $11.50 
Alfalfa ^o. 1 $16.00 iki $25.00

TRĄŠOS:
Trintas kraujas, vienutė $3.50 iki 

$3.90
Netrintų kaulų tonas $16 iki $18 

į Atmatų tonas apie $4.50

i

darbi-

nos 
apie 
dar
mas

mergi- 
tiktai
gauna

P-lė Kudulaite
i Š

Fhe Stock Yards 
Savings Bank

Ši jauna panelč, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite j banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti Jums.

The Stock Yards Savings Bank 
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOVSE BANKAS.

Trintų kaulų tonas $24 iki $26
Virintų kaulų tonas $16 iki 17

RIEBALAI:
Lajus 7%c
Lyditi taukai valg. 14c
Taukai 7 U c
Stearinas 9% iki 9%c
Bovelnos aliejus 8% c

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
ACID GAS. Labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda dau
giau stiklų statinėj ir užlaiko alų 
šviežią ir gerą iki paskutiniam lašui 
: ELEKRA. VANDUO IR CAR- 
BONĮC ALAUS PUMPOS pataiso
mos ir įvedamos per expertus me
chanikus.

Hilton & Sona, Ine.
2607 Wentworth Avė., 

Phone Victnry 7760
k

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akta kuomet Rai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieję i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
1 Stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji

mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bij< i;mi> dide 
snės šviesoi- <>avam)iu< 
j’mą.

JOHN J. ŠMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 St Atbland Av«. 
kampai 18 gatvė* 

Am trečio augAto virt. Placto 
iekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
/alandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
'ieptintadieniaf-' ? r. iki 12 dienos.

DR. WHITNEY 
SPECIA EISTAS.

DAVID RUTTER & CO 
Anglis ir Koksai

Pilkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatėm.

South Side ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.

Beveik negalėjo 
nieko dirbti

Nuo to laiko, kaip pradėjo 
vartoti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ta mo
teris jaučiasi labai gerai.

Keesevillę, N. Y. — “Aš turiu pa- 
sakyti, kad Lydia Ę. Pinkham’s Ve-

TAUPYMAS
yra tai pamatas žmogaus pasisekimo, pamatas ant 
kurio yra budavojami dideli darbai. Todėl tuojaus 
pradėk taupyti reguliariškai saugiame Metropolitan 
State Banke.-Išsiimk šio banko knygelę padėdamas 
nors $1.00. Mokame 3% į metus ant visų depozitų.

Turtas Virš $2,500,000.00

ChroniŠkų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškųn

Ir vigas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

Ofiso valandoH;
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

SILPNOS AKIS
Turi būti gerai pritaikinti 

akiniai.

INVESTMENTAI
Turėdamas šiek tiek sutaupęs gali padėti savo pini
gus ant 5% iki 6% į metus pirkdamas musų augštos 
rųšies Pirmus Morgičius ar bonus.getable Compound 

suteikė man labai 
daug gero. Aš bu
vau labai silpna 
moteriškose ligo
se, beveik negalė
jau nieko dirbti. 
Aš pamačiau jūsų 
apskelbimą laik
raščiuose ir per
skaičiau jį savo 
vyrui. Jis . sako 
man: “Tu geriau 
pabandyk Lydia 

Ę. Pinkham’s Vegetable Compound, 
aŠ nusipirkau šešius butelius ir be
vartodama juos aš nustojau savo ne
smagumu. Aš įgaunu spėkų ir da
rausi riebesnė. Mano moteriškos li
gos pranyko ir niekuomet nesijaučiau 
taip gerai, kaip dabar. Skilvio pilės 
yra geriausios kokias aš kuomet no?s 
vartojau. Jei, jus manote, kad ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims 
kaipo apgarsinimas, jus galite jį pa
naudoti . — Mrs. Sarah Blaise, Boa 
177, Keeseville, N. Y.

Dirbti namų darbą abelnai Ameri
kos moteriai, tai yra nemaža užduo
tis ir daug moterų nustoja savo svei- 
kafos dirbdamos tą darbą. Jei jus, 
kaipo namų šeimlfiinkė, kenčiate nu
garos skaudėjimu, nereguliariškumu, 
greitai nuvargstate ir nervuojatės ar
ba turite kitus kokius nesmagumus, 
kurie paeina nuo silpnumo, bandyki
te Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoud* Leiskite, kad jums jos pa
gelbėtų.

m

Merginų uždarbis 
ir biudžetas

Pinigų sutaupint darbinin
kei merginai yra šiandien ne
lengva, jeigu ji mėgsta trupu
tį madoj rėdytis ir kada ne ka
da eiti teatran ar koncertam

Dabartiniu laiku be šilkinių 
pančiakų jau neapsieisi. Dau
gelis merginų taipgi neapsiei
na be kas savaitinio plaukų 
garbiniavimo ir kitų dalykų, 
kurie atliekami ”beauty par- 
lors”. Nemažai pinigų irgi 
yra praleidžiama pirkimui ko
smetikų vdido padailinimui.

Negyvenant namie, pragyve
nimas per metus 
nuoja sekamai:

Anglis, reikia tuoj pirkties Kąmbaris ir skalbimas me-

laiko kai-

PASKOLA DEL NAMO
Jeigu nori pirkti ar statyti sau namą, bet truksti pi
nigų, kreipkis pas mumis, b męs su mielu noru steng
simės pagelbėti Tamistai įgyti namą. Darome pasko
las ant namų už labai prieinamas kainas.

Siunčiame pinigus Lietuvon 
DOLERIAIS arba LITAIS

Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra. 

2201 W. 22n(I HST.
CHICAGO, ILLINOIS

Ar jums tankiai skauda galvą ir 
ima svaigulys ? Ar jūsų akįs kaista 
arba bėga ašaros kuomet skaitote ? 
Ar jos yra raudonos ir uždegtos? 
Galvos skaudėjimo priežastis yra 
silpnų akių, delikatnų muskulų ir 
nervų akių — ir greitai yra pra
šalinama gerai pritaikius akinius.
Mes esame specialistai pritaikinime 

akinių ir mes garantojame 
užganėdinimą.

• Gerai pritaikinti akiniai priside
da prie jūsų gražumo, o taipgi sy
kiu ir pagerinime jūsų regėjimo. 
Jei jūsų akįs yra silpnos, duokite 
jas peržiūrėti be jokio užmokesčio. Į 
Jei jūsų šerti akiniai nėra perai pri- Į 
taikinti, mes priimsime juos mai
nais kaipo,dalį {mokėjimo už jūsų 
naujus akinius. , ' I

■■ ’ Hj ■■ t • . •

Prižiūrėkite gerai srtvo akis.

Optical Specialists
3101 So. Halsted St., Room 2.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
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CHICAG9S Dar viena lietuvaitė baigė 
vidurinę mokyklų

LONDONE ANT GATVES 
JA PAMATYSI.

Baltgudžiy atsišauki
mas į lietuvius

Ryto National Grove darže 
įvyks baltgudžių piknikas. Pi
knikas rengiama tuo tikslu, 
kad sušelpus politinius kali
nius, kurie dabar yra kanki
nami lenkų kalėjimuose.

Draugai lietuviai! Lenkijos 
rubežiuose kankinasi tūkstan
čiai baltgudžių ir lietuvių. 

Miems tenka nešti sunki našta 
Tie musų iš kraujo broliai ir 
seserys atsidūrė tikroje vergi
joje. Jie yra persekiojami ir 
niekinami. Jų ateitis nėra užti
krinta: ne šiandien, tai ryto 
jie gali atsidurti kalėjime.

Kas jūsų neatsimena savo 
kaimynų — lenkų dvarininkų, 
kuris baltgudžių ir lietuvių 
(kaimietį {vadindavo chamu? 
Tas žodis užveria tuos santy
kius, kurie buvo tarp lietuvių 
ir baltgudžių, iš vienos pusės, 
ir lenkų — iš kitos.

rfaltgudžiai ir lietuviai turi 
daug bendrų reikalų. Visų pir
ma taip vieni, taip kiti yra len 
kų engiami. Jiems turi rūpė
ti pasiliuosavimas iš lenkų ne
valios. Vienų laimėjimas bus 
tuo pačiu laiku ir kitų laimė
jimas.

Užtai, draugai lietuviai, ne
pamirškite musų pikniko. Jū
sų atsilankymas bus mums ne 
tik materialinė, bet ir morali 
nė parama. Ne, ne mums! Bet 
tiems kankiniams, kurie sėdi 
lenkų kalėjimuose, — sėdi to
dėl, kad jie kovojo už baltgu
džių ir lietuvių pasiliuosavimų 
iš lenkiškųjų dvarininkų savi
valiavimo.
Atminkite, draugai, kad ben

dromis jėgomis kovodami mes 
turėsime laimėti. Viskas turi 
galų. Ateis galas ir lenkų des
potizmui, jeigu mes kovosime. 
Ir juo smarkiau mes kovosi
me, tuo greičiau tas galas 
ateis. Baltgudžių Komitetas

Rugpiučio 17 dienų Austin 
High School įvyko apvaikščio- 
jimas arba diplomų išdavimas 
baigusiems vasarinius kursus 
vidurines mokyklos. Tarpe ke
turių metų kursų baigusių 
mokinių yra ir viena lietuvai
te, gerai northsidiečiams ži
noma, tai p-lė Eufrosina Ge
novaite Mikužaitė, Dr. Mont- 
vido auklėtinė. Reikia pažymė
ti, kad ji baigė vidurinės mo
kyklos mokslą su pagirimo 
laipsniu. •

P-lė Mikužaitė tuo dar ne
žada tenkintis, —» ateinančiais 
mokslo metais ji rengiasi stoti 
j Northwestem Universitetą ir 
tęsti savo mokslą toliau.

Taipgi prie progos reikia pri 
minti, kad p-le Mikužaitė yra 
darbšti ir todėl ji visiems 
northsidiečiams gerai žinoma.

— A. ž.

Teisėjas pasigailėjo “už- 
paišytų akių”

Walter” Harvey, 37 metų, 
Chicago Bcach Hotel, mėnuo 
laiko kaip apsivedė. Važiuojant 
taxi cab’u jis su savo jauna 
žmona, Mrs. Marie Harvey, 22 
metų, pradėjo taip “meilintis“, 
kad net tai pastebėjęs guzi- 
k no tas dčdė nieku bildu nega
lėjo iškęsti neįsimaišęs.

Harvey ir jo žmona tapo 
treštuoti, taip sakant, už dary
mą betvarkės. Ant rytojaus 
Harvey turėjo stoti prieš tei
sėją ir pasiaiškinti dalyką. Ka
dangi jo akys buvo pusėtinai 
užpaišintos ir veidas gerokai 
apdraskytas, tai teisėjas pasa
kė jam, kad jis esąs ir*taip jau 
gerai “nubaustas”. Tuo budu 
Harvey išsigelbėjo nuo baus
mės.

Ima nagan ligonines
Rushkewicz sako, kad jis ne

įeisiąs ligoninių asosiacijai 
chloroformu užmigdyti * in- 
vestigaciją.
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Naujos mados suknia su kiniš
kais išsiuvinėjimais įėjo madon. 
Gal kuomet ir Chicagoje ji pa
mainys Tut’s stylių.

Negras išgyvenęs
110 metų

Henry Pass, negras, (kurįs 
gimęs dar vergijos laikuose ir 
kuris sakosi turėjęs 110 metų, 
mirė besėdėdamas kėdėj real 
estate raštinėj, 3521 W. 63 
gat.

Trijų vaikų motina no 
rėjo nusinuodinti; 

išgelbėta .
Mrs. Bessie Krein, 3650 Pine 

Grove avė., trijų vaikų moti
na, po daug grąsinimų rtusižu- 
dyti buvo išgėrusi nuodų, 
buvo sveika moteriškė, 
gydytojam^ pasisekė jų 
atgaivinti.

Prigėrė vaikas

Tat 
dar

Louis Kryrojwicz, ’ 8 metų

KO YRA VERTAS 
ŽMOGUS?

Planuoja įvesti keturias pa
mainas mokyklose

Mokyklose vietos tik 360,- 
000 mokinių, o mokinių ran
dasi 395,000, taip tvirtina mo
kyklų superintendentas Mor- 
tenson.

Joseph Rushkevvicz, high 
cost komiteto sekretorius, pa
reiškė, kad jis neįeisiąs ligo
nių asosiaejai chloroformu už
migdyti ligoninių investigaciją. 
Dalykas tame. Kaip jau buvo 
“Naujienose” rašyta, kai ku
rios ligoninės labai lupa nuo 
ligonių ir tuo budu daro gerą 
biznį. Dabar norima tas visas 
dalykas patirti ir apie tai vi
suomenei pranešti. Bet ligo
ninių asosiacija nori tam už
kirsti kelią.

NAUJIENOĮS, Chicago, III.

2724 Bonfield gat, žaisdamas 
su kitais vaikais prie Loomis 
ir South upes įpuolč upėn ir 
pirm negu kiti suspėjo jį gel
bėti jis prigėrė.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Buvo priežasties. \
Vienas keliauninkas pasako

jo: •• ;
“...Baisi audra tėškė musų 

laivų į uolas ir jis sudužo. 
Vargų vargais man pasisekė 
išsikapstyti į kažiii kokios sa
los krantu, kur, pasirodė, gy
veno vien beprotės moterys, 
be liežuvių.”

“Nuostabus dalykas!” sušu
ko vienas klausytojų. “Ir kal
bėt jos negalėjo?”

“Žinoma, kad ne. Del to jos 
ir proto netekusios.”

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 mėtus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
Su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiamd 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI
Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

1958

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago, 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 jki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Serganti žmonės vyrai 
ir moteris

Visos‘paprastos ir užsisenėjusios 
ligos kurios priklauso vyrams ir 
moterims, išgydomos labai greit,*su 
mažai iškaščių ir be išlikimo iš 
darbo. Kraujo ir odos' ligos. Nervų 
ligos. Paprastos ir užsisenėjusios 
ligos skilvio, krutinės, širdies, ink
stų ir pūsles. Apkurtimas. Ausų 
varvėjimas. Ligos nosies ir gerk
lės. Kataras ir Goiteris. Patarimas 
dykai. Neatidėliokite. Ateikite šian
dien pas

DR. H. M. HUNT,
189 N. Clark St., 

kampas Lake.
Valandos: nuo 10 iki 6. Seredojc ir 

' Subatoje nuo 10 iki 8. 
Nedėlioję nuo 9 iki 12.

šeštadienis, Rugp. 18, 1923

DR. VAITU! ffl, O. D
Lietavis specialistas

Palengvins akių (tempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atjtai* 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam* 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 19 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS 
SIETUKUS IR AUDROS DURIS

Kas nors labai naujo. Ateikite persitikrinti prie mu^j, 
adresuosite.negu

Vasarą ir žiemą duris sujungtos į 
vieną

Syki įdėtos —• visuomet gatavos. Jus 
padarysit permainą iš vidaus.

Su juodo drato screen sekcija

$7.50 lr *“gMi8U
Mes turime kai kurias duris su gal

vanizuoto drato sieteliais 
$8.50ir augMiau

Mes dirbame durų sietelius porčių sie
teliu? ir porčių langus ant orderio 

ir audros langus

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laiką ir pinigus

2510-16 Archer Avenue
Netoli South Halsted Street

Douglas Products Co. 
“Geresnės lentos ir medžio 

išdirbyste pigiau”

Phone Victory 6545

Ofiso Telefonas TTO II A RROAD Busto Telefonas Central 4104 -Mlv. Al. D1VVF/1.1A Arihitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvis.

Ofii^v'aalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagil šutaimą.

Physical Culture Institute1
DR. J. A. VELONIS | 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Theater BldgM 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

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

Tęl. Lafayette 5698.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

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

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

, šventad. 9-12
1579 Milwaukce Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigus ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

8538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 p.m. 

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullman 5147 

Roseland, III.
Nedeliomis pagal susitarimo

Negraži 
Žaizda

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li
gų.

Kiek laiko atgal buvo laik
raščiuose rašyta, kad Chicagoj 
trūksta pradžios mokykloms 
namų, ir kad dėl to norima į- 
vesti šešių dienų mokymo sa
vaitę. Taipbi buvo proponuoja- 
ma sutrumpinti atostogas. 
Tam nemaža žmonių priešines. 
Bet dabar kitas planas su
galvotas. Vietoj to, norima 
įvesti keturias mokymo pamai* 
nas dienoje. Suprantama, tik 
perviršiui mokinių tas taiko
ma.

Pamokos prasidės aštuoniese 
ryto ir tęsis iki penkių vakaro. 
Kai kurie mokiniai turės lan
kyti mokyklų dvi valandi iš 
ryto ir dvi valandi po pietų. 
Kiti mokiniai turės lankyti mo
kyklų tais laikotarpiais.

Rudeninis bertainis prasidės 
rugsėjo 5 dienų. Sakoma, mo
kinių randasi 395,000, o vietos 
pradžios mokyklose esu tik 
360,000 mokinių. Mat kas me
tai mokinių skaičius vis didė
ja, o daugiau mokyklų nėra 
statoma.

Sako, tas pat ir su vidurinė
mis mokyklomis (high schools.) 
Nes D-t nuošimtis baigusių 
pradžios mokyklas mokinių 
stoja į vidurines, palyginus su 
78 nuošimčiais baigusių pra
džios mokyklas mokinių sto
jusių į vidurines mokyklas per
eitais mokslo metais.

Vis tik nenustoja vilties

Nors visi miesto projektai 
siuninicipalizuoti gatvekarius 
ir elavatorius eina niekais, bet 
vis tik miesto viršaičiai vilties 
nenustoja kada nors tai įgy
vendinti. Ypač miesto majoras 
Dever yra įsitikinęs, kad jam 
pavyks visa tai realizuoti. Sa
ko, kaj ir finansistai, kaip kad 
buvo skelbta, neatsisako duoti 
ineistui tam tikslui pinigų.

Miesto majoras, sako, pra
dėsiąs tuo reikalu energingiau 
darbuotis.

Plikiams nelaimė
Vakar “Naujienose“ buvo 

rašyta, kad federalės valdžios 
agentai užgriebę plaukams 
vaistus — “hair tonic“. Dabar 
daugumas Chicagos plikių la
bai nusiminę. Girdi, tokiuose 
“sausumo” laikuose neturėji
mas plaukų turėsiąs įeiti ma
don.. .

Chicagos universiteto 
profesoriai važiuoja stu
dijuoti saulės užtemimą

Chicagos Universiteto astro
nomai (rengiasi važiuoti į 
Cataliną Island, Californią, 
studijuoti' saulės užtemimą, 
kuris įvyksiąs rugsėjo 10 die- 

t J

Remianties apdraudos 
statistikomis, sveikas ir ak- 
tyviškas vyras yra vertas 
šešioliką sykių daugiau kiek 
jis abelnai uždirba per me
tus jei jus rokuosite pinigus 
6 nuošimčiais. Paprastai vy
ras gali uždirbti j metus $2,- 
400, jis yra vertas $40,000, 
nes jam išpuola $40,000 skai
tant 6 nuošimtį, kad uždir
bus metinę įplauką $2,400. 
Kuris žmogus nieko nedirba, 
jis nieko nėra vertas, skai
tant pagal uždarbio jiegą. 
Valstijos statistikos parodo, 
kad kiekvienas alginis dar
bininkas Suvienytose Valsti
jose serga abelnai 9 dienas 
metuose, kur į metus susida
ro suma visoje šalyje kaipo 
nuostolis 500 milijonai dole
rių. Ta tai yra gal būt did
žiausia ekonominė užduotis 
kur paliečia musų šalį šian
dien. Pusė tų ligų lengvai ga
li būti prašalinta; kodėl ne
prašalinti jos? Trinerio Kar
tusis Vynas gali tame padė
ti labai didelėje daugumoje. 
Jis išvalo žarnas, nustato jų 
darbą, užlaiko kūną grynu 
ir stipriu ir kūnas valomas 
tų gyduolių, gali lengvai per
nešti didelius pavojus ir pra
šalinti iš kūno bakterijas. 
Tai yra vasaros tonikas pil
noj prasmėj to žodžio. Jus 

galite gauti pas jūsų aptie- 
korių arba gyduolių parda
vinėtoją.

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydytnu, atei
kite ir pasimatykite su mumis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu
stebino kitus. Dykai egzaminavi
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panėdėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd-
Chicago, III.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedafoe į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres.

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

MENTHOLATUM 
yra antisepti- i 
kas ir pamažu 1 

padeda J 
L išgydyti W

Kmiimiiimimmmiiiiiiiiiimmmuiimiiiiiiiiii 

Į PIRKITE SAVO NAUJį PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS: 
t KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKU MOKATE KUR KITUR U2 ANT- : 
Į . (TARANKIUS ĮRENGIMUS . Į 
■
■ MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS ■

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gyd/-, 
m-o. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali 
mokėti, taip kad
lauja užmesti savo

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

HMhtillvu */1;(
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ATEIKITE!
Į musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Drexel 
kainų.

Pranešimas
Plačiai pagarsė- 

gk jęs 20 metų pra- 
ktikos fotografi- 

Sa stas A. Voitkevi- 
čius pagrĮžo iš 

I Lietuvos ir savo 
____ .jjĮESSiM name 636 W. 18 

St., Chicago, III. 
W atidarė Photo 

Studio pagal nau- 
jausios mados.

3407

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planų apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite sn mumis * — 
esame expertai tame dalyke.

MUSŲOBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

visas dalis miesto irPristatome
priemiesčius be užmokesčio

EIN
4544-48 Cottage Grove A Ve.

Paauksuota aržuolinS, viršui arba 
apačioj, augštos klozetines tankos 
ir trimingai, kaip pa
veikslėly, specialiai po

Tel. Yards 1138
STANLEY P. 

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 

| Avė., Chicago

Klozetines sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- ^9 5 f* 
duodamos po

n.............. 1 ...................—

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

Chicago. “

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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Lietuvių Rateliuose

REIKIA DARBININKU

jistams negalima

I

SVEIKATOS DEPARTMENTE 
ĮREGISTRUOTA GIMJFJ:

___ __ ___ 1_ i___ .

Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

Pabėgo iš ligoninės --- I——
Henry Koonigsberger, 442 

Garfield blvd., pabėgo iš E- 
vangelical Deaconess ligoni
nės. Jis pabėgo po tb, kai jis 
nugalėjo slaugę.

Mirė nuo susižeidi-. 
mo besimaudant

Dorothy Lillyųuist, 14 metų, 
531 W. gat., mirė Francis E. 
Willard ligoninėj.'.Mėnuo laiko 
atgal ji maudėsi Oak gat. mau
dynėse ir susižeidė. Tat spė
jama, kad dėl to ji dabar ir 
mirus.

Ugniagesiai išgelbėjo 
visą šeimyną

Louis Hubert, jo žmoną ir 
tris vaikus ugniagesiai išgek 
bėjo nuo mirties. Kai ugnia
gesiai įsilaužė vidun į užside
gusius namus, 4634 5Venth- 
>vorth avė. Jie rado juos be
są nionės ant grindų.

Unijos prozelitai nėra 
piketuotojai; patvir

tino teisėjas
Teisėjas Oscar M. Torrison 

pareiškė, kad jei žmogus stovi 
prie dirbtuvės ir taikiu bildu 
įkalbinėja streiklaužius <ar 
šiaip darbininkus rašytis prie 
unijos, tai toks žmogus nėra 
piketininkas. Franaine Frock 
kompanija ir devynios kitos 
firmos buvo išėmilsios injunc- 
tionus prieš the International 
Ladics’ Garmant Workers’ uni- 
visos parlaimėjp 
jos viršininkus.

“keisą”. Uni- 
Tečiaus jos 

“kcisą” Uni- 
dabar draus

ti ateiti prie dirbtuvių ir 
bei ramiu bildu kalbinti 
ninkus ar streiklaužius 
tis prie unijos.

taikiu 
darbi
ni šy-

Checkers taxi direk
toriai laimėjo

Jau nuo sciai bylinėjimasis 
tarpe Checkers Taxicab kom
panijos viršininkų ir darbinin
kų užsibaigė direktorių laimė
jimu. Tardymai ėjo pas Mas- 
ter in Chancery. šoferiai buvo 
patraukę tieson direktorius į- 
tardami juos laužyme sutar
ties. Po to Broathvay Arniory 
salėj įvyko šerini nkų susirinki
mas. Dalyvavo astuoni šimtai 
žmonių, kurie reprezentavo 
80,000 šorų. Viso kompanija 
turinti 90,000 Šerų. Pranešta, 
kad reguliaris metinis susirin
kimas {vyksiąs sausio mėn,, 
kur bus išrinkta nauja valdy
ba. Šoferių advokatai prane
šė, kad litigacija atsėjusi $225,- 
OOO.

Amelia Kardas, 1840 S. Laflin, 
liepos 30 d.

Victoria Kardas, 1840 S. Laf
lin, liepos 30 d.

Bryskiutė, 6153 Broadway, 
rugp. 10 d.

. Viilutė, 537 W. 62 St. liepos 
21 d.

Geraldin Shafranas, 1645 N. 
Winchester, rugp. 3 d.

Albert Petraitis, 8455 Escana- 
ba, rugp. 3 d.
Anna Shimkus, 4518 Wood St., 
rugp. 14 d.

Edw. Barčas, 917 W. 33 PI., 
rugp. 6 d.

Anton Grigonis, 714 W 21 PI., 
rugp. 7 d.

Ačiij Naujieną laivakorčiy 
skyriui, už gerą pa 

tarnavimg

Antlabai laimingai ir greitai. . 
vandens buvome 9 dienas.

Valgis ir prižiūrėjimas 
vo labai geras ir abelnai 
kas buvo labai gerai.

Su godone pasiliekame 
padėka vo j ame Naujienoms 
gerą patarnavimą.

Ignacas Minkevičia,
Katrina ir Vladas 
Olechnavičiai.

4860 Nciw Port Avė. Chicaįo

PRANEŠIMAI
bū
vis-

ir 
už

MELROSE PARKIEČIAMS
- - - - I

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par^ 
davinėįimas pereina į globą Melrose 
Purk New8 Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadway, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų prinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis augščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Liet Ev. Liut. Draugija rengia pik
niką nedėlioj, rugp. 19 d., White Eagle 
Grove darže, Lyons, III. Pradžia 10 
vai. ryto. — Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAŲ Ignaco Zalatoriaus. 

Keli metai atgal gyveno Chicagoj ir 
dirbo už kriaučių, dabar nežinia kur. 
Malonėkite atsišaukti patsai, ar kas 
Žinote praneškite laišku į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ, 
8210 So. Halsted St. 

Box No. 9_____ _

JVAIRĮIS SKELBIMAI

Moksleivių koncertas 
pavyko

Rytinės žvaigždės P. ir P. Kliubas 
rengia draugišką išvažiavimą į Jeffer- 
son mišką sekmadienį, rugp. 19 di 
Bus puiki muzika ir kitokie pamary 
ginimai. Vieta ant kalnelio.

-— Komitetas.

PAJIEŠKAŲ apsivedimui mergai
tes, arti 80 metų ir lig 40 metų any
žiaus. Meldžiu atsišaukti tos mergai
tės, kurios turi pinigų sučėdyjusios* 
ir aš seivinu pinigus ir turiu savo liz
dą susisukęs ir esu blaivus. Aš esu 
vaikinas. Joseph Joksawicz, 1509 Har- 
vey Avė., Oak Park, III.

Racine, Wis. — S. JU. A. 100 kp. 
rugp. 19 d. ruošia draugišką išvažia
vimą į Finck farmą. 5 mylios nuo 
Racino. Reikia važiuoti j pietus tie
siai Asylum Avė. iki 5 m. keliu. Ten 
randasi miškas, kuriame ir bus šis 
išvažiavimas. Prasidės 10 v. ryto, 
įžanga nemokama. Bus proąramėlis. 
Kviečiame kaip vietos lietuvius, taip 
ir kaimynus atvažiuoti. Muzika, gė
rimus ir aiškrimą parūpins rengėjai. 
Svečiai atsiveskite pietus iš namų. 
Tame miške randasi daug baravykų, 
bus galima pagribauti. — Komitetas.

PAJIEŠKAŲ apsivedimui vaikino. 
Esu mergina 25 metų senumo, gra
žiai atrodau, rėdaus stailiškai, dirbu 
už stenogrrapher. Mylėčiau susipažin
ti su sau tinkamu vaikinu. Kreipkitės 
laišku į

NAUJIENŲ SKYRIŲ
8210 So. Kalstei} St., Box 10

PAJIEŠKAŲ apsivedimui mergi
nos. Aš esu vaikinas 25 m. turiu di
dele farmą ir nevartoju svaiginančių 
gėrimų. Norėčiau Susipažinti su mer
ginoms, kurios mylėtų dailų gyveni
mą. Aš tik atvažiavau į Chicagą ir 
nepažįstu merginų. Kreipkitės laišku 
į Naujienų Skyrių^ <8210 So. Halsted 
St., Box 11 '

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už 14. Automobilių 
trokų patarnavimas Clucagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrė unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO„ 
3411-13 Ogden Ave^ 

Phone Lawndate 0114,

ĘXTRA MOTERIMS PRANE
ŠIMAS!

Vilnos parsiduoda dėl nėri
nių ir švederių, pančiakų viso
kios rųšiea. Kaina už svarą 
vilnų $1.25, $1.80. Taipogi par
siduoda marškoniai siūlai dėl 
ni rinių ir siuvinių. Kaina su
tiksim ant vietos. Meldžiu ne
laukti žiemos, o bus branges- 
nios. Visos dienos ^atdaros.

FRANK SELEMONAVICIA 
524 West 33-rd Str.

Antros lubos

naujų

Kaip jau buėo tikėtasi, Chįr 
cagos meno žvaigždės tikrai 
nušvietė Meldažio svetainę va
kar vakare.

Ypatingai geri balsai ir ža- 
vėjanti meliodija pasireiškė 
šių jaunų mergaičių: širvaitės 
ir šidiškiutės. Širvaitė tikra 
operos žaigždė. Ji dainavo po
rų šmotų, bet jai prisiėjo 
daug kartų atkartoti ir paga
lios publika privertė 
šmotų sudainuoti.

Gi kiti artistai taipgi atliko 
savo užduotis kuopuikiausiai.

Ogi Birutės choras, y 
Kasgi jo nežino! Tai tikra 
Lietuvos pasakiškai fantazija... 
Tai bent dainuoja.

•Kalbėjo A. Tulys, bet trum
pai. p. A. Margeris pasakė gerą 
prakalbą apie moksleivius, kur 
labai puikiai supažindino pub
liką su moksleivių siekiais.

Toliau kalbėjo Dr. Biežis ir 
dainavo duetai bei solistai.

Publikos buvo apščiai.
Plačiau apie tai bus parašy

ta vėliau.
šiandie Moksleivių Susivie

nijimas laiko savo Seimą Ray- 
inond Chapelėj.

d’Mentus Amoris.

Detroit, Mich. — Draugiškas išva
žiavimas į Palmcr Park, rengia Det
roito Lietuvių Draugijų Sąryšis, ne
dėlioj, rugp. 19 d. Pradžia 1 vai. po 
pietų, šis Išvažiavimas yra rengia
mas Sąryšio visų lietuvių progresyvių 
draugijų. Todėl kurie tik mylite link
smai praleisti laiką .su draugais, at
vykti. Vieta yra puiki, kaip žaidimui, 
taip ir diskusijoms. Išvažiavimas 
įvyks lietuvių kolonijoj.

— Sąryšio Komisija.

Balt gūdžių Piknikas. — Baltgudžlai 
rengia pikniką sekmadienį rug. 19 d., 
10 vai. ryto, National Grove darže.

Karus reikia imti 22 ir važiuoti kpl 
sustos. Paskui lainių karai priveža 
iki daržui.

LSS. 81 kp. Ir LDLD. 86 kp. rengia 
draugišką išvažiavimą į Jefferson 
miškus nedėlioj, rugpiučio 19 d. 1923. 
Bus programas: kalbės Dr. A, Mont- 
vidas ir daugelis kitokių pamargini- 
mų. Publika kviečiama skaitlingai at
silankyti, nes turėsit kur smagią! lai
ką praleisti ir tyru oru pakvėpuoti.

KOMITETAS.

JIEM PARTNERIŲ
PAJIEŠKAŲ PARTNERIO. Reika

lingas pusininkas į restaurano bizni. 
Biznis senas ir geras uždarbis. Atsi
šaukit, kad h* nebuvę bizny, darbą iš
mokysiu. Noriričlątni pirkti parduosiu 
visą. Prekė: už pusę $9(10.00 — visa 
$1700.00. Mičniigan Avę. Restaurant, 
10822 Michigan Avė., Chicago, III.

Tel. Pųllman 6995

REIKALINGA MERGINA į I 
Goods krautuvę už pardavinėtoje. ( 
ras mokesnis, trumpos valandos 
darbas pastovis.

Atsišaukite:
J, SANDAROS & CO., 
8159 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Atsakymas Valpa- 
rąįsiečiui

Iškilmingą 31 m ą pikniką rengia 
Ev.-Liut. Draugystė, nedėliojo, rugp. 
19 d., 10 v. ryte, White Eągle Grove 
Darže, Lyons, III. Nepraleiskite šito 
puikaus pikniko, nes* tai, tik vieną bus 
toks. —' Komitetas.

Brighton Park. L4et»; Laisvas 
Paš. Kliubas rengia draugišką, išva- 

|žiavimą ” nedėlioj,Tjugm i9rd., TO vai. 
ryte, Leafy Grove darže,’ priešais Tau-; 
tiškas Kapines. Kviečiame' dratigus ir 
drauges atsilankyti.

— Komitetas.

apie Valparaiso uni- 
kuris dabar tenka 
Klanicčiams. Girdi, 
iškraipęs ex-vąjparai

Tūlas Valparaisietis vis dar 
rūstauja ant “NaiųiienųP; re
porterio už tai, kam jis įdėjo 
į “Naujienas” savo pasikalbė
jimą su kai kuriais ex-valpa- 
raisiečiais 
versi tetą, 
Ku Klux 
reporteris
siečių mintis ir tuo būdu pa
žeminęs ne tik patį universite
tą, bet sykiu ir visus ex-valpa- 
raisiečius. Tečiaus p. Valpa
raisietis vis tik neišdrįsta pa
sakyti, kurio ex-valparaisiečio 
mintis “Naujienų” reporteris 
yra taip iškraipęs.

Suprantama, atsakyti į nie
kuo nepamatuotus užsipuldinė
jimus visai nėra reikalo, bet 
jei jau p. Valparaisietis dėl to 
pasikalbėjimo negali rasti ra
mybės, tai vis tik galima jam 
bent patarimas • duoti — susi
rasti bet vieną ex-valparaisie- 
tį, kurio mintis “Naujienų” 
reporteris yra iškraipęs ir pa
prašyti jo, kad jis savo vaYdu 
apie tai parašytų. Tuo syk, 
jei jau ištikrųjų pasirodys, kad 
toks ir toks ex-valparaisietis 
yra gyręs Valparaiso universi
tetą, o “Naujienų” reporteris 
parašęs priešingai, bus galima 
atitasyti. Priešingai, p. Val
paraisietis tuos komplimentus 
galės pasilaikyti sau.

Roseland. — L. M. D. Aido Choras 
rengia išvažiavimą nedėlioj, rugp. 19 
d., į Wąshington Heights miškus, priek 
107 gatv. ir Racine Avė. Bus pro
gramas dainuos Aido Choras naujos 
dainos, Aido choras vadovaujant d. 
Žuronui. Malonėkite atsilankyti pasi
klausyti gražių dainų. *

— L. M. D. Aido Choras.

Liet. Teatr. Dr-jos Šv. Martino mė
nesinis susirinkimas įvyks šešeadienį, 
rugp. 18 d., 7:30 vai. vak., švento Jur
gio parapijos svetainėj, 32 PI. ir au- 
bum Avė. Visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti, nes turime naujų rei
kalų aptarti. i

— P. Kilevičia,/rašt.
------- -y-, ' i

Lietuvių Moterų Pašelp. Kliubas 
laikys savo susirinkimą nedėlioj. rug
piučio 19 d., 2 vai. po pietų, Mark 
White Square Park svet. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti. Taipgi 
atsiveskite ir naujų narių, nes įstoji
mo mokestis dabar žymiai numažinta.

— Fin. rašt. A. Juozaitienė.

PASARGA
KBSIGARSINANJIEMS

turi

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
Ir prisirašyk

( I maš kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
i ! nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 

Ipinigo, kad nusipirkus sau namelį.
Naujienų Spulka . 

1739 S. Halsted St.
I --------------

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų
. Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 

mes dienį, 7:30 vai. vak., Mark vVhite

, . Norintieji priąirašyt, malonėkit atši
lai VO “President Roosevelt , lankyt. ’ — Organizatorius.

šiuoini pranešame, kad __ ,
atvažiavome ant U. S. Linijos Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St.

KAS, RADO1!;' Birželio 2 d. persi- 
kraustant iš vieno namo į kitą pame
čiau auksinį 14 k laikrodėlį ant 85-tos 
ir 34-tos ir Emerald Avė. Po tam aš 
važiavau skersai Halsted St. į 34tą. 
Kas radot malonėkit atnešti po nume
riu 819 W. 34th St. 2-ras floras. Už 
sugrąžinimą kaipo už auksą auksu at- 
lygysiu. duosiu dovanų $5.00 auksinį.

. MRS. E. VII^UNAS

ISRENDAVOJIMUI '

REIKALINGĄ senyva moteris dėl 
padabuojamo vaiko išėjimo laiku. Mo
kestis geras, arba ir kambaris. Gra
žioj vietoj su visais parankamais.

Kreipkitės laišku i
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
8210 So. Halsted St.

Box No. 8

REIKIA moterų , dirbtuvei 
darbui. Turi būti stipri. At 
sineškite 'tamsų žiurstą.
ALEXANDER FILSHIE CO., 

5801 So. State St.

ANT RENDOS štdras, Cicero, la
bai gražioj vietoj, prie pat Lietuvių 
Bažnyčios, 1439 49th Court. Vie
ta tinka dėl fruktų Storo, grosernės 
arba dėl barzdaskutyjklės. Panašių biz
nių artį nėra. Galųpą prie Storo ir 4 
ruimus rendavot. ;f >'

SaViųinkas 122V/SU 51st Avė., ant
ras flatas iš užpaRalro. Galima ma
tyti iki 12, ir vakarais nuo 6, ir ne* 
dalioje,., ii, ,w,,į„tM ...v 
/■ PILIPAS RUMBAUSKAS, •

REIKALINGA prie stubos dar 
bo merginos, ar senyvos mote
ries. Geros darbo sąlygąs ir ne
blogas užmokesnis. Kreipkitės:

8267 So. Halsted St 
į Storą

ANT RENDOS didelis Storas. Ga
lima uždėti srfBun^’tbe &ėam parlor 
arba ręstauraną. Priąšais didelį Crane 
fabriką/ kur dirbą 25,000 Žmonių. 
Renda pigi, $45.004 “menesį. Savinin
ką galima matyti, nuo 10 ryto iki 9 
vai. Vakare.

; 4632 S. Ashland, Avė.
? Phone Boųįbvard 7809

....... 11.1 < 1 u ........ . f■ ■» ■ !/**         i —■■

ĄTORAS rendąi su ruimais gę- 
rojfe vietoje/ . J.

. MERGINŲ vyresnių negu 18 
metų 'amžiaus dėl inspektini- 
mo darbo į medžio išdirbystės 
šapą. Lengvas darbas, patyri
mo nereikia, gera alga.
1356 W. 21 St. kamp. Loomis

rojb vietoje/ . 7 
'Kreipkitės:p

- 8527 So. Hklsted S t 
Sayininkas ca

’ < 856 W. 33rd St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgio pa
taisymu. Kreipkitės ^ adresu: 
6637 S. Rdckwell St., Chicago, j 
vakarus nuo Westėrn Avę.

REIKIA —
6 moterų sortavimūi regsų. 

Gera alga, nuolat darbas.
H. DRY

1447 Blue Island Avė.
. -iiiiivii- -.r;- rir ...... -

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIĄ darbininkų į fandrės 
jardą ir šapą. Ateikite pasiren
gę darban į samdymo ofisą. At
dara nuo 6:30 ryto.

GRANE CO.,
So. Ganai & 15th St. ar

So. Kedzie Avė. 40th St.

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tu vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie .einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geidaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
nlieka teisę jų toetalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint J sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.
g.1,.1.1 .s,11 ■■"i?"

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

IŠRENDUOJU pigiai du dide
lius kambarius. Parankus mažai 
šeimynai, arba singeliams. Važi
nėjimas parankas karais ir L. 
Netoli Westem Ėlecttric dirbtu
vės. Atsišaukit vakarais;

1827 So. Hąrding Avė.
_ ---------------------- —---------- -  

MODERNlAkAS kambarys 
ant rendop, atskiras įėjimas.

\ Telefonu iciaųskite: 
Boulevard 8502

REIKIĄ abelno siuvėjo, pa
geidaujama vedęs, su geru žmo
gumi eisiu į partnerius. Siuvu 
rubus nuo $50/'ir augščiau. Ra
šykite arba atsišaukite Leo H. 
Beszhak, 418^ Grand Avenue, 
Beloit, Wis.

PAJIEŠKAŲ savo vyro Adomo Ka- 
ledos, kuris išvažiavęs’ant rinkos Lie-S 
pps 2 dieną daugiau nebegrįžo? • Jis 
pats, jeigu gyvas, ar kiti kurie jj pa
žįsta meldžiu duoti žinią kur randasi. 
Bus atlyginta $25.00. Aš viena nega
liu biznj vesti ir turiu jį parduoti. Jis 
yra 5 pėdų, 6 colių, kairės kojos ne
turi 3 pirštų, ant kaktos pluoštas 
plaukų, bet viršugalvis plikas. Viršu
tinė |upa perkirsta, turi mėlyną mai
nų ženklą, lupos storos, amžiaus 46 
metų.

DUODU su rakandais kamba
rį už dalį darbo prie namų, mo- 
terei arba vediusei porai.

Atsišaukite: ’
12X7 Indėpendence Blvd.

PASKOLĮ^AM KNYGAS
Paskolinam visokias lietuvių kalboj 

knygas dėl skaitymo ir dėl pasimo- 
kinimo. Siunčiame knygas, dėl skai
tymo į visas dalis pasaulio. Reikalau
dami knygų adresuokite šitaip: 
LITHUANIAN ĘOQK EXCHANGE,

• (Dept. N.)’ 837 W. 34th Pjace.
: Chięago,411.,įU’.S. A. - 

t,.,i „1 ,i,j,1,,;„į,, \,it' i ,.iĮ.i1'

PRANEŠIMAS v '
C. B. Czepukas, generalįs kontrak- 

toriOs namų budavojime, taipgi ir se
nus taisome. Turime savo nuolatinius 
mechanikus. Kam reikalinga, kreipki
tės prie manęs.

C. B. CZEPUKAS
1648 W. Division St.
Tel. Armitage 1433

PAJIEŠKAŲ pilną unijistą ir 
singelj janitorį. Gera mokestis ir 
kvatėra. Atsišaukit:

M. A. DRIGNAT, 
6200 University Avė. 

Chicago, III.

REIKALINGA porteris ’ dirb
ti į saliuną. Darbas ant visa
dos ir gera mokestis. Atsišau
kite greitai.

2907 So. Union avė.

REIKIA patyrusių bolerių 
darbui į junk šapą.

PETbuR GOLDMAN;
1017 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restoranas. Ge 

ra vieta. Gera proga porai. Par
davimo priežastis, senatvė ir li
ga.

Kreipkitės:
11955 Halsted SL

Už PUSĘ KAINOS parsiduoda bu
černė ir grosernė, arba mainysiu ant 
namo, loto arba automobilio. Priežas
tis labai svarbi. Jeigu norit gauti bar- 
geno, skubėkite.

Kreipkitės: -f
671 W. 14th PI.

PARSIDUODA saliunas gėroj 
vietoj, apgyventa visokių tautų. 
Biznis gerai išdirbtas. Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiai.

2114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir visokių 
žalėsių. Ruimas gyvenimui; listas il
gas, biznis daromas cash. Arti kito 
tokio biznio nėra. Pardavimo priežas
tis liga.

Klauskit: , t
Tel. Boulevard 7838

PARDAVIMUI groserne. Tu
ri būt parduota tuojau iš prie- 
žasties ligos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite: **
S. MO6NI

1915 So. Union Avenue

PARDAVIMUI spaustuvė, dir
btuvių distrikte. Parduęsiu pi
giai už pinigus. Atsišaukite ne* 
dėlioj nuo 9 iki 12 vai. dieną.

1345 So. 52nd Avė., 
Cicero, III.

: t . ‘ ’ 1

PARDAVIMUI grosemė, Fi
garų, saldainių ir kitokių smulk
menų krautuvė. Tokia krautuvė 
čia tik viena visame bloke. Par
duosiu su namu arba be namo. 

717 W> 21st PI.

PARDAVIMUI grosernė ar
ba mainymui ant loto, arba 
Automobiliaus; vieta ir biznis 
senas ir gerai išdirbtas. Par
duodu už prieinama kaina. 
Kreipkitės 3233 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu ar be namo. Pardavi
mui saliunas, biznis išdirbtas 
per daugel, mėtų 4 kambariai 
užpakalį; parduosiu pigiai.' 
Priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite 732 West 18-th St

*

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj biznis išdirbtas, Par
duosiu pigiai, nes turiu du 
bizniu. \

Atsišaukite 4914 S. Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI 2 balti bar
beno krėslai ir barbernė su 
lysu, $30 rendos. Bargcnas 
greitam pirkėjui. 3724 Archer 
Avė., netoli Westem Avė. ‘

FAKDAVlMUr gręseme, geroj vie-, 
toj ir seniai lietuvių apgyventa. Ciga
rų, tabako, ice creamv, rūkytos mė
sos ir abelnai visokių mažmožių. Prie
žastį pardavimo sužinosite ant vie
tos.

Atsišaukite: . - <
4541 S. Hermitage Avė. ;

PARSIDUODA maža grosernė, ke
turi kambariai pagyvenimui su elek
tra ir gasu, vieta apgyventa visokių 
tautų, ant cielo bloko nėra kito to
kio biznio. Jei kas norėtų galėtų pfrkt 
su namu.

Atsišaukit pas savininką: 
2900 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosemė, cigarų, ei- 
garetų ir saldainių krautuvė, su 4 
Kambariais gyvenimui, garu apšildo
ma. Daroma geras biznis, kitos to
kios krautuvės arti nėra. Čia yra ge
ra proga pasidaryti pinigų. Priežas
tis pardavimo, turiu du bizniu.

2080 W. 88th Street
rt l|r | -Į-1- j~: - :ir V-,-4 - r - l„ i , j

PARDAVIMUI bučernė ir grocemė. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra 
ice mašina ir kitos visos, mašinos rei
kalingos dėl bučemės. Yra trokas. 
Pigi renda, 7 kambariai gyvenimui. 
Lysas 5 metams. Priežastis pardavi
mo — turiu du bizniu.

814 Kenslngton Avė.

PARDAVIMUI krautuvė visokių sal
dainių, ice cream, cigarų. Gera vieta 
ir biznis visados yra geraį daromas. 
Priežastis pardavimo apleidžiu mies
tą. Gausit bargeną.

Kreipkitės:
3316 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

rūkytos mėsos, Malt and Hops. 
Vieta gera. Renda pigi. Biz
nis eina gerai Priežastis par
davimo patirsite ant vietos*.

945 W. 83rd St

PARDAVIMUI grosemė ir 
visokių smulkių daiktų krau
tuvė antros durys nuo Teatro, 
biznis yra cash, priežastį par
davimo patiriste ant vietos. 
Atsišaukite 5039 S. Halsted st

PARDAVIMUI 2 krėslų bar- 
bernė Brighton parke, gražioj 
ir geroj vietoj.

Pašaukite
Phone Ganai 7345

PARSIDUODA bučernė gro- 
sernė, biznis cash. Parduosiu 
už prieinamą kainą, Biznis la
bai geras.

2057 W. 22-nd Place

PlARSIDUtODĄ saliunas vie
ta apgyventa daugiausia rusų, 
biznis geras ir senai išdirbtas, 
4 kambariai gyvenimui. Prie
žastis.—partnerių nesutikimas.

1338 So. Miller Str.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo mašinos ir visi įrankiai. 
Viskas gerame stovyje. Atsi
šaukite 1828 So. Fisk St. Chi
cago, matyti galima kasdien 5 
vak. subatom ir ned. perdieną

PARSIDUODA A'.’ice creani 
parlor senas išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis — turiu 
kitą biznį.
J<^657 W. 47-th St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Esu priverstas par
duoti vieną iš dviejų, nes du 
saliunu laikyti per sunku. At
sišaukite. 5343 S. Halsted Str. 
arba į antrą 8900 Normai Av.

i

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; parduosiu . ąr mai
nysiu ant loto automobilio ar 
mažo namo; biznis geras listas 
ilgas. Kreipkitės J. Balchunas, 
3200 Lowe Av. Tel. Blvd. 9265

BARBERNĖ • pardavimui, 
Lietuviškoj kolionijoj. Par
duodu dėl to, kad esu kitame 
biznyje.- Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Kreipkitės 

1723 W. 47 st.
Tel. Yards 4389

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados galima gerai biznį da
ryti. L/istas ilgas kampinė vio 
t*.. Nupirksite pigiai, nes iš
važiuoju į Lietuvą. Kreipkitės 

11851 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA Player Pianas 
naujas kaina $700 už 375.00 
su daugeliu lietuviškų rolių 
Pianas gerame stovyje už $50. 
Pianas kaip naujas už $150.00 

3343 So. Halsted St. Gligo

PARDAVIMUI saliunas vie
noj iš geriausių vietų kur visa 
dos yra gerai biznis daromas. 
Ruimai gyvenimui nupirksit 
pigiai priežastis pardavimo 
svarbi. Kreipkitės. 361 Kensin- 
gton Avė. t t

PARDAVIMUI saliunas; biz
nis eina gerai, 4 kambariai už 
pakaly dėl pragyvenimo. Ren
da pigi.

1809 W. 46 Str.

PARDAVIMUI saliunas, barbernė 
ir Pool ruimis. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo, loto, automobili aus, 
bučemės arba kitokio biznio. Renda 
pigi, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
8714 So. Wood St.

į RAIDAI
^R^^^**^*www^>**«i*-»Sl*w«t>^W*^*w**w^**^*w%*w***ww.

PARSIDUODA
3 KAMBARIŲ 
RAKANDAI ’ 
NAUJI.
4821 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas su 
dviem namais geroj vietoj, ap
gyventa daugiausia švedų ir vo
kiečių. Biznis yra geras. Turiu 
parduoti greitai ir todėl leisiu 
pigiįi. 611 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
už gana prieinamą kainą. Biznis iš
dirbtas nuo gana seniai ir randasi 
lietuviais apgyventoje kolonijoje.

Priežastis pardavimo — liga.
Kreipkitės:

3140 So. Wallace St. ,

PARSIDUODA grosernė* ir žalesų, 
cigaru, cigaretų, kendŽių ir visokių 
soft drinks krautuve. Biznis senai iš
dirbtas, daug stako. Didelis šttorąs 
ant kam^o, 5 ruimai gyvenimui. Tii- 
rili parduoti greitai, nes mano mo
teris likosi sunkiai, sužeista. Krcipki- 
tėš: 3538 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė. 
Biznis labai išdirbtas gerai. Renda pi
gi $30.00 į mėnesį. Lysas ant 2 me
tų. Priežastis pardavimo išvažiuoju į 
Lietuvą. Nupirksit pigiai. Kreipkitės 

5615 Wentworth Avė. 
Tel. Wentworth 4053
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
EXTRA DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda bučernė ir grosemė vi
sokių tautų apgyventa. Biznis išdirb
ta per daug metų. Cash biznis. Par
davimo priežastis patirsite ant vietos. 
Pawluosiu už pirmų ir teisingą pa
siūlymą. Tai dėlto, kad savininkas 
turi greitu laiku apleisti miestą. Kas 
pirmesnis, tas geresnis bus į tą biznį 
ir už prieinamiausią kainą. Atsišau
kite po antrašu:

4901 \y. 12-h St., Cicero, III

ANT pardavimo čeverykų taisymo 
šapa. elektros mašinos; visokie įtai
symai tam darbui, 4 ruimai pragyve
nimui, įvairių tautų apgyventa; per 4 
blokus nesiranda tokio biznio. Gera zie 
ta, taipgi parduodu kriaučiškus 2 sta
lus, 1 singer mašiną, 1 prosą ir smul
kesnius įrankius dėl kriaučiaus. Dide
lis Storas, geras dėl 2 biznių. Važiuo
siu į Lietuvą. 459 M5. 31st St., neto
li Canal St., Chicago, III.

SOUTH SIbE
Naujas gražus muro namas dviejų 

lubų augšto du pagyvenimai 1-5 ir 
1-6 kambarių flatai, štymo šildomas, 
rendos neša į mėnesį $180. Kaina $14,- 
900, namas vertas $7000. įmokėti $5,- 
OOO, likusiu paskolą savininkas pada
rys be commissioną. Tas namas turi 
būti parduotas greitam laikui.

Trijų lubų augšto muro namas ak
mens .frantas štymo šildomas, trys po 
septynius kambarius pagyvenimai. 
Rendos $225 per menesį, preke $21,- 
000, įmokėti $8000, likusius kaip ren- 
dą. s

Naujas dviejų augšto muro namas 
2 pagyvenimų 1-5 ir 1-6 kambarius. 
Pirmas fintas furnace šildomas, ren
dos $80 per mėnesį. Prekis $8,800 su 
vėliausių madų įtaisymais, įmokėti 
$2000, likusius kaip rendą.

BARGENAS CICERO. (fef ----------- -- '
Priverstas esu parduoti 2 namus; pApaTnnnnA RlZNtAVAS namas bryšakiniame name nuo fronto Storas , PARSIDUODA^ A'Ab narnas 

\ES.1 FMrt tt Ir daugiau. Storas ir 4 dideli kam- 
(onrUKaina .«4soo barlai pragyvenimui ant viršaus yra 

M20 “ 4-mot ™ Matyt 5 Įr 4 W?riai, visi kambariai yra
galima dienomis iki 12 ir vakarais 18 v‘8>i pusių, elektra, vana

I Mainysiu ant bile kokios biznies, 1221 S. 51 avė., 2nd rear, Cicero. |oto a/oat0?1<)biIian3.,

vana 
Mainysiu ant bile kokios biznies, 
LV UI f.

. Nepraleiskite, Šito? progos, nes kas 
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI pirmas tas nešfeailėsis.

2 flatų mūrinis narnai elektra ir Į Perskaitę prašom nepamiršti pra- 
visa-

AIclLlį. JllUUIllb licllllCAoj ClvžIvUiC* Al I rdpIYullY C4SV111. 

maudynes. Kaina $8,500. Mainysiu artt nešti savo drauKan,s* 
bučernės, lotų arba kitokių biznių. ’

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS,

3346 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 9641.

Savininką, galinta matyti 
dos.

Kreipkitės:
504 W. 43rd St.

mūrinis na-

SAVININKAS REIKALAUJA 
PINIGŲ

Atiduoą 2 augštų murini namą, 
prie karų linijos, Namas prirengtas 
dėl 20 karų garadžiaus ant pirmų lu
bų ir 2 flatai po 4 kambarius. Kiek
vienas. Gera vieta dėl mašinšapės 
arba expreso biznio, lotai 125x187. 
geriausis bargenas dėl tokios rųšies 
savasties, kaina tiktai $14,500. Leng
vais išmokėjimais atsakantiems pir
kėjams.

Atsišaukite
J, N. ZEWERT & CO. 

4400 Šo. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME
BRIDGEPORTO BARGENAI!

Namas mūrinis 4 flatai 4 rui
mus, akmeninis pundamentas. 
Elektra, toiletai, aukštas beiz- 
mentas. Rendos $75.00 į mėnesį. 
Kaina $7,000. Medinė cottage 2 
flatai po 4 ruimus, elektra ir ex- 
tra lotas 25 pėdų platumo. Kaina 
$3,700.00, įnešti tiktai $1,200. 
Matyk it mumis, mes turi me dar 
daugiau bargenų/Klauskit Klem 
Widges, 750 ’VVest 33rd St., 
Tel. Yards 1981. .

ĘRIDGEPORTAS
Trijų lubų augšto mūrinis namas 

3-6 kambarius pagyvenimai. Maudy
nės., elektro šviesas ir kiti pataisy
mai. Rendos neša į mėnesį $100. Pre
kis $11,300, namas randasi 3340 So. 
Lowe Avė. $5000 įmokėti, likusius sa
vininkas padarys be com-missiono.

Dviejų augšto medinis namas 2-4 
kambarius pagyvenimai, rendos $30 j 
mėnesį, randasi 3140 Emerald Avė. 
Fredis tik $3,100, įmokėti $1,000, li
kusius kaip rendą.

Bizniavus mūrinis namas 3 Storai 
ir 3 flatai, rendos $140 per mėnesį. 
Prekis $12,800. Randasi ant Bridge
porto. Įmokėti $4000. šitas namas ne
ša 15tą nuošimtį ant įmokėtų pinigų.

Puikiausia ir gražiausia kampinis 
namas dėl biznio, lietuvių apgyventos 
kolonijos, prie pat šv. Jurgio Bažny
čios, 32 ir Auburn Avė. 5 flatai ir di
delis Storas. Renda didelė, nam*as ge
ras ir pigus kreipkitės dėl tolesnių ži
nių prie ,

M. J. KIRAS,
Real Estate Improvement Company

PARDAVIM 
mas su saliun 
gera vieta, biztajs išdirbtas. 
Esu .priverstas parduoti' iš 

priežasties moteries ligos.
2468 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI Ąu namai, vienas 
su groserne, antras dviejų aukštų mū
rinis, beismentas ir (attic) augštas, 
lotas šalo namo. Galima nupirkti su 
mažu įmokėjimu. Gera proga ge-

Atidarėni lietuvišką kontorą (biurą) didžiausią Wisconsino valst. po vardu
MARTIN’S REALTY COMPANY,

Kenosha, Wis.Telefonas 2723 . 321 Milwaukee Avc 
Perkam Ir parduodam Namus, Ūkius. 
Mainom Ūkius ant Namų etc. Ap- 
draudžiam Namus ir Rakandus nuo 
sudegimo. Automobilius apdraudžiant 

pavogimo, sudegimo, sudaužimo 
ir žmogaus užgavimo. Atsakome $15,- 
000.00. Už kito sudaužimą $2,000.00. 
Apdraudžiam pigiaus kaip kad kur 
kitur. Parduodam Laivakortes ant ge
riausių ir greičiausių Laivų. Važiuo- 
jantiems pagelbstam pasiųsti pinigus 
kuo pigiausia ir greit.
Jeigu norite pirkti Namą, arba mai
nyti ant Ūkės, jeigu norite parduo
ti Namą, Ūkę,*etc., kreipkis laišku, 
per telefoną, arba ypatiškai. Greitas 
ir teisingas patarnavimas.
Patarnausim visiems Wisconsino, Illi
nois ir Michigano Lietuviams, nežiū
rint kur gyveni.

LIETUVIAI NEGIRDĖTAS barge- 
nas North Sidėj. Puikus 6 flatų ma
rinis namas su visais įtaisymais. Pui
kus aukštas ir cementuotas skiepas. 
Visi švarus kambariai, namas randa
si arti Lietuviu bažnyčios ir moky
klos. Tą namą galima pirkti su $6,- 
000, kaina $15,500. Priežastis par
davimo — savininkas apleidžia mies
tą. Kam toks namas yra reikalingas, 
kreipkitės kuogreičiausiai pas:

JOHN A. WALULIS, 
1852 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
vieno aukščio ant 2 lotų. Parduodu 
su visu grosernės bizniu. Vieta gera, 
nes ant kitų gatvių nėra valnio biz
nio laikyti. Priežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

Kreipkitės:
5531 So. Albany Avc.

BRIGHTON PARK. Pardavimui mu 
rinis namas 2 flatų po 6 kambarius, 
beizmentas cementuotas, 7 pėdų aukš
čio. Maudynes ir visi įtaisymai. Arti 
dviejų karų linijų McKinley Parke ir 
dviejų bulvarų. Kaina $9,600. Savi
ninkas gyvena 2221 W. 23rd Place, 
beizmente. .

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI arba mainy

mui ant mažesnio automobilio, 
taxi cab, tinkantis prie Hub Cab 
Co., viskas gerame padėjime.

Atsišaukite:
930 W. 35th PI.

DIDELIS BARGENAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ.

1. Jordan 1920 touring ........... $495
1. Hudson Super six sedan ...... $95
2. Chevrolet 1920 ......................  $95
1. Packard 6, kaip naujas .... $395
1. Vilie ...................................... $95
1. Hupmobilis Demonstratan
Mes priimam bile kokius karus ant 

mainymo. Krautuvė atdara nuo 7 ryto* 
iki 10 vakare.

Balzekas Bros.
Motor Sales Co.

6012—14 S. Kedzie Avė.

BRIGHTON PARK
Naujas dviejų lubi; augšto mūrinis 

namas 1-5 ir 1-6 kambarius pagyve
nimai. Pirmas floras štymo šildomas, 
maudynės, elektra it su kitais vėliau
sios mados įtaisymais. Prekis $13.500, 
$4000 įmokėti, likusius kaip rendą.

Dviejų lubų augšto naujas muro na
mas su dvejais mūriniais porčials, šty
mo šildomas. Prekis $14,500, imokėti 
$7000 ir likusius ant lengvų išlygų.

M. J. KIRAS
Real Estate Improvement Co., 

3335 S. Halsted Street
-------  f .......... .

PARSIDUODA NAMAI
Negirdėtas bargenas. Dviejų aug

štų ir beizmentas biznio mūrinis na-' 
mas, štoras ir keturi pagyvenimai, 
centre Lietuvių, ant Bridgeporto, prieš 
Universal State Banką, didžiausia lie
tuvių finansinė įstaiga, kurį dabar 
yra didinama ir taisoma ir kurį po 
pertaisymų savo gražumu lyginsią did
miesčio bankoms, kiekviena propertė 
tenai bus brangesni nuo dviejų iki 
trijų tūkstančių dolerių; minėtas na
mas turi būti parduotas greitai ir pi
giai,. nepraleiskite progos. Atsišauki
te: Elta Commerce Company, 3251 S. 
Halsted St., klauskite N. C. Krukopio.

Trijų augštų ir beizmentas, biznio 
mūrinis namas, didelis štoras, du fla
tai po 6 kambarius, maudynės, elek
trikas, gasas, mūrinis garadžius dej 
dviejų mašinų, centre biznio ant West 
Sidės.

Dviejų augštų ir beizmentas, nau
jas mūrinis narnas, du flatai po 6 
cambarius, maudynės, elektrikas, ga
sas, viskas šios mados naujai ištai
syta, Brighton Park, turi būti par
duotas greitu laiku.

Kampinis vieno augšto ir beizmen- 
:ae, naujas mūrinis namas, štoras ir 
cambariai pagyvenimui, bučernės ir 
grosernės išdirbtas biznis, parsiduoda 
namas kąrtu su bizniu, prieinama prė- 
kė, geras bargenas, nepraleiskit pro
gos.

Trijų augštų ir beizmentas, mūri
nis namas, South Side, prie Washing- 
ton Parko, vienas flatas 6 kambariu, 
2 flatai po 7 kambarius, steam heat, 
mūrinis garadžius dėl trijų mašinų 
ir kambariai ant garadžiaus, geriau
sia proga, jnešt reikia tik $6000.00 
cash. Atsišaukit: Elta Commerce Co., 
3251 So. Halsted St. Klauskit: N. C. 
Krukonio.

PARDAVIMUI pekamės tre
kas, 1921 metų už $200.00. Yra 
visas geras beveik kaip naujas.

Kreipkitės:
3045 Emerald Avė.

AUTOMOBILIŲ mainau ant 
loto. Mano automobilius yra ge
rame stovyje “Velie” 5 pasažie- 
rių, naujos gumos' ir naujas vir
šus. Atsišaukite pas: Carl Gae- 
dle, 4605 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Briscoe auto
mobilius, 1920 modelio, labai 
gerame stovyje. Geri tajerai, 
naujas pentas, kaina $175.

5729 So. Bishop Str. /

BARGENAS
3 augštų mūrinis, 6 kambarių flatai 

namas, skiepas ir tuščias kampas, ga- 
sas, elektra, vanos, gera vieta. Kai
na tik $18,500, $7,000 pinigais, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais. Pasimaty- 
kit su manim tuojau.

’ DAR DAUGIAU BARgSeNŲ
2 augštų kampinis muro namas, 

prie 22nd St. 3 flatai ir nesvaiginamų 
gėrimų parloras, didelis biznis. Kai
na tik $27,500, $15,000 morgičius, ki
tus pinigais.

KITAS BARGENAS.
2 flatų, 5-5 kambarių frame namas, 

3 miegamieji kambariai, gasas, elek
tra, vanos, kieto medžio grindįs. Kai
na tik $5,750.
ŠTAI DAR VIENAS BARGENAS.

4 kambarių frame cottage, gasas, 
elektra, vanos, attic. Kaina $3,650.

ALEX S. KRATKY,
1650 So. Crawford Avė.

AUTOMOBILIAI

TURĖKIT GERUS LAIKUS 
SUBATOJ IR NEDĖLIOJ 

S150-S150
» ATMINKITE

Jei jus turite vartotą Karą, mes nuteisime jums $150 ar 
daugiau kada jus pirkaite bite vieną perbudavotą karą iš 
musų stako. Jūsų senas karas . priimamas kaipo pinigai 
uaT pirmą įmokėjimą. Kitus išmokėjimus per dvyliką mė
nesių.
Apžiūrėjimas pertikrins jus musų"gero pasiūlymo.

Oakland Motor Car Company
Dirbtuves Šukei

2426 S. Michigan Avė., Tel. Calumet 5310
atdara vakarais ir nedėldieniais.

PUIKUS NAMAS SU PELNINGU 
BIZNIU.

Grosernė, šalta mėsa, f raktai ir 
smulkus stakas, su visais rakandais: i 
kaunteris, šiokeisas, lentynos, ledau- 
nė, vogos, visas. įrengimas pardavinė
jimui šviežių žuvų ir tt. Labai gera 
vieta su extra 25 pėdų lotu ir di
deliais medžiais, 7 kanvoariai, stikli
nis užpakaly porčius, stiklinis ir sie
telių'fronto porčius, nuo audros'už
laidos ir sieteliai langams. Ugnavie- 
tė, knygoms šėpa, su veidrodžiais du- 
rįs, indams klosetas, rūbams klosctas. 
Puikios moderniškos aržuolinės durįs 
ir užbaigimas. Ąžuolines grindįs. 
Visi reikalingi įrengimai ir apmokėti. 
$11,500, išmokėjimais. $10,500 pini-į 
gaiš.

L. J. KENT, 
Savininkas, 

3718 W. 60 PI.
Atsišaukite po 6:30 vakare arba 

. nedėlioj visą dieną.

BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Vėliausios mados 2 pagyvenimų mū

rinis namas 5 ir 6 kambariai. Karštu 
vandeniu šildoma už $12,500.

Toks pat namas ant 56 St. ir Pau
lina už $11,500 įmokėti $2,500.

6 flatų po 5 kambarius namas, vis
kas vėliausios mados su garu šildo
mas ant Garfleld Bulvaro prie Her- 
mitage Avė., už $32,000.

Kreipkitės pas: , , • »
LĖON R. ,JARUSZ ' 

viršaus Universal State Bank 
3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951

Ant

__ i____ :------------------(—,-----------('—
SOUTH SIDE BARGENAS

5644 So. Elizabeth, 2 flatų naujas 
mūrinis namas, vėliausios mados įtai
symais, po 5-6 kambarius, 2 furnace 
leaters. Parsiduoda, pigiai..

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS,

3346 So. Hąlstądįgt., ’ 
Phone Blvdi -9641. • ‘

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, naujai ištaisyta, 1 'lubos 
nuo 2 karų linijų, netoli parko ir 
mokyklos, kaina $5,800, $2,000 
pinigais. 5739 So. Elizabeth Avė.

PARDAVIMUI pigiai, 5 kambarių 
modemiškas cottage su lotu ir gara- 
žius ant vienos mašinos. Turiu par
duoti, nes apeildžiu miestą.

Atsišaukite
5236 So. Albany Avė.

40 akrų žemės pardavimui, 
viskas gerai įrengta, už $1,000, 
200 akrų, $4,000, savininkas.

F. H. SMITH,
R. F. D. 5, Box 80, 

Salem, Mo.

PARSIDUODA pigiai mūri
nis namas 2-jų flatų po 6 kam 
barius; kaina $7,000 cash 
2,000 West Pullman.
S. Markūnas, 654 West 120 St 

Tel. Pullman 2856

TURIU PARDUOTI 
gražioj vietoj 
riaus medinį 
kaina $4500. 
S. Markūnas

Telephone

labai 
prie klioŠto- 
namelį 2 lotai

654 W. 120 St.
Pullman 2856

'PARDAVIMJUI cottage, 5 
kambarių ir vana, didelis vir
šui kambarys ir skiepas. Kai
na $4,800, pinigais už $3^000.

2527 W. 45-th St.

MAINYSIU namą 2 flatų, 
mūrinį ant beveik išvalytos 
f ar mos ir $3,000 pinigais.

A. JONAITIS,
2808 W. Van Buren St. ,

8606.

PARDAVIMAI 2-2 flatai, randasi 
6210-12 So. Fairfield Avė. Parduosiu 
pigiausiai apie $3,500 arba $4,000 pi
nigais. Jei jus reikalaujate namo, ne
praleiskite šios progos iš jūsų ran
kų. Kas nors jumis ten pasitiks vi
suomet. Arba atsišaukite pas: A. H. 
MOGILL, 130 N. Wells St., Phone 
Franklin 1423. ‘ 7

CICERO BARGENAS
Pardavimui 2 flatų mūrinis namas, 

5 ir 6 kambarių, randasi prie South 
48th Ct., netoli Westem Electric 
dirbtuves. Kaina $8,000, reikia $2,000 
Sinigais įmokėti, kitus kaip rendą.

aviniukas mainys ant 2 flotų namo 
Brighton Parke. Del tolimesnių in
formacijų pasimatykit su J. N. Ze- 
svert & Co. 4400 S? Kedzie Avė.

BARGENAS
Pardavimui 2 flątų frame namas, 

cementiniu pamatu, 6-6 kambarių, 
elektra, 2 karų garadžius, $5,000.

2 flatų, mūrinis, 5-6 kambarių, mo
derniškas namas, garu šildomas, kai
na $11,500. y
• 2 flatų mūrinis, 6-7 kambarių, ne
toli Garfield Blvd., kaina'$10,8O0.\

6 flatų namas, 1% metų senumo, 
moderniškas, gani šildomas, 
$35,000, pinigais ^1(1,000.

Atsišaukite pas;
LYNCH .fcnA O,MELIA

550,9 Halsted St.
Phone, Normai 1236

PARSIDUODA lotas, labai 
gražioj vietoj, Brighton Park 
arba mainysiu ant piano arba 
ant automobilio, bo man rei
kia greitai parduoti ar išmai
nyti Atsišaukite: 4347 S. Whi- 
pple St., Chicago, III.

MARTIN’S REALTY COMPANY 
VEDĖJUS J. MARCINKEVIČIUS IR MARTIN 

MICHIGAN VALSTIJOS 
ŪKININKŲ DOMEI 

Turim* 2 pirkėju dėl ūkių Michigan 
Valstijoj, pageidaujama nuo 80 iki 
100 akrų; vienas pirkėjas pageidauja 
pirkti Scottville apielinkėj, ir nori, 
kad pardavėjas paimtų namą Keno-

Į sha, Wis., kaipo dalį mokesčio. 
| RACINE WISCONSIN.

Bekerio biznis — ir sykiu mūrinis 
I namas, vieni metai kaip statytas. Ge- 
| riausioj miesto dalyje, ant Washing- 
■ “ton Avė., ir Racine St., 8 ruimų pra- 
| gyvenimas, viršui šiltu vandeniu šil- 

■i ■■■ \1 1 domas etc. Namas tinkamaš ir dėl
’ ' kitokio biznio. Racine lietuvių randa

si virš 2000. Gera proga lietuviui'. Savininkas važiuoja į Lietuvą. UŽ na
mą $18,000.00, $6,000 cash ir $75.00 į mėnesį, įskaitant nuošimtį.

KENOSHA, WISCONSZ“ 
Turim 2 saliunu ant pardavimo. Kenosha, randasi Lietuvių apie 4000. Ge
ra proga lietuviui. Kreipkitės laišku arba per telefoną.

MARTI N’S REALTY COMPANY 
Tel. 2723 821 Milwaukee Avė

IN
dasi Lietuvių i _ 
telefoną.
Z O M P A N Y

Kenosha, Wisconsin

kaina

DIDELIS BARGENAS South Sidėj 
70th St. ant karų linijos. Bizniavus 
mūrinis namas 3 Storai ir 9 flatai po 
6 ir 7 kambarius, maudynės,, elektra 
ir visi kiti parankumai. 'Pečiais apšil
domas. Rendos j menes j $475.00. Kai
na $35,000. Cash $10,000. J. Augaitis, 
808 W. 38 PI., Tel. Boulevard 1550. 
sfp ' ............. ’4',1

PARSIDUODA 4 kambarių 
namelis ir 7 lotai. Garadžius 
vienam automobiliui, 120 viš
tų ir gera karvė tiktai $3,700 
ant lengvų išmokėjimų. Mt 
Greenwood, III. cor, 108 Str. 
and Central park S. Forro

Musų South Side Bargenai:

DIDELIS BARGENAS. PardavL 
muį 4 pagyv. po 4 kamb. mūrinis na
mas, su vana ir elektros šviesa; pe
čių šildomas, nftttias randasi: 3619 
Auburn Avė. Kaina $7,500.

J. B. jACK & OO„ 
Matyk A. Jonaitis 

2808 W. Vt|n' Buren St.

GERIAUSIAS i’i’INVĘSTMENTAS.
Del pardavimo i 
6 kambarius, su 
Šildomi prie Ma 
gatvės ir arti h 
informacijųį kreipkitės,

2 flatų. namai po 
au ar b*’ wandenių 
tte Manot arti 63 

i Del tolesnių 
yaptiškai- arba 

telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prosjiect 1364.

, , , ■■ ■■ . . I ■ I ............ Į - I ■>».

PARDAVIMUI,C Marųuette Manor, 
gražus 3 flatų kampinis namas, 6 
kambarių flatai, labai didelį garu Šil
domas, vanos, bufetai, ugnavietės, 
knygoms keisai, -miegojimui porčius, 
2 karų gar adžiusi namas t|k dabar 
pabaigtas statyti savininko, visk; 
pirmos rųšies, rendos $8,509 J metus, 
bargenas, kaina $21,000, pinigais $8,- 
000. Atsišaukite: « ‘

, 6501 S. Rockwell St.,
- L - . .1 . u.Į- .............................. 1 11 1

UŽ $2,250
Nupirksitc mano 6 kambarių namą 

gražiame priemiesty, 4,000 gyventojų, 
60x150 pėdų, tinkama vieta augini
mui vištų ir daržovių. 30 inlnutų va
žiavimo į miestą C.B. & Q. R. R., 2 
blokai nuo stoties, ir krautuvių. Yra 
visi įrengimai, parduosiu už $600 pini
gais ir $30 į mėpe4v * j

R. MUDRA, 
1418 So. 57th (X, ■ ’ Cicero, III.

as

MUSŲ BARGENAI
I ........ —

2 aukštų su vėliausiais įrengimais 
mūrinis namas 5 -6 kambariai $9900.

2 aukštų modemiškas mūrinis na
mas 5-5 kambariai ...... ..... ......  $9700.

2 aukštų mūrinis namas 6-6 kamba
riai .................. ... .......... $8000.
$2700 kėš, kiti ant išmokėjimo.

2 aukštų beveik naujas mūrinis 
mas, vertas $U,0ų0, tiktai...... . $1

2 aukštų mūrinis namas 4-4 kamba
riai, tiktai.............. ....... ............ $7900

1 aukšto, naujas, mųrinis, 6 kambar 
rių cottage tiktai $5500, *$2,000 kėš.

> i . 1

Visi viršminėti bargenai randasi 
Brighton Parke. Klauskite

J. PAKALNIO, 
4388 Archer Avė.

•••■ •> 

$9700

j na- 
$9500

------------------------------------ .----------- --- ----------------------------------------------

PARDAVIMUI ' medinis na
mas, 2 pagĄjvenimų po 5 kam
barius, cementinis pamatas, 
lotas 50 pėdų pločio; kaina 
$4,985.H985.
5137 S; Turner Ave^ 3 blk. į 
vakarus nuo Kedzie Avė.
—:----------- -— ------------—

PARDAVIMAI 4 aukščio ,4 flatųPARDAVIMUI viena aukščio --------------- 'i ' 1 '7~
a TTUi, PARDAVIMUI 4 aukščio .4 flatų6 ruimų mūrinis namas. Elek- murjnis namas. Elektra, maudynės, 
tra, garadžius dėl 2 mašinų. Vis- Man reikia išvažiuoti į Lietuvą. No-, 
kas gerame stovyje. Nupirksit IrMau sa™.P“8« parduoti, arfa vi- 

pigiai. Kreipkitės:
3646 Normai Avė.

są namą, kaip kas norės.
Kreipkitės 

prie savininko.
5820 So. Park Avė.

4 pagyvenimų medinis namas 
2 po 4 ruimus 2 po 5 ruimus. 
Vieta 3544/Pamell Avė. Parsi
duoda pigiai, tiktai $4,500. Sa
vininkas. '

3410 So. Auburn Avė.

2 augštų mūrinis, 4 kambarių fla
tai ir skiepas, didelis bargenas, $5,500 
2 augštų, frame, 4 kambarių flatai 
ir skiepas, gasas, elektra, $7,800.

5 kambarių cottage, aržuolo užbai
kime, šiltu vandeniu šildoma, visas 
modemiškas, tik $6,200.

KOZLOWSKI BROS. 
2525 W. 47th St.

Turiu ant išmainymo gražų 
medinį namą su 2 lotais, ant 
bučernės ar ant kito biznio.

S. MARKŪNAS
654 W. 120-1 h St., Tėl. Pull
man 2856

DIDELIS bargenas turiu 
greitai parduoti $7.00 lotą už 
$400 ant S. Mobile avė. 60x125 
netoli Archer $900 lotas ; už 
$700. Ant Cravvford prie 63 st. 
bargenas arba investment Sa- 
vinikas ttftt 2 lubų 3515 So. 
Lowė Atentig

......-.......t . . ........ _-------
PARDUOSIU pigiai naują 

bungalow, netoli Suiųmit, Yra 
didelis viršui kambarys, skie
pas, \furnacc šildomas. Reikia 
labai mažai pinigų, 1648 So. 
Throp St,2 fl. Telefonas Roo- 
sevelt 8127 •

2 aukštų mūrinis namas 6—7 kam
bariai randasi arti Halsted ir 76 gat
vių.

2 aukštų mūrinis 6—6 kambariai, 
labai puikioj vietoj,*erti Ashland ir 65 
gatvių; tiktai $12900.00.

2 aukštų mūrinis namas 6—6 kam
bariai arti Westem Avė ir 52 gatvių. 
$8500.00.

2 aukštų mūrinis namas 5—6 kam
bariai H. W. H. $125 rendos į mėne
sį prie bulvaro; tiktai $12500.00, 
$3000.000 cash.

2 aukštų mūrinis 7—7 kambariai; 
rendos į mėnesį $145.00; tijktai $12000.

2 ankštų mūrinis 6—6 kambariai H. 
W. H. prie bulvaro; tiktai $11000.00.

1 aukšto medinė cottagp 6 kamba
riai H. W. H. tiktai $5000.00.

Del viršminėtų bargenų atsišaukite:
4888 Archer Avė.

Klauskite J. Pakalnio.
t“ ’ ’.j.. •. , -i. ■■ ,y *

2 augštų mūrinis namas, 6-6 
kambarių, moderniškai įreng
tas, geroje vietoje, morgečius 
$9,800, lotas 30x125.

A. J. KODYKOWSKI
4265' Archer Avė.

MORTGE&IAI-PASKOLOS
Antru morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom Št.

MOKYKLOS

BARiGENAS Pardavimui 
moderniška 6 kamb. cottage, 
furnace šildoma, cementinis 
skiepas, elektra garadžius. Sa
vininkas, , Ž137 So. ,St. Louis

... t , „„.į..........i—i.-ĮiĮh I.

-• Ūkė mieste: 8 kamb. namas 
puikus; akeirs žemės didelis 
sodas, karve, vištos ir kiti da
lykai. Kaina pigi, lengvos išly
gos. ,, S. Sluoksnis

3401 S, Halsted St. antros 
lub. per vidurį Tel. Yards 2242

*.. ........ .
ŪKĖ ANT PUSĖS DIRBTI!

215 akrų arti Milwaukee miesto, 
galima laikyti 50 melžamų karvių ir 
taip pat galima daug visokių gyvu
lių priauginti. Yra 6 arkliai, 10 kar- 
vių, -26 kiaulės, grudų prįkuls 600 bu
šelių. Visos reikalingos ūkiai mari
nos. Reikia gero su šeimyna žmo
gaus, kuris myli ant ūkės dirbti ir 
gera proga tokiam žmogui turtą įgy
ti. Tik turi turėti apie $2000.00 dėl 
padidinimo gyvuliu. * Atsišaukit grei
tai ypatiškai ar laišku. Ūkininkas yra 
Chicagoj.

P. A. MAŽEIKA, 
1877 E. 57th St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
flatų po 4 kambarius. Elektra, gasas, 
augštas cementinis skiepas. Kaina 
$6,000. ^Tarnas randasi 4419 S. Wal- 
lace Street.

JULIUS J. BALČIŪNAS, 
2428 W. 46th St. 

Phone Lafayette 1829

CHICAGO LAWN rezidencija, 7 
kambarių, aržuolo trimingai ir grin
dis, naujai ištaikytas ir malevotas, 
skiepas, landrė, furnace, 50 pėdų lo
tas, 1 karo garadžius, $2,500 pinigais. 
Kaina $7,900.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė.

6 kambarių bungalow. Aržuolo tri- 
mingai ir grindis. Landrg, anglių šan- 
dt, attic, garadžius, naujai malevo- 
tas, 30 pėdų lotas, visi įtaisymai ir 
apmokėti. Geroje vietoje, $3,000 pi
nigais. Kaina $6,800.

KEDZIE REALTY CO., 
6245 So. Kedzie Avė.

FAttSIDUODA MŪRINIS 
naiiias 2 flatai po 4 didelius 
kaihH&rius elektra < gasas ir 
mąudin&s ėimentuotas beis
mentas su skalbinėms ir ant- 
aukStas drabužiams džiovinti. 
Pigiai. 4603 S. Francisco Avė.

Savininkas ant 1 lubų.’ į ' •' f • ‘ ..t į /'ir. rf.•' ' *■ x ‘ t' - •
TIKRAS ^bargenas. Einu 

lauk iš biznio. Parduosiu savo 
mūrinį namą 5 flatai, krautu
vė, garadžius ir karas, viskas 
naujos mados. Parduosiu greit 

1 , 2246 Armitage Avė.

PABDAVilMUI mūrinis biz
niavas namas, ant 63 gatvės, 
apačioj štoras, ant antrų lubų 
6 kambariai ir 2 ofisai, šiltu 
vandeniu šildomas, kieto me
džio trimas, rendos neša $250 
į mėnesį. Savininkas 4501 S. 
Tahnan avė., 2 lubos iš užpa
kalio. 
■...-.......... ........ ... ...................

WEST PŲILLMANE parsi
duoda labai pigiai mūrinis na
mas po 6 kambarius, elektros 
šviesa, gražus cementinis skie
pas. Jiaina tiktai $6,800. 
S. Markūnas, 654 W. 120 St. 
Tel. 'Pullman 2856

PARiSIDUODA T kambarių 
namas, tinkantis 4el (board- 
ihg house), Gasas su garadžiu 
ir barne, ir du lotu.

11129 So. Utica Avė.
Mt. Greenfwood, III. 1 blk. Yiuo 
gatvekarių linijos.

PARDAVIMUI du lotai ant 
63-rd ir Richmond. Parankus 
visokiems bizniams turi būti 
parduoti tuoj aus. Savininkas 

2464 West 69-th St.

LOTAS ant pardavimo, ar
ti Marąuette bulvaro. Parduo
siu pigiai. Esu priverstas par
duoti, reikiai pinigų.

4600 So. Wood Str. \
Tel. Lafayette 6256 I

,..^..■<0. -■ -- ---------- -- M......................................................................... ...

PARDAVIMUI du lotai sy
kiu Brighton Parke. Ant 44 
gatvės ir Fairfield Avė. z

3341 Auburn Avė.
3 fl. nuo užpakalio.

SPECIALIAI
VALENTI^SjDI^SMAKINą

2407 Weat Madison Street, 
TeL Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
soi dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

MOTINOS IR TĖVAI 
$40 — TIK $40

Pilnas kursas visose Šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakarais. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomos, 
Vietos.

DORA FURLONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

2595, S. W. kampas Dearborn- 
Harrison Sts.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St<

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygveavstės, 
Steriografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos^ Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailralystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etirialogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai.

PRITATflB AUTOMOBILIŲ
$M InatrukeU«s $25

Jd nori turit gert dutią, tad ateik 
ir pasimatyk an mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktMdaueriu budr, 
visokio ildiftaste kateoKAilitai. Lale- 
niųs ir darbą uMkrineme.

Dienoms ir veknrafe k*»M.
MONSON SCHOOL OP MOTORINE 

1W7 V. Madfaea

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų Į visas augėlesniąsias 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 StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

GERA proga išmokti kriau- 
čystės; išmokom greitai ir ga
li uždirbti didelius pinigus. 
Norėdamas lengvo dar ir daug 
uždirbti atsišauk ar ypatiškai 
atsilankyk 1504 W. Division st


