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Japonijos premjeras mirt Injunctionas prieš! W. Wa

Pasimirė admirolas Kato. \ narius

Stressemann laikysis 
Cuno pasiūlymų

Valdžia nesitiki streiko
50 žm. žuvo Vilniaus krašte

Komisija prašo žmones koope
ruoti gyventojų aprūpinime 
anglimis.

Ateisiąs laikas kada jie busią 
apkaltinti už mindžiojimą 
žmonių teisių.

rugp.
F ede-

Paskelbė antracito anglia
kasių streiką

Streikas prasidės rugsėjo 1 d.

ATLANTIC CITY, N. J., r. 
24.— Angliakasių unijos pre
zidentas ir algų komitetas, 
kuris vedė derybas su antra
cito • kasyklų savininkais, įsa
kė distriktų ir lokalų valdy
boms įsakyti antracito ang
liakasiams apleisti kasyklas 
rugsėjo 1 d., nes senasis kon
traktas su kasyklų savininkais 
nustoja veikęs, o naujas dar 
nėra padarytas.

Komitetą^ iš^isEkirfetė ir jo 
nariai šiandie išvažiavo namo.

Tečiaus nežiūrint streiko pa
skelbimo, nė to, kad derybos 
su kasyklų savininkais yra nu*- 
trauktos ir nė viena puse ne

siskubina atnaujinti, taipjau 
ir to, kad valdžia daugiau he- 
edmąišys ^r ^nebandys atnau
jinti derybų, nė prezidentas 
Coolidge, nė federalinė anglių 
komisija netiki, kad antraci
to angliakasių streikas įvyktų. 
Jie mano, kad abi pusės pasku
tinėj valandoj pamatys kiek 
blogumo jos pačios sau daro 
nesusitaikinimu ir tada su
tiks taikintis (ir paskelbtąjį 
streiką atšauks.

Stresseman laikysis Cuno 
kontribucijos programa

Vokietija negalinti už kontri
bucijas užstatyti Ruhr ar Pa- 

reinį.

BERIJNAS, rugpiučio 24.— 
Kancleris Stresseman kalbėda
mas Vokietijos industriniame 
prekybos kliube pareiškė, kad 
dabartinė Vokietijos valdžia 
laikosi Cuno valdžios pasiūly
mų kontribucijos klausimu.

Vokietija negalinti sutikti 
kad ir laikinai užstatyti Ruhr 
ir Pareinį, ar Pareinio geležin
kelius ir kasyklas kaipo gva- 
rantiją užmokėjimo kontribu
cijos, bet jeigu Francija tik
rai nori gvarantijų, esą bus 
galima tuo dalyku susitarti 
vėliau. Betgi padalinimo Vo
kietijos į okupuotąjį ir neoku
puotąjį kraštą negalį būti. Vo
kietija galinti paaukoti dalį 
savo ekonominės sistemos kai
po tikrą prižadą išpildyti Vo
kietijos kontribucijos obliga
cijas.

Kancleris Stresseman ap
skaito, kad nuo mūšių palio
vos iki šiai dienai Vokietija 
kontribucijomis išmokėjo apie 
42,000,000,000 auksinių mar
kių.

WAS»HIN<GTON, rugp. 24.— 
Federalinė anglių komisija 
formaliniame pareiškime sa
ko, kad antracito angliakasių 
streikas butų pavojingas ben
druomenei ir todėl komisija 
prašo gyventojus ir minkštų
jų anglių kasyklų savininkus 
kooperuoti tarp savęs ir kartu 
veikti išvien su federaline ir 
valstijų valdžiomis, kad tinka
mai aprūpinus anglimis visus 
gyventojus.

“Jeigu tie, kurie dabar kon
troliuoja anglių kasimų ir iš
dalinimų mųstys tik apie savo 
pačių reikalavimus, o ne apie 
reikalavimus publikos, sako 
pareiškimas, “tai anglių ko
misija jaučia, kad reikia grieb
tis visų priemonių, kad tik ga
lėjus gyventojus, ypač darbi
ninkus, aprūpinti anglimis.”

Komisija vis dar mano, kad 
angliakasių streiko galbūt i 
bus išvengta Jpąskutjinėje mi
nutėje, nes streikas pažeistų 
kaip kasyklų savininkų, taip 
ir angliakasių interesus.

M1LWAUKBE, Wis. 
24.— Amerikos Darbo 
racijos prezidentas Samuel 
Gompcrs kalbėdamas gravi
ruotojų unijos bankiete reika
lavo apkaltinti tuos federali- 
nius teisėjus, kurie naudoja 
injunetionus kaipo ginklų prieš 
streikus. Ypač aštriai jis smer
kė teisėją Carpenter, Chicago
je, kuris uždraudė organizuo
ti moterų rūbų siuvėjus.

“Ateis laikas, kada darbi
ninkai pasiims dalykų į savo 
pačių rankas ir apkaltins at
stovų bute kiekvienų teisėjų, 
kuris laužo darbininkų konsti
tucines teises“, sakė Gomper
sas.

Gompersas taipjau aštriai 
kritikavo tuos teisėjus, kurie 
pasistato save augščiati viso
kios kritikos. Esu liuosai gali
ma kritikuoti šalies preziden
tų, bet negalima kritikuoti 
teisėjų. “Kokia gi mėsa
teisėjai maitinasi, kad jie pa
tampa augščiausiais už musų 
šalies piliečius?” sakė Gom
persas. “Mes niekad nežino
me, pagelba kokios įtakos tei
sėjas yra paskiriamas, o bet
gi jis patampa tiek šventu, 
kad negalima atidaryti burnos 
kritikuoti jį kada jis laužo 
Aimerikos žnipnių konstituci
nes teises. Aš įlgsius taip, tar
si Anjunctionų nebūtų Išduo
ta, jėi jie pairiina mano kon
stitucines teises.”

tie

Ispanijos kareiviy maištas
56,000 Ispanijos kareivių nega

li įveikti 10,006 maurų.

Nuteisė plakikus kalėjimai!
TULSA, Okla., rugp. 24. —! 

Trys žmonės, Ku Khix Klano 
nariai, kurie prispažino daly
vavę nuplakime vieno f arine- 
rio, liko nuteisti dviems me-( 
tams kalėjiman kiekvienas. Ir 
tai po prokuroro maldavimo 
pasigailėjimo.

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie slavo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAL1EBUT.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi- 
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progpo.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEM®.

Nebus minkštųjų anglių. 
mainerių streiko 

* r n' ~ -t -į į u

TLANTIC CITY, N. J., rug. 
24.— Buvo paėję gandai, ka< 
kartu su antracito angliaka
siais, išreiškimui pastariesiems 
užuojautos, rengiasi streikuo
ti ir minkštųjų anglių maine- 
riai. ' Bet angliakasių unijos 
prezidentas Lewis sako, kad 
tai netiesa. Jis nedavė griežto 
atsakymo į klausimą, tik pa
sakė, kad angliakasiai turi pil
dyti savo kontraktą, o minkš
tųjų mainerių kontraktas bai
giasi tik balandžio 1 d., seka
mais metais.

IMADRJJM3* rugpi* 24j — 
Ispanijos kareivių pulkas pa
kele maištą Malagoje, kada 
juos sodinta į laivą išgabeni
mui į Melilla, kampanijai Mb-' 
rokkoje. Užmušus puskarinin- 
kų, maištininkus numalšino 
Malagos garnizonas ir suvarė 
jiios į laivą. Atvykus j Moro- 
kko maišto vadovai liko sušau
dyti.

Ispanai Morokkojo turi 56,- 
000 kareivių, sukilusieji mau
rai gi turi tik 10,000 ginkluo
tų žmonių, betgi ispanai mau
rų nuveikti neįstengia.

Apskaitoma, kad nuo liepos, 
1921 m. mūšiuose Morokkoje 
krito 10,000 ispanų, nors per 
visą tą laiką smarkesnių mū
šių nebuvo.

CHICAGO. -4\U, B. Shape 
Co., 325 W. Madison St, tub- 
siuyiai streikuoja ir veda 
ūkių kovų su samdytojais šta 
jau i septintų savaitę, 
pasidekavojant kokianb pustu
ziniui “musų tautiečių’’ ----
vių. Ir dėl jųjų-apie 180 dar
bininkų dabar turi streikuoti 
ir Vaigščioti gatvėmis^ Anasis 
pustuzinis netik ųuėjoį strrik- 
laužiauti, bet bėgiojo £o stu- 
bas ir rankiojo streiklaužius, 
kad lik užpildžius tuščias vie
tas. Ir dabar streiklaužiai 
suėję kitus žmones esu giriasi, 
kad jie alimėsių. Tais streik
laužiais yra gerai | žino
mi chicagiečijams žmonės, 
vienas jų keli metai a 
atžymėjo streiklau^iavimu 
Philadelphijoj. Jis ir 
streike lošia neužvydėįinų ro
lę; netik kad jis streitylaužiau- 
ja, bet dar rytais ir Vakarais 
su policija ir mušeikomis bė
gioja gatvėmU ir nurodinėja 
streikierius. fTų -pat rplę ban
do lošti ir lietuvis manažeris.

Streikieriams tekę išsikal
bėti su niek|uriais streiklau
žiais. Vienas jų išsireiškęs, 
kad jei jis žinotų, kad unija 
priimtų jį ir nebaustų, tai jis 
tuojaus mestų streiklaužiavęs 
ir prisidėtų prie streikierių, 
męs kompartija ilgai nebegalė
sianti laikytis; ešų ji mokina 
streiklaužius, bet iš to jokios 
naudos nėra, o jų 
jai“ jau

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Bandymai vyksta

Indianos Darbo Federacija

50 žmonių žuvo Lenkijoj
Vilniaus traukinis nušoko nuo 

bėgių ir prajnušų dambą.

INDIA'NAPOLIS, rugp. . 24. 
— Indianos Darbo Federacija 
sekamų metinę konvencijų lai
kys Muncie,x Ind., rugp. 29 d. 
Taii yra seniausia Valstijinė 
Federacija Jungt. Valstijose. 
Ji tapo sutverta 59 metai at
gal. Tada prie jos priklausė 
22 ar 23 unijų lokalai ir tu
rėjo 5,000 narių. Dabar prie 
šios organizacijos priklauso 
797 lokalai ir ji turi 100,000 
narių. Vienas jos organizato
rių, Edgar Perkins, dar ir da
bar tebeveikia šioj Federaci
joj.

HEMSTEAD, N. Y., rugp. 
24. — Bandymai ortT pašto 
skersai visų Amerikos konti
nentų, nuo New Yorko iki San 
Francisco, yra sėkmingi. ‘Keli 
aeroplanai nuskrido su pašto 
siuntiniais į San Francisco ir 
sugrįžo. Kuomet traukiniui 
pervažiuoti visų kontinentų 
ima virš penkių dienų laiko, 
tai aeroplanas padaro tų pa
čių kelionę į 30 valandų, o 
vienas pašto aeroplanas pada
rė tų kelionę j 26 valandas. 
Tai yra didelis sutaupymas 
laiko.

Oro paštas jau senai veikia 
tarp lartimeisnių miestų, bet 
tai yra dar pirmas ^ bandymas 
siųski aeroplanu siuntinius to
kį ilgų kelių.

organizacijos priklauso

Ima nagan plėšikus
---------——— W

Keturi plėšikai, kurie tapo 
areštuoti pereitų šeštadienį, 
patraukti į grand jury po nuo 
£50,000 ligi $225,000 bond- 
sais viso $675,000. Jie prisipa
žinę esu papildę 
šešis apiplėšimus.

dvidešimts

Bus vėsus oras
kad

Patraukė teisman ku kluksus.

Oro žinovai tvirtina, 
Chicagoj ir jos apielinkėje bus 
vėsus oras dar keletą dienų.

VARSA VA, rugpiučio 24. — 
Daugiau kaip 50 žmonių liko 
užmušta ir 100 sužeista ėju
siam iš Vilniaus į Varšavą 
traukiniui ties Lida (Vilniaus 
red|), nušokus nųę bėgių. Nu
šokęs nuo bėgių traukinis pra
mušė dambą ir išsiveržęs iš 
tvenkinio vanduo tik padidino 
skaičių žuvusiųjų.

Traukinis buvo pilnas pasr 
Žierių, daugiausia žydų. Dau
gelis . jų buvo išsirengę kelio
nei į Ameriką.

SHlREVEPORT, La., rugp. 24.
Iš Lufkin, Tex., pranešama, 

kad Mrs. Jessie Wiley iš Di- 
boll patraukė teisman ir rei
kalauja $100,000 atlyginimo iš 
Ku Klux Klano už nuplakimą 
ir įšsmalavimą jos vyro.

PAWHUSKA, Okla., 
24 13 vyrų ir viena
ris liko areštuoti kaipo 
rimi 
traukinio ties Okesa, Okla.

dalyvavime

rugp. 
mote- 
nužfu- 

išplėšime

PINIGU KURSAS

Jie gali būti sodinami kėlėji- 
man be jokio teismo.

TOKIO, rugp. 24. — šiari- 
die po piet mirė Japonijos pre
mjeras admirolas baronas 
mosaburo Kato, veikiausia 
igų komplikacijų, kurios 

i no jo širdį.
gimė 1859 m. Jis psl- 

sižymėjb-laike Rusijos- Japo
nijos karo^ kada (patapo iad- 
mirolu ir laivyno niinisteriij, 
Jis taipjau dalyvavo Washing- 
tono jurų ginklavimosi sumą- 
žinimo- konferencijoje.

Premjero iparįeigais iki ‘lai 
dotuvių veikiausia eis užsieni 
reikalų ministeris Učida. P 
laidotuvių visas kabinetas re p 
zignuos; tada paskirtas 
naujas premieras, kuris suda
rys

Tai vis

lie ta
311

o
gal pa-

šiame

inokyto- 
bąigia ir nuplikti. 

Kompanija tik laukianti teis
mo ir<po^to ji nuspręsianti, ar 
unijų pripažinti, ar uždaryti 
dirbtuvę. Kitas gi jstreiklaužis 
pasakęs, . kad kompanija lie
pianti jiems savo paties kailį 
daboti ir būti apsiginklavus, 
nes kompanija nenorėtų užsi
imti naujomis bylomis dėl at
itikimų gatvėse.

Ketvirtadienio vakare įvyko 
masinis streikierių susirinki
mas, kuriame dalyvavo virš 
šimto žmonių. Streiko vedė
jas pasakė prakalbų, pareikš
damas, kad kiek laiko streikas 
nė tęstųsi, darbininkai turės 
būti pergalėtojais, nes kitaip 
ir būti negali: jei Shane kom
panija butų paleista taip leng
vai, tai už kiek laiko atsirastų 
ir daugiau tokių dirbtuvių, 
kurios bandytų laikytis pagel- 
ba streiklaužių. Strdiklaužių 
gi streikieriai negalėsiu už
miršti už 
padarytas

Taipjau 
redakcijos
streikieriams patiko.

Visi Chicagos lietuvių laik
raščiai 
uis” ir “Draugas'
mia. Tik vienas “laikraštis“ 
atsirado, kuris streikui prieši
nasi ir užtaria streiklaužius. 
Tai “Telegramas“. Pastarojo 
“laikraščio’
Laukis prisiuntė streikieriams 
laiškų, kuris buvo skaitytas 
susirinkime. Komitetas paruo
dė atsakymų į tų J. Laukio 
laišką, kurį taipjau perskaity
ta susirinkime. Atsakymas bus 
pasiųstas pačiam Laukiui, taip 
jau ir visiems kitiems laikraš- 
čiąms.

? i* «L/. 1 ''' L. . .. * r ■- 'k'-

Taipjau komitetui pavesta 
patiekti atatinkamų rezoliuci
jų dėl “Telegramo” 
streiklaužių, 
taipjau bus 
laikraščiams.

-—Toks
(J. Laukio 

kierių atsakymas 
“Naujienose’ 
Redakcija).

visas streikieriams 
skriaudas.
kalbėjo ir “Vilnies’ 

narys. Jo kalba

ir naują kabinetą.

Mergina nuteista 
kalėjiman

Už j 
biliu.

greitą važiavimą

Te 
nu: 
siį

rt

automd-

CHICAGO. — Jaunutė p-lS 
Elizabcth Stark, sakoma, vę- 
dusi moteris, liko nuteistu 
penkioms dienoms kalėjiman 
ir užsimokėti $30 pabaudos 
už greitų važiavimų automobi
liu jai girtai būnant. Jos 
“draugas” 54 m. kontrakto- 
rius Sexton, kurio -automobi
liu ji važiavo, liko nubaustas 

 

$50. Ąbu jie buvo girti po ap
silankomo keliuose kabare- 

Sęxton irgi yra vedęs; 
bet jo ’pafl $ra išvažiavusi va
kari j oih s.

Trys žmonės prigėrė- gelbėdami 
vaiką.

RIVERSIDE, Cal., rugp. 24. 
— Mrs. Robert Burton, 17 m., 
jos sesuo ir 12 m. vaikas Hu- 
bert prigėrė Mocking Bird eže
re gelbėdaųii Burtonienėš 7 
mėn. sūnų, kurį vandens srio- 
vė ištraukė iš motinos rankų. 
Vaikas Hubert kūdikį išgelbė
jo, bet pats
damas Burtonienę ir jos se
serį, kurios skęsdamos įsika
bino į jį ir nutraukė jį į dug
ną kartu su savim.
Nebus minkštųjų anglių mai
nerių streiko

prigėrė begelbė-

Vakar, rugpiučio 24 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.55
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų .
Danijos 100 markių ...

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

Lietuvos 100 Litą........
Lenkų 100,000 markių
Norvegijos 100 kroną
Olandų 100 kronų ......
šveieanį 100 kronų ...
Švedijos 100 kronų ...
Vokietijos 1,000,000 markių .... 24c

$4.51 
$18.75

$2.78 
. $5.6?

$4.80 
$io.on 
... 45c 
$16.82 
$39.37 
$18.10 
$26.60

“Naujienos“, “Vii- 
streiką re-

redaktorius J.

rėmimo 
Ta rezoliucija 

pasiųsta visiems

kaip kriaučius. 
laiškas ir strei- 

i jį tilps 
pirmadieny. —

SAGRAMENTO, Cal., rugp. 
24.— Teisėjas Busick, reika
laujant distrikto prokurorui 
varde “Califomijos žmonių”, 
išdavė injunetionų prieš I. W. 
Wn narius, sulig kurio tos or
ganizacijos nariai gali būti nu
teisti šešiems mėnesiams ka
lėj i man vien už priklausimų 
prie tos organizacijos. Iš areš
tuotų narių yra atimta teisė 
reikalauti “jury” bylos nagri
nėjimo ir apie jų nuteisimų 
sprendžia vienas tik teisėjas.

I. W. W. reikalavo, kad 
apie injunetionų spręstų kitas 
teisėjas, nes Busick nėra be
šališkas, bet Busick tų reika
lavimų atmetė. Veikiausia bus 
paduota apeliacija valstijos 
augščiausiam teismui.

Pasimirė rašytojas.

HARROP, Anglijoj, rugp. 
24.— Šiandie čia pasimirė žy
mi amerikietė apysakų rašy
toja Kate Dengias Wiggin. Ji 
susirgo pereito birželio kely į 
Angliją. Privatiniame gyveni
me ji buvo Mrs. George C. 
Riggs.

Automobiliai užmušė
5 žmones

Pirmadjęnis buvo nelaimin
gas. Penki žmonės užmušti 
ir nemaža sužeista.

dal pabrangs angliai

Grosiančiu angliakasių strei 
ku kai kurie Chicagos anglių 
pardavėjai tuo nori pasipelny
ti. Jie jau dabar skelbia, kad 
Chicagoje esą tik dviem savai
tėm anglių. Taigi, jie jau pa
siskubino pakelti anglims kai
nas.

ŠIANDIE — giedra; nedide
lė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:06 valandą, lei
džiasi 7:39 valandą. Mėnuo 
leidžiasi 5:14 valandą ryte.
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J. P. WAITCHES
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Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai

Misinginės žvakės ir nukniubusieji žiburiai

Firma, kuri apsirūpina jumis,

Pranešame visiems draugams ir'pažįstamiems, joge! mes, 
prieš pat lietuvių Tautiškas kapines, Willow Springs, III., 
C. Maciukevičia ir Wm. Paulaitis, atidarėm naują ištai
gą, užkandžių ir saldžių gėrimų, saldainių ir cigarų. Pa
keleiviams užeiga, po vardu (Lithuanian National Refresh- 
ment Garden).

šVINUOTe
kranai; baltos emaliuotos vaistams skrynelės; skalbimui cč- 
beriai beizmr~4z'

........ . . -....... -labai gražus. Tyčia sujungimai aslinėms žibykloms ir elek 
triniam prosu?. «
Fornaso šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vai* 
siams. 'i

Šios Įstaigos atidarymas Įvyks Rugpiučio-Aūgus6 26 d., 
1923, ant kurio kviečiame visus tautiečius dalyvauti. Iš 
Bumside iy apielinkės malonėkite susirinkti po numeriu 
1036 E. 93rd St., 9:30 vai. ryto, nes tuo laiku išvažiuos 
trokai, kurie nuveš j viršminėtą vietą ir parveš atgal be 
apmokėjimo. Taipgi užkandžiai tąi dieną bus teikiami vel
tui. Del pasilinksminime bus lietuvių muzika.

Niekas negelbėjo kol ji ne
padėjo vartoti Lydia E 
’inkham’s Vegetable Com- 
ound.

Geras vaistas dėl susimušimo, 

issukim Tirumov raumeny slyvuma 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

18,251,432.80, »• 
Iridy litų 16,493,034.96; liepos 
menesiui liko litų 1,758,397.84.

Viršininko Įsta- 
VII mieste milicija 
šunis. Tokia Šunų 

tęsis tol, — kol 
pririšti arba ve- 

retežėliu parišti.

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

$30.00, $32.60 ir
.................... $25.0*

Valstybės iždas.
Birželio mėnesį turėjo paja 

mų

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas ifi galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
Pd į>S. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant'pirmo morgičlaus 
'* lengvomis išlygomis.

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6377.

IMNE KAD '
NUGARA PERLUS

UEPOS 
DRABUŽIU 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite 
kurią nebūk dieną, ar septintadienį j musų ofisą, o mes pa
vėsime pas namus. t <

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai. gydau naprapati 
jos budu, staigas ir chroniškas Ii 
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12 a.m. 8:30 iki 9:30 

Phone Yards 7344 
11132 Michigan Avė.

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

Roseland, III.
Nedaliomis pagal susitarimo

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam [jnigus ir 
Parduodam Laivakortes.

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER A CO.

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

IMPERFECT IN ORIGINAL į

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 La Šalie St. Room 530
A <«TeD Central 6390

rak. 3Ž23 S. Halsted ‘ “ *
Tel. Yards 4

Apvogė kun. Tumą.
Liepos 26 d. apie 9— 
turbut profesionalai vagys 

>vogė kun. Tumo butą. Pa
ltu visi auksiniai ir sidabri- 
iai daiktai bei pinigai. Nuo- 
olių padaryta apie 4,000 litų.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

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

iki 12 ryto.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

Einant M 
tymu 27. 
nušovė 33 
medžioklė 
šunės bus, 
tižioj ami tik 
Sako, kad taip smarkiai imta 
šunis persekioti dėl dviejų 
priežasčių: šumfe apkandžiojo 
aukštųjų valdininkų vaikus ir 
noras parodyti, kad Kauno Sa
vivaldybė viena nepajėgia šu
nis suvaldyti, idant butų ūki
ninkų sąjungos oratoriams' 
medžiagos Seime kalbąs prieš 
savivaldybes poškyti. (L. 2.)

STATYBA:—Plytų su akmens aptaisomais; išeinantis balko
nas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; saulėtos sekly
čios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; knyr 
goms šėpos, bufetai.

BIN BROS. N/
edzie Avė.

Nuo pernai metų prie L. 
Alėjos Nr. 12 Kauno Miesto 
Va|dybos jbuva |įtaisyta jnak- 
tiniąi gydytojų dežurai.

Kadangi per mėtos laiko 
Kauno publika * dežuravusių 
gydytojų patarnavimais labai 
mažai naudojosi, tai nuo lie
pos 1 d. tie dežurai atmainyti. 
Kiti sako, kad ta Mfesto Sa
vivaldybės priemonė nepasise
ku dėl esamo karo stovio Kau
nu, nes kas rizikuos eiti nak
čia pas gydytoją, kad už tai 
gręsia nakvynė šaltojoj.

Tėl Lafayette 5153 ir 6438 
jums susirgus ar darbo netekus.

B

M EBllO

šelmenys.1' “ ' -'U"' ’>
Tik $2000.00 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110.00 į mėnesį
Namai prirengti kraustytis. . "
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskatant gatvės išgrendimą.

Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

Naktinių gydytojų dežurų 
nėra.

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SCAKIS
• Advokatas

**?/!»’ Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washingttfn St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

PuikusNamas su ĮplauKomsBrig'htonParKe
Jūsų gyvenimo prpga nusipirkti «viena šitų murhiių nanių; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa-

Serganti žmonės vyrai 
ir moterįs

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, krutinus, 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. Seredoje ’r 

Subatoje nuo 10 iki 8. 
Nedėlioję nuo 9 iki

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tieaiai pirkžjiii.
UŽRanėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av.. 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekvono plaukus. , '

Raffles ,
•riešu pleiskanų. Tik kelis 

Palaikymui sveikos

Liet. Raud. Rožės Pas,
Subatos vakare, rugpiučio 25 ir nedėlios 

vakare rugsėjo 2,1923
Lietuviu Liuosybės Svetainėje 

49th Court & 14th St.
Pradžia 8 vai. vakare. įžanga 50c. su rūbų pasidėjimu

Geriausiem*s šokėjams bus duodamos dovanos.
, Muzika J. F. POCIAUS.

Kuomet mano vaikas gimė”, sako 
s. Posluszny, 106 High St., Bay

City, Mielu gan, 
“AŠ pergreit pra
dėjau vaikščioti. 
Aš taip susirgau, 
kad ir gyvenimas 
man nusibodo ir 
taip nusilpau, kad 
jau buvo l_>aa-
su. Aš negalėjau 
atsikelti iš lovos 
rytmečiai iš prie
žasties mano nu
garos skaudėjimo; 
manydavau, kad 

erluš per pusę/ kuomet pradėdavau 
į dirbti, turėdavau vėl paliauti. Aš 
manau, kad kokia kita moteris taip 

. 'ntėjo, kaip aš. Aš išleidau daug pi
gų, bet niekas negelbėjo man kol 

nepradėjau vartoti Lydia E. Pink- 
im’s Vegetable Convpound. Dabar 
učiousi daug geriau po išvartoji- 

,'ui vieno butelio ir aš dar jas var
oj u ir aš esu persitikrinusi, kad tos 
.udyolės man pagelbėjo ir pastatė 
.iane ant kojų”.

Jeigu jus kenčiate nuo nevietoje 
ančių sąnarių, nereguliariškumų, 

ragaros skaudėjimo, nervingumo, So
ti skaudėjimo ar kitų kokių moteriŠ- 

:ų silpnumų j<is turite rašyti pas The 
.ydia E. Pinkham Medicine Co., 
.ynn, Massachusetts ir reikalauti Ly- 
ia E. Pinham’’s Privatiškos Text- 
nygos apie “Ailments Peculiar to 
amen”. Pareikalavus ji bus at- 

iųsta dykai, ši knyga turi savyje 
■.ug naudingi! informacijų.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ai 
nuostoli.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių fciutai dėl vyrų ir jauną; 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 iv 
$27.50 dabar ............................... $18.5^
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo 
$35.00. Dabar ...
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 U 
$47.50. Dabar .. ...............  $32.50
jaunimai sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertes nuo $22.50, $25.50 šr 
$27.50. Dabar .........   $18.56
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu 
tai už $12,50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.r< it. 
augščiau.

S. GORDON f
739 W. 14th Str.

1-mor durys j rytus nuo HalsUj StJ 
Atdara kasdien nuo 8 ryto lig 9 rri. 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakari 
Nedėiiomis nuo 8 ryto lig 3 po piaL

MUZIKOS
Nacionales

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo šidlavou 
So. Union Avė., Chicago, UI.

Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. ’ Yards 1636 '
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
Įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

Gulbraneen Trade Mark ——— ■ —
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti
-----------

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen Registruoto Piano yrą jspausta 
ant Užpakalio ? 
likos apsaugojimas
karit tokj dalyką kur paprastas žmogus mažąi apie jį nusimano 
,aroa negali gerai nuspręsti jo vertės. Kiekvienas visur Suvie
nytose Valstijose moką tą pačią kainą už Gulbransen Registruo
tą Pianą. Ar jus 
peticijos visur je 
Dide 
player pianų.

JUOZAS F. BUDRIK,
8343 So. Halsted St., Chicago, III

....... NAUJIENOS, Chicago, H

DIDELIS VASAROS UŽBAIGIMO SOKIS
\ Bengi.

Kubas iš Cicero, Iii.

Gražus Išvažiavimas
Ren gia

Draugystė Atgimdęs Lietuviu Tautos
Išvažiavimas Nedėlioj, Rugpiučio 26 d., 1923 į Beverly Kilis miškus

Važiuoti reikia Ashland avė. karais iki galui, paskui paeiti po dėžiniai į giraitę ant kalnelio ir ra
sit minėtą išvažiavimą. Kviečia visus. t

Jei bus lietus, tai visas išvažiavimas atsibus Bažnytinėj svetainėj 35th St. ir Union Ate.

■

Mv v i H >

X/' >. : v • • A'X, $ • $ A >: •

$700, $600, $495 ’artia $420. Tas tai yra pub- 
užtikrinimas teisingo patarnavimo por-

•rąi nuspręsti jo vertės. Kiekvienas risur Suvie- 
iose moką tą pačią kaintį už Gulbransen Registruo- 

manote, kad tos kainos gali surasti sau kom- 
i jos nebūtų teisingos?

•asi rinkimas pianų, gramofonų, rekordų ir rolių dėlgothARDOL

VER05 GYDU01Ė5 UŽLAIKO 
SUMYKUS SVEIKATA



NAUJIENOS, Chicago, I1L

P-lč KudulaitėMANDAGUS IR

aneša

CLEARING HOUSE BANKAS

TAUPUS ŽMOGUS
taupo ir

Telefonai!

APSAUGOS SPINTOS

Chicago* Trisdešimts mėty taervitiškii Vedamas Bankas

!!!!!VeikTuoiauirSutaupykPinigii!!

Telephone Yąrds 6834

1CBRO.

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

Company

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

3118 South 
Halsted St.

GREITAS PATARNAVIMAS 
LIETUVIŠKOJE KALBOJE

Turtas 
$14,000,000

The Stock Yards 
Savings Bank

DR. M. KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 Ud 9 ' 
vakare.

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

pitalas ir perviršius

$1,250,006.00

Specialistas Moteriškų, V ___ iri_
Ofisas: 3335 So.
Valandos

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

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

nuo 5:80 iki 7:86 vakari.

OR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halstcd St.
Te!. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary 
'■ ' ' ’ / •« -j ■< ■ v * -j,/ • ■ įf. k/.,, r,, i .

kitę tai dabar kol musų atakas yra gerame padėjime. ■ ?

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų karnos yra vienodos vi- 
s’ems. i

LEKCIJOS KURIOS 
PAMOKINA.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA i

Ofiso' valandos: ; |
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare ’

4608 S. Ashland Avė.,
netyli 46th St., Chicago, HL J

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildyme 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.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 
ryto ir nuo 7 iki 9 vai, vak.

3325 So. Halstcd St.,
CHICAGO, ILL.

ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriam*.

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

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

3484 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

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

Tel. Yards 1699

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

Telefonai Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2EUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

D8. r. 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.

DAVID RŲTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Slde ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.'

saulinės istorijos, 
3,250 metų tam atgal, Romo
je 1,900 metų tam atgal, ir 
t.t., kad kosmetikai buvo 
vartojami didelėj daugumoj. 
Mes galime rekomenduoti 
jums Trinerio Rankų Lo- 
tion, dėl veido »ir rankų ir 
LaTriner Combination Com- 
pact Veido Pauderis ir Rou- 
ge, gražioj metalinėj skry
nutėj su veidrodėliu (viso
kių spalvų). Bet kiekviena 
moteris turi atsiminti, ka<d 
pamatas gražio veido yra 
skilvio gerume. Kuomet 
Trinerio Kartusis Vynas iš
valo jūsų skilvį ir užlaiko jį 
švariai, jūsų, skilvį ir užlai
ko jį švariai, jūsų komplek
sija visuomet bus gražesnė 
ir gražesnė, todėl, kad jus 
nekentėsite nuo galvos skau
dėjimo, insomnijos, nervin
gumo ir panašių skilvio sim
ptomų ir neveiklumo. Jūsų 
aptiekorius arba pardavinė
tojas gyduolių turi visas Tri
nerio gyduolės ir prirengi- 
mus stake. Jei jus negalite 
jų gauti tenai, rašykite tie
siai Joseph Triner Com
pany, 1333 S. Ashland Ąve.J 
Chicago, III. |

“Moterįs, kurios 
didelis skausmus, kad paro
džius save asmeniniai dide

lėmis, tikrai yra vertesnės 
' šaliai, negu tos, kurios ap
leidžia savo kūną”, pasakė 
profesorius Wimmer, Co- 
lumbijo^ Universiteto, New 
Yorke, paskutinėj savo kal
boj. Tą mes matome laike 
visų didžiųjų peri jodu pa
saulinės istorijos, Egypte

Auksinių, 
mų mašinėlių 
armonikų ir balalaikų.

i Taisome laikrodžius ir lail 
mentus. UŽ darbą gvarantuo.

Parduodam revolverius Ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuva arba ant ūkis.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSK1,
Chicago, III.

kuris padalė šią banką taip populia- 
rišką tarp Lietuviu Chicago j e ir už 
Chicagos, ir kas didelėj daly j prisidė
jo prie jo greito auginio.

Apie 50,000 žmonių atlieka savo 
bankinius reikalus šiam senam ir 
stipriam banke; taipgi daugybė kitų 
ateina pas mumis klausti patarimų 
daugybėmis' dalykų.

Pinigai padėti čia ant taupymo kny
gelės, gali būt atsiimti ant pareikala
vimo. Tie, kurie gyvena per toli nuo 
šio banko, gRli pradėti taupymo są
skaitą per paštą. Tai yra labai lengva 
padaryti.

Taigi, kur jus turite jūsų taupymo 
sąskaitas?

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

. No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi ’ 

budai gydymo.
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8.

Nedėlioj pagal sutarti.
151042 N. Robey St., Chicago

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., i nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

Reguliariai 
investina išmintingai

.Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

* iki 2 vai. po pietų.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Cana? 
3110 arba 0375 
Naktj Drexel 966 
Boulevard 4134 

3410 So. Halstcd St.
9—10 A. M, ir 8—9 vai. vak.

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

Dr. 4. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan •* ’ChicagO, 
Telephone •

Boulevard 2160 
t 

Valandos ,
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telephofi’e Yards 5082

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

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

nuo 5 Iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

>, uždarytas ,

DR. *. MONTVtD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashmgton SL
Valandom: nuo 10 Iki 12 ryto 

Telęphone Central 8066 
1824 Wabansin Avė.

Humboldf 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Ofiso Telefonas • A PROAD Busto Telefonas
Central 4104 A. DUVnV Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvė*.
•\ Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimų.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE 
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu. Mes kalbame Lietuviškai
. Bankines valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, 

Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vak.

Susižeidė mergaitė
To tie Manilla, 3 metų, 1121 

Newberry avė., nupuolė nuo ant
rų lubų ir gal mirtinai susižei
dė. Ji persiskėlė sau galvą.

■ DlCoiARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų. - 

OFISO VALANDOS:
Vuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nūo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. NedėHonjis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas l)rex«*l 28H0

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake 

deimantinių, nuuzikališkų instrumentų, drukuoja-
Užlaikome rusiškų ir prūsiškų

odinius bei muzikališkus tnstru-

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

Tel. Canal 2118

DR. A. I. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON' 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

M. Levy
S iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv 

Telefonai: Calumet ^2

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visu chroniškų ligų 

j. Halsted St 
10—11 ryto; 2— 

Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Telephone Yards 1532

DR. J. (DUS
IJetuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofiso vai.; 9 iki 12 pietų, 7 Iki 8 v. 
3259 So. Halsted St.. Oticago. Ilk

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Pranešu savo pacijentams, kad s» 
sugrjžtu Chicagon Rugpiučio-Au- 
gust 12, 1923. Ir uisiimsiu savo 

praktika, kaip ir pirmiau.

abejoji akimis, pasltrirsak
A. R. BLUMENTHAL

***|^^ OptometHAt

Tel. Roujevard G4K7
Aehlanrf A ve

Kampa* 47-to» gal 
t-ron luh»h»

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Narys Federa) -Reserve
Systemos
Clearing House Ass’n

DR. M. T. STIOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So.. Ashland Av*. 
Tel. Boulevard 7826

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 16 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti '

Kaspar State Bank
1900 Bluc Island Avenuė, kampas 19-tos gatvė 

Chicago, Illinois.
■Tel. Blvd. 8138
I M. W“oftkew»«ii 
i ban,s

AKU6ERKA
3Turiu patyrimą. 
S Pasekmingai pa- 
Htarimus moterims 
£ gimdymo kiek- 
H viename atsisitl- 
Ekime. Teikiu y- 
jpatišką prižiurė- 
Lfjimą. Duodu pa- 
|| amauju p r ii 
■ r merginoms vd

NBW YORK, PLYMOUTH 
• HAVRE.PARI8

LAFAYETTfc Sept. 1, Sept. 29, Nov. 10 
LA SAVOIE Sep 8, Oct. 20, Nov. 24 
PARIS ........... Sep. 12, Oct. 3, Oct. 24
FRANCE .......Sep. 19, Oct. 10, Oct 31

NEW YORK, VIGO (SPĄIN), 
BORDEAUX

Ra lykite dėl ilnreidžios apratomoa 
knyrutia Juaą vietiniui agentui arba j 
did|jį ofiaą 19 State Street Nevr York.

4632 So, Ahtand Ave^
Tel.: Boulevard 7809

% •. ■ -V . «■’ - ' t ‘ ?

|Mrs.A MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENl 
j AKUŠERIU 
’ĄIOI So. Halsted StM kampas 31 gal 
ž Ofisas su Dr. J. F. Van Paing 
I, Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai • praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa { 
tarnauja, viso-i 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pato 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims b 
merginoms; kreų 
kitės, o rasite 
pagelbg.

f
1 ’Rpnm/r v5*? ’J 1
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newe 

Publiahed Daily, except Sunday by 
The Lithųanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Talephone Rposevelt 8500

Subficription Rateai
$8.00 per yeer in Canada.
$7.00 per year outoide oi Chicago.
$8.0t per>ear in Chicago.

8c per copy.___________________
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, IU., undar tha act of 
March Žnd, 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Ulshnokijimo kainai
Chicagoje —- paltui

Matams ..............—. . .— |8.0(J
Pusei metų--------------- ------ —4.00
Trims mėnesiams--------------------2.00
Dviem mėnesiam ......................... 1.50
Vienam mėnesini .75

Chicagoje per neiirtojnai
Viena kopija ■ ............... 8c
Savaitei ...... ........ 18c
Mėnesiui . ...............   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams.... .......... - —_____ $7.00
Pusei metų ...........  8.50
Trims mėnesiams___  1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui ..................   .75

Lietuvon Ir kitur ulsieniuoset 
(Atpiginta)

Metams-------------------------------$8.00
Pusei metų........... .......  4.00
Trims mėnesiams------ —-------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Ignorancija ar
nesąžiningumas ?

(Tęsinys)

Apie Romos “neklaidin
guosius” papas prisieitų pa
rašyti bent kelioliką ilgų 
straipsnių, kad nors pavir
šutiniai supažindinus su jų 
darbais. Nėra pasaulyje to
kio prasižengimo, tokios 
nuodėmės, kurios senovės 
Kristaus vikarai nebūtų pa
pildę. Pakanka paskaityti 
Ferdinand Gregoroviuso 
“History- of the City of 
Rome in the Middle Ages” 
(vertimas iš vokiečių kal
bos), kad įgavus supratimą 
apie Vatikano gyvenimą. 
Reikia žinoti, kad Gregoro- 
rius ilgus metus išgyveno 
Romoje. Dėka savo drau
gams, jis turėjo progos susi
pažinti su senovės dokumen
tais ir naudotis net Vatika
no knygynu. ‘Kovo 28 d., 
1870 m., sako Gregorovius, 
jėzuitų ordeno kunigas pra
nešė jam, kad jis nebegalė
siąs naudotis senovės rank
raščiais. Pranešdamas tai 
jėzuitas nusišypsojęs. Vel
tui. Gregorovius jau buvo 
surinkęs reikiamą savo ke
lių tomų veikalui medžiagą. 
Jis galėjo irgi šypsotis: Va
tikanas pasivėlino uždaryti 

jam duris ir paslėpti savo 
paslaptis. Greit po to įvykio 
Vatikano knygyno vedėjas, 
Theiner, tapo prašalintas 
nuo vietos. Apie tą laiko
tarpį Gregorovius savo Ro
mos žurnale sakoj

“Fanatizmas yra neap- 
rubežiuotas. Mes nebe
jaučiame saugus esą, ir 
nežiūrint to, kad Romoje 
aš praleidau aštųonioliką 
metų, dabar z tas miestas 

- man yra labiau svetimas, 
negu prieš aštuonioliką 
metų. Moralinė atmosfe
ra yra sugedėsi; aš šlyk
ščiuosi senų ir naujų sta
bų reginiais, ir nepaliau
jamais melais, hipokritin- 
gumu, neįmanomais prie
tarais. Aš pradedu sta- 
čiog nebetekti vilties ir 
pasitikėjimo žmonija ne 
dėl kunigų buvimo — ku
rie šiaip ar taip turi savo 
darbą dirbti — bet dėl to, 
kad tie kunigai turi ver-

N veltis Gregorovius, ži
noma, vadina tuos žmones, 
kurie aklai seka paskui-ku
nigus.

Vasario mėn., 1874 m. Gre- 
goroviuso istorija tapo į In
deksą įtraukta. Vadinasi, 
papa pasiryžo nedaleisti, 
kad, gerieji katalikai suži
notų teisybę apie Kristaus 
įpėdinių darbus. Delęi to 
Gregorovius sarkastiniai pa
stebėjo:

“Mano veikalas jau už
baigtas ir platinasi po pa
saulį; papa dabar garsi- 
na, jį.”
Iš to tai “papos išgarsin

to’’ veikalo, kuris yra pa
remtas tikrais Vatikano 
knygyne esančiais dokumen
tais, mes sužinome apie 
Romos papų gyvenimą ir 
darbus. Papa Aleksandras 
VI! . Prašytume Kalvio Sū
naus paaiškinti mums, ar to 
“Kristaus vikaro” darbai bu
vo neklaidingi? Tas bažny
čios galva papildė tokių .da
lykų, apie kuriuos ne visai 
tėra patogu spaudoje kalbė
ti. Gal Kalvio Sūnūs norė
tų taipgi sužinoti apie Luc- 
rezia Borgia? Mes galėtu
me suteikti informacijų apie 
visą eilę papų, kurie vedė 
tokį ,-paleistuvingą gyveni
mą, kokis šiais laikais yra 
tiesiog neįmanomas. Ar Kal
vio Sūnūs yra' ką nors gir
dėjęs apie Benediktą IX? 
Štai ką apie jį skaitome Dra- 
per’o “History of the Intel-

of Eu-lectual Dey 
rope”: '

“Benediktas IX, dvyli
kos metų vaikas, užėmė 
Apaštalų Sostą. Vienas jo 
įpėdinių, Viktoras III, sa
ko, kad Benedikto gyve
nimas buvo tiek šlykštus 
ir paleistuvingas, jog šiur
puliai ima aprašant jį. Jis 
valdė, kaip banditų kapi
tonas. Žmonės, negalėda
mi ilgiau pakęsti j d pa
leistuvavimo, jo žmog
žudysčių ir graude
nimų, sukilo prieš 
jį. Nebetikėdamas išlaiky
ti savo poziciją, jis išsta
tė sostą pardavimui, ku
rį nupirko kunigas vardu 
Jonas. Tas kunigas 1045 
m. ir tapo papa, pasiva
dindamas Gregorium VI. 
Mes galime paklausti: ar 
ištikrųjų tie papos buvo 
Dievo įpėdiniai ant že
mės, — tie papos, kurie 
savo blogais darbais pa
siekė to laipsnio, kur to
liau eiti nebegalima?”
Anatole France sako, jog 

žmonės nėra jau taip blogi: 
bėgiu aštuonialikos šimtme
čių jie nesugalvojo aštunto 
mirtino grieko. Ištiesų jie 
nėra perdaug blogi: jie sa
vo blogais darbais nepra
lenkė dar Vet senovės papų 
darbus. <

Tokie buvo papos. x 
Nebereikalo tad Grego

rovius (Žiur. jo—The Tombs 
of the Popes) sako:

' “Į neišmatuojamą dva
sios aplinką (sferą), kuri 
užveria, dalina ir valdo 
dangų ir žemę, stverdamo- 
si toŪos politikos ir keis
tos fantazijos, kuri perei
na vaidentuvės ribas, pa
pa pastatė save centraliniu 
tašku — papa, kuris tan
kiai buvo senas ir silpnas 
žmogus. Drebančioms 
rankoms buvo pavedama 
dangaus perkūnija val
dyti. Be abejojimo, po 

. daugelio šimtmečių žmo
nės stebėsis praeities Šv. 
Petro žilabarzdžiais. Kaž
kurių paminklus nesunai
kins'viskąnaikinantis lai
kas, ir prieš tuos senus 
ir išdidžius žmonių pa
minklus —apkarunavotus 
tiara ir parėdytus plačiais 
rūbais — paminklus su 
ilgomis barzdomi 
patraukiančia arb
tinga šypsą, su iškelta lai
minimui arba prakeiki
mui ranka sustos nustebę 
žmonės ir sušuks: 'Štai 

I su 
ana-

kaip atrodė papos, kurie 
savo laikais buvo dvasi
niai pasaulio valdonai! 
Koks nykus ir šiurpus tąs 
pasaulis turėjo būti!’ ”
Ateityje, sako ’ Gregoro

vius, religija priims tokią 
formą, kurią feunku sau J- 
sivaizduoti. Tada žmonės 
papų paminklams priduos 
tiek; jau svarbos, kaip ir Ro
mos imperatorių pamink
lams. - v

VI.
Viskas juda, viskas kitė

ja. Nekitėją tik katalikų 
bažnyčia. Taip sako Kalvio 
Sūnūs. Klausykite:

“Jeigu Katalikų Bažny
čia btivo verčiama daryti 
kokias reformas, tai Ji 
buvo verčiama to paties 
Kirstaus, kurio mokslą ji 
skelbia. Ir jį. reformavo 

,.k ir tebęreformuoja ir refor
muos iki pasaulio pabai
gos visus nepildančius ar
ba nesuprantančius Kris
taus mokslo žmones. Baž-

• nyčios skelbiamasis mo
kslas tebėra tas pats šian
dieną, koks buvo 19 šim
tų metų atgal. Ir bus tas 
pats visuomet.” •>
Amen. > A
Pažiūrėkime, ar ištikrųjų 

Katalikų bažnyčia tebėra 
tokia, kokia ji buvo Šv^ Pet
ro laikas. Nejaugi ji nė 
kiek nepakitėjo? Mes tuoj 
įrodysime, kad ta bažnyčia 
nuolat kitėjo ir tebekitėja. 
Ji nebėra tokia, kokia ji bu> 
vo tukstantis, i> penki šiiptai 
ar net šimtas metų *atgaį 
Karts nuo karto ant katali
kybės buvo dedama lopai, o 
ant tų lopų hftuji lopai. Pa
darinyje iš ęrįgmalinės kri
kščionybės beveik nieko ne- 
bepašiliko. <

Sekant R. J. Longu (“The 
Popes of Rome”) paduosi
me trumpą sąrašą reformų, 
kurias įvedė Katalikų baž
nyčia.

123 m. buvo įvestas šven
tas vanduo.

135 m. pradėta vartoti al
toriai.

153 m. krikšto tėvai įėjo 
mądon.

173 m. įvesta, kad vaikai 
turi gauti tėvų sutikimą ap- 
sivedant.

174 m. patvarkyta, kąd 
apsivedimas be kunigo bene- 
dikcijos nėra legalus.

224 m. pradėta bažnyčios 
budavoti.

308 m. sukurta kardinolų 
ordenas.

papos gali

320 m. pradėta vartoti 
bažnyčiose vaško’ žvakės.

394 m. įvesta mišių laiky
mo ceremonijos.

458 m. pradėta , vartoti 
bažnyčiose varpai.

587 m. Romos patriarchas 
pasivadino > “visuotinu vys
kupu” arba papa. t

606 m. imperatorius Pho- 
cus sūteikia Banifacųi pa

pos titulą.
606 m. įvesta bažnyčiose 

Vargonai.
1074 m. įvesta celibatas. 
1215 m. įvesta išpažintis.
1817 m. papa Jonas XXII 

paskelbia, kad
nuversti karalius. -

1850 m. įvesta indulgen
cijos. ’ t

1415 m. įvesta komunija,
1489 m. pasiūlyta pripa

žinti, kad Kristus nekaltai 
prasidėjo. •

1482 m. parėdyta, jog yra 
čyščius.

1854 m. pripažinta nekal
tas prasidėjimas.

1870 m. paskelbta, jog pa
pos yra neklaidingi.

Ką visa tai reiškia, jeigu 
ne Katalikų bažnyčios kitė
jimą. Tos krikščionybės, 
kuri buvo praktikuojama 
pirmais amžiais, nebeliko 
nė dvako. Visokios bažnyčios 
dogmos, visokio^ doktrinos 
priklauso pe ‘ Kristui, o 
tiems, kurie jo. vardu ėmė 
skelbti krikščionybę.

Tokiu jau pasisekimu bu
tų galima surasti tyros kri
kščionybės . katalikybėje, 
kaip pelų maiše vieną kvie
čių grūdą.

(Bus daugiau)

Kas valdo Amerikos Liet. 
Prekybos Akc. Bendrovę
Kauno >“L. žinioms’’’ rašo

ma:
Tai ’yra gal geriausia ben

drovė Lietuvoje. Vieni, džiau
giasi imdami tūkstantines al
gas, kiti, kaip daugelis darbi
ninkų ir tarnautojų, bylinė
jasi def neišmokėjimo algų ir 
kompensacijų. Va|ižgantas 

“Krašto Balso” Nr., 115 klau
sė' bendrovės “prezidento” p. 
J. Romano, kas jam leido šiup
telėti didelę Bendrovės resur
sų sumą vienai politikos par
tijai agitacijos tikslams rinki- 
mų kampanijai einant, žino
ma, kad tai krikščionims de
mokratams, tečiau. Į šį paklau
simą p. “prezidentas” .nieko 
neatsakė. Ar tai reiškia esąs 
kaltas? “Lietuvos Žiniose” Nr. 
152 tuvo kitas paklausimas: 
ar tiesa, kad Finansų Minis
terija davusi bendrovei užsa
kymą už 31OOO| |itų padaryti 

asenizacinį automobilių, kurį 
dirba iš senų dalių, iš ko ben
drovė pelnysianti į 15000 li
ti}? Į šį paklausimą irgi nieko 
neatsakyta. Prijausdamas krik
ščionims įdemokųatairis neno
rėčiau jų kaltinti kokią ten 
komlpensaciją davus p. Ro
manui už patarnavimus rinki
muose, tik peikia pasigailėti, 
kaip juos p. “prezidentas” įve- 
lė į amerikonišką biznį. Mat 
jis nupirkęs “Laisvę”, jos re
daktorių pasodino lparda\|imo 
skyriuje, kur priimama viso
kie užsakymai.

Bereikalo p. Vaižgantas kal
tina amerikiečius, kurie buk 

nustelbę vietinius. Amerikie
čiai sudėjo kapitalą, tečiau 
bendrovėj tik keli* darbuojasi, 
kuriems taipgi ankšta, Nese
nai iš dirbtuvės tapo pavary
tas vienas darbininkas, ameri
kietis, dargi stambus akcinin
kas. Mat dirbtuvės vedėju yra 
p. Židiškis, kuris labai myli 
lenkų kalbą, tad ir dirbtuvėj 
kalba daugiausiai lenkiškai. 
Bukšis, amerikietis, jnkirėjo 
lenkams. O pardavimo sky
riaus vedėjas p. Francas ne
moka lietuvių kalbos. Girdė
jau, kad jis yra Latvijos pilie
tis ir vedęs lenkę. Vyriausias 
bugalteris visai nekalba lietu
vių kalba. Tai kas valdo ben
drovę? —Jąvąnafc,

Įvairenybes
KONGRESO KNYGYNAS

1814 m. originalis 
apie 3,000

{pradėtas
1897 m.,
Arkitek-

Suv. Valstijų nacionalis kny
gynas yra Kongreso Knygynas 
Washingtone. Knygynas1 įs

teigtas 1800 m* Kongreso na
riams, 
knygų rinkinys, 
knygų, buvo išnaikintas ang
lams sudeginus kapitelių. Kon
gresas nupirko Thomo Jef- 
fcrsonoi (p^įvatinį “knygyną, 
7,000 knygų, kaipo pradžią 
naujam knygynui. To knygyno 
katalogas^' kurį Jeffersonas 
pats pagamino, buvo atspaus
dintas 1815 m.

Kpiygyno ; narnas 
1889 m., užbaigtas 
,kainavo $6,'347,000. 
turą — italų renesanso,, trijų 
augščių pilko granito, su auk
suotu viršum. Namas užima 
tris ir pusę akrų žemės. Garsių 
Amerikos artistų tapyti pa
veikslai ir skulptūros darbai 
puošia koridorius ir alkovas.

Įvairus skaitymo kamba
riai gali talpinti ant syk apie 
tūkstantį skaitytojų. Vienas 
didelis skaitymo kambaris tu
ri vietos dviem šimtam skai
tytojų. Yra 60 stalų alkovose 
ir galerijose.

Rinkinys spausdintų knygų 
ir pamfletų susideda iš suvirs 
trijų! n^ilidnų Įegžemplliorių. 
Nud 1846 m. “Copyright” 
(autoriškų tiesų) įstatymas 
reikalauja, kad viena ar dau- 
giaus egzempliorių kiekvienos 
knygos, kurioms autoriškos 

teisės suteiktos, butų prisiųs
ta knygynui. Tokiu budu kny
gynas turi pilniausią rinkimą 
atspausdintų Jungt. Valstijose 
knygų.

Knygynas atidarytas visuo
menei, ir kiekvienas skaityto
jas suvirs 16 metų amžiaus 
gali skaityti knygas be spo- 
cialio leidimo. Bet tik senato
riai, kongresmanai, kai kurie 
valdžios valdininkai, teisda- 
riai- tegali neštis knygas na
mon.

Padirvėmis
“Politiniams” teks — neteks, 

bet komisarams tai reikia.

Lietuviškų' komunistų vy
riausias komisariatas išleido 
prikazą “distriktų” ir “rajonų” 
komisarams:

—Pinigų reikia!
—Darban!
—Rinkit pinigus “politinių 

Lietuvos kalinių šelpimo” ohal- 
siu.

“Distriktai” ir “rajonai” su
bruzdo. Jau {)askęlbta; »

'Maršrutas, • * X
> Prakalbos, "
Aukų rinkimas “politiniams' 

kaliniams Lietuvoj”.
Dabar tik krapštyki t, drau

gai darbininkai, kišenius. Kiek 
jus suaukosit Lietu voš politi
niams kaliniams, jiė ir gaus 
visa, kas liks “distriktų” ir 
centro komisarų nesudorot.i.

•praug'ai. darbininkai neuž
mirškite, kad laikai nebe ka- 
žįn-kokie, “distriktų” ir ypač 
centro komisarams sendvičių 
iš Maskvos toli gražu nebepa
kanka, o be to ir Žiema nebe 
už kalnų: reikia ftaujų over- 
kočių ir visa kita taipgi. Tai
gi draugai darbininkai, aukokit 
kuodaugiausiai f'politinian^a 
Lietuvos kaliniams”...

—KominterniF,

JUOKAI
Netikusi tvarka.

Sodietis atvažiavęs miestan 
nuėjo į hotelį nakvynės. Už- 
žiurėtojas padavė jam knygą, 
kad pasirašytų pavardę, bet 
sodietis pamatė ant(?knygos 

lapo bevaikščiojančią blakę ir 
sako:

—Tegul jus velniai su jūsų • 
koteliu! Aš čia nenak vošiu, 
antai blakės jau iš anksto įieš
ko knygose, kuriame nume
ryje aš miegosiu.

Ne savo vietoj.
—Buvai vestuvėse?
—Buvau.
—Na, o kokia nuotaka, ar 

graži?
—Kaip čia tau pasakyt?... 

Gražumo ji tur, tik gražumai 
ne savo vietoj: plaukai balti, o * 
dantys juodi; veidai balsgani, 
o nosis raudona, — viskas ne '• 
savo vietoj.

TEFFI Vertė J. Lapas.

Leitenantas Kasparas
(Tęsinys)

Neramiam laike, kaip ir visada, atėjo 
pasiteirauti senas, jau nekunigaująs kun. 

. Onisimas. Džiakonienei jis buvo, tolimas 
giminė ir gyveno viename name su jos 
drauge siuvėja.

Nuolat išsigandęs, neprigirdįs ir ne- 
primatus dvasiškių seminarijos įpročiu jis 
savo šnekoj J vadino “tėtuku” kiekvieną 
asmenį, nežiūrint kad tai butų ir mote
riškė.

—Agne, tėtuk, įpilk lašelį kvaso, — 
jis sakydavo.

Naujojo gyyenimo jisai bijojo, kru
tino galvą ir njiurmėjo:

—įPraeilidome, tėtuk, laiką... Pats 
caras butų turėjęs suvaryti { krūvą visus 
nihilistus ir paklausti: “ko galų gale jums, 
tėtuk, reikią?” Bet dabar jau pervėlu.

—Ar Agnė patenkinta? — pakalusė 
kun. Onisimas įėjusio pasibeldus Sysoevo.

—Argi jos pas jus nėra? — paklausė

nubalęs ir nusigrįždamas' Sysoevas.
—Pas mus nėra. Nebuvo. Kada iš

ėjo?
—'Nėra nuo antradienio. Trečia diena.
Ty!a.
—Reikia policijai pranešti. Nuolat, 

tėtuk, policijai pranešdavom.
—Aš pranešiu. Tik policijos juk nėra.
—Tiesa. Tat reikia eiti prie paties 

Kasparo. Nueiti tiesiai prie jo»į miesto sa
lę ir pasakyti: “padėk, tetuk, duok įsaky
mą.” Jis duos įsakymą ir suras. xGal būt 
jiinai areštuota?

—Aš einu.
—Gerai, laimink Dieve.
'Miesto gatvės buvo tuščios ir visos 

durys uždarinėtos. Pradedant nuo kated
ros, mašininių šautuvų šaudymas jbpvo 
tankus. Greitai bėgančiu automobiliu pra
vežė kaž-kokią didelę skrynią. Aštuoni be- 
kepuriai vyrai laikė tą skrynią; jų veidai 
buvo išgąstingi ir rustus- Miesto salės 
kvadratas buvo tuščias, tik prie pat pla
čiai atvirų durų gulėjo prie žemės suplo
tas žmogus. Jo burna buvo paplūdus krau
juose.

Sysoevas tropais įėjo vidun. Visur bu
vo tuščia, visos durys atviros, kaip būna 
kada namuosė darbuojasi teplioriai.

suriko

—Jeigu sulaikys, iššauksiu leitenanto 
Kasparo vardą, — mąstė Sysoevas.

Apėjęs visus kambarius ir nieko ne
radęs, jisai rengėsi eiti apačion, bet už
pakaly išgirdo kojų trapsejimą. Jį vijosi 
trys ginkluoti vyrai.

—Leitenantas Kasparas! — sušuko
Sysoevas.

—Sustok!
—Leitenantas Kasparas!

vienas pribėgusių kilstelėdamas galva kaž
kam į viršų.

Du vyrai nejaukiai ir skaudžiai su
griebė jį už rankų. Trečiasis apžiūrinėjo 
kišenius ir apčiupinėjo .marškinius.

norėjau paduoti pranešimą, — 
teisinosi Sysoevas. Bet jie neklausė.

—Veskit! — pasakė vienas.
Visi trys suėmė Sysoevą ir, trukdy

dami jam eiti, nutempė žemyn. Visų vei
dai buvo pamišę ir įtempti. y

• J '.-b * f- 
, i ' ' *

Vakare jie paliko Sysoevą mažoj san
krovoj su skyle lubose vietoje lango.

Parietęs savo trumpas ^kojas po sa
vim, jis sėdėjo ant plikos žemės ir galvo
ja. '

Darėsi^ kaž-kas nesuprantamo, nepa-

Tik išgąsdink, 
Jis į užmetimus 

“Ne, leitenantas Kaspa- 
Po to jie savo nusistatyme

taisomai nedasiprptaujamo, kaip tai būna 
tik sapne.

'—Kodėl jie vadina mane leitenantu 
Kasparu? Aš teisinuosi, o jie vienas į ki
tą žiuri ir Šaiposi. Vienas jų dagi pasuke: 
“Visi jie, svoločai, tokie, 
o jie,nuo visko teisinsis.” 
išdidžiai atsakė 
ras ne toks. .
laikėsi dar tvirčiau. Ir jis teisintis dau
giau nenorėjo. Rytoj, veikiausia, bus pa
daryta tyrimai jo bute ir viskas bus su
žinota. Kodėl šiandien*jis neparodyta bet 
kuriam Kasparo areštantų? Jie tokie pami
šę, ir išsigandę. Vjienas paklausė: “Leite
nantai Kasparai, kur jūsų paslėptieji pi
nigai?” O jis atsakė: “Leitenantas Kaspa
ras niekad pardavikas nebuvo.” Visa tai 
dėjosi taip keistai, tartum ne tikrenybėj, 
bet, rodos, jis stovi prie aukšto savo 
kambario slenksčio ir pasakoja visa tai 
atydžiai ir įtemptai besiklausančiai Ag
nei. f

—Tai Ve, Agne Sergiejevna, kaip į tai 
atsakinėjo leitenantas Kasparas.

O jinai nuraudo ir tyliai pasakė:*mes” 
tai suprantame,

Bet kas gi darėsi tikrenybėj? Gal būt 
Kasparas užmuštas ir jo kūno nieks nepa-

žino? O po to bus sakoma,kad jis* teisino
si nuo visko ir elgėsi kaip pasibiaurėtinas 
bailys; sėdėjo samkrovėlėj surietęs kojas 
kaip nelaimingas sutvėrimas. Jisai žuvo, 
o’ mylimieji, esame likimo privers
ti įžeisti jo garbę ir atmintį. (Bus daugiau)

J. S. Turgetiev.

Rytoį! Rytoj!
Kaip tušti, nuobodi ir niekinga maž

daug kiekviena pragyventa dienai
Kaip maža pėdsakų palieka ji paskui 

savęs. '
Kaip beprasmingai kvailai prabėga 

tos valandos po valandų!
Ir nežiūrint to, žmogui norisi gyven

ti; jis brangina gyvenimą, jis tiki į jį, į 
save, į ateitį^.. O, kiek gerybių jis lau
kia iš ateities!

Bet kodėl gi jis įsivaizdina, kad kitos, 
ateinančios, dienos nebus panašios į šilą 
tik ką pragyventą dieną?

Ne, jis šito nei neįsivaizdina. Jis ap
lamai nemėgsta mąstyti — ir gerai daro.

“Na, rytoj, rytoj!” ~ guodžia jis sa
ve, — kol šitas “rytoj” neįvers jį kapan. 
Na — o jei jau kape — no.ęom nenorom 
paliausi mąstyt. Vertė U n ė.

U','

K.
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Lietuvos Pinigų Badas 
Priežastis ir Pasekmės

(3) Užmušimas kiekvie
no normalio biznio, kurs tu
ri tenkinties kokia dešimčia 
ar dvidešimčia nuošimčių 
tikro (net) pelno, ir žinoma 
negali sąžiningai skolinties 
pinigų ant 180%. I

(4) Apleidimas Lietuvos 
žemės ūkio, kurs prie tokių 
nuošimčių nebegali nei cen
to pasiskolinti iš bankų ir J 
negali įsisteigti jokių maši-l 
nerijų žemei geriau išdirb- 
ti.

(5) Galimybė, kad skolin-

Lietuvoje pinigų badaš tę
siasi jau ilgoką laiką. Padė
tis paskutiniuoju laiku dar 
žymiai pablogėjoj ir kaip bu
vo Naujienose pranešta už 
pinigų paskolinimą Lietuvos 
bankai ima nuo 60 iki 180 
procentų. Prie pastovios va
liutos, kokia dabar yra Lie- 

C tuvoje, toks z procentų ėmi
mas išrodo dideliu skanda
lu.

Žiūrint iš tolo, iš Chicagos 
į Kauną, sunku yra aiškiai 
įžiūrėti tokio pinigų bado 
tikrąsias priežastis ir per-| tojai nebegalės atiduoti ban- 
matyti jo pasekmes. Tarp 
pritžasčių iš čia mums ma
tosi sekamos: * j

(1) Labai menkas susipa
žinimas su finansais Lietu
vos Banko valdytojo kunigo 
V. Jurgučio.

(2) Lietuvos finansų mi- 
nisterio visiškas neapsipaži- 
nimas su bankiniu bizniu.

(3) Galimas suokalbis ar! 
susižinojimas tarp kunigų 
bankierių, kurie šiandien yra 
pilnais Lietuvos finansų-po
nais, ir iš dabartinės padė
ties turi progos labiausia pa
sipinigauti.

(4) Nebuvimas Lietuvoje 
nei vieno žmogaus plačiai 
apsipažinusio su bankine te
orija ir praktika, kas mato-l 
si iš keistų nuomonių kokias! 
išreiškia apie pinigus ir kre
ditą patįs “garsieji” Lietu
vos ekonomistai: P. Karu-Į 
ža, D. Šidlauskas, A. Morav- 
skis, V. Petrulis, Bilevičius. Į 
Net nepretenduojąs į ekono
mijos žinovus A. Jakštas 
(kun. Dambrauskas) dau-J 
giau parodo sveiko proto pi
nigų klausimo rišime negu 
visi viršpaminėti “žinovai”.

(5) Nesupratimas ir neiš- 
plėtojimas čekių systemos; 
juokingas aiškinimas “čekio 
teisių” (!); nebuvimas! 
“clearing house’o (čekių at
siskaitymu centro).

(6) Lietuvos bankų syste
mos netikumas ir bankinio 
biznio esmės iškreipimas.

(7) Bankų spekuliacija, 
žmonių nepasitikėjimas ban
kais ir baisi stoka depozitų 
bankuose, kuri tuo labiau di-' 
dinasi, kuo didesnius nuo
šimčius bankai ima už pa
skolas.

(8) Žmonių moralis nu
puolimas, nepasitikėjimas 
viens kitu ir stoka nusisto
vėjusios biznio etikos.

Tai tokios, akypločiu, yra 
mums matomos Lietuvos pi
nigų bado priežastįs., Kaž
kurioms šių priežasčių reik
tų dįir įžiūrėti priežasčių 
priežastis. Taip, vienos-ki- 
tos šių priežasčių priežastim 
yra abelnas klerikalų gaspa- 
doriavimas Lietuvoje. .1

Iš Lietuvos pinigų bado 
pasekmių mes įžiūrime seka
mas:

(1) Didelis prabagotėji- 
mas kunigo Vailokaičio ir 
kitų bankierių, kurie po sa
vo labdaringu sparnu laiko 
Lietuvos ministerius ir kitus 
činovnikus.

(2) Augantis netikrumas 
ar paskolos pinigai bus ati
duotu

kams pinigų ir pralobusiems 
bankieriams teks pagalios 
skolintojų užstatas: tavorai, 
krautuvės, mašinos, plūgai, 
dvarai, žemės, Šerai, bonai 
ir kitas turtas, — keisčiau
sia padėtis.

(6) Įsivyravimas aklos 
Į spekuliacijos ir nesąžiningu-i 
mo.

Žiūrėdami į šią apgailėti
ną Lietuvos finansinės poli
tikos padėtį, amerikiečiai 
gali tik išreikšti apgailavi- 
mus. Kokią nors pagelbą su
teikti jie negali. Jų patari
mai Lietuvoje nėra pagei- 

[daujami, o jei ir butų tai 
gal netiktų ar neįtiktų, o pa
galios ir jų siunčiamieji Lie
tuvon pinigai vargiai ką pa
tįs savaime padės, kada Lie
tuvos valdytojai nežino kaip 
pinigus tvarkyti, arba gal ki
taip pinigų tvarkyti ir ne
nori.

Kada dabartinė Lietuvos 
finansinė politika prives Lie

tuvos biznį ir ūkį prie jos 
blogiausių pasekmių, tai jau 
tada bent reikia tikėties nors 
apgraiboms bet su sąžinin
gų pastangų pagelba bus su
rastas kelias pinigų badui 
prašalinti.

Kl. Jurgelionis.

Marketo Kainos:
Praėjusių savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams 
cagoje buvo sekamos:

Chi-

Sviestas, svaras 32 iki 45 c 
Kiaušiniai, murzinieji 20% iki 21 
Kiaušiniai, švieži 20% iki 21 c 
Kiaušiniai, extra 28% 
Suris 22% iki 25%c 
Vištos gyvos 16 iki 28c x 
Vištos broileriai 22 iki 24c * 
Gaidžiai gyvi 14c ' 
Antįs 20c 
Broileriai 27c ' 
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00 
iki $6.25.
Medus, baltas 9c iki 11c 
Medus, tamsus 7c

DARŽOVflS:
Burokai už 100 bunčiukij $1.50 
Kopūstai, kreitas 75c iki $1.25. 
Morkvos, 100 bunčių $1.50 ♦
Koliflaurai, kreitas $2.50 iki $3.00. 
Celeros, kreitas 90s iki $1.00. 
Agurkai, baksas $1.00 iki $1.25 
Švieži žirniai kreitas $5.00 iki $5.50. 
Salotos, kreitas $3.00 iki $4.00 
Svogūnai, maišas $2.00 iki $2.50. 
Pipirai, kreitas 75 iki $1.00
Pupos, šviežios amp. $1.00 iki $2.00. 
Griežčiai, amp. $1.00 $1.25.
Baltoji 40c

ŽUVJS:
Trout 82c 
Karpiai 6c

JAUTIENA:
Šonkauliai 27c «
šlaunis 37c 
očks 10%, Round 18%

VAISIAI:
Bulvės šviežios, maišas $1.50 iki 2.15 
Obuoliai, bačka $3.00 iki $3.50 
Bananos, bunčius $2.50 iki $3.50 
Citrinos, keisas $9.00 iki $10.00 
Apelsinai, kreitas $5.50 iki $5.75 
Pyčių, keisas $2.75 iki $8.25 
Slyvų kreitas $2.00 iki $2.75 
Juodosios $2.00 iki $2.75
Mėlynės, keisas $2.00 iki $3.00 
Avietės, raud. $4.50 iki $4.75 

Serbentos, keisas $2.00 iki $3.25
Vyšnios, keisas $2.00 iki $3.50 
Melonąi, kreitas $3.50.
Arbūzai, vagonas $300.00 iki $600.

JAVAI:
Kviečiai, geg. buš. 109% iki 109%
Kviečiai rugsėjo 99%—100%
Kviečiai gruodziol03%—103%
Avižos buš. 87 %—41%
Miežių, buš. 53%

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 21 iki 23c
Rūkyti lašiniai 20 iki 21c

| Konservuota kiauliena 12 iki 17%
Pork loin, žalia 21 iki 23c
Plate beef $15.50 iki $16.00
Jaučio kulšis $49.00 iki $50.00 i . . .
Kava (New Yorke) $8.00 iki $8.15 mumstai su savo nemokšų 

šienas- bendradarbiu, raišioju, pata-
Rinkinių motiejukų $26.00—$28.00. rėjų ir kalbėtoju K. Jariiontu.
Motiej'ukų su dobilais $23—$26.
Motiejiukų su dobilais $20.—$23.
Dobilai No. 1 $21.—$23.
šienas papr. maiš. $16.—$20.
Dobilai No. 2 $15.-18.
Šiaudai rug. $13.—$14.
Šiaudai aviž. $10.50 iki $11.50
Šiaudai kviet.$10.5(L—$11.50
Alfalfa No. 1 $18.—$28.

TRĄŠOS’:
$3.90.

Netrintų kaulų tonas $24—$26.
Atmatų tonas apie $4.50
Trintų kaulų tonas $20—$22.
Virintų kaulų tonas $16 iki $17

RIEBALAI:
Lajus 7%—8c
Lyditi taukai valg. 14c
Taukai 7%c
Stearinas 10% c
Bovelnos aliejus 8%ę

ką nesiskelbtų Naujienose ir 
su grąsinimu skųsti valdžiai, 
po kurios priežiūra Naujienų 
spulka veikia. Ar jis skundė 
ar neskundė — nežinome, bet 
Naujienų spulka iki šiol skel
biasi ir skelbsis kiek galės ir ką, kas yra brangu ir puiku- 
norės.

Po Evaldo puolė į darbą ko- pasotinti savo godumo tuomi, 
ką jie turi, ką jie patys paie- 
gia pasigaminti; o negalėdami 
prieiti prie kitų turto — jie 
stengiasi naikinti jį visokiais 
jiems įmanomais budais ir 
įmonėmis.

Trečia — baimė. Jie numa
no, kad žmonės, kurių reika
lai yra geriau aprūpinti, nepa
siduoda jų beprotiškoms ide-

Jie savo raštuose ir savo ko- 
. Į munistiškuose kermošiuose Jef- 

Iferson miške, iš savaitės i sa- 
Į vaitę, rėžia spyčius savo pa- 
|sekėjams ir agituoja kits kitą 
prieš spulką susiriesdami. Agi
tuojąs! patys save ir šmeižia 

Trintas kraujas, vienute $3.80 iki I spulką ir jos viršininkus.
Apart pp. Evaldo, Jamonto 

Į ir mizernų pal ipškų, kuriems 
| nepavyko savo diktatūros pra- 
I plėsti kiek nors toliau, išimant 
(vieną menką kalnelį Jefferson 
miške, prisidėjo dar ir musų 

| kaimynas ‘‘Telegramas”. Kaip 
Anie, taip ir pastarasis, rodos 

InetUri prie spulkos jokios pro- 
~ Į terižijos. Nei spulka, nei jos 

i naujieniiečiai “Teleg- 
nieko blogo nėra pa- 

Įdarę, nei neketina daryti. At
bulai: kada “Telegramas” bu
vo spausdinamas Naujienų 
spaustuvėje, aš asmeniškai -ir 
kiti spaustuvės darbininkai rū
pindavomės, kad jis išeitų kuo 
geriausia. Kadangi tuolaikinis 

leidėjas ir redaktorius ponas 
Vilovičius nedaug tenusimano 
apie rašybos dalykus, o da ma
žiau apie redagavimą, tai mes 

I padėdavome jam visame ka
me. Ir štai dabar tas musų 
mielas kaimynas, be jo
kios priežasties ima mus ko- 
lioti ir šmeižti lyg papirktas!

Jei spulka norėtų bylinėtis 
po teismus, musy kaimynui ir 
tam vargšui “Tamošiui” išei
tų riestai. Bet, t/Š'manau, jog 
spulka tuo tatpu nepaisys to 
kaimyno biauraus liežuvio, 
kurs kanda be dantų.

Bet delko 
spulką ir 
Tam • gali 
priežastys: 

Viena — 
jog spulka 
ne dėl jų. 
kaip Jamontas, Lenino šnipu- 
kai komunistai ir visokie pa
šlemėkai “Tamošiai” spulkon 
nėra įleidžiami.

„ • A .. | tenzijos.Naujieny Spulkal;^1
ir jos priešai. *

.. ■■■■■„ — ------------— \ ?.

Pusė metų atgal Naujienų 
spaustuvės, ofiso ir redakci
jos darbininkai su keliai^ ki
tais naujieniečiais suorganiza
vome. spulką.

Spulkos organizavimo dal
bas pavyko labai gerai: į vie
ną savaitę gavome parašus- 
prisižadėjimus mokėti spulkon 
ir čarterį. Į porą dienų susi
rašėme 28 žmonės 'prižadėda
mi sumokėti 520 Šerų (š$ras 
—$100.). Po to ėmė trejetą 
mėnesių galutinam prisirengi
mui ir susitvarkymui. Ir da
bar, pradžioj tręčio? mę^ip 
piįno spulkos veikimd, jau rii- 
rifne 60 narių ir 
karnų Šerų. Tai 
mas.

virš 800 mo- 
yra pasiseki-

Bet tai dar ne 
jų narių ir Šerų 
ga ir dauginasi kasdien. .

Visi mokantieji į spulką yra 
patenkinti ir net nustebinti 
spulkos pasisekimu. Ir yra 
mums ko džiaugtis ir stebėtis. 
Spulka auga ir jai sekasi. Mes 
mokėdami spulkon išmoksta
me sistematiškai taupyti; mu
sų padėti pinigai dauginasi, ir 
reikalui esant mes lengviausiu 
budu galime pasiskolinti pini
gų ant namo ar knygutes. 
Mes pagalios žinome, kad už 
tam tikro laiko musų sutau
pyti pinigai bus atmokėti su 
dideliais nuošimčiais. Nuošim
čių didumas irgi priklauso 

I nuo musų. Juo labiau mes rū
pinsimės savo spulka,. tuo dau
giau ji uždirbs pinigų ir tuo 
greičiau bus atmokamos seri
jos. Mes dirbame toj linkmėje 
iš visų spėkų ir darbas mums 
sekasi.

į Toks^musų^*darbŠtumas ir 
pasisekimas tačiau kas-žin ko
dėl baisiai nepatinka tūliems 
žmonėms. Naujienų spulka 
pasidarė jiems it kaulas gerk
lėje įstrigęs.

Į 'Pradžią skundų ir šmeižtų 
padarė ponas Evaldas, Mildos 
Teatro Bendrovės sekretorius 
(Dieve jam padėk savus reika
lus su “Aukso Bonais” tinka
mai sutvarkyti). Jis atrašė 
Naujienų spulkos valdybai laiš
ką su perspėjimais, kad spul-

viskas. Nau- 
skaitlius au-

Physical Culturo Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathae, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistų ir opera- 

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Antra — godumas. Visi ži- liga ir, ant nelaimės, toji Ii- toti savo idėjų tarp 
nome, kad varnai yra baisiai 
godus. O tokie žmonės laike 
didžiojo karo įgijo varnų po
būdžius ir palinkimus. Jie 
įmanytų apžioti ir praryti vis-

Jie neturi soties. Jie negali

Ketvirta — sužvėrėjimas ir 
doriškas išgverimas. Po įvyku
sios suirutės Europoj, labai 
daug, žmonių tenai, ir čia ne
teko prakilnių žmogaus jaus
mų, pasidarė pusiau barbarais, 
su sužvėrėjusiais jausmais ir 
palinkimais. Jiems šmeižti, 
niekinti ir net žudyti kitus pa
sidarė mėgiamas užsiėmimas. 
Tai, žinoma, yra lyg ir kokia

ga užkrėtė musų tautos žmo- šių žmonių. ’ 
nes labai žymiame skaitliu j e. žmonių, 
Jie pėda į pėdą žengia paskui 
barbarus, viską imdami su sa
vim, arba naikindami tą, ko 
negali su savim neštis.

Tai yra liūdnas apsireiški
mas. Aš tečiaus manau, kad 
spulkos vedėjams ir rėmėjams 
nėra ko nusiminti: gerų ir pa
dorių žmonių dar yra daug.

Bet klausimas yra rimtas. 
Mes turime dar smarkiau 
dirbti ir veikti prieš barbarus 
ir į barbarizmą palinkusius 
buvusius musų brolius ir se
seris, idant jie negalėtų ple

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES

(Geras tonikas)
Žinomas per 25 metus

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 siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI, 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Arm’ltage 4918 

Chicago, III.

nppalyiu* 
Del labo visu 

mes turim* ieško u
būdų kad užkirsti jiems 1 u ą.
o tuos, kurie dar nėra i 
kai pagedę, išgydyti.

J. Šmotelis, 
Spulkos narys.

I

CUNARD:
LIETUVON PER 10 DIENŲ r 

Vienatinis vandeniu keliąs Lie- ■ 
tuvon per Southamptoną ant “ 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New York 
ninkas. Greitas persė 
amptone, Lietuvia 

_ dimi.
■ Taipgi re riai išplaukimai
■ tiesiai i burjrą ant nauju
■ alyvų burfierių. 3-čia klesa (į
■ Piliau $106.50, į Hamburgą
■ $103.50), Kares taksų $5.00. 
« KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
g sėda lajvan Piliavoj važiuojant

Southamptoną ir ten persėda 
B ant Milžinų laivų. Plaukia kas 
H savaitė.
■ Greičiausi laivai pasavtyta
** Informacijų dėl kainų i ei •
■ kalingų dokumentų atynLu jan-
■ tiems keleiviams galite gauti nuo 
■. bile agento. Reikalaukit. Jų yra
■ ir jūsų mieste ar* > apiel;nkėj.

CUNARD LINF 
140 N. Deathorn 
St., Chiciif \ T’

as South
atiškai ly-

F1 •r

K

*
f >• 7

Saugiausias investmentas šiandien yra PirmŲ

Morgičių Auksiniai Bonai. Jie atneša 6 iki 6%%

goti savo vertėje įtaisytose miesto savastyse.

RESURSAI 12 MILIJONŲ DOLERIŲ

ii

ir jus nedarote jokio riziko, nes jie yra apsau-

SILPNOS AKĮS
Turi būti gerai pritaikinti 

akiniai.

Sol-EIlis & Sons
2212-14-16-18-20-22 So. State St. 

Vakarinėj pusėj gatvės

• Milwaukee ir Ashland Avė,

Phone Lafayette 5429
Phone Lafayette 5428

prl'

M

augus Investmentas
jie taip šmeižia 
jos viršininkus? 

būtįr,tik sekamos • ’*.« i u- •
'' F ' 

pavydas. Jie žino, 
yra suorganizuota 
Tokie sutvėrimai,

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 — r greitai yra pra
šalinama fcęrai 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 juaų akįs yra silpnos, duokite 
jas peržiūrėti be jokio užmokesčio. 
Jei jūsų seni akiniai nėra gerai pri
taikinti, mes priimsime juos mai
nais kaipo dalj įmokėjimo už jūsų 
naujus akinius.

Prižiūrėkite gerai savo akis.

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

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

SUSTOKIT SIRGĘ
Jei jus sergate* ir negalite gauti 
pagelbos paprastu gydymu, atei
kite ir pasimątykitą su jmujnis. Mu
sų egzaminavimas ir gydymas nu- 
stebįno kitus. Dykai egzaminavb 
mas ir gydymas.
Klinikos valandos: Panedėly, Sere- 
doje ir Pėtnyčioje nuo 2 iki 4. Va
karais 7:30 iki 9.

Progressive College 
of Chiropractic

517 So. Ashland Blvd 
Chicago, I1V

Namas tūkstančių bargenų. Visuomet teisingi gerume ta- 
vorų, patarnavime ir kainose.

Mes turime pas save labai didelį ir pilną staką plumingo, 
apšildymo ir elektriškų prirengimų. Mes pristatome i visas da
lis miesto.

Musų vieta ištiktųjų randasi labai geroje vietoje ir galima 
pasiekti labai lengvai karais, elevatorių ir bus linija. Savinin
kas yra gimęs Lietuvoje.

SPECIALIAI BARGENAI ŠIAI SAVAITEI
Auksinio arŽuolo, beržo ar mahogany klosetų sėdynės po 

$2.50.
Vieno šmoto virtuvės sinka, 42 coliai ilgio, užbaigta su tri- 

mingais $25.00J
Enameliotos maudynės $27.50.
Ateikite ir pasižiūrėkite arba rašykite arba telefonuokite 

dėl jūsų reikalingo materijolo.

Sol - Ellis I Sons 
2212-14-16-18-20-22 So. State St 

Vakarinėj pusėj gatvės z 
Telefonai: Victory 2454-4356 

ūsų pardavėjas kalba lietuviškai.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WfTM

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

ISplaukla kiekvieną 6*vūv U 
prieplaukos 86 Nol'th T’ 
galo 46 gatvės, Y
<nusų laivais de Jure

“Kcsolute”, “Raliai • 
“Albert Dtillin’ 
“DeutocM nd"

Kurie veža I, II u UI klotos 
sažierius ir popuUarifcki laiva' 
"Mount Clay”, Mylint Carroli,’ 
“Mount Clinton”, ^tansa”, “Thu 
ringia” ir “We«tphalm” su cabin 
ir III klesa. Gera» ir mandagu* 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystoviu.

United American 
Lines

171 Wer<t Randolph Stn 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Lietuviška Aptieka
šiuomi turiu už garbę prane

šti lietuviškai visuomenei, kad 
nupirkau aptieką po numeriu

2735 W. 43rd St
vienas blokas į šiaurius nuo lie
tuviškos bažnyčios. Pilnai už
pildžiau ją visokiais v- • 
kaip Amerikoniškais t <u g 
ropėjiškais. Reikale i kitę 
kreiptis prie manęs, o aš pasi
stengsiu užganėdinti piningai 
pildydamas dnktaiaj receptus ir 
duodamas teisingus patarimus.

F. A. RAKAS
Registftiotas Aptiekoriua

2735 W. 43rd Street, 
Chicago, III

PATAISO GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

ra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
A CIT) GAS. Labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda dau- 
g’au stiklų statinėj ir užlaiko alų 
šviežią ir gerą iki paskutiniam’ lašui 

ELEKRA. VANDUO1 IR CAR- 
BONTC ALAUS PUMPOS pataiso
mos ir įvedamos per expertus me
chanikus.

Hilton & Sons, Ine.
2607 Wentworth Avė., 
Phone Victory 7760



I Sveikatai ir Linksmumui
I Gerk

South Side Beverage Co’s

Tonic

•>

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

SALUTARO RYTAS
Salutaro rvtas tešviečia granus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus. . >

KODĖL?
2) - pietus - f- TRYS DIENOS LAIKAI.
3) _ VAKARAS. I

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būt!
1) —- Salutaras priduoda apetitą; ) . m a
2) — Salutaras vidurius iš>alo; SVEIKAl A
3) — Salutaras pataiso sveikatą. )

Tik vienas doleris ir kvoteris bor.kai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

£

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS 
AUDROS DURIS IR SIETUKUS

Kas nors labai naujo. Ateikite persitikrinti prie musų, 
negu adresuosite.adresuosite.

aimos
ŽINIOS

Žmona gavo pirmą bučkį
į metus teisme

Vyro “apsileidimas” privertė 
jo žmoną tuo reikalu kreip
tis prie teisėjo. — Ji pasky
rė savo vyrui bausmę.

sake

nuo

NAUJIENOS, Chicago, III.

Pirmą naktį pralei 
dė kalėjime ■

šeštadienis, Rugp. 25, 1923

Įsižiūrėjo į dailu policis 
tą, — užsimokėjo $5

Moterims . vįs tik nepatarti
na perdaug įsižiūrėti į gražius 
policistus, ypač važiuojant au
tomobiliu bulvarais. Bent taip 
dabar sako Mrs. Viola Claffey, 
2914 Lincoln gat. Mrs.< Claffey 
nusitarė su savo draūge au
tomobiliu pasivažinėti. Važiuo
jant Central gatve jos drauge 
pastebėjo; “Viola, 4žiūrėk koks 
dailus policistas.” Ji parode į 
Motorcyclinį poliicstą M. Mc- 
Caull. Mrs. Claffey į jį pa
žiurėjo ir bežiūrėdama nepa
stebėjo Ridge bulvaro, prava-J 
žiavo nesustodama, Policistas! 
McCaull ją areštavo ir teisėjas! 
John P. Boyer priteisė ją už
simokėti $5 pabaudos.

Taip dedasi Chicagoj”!
Lndwig Hantak, 18 metų, 

vakar išbudo iš miego Engle- 
wood pęllcijos nuovadoj ant 
suoliuko, užbaigdamas sayo 
kelionę iš Čeko-Slovakijos. 
Tai įvyko todėl, kad taxicab 
Šoferis nežinojęs gerai jjatvių.

* (Tąsa ant 7-to pusi.)

Sako, nepaprastas 
įvykis

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis «Mią ■p'cialistM

Mes turime kai kurias duris su gal
vanizuoto drato sieteliais 

$8.50ir “,,gMiau

Sykį įdėtos — visuomet gatavos. Jus 
padarysit permainą iš vidaus.

I
Su juodo drato screen sekcija $7.50 ir augščiau

Žiemą ir vasarą durjs sujungtos į 
, vieną

I
Klausimas, kaip dažnai vy

ras turi bučiuoti savo žmoną 
jau nuo senai nedavė ramybės 
Mrs. Cella’i Wainous’ienei, 33 
metų, 2114 S. Halsted gat. 
Tai buvo tikras chinese puzzle.

Po ilgo svarstymo ir galvo
jimo ji nusitarė šį klausymą 
išspręsti teisme keliu. Taigi, 
jos vyras pagalios buvo pri
verstas pasirodyti Maxwell 
gatvės nuovados teisme. Tai' 
įvyko pereitą trečiadienį. Jos 
vyras, M r. Gus, turėjo teisė
jui Fuller’iui visą dalyką “iŠ- 
sispaviedoti”.

“Kodėl jus jį areštavote?” 
klausė teisėjas Fuller.

“Aš manau,. kad jis turėtų 
būti priverstas bent sykį kar
tais mane pabučiuoti”, 
Mrs. Wainous.

“Kiek laiko jau prabėgo
to laiko, kai jis paskutinį sykį 
jus pabučiavo?”

“Aš tikrai neatsimenu, bet 
man rodos, kad jau mažiausia 
bus metai laiko, kai jis mane 
bučiavo.”

“Wėlty” / sakjė teisSjas, *aš 
priversiu jį tai daryti, ir taip
gi aš pavedu jums paskirti sa
vo vyrui bausmę už jo derelik- 
ciją” i

“Aš manau paskirti jam 
bausmę pabužiuoti mane — 
tuoj aus dabar,” sake Mrs. 
Wainous. ’

“N uospiiendis patvirtintas”, 
sakė teisėjas. “Mr. Wainous, 
pabučiuok savo įmainą.’! . ■

Mr. Wainous priėjo prie sa- 
vo žmonos, ją apkabino abiem 
rankom ir prikišęs savo lupas 
ją saldžiai ir balsiai pabučia
vo. Ir tai prie “svietkų”.

“Defendant discharged, 
re teisėjas. ;

Mattia Mannello, 9705 Avė., 
South Chicago, atėjo detektį- 
zų biuran pranešti, kad plėši
kai pavogę jo $600 vertės au- 
^mobilių. Su savim jis buvo 
i Įsinešęs ir lietsargį. Išeida
mas iš detektivų ofiso jis pa
miršo pasiimti savo lietsargį. 
Po dviejų valandų jis atsiminė 
r sugrįžęs jį dar rado detek- 
-,ivų ofise. Sako, tai nepapras- 
as atsitikimas, kad toks daik- 
as kaip lietsargis galėjęs iš
auti detektyvų Ofise dvi valan- 
li detektivų bei policistų ne- 
^asisavintas... *

Pigus būdas įsigyti pini 
gp nuvarė į kalėjimą

Thomas Sheldrick prieš 
įvyksiant Chicagos Tribūne 
aikraščio piknikui tėlefonavo 

Dr. Hubcrt M. Dunn, 2048 
Lincoln Parkvyay West, ir pa- 
sisakė jam, kad jis esąs to 
laikraščio vietos žinių redak
torius ur tikisi, jog gydytojas 
neatsisakysiąs .paaukoti $250 
surengimui “redaktorių pik
niko’* Chicagojsj redaktoriams. 
Shelldriek tapo aireštuotas ir 
dabar priteistus /vieniems me
tams į pataisos namus ir $5 
pabaudos.

ta-

• • - ■ ' -j.

Plėšikai pavogė penkis 
automobilius

Langu valytojai 
laimėjo

ra- 
va- 

iVikalavo padidinti

Bėgy aštuonių valandų plėši- 
kai pavogė penkis automobilius 
vakar.

-7"-—

Aajart
TAMOŠIUS YUKNIUS

Metų sukaktuvių mano myli
mo tėvo. Aš širdingai kviečiu vi
sus gimines, artimus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti ant ma
no tėvo mirimo metinių sukak
tuvių, rugpiučio 27 d., panedė- 
lio ryte 8:00 vai. į šv. Jurgio 
Bažnyčią. Atsibus iškilmingos 
pamaldos mišios su pamokslu. 
Kviečiu labiausiai parapijonus 
ir artimosius.

Su didžia pagarba, 
JUOZAPAS YUKNIUS, 

616 W. 31st Street 
Tel. Boulevard 7351

Palengvins akių Įtempimą, kurti 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumpareprystę ir txyl i re Ky b t©. Pri 
renka teisingai akinius. Visuos. at 
sitikifnuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiau)’ 
i mokyklos vaikus.

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

Pbone Boulevard 7689

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yncius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

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

Šventad. 9-12
1579 Milwaukee Avė., 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. WHITNEY
SPECIAEISTAS.

JONAS BRAŽINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugy. 24 d., 7:30 vai. ryto, se-' 
nas 8-jų metų ir 10 mėnesių. 
Mirties priežastis nusidegini- 
mas, mirė St. Paul ligonbutyje. 
KudJJcelio lavonas randasi 949 
W. 35th Place ir iš šitos vietos 
rugp. 27 d., 9 vai, ryto bus iš
lydėtas j Šv. Jurgio bažnyčią ir 
iš bažnyčios j šv. Kazimierio 
kapines. Kviečiami visi giminės 
ir pažįstami dalyvauti skaitlin
gai musų mylimo sūnelio laido- 

•. tuvėse ir atiduoti jam paskuti- 
,nj patarnavimą keliuojant juo- 
dap žemėlėn. Liekamės didžiau- 
siajne nubudime,
Tėveliai Zuzana ir Justinas Bra
žinskai, taipgi 'sesutė Zofija.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmu 
Bridge geriausio aukso. Su m<usų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame yibą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1 1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas 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 valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

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

Fii>e for Lumbago*
Musterole drives pain away an<!-‘ 

brings in ita place delicioua, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It ia a clcan, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital Bize, $3.00.. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

JEI paprasto laikraščio negaliva 
įkaityti su viena akia kuomet li
kote 12 colių atstu nuo akių 

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

JEI Nuolatinis skaitymas knygų h 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas did: 
Unės šviesos pagamina mirks? 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
iekos, kambariai 14, 16, lo ir 17 
Valandos nuo 9 ryto ild 9 vakarą 
Septintadleniafs f? r. iki 12 dienos.

Garsinkifės Naujienose

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą . duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kainą. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.'

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

^5 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crifly 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. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die- 

' ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

IJ n
Kaip jau buvo pirmiau 

syta “Naujienose”, langų 
;lytoja!i| 
jiems užmokėsiu. Tarp kon- 
traktorių ir darbininkų dery
bos tęsėsi gana ilgai. Dabar 
pranešta* kad kontraktoriai 
sutikę padidinti darbininkams 
—langų valytojams — užmo
kesnį 20 centų valandai. Be to, 
darbininkai dabar dirbs tik 
keturiasdešimts keturias Va
landas savaįtei.

Pfrntfau langų valytojai 
gaudavo tik 80 centų valandai. 
Dabar, kaip jau minėta, gaus 
$1. Kaip girdėt, abidvi puses 
patenkintos.

PIRKITE SAVO NAUJį PLUMBERJ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS 
KLEIN’A TA PAČIA KAINA KOKIA MOKATE KUR KITUR UŽ ANT 

RARANKIUS ĮRENGIMUS
STĄKAS YRA KUOPILNIAUSIASMUSŲ

$2.25

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai

darbininkų

Klozetinės sėdynės — kaip paveiks* 
lėly, specialiai par< 
duodamos po

Tel. Yards 1188
STANLEY P 

ME2EIKA

Mes dirbame audros duris ir por- 
čių langus ant orderio

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laiką ir pinigus

Paauksuota aržuolinė, viršui arba '■ 
apačioj, augštos klozetines tankns ■ 
ir trimingai; kaip pa- 
vcikslėly, specialiai po M* ■ «vU

j.:. '

Douglas Products Co.
“Geresnės lentos ir medžio 

išdirbystė pigiau”

Phone Victory 6545
Halsted StreetNetoli South

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

CHICAGO. ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirbs 
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.

Dėkavoja teisėjui 
už nubaudimą

Pereitą pirmadienį teisėjas 
Henry Walker priteisė Edward 
Hilhnan mžsimolkėti $100 pa
baudos už greitą važiavimą. 
Dabar teisėjas gavo nuo jo 
padėkos laišką. Girdi, tai bu
vęs geras teisėjo patarimas 
ir jis sutinkąs su teisėjo nuo
mone, kad reikią greit važiuo
jančius automobilistus bausti. 
Jis važiavęs septynias dešimts 
mylių į valandą, kai jį arešta
vę.

DIDŽIAUSIAS 
^PASIRINKIMAS;

muzikališkų instrumentų naujausios išdlrbystės: armonikų, koncerti- 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Gazo darbininku 
derybos

Kaip šiandie turi prasidėti 
Gazo kompanijų 
derybos su darbdaviais algų 
klausimu. Darbininkai reika
lauja didesnio užmokesnio. 
Prie paprastų darbininkų pri- ■ 
sideda ir inžinieriai.

ATEIKITE!
I mmsų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonudkite Drexel 3407 dėl 

1 kainų.

Mažais Iškaščiais ,
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku- 

į nos tiesiog nustebins jus.
' Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis - 
esame expertai tame dalyke:

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Pristatome į visas dalis rtiiesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

4544-48 Cottage Grove Avė., Chicago

Pranešimas
Plačiai pagarsi 

jęs 20 metų pra
ktikos fotografl- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir aavo 
name 886 W. 18 
St., Chicago. III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau 
jaustos mados.

’.RABORTUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu šutomo- 

i liūs visokiem?* 
eikalama. Kain- 
rieinaina.

331S Auburn
o

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

1 Jusliu KulisJ
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.



Chicagos žinios
(Seka nuo 6-lo pusi.)

Nubaudė $50 už nepa- 
sisakymą amžiaus

Teisėjas Henry Walker pri
teisė Edward Hanley, 3622 N. 
Albany gat., užsimokėti $50 
pabaudos ir teismo lėšas ųž 
atsisakymą pasakyti policistui 
savo amžiaus, kai policistas jį 
areštavo už neturėjimą autor 
mobiliaus licence važiuojant. 
Jei teisėjas priteisė vyrą už
simokėti $50 už nesakymą sa
vo amžiaus, tai klausimas 
kiek jis priteistų moterį už 
tokį pat prasižengimą Kai 
kurie vyrai nori tai žinoti.

Bučkiu mėtyti mergi
noms negalima

Henry A. Vairo, fotografas, 
važiuodamas pro Illinois vai
kų namus metė bučkį Helen 
Holden, 17 metų, ir paskui pa
rašęs jai laiškutį. Už tai tapo 
areštuotas ir priteistas užsi
mokėti $25 pabaudos. Jis yra 
vedęs ir turi du vaiku. Jis tei
sėjui sakėsi, kad Helen 
patikusi kaipo “portrait 
dėl.”

jam
mo-

Drąsus plėšikas
Apie devintą valandą vaka

ro pereiti^ trečiadienį negras 
plėšikas įšoko į New York 
Central traukinį prie 43 gat. 
ir išbėgęs į valgamąjį vagoną 
atėmė iš valgomojo
konduktoriaus $175. Po 
plėšikas iššoko iš 
prie 12 gat. ir pabėgo.

vagono 
to 

traukinio

' GroserniŲ klerkai 
gal sustreikuos

su-

Unijos prezidentas A. vauti ir

Grosernių klerkai 
streikuos nuo pirmos, rugsėjo, 
jei iki to laiko grosernių sa
vininkai jų reikalavimų neis

im pildys.
P*. Forest pareiškė, įcad gro
sernių klerkai yra gerai orga
nizuoti, apie 95 nuošimtis jų 
priklauso unijai. Todėl, gir
di, klerkai nė kiek nesibijo 
streikuoti.

Nušovė svetį
Mor-Carlos Italiano, 621 S. 

gan gat., su bananais ar tai 
be bananų, nusitarė atlankyti 
anksti iš ryto savo brolėną, 
Frank Deleyo, 426 S. Morgan 
gat. Jis lipdamas tropais pa
darė bildesį ir namų savinin
kas, Joseph Blaha, jį gal mir
tinai pašovė.

Prigėrė gelbėdamas 
moteriškę

Myron Pike, 26 metų, 1725 
•lenks gat., prigėrė gelbėda
mas Mrs. Chester Parker, 
1729 Jenks gat., prie Foster 
gat. picr. Kiti du vyrai išnešė 
Mrs. Parker ant kranto. Pike 
lavoną surado kelintą valandų 
vėliau.

Vis tai dėl žmonos
ir 
iš

Mrs. Benjamin Hayford 
jos vyras važiavo Chicagon 
Montreal. Valparaisoj jos vy
ras išėjęs iš traukinio užsideg
ti pypkes ir tuo tarpu trauki
nis jį ten paliko. Tečiaus jįs 
nusisamdęs taxi cab pasileido 
vytis savo žmoną ir tik pen- 
kioliką ininutų paskiau trauki
nį atvyko Chicagon.

Suvažinėjo moteriškę
Netoli 18 ir Rock.well gatvių 

traukinis, suvažinėjo neiden
tifikuotą moteriškę.

Užsimušė mergaitė
Helen Brandy, 2 metų, 1450 

N. Maplęwood avė., žaidė prie 
lango ir išpuolė per jį. Ji ne
puldama nuo trečio 
mirtinai susižeidė.

aukšto

Šeštadienis, Rugp^ 25, 1922,

PARDAVIMUIREIKIA DARBININKU PARDAVIMUIJIESKO KAMBARIŲPRANEŠIMAI.Lietuvių Rateliuose
Dras A. Montvidas išvažia

vo į Wisconsino valstiją — 
vakacijų. Chicagon ketina grį- 
šti šio mėnesio pabaigoj.

Antanp Šimkaus žiniai

Prašome p. Antano Šimkaus 
atsiliepti, nes jo siųstds siun
tinys į Rusiją rug. 2 d., 1920 
m., sugrįžo. —Naujienos.

Pranešimai
• kada rengia, veikla 

ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIAMS

Nuo pirmos rugpiučio, Melrose 
Parke Naujienų išnešiojimas ir par? 
'lavinėiimas pereina į globą Melrose 
Park News Agentūros, kurios ofisas 
randasi 4 Broadvvay, telefonas Mel
rose Park 710. Visi Naujienų jprinu- 
meriatoriai ir norintįs skaityti jei ne
gautumėt Naujienų, malonėsit kreip
tis angščiau paduotu adresu ar tele
fonu. Naujienos bus pristatomos į na
mus kožnam.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 
lienį, 7:80 val> vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. * — Organizatorius.

Chicagos Lietuvių Auditoriumo kor
poracijos visuotinas dalininkų susirin
kimas bus laikomas pirmadienį, rug
piučio 27, 8 vai. vak., Mildos salėj, 
3142 S. Halsted. Kviečiami visi dali
ninkai atvykti. Bus aptariami svetai
nės statymo reikalai, peržiūrėti ko
misijos planai ir finansų stovis. Vi
si pasitarę pradėsime svetainę staty
ti. Rašt. J. Balchunas.

L. S. S. 4 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą į Palos parką, sekmadie
nį, rugp. 26 d.

Visi nariai malonėkite patys daly- 
___ _ „ savo draugus j>akviesti. J

Norintieji dalyvauti išvažiavime su
sirinkite į “Naujienų” ofisą 10 yal. 
ryto. Iš ten automobiliais važiuosime 

■ parką.
-r- Komitetas.

L. S. S. Aštunto Rajono Centro Ko
miteto susirinkimas bus laikomas sek
madienį, rugpiučio 26 d., 10 vai. ry
to, M. Kasparaičio name, 3827 Ar
cher Avė., 2-os lubos, iš užpakalio. 

Visi C. K. nariai malonėkite susirink
ti, yra svarbus reikalas aptarti. Ne- 
sivėluokite.

LSS. VIII R. sekretorius
M. Kasparaitis.

L. S. J. Lygos draugiškas išvažia
vimas į Jackson parką (lietuvišką sa- 
ią) (vyks ru^p. 25 d.

Bus žaislai ir kitos pramogos. Su
sirinkite apie 3 vai. po pietų į “lietu
višką salą”.

— Komitetas.

L. M. S. A. 2-ros kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienio vaka
re, kai 7:30 valandą, rugpiučio 25 die
ną, p. p. Shurn (pas M. šileikį) na-> 
muose po num. 318 So. Richmond St.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Taip
gi norintieji prisirašyti, meldžiami at
silankyti.

— Komitetas.

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
ruošia pikniką, rugp. 26 d., Klinkerts 
Parke. Pradžia 2* vai. po pietų, tęsis 
iki 11 vai. nakties. Įžanga dykai! 
Klinkerts Parkas randasi mieste prie 
Douglas Avenue. Nusamdyta geriau
sia orkestrą, kuri griež naujausius šo
kius. Kaip vietos lietuvius, taip ir 
kaimynus širdingai kviečiame atsilan
kyti į tą puikų parengimą.

— Rengimo Komitetas.

Vytauto Benas rengia išvažiavimą j 
Willow Springs girias, nedėlioj, rugp. 
26 d. Vienas blokas už tautiškų ka
pinių. Kviečiame visus atsilankyti. 
Bus graži mužiką.

— Balakas.

Draugystės Atgimties Lietuvių Tau
tos rengia gražų išvažiavimą, nedė
lioj, rugpiučio 26 d., į Beverly Hills 
miškus. Visus kviečia atsilankyti, nes 
bus gražus programas ir gardus už
kandžiai. — Komitetas.

Liet. Laisvės Paš. Kliubas Vyrų 
ir Moterų laikys susirinkimą nedė
lioj, rugp. 26 d., 2 v. po piet, McKin- 
ley parko svet., 39 ir Westem Avė. 
Visi nariai-es atsilankykite, nes yra 
svarbių reikalų.

— Nut. Rašt. A. Juozaitienė.

EXTRA! EXTRA!
Paskutinį Išvažiavimą į Jefferaono 

girias rengia Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 1 kp. sekmadienį, rugpiu
čio 26 d. Kalbės įžymus kalbėtojai: 
Dr. A. J. Karalius, stud. Margeris, 
T. J. Kučinskas .ir keli kiti. Dainuos 
Chicagos lietuvių kvartetas, bus ir 
Jaugiau įvairybių. Programas prasi
dės 4:30 vai. vak., baigsis su saulės 
šviesa.

'Kviečia visus Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 1-mos kuopos.

— Valdyba.

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choro 
pirma repeticija po atostogų įvyks 
subatoj, rugp. 25 d., 4 vai. po pie
tų, Liuosybes salėj, 3000 So. Union 
Avė. Visos senosios ir naujosios cho
ristės malonėkite laikų susirinkti, nes 
būtinai turime prisirengti vakarui, 
kuris įvyks spalio 14 dieną.

— Choro direktorius.

Draugijos Lietuvių Tvirtybės mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, rugp 
26 d., 1:30 vai. po pietų, W. Lūkėtos 
svet., 15 gat. ir 49th Avė. Visi na
riai malonėkite laiku atvykti. Taipgi 
atsiveskite ir savo draugus prisira
šyti, nes dabar įstojimas visiems pri-** 
einamas.

— Sekretorius.

North Side. — A. L. T. Sandaros 28 
kp. imimas sandariečių paveikslų įvyks
nedėlioj, rugp. 26 d., 9:30 vai. ryto. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti prie Liuosybės salės, 1822 Waban- 
sia Avenue.

—• K. J. Semaška.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
vaikų dr-jėlė rengia išvažiavimą į 
Beverly Hill miškus nedėlioj, rugp. 
26 d. Užkviečiame visus į Šį išvažia
vimą^ užkandžių turėsime ant vietos.

— Komitetas.

North Side. — Bijūnėlio draugijė
lės susirinkimas įvyks pirmadienį, 
rugp. 27 d., 7:30 vai. vak., Liuosybes 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
bijūnėlio nariai yra kviečiami būtinai 
laiku susirinkti, nes tai dar pirmas 
susirinkimas po vakacijų, kuriame bus 
išdirbtas ateinančiam sezonui veikimo 
planas. Yra ir daugiau svarbiu rei
kalų aptarti. — Valdyba.

Cicero. — Lietuviu Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubas rengia šokius 
subatoj, rugp. 25 d., 8:00 vai. vak., 
Lietuvių Liuosybes svetainėj, 49th 
Ct. ir 14 gat. Kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Aštuonioliktos apielinkės Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėles įvyks pirma 
pamoka 27 d. rugpiučio (Aug.) 1923 
m., 7:80 vai. vak., černausko svetai
nėje, 1900 So. Union Avė. Prašom 
tėvus, kurių vaikučiai prisirašę at
siųsti ant pamokų.

A. V. ž. D-jėles Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugų 

Jono Bpranauskio, Antano Ge- 
džiuno ir Stap. Smito. Gyveno 
Montreal, Canada. vĮIaranaus- 
kas gyveno Hartford, Conn. 
Turiu svarbų reikalą meldžiu 
atsišaukti. ' t . ..•••> 
Juozapas šakalys, Stager, III.
d*——.....................  HM ' H

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTU

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. ' Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndalo. 0114.

ŠIUOMI PRANEŠU, kad mano mo
teris Paulina Kraujalis, kuri gyvena 
755 So. Kolmar Avė. mane prašali
no iš namų ir dabar gyvena viena. 
Jeigu bus padarytos kokids skolos per 
ją, tai aš už jas neimu jokios atsa
komybės.

A. S. KRAUJALIS
. - ■ - - - ■ - - .------------ 1—- 4 - ■ u J

REIKALINGI augintojai 8 
metų ir 6 mėn. vaiko abu tė
vai yra mirę. Gali pasiimti 
ant visados. Atsišaukite 
W. 18-th St. iš užpakalio 
antro augšto vakarais po 
vak. nedėlioj ir subatoj 
pietų.

644 
ant

PO

MES patarnaujam Visokį 
valgį už 40c, sykiu zupė ir 
visokių keptų ir virtų mėsų, 
žalumynų, puding ir kava ir 
stengėmės patarnauti visiems 
kuo geriausia. Duodame 21 
valgį už $7.00.
MILLERS RESTAURANTAS, 

3819 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard '9159

AUTOMOBILIŲ MEKENI- 
kas kas vartojant Fordą ir ne
suprantate pataisyti. Aš apsi
imu išmokinti už pigią mokes
tį. Kaip sutaisyti inžiną, elek
trą ir kas tik yra reikalinga 
prie mašinos. Galite man ma
tyti vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
kampas 32 St. ir 3200 South 
Lime Street
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JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vai

kinui Brighton Parko apiėlinkėj. 
Su valgiu. Prie mažos ir švarios 
šeimynos. Kreipkitės į

NAUJIENAS 
Box No. 316

REIKALINGI kambariai dėl 
mažos šeimynos, bile kokioj 
apielinkėj. Atsišaukite

4344 So. Western Avenue

ruimas, 
prie 

Ruimas turi

REIKALINGAS
Bridgeporto apiėlinkėj 
švarių žmonių, 
būti patogus ir gerai užlaiko
mas. Praneškite į Naujienų 
skyrių. 3210 So. Halsted St. 
No. 15

REIKIA BARBININC
REIKALINGA mergina arba mo

teris prie namų darbe, prižiūrėjimui 
keturių Ir pusės metų, mergaitę: val
gis, ruimas ir mokestis. Atsišaukite 
po 4 vai. vakare.

CHAS. BARTKUS,
2941 W. 89th Street, i 

arba Pershing Rd., 2 lubos

REIKALINGA dvi merginos, 
viena į namus prie namų dar
bo o antra j studio prie pavei
kslų darbi). Atsišaukite.

W. J. STANKŪNAS 
(Photographer)

3315 So. Halsted St.

REIKIA MERGINOS PRIE 
namų darbo. Maža šeimyna <1 ■ ; <

Atsišaukite:
, H. GOLDBERG 

1402 Independeųce BL'

REIKALINGA MERGINA į Dry 
Goods krautuvę už pardavinėtoje. Ge
ras mokesnis, trumpos valandos ir 
darbas pastovis., , ,

Atsišaukite:
J. SANDARGS & CO., 
3159 So. Halsted St\ 

Chicago, III.

PAIEŠKAU merginos arba 
našlės be vaikų 25 iki 40 metų 
amžiaus tikėjiffiis be skirtu
mo. Aš esu 37 m. paprastas 
darbininkas. Įgeidžiu visų ne 
rašyti. J. G. 2216 Leavitt St. 
Chicago, Iii.

REIKIA gėrį’ patyrusių mo
terų sortavimui1 regsų. Nuolat 
darbas gera alga,

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

REIKALINGA. > mergina į al- 
skriminę. Pagedaujama, kad 
butų maž daug patyrusi, geras 
darbo sąlygos ir gera mokestis 
Atsišaukite. 1403 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

REIKIA — 11
SAL.ESJJADJES

LEVINS DEPT. STORE 
32-nd and \Vallace Str.
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REIKIA’ moterų dirbtuvės 
darbui, turi būti tvirtos. Atei
kite pasirengusios darban ir 
atsineškite tamsius kvartukus.

5801 So. State Str.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, 
mažos Šeimynos, nėra skalbia
mo.

Atsišaukite
P. GA6IONIS

5360 S. West«ru Avė.'

TėiObbininkp
HEIKA1UNGĄS automobilių,

mechanikas, kuris yra exper- 
tas ant visokių karų. Kreipki
tės: A. J. Dawson
847 W. 33. St. Tel. Yards 3036

ifil *1

DRATŲFRAME 
DIRBĖJŲ

Vieno patyrusio vyro dir
bimui Rampoms šilkinių už
laidų. Mokama geriausia al
ga.

Ideališkos darbo apygtb- 
vos.

Nuolat darbas. Ateikite 
tuojau pasirengę darban.

ART LAMP MFG. CO., * 
1433 S. WaJ>ash Avė. ’

VYRŲ
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VYRŲ
DEL TRAUKIMO W ABEL-. 
NO DIRBTUVĖS DARBO.

TOS VIETOS* YRA 
PASTOVIOS, SU LABAI 

GERA PROGA (PASISEKI
MUI ATEIČIAI. MOKAMA

GERA PRADŽIAI 
ALGA.

ATEIKITE PASIRENGĘ 
DARBAN

SEARS ROEBUCK and CO.
HCHMAN AVĖ. and ARTH-

INGTON SAREET

REAL ESTATE AGENTAMS, 
AUTOMOBILIŲ IR GARAD- 

ŽIŲ SAVININKAMS
The Mutual Motor Insurance Com- 

pany of America, Room 1813-1819, 
105 W. Monroe Street, inšiurina (ap
draudžia) automobilius ir trokus nuo 
visų nelaimių, kaip tai: gaisro, pa
vogimo, atsakomybės sužeidime, su
naikinimo turto ir susimušimo.

Mums reikalinga keletas atsako- 
mingu žmonių, kaipo musų atstovai 
kiekviename distrikte po visą Illino- 
jaus valstiją.

BEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA ženotos šeimynos 
ūkę aut pusės dirbti. Ūke ran
dasi netoli Mihvaukee, Wis. 
Turi būt geras žmogus, ku- 
ris, mėgsta ant ūkės dirbti. 
Kreipkitės laišku greitai.

P, A. MAŽEIKA, .
1377 E. 57th St.

, Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI “Kaunas” res- 

taurantas sena ir išdirbta vieta. 
Suprantančiam restauranto biz
nį, gera vieta pinigų uždirbti. 
Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. 2325 So. Leavitt St.

PARSIDUODA ‘ Testauranas 
ir minkštų gėrimų įstaiga, ge
ra vieta, apielinke apgyventa 
rusų ir lietuvių. Turiu parduo
ti iš priežasties ligos.

646 W. 14-th St. J. Korsak

PARDAVIMUI krautuvė ciga
rų, cigaretų, ice cream ir Viso
ckiu smulkių daiktų. Svarbi par
davimo priežastis.

Atsišaukite:
1978 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosern? ir 
deMkatessen. Biznį gali varyti ir 
moteris. Yra kambariai mažai 
šeimynai.

Atsišaukite:
5114 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI geras saliunas. 
Priežastis pardavimo, einu j nuo
savą namą.

Atsišaukite:
2059 W. 21st Place 

Chicago, III.

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parloras. Gera vieta pa
darymui pinigų. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į seną tėvynę.

Atsišaukite:
2810 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Labai gera vieta dėl lietuvio. Par
davimo priežastis, nemoku lietuvi; 
kalbos. Biznis daromas daugiausiai su 
lietuviais ir lenkais.

Atsišaukite ♦
/ 1837 So. 50th Avė.,

Cicero, III. ,

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė geroj vietoj, bizniš iš
dirbtas per 7 metus, pigi ren
da, 4 kambariai gyvenimui
Atsišaukite 3300 Wallace St.

Chicago.

Par
SALIUNAS ant pardavimo 

su Barais tarp fabrikų, 
duosiu .pigiai,,

Atsišaukite
2600 W. 26-th Str.

■f

BARGENAS. Pardavimui sa 
liūnas. Turiu parduoti iš prie 
žasties kito biznip. 2501 W 
46-th St., 
Phone Lafayette 7058

estern Avė

PARDAVIMUI jgrosernė pi-1 PARDAVIMUI saliunas su 
giai. Yra daromas geras biz- namu. Dvi didelės mitingąms 
nis. salės, iš užpakalio gyvenimui

Atsišaukite: kambariai. Salės dabar yra
išrenduotos. Matykite savinin- 

2859 So. Union Avė. ką, 2525 So. Halsted St.

PARSIDUODA 
rųšies bar fixtures 
elektrikinį pianą ir 
gisterį.

Atsišaukite:
3157 So. Racine

įkaitant PARDAVIMUI saldainių ir 
cash re- n°ti°ns krautuvė, Brighton 

EParke; užpakaly 6 kambariai 
įgyvenimui. Atsišaukite tuojau 

3932 So. California Avė.Avė.

PARSIDUODA saliunas su| PARDAVIMUI labai pigiai 
barais ir kitais fomičiais. Par-įgrosernė ir rūkytos mėsos, ta-- 
duosiu pigiai, nes turiu dvi biz-fk°k°> cigaretų krautuvė. Lie- 
nius. Netoli dirbtuvių, gera už- Įtuvh* aPgyventa vieta. Biznis 
eiga darbininkams; biznis senas|senas ir įdirbtas. Kreipkitės 
ir gerai išdirbtas. 11308 So. 49-th Avė. Cicero. III

1120 So. Canal St.

Labai patogioj Į Pečiai mažai vartoti. Parduo
siu UŽ prieinamą kainą. Kreip
kitės 3301 So. Wallacc St.

PARSIDUODA 2 pečiai vie- 
BARGENAS. Pardavimui bulnas šildomas kietom anglim, 

černe ir groserne, su namu ar- |antras šildomas gasu. Abudu 
ba 1 be namo, j 
apielinkėj. Tokio biznio arti 
nėra. Užtai parduodu, kad ne
moku biznio varyti. Atsišaukit 
pas savininką, 2901 W. 38 PI.

EXTRA BARGENAS!

Parsiduoda bučemė ir grosemė, 
gera vieta bizniui; geri rakandai; 
2 skėlos, mašina mėsai ir kavai mal
ti, mėsai piaustyti, ir registeris. Tąr 
voro daug. Priežastis pardavimo, sa
vininkas išvažiavo į kitą miestą. Sto
ras uŽdaiytas. Parduosiu viską sykiu 
už pigią kainą, $1,200. Storas randa
si, 2612 W. 47th St.

Pardavėjas J. ZAKSAS,
3389 So. Emerald Av«. 

Tel. Boulevard 8032

...........

PARDAVIMUI 2 baltų krėslų 
barbernė. Įkurta 35 metai tam 
atgal. Renda $30 su lysų, 3724 
Archer Avė., netoli yVestern [
Avė. Greitam pirkėjui barge-l •

j PARSIDUODA labai pigiai 
groserne ir kendžių t krautuvė 
arti mokyklos kaina $550.

Atsišaukite:
3138 W. 39 Str.-T 

-—— -------...

Parsiduoda ’ groserne ir 
saldainių krautuvė, biznis se- 
nai išdirbtas. Daugiau patirsi- 

| te ant vietos. V
5135 So. Ashland Avė. 

—*     ■ —■ --- - ■     i
PARDAVIMUI dirbtuvė, visokių

I papsų, Roseland Bottling Works ir 
I saliunas su namu arba be namo. Biz- 
I nis gerai išdirbtas. Gera proga lietu- 

AUKSO MAINA — tam kas mo-1 vftji įsigyti pelningą biznį. Priežas- 
ka. Pardavimui pirmos klesos šiau-1 tis pardavimo — turiu du bizniu, 
čiškos mašinos fr įrankiai kartu su I Tel. Pullman 5625
puikiu sandėliu čebatų arba atskirai. | 251 E. U5tH~ St.
Mainysiu ii* ant prapertės Chicagoje, 
lietuvių, lenkų apgyventoj vietoj.

Kreipkitės į 
NAUJIENAS, Box No. 815

PARDAVIMUI groserne ir 
rūkytos mėsos, Malt and Hops. 
Vidti gera. Rtenda pigi. Biz- 

PARDAVĮMUP barbernė, s|niš eina gerai. Priežastis par- 
krėslai. Puikus transferinis kam I davimo patirsite ant vietos, 
pas, geras biznis, lysas ilgam I 845 W. 83rd St. 
laikui. Renda $55 į mėnesį. Ge-| -------------- ------------------------
ra vieta lietuviui barberini, 7551-TA^AVIMUI bučernė ir grosernė. 
xxr otriu TT 1 A J cL I Biznis išdirbtas per 20 metų. YraW. 35th St. ir Halsted St. I ic« mašina ir Kitos visos mašinos rei-
_; ________ (kalingos dėl bučemės. Yra trokas.

- • I Pigi renda, 7 kambariai gyvenimui.
V. A T^o^TTrvr^A—• - X I Lysas 5 metams. Priežastis pardavi- 1 ARSIDU'ODA pienine, tu- |nio — turiu du bizoiu.

riu parduoti greitu laiku, arba! _____ 314 Keusington Avė._______
mainysiu ant lotų ar kitokios! „TAAArT1.<TTT u xJ . . .v,. I PARDAVIMUI bučerne gro-nuosavybes. Biznis gerai išdir-l _ . ... n, , • r i K . t- Išerne ir visokių smulkmenųbtas; apielinke apgyventa Lie- „ .... * , . . r» j • • • • * Parduosiu pigiai su visu namutuviais. Parduosiu pigiai už I 
teisingą pasiūlymą. Pardavi-j a r i •
mo priežastį patirsite ant vie*1 
tos. 

2241 W.‘ ŽS-rd Place PARDAVIMUI nesvaigina
mų gėrimų parloras. Taipgi 

PARDAVIMUI kendžių, san-hykiu ir restauranas. Biznis 
dvičių, papso, alaus ir šiaip senas ir geras. Priežastis par- 
visokių gėrymų. Parduosiu pi-1 davimo — liga moteries, 
giai, nes turiu apleisti tą apie-1 6513 South Halsted St.
linkę. Atsišaukite 678 Roose- I —-------------------------------------
velt Rd. arba 12 st. arti Hals- PARDAVIMUI restaurano 
ted gatvei. ficlures gerame stovyje vis-
—_____ __________ _________kas kas yra reikalinga dėl res-

EXTRA DIDELIS BARGENAS. taurano. Parduosiu pigiai ai- 
Parsiduoda bučemė ir grosernė vi- išaukite St. Svith

šokių tautų apgyventa. Biznis išdirb- ___ ___ 
ta per daug metų. Cash biznis. Par- 733 W. 17-th St. Chicago. 
davimo priežastis patirsite anti viętos. I_______________________________
Parduosiu už pirmą ir teisingą pa- j 
siūlymą. Tai dėlto, kad savininkas 
turi greitu laiku apleisti miestą. Kas 
pirmesnis, taa geresnis bus į. tą biznį i . , . ...
ir už prieinamiausią kainą. Atsišau- Uang metų. Parduosiu pigiai, 
klte ?a%awra?ok g* n- tu nes išvažiuoju iš Chicagos. At- 
____________ __ I sišaukite 3200 Pederal Str.

Chicago
PARDAVIMUI bučernė ir groser-

tfe, 10 metų atgal buvo 40 tukstan- PARDAVIMUI groserne su
«RyA^nt0JNT ^iaJ?d-ien ^:U-, yrvt I namu, rakandais ir automo-

tukstančių. Norintieji pradėt bfznid, ... * .
yra labai gera proga. Priežastis par- bihus. Parduosiu arba mainy- 
dayimo savininkąs serga ir (negali Lju 3nį dalyko. Kas tu
prižiūrėt atsakančiai biznio. Del pla-l . . .. , . ,
tesnių informacijų kreipkitės į Nau- nt mainyti, nepraleiskit pro- 
jienas, Box 31L gog 757 W 34_th Str

PARSIDUODA grosernė, cigarų, ei- ' PARDAVIMUI kriaučių ša- 
saldain.ių krautuvė, su 4 pa geriausia Chicagos lietuvių Kambariais gyvenimui, garu apšildo-1M ..

ma. Daroma geras biznis, kitos to- kolonijoj. Kreipkitės Vien 
kios krautuvės arti nėra. Čia yra ge- laišku rui?vmodiAini tiiityiptH ra proga pasidaryti pinigų, /riešas- 1 Q
tis pardavimo, turiu du bizniu. 14 Naujienų Skyrius 3210 So.

2630 W. 38th Street Halsted “Štr.

ELECTRIC Orchestra pianas style I “ ~ ~
G,» Seeburg Co., parsiduoda arba mai- v PARDUODU arba mainyčiau bu- 
nysiu ant automobilio, gezp loto ar- čemę ir grosernę senai ir išdirbta vie- 
ba biznio. Taipgi parsiduoda biznis ta. Mainyčiau ant loto, automobiliaus 
ice cream parlor, įrengta pagal vė-1 arba n u pirksit už teisingą pasiūlymą, 
liausios mados, labai pigiai. | Priežastis pardavimo svarbi.

2906 So. Union Avė. > Kreipkitės: 
Tpl. Victory 7124 636 W. 37th St.

PARDAVIMUI 2 saliunai, 
vienas yra arti prie ežero ir 
75 st. maudynių, kur visados 
gerai yra daromas biznis. Lis- 
tas ilgas. Parduosiu pigiai.

10318 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per
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PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI BARBERNĖ 

2 krėslai, Brigliton Parke.
Atsišaukite
4158 So. Campbell Avė.

SPECIALIS BARGENAS.
Dviejų flatų frame, 5-5 

kambarių, pečiais šildomas, 
netoli 50 ir Western. Kaina 
$5,300.

BROLIAI LIETUVIAI JUS ŽIŪRITE 
IR NEMATOT^ KUR YRA BARGE

NAI PAS KAZJ VALAITĮ.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI King automobilius, 

šitas karas yra gerame padėjime. 
Nauii tajerai. Naujas viršus. Norin
ti pirkti matykite. Yra tikrai pigus 
ir geras karas. ,

Tiktai $195.
Atsišaukite:

2423 W. 46th St.

RAKANDAI

2 flatų mūrinis, karštu van
deniu šildomas, lotas 75x125, 
garandžius, 54-th Avė., į vaka
rus nuo Kedzie $8,300

6 kambarių mūrinis 
low, furnace šildomas, 
lo trimingai, netoli 57 
nėr, $8,500.

bunga- 
aržuo- 

ir Tur-

TURIU parduoti tuojau sa
vo 5 kamb. vėliausio styliaus 
rakandus ir gražų fonografą 
bile už gerą pasiūlymą, 
praleiskite šio bargeno,
šaukite vakarais 1922 S. Ke- 
dzie Avė.

Ne- 
atsi-

4 flatų frame, cementinis 
skiepas, 58 ir Trumbull 
$9,300.
.4 kambarių cottage,

57-th ir Crawford Avė.,
>6x125, garadžius, $4,700.

C. F. O’Neill Co., 
5556 So. Kedzie Avė., Tel.

Republic 2667

Avė.

netoli 
lotas

PARDAVIMUI rakandai:,3 lo- 
VOS, 2 stalai, 6 kresės, 1 komo
da, 1 šėpa dėl rūbų, 1 siuvama 
mašina ir kiti reikalingi daly
kai prie šeimyniško gyvenimo.

4614 S. Paulina St.
1 lubos iš fronto

TURIU parduoti tuojau riešuto me
džio 2 šmotų miegamojo kambario se
tas, pilnai įrengtas. Riešuto medžio 
valgomojo kambario setas. Taipgi kar- 
petai. Pirks kas geriau pasiūlys.

M. SIMON
5080 Evans Av®.

Kampas 51st

PARDAVIMUI forničiai 4 kamba
rių, parduosiu viską ant sykio, labai 
pigiai. Kas nupirks galės ir tuose rui
muose gyventi. Priežastis pardavime 
apleidžiu miestą. Savininką galite ma
tyti vakarais nuo 7 iki 10. Št. Grik
štas, 3417 So. Emerald Avė., 1-mios 
lubos iš fronto.

PARDAVIMUI rakandu dėl dvie 
jų kambarių, galima ir užimti kam
barius, gazas, ir vanos, renda pigi.

671 W. 14th PI.
‘ 2-rų lubų.

Atsišaukite po 6 valandą vakare. 
Nedėlioj nuo 10 iš ryto iki 10 vakare

NEGIRDĖTI BARGENAI

Išsimaino 2-jų pagyvenimų muro 
namas, po 5 ir 6 kambarius. Savinin- 
tas mainys ant bučemės, loto ar au

tomobilio.
' PARDAVIMUI prie vienuolyno 2-jų 
oagyvenimų muro namas, po 5 ir 6 
kambarius, namo ištaiaynuai vėliau
sios mados. Parduosiu už prieinamą 
kainą, turėdami $3,500 galite pirk- 
i, likusius kaip rendą.

PARSIDUODA 5-ių kambarių bun- 
xalow prie vienuolyno, su extra 4 lo
bais, už $4,500, Reikia jnešti $1,500, 
Ūkusius kaip rendą.

IŠSIMAINO 6-ių flatų muro namas 
nrie Jackson Parkų. Savininkas mai- 
lys ant mažesnio namo, nepaisant 
įpielinkės. Namas neša 50%.

PARSIDUODA 2-jq aukštų muro 
namas, po 6 ir 6 kambarius, su vė- 
’iausios mados įtaisymais, parduosiu 
iž $7,500 arba priimsiu lotą kaipo 
lalj |mokėjimo.

IŠSIMAINO 2 lotai kampiniai, ant 
bučernės, ar ant automobilio.

Del sužinojimo viršminėtų bargenų 
’'reinkitės pas:

Apie vienuolyną, 1 flato, 2 lotų na
mas, 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. Galima auginti vištų ir kar
vių. Kaina tik $6,500.

Prie vienuolyno muro namas, 2 fla
tų po 6 kambarius ir 2 lotai, karvės, 
vištos, garadžius 4 mašinom. Kaina 
$18,500. Didelis bargenas.

Medinis namas ir saliunas, 2 E. 7- 
6-4 kambarių, garu šildomas, pigus, 
kaina $5,700.*

6 flatų medinis namus, po 4 kam
barius, geras ir pigus. Kaina $6,600.

Mūrinis namas, 2 lotai, 5-6 kam
barių, garadžius 'dėl 2 mašinų. Kai
na $7,500. .

Muro namas ir saliunas, 4-4-5 kam
barių. Geras ir pigus. Kaina $10,000.

2 flatų, 6-4-4 kambarių, mūrinis na
mas, kaina $4,200.

Aš turiu 2 namu mainyt ant bučer- j 
n6s ai-ba ant saliuno ar lotų. Taip
gi turiu 1 bučernę mainyt ant namo 
ar saliuno. Turiu mainyt mažą namą 
ant didesnio bizniavo nkmo. Meldžiu 
creipties, o aš patarnausiu, 943 W. 
33rd PI., Tel. Yards 1571.

PARSIDUODA MŪRINIS 
namas 2 flatai po 4 didelius 
kambarius elektra gasas ir 
iriaudinės cimentūotas beis- 
mentas su skalbinėms ir ant 
aukštas drabužiams džiovinti. 
Pigiai. 4603 / S. Francisco Avė.

Savininkas ant 1 lubų. t

PARDAVIMUI 6 apartmentų, sun 
parlor, pirmos klesos padėjime na
mas, 2 apt. po 6 kamb. 4 po 7 kamb., 
netoli Jackson Pink, III. Central ele
vatoriaus ir 2 karų linijos. Apleidžiu 
miestą, $10,000 pinigais, kitus pagal 
sutartį. Kaina $31,000, savininkas 

612 E. 95th Street

TRANKG LUCAS

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
šeštadienis, Rugp. 25, 1923

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parsiduo
da rakandai dėl penkių kajnbarių, fo
nografas, vargonai, parlor setas, dį- 
ning setas, 2 šildomi pečiai, 1 kukni- 
nis pečius, 2 lovos, stiklinis indų šė
pa. Parduosiu visus sykiu arba pa
vieniai. Tel. Pullman 5432, 10920 So. 
State St., Chicago, III. Paimkit karą 
119 State-Michigąp ant Street.

;__LBOHT. airlTMĮ1

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su Štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marouette Manor arti 6? 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės yaptiškai arba 
telefonuokite i James Kral, 2444 W 
67th St. Tel. Prospect 1364.

SPECIALIS BARGENAS

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 5 flatų, 4 flatai po 
4 kambarius, 1 flatas 7 kamba
rių. Gasas, elektra, toiletai, ga
radžius dėl 1 karo; rendų į me
nesį atneša $95. Kaina $9,000. 
Mr. Wisland, 908 W. 19th St.
DIDELIS BARGENAS GREL 

. TAM PIRKĖJUI
2 augštų mūrinis namas, 4- 

4 kambarių, 20 karų garad
žius, male-vų šapa
60x130, ir kampinis lotas įskai 
tomą# į tą kainą 50x130, prie 
karų linijos. Savininkui reikia 
pinigų, $10,500. Paimsiu auto
mobilių ir dalį pinigų. Del 
formacijų klauskite:

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

5 kambarių cottage, aržuolo tri
nias. karštu vandeniu gildomas, 1 ex- 
tra lotas, didelis bargenas, $6,500.

2 augštų frame, cementiniu pama
tu, gžisaa, vana, elektra* toiletai, • bar* 
genas $6,900.

2 augštų mūrinis, 1-5, 1-6 kamba
rių, flatai; aržuųjo trimingai, gaili 
šildomas, geroje vietoje, mainysiu. Di
delis bargenas, $11,000.

2 augštų mūrinis, akmeniniu pama
tu. Atneša $275 j mėnesj rendos. Ran
dasi prie 63rd St. Specialis bargenas, 
turite veikti greitai, $16,500.' t' 

KOZLOWSKI BROS.
, 2525.AV. 47th St.

PARDAVIMUI modemiškas 4-5-6 
kambarių, ant cementinių bloksų na
mas, 25 pėdų pločio, 3356x125. Visas 
aržuolo užbaigimo, elektra, plumin- 
gas, landrė, rendos neša $130 į mė
nesį. Naujai ištaisytas, pečiais šildo
mas. Kaina *18,750, ,$4<000 pinigais 

Atsišaukite į l’flatą. o J !• 
7J41 So. Carpenter St.

J ■ ■ ■Ll- ■ r L r 1 " I
PARDAVIMUI 4 aukščių 4 flatų 

mūrinis namas. Elektra, maudynės. 
Man reikia išvažiuoti į Lietuvą. No
rėčiau savo pusę parduoti, arba, vi
są namą, kaip kas norės.

Kreipkitės
prie savininko.

5820 So. Park Avė.

lotas

in-

į Tikras Investmentas
Kampinis 2 augštų marinis namas, 

krautuvė ir du flatai, 3 ir 6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas, ne
toli 72 ir May St. Lotas 75x125. Di
delis garadžius. Taipgi bučeme, pil
nai įrengta, modemiškos mašinos, vi
si įrengimai'ir geras biznis. Biznis 
gerai išdirbtas. Savininkas išeina iš 
biznio. Puikiausi proga. Kaina 
‘22,000, $10,000 pinigais.

GRAHAM . 
1224 W. 68rd St 

Phone Wentworth

tik

PARDAVIMUI 8 kambarių frame 
nottage, garadžius) furnace, elektra. 
Tik £5.250, $2.500 pinigais, 4143 Ber- 
nard St., netoli Irving Pk. Blvd.

Pardavimui, — 3 flatų, frame. pe
čiais šildomas, 2 karų garadžius. Ren
dos $171 į mėnesį, Sheffield netoli 
Belmont. Gali būt perdirbtas į krau
tuvę. Kaina $10,500. Pašaukite savi
ninką Shelldrake 6260.

Pardavimui, -r 2 augštų, mūrinis, 
krautuvė ir flatai, nainas, 4217 Ked
zie, $5,000 Jmokėti. Telefonuokite 
Bittersweet 0294.

AR NORI pelnyt 30% ant savo 
pinigų, tai pamatyk greitai šitą 6 pa
gyvenimų po 6 didelius kambarius, 
muro namas prie pat Washington 
Parko, kieto medžio, trimingai, vėliau
sios modos ištaisymai, štymu apšil
domas. Rendos metams $5,500. Sko
los $16,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $32,000, su $16,000 įmokėjimo. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos, pasiskubink pamatyt šitą namą, 
nes turi būt parduotas šią savaitę, o 
mes parodysim tamstai kaip 30% pa
darysi pelno greitu laiku.

J. ZACKER, 
4454 So. VVestem Avė.

$1000 turėdamas nupirksi Šitą di
deli bargeną. Mūrinis namas 4 me
tų senumo ant 2 pagyvenimų, po 4 
kambarius su beizmentu. Platus lo
tas, kambariai šviesus. Prekė tiktai 
87200.

Prie Marąuette Par^o ir vienuoly
no muro naujas namas, sun parlors, 
dideli 6 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, ąžuolo trimingai, 
vėliausios mados įtaisymai. platus lo
tas, šviesus kambariai. Pigiai parduo
da, įmokėti $5,000. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

Mūrinis naujas namas, sun par
ars 5 ir 5 kambariai, aržuolo trimin
gai, vėlinusios mados įtaisymai, auk
štas beizmentas. Preke $16,500.

CHAS. ZEKAS, 
4454 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI puikus lotas, 
Marąuette Parke, netoli įėjimo, 
tik $750. Asfaltinis šalygatvis.

Atsišaukite: 
BUCHINSKY,

6689 S. .Sacramento Avė.

NAMAI-ZEME
C. P, Suromskis 

Real Estate
Turim 150 namų po 

Chicagą. Kaina nuo $23 šimtų 
iki $150 tūkstančių, tie visi 
namai turi būt parduoti, arba 
išmainyti į trumpą laiką. Kam

ir visi parankumai. Kaina tik 
$9.500 įmokėti $5000 Randasi 
gražio'j vietoj South side.

(3) 7 metų mūrinis namas
3 flatai f/o 6 kamb. elektra 
maudynės basement, lotas 40 
pėdų pločio, 1 mašinąi' garad
žius, Kaina tik $14,500 įmokė
ti 7000 Brighton Parke.

j (4) 9 metų mūrinis namas Į reikalinga gerų bargenų namų
4 flatai po .4 kamb.; elektra,
lotas 40 pėdų. Kaina tik $12,-Imą ant mažo, arba mažą ant 
000, įmokėti $5000. Brighton | didelio. Taipgi priimam viso- 
Parke.

(5) , Mūrinis naftias 6 ir 6 
kambariai, ąžuolu baiktas, vi
si parankumai, Kaina tik $10,- 
500 įmokėti $4,000. South si- 
de- . 

Į (6) Mūrinis namas 6 ir 6 
kambariai visi parankumai, 
Kaina tik $9'500, įmokėti $4,- 
000. South Side.

1 (7) Mūrinis nąmas 1 flatas
5 kamb. ir 2 £1., po 6 kamb. Į toj ant W. 59-th Št. W. of S. 
elektra, maudynė. Kaina tik Hąlsted st., 1 štoras ir 3 flatai 
$12,500, įmokėti $6,000, South Rendos į metus $1860. Kaina 
Side.

(8) 9 metų mūrinis namas 3 Į ant Storo, listo neturi. Kas nu- 
flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 pirks tas nesigailės. Gera vieta 
kamb. ant kampo, elektra dėl soft drink parlor. Kreipki- 
maudynė ir visi parankumai. tęs pas GEORGE PETKUS 
Kaina tik $16,500, įmokėti | 3520 Lowe Avenue Chicago 
$7,000. South Side

(9) Mūrinis namas 5 ir 6
kambariai, ant 36 pėdų loto, 
elektra, maudynės apšildymas 
atskiras, Kaina tik $9,300. 
Įmokėti $4,000 South side . . .:herm ir groserne geroj vie- 
SUPRANTANCIAM ŽMOGUI | toj apgyventa maišytų tautų.

DIDŽIAUSIS BARGENAS

visą

arba norinti mainyti didelį na-

farmas, 
,greitai,

kius biznius, lotus, 
mainais. Parduodam 
pigiai ir gerai.

C. P.Suromskis
3346 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9641

DIDELIS BARGENAS biz- 
niavas mūrinis namas parsi
duoda labai pigiai ir geroj vie-

elektra, maudynės. Kaina tik I Hąlsted st., 1 štoras ir 3 flatai

$14,000 su pečium apšildomas

PARSIDUODA, pigiai mūri
ais namas ant dviejų pagyv. 

’ | karštu vandeniu šildomas, ga
idžius, ant dviejų karų. Kar
ti parsiduoda ir biznis. But- 
•herni ir , gro šerne

Turiu parduoti greitai, 
reikia atsišaukite:

10455 So. Michigan Avė.
Roselande savininkas — A. M. ♦

kam

ap- 
ve- 
tik

(10) Mūrinis namas ant 2 
kampinių lotų, 6 flatai po 6 
kamb. elektra, maudynes base- 
merttas. Kaina tik $15,000 
Įmokėti $6,000. Ant šio namo 
lengvai galima uždirbti $4,000 
biskį pagražinus?. South Side

(11) Naujas mūrinis namas 
pas vienolyno 1 (Marąuoette 
Manor) 2 fl. po 5 kamb. 
šildomas atskiras, Viskas 
liausies madą*. Kaina 
$13,500, įmokėtu $6,000.

(12) Labai gražus namas 
arti 63-rd St; (Marąuette Ma
nor) 2 flatai, Kaina tik $14,- 
500 įmokėti $6500.

(1.3) Gražus nfedinis namas 
5 ir 6 kkiiibaridi’/ ir 4 kamb. 
elektra, ihaud^ieš, basetnen- 
te, basementds. Kaina tik 
$7,800 įmokėti $5,000. Randa
si Cicero.

' r < •. ..

(14) 7 metų mūrinis namas 
4 fldtai su miegamais porčiais, 
steam apšildomas, o kaina tik 
$14,500 įmokėti $6,000. Ran
dasi gražioj kęlonijoj Roselan 
do. < . . .

BRIGHTON PARK 2 flata: 
>o 6 kambarius su cementuotu 
beisriientu, muro namas švie- 
jus ruimai. Kaina $9500. 4 fl. I 

5 ruimus ant 2 lotų subei- 
^mentu muro namas. Kaičia 
$9,250. Nępraleiskite šios pro- < • ii
^08. , . . ,

GEO WASLOVAS 
4138 So?* Western Avė. 
Tel. Lafayette 7453,

BARGENAS 6 flatų mūrinis 
namas, gasas, elektra, vanos 
iugštas skiepas, lotas 60x125 
įplaukų $180 į menesį, reiki? 
Įmokėt $7,0Q0. Kaina $19,(XX 
vertas $26,000. Agentų nerei
kia. 1657 N, Irving Avė .

j.

DIDŽIAUSIS BARGENAS ŠIANDIEN
1650 W. Ohio St., 5-6 kambarių flatai, 2 karų garadžius, rendos $576 į metus 
526 N. Ada St., 8 flatų frame namas, 3-4^6 kambarių, rendos $1,000 į metus 
530-532 W. 26th St., 2 krautuvės, 5 flatai, rendos $1,300 į metus
1505 Wabansia Avė., krautuvė, 5-6 kambarių frame, rendos $1,050 j metus 
4520 S. Laflin St., mūrinis^ 4-6 kambarių, garadžius, rendos $1,240 į metus 
2023-2025 N. Robey St., 2 krautuvės, 10 flatų, mūrinis, rendos $4,800 į 
metus.

Aš turiu tas prapertes ir parduosiu su % įmokėjus, o kitus išmokė
jimais pagal sutartį. Pamatykite juos patįs ir ateikite pas mus padaryti 
bargeną, kuris jums patiks geriausiai. Turime dar daug ir kitų btrgenų. 
Uždaryta nedėlioj.

JOSEPH HUSAK
1152 North Ashland Avenue,

2 floras, kampas Division StreetBRIGHTON PARKO GERIAU SI BARGENAI
PARDAVIMUI 2 augštų medinis 

namas 2 flatai po 4 kambarius su ga- 
su, elektra, maudynėmis, augŠtas beiz- 
męntas ir antstogė drabužiams džiau
ti; puiki lietuvių, apgyventa vieta; na
mas beveik naujas; kaina $5,200, pu
sę reikia pinigais, o kitus ant mor- 
gičio lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas ant cimento pamato; 2 flatai 
fio 5 kambarius; yra gasas, elektra 
r maudynės; yra ir'mažas grosetio 

Storas prie to; viskas parsiduos už $5,- 
200, reikia turėti pinigais apie $3,000, 
kitus savininkas duos lengvais išmo
kėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštu muro na
mas 2 flatai po 6 ir 7 kambarius; na
mas yra geram padėjime su gasu, 
.elektra, maudynėms, augštu skiepu ir 
dviem automobiliams garadžius; kai
na $10,500, apie pusę reikia pinigais 
turėti.

Turime ir daugiau bargenų. Atsi
lankykite dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Avė. (prie Califemia av.)

PARDAVIMUI 6 kambarių, cemen
tinių bloksų bungalow. Yra elektra, 
nešiu šildoma. Kaina $4,500, su 33 pė- 
}ų pločio lotu. $5,250, su 101 pėdų 
oloČio kampiniu lotu. Išmokėjimais.

F. A. SHIVELY & CO., 
3414 W. 63rd St., 

Prospect £059

SOUTH SIDE BARGENAI

2 augštų mūrinis ir frame namas, 
į pietus nuo Garfield Blvd., $4,250.

2 flatų mūrinis nąmas, 5-6 kamba- 
•ių, garu šildomas, moderniškas, $9500

3 flatų mūrinis, prie Garfield Blvd., 
7 kambarių, kieto medžio, 2 karų ga
idžius, geros įplaukos, $14,000.

6 flatų modemiškas, 5 kambarių ir 
mn porciai, penkis sykius tiek kaip 
rendą, $8,000 pinigais.

LYNCH & O’MEUA,
5509 So. Halsteil St., 
Phone Normai 1286

PAĘSIDUODA bizniavas na
mas gerame biznio distrikte, 
prie kampo gatvekariai susto- 
ia prie pat durų. Kaina 
$9.000 arba mainyčia ant 
nos ar kitokio biznio.

818 W. 35-th Place

tik 
far-

PARDAVIMUI medinis nau
jas ųamas, dviejų pagyveni
mų, 6 ir 6 kambariai visi nau-, 
jausios mados ^parankumai.

i 2507 W. 71-st Str.i

PARSIDUODA bizniavas na 
mas 2 pagyvenimai; 2 lotai ir 

karve su ragais. $4,650 
3927 West 56 Str.

PARDAVIMUI namas ir 7 
lotai, vištos ir tt. kaina $3,700 
— 5123 So. Newcastle avė., 
Imkite Argo karą iki 6700 Ar
cher Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antru morgičių paskola — $500 

iki $10,060, 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 NJ Dearborn St.

’ MOKYKLOS
f

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING

coLlege
2407 West Madison Street, 
w Tel. Seeley 1643

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

PO paskutinio šūvio iššauto Eran- 
cijoj pasaulio karės dar tokios pro
gos nebuvo, tiek daug pelno padary
ti pirkime šitokio biznio kampinio 
mūrinio nanvo ant smarkiai augan
čios biznio gatvės, pietvakarinėj daly 
Chicagos, didelis štoras marmulinė 
padlaga. Saloono fixtures, visokį ba
rai ir šėpos vėliausios mados, 4 kam
barių pagyvenimas iš užpakalio, 2 pa
gyvenimai ant antrų lubų po 5 ir 6 
kambarius, garadžius ir dar extra lo
tas priek šaly. Rendos metams $2660 
be jokių iškaščių, už metu laiko ga
lima bus gaut iki $3500 rendos. Grei
tų laiku parsiduoda, tik už $22,000.00 
su $10,000 jmokėjinro, likusius rendos 
pabaigs mokėt, arba apsisukus gali
ma vėliau parduot tą namą su $10,- 
000 pelno į trumpą laiką. Tokių budu 
gali savo pinigus sudubeltavot.

j. Acker,
4454 So. Westem Ąye.

LIETUVIAI NEGIRDĖTAS bnrge- 
.nas North SidSj. Puikus 6 flatų mū
rinis namas su visais1. įtaisymais. Pui
kus aukštas ir cementuotas skiepas. 
Visi švarus kambariai, namas randa
mi arti Lietuvių bažnyčios ir moky
klos. Tą namą galima pirkti su $6,- 
100, kaina $15.500. Priežastis par

davimo — savininkas apleidžia mies
tą. Kam; toks namas yra reikalingas, 
kreipkitės kuogreičiausiai pas:

, JOHN A. WALULIS, 
1852 Wabansia Avė.

KAS JIEŠKOT barono Cicėroj, tai 
ateikit ir pamatykit šitą namą, tai 
bus tikras bargenks. Parduosiu už $1,- 
000, pigiau kajp man kainavo. Pasta
tymas 2 augštų, po 6 kambarius, kar
štu vandeniu apšildomas ir garadžius 
dėl 2 karu. Savininkas ant Imos lubos 

1608 So. 50th Avė., Cicero, III.
Phone Cicero 3357

PARDAVIMUI namas 2 augštų po 
4 kambarius, augštas beizmentas. Vis
kas įtaisyta, namas gerame stovyje. 
Turi būt parduotas | trumpą laiką. 
Kaina $4,500. $2,500 caah. Namas 
randasi 2818 Emerald Avė. Atsišau
kite peš savininką

8281 Se. Union Avė.

ŠTAI KUR bargenas South Sidėj. 
2 augštų mūrinis namas, po 6 kam
barius; vanos, elektra, gasas, ir skie
pas. Renda j mėnesi $60. Kaina tik 
$5,500, Cash $3,000. dėl greito par
davimo.

JOS. AUGAITIS, 
808 W. 38rd PI. 

Plumt Blvd. 1*50

EXTRA! EXTRA! Pardavi
mui Namas su bizniu. Geroj 
vietoj, nes ant kitų gatvių ne
valia biznio uždėti. Namas vi
sas gerame padėjime didelis 
Storas su dideliu bizniu gro- 
serne. Viskas parsiduoda kar
tu už žemą kainą. . Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

5531 So. Albany Avė.

26% ant jūsų pinigų. Pardavimui 
2 augštų narnos, krautuvė ir 4 kam
bariai viršui, 2 karų garadžius, kam
barys su vana- augštai. Renda $100 
į mėnesį. Kaina $5,500. Savininkas: 
M. K. WOOD, Room 316,

85 So. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 8544

(15) Gražus mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių ant 30 pėdų 
loto, garadžius ir viskas vė
liausios mados. Apšildomas 
kiekvienam flatui atskiras 
Kaina tik $12,500. įmokėjimas 
pagal sutarties.
JEIGU NORITE PADARYTI 
PINIGŲ NEPRALEISKITE 

ŠIOS PROGOS.

(16) Murinią pradžius, ga
ru apšildomas, vietos dėl 25 
karų. Biznis išdirbtas gerai. 
Kaina tik $10,000.00. Įmokėti 
$5000. Randasi į South Sdde.

. (17) Naujas jnurinis namas 
5 ir 6 kambariai, garu apšildo- 
nnas, atskirai kožnam. Kaina 
tik $12,800.00. Įmokėti $4,800

Klauskite Buslinian.

PARDAVIMUI vieno akerio 
farma, 4 kambarių namas 
tvartas vištinyčia, javai, šie
nas, karvė, 20 ančių 50 vištų ii 
inglių; viską parduosiu už 
2900.00 106 and Hamlin avė. 
MIt Greeirvvood, III.

TURIU parduoti savo modemišką 
") kambarių mūrinį namą ir garadžių, 
m 10 akrų žemės, įskaitant piknikų 
laržą. Randasi 19 mylių nuo Chica
gos, prie C. B. & Q R. R. eina elek
triniai karai. Prie didžiosios gatves, 
neit augančiąme miestelyje, vienas 
blokas nuo stoties. Gera vieta pada
rymui pinigų tinkamam žmogui. Pl
ūgais arba išmokėjimais.

Tblefonuokit Lawndale 0311.
MR. NISLEY ' (

MOTINOS IR TfiVAI 
z $40 -- TIK $40 .

Pilnas kursas visose šakose beauty 
culture, water waving ir marcel wav- 
ing. Dienomis ir vakaraife. Profesiona
li asmeniniai nurodymai. Diplomas, 
Vietos. Po rUgsėįo 1, už mokslą im
sime $50. Jei jus įsirašysite pirm rug
pjūčio -81 dienos, jus galite pasinau
doti nupiginta kaina.

DORA FURUONG SCHOOL 
701-775 Transportation Bldg. Wabash 

259J5, S. W. kampas Dearbom- 
Harrison Sts.

3419 W. 61stPlace
2 augštų ir skiepas, nau

jas mūrinis namas, 2-5 kam
barių, garu šildomas, lotas 
35x125, didelis bargenas.

Kaina $12,000, pinigais tik 
55)000. a
HAMMANN MORTGAGE

& BOND ORG’N 
1922-1924 W. Chicago Avė..

Chicago, UI.

PARSIDUODA mediniai namai, pry 
•aky 3 flatai ir Storas ir užpakaly 3 
uimų namelis. Elektra, gasas, tele- 

’on, garadžius 2 mašinoms. Daržinė 
nalkoms ir anglims. Rendos gauna
ma $70.00 j mėnesį. Groserj (tavorų) 
andasi apie $2,000 vertės. Viską par
mosiu už $5,500. 1627 S. Morgan St.

DVIEJŲ aug&tų frame rezi- 
tencija ir kampinis lotas, gat- 
ės ištaisytos, gera vieta, elek- 
ra. Parduosiu} pagjiai, atsišau
kite tuojau.
M55 W. Pershing Rd. (39 St.)

PIRKIMAS. Mar
murinis na 

kambariai

Amerikos Lietuviy Mokykla 
3106 So. Halsted 8L 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Kriygveovstės, 
Stenografijos, Typ$writing, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Bplitipės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogljos, Oratorystės.

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

PRIVAIfiS AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25 

Jei nori turėt gerą (Urbą, tad ąteik 
r pasimatyk su mumjb. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiaada boto, 
visokio išdirbimo autoaMiMHn.
dus ir damą

Dinoms ir vidta-M*® Mb 
HBNSON SCHOOL OF 

1K07 Mtdfron
UOTORTMi

Tikri Bargenai
(1) 3metų mūrinis namas 2 

flatai po 5 kambarius, elektra, 
maudynės ir tt. Kaina tik $10,- 
500, įmokėti $5000. Brighton 
Parke.

(2) Biznieriai Nepraleiskite 
šios progos. Mūrinis namas su 
štoru be listo ir 4 kambariai 
užpakalėj, 2 flatai ant viršaus, 
visur elektra, maudynės, ce- 
ment. baisem/entas, skalbyklas

Gerbiamieji pirkėjai, mato 
Dėkite kreiptis pas mus ypa- 
liškai o mes užtikrinąm, jog 
pririnksime jum tinkamą na
mą. Mes turimė didžiąusį pa
sirinkimą namų vįsose dalyse 
Chicagoje. j *

, GERAS 
davimui 4 flatų, 
nas, po 5 dideli 
/anos, elektra ir cemento ba 
cementas extra lotas 30 pėdų 
Mūrinis garadžiuss dėl dviejų 
mašinų. Randasi arti Vienuo 
lyno. Atsišaukite pas savinin 
ką. 3125 W. 39-th St. ant 
ros lubos

DIDELIS BARGENAS, 2 
’ugštų, frame, 7-7 kambarių 
lamas. Gasas, elektra, toiletai, 
anos, rendos $50 į menesį.

Kaina $2,600.
3807 Emerald Avė.

zKreipkitės pas

sa. fabionasM

’ KODĖL MOKĖTI rendą 5 
Greitam pardavimui. Califor- 
nian dispo«ing 50X125 lotas 
2 flatų namas, rendos $85 j 
mėnesį, 4 karų garadžius, 
$6,500, matykite savininką 
6729 Morgan Str.

PARSIDUODA medinis na- 
nas gražiam Ciceros mieste 4 
r 6 kambariai, gazas, elektra, 
^anos ir kiti ( parankumai. 
■>arsiduodš labai pigiai. Atj
aukite 4917 W. 14-th St. Ci- 
ero, klausk L. Shvegzda
............ ....... 4

PARDAVIMUI per
3 flatų mūrinis namas, 7- 

7-7 kambarių, garadžius dėl 2 
žarų. Pagal Garfield (Blvd., ne-, 
oli Hąlsted St. Kaina $13,500.

Tel. Boulevard 1371

savinin-

(ĮhicagoJll.

809 West 35-th St. Chicago 
Tel. Boulevard 0774-0611

a

PARDAVIMUI 2 augštų na 
mas, didelis attic, didelė bar 
ne ir garadžius, 2 lotai, 50x12T 
gasas virimui, biznio apielin 
kėj, 1 blokas nuo gatveka 
rių. Bargenas 11129 So. Uticz 
Avė., MtGreen^ood, BĮ.

PARDAVIMUI — MAINYMUI
Keletas gerų biznies ir'apartmen- 

iniu namų pardavimui ar mainymui, 
u visoms bizninvs ir be; ką jus tu- 
ite mainyti? Ateik, rašyk, šauk.

S. SLONSKIS,
3401 S. Halsted St., 

Tel. Yards 224$

M


