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Nesusitaiko nė Rusijos klausi
mu, nė apie nepuolimo su
tartį.

Tarp delegacijos ir valdžios ap
sireiškę nesutikimai, kurie 
betgi esą jau sutaikinti.

! Talkininkų pasiūlymai busią 
sekami: '

į Jokios paskolos nebus duota 
Rusijai, bet bus pasiūlyta su
daryti internacionalinį konsor- 
tiumą, kuris finansuotų \preky- 
bą su Rusija ir kuris susidėtų 
iš firmų ir pavienių asmenų 
įvairių atstovaujamų šabų. Vo
kietija dalyvautų ikonsortiu- 

| me. Taipjau butų palikta vie
ta ir Jungt. Valstijoms, jei jos 
norėtų prisidėti. Tuo pienu pa
sidarytų ekonominė Rusijos 
kolonizacija, su gvaTantija, 
kad sovietų Valdžios autono
mija ir suverenitetas bus pil
nai išlaikyti.

Padalinimas prekybos bus 
taip padarytas, kad dalyvau
jančios konsortiume šalįs ga
lės pirkliati su ta dalimi Rusi
jos, kuri yra arčiausiai jų.

Ragina boikotuot Japonija Lietuvos žinios

GENOA, bal. 28. — Franci
jos delegacijos galva Barthou 
pereitą vakarą ilgai kalbėjosi 
telefonu su premieru Poincare,' 
Paryžiuje ir delei to pasikalbė
jimo šiandie pasakyta, kad 
Francijos oficialinis nusistaty
mas linkui atsakymo Rusijai 
tapo suharmonizuotas.

Barthou vyks Paryžiun.
. GENOA, bal. 28. — Didelių 
skirtumų nuomonėse apsireiš
kė tarp Francijos delegacijos 
Genoa konferencijoje ir Pary
žiaus valdžios ir Barthou pa
prašė premiero Poincare leisti 
jam porai dienų sugrįši į Pa
ryžių ir pasitarti apie padėtį.

Išrodo, kad prašymas tapo 
išpildytas, nes pusiau oficiali- 
nė agentūra Ilavas skelbia, 
kad Barthou ryto išvažiuos į 
Paryžių ir sugrįš į Genoa tiki 
sekamą seredą. Francijos de-Į 
legacija skelbia, kad pats Po-1 
incare nėra palinkęs važiuoti į 
Genoa. |

GENOA, bal. 28. — Įtempi
mas sentikių ir netikrumas 
viešpatauja Genoa ekonominėj 
konferencijoj.

Talkininkij ekspertų raportas 
apie stovį tarybų su Rusija 
tapo įteiktas politiniam subko- 
mitetui, bet yra priežasties 
manyti, kad net nė patįs eks
pertai neįstengė susitaikinti 
apci galutinas sąlygas, kokios 
turi būti įteiktos Rusijai. Yra 
taipjau galimybė, kad jei tal
kininkai nors ir susitaikins 
tarp savęs, tai jų sąlygas ru
sai galės atmesti.

Ikišiol vedamos tarybos apie 
padarymą nepuolimo sutarties 
parėdė tik tą, kad yra labai 
sunku parašyti tokią nepuoli
mo sutartį, kuri butų priimti
na visoms valstybėms.

Francija ir mažoji entęnte 
reikadaja pasilaikyti teisę vy
kinti padarytąsias sutartis pa- 
gelba ginkluotų puolimų, o Ru
sija atsisako pripažinti Rumu
nijos aneksavimą Resarabijos, 
tuo padarant Rusijos rubežius 
netikrais.

Lig tarsi tų dviejų klausimų 
neužtektų, premieras Lloyd 
George pakėlė dar ir kitus 
klausimus, būtent, visos Priro
pos Rusijos rubežius, duoda
mais suprasti, kad jie gali būti 
pakeisti, taipjau ir kontri
bucijos klausimą, kurį jis nori 
tuojaus apsvarstyti su talki
ninkais ir su mająja entente.

Yra priežasčių manyti, kad 
Francija griežtai atsisakys 
svarstyti kontribucijos ir ru- 
bežių klausimus Genoa konfe-1 rijoje gi jau pradeda suprasti, 

kad reikia draugiškai susitarti 
su Vokietija ir Rusija ir leisti 
a įsteigti tas dvi šalis, kas iš
eitų visiems, taipjau ir pačiai 
Franci j ai ant naudos.

Daugelis Francuos delegatų 
jau numato, kad jei vaakrų ša
lįs nekooperuos su Rusija ir 
Vokietija, tos dvi šalįs susivie
nys ir savo mlžinišku gyven
tojų skaičiumi nuolatos bus di
deliu pavojum Europos taikai.

Sprendžiama taipjau, kad 
Francijos kabinetas ragina pa
naikinti Rusijos-Vokietijos su
tartį. Bet to padaryti Barthou 
negali. Jis taip jau turėjo daug 
darbo aiškindamas premiero 
Poincare karingą prakalbą 
Bar-Le-Duc miestelyj, kuri pas 
visus paliko įspūdį, kad Fran
cija yra n (įsisprendusi veikti 

i viena. Tas sustiprino jautimą, 
kad Francija pati save izoliuo
ja nuo Europos.
Ką talkininkai siūlys Rusiaji.

Rusijos reikalais konferenci
jos subkomitetas šiandie svars
to galutinus talkininkų valsty
bių pasiulymus Rusijai. Tiki- 
mąsi, kad subkomitetas užgirs 
atsakymą, kuris pilnai išaiš
kins ką valstybės yra prisiren
gusios duoti Rusijai ir ko jos 
iš Rusijos laukia.

Visi keblumai dškįlo delei 
apsireiškiančios konfcrenci j o- 
je taikimos dvasios, kurios dar 
nepajiegia suprasti Paryžiaus 
valdžia, nors jai ir daroma pla
tus pranešimai. Paryžiaus val
džia yra po įtaka tų atstovų, 
kurie patįs dalyvavo kare ir 
nori galutinai prispausti Vokie
tiją, kad tuo išliejus pagiežą 
už Francijos aplaikytus dide
lius nuostolius. Todėl Poincare 
griežtai stovi už Vokietijos 
kontribuciją ir pilną atmokėji- 
mą Rusijos skolų.

Francijos delegatai konferen-

Howat vėl kalėjime.
PITTSBURGH, Kas., bal. 28. 

—Centralinės unijos pašalinta- 
sai Kansas angliakasių vado
vas Alexander Howat vėl tapo 
išgabentas Crawford pavieto 
kalėjiman Girard miestelyj. Jis 
yra nuteistas vieniems metams 
kalėjiman už paniekinimą teis
mo delei paskelbimo anglia
kasių streiko, nežiūrint teismo 
uždraudimo.

Vi'cė-prezidentas August 
Dorchy ir penki kiti pašalin
tieji unijos viršininkai (juos 
jjašalino centralinis unijos pre
zidentas Lewis delei jų nesu
tikimo atšaukti Kansas anglia
kasių streiko) irgi tapo areš
tuoti.

W. Va. angliakasiy bylos 
nagrinėjimas prasidėjo.

Pirmas prokuroro liudytojas 
klausinėjamas.

švedijos premjeras, sočia lis- 
tas HJALMAR BRANTING, 
galva Švedijos delegacijos Ge
noa internacionalinėj ekonomi
nėj konferencijoj. Jis vadovavo 
tomis šalimis,; kurios užprotes
tavo prieš talkininkų spaudi
mą Vokietijos delei jos pasi
rašymo sutarties su Rusija. 
('iMt šiaip mažosios neutralinės 
šalįs ' didelės įtakos ir balos 
konferencijoj neturi.

LONDONAS, bal. 28.— še
šių žymių Anglijos darbininkų 
organizacijų vadovų pasirašy
tas atsišaukimas, kviečiantis pa 
skelbti internacionalinį boiko
tą Japonijai, tapo pasiųstas 
darbininkų 'ir socialistų vado
vams visame pasaulyje. Tai 
paskelbė laikraščiuose tam tik
ro rusų reikaluose komiteto se
kretorius W. P. Caltes.

Atsišaukimas tapo pasiųstas 
“iš priežasties Japonijos ka
reivių Siberijoje papildytų ne
dorybių ir delei Japonijos po
litikos laikyti kareivius toje 
šalyje, nežiūrint savo duotų 
Washmgtone pažadų”.

Ko nori Klaipėdos
heimatbundininkai

Nepatogumai prie Vokie
čiu sienos

Partijos konvencija.
Vakar “Naujienose” klai

dingai buvo pranešta kad So
cialistų Partijos konvencija 
Clevelande prasidėjus vakar, 
bal. 28 d., tuo tarpu ji susi
renka tik šiandie, 10 vai, ryto.

Visi delegatai konvencijon iš 
Chicago® išvažiavo vakar va
kare. Chicagiškiai delegatai 
yra šie: nuo Socialistų parti
jos: Braustetter, Wilson, Col- 
lins; nuo partijai priklausan
čių svetimkalbių federacijų 
(sąjungų): lietuvių — A. Žy- 
montas, jugo-slavų—> Petrick, 
italų—Valcnti.

Dg. A. žymontas pasižadėjo 
kasdien pranešti “Naujienoms” 
žinių apie konvencijos darbuo-

Atideda 6c karterį.
CHICAGO. — Federalinis 

teisėjas Evans įsakė 6c karte
rio Chicagoj vykinimą atidėti 
iki gegužės 8 d., kad jis turėtų 
daugiau laiko peržiūrėti pri
duotus jam įrodymus ir išneš
ti savo nuosprendį apie 6c 
karefrio teisėtumą. 6c karferis 
turėjo būti įvesta nuo gegu
žės 1 d.

rencijoje. Ji negali suprasti 
priežasties Lloyd George ban
dymo praplėsti konferencijos 
veikimo dar net nepadarius 
sėkmingos sutarties su Rusija.

Daugiau to, yra abejotina ar 
net ir kitos šalįs panorės kelti 
Genoa konferencijos šiuos la
bai keblius klausimus.

Vienas dalykas yra tik tik
ru dabar, būtent, kad Lloyd 
George žingsnis nežiūrint ko
ki uo tikslu jis buvo padarytas, 
prisidėjo tik prie padidinimo 
sumišimo konferencijoje ir ko
kis nors spėliojimas apie kon
ferenci j ofe (ateitį pasidarė ne
galimas.

GIIARLESTOWN, 
bal. 28.
krasis nagrinėjimas West Vir
ginijos angliakasių bylos.

šiuo tarpu teisiamas yra tik 
vienas angliakasių viršininkas, 
Williaim Blizzard. Jis kaitina
mas valstijos išdavystėje. Kiti 
bus teisiami jojo bylai užsi
baigus. - ; L

Jury jau išrinktas ir šiandie 
prasidėjo prokuroro liudytojų 
liudijimai. Pirmuoju liudyto
ju buvo unijos narys J. F. 
Stehvart, kuris liudijo, kad 
“Mother” Jonės bandė atkalbi
nėti angliakasius nuo žygiavi
mo ir ragino juos grįšti namo. 
Bet juos sustabdė distrikto pre
zidentas Keeney. Jis taipjau 
liudijo, kad jo lokalus paskyrė 
$6<X) slaptam tikslui ir pavedė 
juos išleisti iždininkui. Iždi
ninkas gi pasakęs: “Aš tuos pi
nigus išleisiu, bet jus turite 
spėti ką su jais padarysiu”.

W. Va., 
šiandie prasidėjo* ti-

3 angliakasiai užmušti.

Partedely - 
Pirmoji Gegužės.

S. VII Rajonas rengia 
apvaikščiojiiną Darbi- 
Š Ventės — Pirmosios 

Mildos

didelį 
ninku 
Gegužės panedėly,
svet., 7:30 v. v. Įžanga dy
kai. Be prakalbų bus ir mu
zikali® programas. Visi 
darbininkai kviečiami daly
vauti Darbininkų Šventės ap- 
vaikščiojime.

APOjLLA, Pą., bal. 28. — 
Trįs angliakasiai liko užmušti 
ir vienas sunkiai sužeistas, ka 
da įmesta bombą į Kiški Coal 
Co. Pcterson kasyklos namą. 
Visi jie nėra organizuoti an
gliakasiai ir lodei neprisidėjo 
prie streiko. Jie visi miegojo 
name laike eksplozijos. Užmuš
ti Stanley Meilke, Andre w 
Bornak ir Frank Rjidgaki, su
žeistas Frank Cogaski.

RYGA, b. 28. — Vokiečių 
rateliuose paskelbta, kad nuo 
gegužės 1 d. prasidės tiesiogi
nis susisiekimas aeroplanais 
tarp Karaliaučiaus, 
Maskvos.

Prusijos ir

Rusai nuteisė komunistus 
kalėjimam

MASKVA, bal. 28. — Vy
riausiu revoliucinis tribunalas 
nuteisė keturias žymius komu
nistus kalėj iman už tai, kad jie 
melagingais skundais ir perse
kiojimais privedė nepriklausan
tį komunistų partijai techninį 
ekspertą prie nusižudimo. Tai 
yra persergėjimas tūliems ko
munistams, kad jie nekliudytų 
Lenino politikai kviestis ekspor
tus ir duoti jiems atsakolmin- 
gas vietas, nežiūrint jų parti
nių įsitikinimų. Bylą prieš 
uos komunstus vedė pats tri- 
junalo prezidentas V. Krylen- 

ico.
Byloje buvo įrodyta, kad V. 

Jldenberger, inžinierius ir ve
dėjas Maskvos vandens per- 
vadų, buvo priverstas nusižu
dyti delei persekiojimo tų ko
munistų, kurie nenorėjo, kad 
tokioj atsakomingoj ir augštoj 
vietoj butų nekomunistas.

BUVĘS FRANCIJOS PREZI
DENTAS MIRĖ.

PRAYŽIUS, bal. 28. —šian
die po piet nuo influerižos pa
simirė buvęs Francijos prezi
dentas Paul Deschanel.

Jis buvo išrinktas parlamen
to Francijos prezidentu 1920 
m. ir nepaprasta didžiuma bal
sų sumušė • buvusį premierą 
Glcmenceau. Gabus politikas, 
rašytojas ir kalbėtojas, laimė
jęs tą augštą vietą,, neišlaikė, 
jo nervai suįro ir jis buvo lai
kinai pamišęs. Delei to jis 
turėjo trauktis iš prezidentys
tės. Jis rezignavo rugsėjo m., 
1920 m., taigi tik kelis mėne
sius prezidentu išbuvęs. Pas
kui jis betgi pasveiko ir sau
sio 9, 1921 m. jis vėl sugrįžo 
senatan ir pastaruoju laiku bu
vo narys senato užsienio rei
kalų komiteto.

Jieško pinigų ex-karalienei 
Žitai.

(PARYŽIUS, bal. 28. — Ex- 
karaiienės Žilos išlaidos vis 
dar neduoda ramumo talkinin
kų ambasadorių tarybai. An
glija siūlo, kad penkios atsiski- 
ruslios nuo Austro-Vengrijos 
valstybės kiekviena mokėtų 
kasmet po 50,000 auksinių 
frankų ($10,(XX)) ex-karalie- 
nės užlaikymui. Bet manoma, 
kad tos valstybės, ypač Rumu
nija griežtai tam pasipriešins. 
Tad kartu kalbinama ir Ispa
nijos karalių Alfonsą duoti 
pensiją ar visai užlaikyti Žilą.

Plėšia bažnyčias.
MASKVA, b. 28. — Paskilbu- 

si katedra Troickaja Lavra, 
ties Petrogradu, tapo apiplėšta 
ir paimta jos visos vertenybės. 
Daugelis kitų bažnyčių irgi api
plėšta.

Paimtosios brangenybės sie
kia tonus sidabro, šimtus sva
rų aukso ir skrynias perlų ir 
deimantų.

i i, uit, ■ JwlU.-4.iki.JU,

PDJIfiU KUB6AS
Vakar, bal. 28 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne kaip
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai« 
tonva Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... IHc
Belgijos 100 frankų ..........   $8.44
Danijos 100 frankų ........... $21.28
Finų 100 markių ..........    $2.11
Francijos 100 lirų ...........  $9.16
Italijos 100 lirų ................... $5.29
Lietuvos 100 auksinų ......  3flte
įlinkų 1M .... .........
Norvegų 100 kronų ........... $18 84
Olandų 100 guldenų ........... $38.17
Švedų 100 guldSnų ........... $25.95
Šveicarų 100 markių ....... $19.45
Vokietijos 100 markių ........... 36c

I. W. W. nariai jau Rusijoje.
SEBEž, Rusijoj, b. 28. —Pir

masis būrys Amerikos I. W. W. 
narių jau atvyko į Rusiją. Jie 
praleis savaitę laiko Maskvoje, 
o paskui važiuos į Siberiją 
vesti ir (Urbti Win. D. Hay- 
Wood gautose kasyklų, gele
žies ir ūkių koncesijose.

KLAIPĖDA Ėsk. Ryšy 
taip trokštama Klaipėdos pirk
lių heimatbundininkų prekybos 
sutartim su Lietuva, jūsų ko
respondentui pavyko sužinoti, 
ko Klaipėdos heimatbundinin- 
kai ręikalauja Klaipėdai ir ką 
siūlo Lietuvai. Klapėdos hei- 
matbundininkai reikalauja:

1. (Laisvo tranzito per Lie
tuvą žaliajai medžiagai iš ki
tų kraštų ir Klaipėdos pre
kėm® į kitus kraštus.

2. Prisidėjimo prie uosto sta
tymo ir esamojo uosto išlai
kymo. Lietuva prekėms, ei
nančioms per Klaipėdos uostą 
į Lietuvą, skiria mažesnius ta
rifus, negu prekėms, einačiom 
per Karaliaučių ir Liepojų.

3. Į’sitaisymui tranzito rei
kalui tiesaus susisiekimo lini
jos Lauksargė-Šiaulnai ir ati
davimo to gelžkelio statymui 
koncesijos Klaipėdos 
bandininkams.

4. Laisvos pasienio 
per 25 kilometrus iš
kitos pusės ir laisvo davimo tam 
tikslui kortų.

5. Laisvės Klaipėdos krašto 
šmugclninikams ir heimatbun- 
diininkaĮns prekiauti Lietuvoj.

Lietuvai siūlo:
1. Naudoti Klaipėdos uostu 

ir laisvą bemuitinį tranzitą Lie
tuvos prekėms per jį ir

2. Laisvę Lietuvos prekybi
ninkams ir pramonininkamK 
verstis Klaipėdos krašte.

su

heimat-

prekybos 
vienos ir

Pasitarimai su Vokiečiais 
dėl vagonų.

KAUNAS. E. Nesusipratimai 
dėl vagonų taip Lietuvos it 
Vokietijos išspręsti bus su
šauktas Lietuvos ir Vokiečių

Karaliaučiui  j.

Kybartai Ek. kovo 27 d. ve
žant iš užsienio atėjusias pre
kes į sandėlį ,važiuojant per 
gelžkelį, ant vieno vežimo su 
geležinėmis prekėmis, užlėkė 
manevruojantis garvežį®. Veži
mas su prekėmis sumuštas į 
gabalėlius. Arkliai ir vežikas, 
kuris buvo pakliuvęs net po 
garvežiu kaž kokiu stebuklin
gu budu liko sveiki. Del tos 
priežasties uždarytas kelias 
privažiavimui prie sandėlių ir 
tokiu budy, bent pusė įvežamų 
per Virbalio muitinę prekių ne
galės būti įleistos Lietuovon, li
gi bus susitarta su Vokietija, 
dėl padavimo prekių prie san
dėlio gelžkelio vagonais.

šmugelis eina.

VEV1RŽĖNAI Ek. Nors sie
na jau tvirčiau apstatyta, vis 
tik šmugelis eina, nes pirmoji 
linija dar nėra gana tankiai ap
statyta. Kartą per sieną per
ėję šmugelninkai jau randa pa
slapty kelių per tamsius miš
kus.

Ypatingai gabenamas spiri
tas, dažniausiai yra metylalko- 
olis. Jau daug Klaipėdos pi
liečių nusinuodijo tais nuodais. 
Dabar norima ir mus nubaigti. 
Metylalkoodis yra malkos spi
ritas. Klaipėdoj gaminamas ir 
labai nuodingas, bet pigesnis 
už paprastą spirtą. Tuo budu 
šjmfugdlninkama galima dįau-

SKRIS APIE ŽEMĘ.

LONDONAS, bal. 28. —Maj. 
W. T. Blake paskelbė, kad jis 
bandys skristi apie visą žemės 
kamuolį. Jis išslkrisiąs gegu
žės 31 d.

Dvi savaitės atgal užsimušė 
bandydamas savo aeroplaną 
Ross SmitK kuris irgi buvo 
pasdrįžęs skristi apie žemę ir 
jau rengėsi tai kelionei.

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino'Naujienų čekių augštą t atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

* NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
< .......... . ...

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Hakted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., , Tel. Pullman 0659

J
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ATŠAUKIMAS. į

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
„ Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

< --- ----- —----------------------------------/

Aukščiausia Laipsnis 
Pieno Patarnavimo

m a?

Apimtas kiekvienos sanita
rės sargybos - aukščiausios, 

sveikatai teikiančios vertybės.
Bordeno pienas, tai yra ide- 

liu pienu jūsų augantiems vai
kučiams.

Galime jums patarti, kad 
pašauktumėt musų atstovą,

paaiškinimui šio patarnavimo, j

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

FRANKLIN 3110 ,.u

Del Westo opešelų.
Vakar “Naujienose būva pa

talpintas ‘^Pranešimas Dėju
siems Pinigus Spešelams.”

Tas pranešimas Naujienų 
Redakcijai buvo prisiųsta per 
paštų. Dabar pasirodo, kad to 
pranešimo siuntėjas, kas jis ne
būtų buvęs, klaidingai pavar
tojo vardą ir adresą kurs po to 
pranešimo tilpo, būtent John 
G. Kakovsky, 3313 S. Union 
Avė. Pasirodo, kad tuo adresu 
tokio žmogaus nėra, bet ten gy
vena Ignacas Katauskas, kurs 
niekad tokio pranešimo nebuvo 
rašęs ir nebuvo siuntęs Naujie
noms. čia kas nors ant jo 
tyčia padarė “šposą’*.

Ponas Katauskas sako duo
siąs $10.00 tam, kurs nurodys 
tą žmogų, kurs tokį šposą ant 
jo iškirto, parašydamas į Nau
jienas tą melagingą pranešimą.

JOHN KUCHINSKAS
LETHVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo motge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

ordinarninkų gyveni
Ordinarijas gaunam 

avi-

Pavasarinis Balius
Dr-stės Susivienijimo Brolių Lietuvių 

, . * * Atsibus

Ned., Baland.-April 30,1922
DIEVO APV. PAR. SVET., 

prie 18 ir Union Avė. 
Pradžia 6-tą vai. vakare.

Įžanga 35c. ypatai.

TRYŠKIAI (Telšių ap.).-
Sunkus musų dvaro, Pabla 

vieš, 
mes.
rugių 40 p., miežių 30 p
žų 20 p., ir 200 auk. Dirbam, 
nežinodamj jokių valandų. Mo
terys privalo dirbti 50 dienų 
dykai. Kurui gaunam žabų, 
bet žabais duonos juk neiš
kepsi. Na, tai ir gyvenk, kad 
nori.

(Apgarsinimas)

Harringtono kredito 
riams.

Saugumas
Saugumas depozitorių pinigų, visuomet yra 

statoma pirmon vieton ir apkalbama šio banko vir
šininkų. * 1 .

Ir jie stovi už tai — daro saugumų tikrai pa
dvigubindami — yra po saugia valstijos ir Chicago 
Clearing House Associacijos priežiūra.

Dvidošimtis metų saugume ,gero bankinio įstei
gimo kaip Stock Yards Savings Bank, kaipo viena 
tvirčiausia finansinė institucija visame mieste.

Clearing House Bank

The Stock Yards SavingS Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, IHiii&s.

j

7.'
I AIVA f fiRTFęAtP^° i Klaipėdą .... . .......$107.00
LAIVflMJniLCj piliavą SI 0650, į Liepojų $107.00
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti j Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog j Piliavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepojų, Ham
burgą, Tilžę, Eidku- 
nus ir visus kitus 
portus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon^ o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

UTHUANIAN TRAVEL BUREAU =aXaau)
136 East 42-nd St., (Dep. V) NEW YORK, N. Y.

DOVANA
Kas prisius mums 
10 gerų antrašų 
savo pažįstamų ža
dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar pasi
traukt gimines, 
tasz apturės pui
kią dovaną.

Išgaunant pašpor- 
.< tus ir taksų paliu- 

dinrvus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 

*ir palydime ant lai
vo. Prirengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
ltines iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei-

10-ts Metų 
Sukaktuvių

PRAKALBOS! PRAKALBOS1!
Nuo Laikų Maižiešiaus iki Laikų Kun. Garmaus 

Toje Tomoje Kalbės 
PIUS DUBICKAS ' i.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St_____ _

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3676 '■

Su Harringtono notų' rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
są ir atsineškite su savim 
notas. Kreipkitės dieną nuo 
2 vai. iki 5 vai. miesto ofisan 
611 Union Bank Building, 
25 N. Dearborn St., o vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. “Nau
jienų” ofisan, 1739 South 
Halsted Street.

K. S. Jurgelonis &< Co., 
Stock & Bonds, 

25 N. Dearborn St.

KURSAS MARKiy 
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai

1,000 Markių $4.20
5,000 Markių 22.00
10,000 Markių 41.50

Ant didesnių sumų speciališkai 
žemos ičainos. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon į trumpiausį laikų. 
Parduodame laivakortes į ir iš 
Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

raudasi ant kampo 63rd ir Hal
sted gatvių.

Subatoj, Balandžio 29, 1922 M.
1 7:00 vai. vakare.
Malinausko Svetainėje, kampas 19-tos ir Halsted gatvių , »

Šitos prakalbos bus vienos iš svarbiausių nes bus duodamas atsakymas kun. Garmui ant jo begėdiškų 
šmeižtųz Lietuvos progresyvės visuomenės ir bus aiškiais faktais priparodoma, kad tikrieji Lietuvos priešai 
yra ne bedieviai kaip kad kun. Garmus, kad sako, bet tie kurie Kristaus vardu “šmugelį” varo ir Lietuvos 
liaudį nori laikyti tamsybėj ir priespaudoje.

Nepraleiskite nei vienas šitų prakalbų, nes šitose prakalbose dazinosite kas yra Lietuvos priešai, o kas 
yra draugai. Prie įžangos tikieto į šitas prakalbas bus duodama dykai knygų vertės 50 centų.

Įžanga tik 15 centų, padengimui lėšų. Kviečiami visi gausiai atsilankyti.
.D 1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

• - • • • ' V > >•-: ; ? ■.................  .i k ; ... ■ • < . . :« . ........................... 
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Visi, kas tik gyvas į šias prakalbas.i

Išgirsite ko negirdėjote nei nesitikėjo-

te.

Kalbės šiandien, bal. 29 d., / 
Pradžia 7 vai. vak.
MELROSE PARK,

Igno Vaičiulio svetainėje, kampas 23-ios ir Lake St.
Ryto ,bal. 30 d., North Sidej, 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,

1822 Wabansia Avė., Pradžia 2 vai. po pietų.

St. Seimo Nariai
i KAP. LADAS NATKEVIČIUS 

MOK. BALYS ŽYGELIS \

Lietuviška Vakarienė
Išleistuvėms Geležinio Vilko organiza

toriui kap. Ladui Natkevičiui ir 
mok. Boliui Žigeliui

Rengia
Susiv. Amerikos Lietuviai Ex-Kareiviai

Kviečia Komitetas.

MILDOS SALĖJ, 
3138 So. Halsted St.

Utar., Gegužio 2,1922
* Pradžia 8:30 vai. vak.

Įžanga tiktai vienas doleris ($1.00) 
Tikietus nariai pyniavoj a ir prie durų.

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 

1-mai vai. po pietų.

Tel. Lafayette 0238.3827 Archer Avė
■ ■ ■■■■ m ■ ■»■■■■

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

už

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

V. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.; Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago. 
TeL Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

•<

1811 Recter Building
79 West Monro e Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3208 So. Halsted St.

Yards 1015. VaL: 6 iki 9 vaL

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St, 

Room 479 
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su • giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pii-kta pas The 
Koyal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago.

325 Second Avė., So. Minneapolis.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Sidc, geriausia dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Divisiąp St. Chicago, III.

Apvaikščiojimas ir KoncertasV

K-

Pradžia 3 v. po pietų Koncertas prasidės 5 vai. vak. pagal naują laiką

Rengia Draugystė Lietuvos Kareivių Cicero, III.

Neri., Balandzio-ApriflO, Lietuvių Liuosybės 
Svetainėje, 

14th §t. & 49th Court, Cicero, III./
--

Koncertas bus labai įdomus, nes dalyvaus garsiausi Chi- 
cagos solistai ir chorai: “Birutes” vyrų ir merginų mišrus 
choras, ir didžiausias Lietuvių Mišrus choras. Solistė ONA 
POCIENĖ, POVYLAS STOGIS ir kiti gabus artistai.

Kviečiame draugystes, kliubus ir pavienes ypatas daly
vauti parodoje ir koncerte. Įžanga vyrams 50c.: merginoms 
35 centai. Kviečia Komitetas.
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Dabar Geriausias Laikas
Pasiųsti pinigus Lietuvon kol

Dar žemas kursas
Išduodame draftus ant Lietuvos Bankų ir kitų šalių,

Doleriais ir auksinais
ATEIKIT ŠIANDIEN I §1 BANKĄ

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000.00 -

Turtas virš $2,200,000.00

Tvirtumas ir saugumas 
UNIVERSAL STATE BANKO

Yra pilnai užrekorduotas laike 5 metų savo gyvavi
mo. Miesto ir valstijos valdžios laiko savo pinigus 
šiame Banke.
Tas liudija geriausį šio Banko stovį, ir visiems duo
da pilnų užsitikėjimą. Kviečiame ir Tamistą įgyti 
šio Banko knygelę.

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

Plonu ledu
Vaikščiojimas

Daugelis vyrų, taipgi moterų apsvarstę 
vaikščioja plonu ledu šiose šiltose dienose, 
taip, kaip daugelis darė pereitą žiemą. Nie
ko tokio tvirto po kojoms neturėdami — be 
finansinio fundamento.

Jus negalite paskirt tiek daug pinigų sa
vo uždarbio praleidimui, kas gali j pavojų 
ateityj įstumti, arba savęs ir savo šeimynos 
apsaugojimui.

Pradėk taupymo accountą šiandien — 
šioje tvirtoje, parankioj vietoj institucijoj.

8„, IR UŽTIKRINTAS SAUGUMAS ANT O 
AUKSINIŲ PIRMU MORGlClAUS BONU O /o

Cemento pramonė nuolatos ir greitai auga ir reikalinga yra 
daugiau pinigų padidinimui gamybos ir tuo budu dar labiau 
padidintų pelną.

Ji yra tai teisinga, gera propozicija dėl turinčių invcsttavi- 
mui pinigų žmonių. — Neparduodame akcijų o ‘tiktai origi
nalius. , ,

AUKSINIUS PIRMO MORGlGlAUS BONUS,
kurie neš jums 8% ir užtikrins saugumą jūsų pinigams.
* ”*

Ateikite ir leiskite viską jums išaiškinti. Nurodymai 
investoriams ant pareikalavimo. .

GROVER T. COOK & CO.
1263 N. Paulina Street, (Room 414)

z

Pinigus i Lietuvą
mes pristatėm greitai ir pigiai lį visas dalis Lietuvos per musų ko
respondentą, didžiausį banką Lietuvoje.

Norėdami siųsti pinigus į Lietuvą išpildykite žemiaus padėtą 
blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu, arba money order 
ir mes atliksime visą darbą.

KIMBARK STATE BANK
10758 Michigan Avė., Chicago, III.

(Priims pinigus Lietuvoje)
Pilnas Vardas ............................................................. .............. -..................
Rėdyba ..... -r.................................................... Valsčius .......................................................

Paštas ................ i.... ................................ Kaimas .......... ....^............... .....

• (Siuntėjo Adresas)
Pilnas Vardas ........................................ .............. ............. ............................
Adresas ..........-....................................................-— -.................-..........
Miestas .............._.............................. Valstija .......... ..................................
$.......................... ..... Auksinais *.........................................

Raseiniai.
Raseinių apskrities Z. U. 

Darbiu. Prof. Sąjungos Valdy
bos iniciatyva kovo m. 25 die
ną buvo sušauktas miesto dar
bininkų visuotinas susirinki
mas. Dieriotvarkė:' 1) Rasei
nių miesto darbininkų prof. 
sąjungos skyriaus įsteigimas; 
2) brangenybes klausimas; 3) 
butų klausimas ir 4) klausimai 
ir sumanymai. Miesto skyriaus 
nutarta išteisti ir išrinkta 

ba iš 5 narių ir
2 kandidat \Del antrojo klau 
simo po kf ų ginčų priimta 
vienu balsu i rezoliucija: Ra
seinių miesto darbininkų prof. 
sąjungos skyriaus visuotinas 
sususirinkimas kovo 25 dieną 
drauge su Ras. apskr. ž. u. d. 
pr. s. Valdyba pažymėdamas, 
kad, valdžiai leidus išvežti da
lį maisto produktų užsienin, 
paskutiniu laiku kasdien kyla 
bulvių, duonos ir mėsos kai
nos; kad vietos mėsininkai at
sisakinėja pardavinėti mėsą 
vietos gyventojams ir dideliais 
transportais siunčia ją kitur; 
kad taip pat daro įvairus spe
kuliantai su bulvėmis, kurias 
vagonais ar botais transportuo
ja užsienin; kad į šitą padėtį 
visai neatsižvelgia vietos savi
valdybės ir valdžios organai ir 
dėl to gręsia rimtas maisto 
trukumo ir brangenybės pavo
jus, nuo kurio pirmoj eilėj tu
rės nukentėti darbininkai, tar- 
nautojai ir valdininkai,, — nu
tarė: 1) kreiptis į St. Seimo 
Socialdem., Socialistų liaudi
ninkų demokratų ir Valstiečių 
Sąjungos frakcijas ir reikalau
ti, kad valdžia nustotų davinė- 
jus leidimus maisto produk
tams išvežti užsienin; 2) kreip
tis j vietos savivaldybas ir val
džios organus, kad butų tinka
mai tvarkomas iš miesto mais
to išvežimas, ypač bulvių,' duo
nos ir mėsos ir 3) Reikalauti 
iš Raseinių miesto Valdybos, 
kad ji tuojau sušauktų miesto 
tarybos posėdį įuo kląusimu 
pasitarti, kad gfrliffta butų su
rasti tinkamų priemonių.

Po rezoliucijos pasirašyti 
įgaliotos skyriaus ir centro 
valdybos. — J. GI.

Taip labai skaudėjo, kad 
turėjo gulėt lovoje,

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

kančias.

Iron Mountain, Mich. — “Turėjau 
baisius skausmus kas mėnuo ir tuo^e

laikuose turėjau 
eiti į lovą iš skan
ino atžvilgio. Pa
mačiau jūsų pa
garsinimą laikra
štyj ir pradėjau 

' imti Lydia E.
Pinkham Vegeta
ble Compound su- 
geriausiomis pa
sekmėmis. Dabar 
galiu dirbti visą 
dieną laike mano 

panaudoti šiuos faktusligos. Galite _ ____________
kaipo paliudijimą ir aš rekomenduoju 
Vegetable Compound savo drau
gėms“. — Mrs. A. H. GARLAND, 
218 E. Brown St., Iron Mountain, 
Michigan.

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

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

NAUJIENOS, UfilOgO, UI

į MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠĘJRKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119-J

4 ’ *’•' t* ••’k i' /

Telefonai:

KAS SIUNČIA PIGIAUSIA 
LIETUVON PINIGUS?

PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Peoples Stock Yards State Bankas yra didžiausias bankas visoje pietinėje miesto 
dalyje. Jis turi susineŠimų su Didžiausiu banku Kaune. Taigi persiuntime pinigų 
Lietuvon jis yra pasirįžąs duoti jiiins kuogeriausį patarnavimą. Siunčiami pinigai 
per šį banką norintiems gali 4nit išmokami Kaune (Suvienytų Valstijų (doleriais. Tie, 
kurie gyvena ne Kaune, o nori gauti pinigus doleriais, privalo asmeniai atvykti į 
Kauną. Pirm negu siųsit pinigus, pažiuiįėkit į musų Pinigų siuntimo kursą. Tūks
tančiai patenkintų musų kostumerių siunčia pinigus per šį stiprų banką, kodėl ne jus?

Parduodame Laivakortes
Lietuvon ir iš Lietuvos žemiausiomis kainomis. Mes įprižiurėsim jūsų pasportą, 

bagažą ir reikalausim Jkad jis butų apdraustas nuo dingimo! kelionėje.

PONAS JUOZAS J. SEDEMKA. kurį Tamista be abejo, 'pažįstat^ linksmas laukia 
Tamištos teikti įvairių informacijų (Patarimų). Mes manome, kad mjisų patyrimas 
bankų pramonėje per 25 metus ir musu turtas, kuris skaitoma suvirš. 15 linilionų dole
rių, be abejones, duos Tamistai ganėtiną garantiją.

3% ant taupymo. Pradėk taupyti nuo vieno dolerio.

Peoples Bank
Ashland Avė. Cor. 47th St

Didžiausias Bankas ant Kampo

po Valdžios Priežiūra.

Turtas suvirs 15 milionų dolerių

Greičiau, negu 
Laivu ar Traukiniu

Per šio banko Pinigų Siuntimo Skyrių, galite pasiųst pinigus 
Lietuvon taip lengvai, kaip kad perkat kasdieną iš groserio reik
menis. Musų specialis paštu sutarimas užtikrins tamista grei- 
čiausį pinigų Lietuvon pristatymą, o jei norėtumėt visai greitai, 
mes galime pasiųsti telegramų arba kabeliu į dvidešimts keturias 
valandas! Greičiau negu laivu ar traukimu!

Nepamirškite savo giminių Lietuvoj. Siųskit jiems ant vi
sokių reikalų. Tas palinksmins, o kartais gali būt tikra pagelba. 
Užtikrintas persiuntims ir žemos kainos.

Musų Pinigų Siuntimo Skyrius taip įrengtas, kad galime at
likti visokiausius užrubežinius reikalus. Mielai geidžiame ma
tyt jus naudojantis šiais moderniškais parankumais.

Užsimokėkit taksus, gaso ir elektro šviesos bilas pas mus.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th St.

Šiandien bankas atdaras visą dieną iki 8 vai. vak. 
Seredos vakare nuo 6 iki 8.

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 

•ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.
i, “Visokis Lumberis”
Morgan Park Lumber Co.,

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

sa-

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja 'prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

J^DR.HERZMAN^B
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. G. M.
Praktikuoja 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr, Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

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

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

3814-16 RooMvelt Rd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

X«L ledtte «MU

Ogi Clevelando Rea ir Informacijos 
Biuras 1000 Auksinų už $3.95 K Da
bar Lietuvoj pavasario reikėjams 
kiekvienas nori iš Amerikos nu 
vo giminių gauti pinigų ir kadaVsių-
si/ijiems, tai siųsk per musų Biurą. 
Mes siunčiam pinigus ir laivakortes 
parduodam. Pinigų kursas pradeda 
kilti, nelauk kol pakils, bet siųsk tuoj, 
Išpirk savo mieste money orderį ar 
bankavą čeki ir prisiųsk mums, o 
Lietuvoj pinigus gaus į 28 dienas. 
Musų antrašas yra šis:
CLEVELAND REA IR INFORMA

CIJOS BIURAS,
1419 E. 21 St., Cleveland, Ohio.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedel. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St„ Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam

’ WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St„ Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

| CHICAGO, ILL.

'OUBUIlIlIlkMIlIlIlIlIU ■ ■ ■ HBHJULMM BJLUV

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

DR. C. Z. VEŽEUS
Lietuvis Dentistai

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

a/
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Ųisimokijimo kalnai 
ilcagoje — paštu: 
Metanu

“KAIRIŲJŲ” BLAŠKYMUS.

Chicagos žydų dienraštis 
“Forverts” praneša, kad “kai
riųjų” eilėse kilęs naujas sumi
šimas ir audra. Tų sumišimų 
sukalęs patsai vyriausias “kai
riųjų” lyderis, taip vadinamos 
“Darbininkų Partijos” pildo
mojo komiteto galva Ludvigas 
Lore. Savo partijos oficiali- 
niame organe Lore, būtent, į- 
dėjęs straipsnį, kur jis propo- 
nuoja partijai dėtis ne prie 
mak'Sviskio komunistų t. v. Tre
čiojo Internacionalo, bet prie 
socialistinio Vienos Internacio
nalo. “Kairiųjų” nuostaba 
esanti tuo didesne, kad jie ma
nė iki šiol, jog jie jau priklau- 
sų Trečiajam Internacionalui.

Taigi mat. Atskilę nuo socia
listų ir bandę kurti komunistų 
partijų, bet nieko nesukūrę, o 
tik tarpusavy j; susiskaldę į į- 
vairiais vardais .grupes ir ta
riamas “Darbininkų partijas”, 
tie “'kairieji” elementai visai 
pametė takų ir nebežino nei 
kių- jie stovį, nei kurion pusėn 
savo žingsnius kreipti. » Tik 
vieno dalyko jie dar nepametė, 
būtent: niekinti ir šmeižti so
cialistus, kurie nesimėto į šalis 
kaip vėjo blaškoma vejag«$a, 
bet ištikimi socializmo princi
pams ėjo ir eina prie siekia
mojo tikslo. Ateis betgi lai
kas, kad tie kairieji pamatys 
savo klaidas ir sugrįš prie tų, 
kuriuos jie dabar kolioja, idant 
vėl bendrai veikus socialistinį 
darbų.

pabaudos vykinimų, prisiųsti 
bylų jis siunčia bylų ir kartu 
savo raštą, kuriame aiškina, 
kad jau pabauda esanti įvykin
ta. Ministerija, gavusi 'tokį 
raštų, kad jau pabauda įvykęs 
faktas ir gi pasielgia gudriai^ 
deda savo rezoliucijų 18 lapkr. 
“byla skaityti likviduotų” ir 
pasiunčia <tų rezoliucijų Drau
geliui. Pastarasis, ‘gavęs tą 
rezoliucijų, gruodžio pradžioj 
susodina darbininkus kalėji
mai! ir įvykina pabaudų.

'Gruodžio men. 19 dienų 
1921 metų socialdemokratų 
frakcijos pastangomis buvo pa
inios uotas iš belaisvių stovyk
los sąjungos pirmininkas A. 
Raišys. x

juodųjų klerikalų govedų CJii- 
cagoje, ramiai, bet tvirtai už
imdami jos pozicijas ir sutvir
tindami jas žengia progresy
vioji armija, nešdama pergalė
jimo vėliavų pirmyn.

Šios armijos vadai nevartoja, 
nei šmeižtų, nei niekinimų nei, 
apgaulingų būdų, bet grynais,* 
šaltais faktais parodo, kad jau; 
mes gyvename dvidešimtame^ 
amžiuje ir jau daugiau nebe-' 
grįšime į tuos laikus, kada; 
klerikalai viešpatavo ir varto
jo inkviziciją visur, kur tik 
šviesos spindulėlis blikstelėda

vo. Klerikalų vadai dar ban
do statyti savo tvirtoves ant 
supuvusių pagrindų, d,elto, tik 
veltui savo energiją aikvoja. 
Jos byra ir griūva savaimiai. 
Klerikalų šukavimas yra ioks 
lygiai, kaip mažo vaiko, kuris 
eina į tamsų kambarį su dide
le baime, ir idant tą savo bai
mę kaip nors užtrenkus., jis 
ima garsiai rėkti. Tas pats yra 
ir su musų Iklerikalaiš: jų šu
kavimas apie savo laimėjimus 
yp j M pas tangos patiems save 
apgauti, žodžMi, yra biotfas.

—Vincas.
...................  »«>■ .................. . ■■■i-—

Vidurių ligos.

Kas pasakyta apie karštinę, 
tą patį galima pasakyti apie vi
durių ligas, ypatingai, kruviną
ją trydą arba gielę, kuri kas 
vasara tieką vaikų nusmaugia. 
Priežastis, sėkmės ir apsisau
gojimo budai tie patys ką ir 
karštinėje.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

VIEKŠNIAI (MAŽEIKIŲ AP.)

•fe

Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui ....

Lhlcagoje per nešiotojom 
Viena kopija .. -

Savaitei . .....-...............—
Mėnesiui -------------------

$8.00
4.50
2.26
1.75
1.00

- 8c.
18c.
75c.

Šis Tas iš Lietuvos Darbi= 
ninku Profesinio Judėjimo

■ -

Botagas.
Suvienytose Valstijose na Chicagoj 

paštui
Metams . -    $7.00
Pusei metų .......................... —- 4-0u
Trinu mėnesiams  ...............— 2.00
Dviem mėnesiams ..... 1-60
Vienam mėnesiui _ .....  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginu)

Metams _________________ , $S.OO
Pusei metą------------------------4.50
Trims mėnesiams 2.26

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu. ,

(Pabaiga)

Artinosi pavasaris, ypač 
svarbi darbininkams Jurginių 
diena. Sųjungos valdyba rūpi
nosi sušaukti visuotinų)j sąjun
gos narių susirinkimų. Komen
dantas su davimu leidimo vis 

vilkino. Jau praslinko keli 
prašomieji terminai visuoti
nam susirinkimui. Praėjo ir

gynėju ir iš sumuštojo žodžių 
parašė skundų, bet ar kas iš to 
išeis tai nežinia, bent ligšiolei 
nieko nesigirdi. Reikia tik pa
žymėti, kad tas pats mušeika 
KaŽHi uskas laiii>inį$£Ū 

dinnkauja perkeltas iš Rokiš
kio į Obelius ir, tur būt, toliau 
tebevartoja šampo’lų ir kitus

Apžvalga
KRIZIS RUSIJOS KOMUNISTŲ 

PARTIJOJE.

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo: ,Yi

“Rusijos komunistai gyvena 
gilų krizį. Vis daugiau kyla 
balsų, kad reikia baigti tero
ro politikų, kad reikia sujung
ti proletarų frontų prieš at
gimusį kapitalizmų. Iki šiam 
laiku vadinamoji “darbininkų 
opozicija” tenkinosi 'tiktai opo-

23 balandžio, Jurginių diena, 
o leidimo vis kaip nėra taip 
nėra. Artinosi 1 gegužes, dar
bininkų šventė. Sąjunga norė
jo tų dienų kuo nors pažymėti. 
Prašo leidimo paskaitai — ne
gauna. Prašo leidimo vakarui 
su lošimu — negauna. Paga- 
galios prašo leidimo Steigia
mojo Seimo nariui Kairiui 
pranešimui padaryti — irgi ne
gauna. Komendantas buvo su
simylėjęs leisti tų dienų šokių 
vakarėlį, bet apskrities virši
ninkas Draugelis ir šokių va
karėlį uždraudė. Mat. Drauge
lio išmanymu savo šventę dar
bininkai privalo švęsti namie 
ant pečiaus.

zicija partijos narių tarpe. Pa
čiu paskutiniu laiku ji jau 
pradėjo atvirai pulti komunis
tuose įsivyravusių tvaikų. Ji 
yra pareiškusi komunistų in
ternacionalui eilę reikalavimų, 
kurių tikslas, įvykinti bendrų 
proletarų frontų^prieš kapitalų. 
Tie reikalavimai pasirašyti 
Šliapnikovo, Miasnikovo Ko- 
lontai, šadurskio ir kitų.

“Reikalavimuo*se nusiskun
džiama, kad net komunistų par
tijos narių tarpe neleidžiama 
liuosai reikšti savo minties. 
Nėra laisvos kritikos. Todėl 
darbninkai bėga iš partijos, 
joje pradeda vyrauti buržuazi
niai elementai. Pastaruoju 
laiku komunistų partijoje esu 
tik 40 nuoš. darbininkų, likusių 
60 nuošimčių- sudarų smul
kieji buržuziniai elementai. 
Profcs. sąjungos esą virtusios 
biurokratinėmis įstaigomis. 
Jose darbininkai negali reikšti 
savo valios, renkant valdybas 
ir kitas sąjungų įstaigas (taip 
daro komunistai visur). Visi 
rinkimai atliekama taip, kaip 
esti įsakyta “iš viršaus” ir t.t.

“Kominternas atmetė šitų 
pareiškimų. Darbininkų opozi
cijai gresia persekiojimai. Ko
munistų laikraščiai jau dabar 
ima vadinti “darbininkų opozi
cijų” baltgvardiečiais, Vrange- 
lių, Savinkovų sėbrais. Minėto
ji opozicija daugiausia tm4 ša
lininkų darbininkų metalistų 
tarpe. Iki šiam laikui Tarybų 
Rusijoje kamunisilų laikraščiai 
šmeižė ir purvais drapstė įvai
rias socialistines partijas (s.-d. 
soc.-rev.) ir jų vadus. Dabar to
kie pat purvo kibirai pilami ant 
“darbininkų opozicijos”, kuri 
drįso kitaip manyti, kaip “ne
klaidingieji” komunistų dėdės. 
Tai paplūstas komunistų kovos 
būdas. Nabagai dar nesupran
ta, kad kas purvais drapstosi, 
tas pats purvinas lieka.” .

Gagužėš mėn. 1 dienų at- 
vyksftcį^lokiskį seimo narys 
d r. S. Kairys. Savo vardu jis 
duoda apskrities viršininkui 
pareiškimų, kad jis, kaipo 
Steigiamojo Seimo narys, da
rysiąs darbininkų klube savo 
pranešimų. Ret apskr. virši
ninkas Draugelis atsiunčia dar
bininkų kluban milicijų, kuri 
visus susirinkusius varo lauk. 
Kairys bando prabilti į susirin
kusių darbininkų grupę rin
koje, bet milicijos vadas parei
škia, kad jam esą įsakyta aps
krities viršininko steigiamojo 
Seimo nariui kalbėli netrukdy
ti, bet susirinkusius jo klausyti 
skirstyti. Trumpa ir aišku. 
Apskrities viršininkas užčiaupė 
burna ne kokiam bolševikui, bet 
Steigiamojo Seimo nariui so
cialdemokratui St. Kairiui.

Praslinkus savaitei gegužės 
mėn. 8 dieną anksti rytą visa 
Rokiškio vyriausybe: apskri
ties viršininkas, komendantas, 
žvalgyba, milicija, kareiviai, 
netgi komendanto sumobilizuo
ti vietos šauliai apsupę darbi
ninkų klubų ir ėmė daryti kra
tų. Tos kratos rezultate buvo 
areštuotas sąjungos pirminin
kas A. Raišys. Tuč tuojau pa
sklydo gandų, kad pas sąjun
gos pirmininkų buvo rasta pū
dais komunistinės literatūros 
ir kuone ištisas sandėlis ginklų. 
Laike tardymo žvalgyboj A. 
Raišys buvo baisiausia sumuš
tas, diriguojant mušimu^vie- 
tos žvalgybos viršininkui Kaz
lauskui ir išsiųstas į Kauną 
kalėjimai!. Pati gi sąjunga ge
gužes mėn 14 dienų tam tik
ros komisijos prie apskrities 
viršininko nutarimu tapo už
daryta. Prikankintas žvalgy
bos A. Raišys, būdamas kalė
jime reikalavo gydytojo, kad 
konstatuotų sumušimų, bet 
taip ir neprisišaukė. Seimo na
rys draugas Požėla aplankė jį 
Kauno kalėjime su valstybės

žvalgybos tardymo įrankius.
Nugalėjęs revoliucijos slibi

nų apskrities viršininkas Drau
gelis sumanė galutinai jį pas
maugti. 1921 metų vasarų suki
šo į kalėjimų z visų sąjungos 
skyrių valdybos narius vienam 
menesiui kalėjimai!. Tokiu bū
du nuo to paties jaučio nulupo 
antrų kailį: uždarė sąjungų ii’ 
dar administratyviu budu nu
baudė jos skyriaus valdybas.

Birželio mėn. 29 dienų stai
ga parvažiuoja į Rokiškį pa- 
buosuotas iš Kąuno kalėjimo 
A. Raišys. Dar "jam Rokiškiu 
neparvykus, jau vietos ko
mendanto buvo gatavai para
šytas raštas išsiųsti Raišį visam 
karo stoviui į belaisvinę stovy
kla. Suprantama, jog nesma
gu, kad ^žvalgybos užkaboryj 
su vietos administracijos žinia 
ir pritarimu prikankintas žmo
gus liuosai vaikščios čiajpat po 
akių ir įpasakos apie vietos ad
ai i n istraci j os “d id vyriškus
darbus”. A. Raišiui nedavė nei 
savo asmeninių reikalų su
tvarkyti ir tuč tuojau ant ryto
jaus po atvažiavimo su pir
muoju traukiniu išgabeno at
gal į Kauną į belaisvių stovyk
lų.

Nusiramino vietos satrapai 
ir ėmė varyti toliau savo dar
bų. Gudri Draugelio galva su
mojo, kad dar nevisa padaryta 
ir štai spalių menesio gale už
deda buvusiems sąjungos val
dybos nariams ir kandidatams 
pabaudų po 5000 a ūks? kiek
vienam arba atsėdėti po vienų 
menesį kalėjime ir paskiria pa
baudų sumokėti/ 7 lapkričio. 
Jokiu budu pabauda buvo už 
dėta šieans dajbininkams: Ka
roliui Skukauskui, Petrui Pa- 
šukinskui, Antanui Stalauskui, 
Kiaulėnuų Antanui Raišiui — 
valdybos nariams ir Stanisla
vui Šimeliui ir Viktorui Palei
siu i — kandidatams. Vadinasi 
jau trečių kailį lupo nuo, to pa
ties jaučio. Nubaustieji dar
bininkai,, tuo metu gyvenusieji 
Rokiškyj, padavė vidaus reika
lų ministeriui skundų. Atėjus 
7 lapkričio apskrities viršinin
kas pabaudų ėmė vykinti. Tik 
vienas darbininkas (amatnin- 
ikas) sutiko pinigais užsimokėti 
pabaudų, kitigi buvo pasodinti 
kalėjimpn. Staiga vidaus rei
kalų ministerija įsako pabau
dos vykinimų sustabdyti. Iš 
kalėjimo areštuotieji tapo pa
leisti ir ieškojimas pinigines 
pabaudos iš Balcišio sustabdy
tas. Draugeliui Čia nepavyk
sta. Bet kam gi Draugelio gud
ri galva ant pečių. Į ministeri
jos reikalavimų, sustabdžius

Vasario menesio 4 dieną šių 
metų Kauno apygardos teis
mai, išnagrinėjęs Rokiškio 
darbininkų apeliacijos skundų 
dėlei uždarymo profesines są
jungos, nuteisimų komisijos 
prie Rokiškio apskrities virši
ninko atmainė ir leido sąjun
gai veikti toliau. Kovo mėn. 
13 dienų Rokiškyj buvo mitin
gas, kur darė pranešimų dč. 
Bielinis. Kartu nuvyko Rokiš
kiu ir Raišys atgaivinti profe
sinės sąjungos veikimų. Pa
sirodo visas darbininkų sąjum 
gos turtas, dokumentai ir kny
gos nežinia kur pasidėjo. Nie
kur jų negali surasti. Apskri
ties viršininkas sako, kad visa 
esą milicijos vvdo žinioj, t> 

milicijos vadas sako, kad gir
di apskrities viršininkas apie 
tai žinąs. Viena tik faktas, 
kad sąjungos baldai išvežioti ir 
išdalyti po visų apskritį vaikų 
prieglaudoms. Iš sąjungos iš
kabos milicijos vadas perdirbo 
sap iškabų. Sąjungos knygos 
ir visa kancelerija su doku
mentais nežinia kur pasidėjo. 
Sąjungos butas, kuris buvo 
ir miesto valdybos sąjungos iš 
nuomotas ligi 1923 metų ir są
jungos lėšomis atremontuotas, 
miesto valdybos išnuomotas 
Taikos Teisėjui. Trumpai sa
kant, nors dar byla dėl profe
sinės sąjungos uždarymo ir bu
vo nepasibaigusi ir niekas ne
turėjo teisės nei turto aik'voti, 
nei su butu ką daryti, adminis
tracija pasielgė savo nuožiūra. 
Juk įstatymai negali adminis
tracijai rašomi, o paprastiems 

-piliečiams. Administracijos įs
tatymas tai jų noras, jų nusi
statymas.

Dabar artimiausioj ateityj 
balandžio gale arba gegužės 
pradžioj šaukiamas visuotinas 
sąjungos susirinkimas. Ar jis 
galės įvykti, tai tik Rokiškio 
vyresnybe tegali pasakyti, nes 
juk leidimas nuo jų priklauso. 
Pagyvensime pamatysime.

Tai ir visa vienos iš Lietuvos 
profesinių darbininkų sąjungų 
istorija, ši sąjunga anaiptol 
nesudaro išimties. Visų profe
sinių darbininkų organizacijų 
veikimo kelias yra labai ir la
bai erškėčiuotas.

Rėksmingas Kleri
kalu Blofas

Tik juodas, ima klausant 
klerikalų šukavimų: “Laimė
jimas visu frontu; laisvama- 
nių-soeialistų frontas su'triuš- 
kintas!” Ištikrųjų gi tas jų 
rykavimas tai išgąsties ir kin
kų drebėjimo kliedi Mas. Pani
kos, pagauti jie, kaip kad ru
sai ties Mozūrų ežerais vokie
čių supliekti bėga kaip greiti, 
ardydami kelius ir tiesdami 
savo vortinklius, kad kaip 
nors sulaikius tą galingų ir ne- 

.sumušamų progresyviškojo ju
dėjimo armiją, kad ir jų pačių 
žodžiais pavadinus “laisvama- 
nių-socialistų” armijų. Klerika
lų juodoji gauja negali stoti į 
atvirų kovų, nes ji susideda tik 
iŠ. davatkų, davatkinų ir šiaip 
tamsiausių žmonelių, kurie 
nemoka nei mąstyti nei savu 
protu gyventi negali.

šviesa tamsų visuomet leng
vai nugali. Tamsiausioj tamsu
moj, pasirodžius šviesos spin
dulėliui, ta tamsa nyksta.

Paskui bėgančiųjų panikoje

r ' ‘ ’   ■'' ■'  

Sveikatos Dalykai
LIGOS IR PSISAUGOJIMAS 

NUO JŲ.

, Džiova.

Žmonės apie džiovą žino 
tiek daug, kad aiškinti apie ją 
čia nėra reikalo. Jos reiškiniai, 
kurie kiekvienam teko matyti 
jei ne savo, tai kaimyno šei
mynoj, yra silpnėjimą^, sva
rumo žudymas, prakaitavimas 
naktimis, kosėjimas, skreplia- 
vimas, kartais su kraujais. 
Džiova yra baisi liga, bet daž
niausiai ji yra nereikalinga, 
nes ji yra išvengiama.

Kaip I>žiov«t plinta.

(Džiova yra užkrečiama liga: 
jos aiutkritis yra toks mažas, 
kad be pajiegaus mikroskopo 
jo negali pamatyti. Vienas 
žmogus lengvai užkrečia kitų. 
Antkritis apsistoja ir veisiasi 
plaučiuose; pradėjus plau- 
čiaUns gesti, minėti iteiškiniai 
įvyksta. Antkričiai milionais 
kasdien apleidžia džiovininko 
plaučius. Tai yra svarbiausias 
dalykas apie vieną mirtingiau- 
sių pasauly ligų. Kitaip sa
kau, džiova užkrečiama džio
vininko skrepliais. Ligonis, 
kuris nepaisydamas spiaudo, 
ypatingai savo namuose, stato 
į pavojų visus savo šeimos na
rius.

Skrepliai asloje ant divonų, 
žemėje, apie namus, arba kur 
darbininkai di|ba, sudžiųsta, 
dulkės su anlkričiais susimaišo.
ir vėjas išnešioja visur. Su 
oru antkritis pakbuva į plau
čius, arba<jis nukrinta kur ant 
maisto ir tampa suvalgytas. 
Vaikams, ypatingai mažes- 
niemis-, kurie žaidžia asloje, 
yra didelis pavojus nuo to. 
Džiovos antkritis jiems pri
kimba ir jiems užaugus apsi
reiškia liga. Tas, kuris be pai- 
sinimo SĮiiaudo visur, yra to
lygus žmogui, kuris nuima 
strypų nuo’ pavojingos vietos. 

- Bet kas reikia daryti su 
spiaudytmo pavoįjum? •.— Pir
miausia, namuose reikia lai
kyti spiaudyklė su trupučiu 
vandens ir džiovininkas nepri
valo* spjaudyti niekur kitur, 
kaip tik į jų. Vanduo nelei
džia skrepliams džiūti. Kartų 
dienoje spiaudyklė reikia išva
lyti ir karštu va.iulen.iu išplau
ti. Esančiam ilaukc tenka 
spiauti žemėn.

Jei šeimoje esama džiovinin- 
koh reikia jis gerai prižiūrėti. 
Spiaudymui galima vartoti 
specialinės popierinės įmonės, 
kurios po variojimui reikia su
deginti. Bet jei vartojama na
minis dubenėlis, ar stiklelis, 
ant dugno reikia įpilti truputį 
karbolinės rukšties (carboiic 
acid). Džiovininkas privalo 
vartoti popiej|os šluostelius. 
Kosėdamas jis turi jjuomi pri
dengti burnų, po vartojimui pa
dėti į popierinį krepšiukų ir 
sykį į dienų juos sudeginti. Su 
džiovininku nereikia bučiuotis.;
Jo vartojami daiktai reikia 

laikyti atskirai ir visuomet 
karštu vandeniu jie reikia iš
plauti. Jis turi miegoti vienas 
sau. Sergąs džiova lai niekuo
met nešpiaudo ant grindų arba 
žemės, nes tas pavojinga ki
tiems’. Jei džiovininkas prisi
laiko šitų nurodymų, tai jis be 
baimės gali gyventi šeimoje 

' neužkenkdamas kitiems.

Viekšnių miestelis yra arti 
• Latvių sienos. Gal dėlto Čia vi- 
j suomei javai buvo brangesni, 
kaip kituose miesteliuose, ku
rie toliau nuo sienos. Darbi-

Džiova pačioj pradžioj prie 
geros priežiūros yra išgydoma. 
Net ir įsisenėjus ligai galima 
ji 'sulaikyti ir ’ gyvastis prail
ginti ir sergantis 'gali dirbti. 
Ypatingai vaistų *huo džiovos 
nėra ir tie “speciaįstai”, kurie 
sakosi turį “tikrus” nuo džio
vos vaistus, žmones tik prigau- 
dinėja. Jei kosti, ypatingai 
rytmety, eik pas gydytoją, 
kad ištirtų. Nelauk kol negalė
si dirbti. Patyręs ligą pra
džioje išvengsi jos pavojingų 
sėkmių.

Karštinė. -
Karštine taip kaip ir džiova 

yra užkrečiama liga ir jos ju
tima apsisaugoti. Karštines 
antkritis apsistoja viduriuose 
ir iš kūno išeina su mėšlu ir 
šlapimu. Kiekvienas susirgi
mas karštine reiškia, kad ser
gantis valgydlunasį, ar gerda
mas prarijo antkrilį nuo kito 
sergančio šita liga išmatų.
Karštines antkritis apsistoja
vandenyje, piene, arba maiste, 
ypatingai vandenyje ir piene.
Karštine sergančio išmatas pa
likus žemėje, ar kitur, pirmas^ 
botus antkritį nuplauja į šal
tinį. Iš šitaip užkrėstų šaltinių 
ąr šulinių daugelis karštinės
epidemijų atsiranda. Neatsar- 
kųs žmonės mazgoja tuo van
deniu pieno bonkas, arba net 
pila jį į pieną. Antkritis ge
riausia veisias piene,

Musios išplatina epidemijas,

bininkai ir apskritai beturčiai, 
kuriems diena iš dienos reikia 
pirkti maistas, šiemet džiau
giasi, kad nors bulvės ne per- 
brangios. Bet ir čia nelaimė. 
Bulves pradėjo supirkinėti pa
tys stambieji Viekšnių pirkliai 
ir siųsti jas kažin kur bravo
rams ar užsienin. Bematant 
jos beveik trigubai paflirango ir 
da vis žada brangti. Miestebo 
ir apylinkes darbininkai supra
to, kad paskutinis maisto kąs
nis bus jiems nebejkandą 
mas. Griebėsi priemonių): 

ėmė grūmoti pirkliarfrs, kad 
neduosią išvežti bulvių, parašė 
Valsčiaus 11<1 yd i riišta, Rn- 

riuo reikalauja sulaikyti bul- 
vfų supirkinėjimą ir išvežimų. 
Do tuo raštu yra daugiau kaip 
šimtas parašų, ir vis dar atei
na į Valdybų pasirašyti.

■ ,  t

Tryškiai (Telšių apskr.).
Mes turime uolų krikščioni

ško demokratizmo platintojų 
kunigą Narmontą,, kurs nega
na to, kad kiekvieną scknuftlie- 
nį iš sakyklos “gari>avoja“ so
cialistus ir susipratusius dar

bininkus, bet ir vaikščioja po 
jomarką ir supirkinėja iš škap- 
lerninkų “papiktinančius raš
tus“. Nupirkęs čia pat juos 
sudrasko. Tokia jau, matyt, 
klerikalų taktika, kad ko lie
žuviu nepadaro, tai rankomis 
bando daryti.

nes jos nuo purvų tiesiog nu- 
tupia ant maisto, šemynykš- 
čiai, kurie žiuri ligonio, gali 
užkrėsti kitus, ar save, jei kiek
vienų kartų ncnusiplauja ran
kų.

Vienintelė proga užsikrėsti 
karštine tai nuo ligonio išma
tų, todėl išmatos reikia ata
tinkamai prižiūrėti. Kur ran
das karštinė, indai vartojami 
išmatomis tuiĮi būti išlaistyti 
karbobne rukštimi, ar kitokiu 
dizinfikatu. Išmatos reikia su
pilti išenamo'jon vįeton, kur 
musios neprieina.

Ligonio drabužiai reikia pa
merkti {lizinfektuotan vande
nin ir išskalbti. Ligonio pri
žiūrėtojai visuomet turi turė
ti savo rankas numazgotas. Jei 
galima, sergantis karštine vi
suomet reikia atiduoti į ligo
ninę. Prieš vartojant dizinfi- 
katu's raikia pasitarti su gydy
toju.

Kada namuose yra karštinė, 
atatinkamu prižiūrėjimu ir ap
sisaugojimu apsaugosi save ir

LENGVAS BUDAS
NUPIRKTI ŠĮ NEPAPRA

STĄ AUTOMOBILIŲ.

$344.56
tai yra tamstos įmokėjimas už 

Finer Dort, prieg-tam yra nuo ugnies 
ir vagių užtinkrinimas per visą me
tą.

Likusieji pinigai ant dvylikos mė
nesių išmokėjimų. Pamatyk Finer 
Dort lengv’ai įsigyti — mokėsi ka
da važiuosi

savo šeimą. Bet pavojus būva ; 
nuo kitų, kurie gyvena toli nuo ' 
tavęs. Gal vanduo tapo užkrės
tas pirma negu jis pasį^kė ta-, 
ve; gal pienas tapo užkrėstas
dar būdamas pieninėj. Kaip 
apsisaugoti nuo to visa? Ne
gali, sužinai tik, ka<!a yra per-
volu. Bet kada atsiranda karš
tine, virink vandenį ir pieną 
ir tuo budu apsisaugosi. ’ Tas 
lengva padaryti, nieko nelėšiuo-
ja ir tuoini gali apsaugoti 
vaikų gyvastis, nes virimas už
muša .antkritį.

Daugelyj kasyklinių mieste
lių šeimos vartbja nesanitari- 
nes išeinamas vietas laukuose. 
Kol tas bus, tol rasis ligos. Jei 
išenamoji vieta prastame sto
vy, prašyk ją pataisyti, nes ji 
pavojun stato tave ir tavo šei-

• ; alų JhM

įstabios Kainos
Touring ...:...........   $885
Roadster .............................. 885
Coach Sedan ...................... 1,115
Coach Coupe ............  1,065
De Luxe Sedan ................ 1,445
De Luxe Coupe ............... 1,315
Light Delivery Car .............. 825
Disteel ratai duodama prie De Lufce 

Sedan — De Luxe Coupe*.
Dvidešimts dolerių extra ‘ant kitų 

pasažierinių automobilių modelių.
Visos kainos F. O. B. dirbtuvės.

Louis Geyler Co.
2500 S. Michigan Avė.

Tel.: Victory 7800

G E R Be Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Kunigo nelaimė.

Pavasarinis Rakandu išpardavimas ^ŽErG.

ANCHOR - DONALDSON

■Kolkie- 
Hyacith’o 

laikus, sa- 
Stanislava

Kunigas Silvestras 
vič, (klebonas Šv. 
parapijos, per ilgus 
ko, draugavęs su 
Lukoszevvskiene.
turėjęs gražų automobilių ir 
mokėjęs važiuoti ir dažnai Lu- 
kaszevskienę imdavęs pavaži
nėti. Pagalios Lukaszevskie-1 
nė panorėjo sulaužyti aktą pa
likinto savo vyro, kurs jai bu
vęs paskyręs, $1,500 iš $75,000

Szpotek buvo pirmininkas 
komiteto, kuris ėjo pas vysku
pą reikalauti, kad kun. Kol- 
kiewicz butų pašalintas.

Jis sakė, kad jis matė kunigą 
važiuojant pro jo namus su 
moterių uždarytame automobi
liu j e po 3 ar 4 kartus savai
tėje. i Moteris paprastai būda
vo su balta skrybėle; jie išva
žiuodavo į miestą apie 8 vai., o 
sugrįždavo apie 12:30 vai. nak-I 
tį ar 2 vai. rytą.

Vyskupas jau prašalino ku-savo turto. Lukoszevskis gi • J • -T -x . . nigą kolkievicha is parapijos.patraukė atsakomybėn kunigą ot
Kolvievičą kaltindamas jį, 
kad jis ardąs jų šeimynišką gy
venimą.

Visi jie atsidūrė teisme prieš

Tarp lietuvių randas visokio 
tipo žmonių. Vieni myli pasi
skaityti ir perka knygas; kiti 
myli išsigerti naminėlės ir pa-teisėjų John Goffą. Mrs LucyJ ‘ b ../1 e ’ • . i- skui iiasipcštij treti myli nieko

KAGtlina ll'Ml olv 1111- , A A

i neveikti —, nieku neįdomauja, 
jokių įspūdžių negeidžia, gyve
na augmens gyvenimu, rusa 
kaip žabas nedegulys. Bet vis 
viena esama progreso.
kartais netyčia tenka nusipir
kti “Naujienos” ir jis,, iki šiol 
to laikraščio bijojęs, jierskai- 
tęs pamėgsta ir jau kasdien 
jį perkasi ir skaito.

Bostuba, 950 Superior str., liu
dijo, kad ji daug kartų mačiusi 
kunigą važinėjant automobiliu 
su Lukaszefwskiene. Chester 
Lutowski, gyvenąs kitam narhe 
prie Lukoszewskių liudijo, kad 
du kartu matęs pro langą ku
nigą Lukoszewskienės kamba
ry. Lutowski prisiekė, kad 
nigs. 3 d., 1919 m. jis matęs 
kun. Kolkievičią ateinant į Lu- 
kaszowskienės namus, matęs 
kunigą su Lutkaševskiene sėdint 
ant lovos krašto apsikabinu
sius, besibučiuojančius ir be
simyluojančius nekurį laiką; 
kada jie po to pasirodė, kuni
gas buvęs apatiniuos drabu
žiuos, o moteris kirnona apsi
taisius; kad žiburiai buvo už
gesinti pusę valandos ir kad ži
buriams vėl sužibus jiedu abu 
sėdėjo kambary apie dvi valan
das. . X

Kitam

ūkininko prapuolė
Žmogus nusiminęs

Vieno 
paršelis, 
pagarsino laikrašty, kad tam, 
kas jam paršelį sugrąžins, ai’ 
nurodis, kur jis randas, duo
siąs skanaus gėrymo iš paslėp
tosios bonkos. Ir kaip jis nu
stebo, kada laikraščiui dar nei 
iš spaudos neišėjus jis turėjo 
jau dešimtį paršelių, kurie, ži
noma, visi norėjo iš slaptosios 
bonkos paragauti. —J. Dagis.

Esti didžiausiame progrese abiejose Lietuvių Rakandų Krautuvėse.
Pastebėtinai nužemintos kainos butų sunku palyginti su kitoms Rakandų Krautuvėms Chicagoj. žmogus 
kuris myli taupyti pinigus yra patartina pasinaudoti šia proga. Žemiau paduotos kainos yra užtikrintos 
tik ant vienos savaitės.

3 ŠMOTAI MOHAN SEKLYČIOS SETAS
$500.00 Mohan setas nepaliginamai yra didelis, dailus, tvirtai su bran
giam block mohan viršum. Liuosos sėdynės, dubeltavi springsai visur. 
Užtikrinama, kuri ypata įgys jį gėrėsis per ilgus metus.
Musų kaina šiame išpardavime ■ **

5 ŠMOTŲ VALGOMO KAM
BARIO SETAS.

William and Mary mados, 48 colių 
stalas .ištiesiamas iki 6 pėdų, krės
lai pritaikinti prie stalo aržuolo 
arba valnut medžio, su tikra skū
ra apmušti, penki 
šmotai už

DEVANPORT
Tai yra du daiktai išvieno 
ir sėdynė ir lova. Aržuo
lo medžio tvirtai subuda- 
voti pilnos mieros su spa- 
niška oda apmušti; aprū
pinti su tvirtais spring
sais, galima ir patalines į 
vidų sudėti. Labai pa
rankus greitam pavartoji
mui, 15 pirmutinių pir- 
kėjų gaus $35'50

3 šmotai sekly
čios setas

Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, 
puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas, sėdy
nės aprūpintos dubeltavais springsais. Šis 
aukštos rųšies setas yra vertas $49.50 
du sykiu tiek mes parduodam už

KUKNINIAI PEČIAI 
Nepalyginamai, žemos kainos ant 
pečių. Crown kukninis pečius, 
kuriuom galima kūrinti medžiais 
ir anglims, didelės mieros, su 
parceliuotum priekiu, dailiai ni
keliuotas kaipo kuro taupytojas 
ir geras kepėjas, parduodame už 

5XkainO9 $49.50 
Crovvn Combinaiton pečiai 98.00

KETURKAMPIS PADIDINA
MAS VALGIUI STALAS

Tikro aržuolo, mieros 36x42, 5 
kojomis, gerai padarytas, pa-, 
rinkto kieto aržuolo, su 3 extra 
lentynomis, ver- Eli ftfll 
tas $22.00 už I I -UU

VATINIS MATRASAS
Pilnos mieros, 45 svarai — tvirtu viršum įvai
riose spalvose su balta parinkta vata iškimštas, 
tikra vertė yra $9.50. Musų krau. C E Gi E 
tuvėse dabar pilkėjai gaus po

MISINGINĖ LOVA
Simons iš(|irbystės, pilnos 
mieros, su diktais stulpais 
ir stambiais tarpstulpiais, 
Turinti labai dailią išvaiz
dą. Kas pirks sučėdys

$15.95

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Ba
tikos kraštus per Hamburgą.
CARO^IA ...................... Geg. 13
SAXONIA .......................... Geg. 25

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CAMERONIA ....................  Geg. 6
CARMENIA ....... ,.................  Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23 
MAURETANIA Geg. 16, Birž. 6 
ĘERENGARIĄ Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 i Liepoją $107. Tak- 

^sų $5.00.

ALAMIII P1N1GI
KURSAS

S>uhA]»tn« jKlyvon pe» 
.42 cent. už 100 auks.

23S ii $1.00
PigrsniM lura&R ėdančiam 

didesnes »unia« 
Pnstatyarne Užtikrinta*

Trumpame laike
Centrą* Manufacturinu

District Bank
Štate Bank- 

Clearint House Bank 
1112 We»t 35tb Street
Turtas $6.0(in.ooo,()o

I

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

T. Pullman 548‘/

A.SHUSHL 
AKUSERK1
Turiu patyri n > 

moterų ligose; r> 
nestinga! priživ 
riu ligonę Ir kudi 
kj laike ligos. 
10929 S. State St

Chicago, 11.

Lutowski taipgi liudijo, kad 
rūgs. 15 d. 9 vai. jis ir jo pati 
vėl .matė Lukaszevvskienę su 
kunigu apsikabinusią ir besi-. 
bučiuojant josios kambary ir | 
kad dvi valandas žiburiams 
esant užgesintiems, jie girdėjo' 
juos besijuokiant ir šnekantis. 
LuloAvskio liudymu jos vyras 
abu kartu buvo išvažiavęs.

S. C. Pietraszewski, advoka
tas 5667 Michigan avė., sake 
ištyręs tuos namus ir atradęs 
sąlygas lygiai tokias, kokios 
buvo paduota liudyme, kad ga
lima buvo matyti ir girdėti, 
kas iLukaszewskienės namuose 
dėjos. n

CRENCH LINE
I Cump.unie GėnėraleTransatlantiote Ii

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS.......................  ♦Bal. 26
ROCHAMBEAU ................ Bal. 27
HA ŠAVOIE ......................  Geg. 6
S. S. FANCE ...................  Geg. 10
CHICAGO, ...r................... Geg. 11
LAFAYETTE .................... Geg. 20
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranku* 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Lih«d

hickklplaud 
TRIMMIHOf

iFurniture, augs, Stovės. Pianos. 
Phonographs. Raints. Havdvvare. 
and Gepeml Household Goods

1930-32 S. Halsted St 
4201-3 Archer Avė.

Tavorus galima palaikyti vėlesniam 
vi- 
už

Dvi didžiausios Lietuvių Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
net kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame privei
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie 
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jut 
pamatysite, kad verta pirkti net ki 
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar ui. 
$7.50.— Kiti siutai ir kotai iki $35.00

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabai 
mažiau negu mes mokėjome. *

Vyrams darbinės ir šventadienėm 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.06 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu 
finis išpardavimas ir mes gvarantuo 
jame, kad jus gausite už savo pini 
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą 
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustoru 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progom 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare 
Nedeldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
• Residencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 8466

Ofiso Tel. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVEz' 
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 i) 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10 30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 0263

Telephone Y arda 5082

DR. M. STUPNIGK!
3107 So. Morgan Si. 

CHICAGO. ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vakaro

MUSŲ LEDAUNES 
šeimyniškos mieros iš kieto me
džio eliktai subudavotas baltai ene- 
meluotum vidum, 
skubės pirks 
po

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Kurie pasi-

$11.50

pristatymui. Pristatom veltui į 
sas dalis miesto. Parduodame 
pinigus ir lengvų užmokėjimų.

Krautuvės atdaros kas vakaras 
9 valandai vakare'.

iki

KRĖSLAI 
žemiausios kainos 
krėslų ,tikro kieto med
žio tvirtai padarytas pui
kiai paliruotas su medi
ne sėdyne, tinkamu val
gomam kambariui ar ku- 
kneitiKai $^45

ant

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

LINKSMA NAUJIENA
4 *

E

Skaityk šią naujieną
sJi daug laimės ne^a
Del Jūsų sveikatos
Salutaras ligas peša. .

Ką tik pagerintas — sustiprintas ir praplatintas savo bu
dais nuo daugelio įvairių ligų. SALUTARAS išėjo iš musų 
chemiškos Laboratorijos. Kurie jau džiaugiasi Saiutaro ge
rumu, dabar pasigėrė, nes yra daug geriau patvarkytas tam 
tikroms ligoms.

Tapgi, esame pasirengę užpildyti visų norus bei užsaky 
mus į trumpą laiką. '

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 South Halsted Street

SALUTARAS’ STOMACH BITER[ GALIMA GAUTI 
SEKANČIUOSE DRUGSTORIUOSE.

Park, Kensington ir West Pullman.
S. A. Mankovvskis Drug Store, 

2359 So. Leavitt St.
F. A. Rakas Drug Storef 

4847 West 14th St. ' 
Liberty Drug Store, 

4930 West 13th St.
Purity Drug Store, 

50th Avė. and 14th St. 
Lincoln Drug Store, 

1401-1405 Milwaukee Avė.
M. Kogans Drug Store, 

1757 West North Avė.
B. A. Gast Drug Store, 

Broadvvay & Lake St., 
Melrose Park.

Bennets Drug Store,
140 Broadway, Melrose Park.

Wentworth Drtig Store, 
4656 Wentworth Avė.
Vilimovitz Drug Store, 

10646 So. Michigan Avė.
Tupikaitis Dimg Store, 

233 East 115th St.
Kensington Drug Store , 

319 Kensington Avė.
J. T. Spikers Drug Store, 

11719 So. Michigan Avė.
West Pullman Drug Store, 

523 West 120-th St.
D. A. Lofgreens Drug Store, 

635 West 120th St.

Chicago, Cicero, Melrosc
J. P. Crowley Drug Store, 

31 St. and So. Halsted St.
M. Messars Drug Store, 

3201 So. Halsted St.
J. Kulis Drug Store 

3259 So. Halsted St.
C. F. Worms Drug Store, 

3359 So. Halsted St.
Kontorovvich Drug Store, 

3462 So. Halsted St.
W. F. Stulpins Drug Store, 

35th and So. Halsted St.
Leszczynskis Drug Store, z 

3337 So. Morgan St.
J. J. Malachowskis Drug Store, 

3149 So. Morgan St.
Zaleskis Drug Store, 

4645 So. Ashland Avė. 
Red Crown Drug Store, 

4552 So. Ashland Avė.
M. J. Mankoskis Drug Store, 

4500 So. Wood St.
W. S. Broniarczyks Drug Store 
4559 S<x Wood St. '

Maplevvood Drug Store, 
4358 So. Maplevvood Avė. 

Golombiewskis Drug Store 
2633

Brighti
4254

Warhai 
2158

Mest 47th St.
h Park Drug Store, 
lArcher Avė. 
iks Drug Store, 
įVest 22nd St.

3

New York, N. Y
»

i

141 Wa$hington St

J.

SEVERAS
r

g
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KAIP UŽLAIKYTI GRINDIS ŠVARIAI
Nereikia taip tankiai šveisti, kadangi blizgėjimas nepriima 

purvo, atrodo gražiai raudonai geltonas, 
KUOMET IŠMALEVOJAT SU

PILSEN AUKSINIU GELTONU ALIEJUM
•■■UIIHhl" l»l' |IF

• |‘X • • <
JT - :!>.•'• ■niii:iiiHiianrtr , I!

zc- mmiiiiiilmr ' IZ

Dr. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariskų ligų

2827 W. Madison St.
Ofiso va!.: 1 iki 3, 7 iki 9.

Tel. Nevada 3177
Rezid. Tel. Albany 8610

- - - -J
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roti
RUSAS GYDYTOJ VSirCHIRURG L 
. Specialistas Moteriškų, Vyriškų,!, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
•fisas:3354 So Halftted St. Chicago 
alandos: 10—i ryto; 2—3 po piet 
—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną 
<es. 1139 Tndep 'iidence Blvd Chicag<
/— 1 ............... ........................... (

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą*

VALANDOS: 9—12 ryt.
2—8 vakaro

3303 So. Morgan Street.
CHICAGO, ILL

PATARNAUJAMA VISOSE
MALEVŲ KRAUTUVĖSE 

Karei Novak & Son 
išdirbėjai

1652-45 Blue lsland Avė. ’ 
DIDŽIAUSIA MALEVŲ KRAUTUVĖ

Nuvežam ir prisiunčiam visur

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington St,

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENI AUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir sutei

kia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

■ IIIKIIIiaMBIIII. \v.
■ ■niauHiaMUMi i \\ Į ■■ i ■ I ■ ■ ■ X >

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082

X Kupfip. Co-

KT

,/h)1fseptTšl^<ig Mosite *

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mhžus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. . 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4189

Tek Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
tKątik sugrįžo iš Californijos n 

vėl tęs savo praktikavimą po No 
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—č 
vakare išskiriant nedėldienius

SEVERUS tfOUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOJ SVEIKATĄ.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt*
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halstad 8t

Henry J. Schnitzer State Bank
New York, N. Y.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard | H?! 
i| LoVZ

1619 W. 47th Street

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.; 9 iki 12 pietų.
6 iki 9 vakare

1259 So. Halsted St- Chiraro

Telephone Y arda 5884

DR. P. G. WIEGNU
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 ii 

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPID& UWA

Ant fšmokesčių, jei pagei
daujama

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3464 So. Halsted St. • 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak.
Tel. Boulevard 5913

Residencijos Tel. Boulevard 104'
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SVARBU VISIEM
(Apgarsinimas)

ŽMOGUS MAŽIAU ŽINO
NEGU KOPŪSTO GALVA

DIDELIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Mes turim didelį perviršį naujo stako, kaip tai: Gra
mafonų, Viktrolų, Auksinių Laikrodėlių, Žiedų, Bran- 
zalietų, Deimantų ir Perlų. Parduosime žemiau, negu 
pusę kainos, nes delei nekuriu priežasčių esame prives- 

sti pratuštyt musų krautuvę.
JI ĮMOKĖK TAMISTA VIENĄ DOLERĮ $1 

ir mes Tamistai pristatysim Gramafonų į namus ant 
visai lengvų išmokėjimų..

Gyvenimo namai yra visai tušti be muzikos. . Esi nu
budęs, nusiminęs: muzika tave nuramins. Seniau žmo
nės nubudime ramindavosi alkoholiu, bet tai buvo, se
novės gadynės nekulturiškas būdas. Šios augšto laips
nio kultūros gadynėje žmonės save ramina muzika. 
Pas mus užlaikomi gramafonai Viktoro, Kolumbijos 

ir Brunswick yra gvarantuoti ant dešimts metų.

Nauji Lietuviški Gražys Rekordai po
KOMIŠKI REKORDAI.

Kas bus be degtinės ir Dykai nieks neveža.
Du ubagu ir Ubagėlis.
Pas fotografą ir Jonas mokina kariauta.
Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos.
Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių.
Girtuokliaus metavonė ir Pasakos ir Stebuklai.
Jonas Smikis ir Maušo kelionė.

INDAINAVO CHORAS.
Onytė ir Gegužinė daina.
Mergužėle, eikš pas mane ir Viena mergytė. 
Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę. 
Ant tėvelio dvaro irfNesigraudink mergužėlę. 
Sukruskime broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus. 
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą. 
Einu per dvarelį ir Gaila tėvynes.

INDAINAVO JONAS BUTĖNAS BASAS.
Darželį Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausia.
Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.
Padainuosim gražią dainą ir našlys.
Kur upelis teka ir Pasakyk mano mylimas krašte.
Noriu miego saldaus miego ir Plaukia žąselė.

INDAINAVO M. PETRAUSKAS.
Pavasaris ir Piemenėlis.
Birute ir Kur banguoja Nemunėlis.
IJetuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Prirodino senį žmones man jauną mergelę. 
Darbininko Marselietė ir Sukeikime kovą. 
Bemuželį nesvoliok ir Eisiu mamei pasakysiu.

ĮVAIRUS REKORDAI.
Ant marių krantelio ir Saulutė tekėjo.
Giesmė į Panelę švenčiausią ir Avė Maria.
Kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis. 
Sveika Maria indainavo Marė Karuzutė.

ŠOKIŲ MUZIKA.
Močiutė žino, Amerikoniškas šokis.
Padeepanas ir Polka Mazurka.
Gražioji Polka ir Pavasario rytas.
Galopas.
Krakoviakas ir Atrava šokis.
Kreispolka ir Finų šokis.

NAUJOS ROLES DEL
Saulelė raudona.
Skyniau skynimėlį. 
Plaukia sau laivelis. 
Siu nakcialy. 
Už šilingėlį. 
Siute mane motinėle.

75c.
7395 
7257 
7092 
4916 
4795 
4716 
4646
4475 
4237

7478 
7479 
7394 
3905 
3313
3188 
2225

4915
4914
4273
4362
7025

4415
2357
2356
3349
2358
3796

3191
1246
1247
3842

5084 
3417 
2581 
1700 
2002
7399

Dr. Slosson, įžymus che- 
mistas, vienų kartų savo 
lekcijoj yra pasakęs, kad 
žmonės ir šalys turi steng
tis nuo visokių aikvojimų, 
turi panaikinti nesąmonin
gų pinigų barstymų ir pri- 
gelbėti pastangoms pasiekti 
paprastas civilizacijos prie
žastis. 50 nuošimčių gesoli- 
no yra išaikvojama procese 
naudingu darant. 75 nuo
šimčiai petroleumo eina 
tuom pačiu budu. Todėl, ta
me dalvke žmogus mažiaume dalyke žmogus 
žino, negu kopūsto galva, 
kuri savo gyvenimo labora
torijos kambaryj visiškai 
nieko neaikvoja. Ji sunau
doja saulišką energijų tei
singu budu sau ant naudos. 
Kiekvieno pasistengimu tu
ri būti: mažiau aikvojimo, 
daugiau darbo! 
kokius vidurių 
mus, tad jus darbas negali 
būt pasekmingu, labai dide
lis ^kvo j imas, kadangi esi 
pep4ilpnas ir negali atsa
kančiai atlikti savo darbo. 
Šitokiuose atsitikimuose 
geriausia gyduolė Trinerio 
Kartusis Vynas. Jis išvalo 
vidurius, prašalina kenks
mingumų iš vidurių . ir su- 
grųžina sveikatų. . Jis yra 
reikalingas daugeliui .žmo
nių. Ponas Lucas Sztuk ra
šė mums bal. 11, iš New 
Brighton, Minn.: “Trinerio 
Kartusis Vynas veikia labai 
gerai, ir be jo būt negaliu.” 
Jūsų vaistininkas, arba vai
stų pardavėjas parodys ir 
kitus puikius Trinerio pri
gimtis.

Jei kenti 
nesmagu-

Negįu per Kitur
PLAYER PIANO.

Noriu miego. 
Svieto pabaiga. 
Krakoviakas, 
čigonėlė Polka.
Sudiev Mazurka. 
Dėdienė Polka.

15
21
25
34
35
36

40
44
45
46
47
48

Rekordus ir Rolles pasiunčiame kitur ir už prisiuntimą nieko 
nerokuojame.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., > Chicago, III.

6 už taupomus
pinigus su saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško taupy
mo', pardavojame savo •

PIRMO MORTGEČIO AUKSINIUS BONDSUS
, Ant dalinio išmokėjimo plano.

Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius devynis išmo
kėjimus!.

Pasvarstykit ką reiškia 6% už taupomus pinigus 
vietoje 3%.

Amerikos Doleriai
Visoj Lietuvoj

•>

o

Chicago, Illinois.

a

r DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirur

u

v)

O
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K
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Reumatizmas Sausgėla

>N

Dirbėjas ir Impoi^uotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų.

Nesikankykite savęs skaua- 5 
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 2 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu g 
— raumenų sukimu; nes skau- g 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “AALTTNIS SVRI- į 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

Justin Kulis ■ 
3258 So. Hililid SI. Chicago. III. S

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis ska«- 

da, tuomet reikalaukit akintą.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. Vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

CM 
CM

Jūsų draugai gaus tikrus Amerikos dolerius į labai 
trumpą laikų išsiųstus iš

SCHIFF and COMPANY STATE BANK
Męs turime savo ofisus ir ypatiškus atstovus Lietuvoj 
kurie pristatys pinigus tiesiai į namus.

Kvitos gaunamos nuo visų orderių.

Ateikite į musų bankų šiandien ir pagelbėkite savo gi
minėms per šių tvirtų įstaigų.

30 metų patyrimas pinigų mainyme.

Schiff & Company State Bank
728 W. Roosevelt Road 

\ Netoli Halsted gatvės

Atdara kiekvienų vakarų iki 6 vai. — Utarninkais iki 
8 v. v. Sųbatomis 6-8 v. v. Ncdeldieniais 9-12 v. dienų.

Turtas virš $5,000,000.00.

LIETUVOS MAISTO BENDROVĖS 
VISOTINAS šėrininky susirinkimas 
jvyks Nedėlioj, balandžio 30 d., 2-rą 
vai. po piety.

Vfeii šventu Parapijos salėj, 
10806 Wabash Avė.

Kviečiame visus Lietuvos Maisto 
Bendrovės dalininkus atsilankyti.

Valdyba.

Greičiausiai ir Pigiausiai
Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per Lietuvių Prekybos Bendrovę; šita 

Bendrovė teisingiausiai ir greičiausiai išmoka pinigus per Lietuvos paštas ir savo 
skyrius. Nė jokia kita kompanija negali greičiau ir pigiau pasiųsti pinigus Lietu
von kaip Lietuvių Prekybos Bendrovė.

LAIVAKORTES PARDUODAM į Lietuvą, ir iš Lietuvos ant visų linijų.
PASPORTUS PARUPINAM važiuojantiems į Lietuvą ir norintiems partrau- 

kiam gimines iš Lietuvos Amerikon.
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautinį Banką ir mokame 7% 

per metą.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS ŠĖRAI dabar parsiduoda po $8.00. 

Nelauk ilgiau, pirk tuojau. • ' ' v
Inšiurinam rakandus ir namus nuo ugnies; automobilius nuo pavogimo ir 

sudaužimo.
‘ Visokius reikalingus patarimus suteikiame dykai.

Patarnavimas greitas, teisingas ir mandagus.
Del pinigų siuntimo ir kitų reikalų kviečiame kreiptis šiuo adresu:

LITHVANIAN SALES CORPORATION
3313 South Halsted Street,

Tel: Yards 6062.
ryto iki 7 vai.
ir Subatos iki 9 vai.
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Chirurgas
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte
Telephone Central 3362 

1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Ruatta & Serenelli 
, 817 Blue Island Avė.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingurtio 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bile koki^ . ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

DR. B. M. RUSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, UI.
Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai.

Vakarais: Utaminko, Ketvergo
Nedėliomis: Nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piet.

Kuriems arčiau, kreipkimės j musų Skyrius:
W. PULLMAN ILL.

A. Vanauskas, 
715 W. 120th St.

ROCKFORD, ILL. I 
P. Kutro, 

1012 S. Main St 
KENOSHA, WIS.

J. Trakselis, 
464 N. Sheridan Rd.

RACINE, WIS.
Geo. Shokelis, v 

815 Park Avė.

WAUKEGAN, ILL.
A. J. Sutkus, 

811 S. Victory St.
A.« S. Precinauskas, 

760 S. Sheridan Rd.
SPRING VALLEY, ILL.

Ant. Stulga,
101 E. 3rd St.

Alb. Pilipaitis, 
227 W. 4th St.

A. Bružas, 
3303 Auburn Avė.

Milwaukee & Ashland Avės.
Turtas netoli $10,000,000.00

Home Bank & Irusi Company

PASIRINKIMAS
■kuzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skrlpkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių-vi- 
•ddų daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
• ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. t K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utaminke iki 8 vai. 
ir Subatoj iki 9 vai. vak.

--• -----------■•...•............. .

BRIGHTON PARįK, CHICAGO.
A. Andreliunas,

4436 S. Pairfield Avė. 
CICERO, ILL.

B. B. Posanka,
1422 S. 49th Avė. 

DETROIT, MICH.
F. Mikuchonis, 

9185 Cardoni Avė. 
ROSELAND, ILL.

J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avė.

(0

{■■NAUJAS METASI
NAUJA IDEJA^M

Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas .......... ......... ............. ..............
Adresas ..................... ............... ........

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiem?, kurie išvažiuoja į 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

> STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, UI.

Tel.: Boulevard 7309.

-_________________________________________________
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Subata, Balandžio 29 .d., ’22 NAUJIENOS, Chicago, UI 
............ » ...... —

l LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠ
KĄ agentų — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursų.
ATYDA. Mainymas pinigij ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia. z

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

(Apgarsinimas)

DRAUGIŠKA VAKA- 
rienė rengia Lietuvos Duk
terų Draugija, subatoj, ba
landžio 29, 1922 m. Mildos 
svetainėje (antros lubos) 
3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. įžan
ga 50c. Vakarienė bus su 
šokiais ir visokiais pasilink
sminimais.

Kviečia KOMITETAS.

■a

fciTIZENS STATE BANĮ?
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME • 

VIETINIAME BANKE.
3% pal • mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUiX TIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
’ APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

, &

Ikonas Ruseckis persiskyrė 
su šiuo pasauliu balandžio 27 
d. — 1922 m. Velionį patiko 
nelaimė dirbant saliune apie 11 
vai. vak. nežinomi užpuolikai 
atėmė gyvastį. Velionis turėjo 
37 m. amžiaus, paėjo iš Kur
šių kaimo, šidlavos vai., Rasei
nių apskr. Amerikoje išgyveno 

114 metų. Lietuvoj paliko tėvą 
ir seserį, tris pusbrolius ir vie
ną pusseserę Amerikoj. Pašar
votas pas savo seserį Amiliją 
Kučinskienę 3559 S. Emerald 
Avė Chicago. Laidotuvės 
įvyks gegužio 2 d. į šv. Juoza
po bažnyčią So. Chicago. Iš ten 
į žv. Kazimiero kapines. Gimi
nės ir pažįstami kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Palieka nuliudime, sesuo, ir 
švogeris KUČINSKAI.

Detroit; Michigan
PARDAVIMUI GROSERNĖ, BU- 

černė ir namas. Biznis kuogeriau- 
siam stovyje, lietuvių tirštai apgyven- 
toj vietoj. Važiuoju į Lietuvą .

A. Z. (savininkas) 
9184 Cardoni Avė.

Detroit, Mich.

Pranešimai _
Gegužės Pirmos Ap- 

vaikščiojimas.
Cook kauntės Socialistų Par

tija Gegužės Pirmos šventę ap
vaikščios septintadienį, balan
džio 30 d., Darbininkų ' Ratelio 
Licėjoj, Kedzie ir Ogden Avė. 
Bus geri kalbėtojai ir muzikalia 
programas.

Sol Ellis & Sons
2114-iki 2120 So. State St. 

Tek: Victory 2454

5 pėdų maudynė su kranais ir nuo pervjrš bėgi
mo ........ ...................................._....... ....... $25.00

18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais ................. ................................... $12.50

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka $24.00
17x19 porcelėno, enemeluota skalbinyčia, apnike- 

liuota P žluga ir kranai ...........................  $11.00
Be paipų furnasas 5 kambarių namui .... $87.50
Vandnio šildymui įtaisymas, varinės paipelės.

kaina*..................’.‘...1.4.......Į......... ........1$7.75 '
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy- 

toją veltui. . ■ .

Sveikst ' ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic’

nervų ir silpniemsnuoTai yra tikras
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

PIRMOJI GEGUŽĖS! 
Darbininkų šventę!

LSS. VIII Rajonas rengia didžiaus) 
apvaikščiojimą paminėjimui darbinin
kų šventės Pirmosios Gegužės, kuris 
įvyks

Panedėly, Gegužės 1 dieną, Mildos 
salėj, Halsted ir 32 gatvė. Pradžia 
7:80 vai. vakare. Įžanga dykai.

Yra surengta labai puikus progra
mas. Apart prakalbų dar bus Ir mu
zikalis programas. Kviečiamo visus 
lietuvius darbininkus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti į šį svarbų darbininkų 
šventės vakarą. Išgirsite kalbas ge
rų kalbėtojų ir pasiklausysite geros 
muzikos. — Komitetas.

PRANEŠIMAI \
S. L. Ex-Kareivių Centras rengia 

išleistuvių vakarienę geležinio vilko 
organizatoriui kap. L. Natkevičiui ir 
mok. B. Žygeliui. Vakarienė įvyks 
gegužio 2 Mildos svetainėj (3238 S. 
Halsted). Pradžia 8:30 vai. vak. 
Įžanga 1 dol.

Tikietus galima gauti šiose vieto
se: Naujienų ofise (1739 So. Halsted 
St.), Naujienų Bridgeporto skyriuje 
(3210 So. Halsted), Naujienų Town 
of Lake skyriuje (1614 W. 46 gat.), 
ir pas J. Antanaitį (3435 So. Wallace 
gat.), Justiną Čiloincką (4400 Her- 
mitage Avė.), A. J. Kareivą (4537 
So. Wood gat.) ir pas visus komite
tus. — Komitetas.

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šėrininkų mėne
sinis susirinkimas, iš priežasties dar
bo žmoDhpžveni/es, neįvyks pirmą ge
gužio. MrnūU^ susirinkimas įvyks 
gegužio 4, 7:30 vai. vak. ,Chas. Stru- 
inilo svetainėj 158 E. 107 gat., kam
pas Indiana Avė. Visi šėrininkai-ės 
malonėkite laiku susirinkti, nes bus 
galutinas nuosprendis namo įkorpora- 
vimo.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas bus laikomas su
batoj ,bal. 29, 7:30 v. v. Ūkelio salėj 
3436 S. Aubum Avė. Draugai malo
nėkit susirinkt laiku.

— Sekr. J. Vainauskas.

Melrose Park, III. — L. A. M. K. 
bertaininis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, balandžio 30 d., 1 vai. po pietų, 
J. Vaičiulio svetainėj. Visi nariai lai
ku susirinkite, nes bus svarstoma 
apie išvažiavimą.

• — F. šmigelskis. ‘

ĮVAIRUS SKELBIMAI
NAUJOS KANARKOMS 

KLETKOS

Padarytos panašios į orlaivį su ge
rais įrengimais, greitai ir lengvai iš
valomos.

Išdirbėją galima matyt kas vaka
ras kaip 7 vai. ,

J. B. C. M.
2435 So. Leavitt St., 
Tel. Roosevelt 8324

JIEŠKO DAl;l4>
VARGONININKAS su paliu

dijimu, kalbantis 4 kalbas, įieš
ko pastovios vietos. Atsiliepi
mus meldžiama siųsti Naujienų 
ofisą, box 18, 1739 S. Halstted et.

Tautiška D-ja Adomo ir Jievos tu
rės susirinkimą nedalioj bal. 30, 1:30 
v. po pietų McKinley Parjc salėj. Mel
džiu visus narius atvykti nes bus la
bai svarbių reikalų .

— Rašt. E. Joziaitienė.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos su paveikslais bus nedelioj, 
bal. 80, 7:30 v. v. Raymond Chape 
salėj, 816 W. 31 St. Kviečiame pub
liką gausiai atvykti. — Koimtetas.

1922 m.

Sulaukęs 
Laidotu-

VIKTORAS ROBINAS
Mirė balandžio 28, 

8 valandą iš ryto. 
5 ir pusės mėnesių,

trgs atsibus panedėlį Gegužes 1, 
12 valandą dieną iš namų 2027 

Canalport Avė. į Tautiškas ka
pines. Paliko nuliudime tėvus 
ir vjeną seserį.

Draugišką Vakarienę rengia Lietu
vos Dukterų D-ja subatoj, bal. 29, 
Mildos svetainėj. Pradžia 7 vai. vak. 
Vakarienė bus su šokiais ir įvairiais 
pasilinksminimais. Kviečia

Komitetas.

North S'ide. — Lietuvių Piliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
panedėlį, gegužės 1, 7:30 v. v., bažny
tinėj svet. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti malonėkite sbsrinkti.

— Sekr.

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

Didžiausis Ekskiuršinas iš 
Chicagos iki Kauno.

Lietuvos Maisto Bendrovė 
rengia didžiausių Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos 
New York (vien dėl lietuvių). 
Iš New York birželio (June; 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aųuitania iki Piliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie 
patarnaus visoj kelionėj. Gali 
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė j Lietuvą. Kurie norite 
saugių ir linksmų kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vieta 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
10715 Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

Kurie važiuos per Lietuvos 
Maisto Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai.

■■IIIIIiililIillllllM

Siųskite pinigus savo gimi
nėms Lietuvon per

International State Bank
O gausi geriausią patar

navimą. Musų šios dienos 
.kainos (keičiamos)

1,000 markių.......$3.75
5,000 markių....... 18.75
10,000 markių .... 37.50

Turime tiesioginį susinė
simą su Lietuva.

LAIVAKORTĖS Į IR Iš 
LIETUVOS

International State Bank

706 West Roosevelt Road 
Chicago, III.

Kalbame lietuviškai.

iiiiiiiii^

SLA. 36-tos kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, bal. 30, 1 v. po pietų, 
Aušros salėj 3001 S. Halsted. Visi 

‘nariai dalyvaukite, bus balsuojama 
viršininkai centro valdybon.

(Sckr. E. Mačinskienė.

I)r-stė $v. Mateušo Apaštalo laikys 
savo mėn. susirinkimą subatoj, bal. 
29, 7:30 v. v. MaČiaus svet. 3301 So. 
Morgan St. Visi nariai kviečiami 
susirinkt, nes yra daug reikalų svar
styti.

— Fr. Bakutis, nut. rašt.
Draugyste Atgimties Lietuvių Tau

tos laikys savo susirinkimą nedėlioj, 
bal. 30, 12:30 po pietų, bažnytinėj 
svetainėj, 35-ta gatvė ir Union Avė. 
Yra daug svarbių dalykų, tad pri
tilo visi nariai atsilankyti. Prigau
tieji nariai bus pi'imam atgal.

— Valdyba.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
rengia teatrą su dainomis ir Šokiais 
subatoje, balandžio 29, K. Bajorūno 
svet., 12003 Halsted gatve. Pradžia 
7 vai. vakare. Kviečiame atsilankyti 
visus. — Rengimo Komisija.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiausis ir 
teisingiausia patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną. i
..................... <

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojome 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringia. 

> ■ ■■■■ . ........... . ............
EXTRA

Tėmykite su atida automobilių sa
vininkai ir šiauferiai! Tai jūsų ge
rovei. Kuomet lyja ,tai automobi
lio stiklai yra rasoti, kad nagai ima 
nieko matyt ir tokiu budu atsitinka 
daugiausia nelaimių. Yra iši*asta 
tam blogumui ir tų nelaimių pra- 
šalinimui dalykas. Vardas to skys- 
tymo ,kuriuo stiklus reikia aptepti — 
C-Trhru, o galėsite važiuot ir labjau 
lyjant o vanduo per 24 valandas ne
silaikys. Prisiųskit Money Orderiu 
vieną ($1.00) dolerį, o užsakymą iš
pildysiu į 3 dienas. M. A. Zabaliu- 
nas, 4512 So. Pauina St., Chicago, 
III.

PRANAŠU SAVO DRAUGAMS 
ir pažįstamiems, taipgi šios 
apiclinkūs lietuviams kad aš, 
Valerijonas Laucius nupirkau 
krautuvę cigarų, cigąretų, ice 
creamo ir visokių nesvaiginan
čių gėrimų (ir visokių mažmo
žių Notions) i)o numeriu 1747 
So. Halsted St. Lietuviai pas 
lietuvį.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
embroideriavimui pančiakų. Per pil
nai darbo namie dirbti. Geras užmo
kestis. Kreipkitės
GREEN VIEW EMBROIDERY CO.

3068 Lincoln Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysimo 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komišino pardąvojime alaus 
reikmenų. Kreipkitės Mr. Jaunes 
Frederick, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st

RIAKAIJNGAS VYRAS ant 
ūkės dirbt. Atsišaukite:

A. GRIGAITIS
3319 So. Halsted St.

REIKIA PATYRUSIŲ PARDAVĖ- 
jų, kuris turi gerą pasisekimą tarpe 
savo žmonių, pardavoti aukotos kle- 
sos staką, kuris išmoįjįgtlividendus į 
metą laiko. Gaįįjfla pasiūlyt apsuk
riam inventoriui. į •

Kreipkitės:
Room 616,

117 N. Dearborn St.
-—.. ....... .......... - ■

DARBININKŲ REIKIA 
į geležies atmatų kiemą.

Kreipkitės:
67-th St. and 48-th Avė. •

Svarbos prakalbo?. — Subatoj, bal. 
29 d., 7 v. vak., Mąlinausko svet., 19 
ir Halsted gat., kalbės Pius Dubickas 
temoj “Nuo laikų Maižiešiaus iki lai
kų kun. Garmaus”, kurioj bus atsa
kyta į kun. Garmaus begėdiškus 
šmeižtus. Visi kviečiami atsilankyti.

— L. L. F. 1 kp.
—

Racine, Wis. — Antradienio vaka
re ,gegužės 2 d., 7:30 vai., Union Hali 
svetainėj įvyks prakalbos. Kalbės 
nesenai iš Lietuvos atvykę svečiai — 
kap. L. Natkevičius ir mok. B. Žyge
lis. Be abėjo, jie pasakys daug svar
bių žinių. Visus vietos lietuvius 
kviečiame ateiti. Įžanga dykai. L. 
L. P. Bonai bus priimami kaipo auka 
pilnoj sumoj. — Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo vakaras 
įvyks balandžio 30 d. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. Visas vakaro 
pelnas eis Rusijos baduoliams šelpti.

— Valdyba.

Bridgeporto Kultūros Dr-ją “Žemai
tija” rengia prakalbas nedėlioj, bal. 
30 d., 1 v. po pietų Mildos salėj, 3142 
So. Halsted. Kalbės L. L. Apolis 
apie Sibiro lietuvius tremtinius. Kal
bėtojas aplinkybių verčiamas, yra 
gyvenęs Sibire suviršum trejus ine-
tus ,taigi gerai pažįstąs Sibiro gyve
nimą. Be prakalbos bus dar kitokių 
pamarginimų. Kviečiame visuomenę 
gausiai atsilankyti.

K. D. "ž.” Komitetas.
• s

Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr-jos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, bal. 30 
d., 12 vai. ryto, iš priežasties Liet. 
Ex-Kareivių apvaikščiojimo. Malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

— Valdyba.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti (po globa Lietuvos 
Gelbėjimo Draugijos) rengia prakal
bas ned., balandžio 30 d. ,Fellowship 
House svet., 831 W. 33 PI. Pradžia 
7 vai. vak. Kalbės nesenai atsilan
kę svečiai iš Lietuvos, kap. L. Nat
kevičius ir mok. B. Žygelis. Jie 
mums išaiškins apie Lietuvos našlai
čių vargingą padėjimą ir apie jų prie
glaudas. Publiką kviečiame skatlin- 
gai atsilankyti. Įžanga dykai .

— M. Zol pienė, rašt.

DR. VAITUSH, O. D.
Lletavis Akiu Specialistas

svaigulio, akių aptėpiamo, nemotu
me, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas alds, nuihra kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
Baidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th S£. Tel.: ♦felvd. 9660.

Lietuvių Kliubų Federacija duos šo
kių vakarą sukatos vakarą, bal. 29, 
Douglas Pirk Auditoriume, Kedzie it 
Ogden Avė. Pradžia 7:30 v. v. Je- 
recko muzika. Kviečiame gausiai at
vykti ir pasilinksminti.

— Komitetas.

Cicero. <— Dr-stė Lietuvos Kareivių 
rengia dešimties metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojimą ir koncertą nedėlioję, ba
landžio 30 d., Lietuvių Liuosybės 
svet., 14 St. ir 49 Ct. Paroda prasidės 
3 v. v. programas 5 v. D-jos, kurios 
gavote užkvietimus dalyvauti apvaik- 
ščiojime ir kurios dar nedavėte atsaky 
mo, malonėkite greitu laiku praneš
ti ka esate nutarusios dėl dalyvumo 
apvaikščiojime. — Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Vaišvilo. Apie 33 metų amžiaus. Du 
metai atgal gyveno Chicago. Iš Lie
tuvos. Kėdainių apskr., Baisiogalos 
valse., Kubilių kaimo. Jis pats, ar 
jį žinanti teiksis pranešti./

LAURYNAS VAIŠVILA, 
1739 S. Hasted'St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS AND- 
riaus Vaitkevičiaus, paeina Su v. rė- 
dybos, Alytaus apskr. Dubių kaimo 
septyni metai atgal gyveno Water- 
bury Conn. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas kitas meldžiu pranešti; 
Juozapas Žukauskas 1829 So. Hals

ted st., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU ATSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės, nesenesnes 38 metų. 
Esu 38 metų amžiaus vaikinas. My
linti ant ūkės gyvent, malonės atsi
šaukti, ir su pirmu laišku prisiųsti pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Geistina, kad turėtų šiek tiek kapita
lo. John Kachinsky, Carney, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
NORIU SUTIKT LIETUVIUS IN- 

žinierius, kurie yra Europoj ir Ame
rikoj praktikavę, ypatingai mechani- 
cal inžinierių. Turiu biznišką propo
ziciją Lietuvoj.

Kreipkitės į Naujienų ofisą nume
riu 16.

GERB. LIETUVIAI! JEIGU NO- 
rite gauti teisingą patarnavimą, mel
džiam kreiptis pas mus; turim ant 
pai-davimo namij, lotų ir biznių airba 
mainom ant automobilių, praperčių ir 
lotu: M. Donauskas, 901 W. 33rd St.. 
Chicago. Te. Yards 4669.

TAISOME AUTOMOBILIUS 
Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

J. R. SKUTAS,
2231 So. T^avitt St. Chicago, III. 

Phone Canal 5041,

PRANEŠU LIETUVIAMS, KAD 
Restoranas Kaunas išnaujo atsidaro 
2325 Ix?avitt St. Pasistengėm pigiai 
ir gerai aprūpinti musų svečius.

SAVININKAI.

JIESKO KAMBARIŲ '
JIEŠKO vaikinas kambario 

su valgiu, Bridgeporto apielin- 
kej. Praneškite į Naujienų ofi
sų No. 19, 1739 So. Halstec 
Street.

1ŪLYM¥ KAMBARiy"
RENDAI 3 kambariai pavie

niams vyrams arba merginoms 
su visais parankamais.

Kreipkitės:
3240 Emerald Avė.

RENDON KAMBARYS, dėl
2-jų arba vieno vaikino, visi 
jmoderaiški paranikumiai. Atsi
šaukite:

3215 S. Union Avė.

PARENDAVOJIMUI KAMBARYS 
vienam ar dviem vaikinams su val
giu ar be valgio. Kambaris šviesus, 
elektra, gesas vana ir kiti paskuti- 
niausių laikų pagerinimai.

J. Gritis.
3538 S. Halsted St. Tel. Blvd 0382

ANT RENDOS KAMBARYS 
vienam ar dviems vaikinams. Elektro 
šviesa, maudynė ir kiti parankumai.

Atsišaukite:
P. URBONAS,

3159 So. Halsted St. 2-nd fl. priekis

PARENDAVOJU KAMBARĮ DEL 
dviejų vaikini} arba dėl vieno arba 
vedusiai porai, arba dėl merginų. 
Kąmbarif didelis ir šviesus iš fronto 
ant 2-rų lubų.

JOHN KLIMAVIČIUS
703 W. 21 Place (

PARENDAVOJU KAMBARĮ, DEL 
vieno ar dviejų vaikinų su valgiu ar 
)e valgio, prie mažos šeimynos., kam
barys šviesus su visais parankumais.

Atsišaukite:
3515 So. Halsted St 

Tel. Yards 4480
K Iri u s? Įeit o M. Stukua.

ISREDAVOJIMUI
ANT RENDOS \ VIENAS ARBA 

du Storai, kampas 33rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VJSBARAS, 

3301 S. Halsted St.

____________________ 2________________________________________________________________ ______ . - --__________________—---- ------ -- —--------

REIKALINGAS VYRAS ant 
ukčs dirbt. Atsišaukite prieš 
12-tą vai. ryte.

A. Grigaitis \ 
3319 Au'burn Avė.

Yards 1138.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
Ūkės dirbti. Taipgi, kurie norite ūkę 
pirkti, galite matyti mane subatoj 
8:00 vai. vak., arba panedėlyje, 
“Naujienų” skyriuje

3210 So. Halsted St.

REIKIA LIETUVIŲ VYRŲ SO- 
licitorių. Turi mokėt lietuviškai ia- 
šyt ir skaityt, kad galėtų rinkti už
sakymus prirengtai stogų medegai. 
Didžiausią komišihą mokame. Den
giame stogus lengvomis išlygomis. 
Kreipkitės ypatiškai.

JOS. OBORNY
1832 So. Fisk St., Tel. Canal 0479

WISCONSIN
Reikia poros apsukrių agentų 

gerai apsipažinusių su Wisconsi- 
no valstijos miestais. Darbas len
gvas, geras uždarbis. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku J. Martin, 
c-o Hansen Manufacturing Co., 
1167 Sellick Avė., Kenosha, Wis.

JIEŠKAU ATSAKANČIO PIR- 
marankio duonkepio (Baker), kuris 
gali kept juodą ir baltą duoną. Dar
bas ant visados ir gera užmokestis. 
Gali atsišaukt pavienis arba įvedęs 
ir turi atsišaukt greitai

Mr. Joseph Deksnis
1637 W. 13-th Avė.

Phone 1040 Gary Ind.

PELENAMS DĖŽUTĖ
Reikalauju agentų, nepaisant kur 
ventum, Amei-ilcoj mi'davoti naujai išrastos ir grnžiai iš— 

dirbtx)8 pelenams dėžutės. Gali savo 
mieste pardavėt atliekamu laiku, 
arba visą laiką. Išdirbama yra iš 
Bntania Metai, Japaneese Bronza 
Jnnitation Silver, Stirling Silver, 
Goki Plated, Nickle PLated Green 
Gold Plated. Platesnių informaci
jų ir katalogo reikalaukite prisjųs- 
dami 50c. ' f

J. Šilkauskąs,
1739 So. Halsted St., ckjču^o, 111.
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RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME.
6 KAMBARIŲ RAKANDAI GRA- 

žiausias velouro setas ,taipgi odinis 
setas; Walnut dining ir miegkamba- 
rio setai — ant grindų pastatoma 
lempa —- Victrola kaurai, kuknios se
tas ir tt. Veikite greitai. 3712 N. 
Wilton Avė. 2 blokai į vakarus nuo 
Halsted St. Tel.: Lakeview 1818.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo ir pirmos klesos padėjime maši
neriją. Yra daug stako, vienas blo
kas nuo lietuvių bažnyčios. Turiu 
labai greit parduot.

8704 Saginaw Avė.
Chicago.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų kolonijoj, prie didelių dirb
tuvių; biznis 20 metų senas. Turiu 
parduoti už pirmą pasiūlymą, nes iš
važiuoju Lietuvon iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
1458 W. 15th St.

NAMAI-ZEME . NAMAI-ZEME

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruinvio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosemė. Vieta apgyventa visokių! 
tautų, biznis seniai išdirbtas.

Kreipkitės: ,
3001 Emerald Avė.

Chicago, III.

BARGENAS! PARDAVIMUI BU- 
černė ir grosemė labai greitu laiku. 
Biznis gerai eina ir cash — kreditorių 
nėra, daug stako. Gali biznį varyt 
ir mažai suprantantis biznį. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

5200 So. State St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, biznis nuo seniai ir gerai 
išdirbtas, maišytų tautų apgyventa, 
rendos $50, 5 ruimai dėl gyvenimo, ly
sas ^nt 3 metų, parduosiu pigiai, prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės į Naujienų Skyrių nnt 
Town of Lake, 1614 W. 46th St. No. 
8, Tel. Boulevard 0672.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
litis 5 pasažierių. Gera proga 
norinčiam pirkti. Kreipkitės: 

2908 W. 38th PI.

PARDAVIMUI GROSESNĖ Di
džiausioj lietuvių kolonijoj — biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Leasas 
da ant daug metų, renda gana pigi, 
įtaisiniai visi pirmos klesos. Noriu 
parduoti gana greitu laiku. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
Kreipkitės: 4511 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI~didelis beveik 
naujas registeris: muša nuo lc. 
iki $100.00 parduosiu pigiai, 
atsišaukite po 6 v. v. arba nedė
lios ryte iki 12 v. 3127 Emerald 
Avė. 3-čios lubos.

PARDAVIMUI' grosernė ir 
bučernė Clinton ir Bunker Sts 
Lietuvių apgyventa. Priežastis 
pardavimo, važiuoju j Lietuvą.

547 Bunker St.

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Priežastis — partnerių nesuti
kimas.

936 W. 14-th St.

4 kambarių mūrinė cottage elekt
ra ir maudynė; lotas 55x12b. Kaina 
$4,900.

4. Kambarių medinė cottage and 
kampo; lotas 38x125: gasas, maudy
nės. Kaina $2,850

2 flatų medinis namas ant pilto 
fundamento, 4 ir kambariai; elektra 
ir maudynės, 3 kambarių cottage 
užpakalyj, prieg tam ir kampinis lo
tas. Kaina $5,750.

5 kambarių mūrinė cottage ant 
kampinio loto 80x125. Kaina $6,500.

2 medinis namas, cimentuotas, 
skiepas, elektra, maudynė, lotas 
37x125. Kaina $5,600.

2 flatų mūrinis 5 ir 5 kambarių. 
Kaina $6,750; elektra ir maudynė.

7 kambarių medinė rezidencija, 
karšto vandenio šiluma, lotas 50x125 
Kaina $4,500.

5 kambarių medinė cottage: f urna- 
so šiluma, aržuolo trimingai, elektra 
ir maudynė. Kaina $4,200.

3 flatai ant kampo. Rendos 
menesį. Garo šiluma puiki • 
Kaina $13,000.

BEN F. BOHAC.
2643 W. 51-st St. Tel. Prospect 6415

$200 j 
vieta.

k-

fe

le paukštelis SAVO Siamą turi, 
Ir kožnas žvėrelis SAVO namą 
turi— Tai kodelgi Tamsta SA
VO NAMO turėti negalėtum?

DIDELIS BARGENAS
Dviejų aukotų mūrinis namas, 2 

flatai po 5 kambarius ir 2 po 4 kamb. 
Maudynės ir toiletai, aukštas baiz- 
mentas, namas randasi prie Ix>we 
Avė. Kaina $6,800. Įmokant $1,000. 
kitus kaip rendą.

Dviejų aukštų mūrinis namas, 2 
flatai po 4 kambarius ir didelė krautu
vė, randasi 3527 S. Halsted St., par
siduoda už $13,500. Didelis bargenas.

Dviejų aukštų medinis namas, 6 
kambariai ir krautuvė 3519 S. Hals
ted St. Kaina $10,000.

Trijų aukštų muro namas, 6 faltai 
po 4 kambarius, aukštas baizmentas, 
garacTŽius. Rendų per menesį neša 
$92.00 . Kaina $8,500 randasi prie 
29-tos ir VVallace Str.

PARįDAVIMUI nauja, 4 kam
barių mūrinė cottage: gasas, e- 
lektra ir maudynė, taipgi por- 
čiai. Platus lotas, lietuvių kolo
nijoj, arti Archer Avė. Pigiai.

4952 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage: elektros šviesa, 
akerio žemės, barnė, vaisingi 
medžai: Kaina $1,700.
Tel.: Willow Springs 10.

Blinstrup.
i .......................... . . ------------------------------------------ '-------------

Mes parodome ^Tomistai,

IJIBUICKS!!!
Turime daugybę perdirbtų ir per- 

malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo
automobilių, kuriuos parduodame už i nenu ne 
labai žemą kainą už cash ar mai- duosime.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosemė. Pardavimo priežastis, part
nerių nesutikimas, todėl pigiai par-

PARDAVIMUI
SALIUNAS

50 W. 454h PI.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ant pirmo aukšto krautuvė ir 2 kam
bariai ant antro — G kambariai, visi 
moderniški parankumai, labai gera 
vieta dėl biznio, nes nuo senų laikų 
išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite: 3457 W. 38th PI. 
2-os lubos, 4:30 v. p. p. nedėlioj vi
są dieną.

nais.
Chas. Lange & Bros. Co. 

Buicks Distributors 
‘Vyriausia ofisas ir pardavojama 

krautuvė
2623-27 Milwaukee Av.

Tel. Špaulding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius 
3159-61 N. Clark St.

Cash ar išmokėjimais
Atdara vakarais ir nedėlioms: Tel.

Graceland 2826.'
Turime daugybę Buick automobilių 

išstatę.
Vartotų Automobilių 

Parodon
Bal. 26 iki geg. 4-tos 

mažąjam 
Coliseum

kurie visai perdirbti ir permalevoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

Kreipkitės:
2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir airių kolonijoj. Taipgi 
parduosiu rakandus (furniture) 
ir karą, nes važiuoju Lietuvon.

3631 S. Union Avė.

PARDAVIMUI CHANDLER AU- 
tomobilius 5 arba 7 sėdynių. Visas 
gerame stovyj . Naujas viršus, nau
ji tajeriai, taip kaip naujas. Mokė
jau $14200, dabar parduosiu už $600. 
Galima matyt vakarais. Y 

2423 W. 46th St.

PARDUODU OAKLAND 1922 M., 
geram stovyj, atrodo kaip naujas. 
Parduodu pigiai, nes trumpoj ateity 
turiu apleisti šią šalį. Savininką galit 
matyt kasdieną iki 6:30 vakaro.

W. W1TKEVICZ
4419 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI PIGIAI VALGYK- 

la — Restaurant, lietuvių apgyVen- 
toj kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
18 metų. Pigi renda, 8 pragyveni
mui kambariai.

1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groseris ir 
deliikatesen krautuvė, gera vie
ta lietuviai.

Šaukite:
Roosevelt 8729. ,

PARDAVIMUI GROSERNfi VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj. Visas 
įtaisymas pirmos klesos, visas biznis 
cash. Priežastis pardavimo esu ne
vedęs. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu ant loto. Kriepkitės

1803 W. 47th St.

DELIKATESEN, ŽUVŲ MARKE- 
tas ir grosemė pardavimui.' Extra 
geri fixtures su staku; 4 gyvenimo 
kambariai. Rendos $35.‘ Turi būt 
parduota iš priežasties ligos. Aplei
džiu miestą. Bargenae. Ne dealeriai.

5260 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosemė, už pusę kainos. Svarbi 
priežastis; biznis geras. Turi būt 
parduota šį mėnesį. Atsišaukite į 
Naujienų Roselando Skyrių 

233 E. 115th St
■I..1II ■ - h. , . ..................................................................... ..... ...... ...............

PARDAVIMUI BUČERNfi 
grosemė, lietuvių kolonijoj, 
biznis, priežastį patirsite ant 

Atsišaukite
Į Nauiienų Bridgenąrto Skvrių, 

3210 So. Halsted St., Box No.. 167.

IR 
geras 

vietos.

PARDUOTI TURIU GREITU 
laiku bučemę ir grosemę, 2633 — 
43rd St., vieta apgyventa visokių tau
tų, netoli mokyklos. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
2633 W. 43rd St.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
semS su namu ar be namo. Vieta 
apgyventa visokiu tautų ir labai gra
ži gyvenimui. Biznis cash. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

5252 So. Artesian Avė.
PARDAVIMUI CASH REGISTE- 

ris nuo 1c. iki $20, gana pigiai. Kam 
reikalingas.

Atsišaukite bv vakara.
J. MOSGERSf 

8255 Union Avė,

PARDAVIMUI GROSERNfi. SAL- 
•tfainių, tabako ir kitokių smulkmenų 
krautuvė prie pat teatro, biznis gerai 
eina, pigi renda. Turi būt. greitai 
narduota. Atsišaukit subatoj ar ne- 
dėlioj ,atdara vakarais. A. Matuze- 
vičienė. 5039 So. Halsted St., Chicago, 
III. Tel. Boulevard 8925.

PARDAVIMUI SALIUNĄS, PEL- 
ningiausis saliuno biznis Bridgeporto 
kolonijoj, pirmos klesos įrankiai ga
lima nupirkti tik už $2,500. Pelnin
gas biznis sąryšyj bus nurodyti pir
kėjui. Kreinkitės į Naujienų Sky
riaus ofisą 3210 S. Halsted St. Maty- 
kit P. Budvitis nuo 11 vai. iš ryto iki 
8 vai. vakare.

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 38rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvtj išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

TIKRAI GERA PROGA. NORIN- 
tiems įsigyti biznį — bučeme ir gro- 

f-n mūriniu nemu\ gražioj vie
toi. Biznis cash. Turi būt parduo
ta šią savaite.

2908 W. 40th St.

GROSFRIS PARDAVIMUI; 
geras biznis. Turiu apleist 
miestą.

3801 Emerald Avė.

PARDAVIMUI notions, kan
džių ir vaikams reikalingų į 
mokyklą einantiems dalykų. 
Geroj vietoj, tarpe 3-jų mokyk
lų, ant Town of |Lakc.

1805 W. 46th St.
PA1R1DAVIMUI jaunas (15 

mėn.) tikrio šersties šuva. La
bai geras prie biznio. Kreipki
tės:

1921 Rerwyn Avė., 
Tek: Raven-syvood 3015.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosemė už labai pigią kainą. Prie
žastis pardavimo — važiuoju į Euro
pą.

4758 So. Loomis St. 
Phone Yards 6099

PARDAVIMUI PIGIAI SALDAi
nių, tabako, cigaretų ir groserių 
krautuvė. Biznis išdirbtas. Yra vie
ta dėl pragyvenimo, pigi renda. Pro
ga padaryti pinigus.

332 E. Kensington Avė.
PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 

“massage and beauty parlor” Įsteig
ta 7 methi, nuolat eina biznis. Pa
aukausiu — apleidžiu miestą.

MRS. KRUEGER,
1620 W. Roosevelt Rd.

Tel.: Seeley 5007 ‘
PARDAVIMUI SALIUNAS, LIE- 

tuvių kolonijoj, yra visi biznio reik
menis geras biznis, parduosiu pigiai. 
Priežastis nesveikata.

Atsišaukite:
FRAD URCHUK, 

2956 So. Emerald Avė.
PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 

kių tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Parduo
siu saliuną, arba jei kas norės su na
mu parduosiu. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

1711 So. Union Avė.,
PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 

kių tautų apgyventa, gražioj vietoj 
2444 W. 46th PI. Rendos $50 į mė
nesį; 5 pagyvenimui kambariai/ lys- 
tas ant 2 metų. Parduodu, arba pri
imu už pusininką moterį ar merginą 
be vaikų ,kuri supranta biznį. Tel. 
Lafayette 4768.

PARDAVIMUI KAMPINIS šaita
nas arba vieni barai. Biznis išdirbtas 
proga nadaryt pinigus. Priežastis 
pardavimui, viena moteris negali ap
sidirbti šaitane.

10501 Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI GERIAUSIOJ VIE- 
toi šaitane*. Prie saliuno yra didelė 
svetainė, Alijošiaus name Town of 
Lake.

1809 W. 46-th St.
Phone Lafayette 4068
» ■ H I ..............- Al............. ... .......................     ■■ -■*
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Šaitanas nž dyka. Visi įrengimai, 
geroi vietoj, biznis išdirbtas per 
metus pigi renda.

3432 So. Morgan St.,
Atsišonkite nas savininką

W. F. 7AWLEWTCZ 
National Grnve, Riversid**. III.

Tek Riverside 240-W
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PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais; yra 5 kambariai pragyveni
mui, renda pigi, biznis išdirbtas, 
nroga padaryti pinigus. Visokių 
tautų apgyventa vieta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Nanuenas No. 20 arba per te
lefoną Pullman 5885

PARDUODU ar mainau farmą ant 
miesto prapertes 131 % akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai, Gaujas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigij nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo
jaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

atidedant po keletą centų kož- 
ną dieną.
Tastai laikas pradėti mokė

ti romią pačiam sau ir tuomi 
išgelbėti savo žemyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų gražių parkų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, geros tran- 
sportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų 
tikrais žmonijos draugais. To
kiomis vietomis yra šios apie- 
linkės rtO-ta gatvė ir Ashland 
Avė., 66-ta gatvė ir Western 
Avė., 63-ia gatvė ir Kedzie Av., 
arba “Parkholme”, “Portage 
Park’*, “VVestfield”, “West- 
wood” ir taip toliau. Padaryti 
savo gyvenimą taip gražių yra 
labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir 
slkaitas

5 kambarių namelis', elektros švie
sos ir gazas, randasi 3545 Emerald 
Avė. Kaina $1,700.• >

Naujas 2 aukštų muro namas, G ir 
5 kambarių, 2 flatai .elektros šviesos 
ii*kiti naujos mados įtaisymai. Prie! 
36-tos ir Lowe Avė. Kaina $8,500.' 
Įmokant $1,500, kitus kaip renetams j 
išmokėsite. !

Dveji namai, vienas 2 lubų mūrinis) 
4 po 4 kamb. Kitas 2 aukšti^ medi- i 
nis 2 po 7 kambarius, per šiuos abu j 
namus neša rendų $100 kas mėnesis.1 
Savininkas mainys ant lotų Brigh
ton Park distrikte.

Taipgi, turime daugelį namų par
davimui, visose dalyse miesto. Kreip
iatės pas mus:

M. J. KIRAS & Co., ’ 
3331 S. Halsted St. Phone Yards 6894

ČIA JŪSŲ AUKSINĖ PROGA
Nemokėkite augštų rendų ,turėki te 

savo namą! Mes galime jums pasta
tyti 4 kambarių tnedinį namą pagal 
vėliausios mados už $1,350 su mažais 
išmokėjimais. Platesnių informacijų 
atsišaukite pas

v J. N. ZEWERT, 
4400 S. Kedzie Avė.

Prie pat Archer Avė.

PIGIAI
Parsiduoda l’Ą akerio žemės su 

trimis namais ir saliuno bizniu; na
mai yra modemiški ir gerame sto
vyje, netoli nuo Chicagos. $1000' rei
kia įmokėti, o likusi kaip renda. Ar
ba sutiksiu mainyti. Pardavimo prie
žastis yra labai svarbi. Kreipkitės 
pas, A. Grigas, 3114 S. Hasted St.

MŪBTGEClAl-PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokės- 
čiais.x Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO„ 
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

NAMAI-ZEME,

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNIA- 
vas namas Brighton Park netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagy
venimų arba rendavosiu — geros iš
lygos atsišaukit.

F. J. SZEMET
4217 Archer Avė.

SPECIAL1S BARGENAS
Parsiduoda bizniava prapertis 2 

aukštų ,5kių mėnesių senumo: lysas 
yra ant 6 metų $2700, rendos į metus. 
Jokių iškaščių savininkui nėra tai
syme geras investinimas. Kreipkitės 
3223 S. Halsted St., į Storą. Phone 
Boulevard 5394.

PARDAVIMUI TIK UŽ $3,000, 
ceturios rendos, 3 aukštų medinis na
mas, krautuvė įr; 2 po 4 kambarius 
flatai. Elektra, gasas taipgi cottage 
užpakalyj.

1627 So. Morgan St.
Arti 18-tos gatvės > 

!•' V <■'

mėnesines są- 
surengiaine be jokių 
Gaunate “deed” su 

gvarantuota “title policy” su 
gvarancija visoj Amerikoj žino
mos Chicagos Title & Trust 
Kompanijos. Duodame namus 
kokių tik Tamstos širdis trokš
ta —• vieno, dviejų ir trijų gy
venimų. Dabar jau pradėjome 
statyti daug namų.

Kas norite pasinaudoti abek 
pas 
bu- 
Ra-

DIDELI BAŽGENAI
Pardavimui 2 bizniavi namai: ga

sas elektros šviesa, maudynes ir visi 
parankumai.

Atsišaukit:
2900 Wallaoe St.,

Tel. Boulevard 3686
■V

PIGIAUSIS PIRKIMAS
2 aukštų mūrinis po 5 kambarius 

namas: elektra, maudynės, aukštas 
cimantuotas skiepas, garu apšildo
mas. Kaina tik $6,500. Įmokėt rei
kia $2,500.00. Kreipkitės pas

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI'ARBA 1ŠMAINY- 
mui 6 pagyvenimų bizniavas namas. 
Rendos neša $125.00 į menesį; įmo
kėti reikia $1,500 Įeitus kaip renda, 
arba mainysiu ant nelabai 
farmos. Priimsiu lotus už 
mokėjimą. Atsišaukite

romski & Co., 3346 So. Halsted St.

didelės 
pirmą 

P. Šu

GERIAUSIAS PIRKIMAS
2 aukštų po 4 kambarius medinis 

namas: elektra. Namas randasi South 
Side, puikioj vietoj ,tarpe 2jų bulva
rų. Kaina tik $4,000.00. Atsišauki
te tuoj pas

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI dviejų aukštų 
nurinis 
r lotas, 
mados.

5353
Savininkas ant 2-ų lubų.

namas, prie namo yra 
Viskas yra vėliausios 

Parduosiu pigiai.
S. Artesian Avė.

NAMŲ PIRKĖJAI, NEPRALEIS- 
kit šio Bargeno nes savininkas greitu 
laiku išvažiuoja iš Chicagos. Galite 
nupirkt namą atnešantį rendos $62.00 
į mėnesį tik už $3,000. Matykit savi
ninką vakarais ar nedėlioms. 920 W. 
34th St., 1-os lubos priekis.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 
mui ūkė, kuri randasi netoli nuo Chi
cagos, III. valstijoj 80 akerių žemės 
su visais įrankiais, mašinoms ir gy
vuliais. Mainysiu ant namo arba par- 
dousiu. Atsišaukite pas savininką P. 
Paulauskį, 5046 S. Koline Ąve. Tel. 
Lafayette 2928.

TĖMYKIT.
Pardavimui arba mainymui mūri

nis namas, labai pigiai, puikioj vie
loj, (South Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 
cambariai, ant 1-mo augšto štymu 
šildoma, elektra, maudynės, augštas 
cimentuotas skiepas. Mainysiu ant 
vieno pagyvenimo mūrinio ar medi
nio namo arba bučemės ar groser- 
nės.

Atsišaukite tuojaus.
J. NAMON

808 W. 33-rd PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
cottage lietuvių apgyventoj kolonijoj, 
elektros šviesa. Turi būti parduota 
greitai, savininkas eina į bizni.

Kreipkitės:
3604 Wallace St.

TURIU PARDUOTI
Didelis Bargenas 3 aukštų mūras.
3134 S. Morgan St. 3 aukštų mū

ras 5 flatai ir krautuvė. 3132 So. 
Morgan St. kampas 31-st. Place

nais pelnais atsišaukite 
mane ypatišfkai, nes tokiu 
du sučėdysį daug pinigų, 
šyk arba telefonuok—

ADAM MARKŪNAS
Sales Manager

First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St., 

Chicago, III., 
Telephine Randolph 7400

856

AR MATEI -KADA TOKIĄ PUI- ‘ 
kią progą kur ūkės jūsų laukia. Der
linga žemė, vaisingi sodai, cementi-1 
niai keliai, žuvingi ežerai, žvėringi 
miškai mokyklos, bažnyčios. Visos' 
šios formos turi budinkus, dirbamą 
žemę ir miškę į valės; tarpe lietu
vių. Reikia mažo {mokėjimo ir pi
giai tik ant trutapa laiko. Tėmykit:

40 akrų $1,300, 40 akrų $2,000, 40 
akrų $1,500, 40 akrų $1,700, 40 akrų 
$2,300, 50 akrų $2,600 ,60 akrų $2,800, 
80 akrų $2,000, 80 akrų $2,900, 80 
akrų $4,000, 80 akrų $1,300, 120 ak
rų $3,500. 121 akru $5,500, 100 akrų 
$8.500. 150 akrų $8,500, 300 akrų 
$10,000. į

Didelis pasirinkimas iš 900 farmų. 
Galėsit mainvt ant namų.

P. D. ANDREKUS
R. 2, Pentwater, Mich.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Špecialčs vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
» NAUJA VIETA
Evelyn Academy of 

Gown Designing 
Room 1531 Kimball Hali Bldg.

25 E. Jackson Blvd.
Chicago, III.

LOTAS 30x125 
klioštoriaus 6—th 
Parduosiu piguti, 
matyti po pietų, 

Atsišaukite
3422 So. Lowe Avė., 

Phone Boulevard 3868 
V. Laurinaitis.

PARDAVIMUI 
prie Šv. Kazimiero 
ir Maplevvood avė. 
Savininką galima 
arba nedėlioj.

PARDAVIMUI DU NAMAI. VIE- 
nas mūrinis 4 pagyvenimų, o apa
čioj saliunas su visais įrengimais. O 
kitas namas medinis 3 pagyvenimų ir 
krautuvė. Priežastis pardavimo — 
moteries liga, važiuoju Lietuvon.

549 W. 18 St.

* DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

NAU- 
Karštu 

visi įtaisymai 
Parduosiu už

$100 ĮMOKANT 
NUPIRKSI UŽ $32,000 DARŽOVIŲ

IR VIŠTŲ FARMĄ.
1 višta, 313 kiaušinių į metą.
10 tonų morkų nuo akerio.
300 bušelių tamėčių nuo ekerio.

Šis yra 
plotas 
plotai 
mylių nuo Chicagos, prie valstijinio 
kelią. Sodyk ir sėk savo javus ir 
turėk
dėt. Likusius pagal sutarimą. Kreip
kitės į Naujienas numeriu: 21.

pinigų darymo akerinis 
Elmhurst’o 3, 5 ir 10 akerių 
arti C. and N. W. R. R., 16

savo namus. Su $100 gali pra-

DIDELIS PARGENA S — PARDA
VIMAS’.

3 akuštų raudonų plytų namas; toi- 
letai viduje; sanitarės sinkos, gasas. 
Užpakalyj 2 aukštų medinis 4 flatų 
namas, geriausiame nadėjime. As- 
nhalt išpiltos gatvės. Rendos $10 80. 
į metus 1270 investmentn ant tavo 
pinigu. Kaina $9,500.00. Išmokėjimai 
— dalį cash. likusius ant mortge- 
čiaus. Kreipkitės nn> savininko.

PETER ZIKA,
1146,W. 17-tlh St.

1-mos lubos — Chicago, III.
PARDAVIMUI MEDINIS namas: 

vki moderniški rnrankumai. 
Toingj duheltnvas garadžius kaina 
$5.00 prikasti* — turiu apleist Chi- 
cagą. AtMšflvkitA’

P. PETERSON ’’ ’ 
4203 Si Union

FARMA
35 mylios nuo Chicagos 40 akrų 

su budiųkais, 4 blokai nuo geležkelio 
stoties. Parsiduoda pigiai arba 
nant ant namo.

United Land and Investment BARGENAL
Naujas mūrinis namas 

cambariai, garu apšildomas 
sies mados įtaisymai, platus 
iaina $9,000.

Naujas namas 6 flatai prie 
son Park sun parlors po 
rius.
$26,000.

CHAS ZEKAS
4454 So. Westcm Avė.

mai-

Co.
6 ir 5 
vėliau- 

lotas.

Jack- 
5 kamba- 

Rendos į metus $6,000. Kaina

BIZNIAVA PRAPERTfi.
Pardavimui: paaukavimas $25,000( 

didelis, 2 aukštų budinkas, už $22,000. 
krautuvė ir skiepas 2 flatai, 2 ofisai, 
garadžius, pečiaus ir fumaso šiluma; 
lotas 101x150 Mr. Bertram, 2-ras 
aukštas, tel. Juniper 2829.

3471 Elston Avė.
PARDAVIMUI VASARINIS NA- 

mas Union Pier, Michigan. Savinin
kas išsikraustė į California. Visiškai 
modemiškai pabudavotas 1920 m. 
iš fumišiuotas, elektro pečius: 5 
kambariai. 2-ji stiklais apkalti por- 
čiai, daug žemės. Tikras pirkinis, 
išmnkėiĮmais. Matykite Rc^lty' agen
tą arb» kreinkitės: A. L. Ko'dish, 

4321h Ravenswood Avė. Chicago.

PARDAVIMUI NAUJA MEDINE 
Cottacre skiepas ir antaukštis; gasas 
ir elektra.

5124 South Keelar Avė,

PARDAVIMUI MŪRINIS 
jas namas 5—6 kambarių, 
vandeniu šildomas, 
naujausios mados, 
prieinamą kainą. Kuris nupirksite šį 
namą, jausitės pilnai 
Namas randasi 4420 So.
Avė. Savininkas randasi 2436 W. 46 
Plaee pirmos lubos

PARDAVIMUI 10 KAMBARIŲ 
modemiška rezidencija — gasas, 
elektra,karšto vandenio Šiluma. 
Tuojaus gali kraustytis. Parduosiu 
ant lengvų išmokėjimų, likusieji 
kaip renda. Geras privažiavimas.

3635 Cortland St.
Tel.: Belmont 7909.

patenkinti. 
Campbell

BIZNIAVA PRAPERTfi.
Pardavimui dubeltavu priekiu, 2 

aukštų namas tinkantis viešbučio 
bizniui, vasariniam rezortui, soft 
drinks parlor restoranui ir tt., su 
dviems akeriais žemės ir dideliais 
medžiais, galima pavartoti piknikų 
daržui, ši prapertė yra prie Forest 
Preserve Parko, bizniavo j daly j, pri
eina prie naujo Archer cementinio 
kelio Willow Springs, III. šis yra 
pirmas kartas tos vietos pardavi
mui. Pavaldėjai Abott Estate siuL 
šią prapertę pardavimui už bargeną. 
Kreipkitės pas Mrs. Heilbron’s Sto
re, Willow Springs, III.

TĖMYKITE
Pardavimui abba mainymui namas, 

labai pigiai, puikioj vietoj, (South 
Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 kambariai, 
ant 1-mo augšto štymu šildoma, elek
tra, maudynės, augštas cimentuotas) 
skiepas, nvuriniš garadžius. Mainy
siu ant vieno mūrinio ar medinio na
mo arba bučemės ar grosemės.

Atsišaukite tuojaus.
J. NAMON,

808 W. 33rd PI., arti Halsted St.
" PARDAVIMUI MEDINIS, ANT 2' 
pagyvenimų namas, po 4 kambarius,! 
Summit, III. su bamem ir du lotai,) 
4 metai budavotas. Parduosiu už 
$3,400, nes turiu išvažiuoti ant savo 
farmos. Asišaukitp, France Kamin- 
ski, 643 W. 14th PI.

FARMA! FARMA!
Tik 75 mylios nuo Chicagos, 

100 alkerių geros žemes ir su 
gerais budinkais; upelis bėga 
per visą farmą, ir pro pat bu- 
drnkus, 2 blokai mio <lypo. Far- 
ma randasi pačiam miestelyj 
Wheatfiel'd il. Ind. Atsišaukite 

laišku platesnių informacijų.
B. R. YASUILIS 

Wheatfield, Ind.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai, kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanv į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara idienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų.
PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt* praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

2 AUKŠTŲ MEDINIS 
ant akmens fundamento, 5 ir 
bariai — gasas ir maudynes, 
nas — $2,500.00. Kreipkitės 
lubų.

4401 So. Halsted St. 
Boulevard 9114

NAMAS 
6 kam- 
Barge- 
ant 2

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
mas; yra visi moderniški paranku
mai. Taipgi dubultavas (?) garad
žius kaina $5,5^0 priežastis — turiu 
apleisti Chicagą. Atsišaukite:

P. PETERSON 
4?03 So. Union Avė.

PARDAVIMUI — BARGENAS, 1 
aukšto, puse pilto, 6 kambariai, kar
što vandenio šilujna, cimentuotas 
rklepas. viskas geriausiame padėji
me. $6,500. $1,500 įmokėti, likusius 
kaip randą. Savininkas 6035 S.

Honore St. Tel.: Prospect 5701

KAS NORIT GERO NAMO. PUI- 
kioi vietoi nrie bulvaro, mūrinis na
mas, 2 aukštu. 6 ir 7 kambariai: elek
tra .maudynės, auMfaii cimantuotas 
sklypas, garu anMMomas. Renine 
na*a į mėn**i $1?A 00. TmokSt $8,000. 
Kaina tik $9.800 00. Matykit tuoj

J. NAMON.
808 W. S3rd PI., 1 
arti Halsted St.

EXTRA BARGENAS.
Ant pardavimo beveik naujas mū

rinis namas trys pagyvenimai po 
penkis kambarius. Augštas cemen
tuotas baismentas, viršus dėl džiaus- 
tvmo drabužių, maudvnės, elektra. 
Parduosiu labai pigiai, tiktai už 
$8.600. Namas randasi po numeriu 
3362 Lowe Avė. Savininko adresas.

J. DAINELIS
3258 Emerald Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
MoMnamai angliškos ir Ifetuviškoa 

kalbw> aritmetikos, knygredystės, sta- 
nografijo*, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politildnis 
ekonomijos, pilietjstls, dkiliaraiys- 
tėa ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST- CHICAGO.

PARDAVIMUI NAMAS.
P«”dim«fn arba mainysiu namą 

b<vr,ta. bučemės. trrosernės arba ki- 
teHų smulkmenų krautuvės. Kreipki-; 
tės

3350 So. Morgan St.

LEVESKIO MOKYKLA'
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų ’ į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.
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