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Areštuoja angliakasius.
RITTSBURH, Pa., geg. 12. 

— Petertman anglių kasykla 
Pcnn miestelyj liko išsprog
dinta dinamitu. Kas ją išsprog
dino nežinia, nors kasyklos sa
vininkas bando kaltinti strei
kierius. Jie girdį tarėsi ir kitą 
kasyk lą išsprogdi n t i.

Atvykęs šerifas su mušeiko
mis areštavo 12 angliakasių, 
kurie buvo susirinkę prie 
Schenck kasyklos. Jokio kalti
nimo areštuotiesiems nedaro
ma, bdt visgi jų nepaleidžiama 
ir laikoma kalėjin^e.

Kiek Lietuviy išvažiavo 
Lietuvon balandžio mėn.
WASIIINGTON, geg. 9 d. 

(Elta) — Š. m. balandžio mė
nesį iš * Amerikos išvažiavo 
Lietuvon 712. Išvažiuojančių 
skaičių sudarė 383 vyrui, 110 
moterų ir 219 vaikų.

Tyrinės plieno Irusią.
WASH1NGTON, geg. 12. — ■ 

Senatas šiandie priėmė (La Fol- 
lette rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad (generalinis prokuro
ras ir federalinė prekybos ko
misija ištirtų vieiYijimąsi dau
gelio didžiausių nepriklauso
mų plieno ir geležies kom]Mini- 
jų su plieno trustu ir kad to
kio susivienijimo neprileistų.

Šen. La Follette sako, kad 
tokis didžiųjų plieno nepri
klausomų konųianijų įstojimas 
į plieno t rustą, atiduotų plieno 
ti’ustui, United States Steel 
Corp., pilniausią kontrolę ant 
visos plieno industrijos.

neveptolėjo. O jeigu kuris- jų 
ir vėptelčjo, tai taip tyliai, kad, 
rasi, nė artimiausis jo kamy- 
nas-delegalas nenugirdo.

Rašau apie šitą įvykį taip 
plačiai todėl, kad žinau silp
ną tūlų žmonių paprotį girties 
savo nuveiktais darbais akyse 
tų žmonių, kurie nebuvo liudi
ninkais kalbamų darbų. Ir tu
riu viltį, kad kalbamos “rezo
liucijos įnešūjai, sugrįžę į savo 
lokalius, įturės drąsos prisipa
žinti, kad jie nekovojo už rezo
liuciją, kad jie nesistengė ją 
pravesti; turiu viltį taipgi, 
kad jie nekaltins bent dėl šitos 
rezoliucijos attmetimo “unijos 
biurokratų.” !

Antra vertus, reikia tikėtis, 
kad lietuviai Amalgamčtai di
džiai nesigraudens dėl atmes
tos rezoliucijos. Dalykas štai 
kame: jeigu jų delegatų pasiū
lytoji rezoliucija butų buvusi 
priimta, tai Amalgamėtai visai 
nebebūtų galėję dirbti: jie butų 
turėję visą laiką streikuoti.

Ir ištikro. Įsivaizduokime 
sau, kad pas kokį nors lietuvį 
kontraktorių kila streikas. Kal- 
bamoj'i rezoliucija reikalauja, 
kad visi 150,000 unijos narių 
mestų darbą. Įsivaizduokime 
sau, kad Philadelphijoje kįla 
visuotinas Amalgamėtų kont
roliuojamų dirbtuvių^ streikas. 
Rezoliucija reikalauja, kad 
mestų darbą ir Bostono, ir 
Ncw Yolrko, ir Chicagos, ir 
Rochesterio rubsiuviai. O ka
dangi musų, Amalgamėtų uni
jos nariai streikuoja tai vieno
je vietoje, tai kitoje veik kiek
vienu duotu momentu, tai jų 
paramai visa Amalgamėtų imi 
ja turėtų streikuoti irgi nepa
liaujamai.

Yra žinoma, kad tūli žmo
nės mėgia “streikuoti” visą 
laiką. Didžiuma tečiaus unijos 
narių beabejonės, nori juo dau
giau darbo turėti, ir streikan 
jie eina tik tada, kada be 
streiko nebegalima' atlikti 
skriaudų atitaisymo. Taigi at- 
metimafs lietuvių delegatų pa
tiektosios rezoliucijos, reikia 
manyti, atkako didžiumos na
rių noiraHAs.

;—Buvęs Konvencijoje.

“jis '(atsakymas) yra mažiau 
atsakymu, negu valstybių ap
kaltinimu, kartu griežtai atsi
sakant atsakyti į jiems (ru
sams) pastatytus (Jausimus. ” 

lAbelnai manoma, kad jti 
davus visoms valstybėms liue
sų pasirinkimą, didžiuma vals
tybių pritartų tęsimui konfe
rencijos su Rusija. Bet jeigu 
Francija pasitrauks iš konfe
rencijos, yra tikras dalykas, 
kad ir daugelis valstybių jų pa
seks. Skaičius tokių pasitrau-

l gali būti 
■kad jis padairy- 

dalyku visuotiną

i- j kiančių valstybių 
spręs tam tikra komisija, kuri ant tiek didelis, k 
bus paskirta tam tikslui. * tų negalimu

(šituo pasiulynut galbūt no- susitarimą su Rusija, net jeigu 
rimą išspręsti ir Vilniaus k-lau-į Lloyd George ir sutiktų 
simų, nes ir Vilnius, kaip ir derybas ir be Francijos. 
kitos ginčijamos teritorijos į- 
ei'na į rytinės Europos 
Tokiuo pasiulymu 
toliau pasiliktų lenkų rankose, I 
taip kaiip dabar yra, iki rūbe-, 
žiu klausimo neišspręs tam 
tikra komisija).

Nesutikimai už Rusijos 
atsakymą.

bus paskirta tam tikslui.

tęsti

Rusijos reikalų subkomiteta-s 
srytį. 'atidėjo Rusijos atsakymo svar- 

Vilnius ir stymą iki rytdienos.

Suimtieji darbininkę vado 
vai apkaltinti.

Aštuoni jau apkaltinti, norima
Francijos delegacija paskei- apkaltinti ir daugiau. Remiasi 

bė, kad ji iriekad nesutiks su 1 Haymarketo riaušių įstatymais. 
Rusijos siūlymu paskirti mai
šytą komisijų, kuri ir toliau 
tartųsi ir svarstytų Rusijos 
klausimą.

Anglai gi paskelbė, kad jie 
kartu su italais sutinka su pa- 
skirimu Rusijos siūlomos mai
šytos komisijos studijavimui 
Rusijos kreditų, skolų, grąži
namo privatinės nuosavybės i C 
kitų Rusiją liečiančių klausi
nių. Bet kad tai galėjus pada
ryti, reikalinga yra, kad Rusi
ja padarytų nepuolimo sutar
tį su kitomis Europos šalimis, 
taip kad komisija galėtų dirb
ti nerukdoma jokių pavojų ga^ 
limų naujų puolimų ir karų.

Anglijos delegacijos narys 
Grigg sako, kad dar negalima 

ga- 
kad 
dar

Ru-

lės susirinkti. Jis mano, 
Genoa konferencija tęsis 
bent porų savaičių.

Anglų pareiškimas apie
sijos atsakymų į talkininkų 
memorandutmų vadina tų atsa
kymų “laimi kvailu Rusijos 
interesų žvilgsnių,“ bet visgi 
Anglija yra palinkusi priimti 
tų nuomonę, kad neverta ardy
ti Europos taikos, o ir leisti 
Rusijos žmonėms ir toliau neš
ti nepanešamų skurdų vien dė
lei kvailumo Rusijos delega
cijos argumentų.
Fra nei jos pozicija galbūt bils 

išrišta šiandie Paryžiuje, nes 
premjerui Pdincare jau tapo 
pasiųstas Rusijos atsakymas ir 
jis duos galutinų apie jį nuos
prendį. To nuosprendžio lau
kiama čia su dideliu nekantru
mu.

Lloyd George ir Sehanzer 
panaudojo visų savo . iškalbų, 
kad įrodžius Barthou, jog Ru
sijos atsakymas nors ir nėra 
priimtinas ir tinkamas, bet jis 
visgi neuždaro durų todimes- 
nioms taryboms ir galbūt vi- 
snotinatm sufii rinkimui. Jie ra
gino jį išreikšti (tą nuomonę ir 

savo pranešime Paryžiui.

instrukcijas iŠ Paryžiaus dar 
šiandie. Perskaitęs Rusijos at
sakymą jis pasakė tik, kad

Keletą dienų atgal policijai padarius pUOlįpuis ant namų budavotojų ir kitų unijų raš
tinių ir areštavus šimtus darbininkų vadovų, policija taipjau paėmė visus pultose raštinėse 
rastus rekordus, dokumentus ir i>dpieras. Visą tą (grobį dabar peržiūrinėja valstijos pro- 
ku.į>ro paigelbininkai (McCart hy, Warton, McLaughlin, John E. Northup ir McMillah). Jie 
turbūt jieško tose skryniose dviejų policifctų užmušėjų... .

GHLCAGO. — Porcija ir 
valstijos prokuroras vis- dar 
tebeveda, kryžiaus karą su nar 
mų budavotojų ir niekurių ki
tų unijų vadovais. Kaip pasi
rodo, policija viso suėmė 
žmogų savo puolimuose 
unijų raštinių ir niekurių 
bininkų lankomu vietų, 
■y < '

Visi areštuotieji atsikreipė į 
teismų ii’ pareikalavo juos 
palliuosuoti teismo įsakymu. 
Teismas keletu suimtųjų iš
klausinėjo ir paleido, pati poli
cija irgi kelis paliuosavo už 
nedidelę kaucijų, neva už ne
tvarkų elgimąsi. Tuo buriu jau 
taix> paliuosuota apie 20 žmo
nių.

Prisibijodami, kad ir visus 
kitus suimtuosius teismas gali 
pal mosuoti delei stokos kalti
namų ir įrodymų, policijos vir
šininkas ir valstijos prokurę- 
ras šoko prie grand jury mal
daudamas apkaltinimų prieš 
nickurius suiimtuosius.

Prokurorui prašant, grand 
jury jau išnešė apkaltinimus 
prieš 8 žmones. Vienas ap
kaltintųjų policijos per klaidų 
buvo paliuosuotas už nedidelę 
kaucijų. Dabar policija vėl 
siaučia, kad jį suėmus. Už ap
kaltintuosius nepri leidžiamą 
nė kaucijos užstatyti.

Pirmiausia apkaitinta namų 
b udavotoj ų unijų ta rybos 
(Building Trades Council) pre
zidentas Fred Madcr, gaso 
darbininkų unijos viršininkas 
“iBig Tim” Murphy «ir teatrų 
janitorių -unijos 
“Con” Shea.

Be jų apkaltinta 
re hangers” unijos 
l&adore Bravennan,
biznio agentas (buvęs saliuni-| 
ninkas) Thomas Ilbgan, phim- 
berių Unijos biznio abentas 
Daiiiol MeC.arlhy, namų būda-! 
votojų tarybos raštines klėe- 
kas Robert McClaud ir įgaliu 
nininkas Jerry Moran (jis per 
klaidą paleistas).

Policijos prokuroras sako, 
kad ji® bandys ir daugiau dar-

141
ant 

dar-

viršininkas

dar “£ixtu- 
viršininkas 
tos unijos

bininkų vadovų apkaltinti —■ 
kiek tik galės spėti apkaltinti 
prieš teismui juos paliuosuo- 
jant. Teismas be to įsakė ap
kalti n tuosius kuogreičiausia
teisti. . •

Teisėjas Davis aštriai paba
re policijos viršininkų Fžtzmo- 
rrig už jo priešinimusi teis
mui ir smerkimų teismo nuo
sprendžių. Jis net prigrūmojo 
Fitzmorris nubaudimu už tei
smo paniekinimų. Teisėjas Da- 
yis, jau yra kartų nuteisęs po
licijos viršininkų kalėjiman dė
lei panašaus dalyko.

Visus apkaltintuosius unijų 
vadovus kaltinama žmogžudy
stėje — užmušimo dviejų poli- 
cistų, po ko ir prasidėjo puo
limas ant darbininkų vadovų 
ir unijų raštinių. Bet jie nė
ra kaltinalmi, kad jie palįs už
mušė policistus. Jie yra kalti-* 
narni sulig Illinois valstijos įs
tatymais, kad kas pakursto ar 
prikalbina kitų papildyti žmog
žudystę, yra lygiai kaltas tik- 
rųjam žmogžudžiui. Tais įsta- 

int virš 20 
nužudyta keli 

Hayinarket 
nežinia keno, 
tikslais mesta

metų atgal liko 
anarchistai už 
riaušes, kuriose 
gal Provokacijos 
bomba užmušė ir sužeidė kelis
polioistu'3. Nebuvo jokio įrody
mo, kad apkaltintieji metė 
bombų, bet vistiėk juos nužu
dyta, nes buk jie* sukurstę tas 
riaušes, ir metimų bombos.

Kareiviai prieš streikierius
HAVERSTRAW, N. Y., geg. 

12. — Valstijos milicija tapo 
prisiųsta į šį miestelį > prieš 
streikuojančius plytų darbinin
kus, kurie reikalauja pakėlimo 
algos. Tarp streikierių yra
apie 1,(XX) nėgrų.

Kareiviams atvykus 
veikia kaip ir apgulos 
Streikieriams Uždrausta 
tis gatvėse ir visas 
mieste sustabdytas,
niekurias didžiąsias sankrovas.

mieste 
stovis.

rink- 
veikimas 

išėmus

Indy areštai tebesitęsia
BOMBAY, geg. 12.

patirta, kad esančiojo kalėji
me Indijos nacionalistų vado
vo Mahatma Gandhi sūnūs 
Dcwad:ts daneliu tapo areštuo
tas Alali'aibudc. Taipjau talpo 

areštuoti visos Indijos kongre
so komiteto prezidentas Pun- 
dit Ramadhani ir Indros kon
greso komiteto sekretorius 
Cfiotelal Lasliiram.

Tapo

Rusija sugrąžins privatinę 
nuosavybę.

Pasiūlymas bąe paduotas 
vietų centro komitetui.

MASKVA, geg. 12. — Lega
lizuotas pripažinimas privati
nių nuosavybės teisių prie pi
nigų, indusitrinių ir agrikultu- 
rinių produktą ir tūlam laips- 
nyj prie nekilnojamosios nuo
savybės, yra teikiamais <Jdk/re- 
tuose, kuriuos sovietų valdžia 
paduos apsvarstyti šiandie 
pti’asidc Klane iu,mc cent ral in io
sovietų pildomojo koimiteto 

posėdyje./ f ’
Kęjnitėtas, kuris atstoja Ru

sijoje pąpŪMiėhtą,-tuo prašo
mas yra išleisti įstatymus, 
kuriais syetipiųjų šalių kapita-; 
Tas gailėtų veikti sovietų. Rusi
joje. ■. Kiti "dekretai duos vals
tiečiams teisę prie žemės, ku
rią Jie laiko ir taipjau teisę 
tą žemę tūlomis sąlygomis 
nu omuoti'kitiems.

Pripažįstant privatinę nuo
savybę, dekretai parėdys, kad 
gyvenantis už Rusijos rybų 
svetišmaliai turės teises prie 
apsaugos jų nuoosavybės, bet 
tik su sąllygti, kad ir tosios ša- 
lįs suteiks tokias pat 
rusams. Bet esantįs 
svetimšaliai legaliniai 
teises biznį vesti turės
teises su Rusijos piliečiais. Tei
sė turėti triojičsius yra apru- 
bežiucta tik mažais namais.

80-

teises 
•Rusijoj 
įsigyję 
lygias

Drįsta Rusijon
M1ASKVA, geg. 12. — Ryšiai 

tarp Vokietijos ir Rusijos už- 
sieimzga gana sparčiai. Jau lei
sta 300,000 vokiečių kolonis
tų sugrįžti į Samarą ir Sarato-

•Skaičius valdininkų Rusijo
je labai sparčiai mažėja. Pe
reitų rudenį valdžia samdė 7,- 
481,(XX) žmonių, o dabar

PINIGU KUHSAS
Vakar, geg., 12 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų jiuvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.45 
Austrijos 100 kronų_______  IHc
Belgijos 100 frankų ........... $8.31
Danijos 100 frankų ........... $21.80
Finu 100 markių ____  $2.10
l''ru.Ticijos lOO frankų .................... $9.1-1
Italijos 100 lirų ......................... $5.30
Lietuvos 100 auksinų ....___ • 8&c
Lenkų 100 markių _________ ... 2%c
Norvegų 100 kronų ........... $18.60
Olandų 100 guldenų ..... $38.65
švedų 100 guldenų ...........  $25.60
Šveicarų 100 markių........... $19.32
Vokietijos 100 markių ......    35c

AmalgametuRub- 
siuviu Konvencija

RATNYČIOJE, geg. 12, ryti
nėje sesijoje Amalgamėtų kon
vencijoje svarstyta 
svarbių rezoliucijų.

Viena tokių rezoliucijų buvo 
kad

Wor- 
prisi- 

Mask- 
Rezoliuci-

kclctas

rezcdiucija; reikalai! j an t i 
Amalgamaied Clothirig 
.kers of America unija 
dėtų prie “raudonojo” 
vos internacionalo.
jų komisija betgi rekomenda
vo prisidėjimo- sumanymų . at
mesti. Kode1!? ‘ Komisijos 

; aiškinimas buvo to'kis: Mask
vos unijų internacionalui nau
dos iš Amalgamėtų prisidėji
mo nebusią, o . pati Apialgalmė- 
tų organizacija delei to galėtų 
susilaukti daug nesmagumų.

Įdomu pabrėžti, kad už rezo
liucijų, reikalavusių dėtis prie 
Maskvos internacionalo, po 
komisijos paaiškinimų, nebal
savo net patys komunistiniai 
delegatai.

Kita rezoliucija, įdomi ypač 
lietuviams rubsiuviams, buvo 
rezoliucija, liečianti generalį 
streikų. Rodos Brooklyno lo
kaliai 54;ir 58 ir Chicagos lo
kalus 269 įteikė konvencijai 
šitų rezoliucijų, kurios prasmė 
buvo vinaiž daug sekama. Ši 
penktoji Amalgamėtų rubsiu- 
vių konvencija / rekomenduoja 
generalei pildančiajai unijos 
tarybai paskelbti generalį 
streikų, jeigu kiltų streikas ko
kiame nors atskirame'7 murkė
te. «

Turiu pasakyti, kad aš kprtu 
su'daugeliu kitų lietuvių Amal- 
gainčtų, jaučiausi labai išdi
dus tuo laiku, kai kalbamoji 
rezdliu^ija tapo sugalvota. 
Kurgi žmogus į nesijausi. Ji 
skamba labai/revoliucingai, ji 
išrodo sutaisyta žmonių... la
bai susipratusių klasiniai. Te- 
čiaus turiu pasakyti, jog ma
no aukšta nuomonė apie kalba
mų rezoliucijų turėjo nuslugti 
Dalykas, maty tame, kad. kon
vencijos delegatai dar beskai
tant jų1 ėmė juoktis.

Apmaųdos apimtas laukiau, 
kad NEcrvv Yorko nrba <Chicago« 
Ii et tuviai delegatai, bus ipakajn- 

kaniai didvyriški, kad paėmus 
balsų -ir išaiškinus jų patiek
tos rezoliucijos svarbą. Bet 
veltui buvo manasis laukimas. 

Į Jie net neprasižiojo, jie žodelio

Lietuvė mirė nuo munšaino.
GIIICAGO. —r Daktarai ‘pri

pažino, kad Mrs. Dorothy Bu- 
digimas (?), 38 m., 125 20-th 
Avė., Melrose Park, mirė nuo 
munšaino. * ‘

4 UŽMUŠTI, 25 SUŽEISTI.
GURDON, Ark? g. 12. —4 

žmonės liko užmušti ir 25 
sunkiai sužeisti panikoje kįlu- 
sioje ekispliozijoje ekspliodavus 
gasolininiai lempai mokykloje 
laike vakarėlio.

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei- < 
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą 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 atsakomybę, 
Tr 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 
J užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 

kitus svieto kraštus.
Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va

dinamus maisto draftus.
F NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
9210 So. Hal»fed S t.. T«-I. BoulevarJ 9669

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 Wcst 46th Street, Tel. BouIeTard 0672

•BRIGHTON PARK SKYRIUS
)il38 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
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Pirmas Iškilmingas

Rengiamas
Dr-stės šv. Petro ir Povylo, Kensington.

(Apgarsinimas)
KELIAUJANTIEMS 

LIETUVON.
Didžiatisis Ekakiuršinas iš 

Chicagos i k į Kauno.
Lietuvos Maisto Bendrovė 

rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos j 
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, višiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir .linksmą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendroyę 
10715 Michjgan Avė., Chicago, 
Illinois.

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

.Twrbį*.-.'. ai

Pavasarinis Rakandu Išpardavimas
HQMB

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. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utamlnką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Esti didžiausiame progrese abiejose 
Lietuvių Rakandų Krautuvėse

Kiekvienam reikalaujančiam Rakandų gausiai apsimokėtų aplankyti musų Krautuvę pirma negu perki 
t ir palyginkit musų kainas su kitomis krautuvėmis.

PARLORO SETAS.
parloro setas, puikaus mahogany užbaigimo.

GARDNERS PARKE, 
123rd St., ir Michigan Avė.

Pradžia 12 vai. diena.

PRANEŠIMAS

Kviečiame visus: senus, jaunus, didelius ir mažus — be skirtumo 
linksmai laiką praleisti; bus smagus šokiai.prie geros muzikos, ne
svaiginanti gėrimai ir užkandžiai; Raitos košės ir visokių žaidinių 
puikiame darže. Atsilankę visi busit užganėdinti.

• širdingai visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.

PASARGA: — Važiuojant iš Chicagos, imti State—119th Morgan 
karus ir važiuoti iki 119 Michigan Avė. Išlipus paimti Riverdale 
karus, kurio nuvežš iki daržui.

Stern & Co. kreditorių komi
tetas paskelbia sekamai:

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS.
Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, puikiai 
paliruotas, tikra oda apmuštas, sėdynės aprūpintos 
dubeltavais springsais. šis aukštos rųšies setas yra 
vertas du sykiu tiek. Mes parduodamo $49.50

8-jų šmotų
Devenportas pilnos mieros ir padalytas su atimamomis 
paduškaitetnis. Dar prie to yra 2 extra paduškaitės. 
Kaina 3-jų šmotų $225.00 I$119.00

Pirmas Milžiniškas Piknikas . « 
Rengiamas 

West Side’s Jaunikaičių 
Atsibus

Nedėlioj, Gegužio-May 14 d., 1922, 
NATIONAL DARŽE, 

Riverside, III.
Pradžia 9 vai. ryto, Muzika J. PHILIP.

Parankamo delei Stern & Co. 
kreditorių, kad ofisas bus atda
ras utarninkų ir ketvergų vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
subatomis po pietų iki 6 vai.

Kreditoriai kviečiami į ofisą 
per šį pažymėtu laiką ir aukš
čiau pažymėtose valandose, kac 
gavus visokių informacijų.

Room 1103, 79 W. Monroe S t. 
Komitetas.»

Al

Kviečiame jaunikaičius ir jaunikaites ant šio pikniko, kur galė
sim linksmai laiką praleisti tyrame ore. Bus vsokių žaismių: trauk- 
tynių, ristynių ir bėgtynių. Todėl pribukit ir vedę, dideli ir maži.

" Kviečia KOMITETAS.

Didelis Iškilmingas Piknikas
Rengiamas

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS DRAU- . 
GYSTeS RŪTA No. 1.

Nedėlioj, Gegužio-May 14, 1922, 
GEO. CHERNAUSKO DARŽE, 

Lyons, III. ,/

«

Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 35c. ypatai.

Meldžiam atsilankyti visus: senus ir jaunus, ga
lime tikrint, kad busite užganėdinti.

Kviečia Komitetas.
ZT

Pavasarinis Šokis
i

» , Rengia
LIETUVIŲ LIUOS’YBĖS SVETAINĖS BENDROVĖ

Subatoj, Gegužio 13tą d., 1922
Nuosavoj svetainėj,

14-ta gatvė ir 49-tas Uourt’as, Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vak.

PRANEŠIMAS
Norime pranešti daugybei savo 

draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turimo visiškai naujutį sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ,ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.*>».

Atdara kasdieną iki 0 vaf.'vak.
JNedėliomiš iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.

ERENCH LINE
■ COMPAGNIE GČNČRMEltaNSOTLAimOVE II
■ .Bb|

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LAFAYETTE ............ .’..... Geg. 20
* PARIS .... .‘.......................... Geg. 24
LA TAURAINE ................ Geg. 25
FRANCE ............................ Geg. 31
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $100.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

CVM^NOR
ANCHOR-DONALDSON

Įžanga vyrams 60c., moterims 45c., su drapanų padėjimu. .
Kviečiame visus šėrininkus, draugystės ir pavienius atsilankyti 

ant musų pavasarinio šokio, o mes stengsimės kuogreičiausiai už
ganėdinti. Komitetas.

■J

J

i y. ■ ip

t

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
<*• ____ •

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIS) 
KĄ agentą — 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 kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų no priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

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

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 Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
SAXONTA ..........................? Geg. 25

CARONIA .... .................. Birž. 17
Antra kįesa $130, 3 klesa $103.50 

Taksų $5.00.
Keliaujant per Cherbourga, 

Southampton, IJverpool ir Glasg.ov 
SCYTHE  .........................  Geg. 24
COLUMBIA  ............... Geg. 27

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja i Danziga, Piliavą ir Libavą. 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGAKIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 

zigą $106.50 j Liepojų $107. Tak- 
bsų $5.00.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

. Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RUTTER & CO„ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai A v.

Tel. Yards 2296.

II

TO

MUSŲ 
LEDAUNfiS.

Vaikams Vežimėliai 
35 dolerių vežimėlis, 
kuris išdirbtas garsiau- 
siosAmerikoje vaikams 
vežimėlių dirbtuvės 
“Lloyd” labai smulkiai 
nupintas pilnos mieros 
įvairiose spalvose, da- 
dar yra tamistų proga 
pasirinkti šiame išpar- 
davime §19_75 
UZ

MISINGINĖ LOVA
Simons Išdirbystės, pilnos mie
ros, su diktais stulpais ir stam
biais tarpstulpiais. Turinti la
bai dailią išvaizdą. Kas pirks 
sučėdys % kainos $15.95

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU 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 morge- ciaus ant lengvų išlygų.

$45.00 VILNONIAI VELVET KARPETAI
Negirdėtas pigumas karpetų. Puikai išausti, stip
rus su storu pamušalu. Vėliausios pavasarinės ma
dos išdirbimo. Pasirinkimui kokių kas tik nori 
išmargintų. Pilna miera $29.50
9x12 uz

Parduodame už 
pinigus ir lengvų 
išmokėjimų.
Krautuvės „atd^ 

i ros. kas vakaras 
iki 9 valandai.

Dvi didžiausios lietuvių rakandų krautuves Amerikoj.

KUKNINIS STALAS
Iš kietmedžio labai tvirtai 
padarytas, aprūpintas su pil
nos mieros stalčlym, tinka
mas visur vartoti dabar kai
na nužeminta 
iki GOLAN & GOLAN 

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd. 
Seeley 3676

$2.95

šiltas oras čia pat 
ir laikas prisireng
ti. Musų ledaunių 
pasirinkime rasite 
tinkamu Tamistų 
kišenei ir skoniui. 
Šis pilnos mieros 
aisbaksis su 3 du
rimis baltu vidum. 
Kietmedžio sezono 
parduodame vieną 
trečdalį žemiau jo

Z $19.90

i

J-

V. ,W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 SU Chicago.
Tel. Yards 4681

/ne.SBB_______
r .» < •» iFurniture.ftugs, Stovės, Pianos.
'1030-42 S. Halsted St. Phonographs. Bnints. Hardwaro.

and General Household Goods

Tavorus galima 
palaikyti vėles
niam priatatymui 
Pristatom veltui 

. i i visas miesto da-42Q1 -3 Archer Avė. |is

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietutis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 I 

iki 9 vakare.
—...... ........ . —____________________ »

W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

.e

assrairaoMBE

Sol Ellis & Sons

Dr. AL. DAVIDQNIS 
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

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

iSEM

14 iki 2120 So. State St 
Tek: Victory 2454

i.

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

18x30 viepo šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka \f24.00
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 . ............. ......................................... . $7.75
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy-

$12.50

$7.75

r—

Garsinkities “Naujienose

ČYSTO VILNONO SIUTAI 
PO $26.50.

PASIŪTI PAGAL MIERA.
štai kur didžiausia drabužių pasiūly

mas, kokis kada nors tamstai buvo pa
siūlytas. Siūlau pilnai trijų Šmotų 
siutų, pasiūta paarti tamistos mierų iš 
100% čysto vilnono materijos su 
tikru seržauti arba alpaca pamušalu tik 
už §26.50. Atstovauju GOODWEAR 
Chicano, didžiausių drabužių išdirbėję 
ir wholcsnle vyriškų drabužių Ameriko
je. Pirkdami iš GOODVVEAR per ma
ne, sutaupote mažiausiai §10.00 
kiekvieno siuto, kokĮ tik pirkaite.

GVARANTAVIMAS.p * ’ 4 • “ --  - .
kai gvarantuotas kad pritiks 
užsiganėdinusiu visais atžvilgiais, 
tamista būti visiškai užsiganėdinusiu - 
100% užsiganėdinusiu • 
arba pinigus gražinsiu.
$26.50 siuto, turiu • daugiau, 
po $39.75 ir $45.00 
vertes, nes tamista DUVin91, 
pamatysi. Ateik ir pamatyk šių didelę 
eilę, arba pasiųsk man atvirutę, o 
atvežšiu pas tamistų. Ne akstinaiu 
kad pirktum.

PLOTKIN TAII.ORING
128 North W«lls Street, Room 605
Tel. Frapklin 5412

ant

Siūlomas aiutas už $26.50 yra * viniS- 
ir busi 

Turi

pirkimu 
Prie šiam

_ . po §32.50,
— visi stebėtinos 
sutiksi, kuomet

aš

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės

8307 Aubum Are.
Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbąv gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard Į
i. | loHZ

1659 W. 47th Street
Ant ilmokesčių, jei pagei

daujama.

Pranešimas 1
Bridgeportiečiams ir toliau gyve

nantiems, Ącad | 
priskiriam a- 
kinius kuo ge- 

, riausiai už nu
žemintą kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabar nereikės to
liau jieškoti, kuomet galėsite rei
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

A. R. JUNIEVICZ
3317 S®. Halsted St., Chicago.

K



U

g.

$■
t’

&

Subata, Gegužio 13 d., 1922

r

_ - -v - r- . '

Jūsų Kūdikis

— yra ypatinga laimė 
gėrėtis savo sveikata 

kurią suteikia turtingas 
Bordeno pienas. 
Sveikata kiekviename 

laše.

KORESPONDENCIJOS

BOHDENS
Farm Products Cb, Ine.

‘FRANKLIN 3110

Extra Extra Extra
- • »-

10 dienu iki Piliavai
Didžiausiu ir greičiausiu pasauly laivu

NAUJIENOS, Chicago, UI.

5S,000 
tony

j n” 56,000 
į. tony

Laivas apleidžia New Yorką subatoj, Birželio-June 17-tą, 
12 vai. dienoj.

The Peoplės Stock Yards State Bank turi padarę sutartį 
ypatišką ekskursijos palydėjimą į Lietuvą ant didžiau-’ 
šio pasaulyj laivo.

Specialiai kambariai 2, 4 ir 6 žmonėms galima gauti, jei 
laiku užsisakysi. Puikiausis maistas. Moterims’ ir kū
dikiams specialės prižiūrėtojos, taipgi kūdikiams teikia
ma pienas ir švieži kiaušiniai.

Mes prižiūrėsime jūsų bagažą ir užčekiuosime ant stoties 
ir parūpinant pasportą ir income taksus.

Neatidėliokite, bet užsisakykit vietą taip anksti, kaip 
galima.

Kelione iki Piliavai $106.50
Išmokame Lietuvoj pinigus doleriais arba auksinais. 
Klauskit kainų pas mus pirmiau, negu kreipsitės ki
tur kur.. ' f ? '

Ponas Juozas Sedemka, prie langelio No. 5, suteiks visas 
informacijas. .

Peoples “sr Bank
, Ashland Avė. ir kampas 47th St. ♦

Atdara dienomis nuo 9 iki 4:30 po pietų. — Vakarais nuo 
7 iki 9, Ketvergais — Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 
valandai vakare.

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — 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.

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.

3827 Archer Avė
K a s p a r

Tel. Lafayette 0238.
&

Gcg.'2 d. vakarą Sandaros 
vietine 35 k p. Union Mali sve
tainėj surengė prakalbas sve
čiams atvykusioms iš JLietuvos, 
kap. L. Natkevičiui ir mokyto
jui B. Žygeliui. Buvo garsin
ta kad kalbūs abudu paminėti 
svečiai, bet L. Natkevičius tą 
patį vakarą buvo pakviestas bu- 
busti ų-jų kareivių į susirinkimą 
Chiįagoje todėl raciniečiams li
ko proga tik Žygelio vieno pra
kalbą išgirsti.

Jis kalbėjo dviem atvejais, 
aiškiai nurodydamas dabartinę 
Lietuvos padėtį ir visus kleri
kalų šmugelius. Ir mes labai 
esame dėkingi B. Žygeliui už 
jo tokią atvirą kalbą; mes pir
mą kartą girdim taip teisingai 
ir aiškiai viską pasakant.

•Su svečiu atvyko dr. A. Zi- 
montas, kuris trumpai prakalbę 
damas kvietė pažangiuosius 
lietuvius remti aukomis Lietu
vių Politinį Iždą, kuriomis bus 
išardytos . kartuvės 
statomos Lietuvoje 
siems žmonėms.

Žmonių atėjo į 
daugiau kaip pora šimtų; pra
kalbų laiku visi su atsidėjimu 
klausėsi. Žygelio prakalbos 
matomai visus 'sudomino, 
kų surinkta L. P. I. $60.

Komunistai norėdami 
kenkti šitoms prakalboms, 
sutraukė rėksnį Daubarą; 
tos klerikalai, nenorėdami, kad 
jų šalininkai išgirstų tiesos žo
dį iš Žygelio lupų, taipgi alkai-' 
binėjo savuosius. Bet, nežiū
rint šitos opozicijos iš kairės 
ir dešinės, visgi galima sakyti, 
kad prakalbos pavyko.

—Meldinietis.

• V/<

f

T-.T.nnsjimejmupja-,
T

RACINE, WIS.

Svečių prakalbos.

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVUU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJi

BERENGARIA

3

•J

3

Telefonai:

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 102B 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 . 
'yal.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

’mrs. a. mičhniewich
Į AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 

Telefonas Yards 1119-J
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Po- 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Iš New Yorko į Kauną 
per 9 dienas

klerikalų 
pažangiu-

prakalbas

Au-

pa-
par- 
vic-

V MATYSI
SAVO 

SUTAUPYMA

Apsvarstykit visą mechanišką įren
gimą, stanvbų subudavojimą, pažy
mėtinos ekonomijos ir išimtino gra
žumo Finer Dort. Atrasi viską, kas 
kituose visuose automibiliuose yra 
už šios kainos klesą, kas suteikia 
tamistai pilną vertę už kiekvieną 
centą, kurį mokėsi pirkdamas Finer 
Dort.

Įstabios Kainos

Disteel ratai duodamą prie De Luxe 
Sedan — De Luxe Coupe.

Dvidešimts dolerių extra ant kiti] 
pasažierinių autom-obilių modelių.

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

Visos kainos F. O. B. dirbtuvės.

Louis Geyler Co.
2500 S. Michigan Avė.

Tel.: Victory 7800

ra Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro- 
<g vės prezidentas JONAS J. ROMANAS ' r \

r

KAINOS
TREČIOS KLESOSIš Piliavos iki

$107.50*

$152.50 •
traukinys

KARO TAKSŲ $5.00

LITHUANIAN SALES CORPORATION

st
st.

st.

9
9

SPRTNG VALLEY, 
Ant. Stulga, 

101 E. 3rd
Alb. Pilipaitis, 

227 W. 4th
W. PULLMAN ILL. 
A. Vainauskas,

715 W. 120th

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

ANTROS KLESOS

arčiau, kreipkitės į musų Agentus:
A. Bružas,3303 Auburn Avė.

18th STREET CHICAGO
M. J. Tananevicz,

736 W. 18th St.
BRIGHTON PARK, CHICAGO.

A. Andreliunas,
4436 S. Pairfield Avę.

2JICERO, ILL. (
B. B. Posanka,

1422 S. 49th Avė.
J. Mockus ,

1301 S. 50th Ct.

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 
Utarninko, Ketvergo ir Subatos iki 
3 vai. po piet.

Kuriems
WAUKEGAN, ILL.

A. J. Sutkus,
811 S. Victory St.

A. S. Precinauskas,
760 S: Sheridan Rd.

ILL.

j

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6487

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Leavitt St. Tel. Cana! 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

SPECIALISTAS:
, Moteriškų ir Vyriškų/ 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDQS: 
Nvn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687 **

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
• - ‘ Vaikų ligų •>
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Jki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 va), 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

Eidkunųir 
Kauno bus pa 
rengtas specija 
lis lietuviams

I *

keliauninkams J

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

“BERENGARIA” IŠPLAUKIA IS REW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENį
Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti šau už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — škubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

Rašykite:
414 Broadway, 

Boston 27, Mass.

Arba ypatiškai kreipkitės:
3313 So. Halsted St.,' 

Chicago, III.
Tel. Yards 6062.

vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vekarais:
vai. Nedėliomis: Nuo 10 vai. ryto iki

ROSELAND, ILL.
/ J. Ramanauskas,
' 10808 Michigan A ve.

ROCKFORD. ILL.
P. Kutro,

1012 S. Main St. 
KENOSHA, WIS.

J. Trakselis,
464 N. Sherfdan Rd. 

RACTNE, WIS.
Geo. Shok«lig, 

815 Park Avė.
DETROIT, MICH.

F. Mikuchonis,
9185 Cordoni Avo.

MALT & HOPS
WHOLESALE & RETAIL

3238 So. Halsted St., Chicago, III.
V >

’ ‘ \Mes užlaikome visokius maltus ir extraktus, apinius daigelio rūšių, taip
gi visokius įrankius dėl dirbimo naminių ir ne alkoholingus extraktus. 
Burboun, Biįandy, Coniak, Rum, Bene dietine, Vermohth ir daugiau kitokių, 
duodam geriausius nurodimus kaip pačiam daryt skanius gėrimus, greitai 
gerai ir pigiai. Žemiausios kainos.

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

Didesnius orderius pristatom į namus ir siunčiam paštu arba expresu.

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

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. Nedėl. pagal sutarimų

__ ________________________________

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

<<•«.„ -4 <'1 U*' • • * ■' ■«’ - i

Manager,
P. Alenauskas

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistai 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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MARTOVAS PRIEŠ 
LENINĄ. ;

Vokiečių komunistų orga
nas Die Rote Fahne paskel
bė Lenino pareiškimą pasta
rajame Rusų komunistų 
kongrese, kad jis pasirengęs 
sušaudyti kiekvieną, kurs 
sa s, kad Rusų bolševikų 
žengimas atgal į kapitaliz

 

mu netapęs sustabdytas. Ta
ute kogrese Lehinas, būtent, 
basakė:

“Mažiausias disciplinos 
laužymas turi būt ' aštriai, 
žiauriai, be jokio pasigailėji
mo baudžiamas. Kalbu čia 
ne vien apie dalykus musų 
pačių partijos viduj, bet 
taipjau apie menševikus, so
cialistus revoliucionierius ir 
Vienos Internacionalą... Ne
senai man teko skaityti 
draugo Rakosi straipsnį 
apie Otto Bauerio knygą, 
kur jis rašo^ kad bolševikai 
dabar traukiasi atgal į ka
pitalizmą ir kact jis visados 
sakęs, kad RusUos revoliuci
ja buvus tik JyhrŽuazinė re-,

voliucija.’ Menševikai Ir so
cialistai revoliucionieriai, 
kurie šitokius dalykus skel
bia, stebisi, kuomet mes sa
kome, kad mes šaudysime 
tuos, kurie taip kalba. Jei 
menševikai dabar mums sa
ko: °Jųs traukiatės atgal; 
mes visados sakėme, kad 
taip bus; mes dabar su ju
mis sutinkame, o todėl žen
kime atgal kartu”, tai mes 
jiems atsakome, kad musų 
revoliuciniai tribunalai su
šaudys kiekvieną menševi
ką už skelbimą viešai^ kad 
buk mes*traukiamės atgal”

Del šitų Lenino pareiški
mų Rusų socialdemokratų 
(menševikų) vadas, ’ Marto- 
vas, atsako:

“Jeigu Leninas ' grūmoja 
sušaudyti kiekvieną socialis
tą Rusuose ir užsieny, kurs 
drįsta sakyti, kad bolševikų 
koncesijos kapitalistams yra 
jų žengimas atgal nuo ko
munizmo, ir kad tas jų trau
kimąsi atgal tebesitęsia ne
žiūrint visų jų tvirtinimų, 
buk jie to nebedarą, tai iš- 
tiesų Leninas turi būt be
protis. Bolševikai dabar 
ėmė skelbti obalsį apie su- 
darymą/vieno bendro fronto 
prieš kapitaližmą, bet jie vi
sai nenori bendro fronto 
Rusuose.” <-

Ir Martovas paduoda re
zoliuciją, kuri buvo vienuo
likto Rusų komunistų parti
jos suvažiavimo priimta. Toj 
rezoliucijoj pasakyta, kad 
Rusų komunistai nori jung
tis su visais, kurie nepri
klauso nė jokiai partijai, bet 
Jie negalį jungtis su menše
vikais! Tuo pačiu laiku bol
ševikai nepaliauja skaldyti 
socialistų partijas Europoj 
ir kituose kraštuose. Jie 
flirtuoja su darbininkų uni
jomis svetur, bet Rusijoj lai
ko jas pastvėrę už gerklės.

Pagalios Martovas sako: 
“Kol bolševikams geriau pa
tinka veikti su žmonėmis, 
kurie' jokiai partijai nepri
klauso, negu kad su Rusų 
socialdemokratais, kurie pir
miau išvien su bolševikais 
vedė kovą prieš carizmą, tai 
lai geriau jie nesigiria esą 
darbininkų vienybės čempio
nai.”

FRANCUOS KOMUNIS
TŲ NUSISTATYMAS.

Vyriausieji Franci jos ko
munistų partijos organai 
“L’Humanite” ir “LTnter-

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys) x

Pavyzdingai baigęs mokyklą, jis buvo mo
kyklos lėšomis komandiruotas dvejiems metams 

į Italiją, specializuotis, istorijoj, kad 
Italijoj paskui toje pat mokykloj mokytojau- 
!**•■,... >.*tų. Buvimas Italijoj, be tiesioginių da
vinių jo kelionės tikslui davė jdm daug medžia
gos jo talento išvystymui. Dar gyvos istorijos 
liekanos, nepaprasta prigimtis, saulė, kalnai, 
subtropinio klimato fauna, padaliau, nepapras
ta beveik dar dvidešimties nietų jaunikaičio 
draugystė su senute, 72 metų Malvida von Mey- 
senburg (sena Wangerio, Nietzschės, Mazzini, 
Kossutho prietelka), kurios pagalba jis susipa
žino su Italų visuomenės viršūnėmis, su muzi
kais. rašvtoiais. dailininkais, filosofais, — visakais, rašytojais, dailininkais, filosofais, — 
tai teigiamiausiu budd atsiliepė j jo talento rutu- 
lojimą. Ir nors Italijoj jis teMpraše vieną kitą di
desnės reikšmės neturinčių dramatinių veikalų, 
tačiau tenai jis surinko labai daug medžiagos 
savo brandos veikalams ir tenai-prade j (/kristali
zuotis jo didesniųjų veikalų metmenos.

... ..... ..... . ......... .............. ................... ..

naclonale” paskelbia pildo* 
mojo partijos komiteto nu 
sprendimą dėl suvienyto so
cialistų fronto prieš kapita
lizmą. Nors Francuos ko
munistai yra principialiai 
priešingai nusisistatę prieš 
abudu socialistų1 internacio-
I?

NAUJIENOS, Shfeagfc M
nalus Antrąjį ir .Vienos 

vis dėlto jie pritaria bu
vusios Berline visų trijų in
ternacionalų konferencijos 
tarimams ir pasižada veikti 
bendrai, kad susiskaldžiusi 
socialistų judėjimą vėl su
jungus.

Iš Mokslo Srities
I*roto tyrimas

Kast. August.

i
Žmogaus 

sunku tirti — palyginamai 'juk 
nesunku ištirti žmogaus Mv/bris, 
jo fizinė ištvermė ir, apskritai 
imant, jo sveikatos padėtis. 
Štai 'kodėl fabrikai specialiniai 
užlaiko daktarus, kurie egza
minuoja naujai priimamus 
darbininkus^ Egzaminavimo 
tikslas, suprantama, yra suži
noti ar darbininkas gali tinka
mai atlikti teikiamą jam dar*

fizine pusė nėra

Bet fizine žmogaus pusė to- 
li-gražu da ne viskas. Be abe
jojimo, gerai būti tvirtam ir 
sveikam. Tačiau sveikatą rei
kia imti platesnėj prasmėj, 
žmogui reikia ne vien tvirtų 
raumenų (Žinoma, ir tvirtų 
raumenų turėti yra pravartu), 
bet ir protinių pajėgų.

Kiekvienas gerai žino, kad 
fiziniu 
skiriasi: 
regėjimo 
m u, etc. 
randame 
žvilgiu, 
buvo kreipta daug domės. Tik 
karo metu pradėta labiau do
mėtis žmogaus proto tyrimo 
klausimu.

žvilgiu žmones labai 
ugiu, svoriu, spėka, 
ir girdėjimo išlavini- 

Tokio jau skirtumo 
tarp žmonių ir proto 
Bet iki šiol j tai ne-

Psichologija yni žmogaus 
protavimo ir elgimosi mokslas. 
Bet iki šiol plačioji visuomenė 
tam mokslui didelės svarbos 
nepridavė. Ir tiesą pasakius, 
maža juo ir tesidomėjos. Mo
kyklose daugiausia mokėsi 
psichologijos tie. kurie pasi
rinkdavo sau mokytojaus pro
fesiją. Antra vertus, psicho
logų dirva buvo labai aprube- 
žiuota. Bet štai kyla pasauli
nis karas. Jungtinės Valstijos 
įsivelia į jį. Reikia suorgani
zuoti armiją. Galima apie 
tai sakyti ir šį ir tą, bet tai ap
daryti ne taip lengva. Jungti
nėms Valstijoms ypač prisiėjo 
susidurti su daugeliu sunkeny
bių. Kur gauti atatinkamų 
karininkų? Ką skirti ton vie
ton, o ką-kiton? Kokį mastą 
naudoti tokiam skyrimui? Vis 
tai buvo pirniaeilai klausimai, 
kurie reikėjo išspręsti greitai

Bet kada yra patapas, tai at
siranda ir spasabas — pasak 
to žydelio. Taip atsitiko ir čia. 
Valdžia pakvietė prof. Yerkes

ir kitus žymius Amerikos* psi
chologus ir įkūrė naują dqiar- 
tamentą, kurio pareigos buvo 
tirti draftuojamų kareivių pro
tini stovį.

Buvo jau žinomas, taip va
dinamas. Bineto proto tyri
mo metodas. Bet tas metodas 
labiausia buvo pritaikytas mo
kyklą laukiantiems vaikams. 
Reikėjo išdirbti naujas meto
das. Ir 1 Amerikos psicholo
gams pasisekė tai padaryti.

III / i ■ ■ •
Sulig proto tyrimo metodu 

draftuojami kareiviai buvo 
skirstomi jį septynis skyrius:

IX--labai žemo protinio steh 
Vio, atatinkamo vaikams nuo į 
iki .9 metų.

D žemų protinio stovio, ata
tinkamo' vaikams nuo 
metų.

G—žemo vidutinio 
stovio, atatinkamo 
nuo 11 iki 13 tnėtų.

G vidutinio protinio stovio, 
atatinkamo vaikams nuo 13 
iki 14.5 metų. /

G-f- aukšto vidutinio proto 
stovio, atatinkamo jaunuoliam 
nuo 14,5 ik 16 metų.

B aukšto protinjp stovio, 
atatinkamo jaunuoliams nuo 16 
iki 18 metų. j

A nepaprastai aukšto proti
nio stovio, atatinkamo jau
nuoliams nuo 18 įr daugiau 
metų. t

Padariniai to tyrimo nepa
prastai įdėmus, 
tyrimo šerengą buvo 1,766,000 
su viršum kareivių. Rasta, kad 
iŠ kiekvieno baįtveidžių karei
vių šimto, 24 turi vaiko nuo 7 
iki 11 metų amžiaus protą; 64 
priklauso, taip sakant auksi
niam viduriui, t. y. turi vidu
tinį protą, ir tik 12 pasižymi 
labiau išlavintu protu! Tai 
labai liūdnas paveikslas. Juoba 
kad tie, kurių protinis stovis 
buvo labai žemas, nebuvo draf
tuojami visai.

IV

Manome, kad bus pravartu 
vienas-kitas žodis tarti apie 
ateivius. Įdomu juk žinoti, ko
kios tautos protiniu žvilgiu &to- 
vi aukščiau, o kokios žemiau.

Pagal skyrius šiaip buvo su
skaityti ateiviai nuošimčio 
skaičiais:

A skyriuj: (Lenkų 
Italų —/ 0.2%; Ruj

Sugrįžęs į Paryžių jisai išguldinėjo dau
giausia muzikos istoriją augštose prancūzų mo

kyklose: toj pačioj Ecole Normale, 
Paryžiuj Sorbonne, Ecole dės hautes etudes 

sociales. Vedęs garsaus prancūzų 
archeologo Michel Breal dukterį, Savo uošvio 
pagalba jo salionuose susipažįsta su prancūzų 
visuomene, ją studijuodamas pačioje gyvenimo 
gelmėje. Delei šios aplenkybės iškarto patsai pa
sidaręs kiek žinomas prancūzų visuomenės tarpe 
jis, tačiau, tapo greitai užmirštas, ypač po ne
pasisekimo reaĮizuoti kaikurias jo idėjas, ir ke
liems metams praslinkus Paryžiaus skaitančioji 
publika visai nebežino, kas tai yra toksai Romain 
Rolland. O tuoj tarpu jisai be paliovos vienumoj 
užsidaręs kurią, tuo tarpu bręsta jo galingieji 
veikalai, kūrins jis spausdina su draugu Peguy 
leidžiamam laikrašty “Cahier de la ųuinzaine.” 
Laikraštį patys leidžia, patys administruoja, 
patys rašo, talpindami savo veikalus, studijas, 
atsiliepdami cypiausiais gyvenimo klausimais. 
Bet laikraštis Uereklan^uojanias, “■ visųoiAenė jo 
nežino, beveik hieks jo neskaito, o patsai Rol
land’as, sukakęs daugiau keturių dešimtų metų 
atspausdinęs daugybę savo veikalų, honoraro 
nei santimo ne*ra regėjęs, nors jo materialine 
padėtis toli grąžu buvo nelinksma!

1910 metai. Rolland’o mokykloje draugai jąų

MfeMMta

Turkų—-0.4%; Airių—1.2; Aus
trui 1.7; N^rvegi^H 9.6; Bel
gų—0; Kanadiečių*—3.3; šve

dų*—1.3; Vokiečių* -- 3.3; Ško
tų — 4.8; Danų —- 0.6; Olan
dų—5; Anglų—5.6,

B skyriui; Lenkų—0.5; Ita
lų—0.6; Rusų -42.3; Graikų— 
2.1; Turkų —3; Airių 
Austrų—1.7; Norvegų 
Belgų 0-8; Kanadiečių—7.2; 
švedų*—3; Vokiečių 
tų — 8.2; Danų — 
dų—3.7; Anglų—14.1.

C-h, C ir C— skyriuose:

2.9;
3.5;

—5; Ško-
4.8; Olan-

Da-
An-

rių—56; Austrų —59; Norve
gų1—-70.8; Belgų —74.8; Kana
diečių—69.6; švedų —76.4; Vo
kiečių—77.2; škotų—73.4 
nų—81.6; Olandų—80.1;
glų—818.4.

b ir D— skyriuose: Lenkų 
—69.9; Italų—63.4; Rusų — 
60.4; Graikų—43.6; Turkų — 
41.6; Airių—39.4; Austrų —• 
37.5; Norvegų —25.6; Belgų— 
24; Kanadiečių—19.5; švedų— 
19.4;
13.6;

Vokiečių — 15; škotų—* 
Danų—13.4; Olandų —

Ko-LLS-gos 19-tos kuopos 
misija:

V. Paškevičia
M. Šteinys
C. A. Herman

Įnešimas gautas Gegužio 12, 
1922.

A. žymontas, 
(L, S. S, Sekretorius.

Mes; kviečiame jus!
| Chicagos 18-tosios, West Side 
ir Brighton Parko darbininkus.

9 iki 11

protinio 
vaidams

Pervaryta per

—0%;
-0.4%;

Subata, Gegužio 13 d., 1922
prašomi ateiti šan susirinkl- 
man.

Orgnizuoklmės, nes tik orga
nizacijoje yra musų galybe, ‘

— Kp. Valdyba.
\-------------- ——i

Lietuvos, Socialdemo-
\ kratams.

ų į Lietuvos^ Šeinių 
kampanijai vesti.

Iš paduotų skaičių lengva 
pastebėti kad Lenkai protiniu 
žvilgiu stovi žemiau visų kitų 
tautų. ^Beveik 70% jų priskai- 
tyta tokiam protiniam stoviui, 
kokis atatinka vaikams nuo 7 
iki 11 metų!

Kadangi Lietuviai buvo skai
tomi Rusios išveiviai tai tei
singų žinių apie juos nėra gali
ma paduoti. Bet reikia many
ti, kad ir tikromis statistikos 
žiniomis nebūtų ko džiaugtis.

Iš kitos puses, Naujosios Ze
landijos • gyventojai pasirodė 
geriausia: tik 5% jų priskaily
ta žemesniems skyriams.

(Bus daugiau)
K *—..  ...... ........ ...........

L S. Sąjungoje
ĮNEŠIMAS.

LSS-gos 19-ta kuopa savo 
susirinkime, laikytame 5-tą va
sario šių melų priėmė sekantį 
tarimą: ; •

Imant domėn, kad (a) mu
sų organizacija jau baigia per
gyventi sunkinusį desorganiza- 
cinį krizį ir todėl gaili pradėti 
taisyti planus plačiam sištema- 
tiniam organizacijos ugd’inimo 
darųui, ir (b) nuo pereito* LSS- 
gos Suvažiavimo iškilo visa ei
lė naujų klausimų, į kuriuos 
mums prisieina atsiliepti ata
tinkama taktika; ir (c) ka
dangi tą viską galima geriau
siai atlikti musų. organizacijos 
Suvažiavime, todėl LSJS-gos' 19- 
ta kuopa* paduoda LSS-gos P. 
K-tui įnešimą, kad

♦ 1. ĮLSS-gos XI-tas Suvažiavi
mas butų sušauktas 1922 m.

2) Suvažiavim^) dieną turi 
paskirti P. K-tas, bet ne ankš
čiau kaip Rugsėjo mėnesį.

3) . Suvažiavimo vieta, sulyg 
paties LSS-gos X-to Suvažiavi
mo tarimo, turi butA Bostone, 
Mass. *

Gyvename išvakariuose dide
lių politinių ir ekonominių 
perversmų. Eina didele ir no* 
atkhdi kova tarp senųjų ir nau
jųjų idėjų. Pereitaisis pasau
linis karais palieka žmonijos gy
venime neišdildomų pėdsakų, į 
naujais vagas stumia valstybių 
gyvenimą. j

Tokiu laiku darbininkai ne
gali gyventi ramiai, kuomet 
apie juos verda kova. Jų prie
dermė yra būti tos kovos sū
kury ir įnešti į ją savo svei
kas darlfininko idėjas.

Ta kova paliečia ir lietuvius 
darbininkus, kaip čia, taip ir 
užjuryj.

. Kad galėtumėm tiksliau dflr> 
lyvauti toj didelėj ir svarbioj 
kovoj, kad galėtumėm tinkamai 
visą kovos eiseną suprasti ir 
į viską tiksliai reaguoti, mums 
reikia organizuotis.

Gerų norų nepakanka, nei 
žmogaus veikimas negali būti 
sėkmingas, kad ir taip daug 
jis veiktų jei jis veikia pavie
niui, o ne organizacijoj.

Tinkamiaiusda lietuviais dar- ’ 
bini ūkams organizacija yra
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 

■\ Mes kviečiame visus viršmi- 
nėtų apieliękių darbininkus 
spiestis į tos Sąjungos 22 kuo
pą, kuri veikia tose apielinkėse.

Kviečiame grįšti į tą kuopą 
ir tuos, kuriuos nesenai buvu
sieji tarpusaviniai nesusiprati
mai buvo nuo jos atstūmę. 
Ginčus ir nesusipratimus i>ą- 
šalinę galėsime vėl sutartinai 
ir sėkmingai veikti musų bend- 
dlraiin tikslui—galutinam dar
bininkų klesos pasihuosavimui.

Pastarajame 22 kp. susirin
kime tapo nutarta T>rie šios 
kuopos prijungtu ir L. S. S. 174 
kp., Brighton Park, tat ir tos 
kuopos nariai kviečiami persi
kelti į šią kuopą artimiausia
me susirinkime.

Sujungus didesnes jėgas mu
sų veikimas bus didesnis ir tuo 
jis bus sėkmingesnis.

Visi darbininkai, jei kurį tas 
ar kitas dalykas neleidžia ak
tyviai dalyvauti kartu su pili
mis, turi pagelbėti musų vei
kimui.

Sekamas L. S. S. 22 kp. su
sirinkimas įvyks ryto, nedė- 
lioj, geg. 14 d., 10 v. ryto, 
Nauįįenų name.

Visi, kaip nariai, taip ir no
rintys būti jais ir kartu su ki
tais organizuotais ir susipra
tusiais darbininkais kovoti ir 
dirbti visų darbininkų naudai, 

;- ;_______________

J

Pasauly

vvbės - sulaužyti sąna- 
hienys — nuncša-

pagarsėjo ne tik prancūzų žemėje, bet ir užsie
ny, o jis užmirštas ir apleistas, kaip 
sąžinės šešėlis, tyliai slanko tylų va
saros vakarą Champs Elysees paš

laitėmis, kaip staiga trukšmingas automobilis 
beprotiškame bėgime parvažiuoja vienišą žmo
gystą. I Kas dar lik
riai, krauju paplūdę lielčUi
ma į ligoninę gelbėti. O rytojaus laikraščiai de
da trumpą žinutę, kad Sorbonfes muzikos moky
tojas profesoris RoŲand’as taifo nežinomo auto
mobilio suvažinėtas. Ir tiek, pasaulis eina sava 
vaga — ir kas kam darbo, kąd mib beprotybės 
iki mirįies taip netoli! Prancūzų visuomenė jo 
daugiau ir prisimint neprisimiijė. O tuo tarpu jo 
veikalai uoliai verčiami beveik į visas Eiropos 
kalbas, 1^12 metais pasirodo įšveicariečio Paul 
Seippel parašyta Rolland’o biografija, o Prancū
zijoj jo vardą dengia nyki Užuomarša. Ir tik 
1914 metais jo vardas pasklysta po Prancūziją 
ir: visą pasaulį, kada, ' tariant Stefano Zweigo, 
gėi-iausio jo biografo žodžiaiš, jis: “šiais 1914 
metais... nustoja savo privatinės egzistencijos. 
Jo gyvenimas priklauso nebe jam, bet pasauliui, 
jo biografija daros laiko istorija, jos nebegalima 
atskirti nuo jo viešo žygio!”... pis, kurio iki šiol 
.niekas nežinojo, gyvena prie atdarų durų ir lan- 
fcų,x kiekvienas jo laiškas, kiekvienas skirsnys

AUKOS.
Drangas J. IJegūtis pridavė 

blanką rinkimui aukų Lietu
vos Socialdemokratų Partijai. 
Aukavo šie draugai. Po $1.00
J. Šaiikus, P. Skurkis, M. Gra
kauskas, R. Saikus ir J. Bačiū
nus. Po 50c. S. Beneckis, M. Žu
kas, F. Prusis, T. Trainis, F. 
Dubickas, P. Milaševčius, M. 
Matulis. Po 25c. A. Martišius,
K. Rugis, J. Pankauskas, J. 
Daunis, J. Dzinkevičius, T. 
Kubilius, J. Malin, M. čepule- 
vriez, ir J. Petrauskas. P. La- 
banauski 15c.
\ iLSS. 19 kp. Brooklyn,—$20,- 
65.

K. Kručas, Chgo—$1.00.
Per d. P. Kausiu, Grand Ka

pais, Mich. $5.00. Viso $38.55.
A. žymontas,

LSS. Sekretorius. ;

23 darbininkai vakary 
Virginijos teisme

daros manifestas, jo asmenine egzistencija ku
rias, kaipo heroingas vaidinimas. Nuo tos valan
dos, kada jo' brangiausiajai idėjai — Eiropos 
vienumas — gręsia pražūtis, išeina jisai iš savo 
tylumos slėpimo į šviesą, jis daros 'laiko elemen
tas, beasmenihga ięga, Eiropos dvasios istorijos 
skyrius... Jis nėra daugiau rašytojas, poetas, me
nininkas, nėra daugiau pavienė esybė. Jis yra 
Eiropos balsaš jos: giliausioje gėloj. Jis yra pa
saulio sąžinė.”

III. Rolano kūrybos dvasia
Beveik nuo pereitojo šimtmečio vidurio be

rods visos kultūringesnes Eiropos šalys pąsižy- 
Įmi nepaliaujamomis idėjinėmis ko- 

Literaturos Ivomis menininkų tarpe. Beveik 
mokykla \ Rolland’o akyvaizdoje baigia savo 

jaunas dienas modingasai natūra
lizmas, o parrasizmas išsirutuloja p simbolizmą 
arba po visą Eiropą prasideda neoromantinis ju
dėjimas, jo ajyvaizdoj miršta pavydo ir impo 
tencijos kančipste impresionizmas ir nerias iš kai
lio pradedąs faiformuoti expresionizmas, o Rol
land’as stovi j toli nuo viso to, šiais teoretiniais 
klausimais nesidomėdamas, kaip lygiai visi me
no teoretikai 
nereikalingas jiems. Jie Rolland’ui — tuo labiau!

’ (Bus daugiau)

jo vardu nesidomi, — Rolland’as

. Vakarų Virginijoj su atsi
dėjimu teisiama dvidešimts 
trys žmonės kaltinami iš<ia- 
vybe, žudymu ir visokiais ki
tais prasižengimais, kurie no
minaliai užtraukia mirties 
bausmę ir‘žmonių pasibaisėji
mą. Tai jra tie žmones’, ku
rie dainavo garsiame unijos 
’^ygyt Mingos kaiu ritę pernai va 
sąrą, kuomet po nukovimui Si- 
do Tlartficldo ir Ed. Ghamber- 
so, jiems VVelschc be ginklų 
belipant teismo laiptais augš- 
tyn, sukiršinti unijuolieji šiau
rinių anglių kaunČių an
gliakasiai išėjo demonstruoti 
prieš pasielgimą su jų draugais 
apylinkėse valdomose ir kon
troliuojamos kasyklų savinin
kų tolinus pietuose. , Vakarų 
Virginija apmoka šitų (nesąmo
ningų kaltinimų tardymo lėšas, 
o unijiniai darbininkai visoj 
šaly moką baisiais gynimo lė
šas, bet nepaisinimas, su kokiu 
vakarų virginiečiai žiuri į tą 
dalyką, matyt iš to, kad kal
tinamieji, įkuria yra paleisti po* 
laidu, suorganizavo svaidžari- 
lio partiją ir žaidė Charles 
1 owne netoliese nuo teismo^ 
policijos viršininkas buvo žais
mes vedėju ir įplaukos tajio 
paskirta vietos ligoninei. Bet 
tikrumoj tai yra angliakasių ir 
kasyklų savininkų tąsynės dėl 
kasyklų savininkų teisės pasi
savinti valdžios funkcijas, skir
ti ir samdyti šerifus jų valios 
klausai valstijos vardu, depor
tuoti unijos organizatorius ir 
nepaisyti konstitiieinės garan
tijos žodžio laisvei. Ir tokioj 
kovoj viskas' gali atsitikti. Ka
da politiniai kaliniai dabar lai
komi kalėjime -L- tėvai vaikų 
dabar vedančių kryžiaus karų 
už jų laisvę— buvo teisiami 
penkcli metai atgal, daugumas 
nenorėjo tikėti fai’siniatms jų 
nuteisimams ir kada juos nu
teisė 10 ir 20 metų, lengvą 
šilsimi pasakė, khd abejones 
nėra, kad jie po metų kitų bus 
Ii uosi.— Nation.

PLĖŠIKUI ATIDARĖ DURIS; 
NETEKO $20.

i$uskambinufi durų varpeliui, 
Mr>. Emma Hoss, 60 m., 3728 
Wėnlworth avė., atidarė duris. 
Tarpdury jd i.švido negrą, kurie 
tuojaųs prive&tė ją-jį vidun.įsi- 
leisti. Plėšikas vidun įsilau
žęs, Is-ufuišb j<7 ir išsiėmęs 20 
dol. iš komodos išsinėšino ne
žinomais keliais.

Po to Hossci pradėjus šauk- 
tis pagalbos, jos kaimynai ta
tai išgirdo ir atėjo ją paliuo- 
savo.
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1112 W. 35th Street

E

. Sutaupysi .... $25

Sutiksite savo 
draugus šį vaka

rą pas ntus.

svarbesnis skintu- 
kad su geresniais 
galima nugirsti 

šimtus

Nežiūrint, kad 
vamzdis yra 

komplikuotas

'K ' - V; i’?*'Y.’l- 'f.;'

BAHK

v. GRAICUNAS.
>■«<■ ■ r-

Radio įtaisymo kainos, 
s

Labiausia patrauks žmones 
įsitaisyti radio prieinamos kai
nos kuriomis galima nusipirieti 
klausomąjį prietaisą. Pigiausia 
prietaisas • galima namie pasi
dirbti už šešius dolerius si^ig 
valdžios nurodymu. Tuo prie
taisu galima užgirst koncertus 
už iki dešimts mylių nuo išlei
džiamųjų stočių. Nenorint pa
švęst darbo, galima gatavus 
prietaisus nusipirkt, pradedant 
nuo penkiolikos dolerių.

Yra du keblumai su pigiais 
prietaisais: pirma, kad jie yra 
sunku suderint, o antra, kad 
labai silpnus garsus teduoda. 
Taigi, prietaisas, kuris yra len
gvai suderinamas, ir kuris duo
da pakankamai stiprų gai/ją 
vienanr kuisy toj ui kadmio j a 
arti šešiasdešimts dolerių, o 
dar kitas prietaisas, kinas yra 
netik lengva suderinti, bot ku
ris duoda balsą visam kamba
riui, kainuoja apie šimtas še* 
šiasdešimts dolerių. .

✓ * <
Kas turi mekaniko palinki

mą gali .pats pasidaryt pana
šius prietaisus už trečdalį piges 
ne kaina. Sykį įrengus klauso
mąjį prietaisą namuose toles
nių išlaidų teveik ir nčra. Vadi 
nas radio įsitaisyti nepareina 
daugiau ka ip įsi taisyti fonogra
fas ii" jckiit rekordų noredltiu 

pirkt.

Kristalas ir teorinis vamzdis.
Svarbiausia dalis, arba širdis* 

radio, yra s u radėjas vilnių. 
Pirmam straipsnyje apibųdi- 
nom prasčiausią klausomąją 
stotį, kur vilnių suradejas buvo 
kristalas. Kristalas su radėjas 
yra vartojamas tiktai pigiems 
prietaisams netik dėl pigumo, 
bet ir dėl paipraistumo sune
rimo. Jo uždavinį, būtent iš- 
skaidymą ir perleidimą atčju 
šių vilnių galima atlikti daug

........... . <
geriau su teorimu vamzdžiu. Į 
Tuo ir skirias pigios nuo bran-1 
gesnių prietaisų, nes pigiems Į 
vartoja kristalą, o branges- 
niem vartoja teorinį vamzdį. 
Teorija teorinio, vamzdžio re-1 
mias naujausiais išradimais I . 
elektros sryty, ir vien tik dėl 
jo išradimo šiandien taip ple-| 
to jas radio tarpe žmonių. 
Vartojimas teorimo vamzdžio 
kaipo suradejo vilnių reikaląu-p 
ja dviejų baterijų (elektrines 
jungos gamintuvų), dviejų rin
gių baterijoms kontroliuoti ir Į 
kitų tam tikini sunertų 
ratų, 
orinis 
giau «

ai>a- 
be- 

dau- 
negu

kristalas, jis yra lengviau sude
rintas ir išduoda garsesnį bal
są. Kur kristalo balsas nebega
lima ^jdidint, tai’ teorinio 
vamzdžio balsą galima sustip
rini suneriant kelis vamzdžius 
dadktan. •

Kiti skirtumai.
Kiti skirtumai tarp pigiųjų 

ir brangiųjų prietaisų yra, kad 
derinamoji ringe susideda ne iš 
vieno gabalo pigesnes, o iš 
trijų arba daugiau gabalų 
brangesniosios. Pajgcrinimas 
yra tame, kad bu tobulesne 
ringe galima nugirsti tai, kas 
norima ir svetimi garsai gali 
t>ut Su pa'pra.st«

ringe pasitaiko, kad visokių 
nereikalingų balsiu skamba te
lefone ir jų negalima pašalin
ti. Dar 
mos yra, j 
prietaisais
vilnys atėjusios (kelis 
mylių, o su kristalų prietaisais 
galima nugirsti tik kelias de
šimtis mylių. Kitus smulkes
nius ir totalinius skirtumus 
miaiiškinti kol. kas atidėsim. 
Pasiremdami virš minėtais f ak 
tais galime sakyt, kad kuo 
geresnį prietaisą įsitaisius tuo 
didesnis smagumas vartotojui.

Kuomet pienuoji grįžti Lietuvon, nepa^ 
miršk, kad šis bankas parduoda laivakor
tes ir atlieka visus kitus kelionei ^kalin
gus dalykus. Į musų patarnavimą įeina 
palydėjimas iki traukinio ir užčekiavimas 
bagažo.

Siutnimas į Lietuvą pinigų per musų 
Pinigų Siuntimo Skyrių toks paprastas, 
rodosi kad perki groserio reikmenis, že
miausios kainos ir greičiausis pristaty
mas užtikrintas.

Palyginkit kainas.

CENTRAL MANUFAGTURING
DISTRICT BANK V

Bankai atdarau 
visą dieną iki 8 IS 
valandai vakare

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETŪVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
______ Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Ir Jums Pristatysim kurį tik 
Norite Grafonolą Į Namus

< • ■ * ■ ■ ■

Lai įžymios žvaig 
ždės linksmina jus 
kas vakaras
Opera:
Muzikalis turtas pagamintas neišnyks
tančių kompozitorių, įdainuota gar
siausių ^artistų, kaipo: Ponselle, Hac-

I kett ir Stracciari. Veikalai .Verdi, 
Wagner, Gounod ir kitų nemirtinų 
kompozitorių — yra puikiausi. Grafo- 
nola suteiks puikiausia muziką tiesiai 
jūsų namuose.

I Inštrumentaliai:
Gelio, smuiką, orkestrą, benas ir visi 
kiti muzikaliai instrumentai yra pui
kiausia Grafonolos reprodukcija — tie
siai jūsų namuose. •

Koncertai:
Malonus, įšdidųs baisai, kurie kas vaka
ras linksmina tūkstančius National Au- 
ditoriumuose, dainuodami tokias dai
nas, kuriąs, tamsta myli — tiesiai jūsų 
nariniuose;; ; ‘ v

RŪŠIS G-2
Buvo.......... $150

Dabar. ....... $125

Pasinaudokite šia tuomlaikine proga

Musų pasiūlymas:
Ateikite į krautuvę bile dieną šią savaitę; pasirinkit sau 

stylių ir baigimą, kurie pritiks prie jūsų namų, įnešk pirmą 
mokesnį ir mokėk likusius išmokėjimus pagal savo išgalę.

Tai yra jūsų paskutinė proga. NEPRALEISKITE. JOS.

Musy numažintos kainos reiškia Tamistai didį sutaupimą — jeigu veiksite tuojaus
Išimtinos patentuotos išžiu- 

ros kokios kituose instru
mentuose nerasite, 

i / 5

1. Gražios Columbia rųšies dėžės pritaiky
mui prie gyvenamojo kambario ra
kandų .

2. Specialis Columbinis balsodaris — instru
mento širdis, kuris' padaro muziką žmo
gaus balsu.

3. Patentuoti Balsui Lapai garsui kontro
liuoti, — tylus ar skardus balsas, kokio 
nori.

4. Columbia mados Tono Plėtėjas :— pada
rąs gausų, saldų, tyrąr Columbinj toną. f
Pirk naujovinį intsrumentą šiandien .

Numažintos kainos ge
riausio' darbo in

strumentams
Modelis numažinta iki $175

a

$275 
225 
165 
150 
140 
125 
75 
50 
32.50

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mui: 
40 cent. už 100 auks. 

arba
- 250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame laikę

Central Manufacturing 
District Bank ’ 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas |6,000,00Q.0Q 
■■■ Į Į ■

T. Pullman 5482 

A. SIMO 
AKUSERKA 
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laika ligos. 
10929 S. State St,. 

Chicago, UI.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canai 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto ild

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 68rd Si. 

Tel. ^rospect 8468

Telephona Yarda 5032

DR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan Si 

CHICAGO, ICC.
VALANDOS: Nuo 8 UU 11 r

Ir nuo 6 iki 8 vakarą .

Rezidencijos tel. Van Burcn 0291 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 

•7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Įndependence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS I

Gydytojas Ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737 /
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir' 6—F 
vakare išskiriant nedėldienius.

Canai 0257
Naktims Tel. Canai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

»*J50 
J 40 
125 
100 
85 
60 
45 
30a

paduotus 
pareiškimus, reikia tik ištirti ir 
palyginti vertybės.

a

Norint patikrinti čia

34 Modeliai 6 Įvairiu Apibaigimu

JUOZAPAS F. SUDRIKIi

KRAUTUVĖ AUKSINIŲ DAIKTŲ: PIANŲ, ROLIŲ, REKORDŲ IR T. T
' ' ' < ' ■ . 5

Tel.įBoulevanl 8167, ?' CHICAGO, ILL.3343 SO. HALSTED STREET,

Telephone Yards 1532

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So, Halsted St, Chicago.

Telephona Yards 5884

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevar

Dr. Maurice Kahn1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS I 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedeldleniais nuo 10 I 
iki 1 vai. po pietų, a
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Saugumas-- Tvirtumas 
"I Patarnavimas

(Apgarsinimas)

NESUSITAIKYMAS

Kuomet atrandi banką su_ užtikrintu saugumu ir ne- 
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
banką, kuris atsimokės už tavo rėmimą.

li he Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas, s 
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų 
akise ir tamistos accountas turės tokj pat atidų saugoji
mą, kuris patraukė pas mus 25,000 kostum-erių daugelis 
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 20 metų atgal.

Clearing House Bank

The StockjYards|Savings Bank
4162 So. Halsted Street, , Chicago, Illinois.

LUMBERIS
Ar manote 

pirm pirkimo.
Pilniausias

būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 
Galima sutaupyt pinigų.
stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.
Morgan Park Lumber Co.,

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

LINKSMA NAUJIENA
Skaityk šią naujieną
Ji daug-laimes neša 
Del Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas jieša.

Ką tik pagerintas — sustiprintas ir praplatintas savo bu
dais nuo daugelio įvairių ligų. SALUTARO BITERIŠ išėjo iš 
musų chemiškos Laboratorijos. Kurie jau džiaugiasi Salutaro 
gerumu, dabar pasigėrėjo, 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 H’alsted Street

Žodynai apsklembia nesu
sitaikymą sekamai, “dalykų 
stovis taip supainiotas, kad 
viso ko galutinės pasekmės 
yra apsistojimu.” Legisla- 
turbj gali būt nesusitaiky
mas perleidime bilių, teisė
jai savame nuosprendyje. 
Vidurių užkietėjimas iš taš- 
koregio kūno subudavojime, 
taipgi gali būti nesusitaiky
mas. Muskuliariška kūno 
jiega veikia vidurių valymo 
darbą, bet ji gali veikti prie
šingai tame pat laike, vieto
je valymo, priešingai veikia 
vidurių neveikime. Šis ne
susitaikymas turi būt panai
kintas, kadangi vidurių už- 
kietėjiinas yra plati dirva 
visokių nuodų augimui. Nuo 
dingos atmatos jei nėra iš 
kūno greitai prašalinamos dr 
visiškai viduriai išvalyti, ta
da susigeria į kraują, iš ko 
paeina kraujo ligos, reuma
tizmas, anemia etc. Trine- 
rio Kartusis Vynas šiam 
mieriui yra geriausia gy
duolė. Jis prašalins visas 
kenksmingas substancijas iš 
vidurių, sugrąžins vidu
riams veikimą. Jūsų vaisti
ninkas, arba vaistų pardavė
jas užlaiko Trinerio Kartų
jį Vyną, taip pat ir kitas 
puikiausias Trinerio gyduoT 
les į staką tamistai.

Keitimąsi moters
gyvenimo i

Patvirtina, kad Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound yra daug pagelbėjęs 
šiame laike.

SALUTARAS' STOMACH BITERĮ GALIMA GAUTI 
SEKANČIUOSE DRUGSTORIUOSE.

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

2359 So. Leavitt St.
F. A. Rakas Drug Store, 

4847 West 14th St.
Liberty Drug Store, 

4930 West 13th St.
Purity Ęrug Store, 

50th Avė. and 14th St. 
Lincoln Drug Store, 
x 1401-1405 Milwaukee Avė.

* M. Kogans Drug Store, 
1757 West North Avė.

B. A. Gaišt Drug Store, 
Broadvvay & Lake St., 

Melrose Park.
Bennets Drug Store,

140 Broadway, Melrose Park. 
Wentworth Drug Store, 

4656 Wentworth Avė.
Vilimovitz Drug Store, 

10646 So. Michigan Avė.
Tunikaitis Dnur Store, 

233 East 115th St.
Kensington Drug Štore , 

319 Kensington Avė.
J. T. Spikers Druc/ Store, 

11719 So. Micnigan Avė.
West Pullman Drug Store, 

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

635 West 120th St.

Chicago, Cicero, Melrose 
J. P. Crovvley 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.
Kontorowich Drug Store, 

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

35th and So. Halsted St.
Leszczynskis Dpig Store, 

3337 So. Morgan ifit.
J. J. Malachowskis Drug S.tore, 

3149 So. Morgan St.
Zaleskis Drug Store, 

4645 So. Ashland Avė.
Red Crown Drug Store, 

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

4500 So. Wood St.
W. S. Broniarczyks Drug Store 

4559 So. Wood St.
Maplewood Drupr Store, 

4358 So. Maplewood Avė.
Golombiewskis Drug Store 

2633 West 47th St.
Brighton Park Drug Store, 

4254 Archer Avė.
Warhaniks Drug Store, 

2158 West 22nd St.

Metropolis, Illinois. — “Esu ėmusi 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 

pound, ir jo reikš
mė davė man su
pranti, kad tik per 
jį atgavau stebėti
ną naudą. Sirgau 
per aštuonis mė
nesius, kas mane 
buvo privertęs gu
lėti lovoje, ir tik 
tada galėjau šiek 
kentėti, 
naudojausi 
draugės

Subata, Gegužio 13 d., 1922NAUJIENOS, Chicago, Hl.

AMERIKA LIETUVOJ!!
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Liet. Am. Rūbų Išdirbimo Bendrovė “RŪBAS” susitvėrė 1920 m. Chicagoje 
KURIĄ “AMERIKA” Lietuvoje steigdama FABRIKUS ir DIRBTUVES

Rūbų Siuvimo Fabrikas
“RŪBAS” turi įsteigusi Kaune vėliausio išradimo mašinoms įrengta ir 

elektros jiega varomą DIDŽIAUSI RŪBŲ SIUVIMO FAB
RIKĄ, kuriame šiandien dirba virš dviejų šimtų darbininkų.

Vandenpuolinis Elektros Fabrikas
“RŪBAS” pagal Tauragės miestą , Juros upėje išbūdavo j o BENTONO 

TVENKINĮ, įrengė vandeniu varomą MILŽINIŠKĄ 
ELEKTRAS STOTĮ, kuri gamina elektros jiegą ir duoda 
Tauragės miestui ir jojo gyventojams ELEKTROS ŠVIE- 

( SĄ nuo praeitų metų. ,

Linų Verpimo ir Audimo Fabrikas
“RŪBAS” prie elektros stoties Tauragėj rengiasi užbaigti statyti dar 

šiais metais PIRMUTINĮ Lietuvoje LINŲ APDIRBIMO FA
BRIKĄ, kuris talpins vėliausio išradimo verpimo-audimo 
mašinas ir visus kitus techninius parankumus.
Užbaigimui statymo fabriko ir tobulinimui linų pramonės, 
šiais metais B-VĖ “RŪBAS” PADIDINA SAVO KAPITA
LĄ IKI $200,000.00.

“RŪBAS” Šerai dar parsiduoda, bet jau yra pabrangę 15% ir dabar kai- 
nuoja vienas Šeras $11.50. Yra numatoma, kad greitam lai
ke šėrų kaina pakils. Kapitalas jau baigiamas kelti, taUvi- 
siems šios B-vės dalininkams yra svarbu kolei dąr galima už
sirašyti didesnį skaičių šėrų tuo pagerinti sau LAIMIN
GESNĘ ATEITĮ, kad suteikus (geresnę progą kitų kąlonijų 
dalininkams likti stambesniais Lietuvos PRAMONININ
KAIS, šiuo- laiku važinėja po įvairias kolonijas B-vės AT
STOVAI, todėl nei VIENAS NEPRALEISKIT PROGOS 
PADIDINTI “RŪBO” B-vės ŠĖRŲ SKAIČIŲ.

Amerikiečiai Lietuviai Talkon! Bukim(Lietuvos Pramonininkais, mus lau
kia savoji Tėvynė ir gražus pelnas!

Norintieji platesnių informacijų kreipkitės sekančiai:
Onfm Raštvnė- Lietuvoje Generalė Fabrikų

x '■ Administracija:
809 .Vest 3oth Street, Did. Vilniaus K-ve Nr. 14,

CHICAGO, ILL. . ’ . KAUNE.
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kuomet 
savo 

ponios
Smith. patarimo, kad pamėgičia Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
ir Jaknų Pilių. Labai žymiai prp- 

x$jau geriau jaustis imdama šias, 
gyduoles,” kad jaučiausi gerame pa
dėjime į dvi savaiti. Buvau perkei
timą savo gyvenimo, kuomet pradė
jau imti jūsų gyduoles ir praleidau 
tą laiką be jokio apsunkinimo. Da- 
b;ir esu visiškai sveika ir tvirta at
likti visą savo darbą: skalbimą, pro- 
sinimą, grindų plovimą ir virimą, tai 
yra, viską galiu padaryt namieje, ir 
galiu eiti apie tris mylias nepailsda- 
ma. Žinau keletą kaiminkų, kurios 
pasijrelbėjo jūsų gyduolėmis.” MRŠ. 
EMMA CULCULVER, 705 E. 7th St., 
Metropolis, Illinois.

Rementis ant Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound. Nerviškumas, 
erzinimas, karščiai, galvos skaudėji
mas ir svaigulys yra prašalinami per 
atsakančias gyauoies.

Svarbus Pranešimas!

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
_____ SEIMYN05 SVEIKATĄ.

Sveikatai ir Linksmumui
Vcir

>fir- > /

Gerk
South Side Beverage Co’s.

Malt Tonic

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

rei^id greitas pažibas.

Jei reiRcjįdbŲfetliręfi^pbildbs 
nLu.Li.e ------- jiems

bojo ir žibėsiu

SEVERAS 
hairpomAOE

i ' gyslas, s Ve ik) s ir 
ele/<jqii5kds plabKdnjs lepdlds.

KAINA

? W. F. SEVERĄ CO.
jCEDAR RAPIDS, IOWA

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 1
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska«-
i, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana
Akinią specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt'o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17, 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais. > <

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

t
WM. DAMBRAUSKAS,

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bricigeporto, nes galiu patarnaut! 
kaip didesniam tain ir mažesniam

817 West 34th St, Chicago, Dl.
Tel. Blvd. 9336

KRAUJO CELIŲ SERUM
Atliekame Chicagoj veltui Specia

liai Serum padarytas ir teikiamas 
kiekvienam ligoniui, kenčiančiam di
delį kraujo spaudimą, reumatizmą*, 
aenimia, giles ir žemą gyvumą visai 
veltui. ,

Vienas Serum visiškai paliuosųoja. 
Padidina spėka — naują gyvastį gy
vumą, galima atsiekti padauginus 
krauto celes.

Blood Cell Serum Laboratories 
7th floor Reliance Bldg.

> 32 N. State Street, City
, Tel. Dearbom 3159.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 

Chroniško . 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bile kokią 
Atvažiuokite

Hgą, 
kad 
gy

Apart manęs šiame ofise 
rasis kelioliką gabių vyrų, kurie 
jums patarnaus prie kiekvienos 
progos ir iš kalno užtikrinu 
jums, kad visi busite pilnai už
ganėdinti.

no-

ir užkvieti-

lietu-
dienos

na
tai

Su tikra pagarba 
mu pasilieku

nu, kad šis žodis 
pasilieku atmintyje 
lietuvių.

Duodu žinoti visiems 
viams, kad aš nuo šios 
atidariau naują ofisą 
3241 South Halsted

neužsiinvam pardavinė- 

siuntinėjimu 
vien tiktai

ESTĄTE” ir “insu- 
taigi tie, kurie norite 
rodą prie pirkimo

mo, loto, farmos* ir tt., 
“KLAUSK SZLIKO”, ir aš 

ant visados 
tarpe visų

Chicago, Illinois

po nr. 
Street, 

viršuj pono Juciaus restaurano. 
Užprašau visus kreiptis prie 
manęs su žemiau minėtais rei

kalais: kaipo: pirkimo ir par
davimo namų, lotų, farmų ir tt., 
užtikrinu visiems, kad gausite

■ ‘ . i. * V-

konogeriausį patarnavimą ir už- 
ganedinimą.

Tūkstančiai lietuvių, kurie 
mane pažįsta, gerai žino mano 
gabumą viršminėtame užsiėmi-<
me ir tiems, kurie uždirbo tūk
stančius dolerių per mano pa
tarnavimą širdingai dėkavojų ir 
užkviečių ant toliaus drauge 
darbuotis.

3241 South Halsted Street 
Telephone Boulevard 5066 

Antros lubos

Mes

jimu laivakorčių,
pinigų ir tt., bet
“REAL
^etncė’t,
teisingą

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi 
dymą‘.

DR, B, M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom 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.

NAUJAS METASI
NAUJA IDĖJA™"

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

r

Reumatizmas Sausgėlų

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame. už 

pusę kainos Grnfo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau^ 
jausius lietuviškus 
rekordus.

^*4537 S. Ashland Av.
Chicago, III.

L
1°

muzikaliŠkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų Ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

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

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 Iki 3, 7 iki 9.

Tel. Nevada 8177
Rezid. Tel. Albany 8610

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

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina ririmi- g 
nėtas Ilgas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ij 
▼onis pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. R

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, angelais gydyties, ■ 
kaina 50 centą. w

Justin Kulis " 
3259 So. Halsted SI. Chicago, III. į
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Kapitalas ir Perviršis
$275,000.00

KITUR

Chioa-

SAUGUMAS ^TVIRTUMAS . . . .  
Remiasi ant tinkamo vedimo 

BANKO REIKALU

UNIVEKSAL STATE BANKAS
YRA VEDAMAS PATYRUSIŲ 

VALDININKŲ IR DIREKTORIŲ . 
Todėl yra saugiausia ir parankiausis 

Lietuvių valstijinis Bankas
TAUPIKITE PINIGUS SAVO BANKE

PINIGUS LIETUVON
SIŲSKITE PER ŠI BANKĄ

Geriausiai ir greičiausiai nueina
LAIVAKORTĖS

Ant geriausių ir greičiausių laivų

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

Pranešimas
Iš priežasties rezignavimo 

p. Hertmanavičiaus > >
Dalininkai Mildos Teatro Bendrovės kreipkitės

visokiais reikalais pas

Joną P. Evaldą
Sekretoriij Bendrovės

84O. W<33rd St.
■ Yards 2790

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Ar Ju» Kankina Plei«k*tw» F
NAUDOKITE
Ar Jums Galvos Odą
NAUDOKITE jj
Ar JtH*i Plaukai >
NAUDOKITE P

NAUDOKITt-b^ >
UiUitynui savo plaukų gražiais ir tankiai*

NAUDOKITE Į^uffleJ .
galvos odos «wtluu ir Itv&riai.

NAUDOKITE Rufffes

Ruffles galim* gauti visos© aptiekose po 65o. bonkri, arba tiesiog . 
iŠ išdirbėjo per pašty už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER &. CO.
3rd Avė. & 3Sth St. Brooklyn. N. ¥•

NAUJIENOS, Chicago, fll

CHICAGOS
NORI NUŽEMINTI GATVE- 

KARIŲ PAKOPAS.
LENKĖ LIETUVIŲ SESERŲ 

PERDĖTINIS. ASMENŲ JIESKOJiMAI RASTA-PAMESTA

VĖL BOMBA.

Anksti penktadienio rytą 
ckspliodavo bomba prie Christ 
Soleni namo 1116 W. Ohio gt. 
Botnibos trenksmas išmetęs iš 
lovų jo žinoną ir šešis vaikus. 
Policija.(sako, kad tai buvęs 
junihunkių darbas, nes Soleni 
esąs gavęs grąsinaintį laišką.

Alldermanas L. C. Klein įne
šė tiairybo® susii'inJiime rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad gatve- 
kurių pako'pos Luitų ne aukš-. 
či'au kali]) dešimti colių nuo že
mės. Dvi savaiti atgal jis lipk 
damas iš gatvekario užsigavo 
koj?-

Vienas inusų skaitytojas 
praneša mums, kad šv. Jurgio 
paimpljios klebonas kun. Kru
šas paskyręs lenkę pei(detine 
vienuolių seserų, mokinančių 
vaikus iparapyos mokykloj. 
Rirapijonys eąą labai tuo ne
patenkinti.

JIE&KAU SAVO BROLIO 
Petro Jokšo, ir pažįstamos Ma
rijonos šimįaifes. Atsišauki!: 

Teodora Tautkaite.
619 W. 164h St., Chicago, III.

MOTERIŠKE GYVENANTI TOWN 
of Lake eidama Mpzart St. tarp 45 
St. ir 46 St. pametė mašnelę su 21 
dol. pinigais, raktais ir kitais smul
kiais dalykais. Kurie radote grąžinki
te — radybų duosiu $5.00. Pranožkito 
į “Naujienų” Town of bake Skyrių, 
(No. 10), 1614 W. 46th St.

NUO ĮSIPIOVIMO STIKLU 
MIRĖ.

Martin Kovotos, 3 metų am
žiaus, 5 W. Division gat., žais
damas užpakaly savo namo 
parpuolė ir į paipso butelį įsi
pjovė siati ranką. Nuo to užsi
nuodijo kraujas ir vaiŲas nfi<
rė, i • * s

VIENUR PERŠILTA, 
PERŠALTA.
kctviirhHlicnį

81 laipsnis šilumos. 
Gi tuo pačiu laiku South Da- 
kotos valstijoj prisnigo per dvi 
pėdas sniego.

AUTOMOBILIŲ NELAIMES.
Dviem automobiliam susidu

ri irs kampe Markct gat. ir Jac- 
ksdn blvd. aštuoni asmenys 
tapo sužeisti. I

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH. O. D.
Uetivis Aki« Specialistai

Palengvins akių įtempimą, kurta 
esti, priežastimi .galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karStį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę Ir toliregyatę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elėktra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Mali oriai Ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauko. Dirba
me naują ir seną darbą viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avė., Chicago.

{TAISYS BEVIELINIUS TE
LEFONUS ANT BOTŲ.

Vaikšto gandai, kad neužilgo 
bus įtaisyta bevieli iiiai telefo
nai ant botų.iSalko, Žmones ant 
laivų didežeriuose galėsią su
sikalbėti su žmonėmis skren
dančiais viršuj orlaiviais.

TEKSIKEBAS SUVAŽINĖJO 
ŽMOGŲ.

^Jp^reitą ketvirtadienio vaka- 
rą ant Michigan avė. ir Jack- 
son bulvaro teksikebas suvdži- 
nėjo Adolpli Isaiacson, 50 m., 
4233 Kameii’ling avė. Jis ėjo 
skersai bulvaro. Jo žmona, du
ktė ir du draugai stovėdami 
šalygatvy mate ant jo aųto*mor 
bilių užvažiuojant.

SAUSIEJI UŠGRIEBĖ 160 
STĄTYNIŲ DEGTINĖS.
Pennsylvania Gelžtkelio sto

ty, 59 ir Upyne avė., prohibicD 
jos agentai užgriebė 160 stiąti- 
nių degtinės, vertės 100,000 
dol. Degtine buvo gabenama 
bulvėse.

- ......... ------------------------------------' ----------------------------------- -- ------------------ --- . i .......... — -

Lietuviu Rateliuose

Pranešimai
Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m. 

sukaktuvių apvaikŠčiojiinas įvyks 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — J. Katenas.

JIEŠKAU JUOZO KARALIŪNO, 
paeina iš Subačiaus miest., Panevė
žio apskr., Kauno rėd. Karės laike 
tarnavo Amerikos kariuomenėj Co. 
A. 31st Infantry Fort Wm. McKinley 
P. I. Jo brol| paėmė Lietuvos ka
riuomenėn. Paliko sena matutė ir 
viena sesutė, todėl meldžiu tuojaus 
atsišaukti pas namiškius, jeigu kas 
kitas apie jį žinotų, meldžiu pranešti 
šiuo antrašu: J. Januška, 584 South 

jLavvndalo St., Chicago, III.'-

Lietuvių Darbininkų Dr-ja laikys 
mėn. susirinkimą šiandie, geg. 13 d. 
7:30 v. v. šemaičio svet., 18-ta ir 
Union Avė. Visi nariai dalyvauki
te. Pirmininkas.

Roseland. — Liet. Evangelikų dr-ja 
rengia prakalbas nedėlioj, geg. 14 d., 
S v. vak., 10785 Indiana Avė. Bus 
ir dainų. Visus kviečiame atsilanky- 

' ti. — Komitetas.

North Side Draugijų Sąryšio ba
lius ryto, geg. 14 d., delei šilto oro 
neįvyks. — Komitetas^

------ ------ -. i
Draugijos Meilės Lietuvių Amerikoj 

mėnesinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, geg. 1-8, 7:30 v. v., G. M. Cher- 
nausko svet., 1900 So. .Union Avė. 
Svarbių reikalų delei, visi nariai ma
lonėkite laiku susirinkti.

—- L Vedeckis, F. Sekr.

Tejsybės Mylėtojų Draugijos m'ėno- 
sinis susirinkimas bus nedėlioj, geg. 
14, 1 v. po pietų Mark White Sudarė 
svet./29 ir So. Halsted gatvių. Visi 
nariai kviečiami laiku, susirinkti, nos 
randas daug svarbių reikalų aptarti.

— J. M.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės; nuo 28 iki 88 m. 
amžiaus. Esu našlys 35 m. ir turiu 
vieną mergaitę. 8% metų. Su laiš
ku, malonėkit prisiųsti savo paveiks
lą. A. Laurinaitis, 818 Franklin St., 
Port Washington, Wis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
NORINTI PIRKTI

Musų ofise rasite gerų bargenųi 
namų, lotų ir bizniui vietų. Dar tu
rim keletą lotų arti 67th ant Westenj 
Avė. dėl biznio, po $1,500, labai geri 
bargenai. Taipgi arti vienuolyno 3 
lotai po $875, išrųokėjimais. Norin
tis pirkti nepraleiskite geros progos, 
hes bus parduoti greitai.

Matykite:
A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Westem Avė. 

arti 67 Street,
Ofisas adaras vakarais ir nedalio

mis iki 6 vai.

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
IŠDUODU kambarį vienam ar 

dviem vaikinams ar 'merginoms. 
Kambariai apšildomi Štymu, elek 
tros šviesa ir maudyne. Antros 
lubos, 3237 Aubum Avė.

KAMBARYS A'NT RENDOS, 
vienam arba dviems vaikinams, su 
valgiu ar be valgio. Kambarys šva
rus ir šviesus.

1919 So. Peorla St.
3-os lubos, priekis.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
’ 119 N. Sheldon.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
namų darbo, kuil mokėtų prižiūrėt 
vaikus.

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St.

Chicago, III.

BRIDGEPORT.
Socialistų kuopų atstovų drau

giškas pasikalbėjimas.
Pereitą ketvirtadienio vaka

rą Aušros salėj Chicagos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos kuo
pų atstovų buvo šaunus pasi
kalbėjimas. ftlvo ^toYaiija“ 
nios visos vietoš kuopos. L. S. 
S. Sekretorius. Iii./Zyinontas ati 
daręs susirinkimą aiškino sa
vo įspūdžius iŠ Socialistų Par
tijos Konvencijos, įvykusios 
Olevelande. . *

Po to kalbėjo nesenai atva
žiavęs iš New Yorko “Darbo” 
redaktorius d. V. Poška. Iš jo 
kalbos paaiškėjo, kad niusų 
draugų veikimas yra labai 
rimtas ir socialistų pozicija vi
sur'ima viršų. Mat minios pa
matė, kad Socialistų taktika 
buvo ir yra teiisingesnė už ko
munistų ar kitokių kokių “ią- 
tų”. Dabar’ į Socialistų ren
giamas prakalbas skaitlingai 
renkasi publika ir be jokių 
trukšmų klausosi kalbėtojų ai
škinimų. Jis tikisi, kad musų 
Sąjungai yra didelė ateitis, jei
gu tik mes nesnausime, ir nuo
lat dirbsime ir Įdirbsime sočia? 
listinėj proiiagandoj.

Paskiaus buvo draugiškas 
pasikalbėjimas ir beveik visi 
susirinkę išreiškė savo nuomo
nes apie tai]) Vadinamą bendrą 
frontą. Aplamiai suglaudus 
visų nuomones galima pada
ryti išvedimas, kad pas visus 
yra nuomonė jogei 
frontas butų 
Tik j<l 
prieiti.'
nėra koks nors vielinis daly
kas, bet jis turi daug platesnę 
prasmę. Ir tikrai bendras 
frontas galimas bus tuomet, 
kuomet Visi trys Internaciona
lai padarys bendrą frontą. Tuo 
met ^nums išrišti bendro fron
to klaii^mą bus lengva.

Pasikalbę j fanas buvo tikrai 
draugiškas, taip kaip ir pride
ra Socialistams. Linkėtina, 
kad tokie ar panašųis pasikal- 
bėjimaii butų laikomi dažniau.

—> Sąjungietis.
■-.................................... ■ ■ - • •. .

S. A. L. Ex Kareivių Centro susi
rinkimas bus laikomas pirmadienį 
gegužio 15 d., pirmos kuopos skaity
kloje, 4603 So. Marshfield Avė., 8 v. 
v. Visų kuopų pirmininkai, valdybų 
nariai ii’ pavieni nariai atsilankykitė, 
nes yra labai svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

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

J. R.,SKUTAS,
2284 So. I/cavitt St. Chicago, III. 

Phone Canal 5041,

REIKIA ateives 'lietuvės mo
ters abdnam pamų darbui.

-' S. JAFFE,
3634 Roosevelt Rd.,

Tel. Van Buren 2168
REIKIA MOTERŲ PRIE SORTA- 

vimo popierų. Patyrimas neręikalin- 
gas. Ateikit prisirengę dirbti.
REPUBLIC WASTE PAĘER CO.,

1039 W. Congress St., 
arti Morgan St.

ras
ai]) prie 

Bendras frontas

benki ras 
dalykas.

j° 
tai

Jei. Kedzie

851446 RooMvelf RdL 
Arti St. LomIi Ave^

CHICAfiO, ILL

....Valparaiso, Ind. — Lietuvių Moks
leivių Literatiška Draugija rengia pa
silinksminimo vakarėlį, kuris įvyks 
subatos vakarei, gegužio 13 dieną. 
Pradžia 7:30 v. v. Šiam vakarėliui 
turime surengę didelį programą. 
Kviečiame visus buvusius mokslei
vius t ir , draugus, žodžiu visus, kurio 
,tįk galt, atsilankyti, -r— Komitetas

Lietuvių Rytinės žvaigždės Pasi- 
linknminiipo Kliubas rengia pavasa
rinį balių nedėlioj, geg. 14, Melda- 
žio svetainėje, 2242'W. 23 PI. Pradžia 
7:30 vakaro. Kviečiame publiką at
silankyti. — Komitetas.

Lietuvos Dukterų Dr-ja laikys mėn. 
susirinkimą nedėlioj, geg. 14, Mark 
White Sųuare knygyne, Halsted ir 
30-ta gatvė, 1 vai. po pietų. Visos 
nares turi atvykti, nes yra svarbių 
reikalų. r •

— Petronėlė Kvietkienė, pirm.

Liet, švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su paveikslais, nedėlioj, geg. 
14 d., 7:30 v. v., Raymond Chapcliėj, 
816 W. 31 St. p _ - " - 
dainos ir kiti pamąrginimai; 
dykai.

St. Be prakalbų bus dar 
• kiti pamąrginimai^ Įžanga 
Visus kviečia atsildnkyti.

— Komitetas.

žinotina LSS. 174 kp. nariams. Ka
dangi yra nutarta susivienyti su LSS. 
22 kuopa, tai visi nariai, kurio dar 
nespėjote persirašyti j 22 kuopą ma
lonėkite atvykti į sekamą tos kuo
pos susirinkimą, kuris bus laikomus 
nedėlioj, geg. 14 d. Naujienų name, 
10 vai. ryto. — Sekr. M. K.

Chicagoti Liet. S. P. Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks geg. 14, 2 
v. po piętų, Zvenzek Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė. Svarbių reikalų 
delei malonėkite visi nariai susirinkt.

— Sekr. At Lungevicz.

šv. Alfonso Draugija rengia iškil
mingą balių nedėlioj, geg. 14, šv. 
Jurgio par. svet. Pradžia 6:30 v. v.

— Komitetas.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
savo mėnesini susirinkimą geg. 14, 1 
vai. po pietų, Raymond Chapel svet., 
816 W. 31 St. Visos narės malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti mėne
sinius mokesčius. — Valdyba.

šv. Alfonso Dr-jos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ned., geg. 14, 1 vai. 
po pietų, šv. Jurgio par. svet. Na
riai susirinkite kuo skaitlingiausiai, 
nes bus rinkimas darbininkų į busian
ti balių, geg. 14.

— J. V. Dimša, rašt.

PARDAVIMUI arba rendon 
medinis namas, dviejų pagyveni
mų po 5 kambarius, 2 lotai ir 
garadžius, netoli šv. Kazimiero 
klioštoriaus, A. K., 6925 South 
Califomia Avė.

REIKIA 6 
ti skudurus, 
rytą dir'bti.

HARRY
1417 Blue Island Avė.

MOTEBą RINK-
Ateikite panedelio

DRAY

MILDA REAL ESTATE CO. 
751'W. 81 St 

. Phone Yards 6296
Perkame ii/parduodame prapertes, 

taipgi mainfonie farinaa ant miesto 
praperčių iį- mainome visokius biz
nius ant nainų, Ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

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 pigiausia 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.

REIKALINGA MOTERŲ 
patyrusių skuduru skirstymui.

Atsišaukite:
1401 Blue Island Avė,

REIKIA DARBININKU
V YRU ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ AT- 
liekanru laiku pardavot .tokį daiktą, 
kuris kiekvienuose namuose reikalin
gas. Jei dirbtuvėj dirbi arba ofise, 
gali lengvai padaryt i$40 į'savaitę. 
Prisiųskite 50c. už sampelius. Room 
600 — 1553 W. Madison St

REIKIA DARBININKĖ
VYRŲ

VYRŲ REIKIA PRIE MAU- 
dynės darbo.

Kreipkitės:
1115 So. Paulina St.

PARDAVIMUI NAMAS SU SA- 
liunu prie Storo 4 ruimai ir 6 flatai. 
Parduosiu už prieinamą kainą, nes 
išvažiuoju į Lietuvą; vieta gera vi
sokiems bizniams.

Kreipkitės po numeriu:
1900 W. 63rd St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į serap Iron Yardą.
ALTON IRON & METAL CO.

2122 S. Loomis St.

PROGA ĮSIGYTI GARADŽIŲ 
South Sidėje, prie pat bulvaro, gali
ma pirkti su namu arba biznis atskiu 
rai, gera vieta, ^padarymui pinigų. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties nesu
tikimo partnerių. Atsišaukite į Li
berty Land & Investment Co., Ed, 
Bakševič, 3301 So. Halsted St.
---- ------------- --- - - A - -- -

REIKIA vyrų į wholesale 
skudurų shopą. Turi būti apsi- 
pažinę su elektrikiniu presu. 
Miiler & Cohen, 1416 Blue Island 
Avė. Tel. Canal 0857.

-

Aušros Vartų Vyrų ir Moterų 
Draugija laikys savo susirinkimą ge
gužio 14, 1 v. po pietų Aušros Vartų 
par. svet. Visi nariai ir narės ma
lonėkite būtinai susirinkti, nes yra 
svarbus reikalas. — Valdyba.

Išdirbu ir parduodu kanarkoms 
klotkas, panašios į orlaivį su naujais 
įrengimais ir greitai išvaloma. Ne 
vien ką didelis parankumas, bet ir 
gražus kambario papuošimas. Gali
te matyt po 7 Vai. vak., nedėlioms vi
są dieną.

J/ S., 
2435 So. Leavltt St.

REIKIA MOKINIŲ MOKINTIS 
moulderystės (geležies liejiko) ama
to ir šiaip paprastų darbininkų. 
Kreipkitės tuojaus į Employment 
Dcpt.
ILLINOIS MALLIABLE IRON CO.

17G0 Diversey Parkway

.. REIKIA DARBININKŲ
PAPRASTŲ DARBINI NK Ų

už pagclbininką prie mašisų.
Darbas nuo šmotų.
IMyrhiias- nereikalingas.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė. >

Rusiškos Ir Turkiškos Vanos
II

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO, TIKRAI 

mokančio gerai lietuvišką ruginę duo
ną kepti. Noriu atidaryti naują 
duonos keptuvę su 75,000 gyventojų, 
o lietuvių apie 8,000. . Tik 16 kitokių 
keptuvių yra, o lietuviškos visai nė
ra. Miestas randasi už 200 mylių 
nuo Chicagos, Pinigų reikia turėt 
$2,000.00. Turiu patyrimą tame biz
nyje ii- jo vedime.

Atsišaukite: '
H. MOCKUS,

1934 Racine St., , Raicine, Wisc.

X. į

A

REIKALINGAS 
ra tikis duonkepiu, 
savo darbų.,

ANTKA- 
mok antis i

1043 W. 13-th St.
, REIKIA 2 PATYRUSIŲ SHEAR- 
manų, taįpgi dviems arkliais važiuot 
draiyerio/ir 6 paprastų darbininki; į 
geležies ■ atmatų kiemą. Ateikite pa- 
nedėlio rytą prisirengę dirbti.

2034 Southport Avė.
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REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

NETURI DARBO ?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, formas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, ir^es pamekysim 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3801 So. Halsted St.

ČEVERYKŲ taisymo šapa 
pardavimui už gana prieinamą 
kainą. Visi įtaisymai pirmos 
klesos. Kreipkitės. Antanas Ku- 
nickas, 1607 W. 55 St.

REIKIA VYRŲ PARDAVOTI Vi
sokios rūšies apsaugą (insurance). 
Gali padaryti gerus pinigus.

Kreipkitės:
INTERNATIONAL INSURANCE

' AGENCY,
105 N. Clark St.

Room 526 »

PARDAVIMUI GROSERIO, CIGA- 
rų ir tabako stakas ir fixtures; 2 
metų lysas, 5 pragyvenimui kamba
riai; rendos $25.00. Lietuvių apięlin- 
kėj. Kaina $700.00.

3642 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI GROSERIO FIX- 
tures — turi būt tuoj parduota: x3 
counter’iai, Steiner elektrų kavai malt 
mašina, 3 counter’io skalės, didelė 
ant grindų pastatoma skalė, 6 kavos 
ir arbatos aruodai, 1 kiaušiniams 
aruodas semtuvai ctc. The Rochdale 
Wholesale Compariy, 311 N. Sanga- 
mon SL, Tel. Haymarket 5777.

RAKANDAI

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui pusė arba visas restau- 

ranas. Gera proga padaryti pinigų, 
mylinčiam tokį biznį. Turi būt grei
tai parduota. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

1803 W. North Avė.
Tel.: Armitage 6171

PARDAVIMUI SALIUNAS 
namais, 10 šeimynų. Rendos 
$2,628 į metus. Parduosiu už 
namą kainą. Savininkas eina 
biznį.

1957 Ganalport Avė.

SU 3 
noša 

priei- 
į kitą

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario) 
setai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais. 704 So. Indcpendence Blvd.

PARDAVIMUI bučerne ir gro- 
serne, visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Turi būt parduota šią 
savaitę, nes važiuoju Lietuvon.

3533 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj, tarpe dirbtuvių. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite greitai, 
nes iš moters ligos ir dviejų biznių 
priverstas greitai parduoti.

J. MILIAUSKAS,
1730 So. Union Avė.,

Tel. Canal 4968

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI FOTOGRA- 
fiška Studija. Tirštai apgyventa 
lietuvių, bei įvairių tautų, kolo
nijoj. Klauskite:

Naujienų ofise 29.

PARDAVIMUI SAiLiIUNAS. 
Biznis senas, gerai išdirbtas.

■ Parduosiu pigiai.
5339 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius 
“Jeffre” 191*7 m., gerame stovy, 
6 tairai, arba mainysiu ant'For
do. AtsišAukite:

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Mašinos išmokėtos. 
Varduosiu pigiai. Gyvenimui 
kambariai. Renda tik $25.00.

5610 S. Robcy St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
kių tautų apgyvento] vietoj, 
davimo priežastį patirsite ant

Kreipkitės:
* 4635 So. Wo6d ,St.

' Tel. Boulevard 4147

VISO-
Par- 

vietos.

PARDAVIMUI SALIUNAS VIE- 
ta apgyventa Lietuvių ir kitų tautų. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
turiu du bizniu. Biznis senas ir iš
dirbtas.

Kreipkitės:
3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI OVERLAND TRO- 
kas su uždaru viršum. Tinka bake
nui, groseriui ir kitokiam mieriui. 
Parduodu už pusę kainos, nes esu 

.‘kirtingame biznyje. Kaina $150.00. 
Savininkas 4005 S. Artesian Avė., 
Tel, Lafayette 7438.

PARDAVIMUI MAXWELL TOU- 
ring 1919 m. gerame padėjime; 5 ta- 
jeriai, kaip naujas. Parduosiuu pi
giai, 1421 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Atsišaukit pėtnyčioj nuo 6 vai. vak., 
subatoj po pietų.

EXTRA! EXTRA! »
Parsiduoda . visi ofiso “Fixtures” 

kaip tai ofiso naras, deska, Partitions 
— partvara ir kiti smulkus ofiso ra
kandai. Kaina gana prieinama. Tu
rime parduoti į gana trumpą laiką.

“NAUJIENŲ” BRIDGEPORTO 
SKYRIUS, 

3210 So. Halsted St
’ Phone Boulevard 9663

WHITE ROSE SALIUNAS PAR- 
daVimui — geriausioj vietoj ant 
Town of Lake, apgyventoj vien lie- Į 
tuviu ir randasi didelė svetainė dėl 
susirinkimų. Pardavimo priežastį 
natirsit ant vietos, 4509 S. Paulina 
Street.

BARGENAI CICEROS APIELINKĖJ
Pardavimui mūrinis namas, 2-jų 

pagyvenimų, po 6 kambarius, šiltu 
vandeniu apšildomas, garadžius ant 2 
karų. Kaina $12,000 00.

Medinis namas ant 2jų pagyveni
mų, 5 ir 6 kambarių, kaina $4,800.00'.

Mūrinis namas, 2jų flatų, 4 ir b 
kambarių, elektriką, ir vanos. Bar
genas $6,000.00.

Namas su bizniu ant 2jų florų, pu
sė muro ir medžio, elektriką ir vanos. 
Garadžius dėl 2jų karų, kaina $5,500.

Mūrinis namas ant 2jų pagyvenimų 
po 5 kambarius, naujos mados, šiltu 
vandeniu apšildomas, kaina $1,100.00.

Mūrinis namas su bizniu ant 2jų 
pagyvenimų, Imas floras Storas ir 
penki '■ kambariai, ice cream parlor, su 
fixtures, 2 floras 4 ir 5 kambariai, 
elektriką ir gazas, geroje vietoje. 
Bargenas $10,800.00.

Mūrinis namas 2jų pagyvenimų, po 
6 kambarius, šiltu vandeniu apšildo
mas, garadžius. Kaina $10,500.00.

Marinis namas ant 3j\j pagyveni
mų po 6 kambarius, elektriką ir var
nos. Kaina $9,800 00.

Du mediniai namai, po 2 pagyveni- 
\mu, 2 flatai po 5 kambarius, užpaka
lyje 2 flatai po 4 kambarius, rendos 
nęša 90.00 į mėnesį. Bargenas tik
tai $8,500.00.

Mūrinis namas ant 2jų pagyveni- 
<»nų, 5 ir 6 kambarių, furnace apšildo
mas, naujos mados. Garadžius, nę- 
daug reikia įmokėti. Kaina $8,200.00.

Nam-as su bizniu, mūrinis, ant 2jų 
pagyvenimų, 6 kamabrių ir Storas su 
3 kambariais, $7,800.00.

Mūrinis namas ant 2jų pagyvenimų 
po 6 kambarius, garadžius. Kaina 
tiktai $13,000.00. ' s

Pirkimo, pardavimo ar mainymo 
reikalais, kreipkitės prie musų, mes 
patarnausime teisingai, pigiai ir 
greitai. 1
GRANT WORKS REAL ESTATE, 

4917 West 14rii St., Cicero, III.
J. Kimbark, K Shvegzda, 

Phone Cicero 6723 .

DIDŽIAUSI BARGENAI BRIGHTON 
PARKE!

2 pag. muro'namas po
5 met. kaip statytas su 
parankumais, cim-ontuotas 
automobiliams garadžius, 
$7,800, rendos neša $95 į 
mažu įmokėjimu galima nupirkti.

6 kamb. pamelis, beismantas, elek
tra ir kiti parankumai; viskas išmo
kėta, kaina $4,500 galima pirkti su 
mažu įmokėjimu.

3 kamb. namelis su elektra, lotas 
30x125 $300 įmokėti likusius kaip 
renda.

5 kamb. namelis elektra ir visi im- 
provementai sudėti ir išmokėti, kai
na $3,400, $500 reikia įmokėti liku
sius kaip renda.

2 pagyvenimų 5-5 kamb., elektra ir 
kiti parankumai kaina $3,500 galima 
pirkti su mažu įmokėjimu, o likusius 
kaip renda. Taipogi turime visokiu 
lotų dėl biznio ir rezidencijoms ant1 
lengviausių išlygų ir. prie to statome 
namus su mažais išmokėjimais.

Kreipkitės:
J. N. ZEWERT & CO., / 

4400 S. Kedzie Av., netoli Archer Av.

5-5 \kamb., 
vėliausiais 
skiepai, 2 
kaina tik 

mėnesį su

Didelis lotų išpardavimas

50 pūdų lotai, 33 minutes į vidur- 
miestį, prie C. B. & Q. geležinkelio; 
pervažiavimas mažiau 10c.

$250
$75 cash, likusius po $5 į mėnesį; 

keturių kambarių stuba — $1,500.

ant

PARDAVIMUI PIGIAI AUTOMO- 
bilius 5 sėdynių, atrodo kaip naujas, 
geriausiame stovyj. Jei norėsi, iŠ1- 
mokinsiu važiuot. Kreipkitės 
vai. vak.

M R. BYERS
4630 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 6079

po 6

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais biznio įrengimais. Biznis iš
dirbtas nbo senai, ir labai gera vieta 
padarymui pinigų. Savininkas parduo
da iš priežasties, išvažiuoju ant far
mos. Atsišaukite į ofisą. Liberty 
J,and & Jnvestment Co., 3301 South 

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR Halsted St.
bučerne visokių tautų apgyventoj vie- ‘• _ ■ i;7~7Z~----- 77------------TT-
toj. Vieta gan gera dėl biznio. IARDAVTMUI SJlllunflS, lie- 
Pardavimo priežastį patirsite ant tuvių ir lenkų apielinkėj. Prie-

NAUJAS MURO NAMAS DVIE- 
jų pagyvenimų 5 ir 6 kambariai su 
štym-u apšildoma, elektras, maudynės 
naujos mados įtaisymai, 2 automobi
liams mūrinis garadžius, 2 karams, 
$10,000, rendos $140 į menesį, 
3 aukštų mūrinis namas ,6 pagyve
nimų, po 4 kambarius, kaina $8,000. 
įmokėti $2,500, o likusius kaipo ren- 
dorra, Charles Valaitis, 3303 South 
Auburn Avė.

vietos.
< Kreipkitės:

2612 W. 47th St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIŲ 
taisymo dirbtuvė, biznis išdirbtas 
100x125' didumo. Parduosiu arba

- rendubsiu, iš priežasties ligos, i 
Atsišaukite:

822 W. 22nd Stt 
Tel. Canal 2112.

iš-

extra bargenas
Pardavimui pigiai saldainių, taba

ko ir groserių krautuvė.- Pigi renda 
yra pagyvenimas. Proga padaryti 
pinigų. Parduosiu greit, nes važiuo
ju į Lietuvą. , . .

332 Kensington Avė., 
Kensington,% III.

žastis pardavimo — einu į di
desnį biznį.

2114 So. Halsted St.

PARDUODU 2 LOTU, VIENAS 
prie šv., Kazimiero klioštoriaus, šalę 
Marųuette Boulcy^ro, 67 ir Campbell 
Avė. kitas 49th Čourt Cicero, III. par
duosiu pigiai — išvažiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite 3422 So. Lowe Avė. Te
lefonas Boulevard 3868, V. Lauri
naitis.

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI MOTORCYKLE 
Harley Davis išdirbystės, visas ge
rame stovyje, parduosiu pigiai. At
sišaukite 3|42 West 42nd PI. Chi
cago, ant antru lubų. Tel. Lafayet
te 2594.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa, labai pelninga vieta 
Parduosiu trumpame laike, nes einu 
į kitą biznį, 
pigiai.

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkėje 3 aukštų muro namas 3 
fl. po 6 kambarius, elektra, gazas, 
cinvjntuotas basementas ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo gara- 
džiui. Rendos neša $95 į mėnesį, kai- 

l su mažuParduosiu šią savaitę $7,900, galima pirkti

BARGENAI
Pardavimui prie Peoria ir 66-tos 

gatvės 2 mediniai, namai. Platus Jo
tas. rendos I mėnesį $6,500.00.

šiaur-rvtinis Ičaippas, Canalport 
Avė. ir Halsted St., 3 aukštu mūrinis 
namas: 6 flatai ir 2 krautuves. Ren
dos $240 j mėnesp Įmokėt $3,000. 
Kaina $20.000.00.

STANDARD REALTY CO.;
736 W. 35th St.

Atdara nedėliomiš.

BARGENAS
Parduodu Buick 5 sėdynių automo- 

bUfe; viskas pertaisyta, dirba kaip 
n^Kis. Parduosiu labai pigiai, nes 
f’^mpame laike turiu anleisti miestą. 
Norinti turėt gera ir pigų automobi
lių atsišaukite subatos vakare, arba 
nedėlioj visą dineą, 4516 So. Fair- 
field Avė.

įmokėjimu
3jų aukštų muro namas 6šių pagy

venimų po 4 kamb., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 į mėnesį. Kaina 

t $7,700.00, galima pirkti su mažai pl- 
Pardavimui 14 kambarių boarding __ _ __

House su visais įrengimais. ' Biznis1 
per daug motu išdirbtas.

P. GADEIKIS, 
1606 So. Halsted St.

4830 W. 14th St., 
Cicero, III.

AUKSINĖ PROGA TURIN
ČIAM $950

2jų aukštų pusė medžio pusė muro 
namas 4jų pagyvenimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 į mėnesį. Kaina $3,250.00.

3-jų aukštų muro namas ant 2jų lo-

DIDELIS NAMŲ BARGENAS 
darbininkui, South Wost dalyje. į 
pietus nuo 63-os, neoli didelių dirbtu
vių. Lotai ir namai pigus. Jei 
ri namo, ateik ir pamatyk mus,, 
mckėiimni kain renda.

BERNĄ RDY Sr ASHLEY, 
1954 W. 69th St.

no-
Iš-

P AB D A VIM UI A UTOMOBI- 
li» Reb 7 pasazierių, geram 
stovyje, ar mainysiu ant nau
jesnio.

3221 So. Halsted St.

PARSIDUODA kriaučių dirb- tl> 6 PąKyvenimų po 4 kamb., elektra 
. . gazas ir toiletai ir maudynes, stove

tuvė, taisymo ir proąinimo senų) heat, labai geroj vietoj, 73 ir Elise 
Avė. Rendos neša $180 <į mėnesį, 
kaina $16,000.00, įmokėt $3,000.00, li
kusius rendos išmokės; atsišaukit 
ofisą: 

LIBERTY LAND & INV. CO , 
3301 So. Halsted St., 

Klauskit Ed. Bakševič

drabužių ir siuvimo naujų.
751 \V. 32nd St. i

'< PARDAVIMUI 2 LOTAI, KAMPI- 
niair randasi prie 41 ir Albany Avė. 
N. W. kampas. Lietuvių kolonijoj. 
Gera vieta, 'vakarais nuo 5 v. v.

J. DŪRINA,
2361 So. Troy St., 

kampas 24 gat.

\PA RDLTiODU STUDFJBAKER 
1 (Lttkrn ., geram stovyje, taip 
kaip' naujas, arba mainysiu ant 
loto ar farmos. Kreipkitės:

PARSIDUODA DIDELIS 
Box tinką bučemei ar saliunui, 
duosiu pigiai, gerame stovyje.

Atsišaukite:
F. RUMBINAS, 

4425 So. Wells St.

ICE; 
par-

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis 4 pagyvenimų namas, 3 flatai po 
4 kambarius, karutuvė ir pragyveni
mas: gezas, elektra, maudynes, dide
li porčiai: tik už $11,000. Savinin
kas kriaučių šapęj.

1916 Wabansia Avė. Notrh Side

( PARDUODU AUTOMOBILIŲ 6 CI 
linderių 5 sėdynių 1921 m., visas 
rame stovi parduosiu pigiai, kam 
kalingas, kreipkitės šiuo antrašu

A. S.,
2 floras iš fronto

920 West 35th PI., Chicago,

g? 
rei

III.

PARDAVIMUI
DIDELĖ PROGA AUKŠTOS KLE- 

sos kriaušiui, taisymo ir prosinimo 
krautuvė pardavimui; aukštos klesos 
apielinkė. <

3603 W. Harrison St.

PARDAVIMUI PIGIAI SALDAI- 
nių, groserio ir smulkių daiktų krau
tuvė, arba mainysiu ant automobi
lio. Pardavimo priežastis, turiu du 
bizniu.

158 Kensington Avė., 
Kensington, III.

PARDAVIMUI DIDELIS RES- 
taurantas 14 metų senas biznis prie 
bizniavęs gatvės, South Side, lysas 
dar 7 metai, biznis daroma iš maišy
tų tautų, bet daugiausia apgyventa 
lietuvių, užtad labai gera vieta ir 
proga tapti turtingu lietuviu, reika
linga $3000 cash. Tel. Yards 0559.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
p?., krautuvė su pagyvenimu. Dide- 
l’s vištininkas, garadžius su 2 kamba
riais, 2 lotai. $1,200.

H116 So. Troy Ąve.
Mt. Greemvood, 111/

PARDAVIMUI LABAI PUIKIOJ 
vietoj bučerne. Fixtures pirmos kle
sos. biznis cash, knygučių nėra. 
Aukštesnės klesos kostumeriai. Pri
verstas greit ir.pigiai parduoti iš 
priežasties — šeimynos nesutikimo. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 33.

PARDAVIMUI KRUTAMU 
paveikslų teatras.

Pigiai.
1638 W. 69-th St.

PAiRDAVIMUI BUčERNė 
grosemė, lietuvių 'kolonijoj.

Biznis geras. ,
1447 S. Halsted St.

FARMOS! FARMOS! PUSDYKIAI!
220 akrų, apie 60 gerai išdirbtos, 

daug miško sau ir parduoti, -didelė 
ganykla, upelis teko per ganyklą, 7 
kambarių stuba, barnė reik taisyti. 
Kaina $1,500 cash.

Apie 200 akrų, žemė gerai padalin
ta į dirbamą ganyklą ir mišką: stuba, 
barnė su skiepu; parduodam už $l,90( 
įnešti $1,100. Abi viršminėtos farmos 
tuščios, tik apie 2 mylios nuo mies
tuko, ir apie 30 mylių .nuo Bingham- 
ton, N. Y.,

A. ŽVINGILAS,
R. F. D. 1, Jewelt City, Conn.

Šis keturių kambarių namelis 
$250 loto, prirengta, $700 cash ir li
kusieji po $10 į mėn. •

VELTUI NUVEŽAME: Kreipkitės 
bile ryta nuo 10 vai. iki 12, arba su- 
batoj po pietų nuo 1 iki 6 vai. vak. 
o aš išaiškinsiu visą dalykų stovį ir 
suteiksiu tikietą veltui tamistai ir 
tamistos šeimynai, kad pamatytumėt 
šias stebėtinas prapertes. Jei negali 
ypatiškai atsilankyt, tad 'rašyk. '

A. Kazlauskas, Manager’is,

NAMAI-ŽEME
FARMOS ARBA ŪKĖS

Musų gyvastį užlaiko farmos, kas 
jieškot farmų, ateikit prie musų, mes 
turim daugiaus farmų negu kitas ko
kis ofisas Chicagoje, parduodam ar
ba mainom ant namų.

61 akras Illinois valstijoj, gera že
mė, budinkai, mašinos, gyvuliai ir 
užsėti laukai. Kaina $6200.

60 akrų, budinkai, mašinos ir gy
vuliai Wisconsino valstijoj, kaina 
$4500.

127 akrų Wisconsino valstijoj, gera 
žemė, budinkai, gyvuliai, mašipos ir 
užsėti laukai, kaina $15000. '

80 akrų, Wisconsino valst., daug 
gyvulių, dvarski budinkai, gražus 
sodas, netoli nuo ežero, užsėti laukai, 
kaina $12000.

50 akrų Indina valst. gera žemė ir 
budinkai, kaina $5000.

Norėdami gauti gerą farmą ir tei
singą patarnavimą, kreipkitės po ši
tuo antrašu.

3342 So. Halsted St., Chicago 
Klauskit Bružo ar Jankausko

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠĖRŲS

OLIVER SALINGER & CO., 
G28 — Ist National Bank Building 

68 W. Monroe Street.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj virtoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio 
biznio.

PARDAVIMUI 71/2 akrų Ga- 
ry, Ind., dalinamas subdivizi- 
joms, 15-toj, 1 Clark Rd. Bar
genas. Turiu paaukauti, Carl 
Will, ' 6317 Parnell Avenue. 
Eng/eivood 7226.

kito

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI MT'^NTS NAMAS 
detr naujas. 2 lotftFlr garadžius. Pui
ki vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės:
JUOZAPAS KALINAUSKAS 

6922 So. Rockwell St.
PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 

mūrinis namas po 4 ii’ 5 kambarius: 
maudynes, elektra, gasas, skiepas -— 
viskas pagal naujos mados, Cicero 
apielinkėj. Parduosiu labai pigiai — 
už $5,500.

757 So. Kolmar Avė.
Tel.: Seeley 5040'.

PARDAVIMUI PRIE GATVEKA- 
riu lini ios'. . puikus namas. Kaina 
$4X100.00. Cash $1,500.00, likusius iš
mokėjimais. Namas randasi 3820 
VVallace St. Kreipkitės tuojaus.

1147 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ ME- 
dinis cottage, aukštas skiepas, gasasj 
ir toiletas, tik $1,400, vieną trečdalį 
įmokėti kitus ant išmokėjimo.

Kreipkitės pas savininką: 
1057 W.. 47th St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ PAGY- 
venimų medinis namas, 40 pėdų lo
tas, 3049 N. N°rmandy Avė. Naujai 
pastatytas su visais patogumais. La
bai gražioj viptoj.

Atsišaukit:,
3100 N. Natoma Avė.

v ' BARGENAS
Pardavimui 144 akrų farmrf: 90 

akru dirbamos, o likusi miškas ir ga
nyklos. Stuba 7 kambarių ir kiti rei
kalingi budinkai. Kaina $4,500, 
$3,000 įmokėti, ant $1,500 duosiu 
mortgečiaus. / įsijaukite M. F. Da
nauskas 901 W. 33rd St., Phone 
Yards 4669.

TIKRAS BARGENAS
6 flatai po 6 kambarius mūrinis na

mas su visais parankamais ant 2 lo
tų, 3 mašinoms apšildomas mūrinis 
garadžius. Rendos $540 į mėnesį 
Kaina $2.1,000, pirmas mortgečius 
$11,000 įmokčjimas pagal sutarties.

GRAŽUS IR PIGUS.
* 2 aukštų mūrinis namas, su extra 
puikiu kiemu ir front porčiu. Elek
triką ir maudynėsį Kaina $7,400.

Del platesnių žinių kreipkitės pas
S. L. FABIONAS CO., 

809 W. 35th St.
(Arti Halsted Baltas namas)

PIPARDAVIMUI GROSER-'
nė,'saldainių krautuvė ir arklys
su vežimu.

Geras biznis.
819 W. 35-th St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, SE- 
na įstaiga, 3 baltos kėdės naujausios 
mados, ant labai praeinamo kampo. 

lietv*vivxi.
du, kadangi turiu kitą biznį.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAT- 
KVmo dirbtuve. Darbo užtektinai. 
Taipgi pardavimui namukas su Storu, 
užpakalyj garadžius su pagyvenimu. 
Parduosiu pigiai. Randasi prie 111. i moa n.iau»mt xjaujicnų unuĮįcr- 

gatvės. tarpe Albany ir Troy Avė.1 porto Skyriuj, 3210 So. Halsted St. 
Mt. Greenwood, III. < Nurw. 110.

kitę Boulevard 0893, tarpe 8 ir 11 iš 
ryto arba klauskit Naujienų Bridge-

GŲ DARYMAS

PRIVERSTAS PARDUOTI NAU- 
ją 4 kambarių cottage: gasas, elek
tra ir maudynė. Uždaryti porčiai. 
Intas 30x125 pėdas, arti Archer Avė. 
Pigiai.

, 4952 So. Tripp Avė. ,

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ir lotas. Namas ant dviejų pagy
venimų, užpakalyj naujas garadžius. 
Name randasi bučemė.

Atsišaukite:'
1727 So. Union Avė.

ŠTAI KUR PI
2812 Union Avej| 2 aukštų su skie

pu muro 
nimai; m 
Kaina 
kėt, likus

Wj

ir męd 
mdos j 
1750, 
|us IjCžhi [ntoM 

r6507 Si)

žro namas; 5 pagyve- 
jfcša $702.00 į metą.

Mažai reikia įmo
komis išlygomis, 
r* NARTEN, 
. Halsted St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHTCAGOJ

4 dideli 30x125 pėdas lotai, visi 
prie daikto, verti $1,200 00'. Reikia 
pinigų. Jmokant $600 00, nupirksi 
juos. Prie Euclid Avė., du blokai į 
šiaurius ųuo Archer Avė., gątvekarių 
linijos.

E. N. BOUCHER,
4632 North Ham4in Avė., 

Tel. Irving 6421

PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS, 
4 pagyvenimy, svetainė ir karčiams.; 
barai pianas ir visi intaisymai, pri
klauso prie namo. Biznis išdirbtas 
per 12 metų, lietuvių apgyventa vie- 
ta^ Parduosime viską sykiu, pigiai. 
Tel. Yards 0559.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė, 2 mediniai namai su piltu pa
matu, naujai malevota, įeigų duoda 
$924.00 į metą laiko už $8,200.00. 
Kreipkitės: ,

4619 So. Hermitage Avė.

PARDUODU ARBA MAINAU
40 akrų Illinois valstijoj gera že

mė, geli budinkai, visokios ūkės ma
šinos, 4 karvės, 1 telyčia, 3 arkliai, 10 
kiaulių, 3 paršingos kiaulės, 150' viš
tų ir daug vištuku, 3 žąsys su žąsiu
kais, 3 antys ir daug ančiukų ir jau 
vti&RS'ti viskas gražus
sopias ir upelis bėga per farmą. Kai- 
na tik $5000 arba mainysiu ant nedi
delio nąrr.-o, mūrinio arba medinio. 
Atsišaukit 3342 So. Halsted St., Chi
cago, Iii. Klauskit A. Bružas.

NETIKĖTAS PIGUMAS
Pardavimui 2 pagyvenimų po 5 

kambarius, su 2 lotais muro namas, 
pusė bloko nuo Dauglas Park, šiltu 
vandeniu šildomas, maudynės, elek
tros šviesa ,toiletai, skiepas ir vis
kas pagal naujos mados. Kaina 
$7,500, įmokėti $2,500. Atsišaukite pas 
Ideal Real Estate Co., 3214 S. Hals
ted St.

FARDAVIMITI G KAMBARII.r/MlT- 
rinis namas, vanos boism-ante, A’eraTn 
stovyj, Parduosiu pigiai už $2,000.

Kreipkitės:
3212 Lime St.
Chicago, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų po 6 

kambarius namas: karšto vandenio 
šiluma, maudynės, elektra, cemen
tuotas skiepas, mūrinis garadžius — 
viskas pagal šių dienų reikalavimus 
įtaisymai. Namas beveik naujas. 
Randasi netoli Brighton Parko. Rau
dos neša $90 į nranesį. Galima gau
ti $100 su viršum į menesį. Kaina 
tik $8,700. Imokėt reikia $3,000, 
kitus palikti rendoms. Pirmutinis 
atsišaukusis laimės.

J. NAMON, 
808 W. 33rd PI. 
Arti Halsted St.*

Už PUSDYKI FARM A
Pardavimui arba mainymui 90 ake- 

rių farma III. valstijoj, 70 akerių ge
rai išdirbtos, likusi geras miškas ir 
ganykla. Upelis bėga per ganyklą, 
geri budinkai, 5 kambarių stuba; 10 
karvių, 4 arkliai, 7 antys. 11 žąsų, 8 
avys, apie 100 vištų ir Ritų mažes
nių paukščių. Visos mašinos geros, 
parduosiu tik už $9,000, arba mainy
siu ant namo. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Kreipkitės tuojaus pas 

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

Tel. Boulevard 1550

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
ma, visa dirbama, visai prie Chica- 
gos. Viskas yra, eik ir gyvenk. Par
duosime už cash, arba mainysim 
Chicagos prapertes.

A. BLINSTRUPAS, 
Justice Park, 

Tel. Willow Springs 10

ant

JEI TURI VIENĄ TUKSTĄNTĮ!
4 pagyvenimų mūrinis namas: elek

tra, maudynės netoli lietuviškos baž
nyčios; parsiduoda labai pigiai 
mainysiu ant namo ar bucemės.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted, Št., 

Chicago, III.

arba

GYVENK SU PAUKŠTELIAIS
5 ruimų mūrinė rezidencija 3 lotai 

netoli šv. Kazimiero kapinių verta 5 
tūkstančių, parsiduoda už $3,600. 
Mažas įmokėiimas, kitus kanp rendą.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 5-kių KAMBARIŲ 
mažai vartoti rakandai, aržuoliniai 
stalai, karpetos ’tain kaip naujos, ir 
indai gerame stovyje. Parduosiu vi
sus ar dalimis. Nepraleiskite ta bar- 
geną.

3328 So. Halsted St.,

KAS TURITE LOTA IR NORITE 
gauti namą, tai mes duosime pasi
skirti kur tamsta norėsi. Jei kas' 
turite buČemę! ir grosernę ir norite 
įgyti namą, tai mes turime daug na- j 
mų ant mainymo. Kreipkitės pas 
mumis, o m'?s patarnausime kuoge- 
riausiai, AUs Wayčulis, 3303 So. Au- 
burų Avė. V

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
moderniška  ̂cottage, netoli Milv/aukee 
ir Crawford Avė. Kaina $5,150. 
$1,350’ųmokėt ir po $45 į mėnesį, pri- 
skaitant polukį.

Kreipkitės
3240 N. Karlov Avė.

PARDAVIMUI KAIP NAUJAS 
namas, krautuve ir 3 flatai: maudy
nė, elektra, cimentinis skiepas, karš
to vandenio šiluma, skalbykla. Kai
na) tik $9,100. Dalį cash — bargenas.

Kreipkitės:
2932 Wallace St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Mūrinis namas dviejų pagyvenimų 

5 ir 4 ruimų, šiltu vandeniu apšildo
mas, elektra maudynės, beizementas 
ir aukštas, gražioj vietoj N. W. Side 
arti didelio bulvaro. Mainome ant lo
tų arba už pinigus $8000. Atsišauki
te į Naujienų ofisą, Galskis, panedė- 
lyje ir utarninke nuo 5 iki 7 vai. vak.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ na
mas; 5 mėnesiai kaip statytas, 3 lo
tai, medžių kaip parke. Parduodu 
pigiai.

11122 So. Troy Avė., 
Mt. Greenwood, 111.

Prie Šv. Kazimiero kapinių.

AR MYLI PINIGUS?
, Jeigu taip, tai ateik pas mus. Mes 
perkam, parduodam ir mainom na
mus ,farmas lotus ,grosernes bučer- 
nes, be skirtumo ką jus neturėtumėt. 
Padarom greitoj pigiai ir gerai.

C. P. SUROMSKI & CO.,
334$ So. Hasted St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7328
AUROROS LIETUVIAI NESNAU- 

skit! Pigiai parsiduoda 2 lotai ant 
Telmes St. ir Parker Avė. prie pat 
stueetkarių linijos, arti 2 mokyklos ir 
bažnyčios, gera vieta biznio namas; 
taipgi reikalingi geležinkelio kompa
nijai. Atsišaukit. 3434 S. Union Av., 
Jonas Strazdovskis.

IŠIMTINAS BARGENAS 
TIKRAS PIRKIMAS

Penkių kambarių mūrinis 
bungalow, visai nauja su visais 
moderniškais įtaisymais. Miera 
loto 35x125 pėdų. <

CARL A. SANDSTROM,
' 11250 Michigan Avė.

Chicago, III. •

ANT PARDAVIMO!
Turi būti parduota iki kitam ketYergui Michigano Valstijoje . puiki 
Farma, 208 akeriai, 120 akerių dirbamos žemės, o likusioji ganyklos. Ne 
toli T-Taveo wiestelio. triobo’mss, /gyvuliaiii* su -visoms • farmų
nvitaisymais. ----- ----- - *’ ----- ------- ---

jeigu greit\ už $10,500.00.
Atsišaukit nas:

Real Estate Office,

Farma Vra verta nemažiau kaip $20,000.00, parsiduos, 
, Reikia turėti $5,000,,cash pinigų.

M. J. TANANEVICZE, S
736 West 18th Street.

.............................. r .........-...... ....................................................................................»

Atpiiksime sekančių bendrovių šė- 
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vės,
Pioneer Fire Ins.
Vaisijos: o taipgi:
Metropolitan Banko,
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

už savo šėrus.
, K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
25 N. Dcarborn St* 

f

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

LOŲIS STERN & CO.,4 North La Šalie Street,
kah^pas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dreses.

'VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
\_______ ___ ________

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvinio 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 jrengtų są
lygų. Išmokinant’ į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kdmpas Lake Str., ant 4 lubų.

PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ 
$20x 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 vakaraią klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos ir lietuviškoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystfs, ste
nografijos, typewriting. pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikių*! 
ekonomijos, pilietystSs, dailiaraiya- 
t*s ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTFD ST., CHTCAGG.

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

8454 So. Halsted gatv. 
arti 86tos gat.




