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Genoa konferencija 
užsibaigė

D

Užtikrino Lietuvai saugumą
\ ___________________

Europa nenori nusiginklavimo

Genoa ekonominė konfe 
rencija užsibaigė

pilnas 
finansi- 
posėdis. 
Italijos 

Šiuo posė-
Nepuolimo sutartis pasirašyta. 
Lloyd George giria konferenci

jų, kad ji daug nuveikusi.

Tai buvo paskutinis 
Genoa ekonominės ir 
nes konferencijos 
Pirmininkavo jame 
premieras Facta.
džiu konferencija užsibaigė po 
39 dienų savo gana nesėkmin
go darbo.

Labiausia joje pralaimėjo 
Llpyd George, kuris konferen
cijų taip entuziastiškai rėmė. 
Jis mane susitaikinti su Rusi
ja, padaryti 10 metų nepuoli
mo sutartį ir gal padaryti kele
tu kitų svarbių Europai nuta
rimų. 'Bet susitaikinti su 

^rusais nepavyko ir tik nutarta 
laikyti Haagos konferencijų; 
vieton 10 metų nepuolinur su
tartį padaryta tik 8 mėne
siams; svarbiausių nutarimų ir 
gi nepadaryta. Bet Lloyd Geor
ge dabar tiek pat optimistiniai 
žiuri į busiančių Ikųigos kon-l 
fercncijų.

Paskutinis konferencijos! 
posėdis buvo laikomas San!

GENOA, geg. 19. — Anglijos 
premieras Lloyd George savo 
iškalbingoj prakalboj Genoa 
ekonominėj konferencijoje pa
sakė, kad konferencija davusi 
gerų vaisių, būtent busiančią 
Haagos konferenriją, nepuol\ 
mo sutartį ir raportus finansų, 
ekonominės ir transportacijos 
komisijų. Jau vien raportą į 
pateisiną konferencijos laiky
mą.

Betgi tie nutarimai, sakė 
premieras, turi būti įgyven
dinti, kad galėjus atsteigti Eu- 
rojtos gerbūvį.

“Dabar mes užbaigiame kon
ferenciją, kokios dar nebuvo
pasaulio istorijoje”, sakė Lloyd Giorgio rūmuose, kurie buvo 
George. “Genuos konferenci- puošniai pagražinti ir iškaišyti

Visur ant sargy- 
pas/puošę karei-

George.
ja visuomet biYs įkvėpiančiu 
vaizdu talkos kelyje. Šios kon
ferencijos žibintuvas neturi bū
ti užgesintas. Genoa perduoda 
jį llaagai.”

Lloyd George pabare ir Ru-

vėliavomis^ 
bos stovėjo 
viai.

konferencijai vi- 
tųojaus išsiskirs- 

Lloyd George pabarė ir Ru-^tys. iNiekurie delegatų jau 
sijos delegaciją. Jis sake, kad ^šiandie išvažiavo specialiniais 
Rusijos memorandumas pada
rė į visą pasaulį labai blogą įs
pūdį. Jis persergėjo rusus, 
kad jei jie nori laimėti • Haa
gos konferencijoj, jie geriau 
padarytų, kad nė nebandytų 
skelbti savo doktrinos apie 
skolų atmetimą. Jis pastebėjo, 
kad taip elgtis (t. y.x kalbėti 
apie atmetimą skolų) yra la
bai neišmintinga, kaita norima 
dar daugiau pasiskolinti pini
gų.

Europa, sakė jis, nori pagel
bėti Rusijai, bet Rusija pir
miau turi priimti Europos gar 
bes kodeksą, kurį Europa yra 
išsidirbusi šimtmečiais sun
kaus darbo.
Francija nepasirašė nepuolimo 

sutarties.
Visos Genoa konferencijoj 

atstovaujamos šalįs, išėmus 
Vokietiją, buvo pakviestos pa
sirašyti nepuolimo sutartį. 
Prasidėjo pasirašinėjimas tos 
sutarties. Kelios šalįs, ypač 
kurios yra Rusijos parubežyje, 
kurios jau padariusios taiką su 
Rusija, tapo prileistos prie 
sutarties su tam tikromis pas
tabomis.

Francija nepasirašė ^nepuoli
mo sutarties. Barthou vien 
pareiškė, kad jis rekomenduos 
savo valdžiai laikytis nepuoli
mo.

Kanada ir kitos Anglijos da- 
lįs pasirašė atskirai.

Japonija pasirašė sutartį be 
jokių pastabų.

Nepuolimo sutartį ir Haagos 
konferencijos projektą pada
vė Italijos užsienio 
ministeris Schanzer.

Be to susrinkimui 
duotas patvirtinti

. < Pasibaigus 
si delegatai

traukiniais. .
Haagos konferencija bus lai

koma apie birželio 15 d., bet 
joje diplomatai nedalyvaus. Ji 
susidės vien iš visų šalių eks
pertų, kurie betgi, veikiausia, 
galutino kptendimo nedarys, o 
tik duos rekomendacijas savo 
valdžioms. Haagos konferen
cijoj 4>us svarstomas vien 
Rusijos klausimas.

Užtikrino Lietuvą, kad 
Lenkija jos nepuls

GENOA, geg. 19. — Politi
nės komisijos plenumas vakar 
priėmė aštuonių mėnesių 
puolimo sutartį.
Belgijos ir Vokietijos delega
tai betgi susirinkime nedaly
vavo.

Nepuolimo sutartis buvo ko
misijos priimta vienbalsiai. 
Jokio pasipriešinimo jai nebu
vo. Tik viena Lietuva padavė 
paklausimų, ar ta sutartis vien 
tik rusus, ar ir visas kitas val
stybes neleis viena kitų pulti. 
Kitais žodžiais sakant, Lietu
viai klausė ar ir Lenki
ja negalės pulti Lie
tuvos, kada , dabar eina su 
ja ginčai apie Vilnių ir kitus 
rubežius. Lietuvius Užtikrin

ta, kad taika bus visuotina ir 
visoą valstybės negalės viena 
kitų įpulti. • ♦

reikalų

Genoa konferencija ne- Lietuviai areštuoti poliai 
buvo sėkminga jos puolime

Ji nieko neatsiekė. Vokietijos 
padėtis pablogėjo.

šešiCIHICAGO. — Dabar 
žmoYiės liko užvakar areštuoti 
policijos puolimuose ant namų 

I budavotojų ir neva bombų me- 
tytojų ir polieistų žudytojų 
j ieškojimuose. Tarp kitų are
štuotųjų yra ir du lietuviai, sa- 
liunininkai Charles Banaitis ii’ 
John Mozum, turėję saliunų 
prie 10 N. Greėn St. Areštuo
ta ir saliune rastus 4 žmo- 

i nes, prieš kuriuos policija jo
kio kaltinimo neturi. Mozum 
tapo areštuotas savo namuose 
2212 S. Leavitt St.

(Puolimas ant jų sali u no ta
pęs padarytas todėl, kad John 
Miller, kurio automobiliu buk 
važiavę tie žmonės, kurie nu
šovė tūlų laikų atgal du poli- 
cistus, kas ir pagimdė puolimų 
ant darbininkų vadovų, buvo 
pirkęs automobilių iš Banaičio, 
o pinigus jam davęs Mozum.

Nors policija skelbia, kad 
jau visus dalyvavusius nužu
dyme minėtų polieistų sugavusi 
ir jau gavusi daugybės prisipa- 

tik-

GOIOA, fieg. 19. — Šian
die užsibaigė čia ekonomine 
konferencija. Užsibaigė veik 
nieko neatsiekusi. Tos viltįs, 
kurias dėta jų šaukiant, neiš
sipildė. Niekuo neprisidėta ir 
prie Europos ekonominio ats- 
teigimo.

Taikos su Rusija nepadary
ta, nors dar yra vilties s u si t ai-į 
kinti su ja Haag. konferencijoj. 
Vokietijos padėtis, delei pada-l 
rymo Vokietijos-Rusijos sutar-l 
ties, žymiai pablogėjo. Pade-Į 
lis betgi nepagerės, jei Vokieti
ja ir sugrįstų prie Rusijos ižo- Į 
liavimo. Tame dalyke konfe-1 

I rencija buvo neigiama. j
Mažai atlikta ir ękonominiol 

Europos at steigi m o klausime. 
Priimtieji nutarimai neturi di-| 
dėlės reikšmės, be to jie yra 
tik patarimai ir veikiausia ne-Į 
bus įgyvendinti, Negalima nu-1 
matyti, kad delei tų nutarimų I žinimų," kaip pasirodo, ji 
Europos padėtis nors kiek pa-[rųjų užmušėjų nėra suemus’i ir 
gerėtų.

Vienų tik gerų konferenciją 
atsiekė: nežiūrint ū_
gybes dalyvavusiųjų šalių, jo-

I jokių prisipažinimų - neturi. 
[ Svarbiausias jos, kaltinamasis, 
Į Miiler, prie kaltės irgi neprisi- 
| pažįsta. Jis betgi prisipažino, 

kio grūmojimo karais ir krau-P1^ P’1^8 automobilį pc- 
jo praliejimu nebuvo. Tad gal|fe^? rudenį n 'kad paskui jis 
padarytas šioks toks didesnis 
susiartinimas tanp šalių. Ncka- 
riavimo sutartis padaryta . 
mėsesiams, 'bet veikiausia ji 
bus paskui įifailginta, arba pa
keista dar geresne.

Europos, klausimai yra 
kųs ir todėl konferencija 
pavyko, kad tie klausimai joji 
nebuvo svarstomi. Svarbiausia > ■ . S
kliūtim Europos atsisteigimui 
Vra kontribucijos. Jas reikia

a

[kartu su kitais, kurių tarpė 
j buvo ir lietuvis Charles Daud- 
Į zauskis (Miller gyvena ant 

, Bridgeporto, tarp lietuvių), 
padarė daugelį plėšimų apielin- 
kėse ir vienų kartų užpuolime 
ant saliuno jie nušovę saliuni- 

■ ninku Cicero miestelyj.
■ Policija dabar jieško Daud- 

Jzųūskio ir kilų šaikos narių. 
[Spėjama, kad. vienas jų, Torty 
įSchultz, ' tapo suimtas minėta
me lietuvių saliune.

klausimas 
trečias —-

išrišti pirmiausia.
Antras svarbus 

yra militarizmas, o 
Rusijos klausimas,
mano, kad ir Rusijos klausimas 
negalės būti sėkmingai išrištas 
iki nebus išrištas kontribucijos 
klausimas.

Europa nenori nusigin
kluoti

GENEVA, geg. 19. — Tautų 
sųjungos nusiginklavimo eks
pertai ir laikinė maišyta nusi
ginklavimo komisija, kuri per 

ne-Į dvejus metus svarstė kaip pri- 
Francijos, Įeiti ar bent pažengti linkui 

nusiginklavimo, nusprendė, 
kad Europos šalįs visai nėra 
palinkusios nusiginkluoti ar 
nors bent kiek sumažinti savo 
milžiniškas armijas. Sumažini
mo ginklavimos ant sausumos 
negalima tikėtis mažiausia per 
sekamus tris ar keturis metus. 
Genoa konferencija ir Rusijos- 
Vokietijos sutartis tik smūgį 
uždavė nusiginklavimo kam
panijai, sako ekspertai.

Dabar Europoj yra 1,(MM),000 
daugiau kareivių, negu kad jų 
buvo prieš karų, nors dabar 
Vokietijos armija yra visai pa
naikinta.

ČANG TSO L1NG TRAUKIASI
4 žmonės užmušti 

Ulsteryje

Prašo baigti streiką
Illinois kasyklų savininkai ra

gina anglaikasius pradėti 
derybas.

Gal sutrumpins darbo va 
landas liejiklose Lietuvos žinios

Bedarbiai gal gaus žemės
i STOCKHOLM, ' geg. 19.

Gal neužilgo Švedijos bedarbiai 
pataps smulkiaisiais žemės •sa
vininkais.

Agrikultur(os ministeris įsa
kė ištirti galimybę įkūrimo 
ūkio kolonijų Soedermanland 
provincijoj. Jei lai pasirodys 
galimu, tai valdžia galbūt nu
pirks žemę ir išdalins jų bodar 
biams. Žinoma, reikės dau
giau negu nupirkimo žemės. 
Valdžia turės pasirūpinti pas
tatyti ten namus, duoti naujai 
kuriamš bedarbiams bent 
mais metais galvijų, ūkio 
dargų ir pragyvenimų.

{Bedarbių skaičius vis 
siekia 150,0Q(). Iš jų
gauna pašelpų. Tai yra dides
nis skaičius, negu valdžia tikė
josi ir kad išsilaikius biudžeto 
rybose, valdžia turėjo sustoti 
davus pašelpų vasaros laike 
nevedusiems, visiems ūkių dar 
bininkams ir žvejams.

Valdžia taipjau rūpinasi 
kiek galint daugiausia-^urasti 
viešųjų darbų įr teikia daran
tiems viešus pagerinimus mie
stams įvairių pagclbų.

pa-

dar
65,000

TIENTSIN, geg. 19. — Man- 
žurijos karinis gubernatorius 
Čang Tso Ling ištraukė savo 
kareivius iš Kaiping ir Klyeh 
linkui Luančau. Kiek pirmiau 

čia 
Fu

buvo pa- 
ir ekono

minis raportas, kurį prirengė jis skelbė, kad jis bandys 
ekonominė komisija ir kurį laikytis ir gen. Wu Pei
įteikė tos komisijos plnninin- spėkas atmušti.
kas Colerat,
delegacijos.

BELFASTAS, geg.
Keturi žmonės, visi jie 
kai, tapo naktį išvilkti 
vų tiesertmartin miestelyj 
nušauti. Pusė miestelio 
ginta. ,

Manoma, kad juos užmušta: 
atgiežai už nušovimų kelių 'ko* 
nstabelių. • ’ •

19. — 
katali- 
iš lo-

irį 
sude-

narys Franci jos
i

Telegrafinis susisiekimas 
Manžurija yra pertrauktas.

Šit

PINIGŲ KURSAS •
Vakar, gec1. 19 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai« 

tonrn Amerikos pinigais šiaip:
' Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.45

Austrijos 100 kronų......... 2... l%c
i Belgijos 100 frankų .......... $8.29
Į Danijos 100 frankų ............ $21.34
’ Finų 100 markių .................  $2.11:

Francijos 100 frankų ..........  $9.08
Italijos 100 lirų ..................... $5.13
Lietuvos 100 auksinų .............. 34c
Trenku 100 markių............2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.52 
Olandų 100 guldenų ...♦...... $38.75
Švedų 100 guldšnų .......... $25.62
Šveicarų 100 markių ..........  $19.14
Vokietijos 100 markių ......  34c

•GHIIiCAGO. — Illinois kasy
klų savininkai vakar padare 
pirmų žingsnį linkui susitaiki- 
mo su angliakasiais ir užbai
gimo angliakasių streiko bent 
Illinois valstijoje.

Jie pasiuntė Illinois anglia
kasių prezidentui Farringtonųi 
atvirų laiškų, kuriame jie rei
kalauja, kad unijos viršininkai 
pasakytų kada jie mano užbai
gti streikų arba pradėti dery
bas apie nustatymų naujos al
gų skalės. Jie taipjau bara 
Farringtonų už vilkinimų su 
užbaigimu streiko, bet atėjęs 
tokis laikas, kad nors jie, ka
syklų savisinkai, turį prabilti.

Jie sako, kad streiko užsi- 
baigimo ne tik jie vieni nori, 
bet to nori ir viešojo aptar
navimo įstaigos,‘kurios naudo
ja Illinois kasyklų anglis. [

Tuo savo žingsniu kasyklųd 
savininkai nori v.ėl pakelti I 
klausimų apie padarymų atski
ros sutarties su savo valstijos 
angliakasiais. Bet daryti ats
kiras sutartis yra uždraudusi! 
»centraline unijos valdyba, 
nors Farrington tam ir labai 
priešinosi, nes jis stoja už at- j 
skiras sutartis. Centralinė gi Į 
valdyba remiasi tuo, kad ats-| 
kiros sutartįs suskaldytų unijų I 
ir vienus angliakasius verstų I 
dirbti,^kuomet Iptų vaistijų^m- Į 
gliakasiai streikuos. • Atskiros Į 
sutartįs 'buvo pasiūlytos vi- Į 
siems angliakasiams, bet kiti, I 
išėmus Illinois angliakasius, | 
jas atmetė. Illinois angliaka-l 
šiai turėjo nutraukti užvestų-1 
sias derybas reikalaujant cent-| 
falinei unijos valdybai. j

Prezidentas tarėsi su plieno 
magnatais. Jie tam pritariu.

Dvimetinės Seimo su 
kaktuvės

Liepia' paliuosuoti 
.f Semionovą

NEW YORK, geg. 19. — Au- 
gščiaiisiojo teismo apeliacijų 
skyrius įsake paliuosuoti nuo 
arešto Siberijos skerdikų gen. 
Grigori Steni ionovų. Apeliaci
jų teismas atmainė augščiau- 
siojo teismo teisėjo Delehanty 
ntiosprendį, kuriuo pasiremiant 
Semionovas ir buvo areštuotas.

Semionovas buvo areštuotas 
pasiskundus bankrutijusiai 
Youroveta Home and Foreign 
Trade Co., kurios prekes Sibe- 
rijoj Semionovas ir jo gafijos 
išvogė ir kuri buvo gavusi 
prieš Semjonovų nuosprendį 
Cliinijos teisme.

Apeliacijos teismas nuspren
dė, kad Chinijos teismo juris
dikcija tai bylai nėra ganėtinai 
įrodyta. Be to jei ir butų buvę 
tai įrodyta, tai • visgi esu Se- 
mionovo negalima laikyti kalė
jime, nes nėra įrodymų, kad 
jis butų bandęs “išgabenti 
savo turtų tikslu nuskriausti 
kreditorius.”

Žydai pabėgėliai Kuboj
HAVANA, Kubo,j geg. 19.— 

2,500 žydų pabėgėlių iš Rusi
jos, Ukrainos, Rumunijos ir 
kitų pietrytinės Europos kraš
tų, atvyko į Kubų. Jie čia ta
po priglausti ir jiems duota 
progų pradėti naujų gyvenimų. 
Dabar daroma prirengimų pri
imti dar kelis šimtus žydų 
artiiAyj ateityj.

Daugelis ketina čia apsigy
venti ant visados, bet kiti no
rėtų' keliauti į Jungt. Valsti
jas, kada leis tai padaryti im- 
migracijos įstatymai.

WASHiINGTON, geg. 19.’— 
Nepakenčiamai ilgos darbo va
landos plieno ir geležies indus
trijoje galbūt bus sutruihpin- 
tos. Prezidentas 
buvo pasišaukęs

AVA^IHJNGTON, geg. 17; 
(Elta). ----- - Gegužės 15dienų
iškilmingai apvaikščiota dvi-* 
menės Steigiamojo Seimo su
kaktuvės tokioj tvarkoj: Išryto 

plieno magnatus puoton ir pra | iškilmingos pamaldos bazili
ke jų sutrumpinti darbo valan-'koj, dalyvaujant vyriausybės 

Atstovams ir diplomaiinianv 
korpusui. Pusiau dvyliktos- 
vai. atlankymas paminklo žu
vusioms už laisvę. Paskui dide
lis paradas Žaliajam kalne. Po 
piet iškilmingas Seimo posė
dis, kuriame prie pilnų diplo
matinių ir vyriausybės ložų pa-’ 
daryta dvimetinė seimo atliktų; 
darbų apžvalga. Tarp pasveiki-" 
nimų minėtini yra 
kų, latvių, gudų. 

Iškilmės baigėsi 
augšlų svečių pas 
prezidentų.

Hardingas 
didžiuosius

išdirbs 
trum- 

Iki tie 
nieko

das liejiklose. Jie pasitarę 
tarp savęs ir prezidento suma
nymui pritarę. Jie paškirę 
plieno ttfusto galvų E. H. Gary 
paskirti komisijų, kuir 
pienų kaip pritaikinti 
pesnes darbo valandas, 
pienai nebus išdirbti,
tame klausime nebus velkama.

Geležies licjiklų darbininkai 
dirba dabar dienomis po 12 v., 
o naktimis po 13 vai. Jie strei
kavo už sutrumpinimų* darbo 
valSmdų, bet streikų pralaimė
jo. Žinoma, jei darbo 
dos. bus sutrumpini 
tiek pat bus sumažf

valan
čiai ant 

n t a ir dar
bininkų alga. Dabar gi liejik- 
lų darbininkams tiek mažai 
mokama, kad sutrumpinus dar 
bo valandas, jie iš savo uždar
bio visai negalėtų pragyventi. 
Daugelis darbininkų gauna 
daug mažiau, negu 30c. į va
landų. Tik dirbdami nepapras
tai ilgas valandas jie įstengia 
nors tiek užsidirbti, kad 
atsigynus.

bado

17. dWASH1NGTO(N, geg.
(Elta). — 16 d. gegužės Kuli
se atsidarė 11 Uetuvos Koope
ratyvų Kongresas. Dalyvauja 
šimtas dvidešimts Lietuvos 
kooperatyvų atstovų, iį •

...... .................... i..... N '
E. VILNIUS. — “Gazeta Wi- 

lienska” žiniomis, Vilniaus že- 
mių statuto pagrimliniai dės
niai busiąi! J nustatyti Genujos 
konferencijai pasibaigus, kai 
grįšiąs Varš|iivoh užsienių rei
kalų x ministeris Skirmuhtas. 
Vilniaus klausimas busiąs ' gvil
denamas laikeihinistcrio buvi
mo Genujoj.

Čeko-Slova-*

Kaunas

priėmimu* 
valstybėse

2300 asmenų su netikrais pa
sais. Ypatingos pasų davimo 
revizijos komisijos padarytu 
Kauno miesto milicijos Valdy
boje pasų davimo revizija. Ko
misijos nustatyta, kad Kauno 
miesto milicijos Valdyboje iš
duota 2300 įvairiems asme
nims pasų, neprisilaikant išlei
stų taisyklių.

fVustebėta žymus skaičius as
menų, kuriems išduoti pasai 
peldirbtais Ob-ost pasuose me
tais, kad išvengus tarnavimo 
kariuomenes.
t Pradėtas tardymas, kad 
patraukus kaltininkus atsako
mybėn ir daromi žygiai, kad 
išaiškinus asmenų, gavusių 
pasus, neprisilaikant nustaty
tos tvarkos, pilietybę.

k

Lietuvos karo atašė Berlyne.
WASHINGTONIAS, geg. 17. 

dienų (Elta). — Majoras Sta
sys Zaskevičius paskirtas karo 
atašė prie Lietuvos pasiunti
nybes Berlyne.

a /1

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žascia 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 augštų atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.
^er Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 

užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 We«t 46th Street. Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS 
4138 Archer Ate, 

WEST PULLMANO SKYRIUS 
523 Weat 120th St., 

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tek Pnllman 6659

Boulevard 9663

Boulevard 0672

Tel. Lafayette 7674 
o

Tel. Pullman 0169
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Drauge, kur begi?
O į PIKNIKĄ

Draugystės Meilės Lietuvos Amerikoj,
i Kuris atsibus

Nedėlioj, Gegužio-May 21 1922
G. M. CHERNAUSKO DARŽE, 

Lyons, Illinois.
. — ' ■ ■ —. . . r, i   •' , ■■ -t ■■■■<■■■■ ■,« -   ■    i , "»■- 

Bua puikus pirknikas su trimis laimėjimais ir bus dovanos —> žie
dai dalinamos kiekvienam 10 metų išbuvusiam draugystėj nariui |r 
kuris per tą laiką nesirgo.

Todėl kviečiame visus be skirtumo atsilankyti kuoskaitmenin- 
giausiai. Linksma! laiką praleist ir tyru oru pakvėpuosit.

Kviečia KOMITETAS,

Atsišaukimas j Amerikos 
jaunuomenę

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EXTRA! EXTRA!
aliuS■■■i

v**

' v:

Rengia į

£7 Draugystė Atgimties Lietuvių Tautos

Subat. Geg. 20, 1922
s

Bažnytinėj Svetąinėj
Ąj : 35ta ir S. Union Avė.

Prasidės 7:30 v. v. įžanga 25c. ypatai

Paskutinis 'pavasarinis balius! Kadangi 
rengiamės važiuoti į tyrą orą, t. y. piknikus, to
dėl tas vakaras, papuoštas puikia muzika atsi
sveikinimui su svetainėms; tam tikslui užkvies
ti iš Europos, misijonieriai ir bendrovių prezi
dentai. Tai, bus iškilmingiausias balius, koksai 
dar nebuvo Chicagoj. Kas nori Atgimti? Ura 
į balių. . Kviečia Komitetas.

naudokite 
Ar J ūma Galvot. 
NAUDOKITE

Yles 
w?) 
r/er

NAUDOKITE
Ar jtp Norite Ap« 

^NAUDOKITE ftufflej ' 
ĮUŠlailmnui »<vp plaukų gražiais ir tankiais

NAUDOKlTE/Ją^ttftF | 
’ Mžlmkyinui galvo* odos 

NAUDOKITE Ąuffli

Broliai amerikiečiai! Mes, 
Lietuvos jaunuomene, šaukia
mės prie jūsų. Mes norime 
šviestis. Gana jau miegojome. 
Gana įsitikinome, kad niekas 
musų būvį nepagerins, kol 
patys nesiimsime darbo ir pa
tys savęs nešviesinįe. O tą švie
są randame tik knygose ir 
moksle! Amerikos jaunuome
nė pirmiaus supratusi, kas jos 
draugas^ kas ne, pirmiaus ap- 
sišvįetė už mus ir jau toli mus 
pialenkė. Bet atbunda jau ir 
musų jaunuomenė ir nori 
šviesti^; pradėjo jau tvertis 
jaunimo sąjungos. Pradėjo 
steigtis kaimų knygynai.

Daug musų jaunuolių bėga 
užrubeži-n jieškodami geresnio 
būvio, visai pamiršdami, kad 
ir Lietuvoje gali būti tokia 
pat Amerika, tik reikia ją ap
šviesti. Mes pasilikę, gerai ži
nodami, kad ir pas mus tie 
patys žmonės, esame pasiryžę, 
kiek ištesės musų spėkos, tą 
jaunuomenės priaugančią kar
tą šviesti ij auklėti, kad butų 
prisirengus jos laukiančiai atei
čiai. Tarpe musų darbo žmo
nių jaunimo daug yra talen
tingų žmonių, bet tas talentas 
prapuola dėl neapsišvietimo. 
Pąs mus, Krakių miestelyj, ir
gi įsikūrė Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos skyrius, kurios tiks
lai šviesti jaunuomenę, stei
giant kaimo knygynus, ren
giant paskaitas, referatus, 
spektaklius ir lošimus, organi
zuojant visokį sportą ir tam 
panašių dalykų, kad jaunuo
menei liuesų laiką nereikėtų 
praleisti smuklėse ir kitur be- 
sibastant, bet galėtų jį sunau
doti prie knygų ir dorų pasi
linksminimų, kas atneštų 
mums patiems didelę naudą. 
Bet, deja, visokis pirmutinis 
darbas yra sunkus, visa našta 
guli tik ant keleto eusi^ratu** 
šiųjų liečiu, jei jų niekas ne
paremia. Todėl žinodami, kad 
esate labinus susipratę už mus, 
mes esame įsitikinę, kad pa
dėsite mums ir teiksite viso- 
kcrioĮios paramos. Gana buvo- 
vome prispausti Rusijos ca
rizmo jungo, dabar esame lais
vesni ir galime liuosiau dar
buotis, tik reikia dirbti bendro
mis jėgomis.

Atėjo pavasaris, saulė visus 
lygiai šildo. Norime ir mes, 
kad mokslo šviesa visus lygiai 
šildytų ir skleistų savo'šviesą 
visose bakūžėse. Todėl padėki
te mums, broliai! Aukokite 
kas galit knygas, kurios imis 
jus atlieka, o mes jas tinka
mai sunaudosime. Tikimės, jog 
Amerikos jaunuomenė išgintus 
musų balsą nepasiliks neatsi
liepus ir padės mums drauge 
žengti šviesion ateitin prisidė
dami darbu ir medžiaginiai.

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Skyriaus Krakiuose,7 Kėdainių 
apskr. Už pirmininką,

A. Baltrūnas.
Knygų persiuntime Lietu

von tarpininkauja Kultūros 
Draugijos “Žemaitija” L. V. 
Komitetas; visas patarnavimas 
teikiamas dykai. Reikalui esant 
kreipkitės į Komiteto knygių 
šiuo adresu: J. J. Mosgeris, 
3įO8 So. Halsted St., Chicago, 
III.

, L. Apolis,
) “Žemaitijos” L. V. K-to sek.

LaukiaJusu
‘ . z \ i,' » . t
• ’ • ■./ ;

Kas? Kas?

TBmykit panedfilio, Gegužio 22 d. NAUJIENAS

Iškilmingas Lietuviu TautiškigKapiniy
10 metų sukaktuvių Apvaikščiojimas

Utarninke, Geg.-May 30 d., 1922
Programas prasidės lygiai kaip 9 vai. ryto.

Todelgi kiekvieno lietuvio pereiga dalyvauti šiame svarbiame apvaikš- 
čiojime, nes tai yra vienintelė instaiga, kurioje kiekvienas turėsime atsigulti, 
todėl turime aplankyti tuos, kurie jau yra palaidoti ir pagerbti šią garbingą 
instaigą. Taipgi,' buš nuimtas paveikslas ant atminties 10 metą sukaktuvių.

Pasarga Draugijoms: Yra išsiųsta užkvietimo laiškai, bet iš nežinojimo 
visų teisingų antrašų, tad gal ir negavot užkvietimo. Tad šiuomi meldžiame 
gerbiamų draugijų nutarti ir dalyvauti, o kurios draugijos nelaikys susirinki
mo, tai valdybos malonės užkviesti narius, pasiimti vėliavas ir dalyvauti. 
Geidžiame, kad butų kuo daugiausiai draugijų su vėliavomis. Taipgi ir pik- 
nikus kapinių naudai atsibus naujame BJinstrupo darže, Justice Park.

Komitetas. >

' H"1.!„z' [-Ll?- ..  • - -1-U

i PIRMAS PIKNIKAS I
' Rengia bendrai: v
į Laisvės Kanklių Mišrus Chorąs, L, K. Vyrų Ch. ir Moterų Tiesos Ch. ■

jj Nedėlioj, Gegužio-May 21 d., 1922 J
! GARDNER PARK "

Ant Michigan Avė, ir 123 St., Įioseląnd, U!.

Draugai ir Draugės Lietuviai, jauni ir seni, — mes jus kviečiame 
visus šiame piknike dalyvauti ir pakvėpuoti tyru pavasario oru, taip
gi ir pasidalinti mintimis. Prasidės 12 vai. ir trauksis iki vėlai naktį. 
Programe dalyvaus viršminėti Chorai, bus geri kalbėtojai, įvairus 
žaislai įr tt. Taipgi grajys puiki orkestrą dol šokėjų.

Įžanga 40c. Kviečia KOMITETAS-

T* -YT

.... .......... Į1!1* . ..UI ’ .1 iil.i. |. . . ........................................................

Pirmas Gegužinis Piknikas
— Rengiamas —

Draugystės Atgimties Lietuvių Tautos
Vyrų ir Moterų

Nedalioj, Gegužio-May 21, 1922
Justine Park, III.

Pradžia 10 vai. ryto, -

Puikus daržas, puiki muzika ir puikus patarna
vimas. Gvarantuojam “good taime”, Važiuokite 
Archer Avenue karais.

Kviečia visus, D. A. L. T. Komitetas.

SLVtHOS GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Jei refydlablęiie turett pbjŲbs 
plaMUs ir priduoda ii jiems 
svtelnbrąoi minkšnjrąo ir žibėsiu 
Va r lokite

SEVERĄ S 
HAIRPOMADE

^ilęds ir 
elefdipislęcjs pldbKdnp iepulds.

KAINA 25c

Kraujo Celių Serum
Gydome Chicagoj veltui kenčian

čius reumatizmą, didelį kraujo spau
dimą, apmirusių jausmų ir silpnumo 
yra kviečiami apsiląnkyti musų La- 
boruiorįjoj, kur specialia kiekviename 
atsitikime Serum bus. suteikta. NESI
NEŠK PINIGŲ. Vienas Serum su
teiks pilną paliuosavimą visokiuose 
atsitikimuose.

150 LIGONIŲ PERŽIŪRĖTA 
Gerbiamieji:- ♦

Pagal jūsų pačių ir laikraščių rei
kalavimą, ypatiškai peržiurėjau 150 
jūsų ligonių, kurie kentėjo reumatiz
mą, didelį kraujo spaudimą ir apmiru
sius jausmus.
sirciške, 
pagelbą, 
gavimą.

Ruffles galima gauti visose aptįekose po 65c. bonk?, arba tiesiog 
iŠ išdirbę j u per pašty už 75c. bonk^.

F. ADL RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th SU Broeklyn, N. ¥•
-......................................... ..............,,,, Mtaii»niit .................................  ■■■■

r".......... ■ ...... .. ■"
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago, UI.
< m..... R'" ri> u d' in'in n 11 iiiw^

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T.STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30: 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:80-12:00 dieną

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

Virš 95 nuošimčių iš- 
kad aplaike, netik stebėtiną 
bet ir visišką sveikatos at-

Viso labo,
Geo. T. Nichols.

So. State St., Chicago. 
Tel. Harrison 4373

Blood Cell Senini Laboratories 
7th floor Reliance Bldg. 
32/ N. State Street, City.

Tel. Dearborn 3159.

209

K. GUGIS '
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti 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- 
čiaus ant lengvų ičlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG,
19 So. La Šalie St........ M

Room 1803 * 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St' 
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 S. Ashland BlvdL 

Seeley 8676 \

V, W? RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La\Salle St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St„ Chicago.
Tel. Yards 4681 /

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI •

Lietuvi* Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., j 
Kump. Milwaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso yal.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 Į 

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS* 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P.. M. 
1811 Recter BuildinR 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halsted St. > 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

Dr. AL. DAVIDONIs"
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet.
Telefonas Victory 9082

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
Ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip\pat turi- 
me lgėrųs au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4189

5

BRIDGEPOIT
ELECTRIC C0.

kambarių namui dratus išva-
džiojame pilnai su CCĮC) 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

I 7101
I 1892Telefonai Boulevard

1619 VV. 47th Street
Ant iimvkesčių, jei pagei

daujama.

[didelis pavasar i n i s > š o k i s
I / Rengiamas k . Pradžia 7:30 vai. vak.
I / LIET, BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO,

1 Subatoj, Gegužio 20, 1922 Muzika F. Jereck’io Jazzy Band.
. l'ikietas 50c. su drapanų pasidėjimu. .
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KORESPONDENCIJOS į

NAUJIENOS, Chicago, UI,

3

&
MADISON, WIS.

105-me Naujienų numeryje 
pranešimas, kad keletą 
atgal kalbėjusiam Madi- 
rfcšytoįjui Upton Sinc- 
Jiniversiteto valdyba nc-

gauna 
laiški;
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dienų 
šone 
lairui 
davus savo sales ir kalbėtojas
kalbėjęs kitur. Tas yrą, ne tie
sa. Aš pats buvau tose prakal
bose ir žinau, kad p. Sinclair 
kalbėjo Universiteto gimnasti
kos salėje. Tai yra didžiausi 
Universiteto safe ir buvo apie 
du trečdaliu pilna • klausytojų, 
daugiausiai studentų. Kalbėto
jas da? sakė, kad radęs Wis- 
consino Universitetą demokra- 
tiškesnį, palyginus su Califor- 
nijos ir Minnesotog universite
tais, kur kalbėtojas buvęs prieš'

Del suntiniy į Lietuvą.
(Lietuva Atstovybė 

tankiai nusiskundimo
ant Lietuvos valdimhkų dėl ne
tinkamo pristatymo siunčiamų 
giminėms daiktų. x Savybėje 

‘lengviau visus! nesusipratimus 
išaiškinti ir jų priežastis pra
šalinti. Bet ypač bloga tiri, kad 
kaikurie Amerikos lietuviai 
nesuprasdami dalykų padėties, 
skundžiasi Amerikos valdžiai 
ant Lietuvos valdininkų. Ame
rikos valdžia tokius skundus 
gaudama, sykį jau buvo palio
vusi priiminėti siuntinius j 
Lietuvą per “Parcel Post.” To
kiu buriu skundikai patys sau 
buvo pakenkę.

Nesusipratimai tuo reikalu 
iškįla dėl dviejų prižesčių: 1) 
Kam Lietuvos valdininkai per
žiūri daiktus ir kartais šio-tc

to įdėti kar
du ik tais.

atvažiuojant į Madisoną ir ka- hvbesurandama: 2) kodėl lie- 
nie prašalinami kiek liberališ- l)ia primokėti prieš daiktus ati- 
kesni profesoriai ir tt., o Wis- duodami.
consino Universitetas laikąs

U iš vietos, kur daiktai pirk
ti, dvi kopijas sąskaitų, vieną 
latvirtinti pas “Notary Public” 
r tą kopiją atsiųsti į Atstovy

bę užregistruoti, , už ką imama 
čia mokęsnis $2.50.

Atstovybėje užregistruotą są
matą reikia išsiųsti registruo
tu laišku priėmėjui siutinio, o 
vieną nuorašą sąi 
tu su siunčiama

Kodėl, prieš atiduodant daik
tus, atimama mokesnis, kar
tais gana aukštas?

Kaip jau matėme, pirmiau
sia reikia apmokėti muitą. Ne
turime imti savo valdžiai už 
)iktą, žinodami, kad tai yra vi
jai legalis visų priimtas paja
mų šaltinis, ir atsimindami dar 
ai, kad kitose Europos šalyse 
;ie muitai uždedami 
ai.

Be to reikia dar 
ką. Siuntėjas < čia

dar didės-

'Del pirmojo priekaišto rei-

kaip tai prof. Kossą ir kitus.
Ross yra profesorius socio

logijos ir autorius knygų apie 
gimdymų kontrolę, 
kartą skaitęs anglų 
čiuose kaip katalikų

profesorius, kia visiems žinoti šit ką: Kaip 
(kitur taip ir Lietuvoje valdžia 
'apkrauna muito mokesniais 
įvairius dalykus. Be muito lei
džiama- įvežti tik naudingiausi 
ir rcikalisgiausi Lietuvai ęlaly- 
kai, kaip antai: grudai, bul-

Esu ne 
laikraš- 
taip ir

pfotestonų kunigai užsipuola bos* daržoves, mėsa, žuvys, gy
ant jo, buk jis skelbiąs bedie
vybę. Bet dėlto Itoss pasilieka 
Wisconsino Universitete ir tę- su šaknimis, 
šia savo darbą.

—Pranas Ktipris.

vnliai, paukščiai, odos, neap- 
dirptas medis, žolės, medeliai 

šiaudai, 
naminio 
dirbimo

, šienas, 
metalai (neapdirbti), 
ūkio dalykai, žemės

[Įdėta Naujienose pastabele, įrankiai, anglis, koksai, kalkes, 
kad Wis. Universiteto valdyba' rankraščiai, knygos, laikraščiai,
neleido Sinclairui naudotis 
U-to sale, buvo paremta laik
raščių pranešimais. — “N-nu”
Red.]

FARMINGTON, ILL.
Sttfeikieriai
Niekuomet

laikraščiuose

neaptaisyti paveikslai, skiepiji
mo dalykai. Visi kiti dalykai, 
mažiau reikalingi, apkraunami 
muito mokesniais. Juo mažiau e-
koks daiktu reikalingas, juo 

juos 
jis ap-didesniais mokesniais 

kraunamas (iki 20%, 
daugiau). Lietuvių

gerai laikosi, 
neteko matyti, 
jokių žinių apie siunčiamas konservuotas mais-

kartais

Fanningtono lietuvių darbuo-! tas apkrautas 20% mokesnio; 
tę. Priežastis I 
čia jų gyvena labai mažas1 . . ,
skaičius, tai ir viešos darbuo-i(laikrodėliai, žiedai, skėčiai, — 
lės, gali sakyt, nėrų. Čia yra 25 nuoš. ir taip’ * toliau.
SLA. kuopa, bet ji neskaitlin-| Valdininkai sulig įstatymų

to yra tame, kad įvairus .puošimos! dalykai: pa
kibai mažas 1 rėdai, muilai, šilkai, skrybėlės,

luri atplėšti siuntinius ir per
žiūrėti siunčiamus daiktus, 
kad atėmus muitą už tuos daik
tus, kurie yra muito mokesniu 
apkrauti.

Gal ir buvo kada atsitikimų, 
kad koks nors siuntinys dingo. 
Reikia apsižiūrėti siuntėjams, 

reikia pri-

ga nariais ir todėl ne ką gali 
nuveiktį.

Pas mus laimi prastai yra 
su darbais. Kadangi čia jokių 
kitų darbų nėra kaip tik ang
lių kasyklose, tai angliaka
siams sustreikavus, farmingto- 
niečiai visi yra be darbo. Tarp
strejkierių yra didelė vienybe, j Daiktus siunčiant, 
visi išvien eina už savo reika-įruošti bent du sąrašu: vieną 
lūs ir gina savo teises. Jei vi 
suose distriktuose butų tokia tą indėli į patį siuntinį,
vienybė, kaip čia, tai streikas bus sąrašas, tenai negalės bu- 
tikrai butų laimėtas, nes mu- ti dingimų, 
sų. galybė yra musų vienybėje.

—W. Z.

sbe

— galėtu aplankyti Bor- 
deno pienininkystę ir 
pamatyt tamprias me
todas, kuriomis šis ste
bėtinas pienas yra išdir
bamas, tad to nepakak
tų.
Bordeno pienas visur 
yra arti pagal reikala
vimą. \

1

Jei Kiekviena Motina

■»

BORDENS
Farm Broducis Cb, Ine.

Tel. Franklin 3110

sssss

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatonf. 1955 W. Ulth St.

žinoti šit 
Amerikoje 

apmoka siuntimo lėšas tik iki 
Baltijos porto, pav., Liepo- 
Tlitis. Tik iki ten Amerika pris
tato, ir tik iki ten atsako už 
siuntinį. Kol prieis, .Lietuvos, 
siuntinys dar turi pereiti 
Latviją. Latvių valdžia 
tranzitą per jos žemę, už 
mą jos gelžkeliais, atima

per 
už 

važ-’ 
mo

kesnį, ir atima juk ne iš aine- 
rikiečio lietuvio, kurs daiktus 
siuntė, bet iš Lietuvos valdžios. 
Lietuvos valdžia turi tą, 
išmokėjo, atsiimti iš to, 
daiktus priima.

Amerikiečiai lietuviai, 
darni giminėms dovanų 
tais, padarytų tikrai gerą
tą, jei savo laiškuose tuos da
lykus paaiškintų. Tada nebūtų 
ko pykti ant $avo valdžios. 
Lietuvių Informacijos Biuras.
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BERENGARIA
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KARO TAKSŲ $5.00

[r'rajR

pri®
Duo

1

KAINOS
TRECIOS KLESOSIš Piliavos iki

$107.50

ANTROS KLESOS
i

$152.50

;fe

t

i

Ned. 10 iki 12 pietų
Tek Boulevard 6487

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir 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 '

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampa* 47th St.

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Avė.
ROCKFORD, ILL.

P. Kutro,
1012 S. Main St.

KENOSHA, WIS.
J. Trakselis,

464 N. Sheridan Rd.
RACTNE, WIS.

Goo. Shokelis, 
815 Park Avė.

. DETROTT, MICH.
F. Mikuchonis,

9185 Cardotfi Avė.

mportuotojaa ge- 
. Viso-

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 Avė.

JICERO, ILL.
B. B. Posanka,

1422 S/ 49th Avė.
J. Mockus

1301 S. 50th Ct.,

L MRS. A. MICHNIEWICH
I AKUŠERKA
] 3101 So. Halsted St., kampas 81 gal

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

Iš Neu) Yorko į Kauną 
per 9 dienas

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

»—.. . i =

19 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

I Dienomis: Canal 
m , . . J 3110 arba 357 '
Telefonai: -<

| Nakt. Drexel 950 
t Boulevard 4136

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

Keliauninkus palydės iš New York’o iki ĘaVno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS

^^aCertifiedCar

Eidkunų ir 
Kauno bus pa
rengtas specija- 
lis lietuviams

■ '‘ »

keliauninkams
traukinys

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Įstabios Kainos
Touring ,.......... ...................... $885
Roadster i.... ...................   885
Coach Sodan .... .............  1,115
Coach Coupe ................*....... 1,065
De Luxe Sodan ................. 1,445
De Luxe Coupe ................ 1,315
IJght Delivery Car ..............  825
liisteel ratai duodama prie De Luxe

Sedan — De Luxe Coupe.
Dvidešimts dolerių extra ant kitų 

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

Be to, siunčiant 
brangesnius siuntinius, , (pav. 

už šimtą dolerių) reikia paim-

išsiųsli saviškiams laiške, ki-
Kur

Finer Dort suteiks tamjstai t didelio 
automobilio išžiūra, gražumą ir sma
gumą; žodžiu, visi reikalingumai, kaip 
ir didesniuose automobiliuose, bet 
gali naudotis už stebėtinai žemų kai
ną Finer Dortu.

Pamatykit šiuos automobilius, ku
rie suteiks daugiau užsiganėdinimo ir 
turėt už mažai lėšų pirkti ir važinėti.

Galite pirkti ant lengvų išmokė
jimų.

Louis Geyler Co.
2500 S. Michigan Avė.
• Tel.: Victory 7800

ANCHOR - DONA LDSON

Greičiausi moderniški 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 Hamtyftgą.
SAXONTA ................. ?.......... Geg. 25

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

Taksų $5.00.
Keliaujant per Cherbourga, 

Southampton, IJverpool ir Glasgov
SCYTHE .................... v...... Geg. 24
COLUMBIA   ...4  Geg. 27

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiu ia j Dnnzigą, Piliava ir Lihnvą. 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Dan

cigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

"BERENGARIA” IŠPLAUKIA lS NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENį
Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

LITUUANIAN SALES CORPORATION
Rašykite:

414 Broadway, 
Boston 27, Mass.

Arba ypatiškai kreipkitės: 
3313 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 6062.

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vekarajs: 
Utarninko, Ketverge ir Subatos iki 9 vai. Nedėliomis: Nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. po piet.

Kuriems
WAUKEGAN, ILL.

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

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

SPRING VALLEY, ILL.
Ant. Stulga,

101 E. 3rd St.
Alb. Pilipaitis,

227 W. 4th St.

W. PUTLMAN ILL.
A. Vainauskas, 

a 715 W. 120th St.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

* Ofisas*
\.3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
\ Chicago, Illinois.
į SPECIALISTAS:
\ Moteriškų ir Vyriškų.
\ Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedaliomis nuo 10 —
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ir 
i Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piot ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

t

1514-18 Rooeevelt Rd.

lekcijos pirkėjams, 
ai dėl informacijų.

Sutaupyk - BusUSavininku
NUOSAVUS NAMAI! \ 

Kur turi savo tuščią lotą?
Parūpinamo pinigus ir pabūdavo jame bungalow arba Buteli ko- 

lonijališkas dvieų, arba trijų aukštų namus, arba kokius tik, norėsite, 
mados ir dydžio, už žemiausią kainą, arba ant lengviausių išlygų.

* Parūpimame apsaugos bondsus kurie bus jūsų nuosavybe ant visados. 
Jei neturite savo plano, mes parūpinsime.

Informacijų rašykit
DE ARBORN BUILDING and FINANCE CO.,

127 North Dearborn Street, 
Roorn 1314.

Dirbėjas i 
riaušių armon kų pasaulyj, 
kių gatunkų. >igiau parduosiu ne
gu kiti. Dyka 
Rašykit anglį

Telefonas: Boulevard 7042
už

rDR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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 sutarimą 
8261 So. Halsted StM Chicago, III. :

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Stdpe
Parduodame

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

Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Jei. Kedzie 8»M DR. G. Z. VEZELIS

Lietuvis Dentistas 
4712 South Ashland Avė.;

arti 47-tos gatvės

Kuatta & SereneDi
817 Blue Island Avė.

• ;

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neira

Publlshed Daily ezoept Sunday by

judėjimo dalyviai kreipia 
savo akis ir savo viltis.

Bdltor JP. flrigattifl.

1739 SO. HALSTED ST.
CHICAG.0, ILLINOIS.

Talephoua Booeavelt 8500

Subscription Kates i
>8.00 per year in Canada.

Į >7.10 per year outside of Chicago,
i >8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy,

Entered aa Second Class Mattel 
March JL7th, 1814, at the Post Office 
>f Chicago, UI., undtt the art of 
March žndj JL879.

Naujienos eina kaadien, išskiriant 
nedėl dienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
UL — Telefonas i Roosevelt 8600.

Užsimokijimo kainai
Chlcagoje —paltu:

Metams <—-------- - ■
Pusei metų .... „ , < * ■»■>■«

j t —M 
U ■ *■’

|8JD0

_________ ________ „ 1.75
Vienam minėsiu! »..» .b

Chlcagoje per neiiotfljuai ’ 
Viena kopija  -- -—■> < y.
Savaitei...........................  ■ *"*1 tSc.
Minesiui — ■ ................ —•*

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštui

Metams —. .r-w-
Pusei metų -------
Trims minasiama;
Dviem mėnesiams ------ , . , . .

't Vienam minesiui y..... .. ........ »7o
|l Lietuvon irdkltur užšlabltmsei 

^Atpigintai
Metams------------------ —
Pusei metų - -. . • r -— 4.50
Trims mėnesiams .....  . 2.2B

pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

■w

>7.00

1.60

Politinių kalinių 
atsišaukimas.

Laikraščių žiniomis, Ba
varijos politiniai kaliniai iš
leido atsišaukimą į visų tri
jų internacionalų pildomuo
sius komitetus. Atsišauki
me jie papasakoja apie visus 
savo kentėjimus, kurie jiems 
tenka panešti kalėjimuose, 
ir prašo, kajd darbininkų or
ganizacijos pradėtų visur 
energingą kampaniją už pa- 
liuosavimą politinių kalinių.

Bavarija — reakcingiau
sią dabarVokiečių žemės 
dalis. Tie jos politiniai ka
liniai — beveik visi taip va- 

' dinami “kairieji” — komu
nistai. Ir šitas tų kalinių 
atsišaukimas į visus tris in
ternacionalus yra tuo įdo
mus, kad jis parodo, jog 
berliniškė tų internacib^alų 
konferencija nepasiliekate 
vaisių: jos užmegstas susi
artinimo mazgas darosi kaip 
ir centras, į kurį darbininkų

Čia betgi bus neprošalį 
pastebėti vienas įdomus da
lykas. ;■ j

Buvusioj Berline visų tri
jų internacionalų konferen
cijoj, Vienos internacionalo 
atstovai —• Adleris, Baueris, 
Martovas ir k. — reikalavo, 
kad į bendrąją rezoliuciją 
butų įdėtas šitoks paragra
fas:

“Konferencija pareiškia, 
kad darbininkų partijos it 
organizacijos pasižada visa 
savo energija kovoti už tai, 
kad jų šalyse butų tuojau 
paliuosuoti politiniai kali
niai, ypatingai tie, kur areš
tuoti jįr kalėjimuose sėdi 
bausmę puo pilietinio ka
ro.”

Šitas rezoliucijos punktas 
buvo betgi atmestas. Atme
stas dėl to, kad trečiojo 
(Maskvos) fntemacionalo 
atstovai visu grieštumu jam 
buvo priešingi. Kodėl? Da
lyką^ labai suprantamas. 
Priimti tokį punktą bnįų 
reiškę, kad Rusų komunis
tai taipjau turi paliuosuoti 
savo politinius kalinius ii* 
paliauti žiaurų persekiojimą 
socialdemokratų ir socialis
tų revoliucionierių. To gi 
bolševikai negali leisti. 'Jau 
geriau vokiečių komunistai 
tepasilieka kalėjimuose kan
kintis, ne kad paliauti'bolše- 
vikijoj terorą prieš socialde
mokratus.

pradėti kviečia vien Illinois 
minkštosios anglies kasyklų 
savininkai, tai unija vei
kiausiai atsisakys tartis su 
jais, kol kitų kasyklų savi
ninkai dar nenori kalbėt 
apie jokias derybas. Bet vis- 
vien šitas kasyklų savinin
kų dalies susirūpinimas ir 
noras tartis su darbininkais 
yra geras ženklas. Jis pa
rodo, kad ilgesniu kovo^ tę
simu jie nebesitiki laimėti, 
nebesitiki darbininkų vieny
bės sulaužyti ♦ Reikia todėl 
laukti, kad greitu laiku ir 
kitų kasyklų savininkai da
rys atatinkamų žingsniu 
streikui baigti.

Karalininkų
Propaganda

BALYS SRUOGA.

Geras ženklas
Illinois valstijos anglių 

kasyklų savininkai jau ima 
kalbėti apie reikalų tartis su 
streikininkais ir baigti strei
ką. Jie keripėsi į kasyklų 
darbininkų unijbs 12-tojo 
distrikto prezidentą Far- 
ringtoną kviesdami pradėti 
derybas.

Streikas tęsiasi jau arti 
dviejų mėnesių. Jis apima 
ne tik minkštosios anglies, 
bet ir antracito kasyklų lau
kus. Visų tų kasyklų darbi
ninkai priklauso bendrai Su
sivienijusių Kasyklų Darbi
ninkų unijai. Kadangi dėl 
streiko pabaigimo derybas

VVilhelm von Hohenzollern, 
buvusis Vokietijos įpėdinis, pri
sidėjo prie užsienio propagandi- 

■ ninku eilių Anglijoj ir Ameri
koj. Jis atvirai prisipažįsta, 
kad jis vis dar tikisi kada nors 
sugrįžti į Vokietiją arba kaipo 
monarchas, arba kaipo Vokiečių 
republikos prezidentas.

Karalinio propagandininko 
straipsniai Chicagos Tribūne 
yra gudrum atsišaukimu į ang
lų ir amerikiečių torininkų (tau
tininkų) jausmus. Wilhelmas, 
žino, kad žmonių sentimentas 
šituose rateliuose atsimainė link 
Francijos. Jis savo propagandą 
pataikė geru 'laiku.

Kiekvienas šitų straipsnių 
skaitytojų, kuris nėra gerai ap
sipažinęs su hohenzollernų įpė
diniu ir jo istorija, gali gauti 
įspūdžio, kad rašytojas yra su
kalbamas, gerai nubalansuotas, 
laisvas ir pažangus asmuo.

Tie, kurie atmena jį, kokiu 
jis buvo prieš dit^jį karą, neims 
jo žodžių apie saVe geru pinigu. 
Jis nebuvo idiotinis lėlė, kokiu 
talkininkų karo prapaganda jį 
piešė, bet jis ir nebuvo aiškia- 
matis genijus ir liberalus diplo
matas, kokiu jis dabar apsime
ta.

Jis nedaug beišmano, jei jis 
gerinąs! anglų ir amerikiečių 
kara,liniukams, lėšoms savo tė
vo ir liberaliausio aristo
krato, kokis kada turėjo kancle
rio vietą Vokietijoj, von Beth- 
manno-Hollweg’o.

Jis bando^nasakyti, kad jis 
savo palinkimais visuomet buvo 
rymtininkas, sutinkąs su savo 
dėde Eduardą VII ir žinojęs ge
riau negu jo/tėvas ir Bethmann- 
Holvveg kaip vokiečių užsienio

politika turi būti vedama Euro
pos taikos naudai.

Norint pamatyti, kaip jis iš
kraipo faktus, užtenka atminti, 
kad jis visuomet buvo nesukal
bamu liberalės ir socialistinės 
pažangos priešu Vokietijoje, 
kad jis vieną dieną ^sėdędamas 
reichstago galerijoj demonstra- 
tingai plojo provokuojančioms 
kalboms junkerių pasipriešinu
sių liberalei jo tėvo politikai, ir 
kad net 1917 m„ kuomet daly
kai atrodė Vokietijai labai" juo
dai, jis dar vis tebesipriešilio 
demokratiniam rinkimų įstaty
mui Prūsijoj —• ir pasidavė tik 
po to, kaip jo tėvas ir Beth- 
mann-IIolweg aštriai paėmė jį 
nagan privačiai.

Be abejo kaikuric rateliai An
glijoje ir Amerikoje malonėtų, 
kad jis sugrįžtų Vokietijon ne 
dėlto, kad jis yra tikrai pažan
gus, o dėlto, I 
augančios socialistinės. įtakos 
vokiečių repul/kkoj ir prisibijo 
vokiečių socialistų valdžios susi
dėjimo su Rusija.

Militarinis susipratimas taip 
Anglijos ir Amerikos, nors jis 
oficialiai visuomet užginamas, 
jau yra. Anglams ir amerikie
čiam^ imperialistams patiktų tu
rėti tolygų susipratimą su Vo
kietija, vedama Hohenzollerrio. 
Anglijos ir Franci jos sąjungos 
suįrimas dėl vidurinės Europos 
ir artimųjų Rytų klausimų gali 
įvykti bet kada. Taigi dabar 
kaip tik yra laikas prikinkyti 
Vokietiją prie anglosaksų impe
rialistinių ratų.

šitie suokalbiai tikrai turi 
baigtis 'liūdnai. Socializmo at- 
eiga vidurinėj Europoj negali 
būti ilgam sulaikyta, o augantis 
palinkimas link darbininkų val
džios Ą n gi i joj yra nesulaiko
mas. >

Ateinanti gentkartė priklauso 
Anglijos, Vokietijos ir Rusijos 
darbininkų valdžioms, o ne Ka- 
ralininkams suokalbininkams. 
Tikimės, kad Washingtone yra 
gana diplomkftngumo valdyti 
Jungtinių Valstijų laivą šituo 
kompasu. —Milwaukee Leader

Europos
Padėtis

K. Sėjikas.

(Tęsinys)

jeigu jau profesoriams 
iš labdarybės maitintis, 

kokie bėra jų drabužiai?
Gvode'as,

Bet 
tenka 
tai 
Williani Gvode'as, buvusia 
Anglų šelpimo Komiteto di
rektorius, pasakoja atsi
tikimą. Kartą jam pasitaikė 
būti Vienuos profesorių valgyk
loj. Pietų laike jis paklausė 
rektoriaus, kad jam pasakytų 
vardą miilitariniais drabužiais 
apsirėdžiusio žmogaus, 
profesorius N.,1 
mais sėdintis rektorius, 
yra laikomas dideliu istorinin- 

kad jie nekenčiu _ku. l>a visai nesenai jam pasi
sekė 'surasti* naujų istorijos 
faktų.”

“Ar jis da tebetarnauja 
trų armijai?” paklausė 
de’as.

“Ne,” atsakė rektorius.
“Tai kodėl ta garsenybė vis 

da tebedevi karininko drabu
žius?” — klausė Gvode’as.

“Todėl,” atsakė rektorius 
tyliu balsu — “kad jis neturi 
jokių kitų drabužių.”

'Pirm karo mokytojas, dak
taras, advokatas, inžinierius ar
ba šiaip 
kų apie 
neblogai 
menų
10,(XX) kronų negalima gauti 
nei čeverykų. Amerikos pini
gais skaitant, tai sudaro vieną 
dolerį.

Austrijos valdžia spausdina 
popierinių pinigų nepaprastu 
spartumu. 1921 m. gruodžio 
mėnesį buvo padaryta 20 mi
lionų kronų. Išviso pinigų cir
kuliacijoj yra apie du šimtu 
bilionų kronų. Amerikos pini
gais tai išneša 20 milionų do
lerių. Didesnė pinigų dalis bu
vo naudojama teikimui žmo
nėms subsidijų duonos pirki
mui.
nebeduoti subsidijų, 
būtinai reikalinga 
biudžetas. Iki šiol duonos ke- 
paluktli reikėjo mokėti 36 kro
nos. Kas atsieidavo daugiau— 
valdžia padengdavo. Rinkos 
kaina duonos kepalukui 400— 
500 kronų. Ar žmones galės 
tiek mokėti? Ar jie ramiai sau 
badaus, ar kels riaušes?

Nežiūrint valdžios subsidijų, 
pragyvenimas Austrijoj nepap
rastai kyla. 1914 m. šeiniai iš 
keturių asmenų šiaip-taip buvo 
galima pragyventi turint 163 
kronas metams. Jau 1921 m. 
sausio mėnesį tokiai šeimai ma
žiausia reikėjo 11,000 kronų

metams, o tų pačių metų 
gruodžio mėn. kainomis ro- 
kuojant šeimai vienų melų pra
gyvenimas atsiėjo 97,(XX) kro
nų. Tiesa, darbininkų algos 
nepaprastai pakilo. Bet jos to
li gražu nekilo proporcingai 
pragyvenimo brangumui. Su 

profesionalais reikalas da blo
gesnis. Jų algos, proporcingai 
imant, kyla mažiau negu darbi
ninkų. >

Štai kodėl visose Amerikos 
įsteigtose vaikų maitinimo sto
tyse rdndame ne tik dariiinin- 
)<ų vaikus, 
Vargas ir 
Spaudžia.

o ir profesionalų, 
badas visus lygiai

autokratinių) intervencijai, — 
šimtas milionų Rusijos žino- » 
nių kenčia neapsakomų vargų. 
Ir tai toj šalyj, kuri maitinda
vo < Europą, kuri užaugindavo 
įlaugiausia javų, kuri turi ne- 
šsemiamų gamtos turtų! Rei

kia turėti galvoj it tai, kad 
Rusai labai paprasti žmones. 
Jų reikalavimai maži, jie leng
vai patenkinami. Jie beveik 
nieko nežino apie visokia® aka
demines ekonomijos teorijas, 
marksizmų, komunizmą ir 
“pasaulio revoliucijų,” dėl kė
limo kurios jie buvo baudžia
mi. Bet jie žino, kad jiems rei
kia žul-but kovoti prieš liadų 
ir šaltį. Jie turi tik vienų min-
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VAIKŲ SAVAITE PRASIDĖJO

Vakar prasidėjo vaikų savai
tė. Nors per visą dieną lietus 
lijo, tečiaus vidurmiesčio gat
vėmis parodavo apie 15,000 
vaikų.

SUVAŽINĖJO VAIKINĄ.

N.Hjarold D. Bennett, 1005 
Menard avė., automobiliu va
žiuodamas mirtinai ant vielos 
suvažinėjo La Verne Likę, 14 
melų amžiaus, 948 N. Watter 
avė. Likę važiavo dviračiu.

“Tai 
atsake šali- 

Jis

Aus-
Gvo-

žmogus turintis įplau- 
10,000 kronų galėjo 
užlaikyti penkių as- 

šeihia. Gi dabar už

Tačiau valdžia galvoja 
nes jai 

sutvarkyti

Naujas Idealizmo Isto 
rijos Lapas

(Tęsinys)

Pagaliau, ketvirtoji drama, kuri buvo nors ir 
ankščiau kiek parašyta ir kiek kitokiais tikslais, 

vis tiktai galų gale gali būti priskaity- 
Vilkai ta prie šio cikliaus, — drama ‘/Les 

Loups”

Krizis
i.

Vilkai”, šioje dramoj dar 
reljefingiau iškelta dilema: tėvynė ar teisingumas. 
“Geriau tegu mano vardas 4>una suteptas, by tik 
tėvynė butų išgelbėta”, — šaukia vienas cĮramos 
svarbiausiųjų veikėjų. Tiesa, dauguma žmonių 
savo tėvynę “begelbėdami”, nei minutei neabejo
ja savo vardą ne tik sutepti, bet ir pikčiausių 
prasižengimų daryti, ir ne tik kad ją išgelbėti, bet 
stačiai, kad jai “gera” padaryti!.. Pavyzdžių toli 
ieškoti netenka! Ir kas tiktai “tėvynės meile” 
neteisinama, kokių tik piktadarybių ši firma ne
pridengia! Bet, deja, vistiktai ne kievienas žmo
gus tai gali daryti, o kartais ir tam, kuris tai 
lengva širdžia daro, — ateina kartais toks me
tas, kad nei iš šio, nei iš to ima ir prabilsta sąži
nė, ir tašai žmogus turi ar šiaip, ar taip į ,tą klau
simą atsakyti! Rolland’as atsako, kad jokia ne
teisybe, jokia piktadarybė “tėvynės meile” negali 
būti pateisirfta. Kaip kiti atsakys, — žinomą, kas 
kokią sąžinę turės!..

Nežiūrint į tai, kad ši drama turėjo aiškaus 
politinio pobūdžio sąryšy su nelemtai pragarseju-

Pirmas 
žodis 
pasauliui

siu Dreyfus’o prlcesu, kaipo žmogiškas protestas 
prieš nuodėmingą “oficialinių tėvynės gynėjų” 
melagystę, tačiau ir meno žvilgsniu ji yra Žymus 
veikalas (pavyzdžiui, ir dabai* ji nenueina nuo 
vokiečių scenos po visą Vokietiją, kur ji eina di
džiausiu pasisekimu).

“Vilkai”, “Dantenas”, “Liepos 14” Rolland’ui 
Prancūzijoj pasisekė vis tiktai išleisti į sceną, 

bet tie veikalai išlaikė vos... po vieną 
vaidinimą! Ant rytojaus ta publika, 
kuriai Rolland’as kure ir dainavo, kurią

jis šaukė į naujus žygius, — brovęs į bulvarus ir 
kinematografus, o jos širdyse klestėjo tie vardai, 
kurie rinkos kaina yra kuopigiausi...

Kas daryti, kad tėvynė paskendo tokiame 
dvasios nuovargy, kad tauta reikalauja tos ideolo

gijos, kuri kinematografu reiškia
ma?! Kam kelbėti, kam skelbti sąži
nės ir meilės žodį, jei niekas neklau
so?! Ir jau 1902 Rolland’as prabilo 
nauja drama “Lc Temps viendra” —

“Ateis gadynė”, bet prabilo nebe į savo tautą,— 
prabilo į pasaulį, šiame veikale Rolland’as dar kar
tą sugrįšta į savo temą: ką pasirinkti — sąžinę, 
amžiną teisybę ar tėvynę, — dar kartą sugrįšta 
į šią temą ir prakeikia Eiropą! Ne tą Eiropą, 
kuri gyvena ir myli,<bet tą, kuri ją atstovauja ir 
atstovaudama teisybės vardu meluoja. j J

Senas generolas Clifford’as veda karą Pietų 
Ąfrikoj., Jam įsakyta ten vesti invazijos karą, 
jam “įsakė jo tėvynė” ir jis jį veda, nors žino, 
kad neteisingą karą, nors žino, kad nemeluojant 
kariauti negalima, kad negalima laimėti nėsklei- 
džiant neapykantos, negalima žudyti nesutrem
piant žmoniškumą, negalima eit į karo lauką netu-1 vilties, be džiaugsmo šešėlio jie^yra, vieni nuo kitų

rint pasiryžimo naudoti visas priemones, by tik 
savo tikslo pasiekti. “Ar mano tėvynės klausyti, 
ar mano sąžinės klausyti?” — nors ir senas gene
rolas, bet vistiktai sąžinė ne laiku matuojama. 
Tačiau generolas išeina nugalėtoju, — vadinas 
“tėvynės” paklausė!.. Bet greta to generolo figū
ruoja dar du ypatingi > asmenys. Vienas škotų 
valstietis, kurs padėdamas šautuvą pareiškia: 
daugiau aš nebežudysiu! Antras — italų sava
noris, kuris kovojo, kad laisvę padėti apginti! Ir 
šalia galingojo generolo šie du “paprasti žmonės” 
—kokie jie šimteriopai galingi!

“Mano tėvyne visur, kur laisvė yra 
juj”!..

Taip Rolland’as prabilo į pasaulį.

V. DIDYBES VĖLSES
“Tvankus oras aplink mus. Sunkioj įrūgu

sių garų paskliaustėj merdi senoji Eiropą. Ma
terializmas, kur nepažįsta jokios di
dybės, slėgia mintį, alo veiksmo ga
lią vyriausybėms ir pavienėms indi- 
vidybėms. Visas pasaulis prašmat
naus ir niekingo egoizmo smunka

žemyn; šis pasmaugia jį.
Atidarykit langus, gryno oro teįeina, te mus 

apsiaubia karžygių dvasia., kaip kalnų vėjas.
GyVeninius 1— žiaurus.. ’ Tai yra kasdieninė 

kova tiems, kurie nenori pasiduoti dvasiniam šio- 
kiadieniškumui. Tai yra dažniausia liūdna kova, 
be didžių žygių, be laimės, kuri vienumoj ir tylė
jime tarpsta. Vargas slėgia juos, aitrus nami
niai rūpesniai, nesąmoningas, kankinamas šiokia
dienis darbas, kur be naudos iegas aikvoja:,be

Palaiminti 
kenčian- 
tieji

pavo-

IV
Pažiūrėkime, kas dedasi po

nų žemėj — Lenkijoj. Lenki
jos pinigų valiuta labai žema. 
Bet Austrija visgi negali pri
lygti Lenkija^ Lenkija yra tur
tinga .gamtos resursais: derlin- 

’gu žeme, dideliais miškų plo
tais, našiomis kasyklomis, etc. 
Jos pramonei yra puikios dir
vos. Rodos, ji ne įtik galėtų sa
vo gyventojus visa kuo aprū
pinti, o ir perviršį parduoti už
sieniams. Vienok ne taip yra, 
šiuo tarpu Ancrikos labdary
bės įstaigos maitina 400,000 
Lenkijos vaikų. Amerikos pini
gais steigiama valgyklos stu
dentams ir “inteligentijai.” 
Lenkijos pinigų vertė yra be
veik toki pat, kai ir Austrijos. 
C) tai reiškia, kad (Lenkams 
tenka toks pat vargas kęsti, kai 
ir Austrams.

Kuo 
sėtkai 
nančių 
turtais
čiavbadą ir šaltį, miršta tūk
stančiais nuo visokių limpamų 
ligų. Kur ieškoti to pikto prie
žasčių?

Nėra mažiausio abejojimo, 
kad militaristinė Lenkų politi
ka neša dideles žalos šaliai. 
Ažuot tvarkius savo ekonomi
nius reikalus, Lenkijos valdo
nai užsiiminėja visokiomis 
avantiūromis. Ir dėka tam su
sidarė ta 
lis, kurioj 
kija.

veliančių turtingiausioj Euro
pos šalyj, kuri pirm karo eks
portuodavo daugiau grudų kai 
bite viena pasaulio šalis, šian
dien gyvena laja mintimi: Ko
kiu budu šiai dienai ir ryto
jui gauti duonos?

(Bus daugiau)

I

tai išaiškinti? Keli de-

nepaprastais gamtos 
apdovanotoj šalyj, ken-

L S. Sąjungoje
- --------- — ■

LSS. 22 kp. susirinkimas.

— CHLGAGO 
iPercitą nedėldienį, gog. 14 

dieną, Naujienų name įvyko 
LSS. 22 kp. susirinkimas.

Draugai » BriglitonpaijkioČiai 
pranešė, kad jie permainę sa
vo nusisprendimą ir prie 22 kp. 
nebesidės. Prie jų I^SS. 174 
kuopos prisideda apščiai nau
jų narių ir todėl numatomą, 
kad veikiant vietinei kuopai, 
pats veikimas bus sėkminges
nis, negu kad veikiant per to
limesnę kuopą.

■Susirinkimas vienbalsiai už- i tgyrė draugų Brightonparkicčių 
nusistatymą atskirai veikti ir 
palinkėjo jiems geros kloties ir 
sėkmingos darbuotės.

LSS. 22 kp.' buvo nutarusi 
surengti trejetą prakalbų ir 
draugišką vakarėlį. Vienas 
prakalbas jau buvo bandoma

nepakenčiama padė- 
dabar atsidūrė Len-

Bet baisiausi tragedija deda
si į rytus nuo Lenkijos—Rusi
joj. Volgos apylinkėj badauja
mihonai žmonių. Vietoj, kuri 
buvo paskubusi savo žemės 
derlingumu, žmones miršta /ba
du. Vienok Rusijos tragedija 
ne vien tik tame gludi. žem-v 
dirbystės ir industrijos suiri
mas palietė visą šalį.

Dėka politiniams fanati
kams, kurie špoko® pagalba 
pasigriebė valdžią j savo ran
kas ir bandė įgyvendinti ne- 
prak liūgas savo teorijas, ir 

Į įvairių šalių (demokratinių ir

atskirti, be vienintėlės paguodos broliams nelaimė
je ranką ištiesti galėti, broliams, kurie vieni kitų 
nepažįsta. Vieni patys sau jie tėra. Ir ateina 
valandos, kada stipriausieji griūva iš skausmo. Jie 
šaukias pagalbos, jie šaukias draugo!

Jiesiems padėti, aš lenkiu aplink juos ratą 
karžygių, didžių sielų, kurios dėl gerybės kentėjo. 
Ne į pasididžiavimą išdidusių mano raštas krei
pias; jis pašvęstas tiems, kurie nelaimingi. Ir 
kas, pagalicfu, nėra nelaimingas? Tat tegu bus 
leista mums palaimintų kančių balsamą tebeken- 
čiantiems nešti.

Mes kovoj stovime ne vieniši: naktis, kuri 
ties pasauliu tvi'lo, įgauna dieviškos šviesos. Da
bar, šiandie, musų pat akimis regėjome mes pa
tekančią tyriausią šviesą, tai švietė teisingumo 
laisvės liepsna: pulkininkas Picųuart, būrų tau
ta. Jeigu ir jiems nepavyko prasiveržti pro tirš
tas tamsias ūkanas, tai jie nors vienu akimirks
niu musų ateities kelią mums parodė. Sekime 
mes juos, sekime mes tuos, kurie kovoja, kaip jie 
yra vienai vieni, išsklaidyti po visas žemes, po 
visus šimtmečius. Tekrinta visos laiko sienos, te 
karžygių tauta pakįla! • X.

Ne tuos aš vadinu karžygiais, kurie minti
mis ar galia nugalėjo; tiktai tie jais 1/iivo, kurie 
buvo didi jų širdies galia. Kaip vienas jų tarpe 
(Beethoven)... yra pasakęs: “Aš bežinau jokių 
kitų žmonių prakilnybių, kaip tiktai tąsias, delei 
kurių jie į geresniųjų žmonių skaičių yra įskai- 
tytini Kur karakteris nėra didis, ten negali bū
ti žmogus, negali būti menininkas, pcgali būti 
veikėjas didis.... Didi mes turime ne rodytis, bet 
būti.

kad jas rengta labai paskubom 
ir nesuspėta tinkamai išgarsin
ti, tad jos ir neįvyko. Brighton 
Park kolonija yra maža ir ne 
veikti, tat ir vekinias ten yra 
gana sunkus ir ne labai sėk
mingas.

Nutaria, dėlei besiartinančių 
karščių, prakalbų ir vakarėlio 
daugiau neberengti šį sezoną, 
bet vieton jų birželio 4‘ d. su
rengti socialistų ir jiems pri
jaučiančiųjų išvažiavimą į 
Beverly lljll miškus. Išvažia
vimas bus kaipir “basket pic
ine,” be to bus dar referatų 
ir pasikalbėjimų svarbesniais 
dienos klausimais. Į tą 'išva
žiavimą kviečiami yra ir kitų 
LSS. kuopų nariai ir jų drau
gai.

LSS. 22 kp. delegatu j VIII 
Rajono konferenciją išrinktas 
d. J. J.^Strazdas. Nutarta pa
siūlyti, kad Rajonas šią vasarą 
surengtų išvažiavimą laivu į 
kurią nors tolimesnę vielą.

LSS. reikalais, kuopa nutarė

tui, kad tasis tuojaus užvestų 
tarybas su Socialistų partija

1

it!

(Bus daugiau)

apie svetimkalbių federacijų 
narių mokesnius. Partijos kon
vencija Clevelande nustatė nau
jus mokesnius partijos na
riams, būtent, 25c. į mėnesį, 
iš kurių 1214c. eina nacionali
niam ofisui, o likusieji lž^c. 
valstijos organizacijai. Bet 
apie sve t imk a Įlies. federacijas 
konvencija neužsiminė ir nie- ( 
ko jų narių mokesnių klausi
mu netarė. Todėl kuopa siūlo 
Sąjungos mokesnių klausimą 
šitaip sutvarkyti: ,LSS. turi bū
ti skaitoma lygi valstijos orga
nizacijai ir todėl mokesniai 
taip turi būti padalinti: 12</>c. 
nacionaliniam ofisui, o kad 
tie 121,4c., kurie turi eiti val
stijos organizacijai, eitų kuų- 
pų ir Sąjungos iždan. Už surin
ktus pinigus Sąjunga galėtų iš
leisti kokią knygelę, kurią iš
dalintų visiems Sąjungos na
riams, kurie dabar už ? savo 
mokesnius negauna nieko ne 
iš Partijos, nė iš Sąjungos.

—K. Vis.
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Dr. A. Montvidas

Clevelando Socialistų Parti
jos konvencija priėmė keletą 
konstitucijos pataisų, 
įeina galion Liepos 1 d. 
referendumo balsavimas pirm
liei>os 1 galėtų atmainyti tas 
pataisas.

Svarbiausios pataisos liečia 
mokesnius ir kooperavimą su 
Ūkininkų Darbo Partija ir ki
tomis pažangiomis grupėmis 
dėl bendro politinio veikimo. 
Mokesnių pataisa skamba se
kamai:

Iki to laiko, kol narių skai
čius padidės ligi 25,000, Socia
listų Partijos nariai turės mo
kėti 25 centus mėnesiui, iš ku
rių 12 ir pusė cento eis Nacio
nalinei organizacijai. Kai na
rių skaičius užaugs iki 25,000 
ar daugiau, tai narinis mokes
nis bus 20 centų mėnesiui, iš 
kurių 10 centų eis Nacionalinei 
organizacijai ir 10 centų pasi
liks valstijos organizacijos iž
de. O kai narių skaičius již- 
augs iki 50,000 ar daugiau, 
tai narinis mokesnis bus 15 
centų, iš kurių 7^ cento pąsi- 
lįks Valstijos ižde ir tiek jam 
bus siunčiama į Nacionalinį 
Ofisą. Bet tuo pačiu patvarko
ma, kad lokalai ir kuopos ren
ka specialinius mokesnius, jei 
to reikalauja jų finansinis sto
vis. Taipgi patvarkoma, * kad 
valstijos organizacijos mokes- 
niai nieku budu negali būti 
mažesni aukščiau išrėdytų. 
Vienok jei kokios nors valsti
jos nariai norėtų pakelti mo
kesnius, jie tai gali liuosai da
ryti. ‘ , ■*'

Valstijose, kur nėra valstiji- 
nių organizacijų, lokalai ar 
kuopos valstijinius • mokes
nius siunčia Nacionalinei Orga
nizacijai.

šios pataisos patvarkymai

Ką valgyt?
Visi valgomi daiktai 

būt vartojami, tik juos 
prirengt tinkamoj formoj 
imti tinkamoj proporcijoj ir 
laike.

Tačiaus žmogus pergyvena 
kelis periodus, kurie skiriasi 
vienas nuo kito: viename jo 
įvairus organai tvarkosi ir to
bulinasi, kitame jie lieka pil
name veiklume, trečiame ne 
tik kimo augimas ir tobulėji
mas sustoja, o jau einama at
gal, geriau sakant, viskas ga
dinusi. Žinant, kokias užduotis 
atlieka 
galima 
amžiuj, kokis maistas geriau
sias. Nekalbėsime čia apie kū
dikio maistą, nes tai sudėtinas 
klausimas ir reikalautų daug 
aiškinimo. Imkime jauną au
gantį žmogų. Augant ne tik 
budavojasi naujos mėsos, o ir 
senos greitai nusidėvi ir eina 
šaly n, nes degimas, gyvumas 
didelis. Augimui, t. y. senų me
džiagų metimui laukan ir di
desnes naujų pridėjimui, kad 
kūnas eitų didyn, reikalinga 
proteinai, tai yra mėsa, kiau
šiniai, žuvis, pienas ir kt., nes 
kūnas darosi daugiausiai iš 
proteinų. Iš cukrinių ir krak
molinių maistų darosi energi
ja. Ji gali dalinai darytis ir iš 
proteinų ir da labiau iš riebu
mų, vienok krakmolai ir cuk
rui yra tinkamiausi. Augantis 
žmogus yra gyvas, visada kru
ta — energijos suvartoja daug, 
todėl jis turi imti ir cukrinių 
ir krakmolinių maistų. Riebu
mai daro šilumą. Bet jauname, 
augančiame žmoguj • yra tiek 
judėjimo ir energijos, tokia to
bula kraujo cirkuliacija, kad

reikia
ir

tas ar ikitas maistas, 
numanyti, kokiame

šilumos visada užtenka, todėl 
riebumai nėra labai peikalingi.

1 Pastarieji la/biau tinka jau į se
natvę traukiantięin ir seniem.

Senų žmonių maistas turi 
gerokai skirtis nuo augančiųjų 
ir jaunųjų. Senas žmogus ne
auga daugiau, todėl jam mėsos, 
žuvies^ kiaušinių, pupų, žirnių 
ir panašių maistų vartot rei
kia labai mažai. Kūnas lieka 
neveiklus — stoka energijos, 
todėl maistas, kuris duotų 
energijos, • yra reikalingas. Sal
džių daiktų seni žmonės kar
tais nemėgsta, tuomet jie gali 
valgyt ką nors iš javų, duonos, 
bulvių. Tik reikia saugotis1, 
kad tokis maistas neimtų rūg
ti žarnose, nes tuomet pasi
jaučia skaudėjimai ir silpnu
mas. Cirkuliacijai suprastoj us 
ir taukų sluogsniui po odos 
suplonėjus senatvėj šilumos 
jaučiasi stoka, todėl riebumas 
seniems nėra pčo šalį.

Manant apie maistą, reikia 
imti atydon ne tik amžių, o 
klimatų ir užsiėmimą, nes juo 
šiltesnis klimatas, tuo mažiau 
riebumų reikia imti; juo dau
giau fiziško įsitempimo dar-* 
bas reikalauja, tuo daugiau 
krakmolinių ir cukrinių mais
tų reikia imti.

Čia vis kalbama apie mais
tingąsias maisto ypatybes, vie
nok yra mažiausia da du dės
niu, kurie neturi būt užmiršti 
— tai vitaminai, kurie ne vi
suose valgiuose randasi ir lie
kanų 
įvyksta 
mai ir 
kietina 
žievėmis, 
(brau) 
(įuoda ir vidurius liuosuoja.

daugis. Be vitaminų 
tūli sveikatos ' suįri- 

pbrgrynas maistas už- 
vidurius. Vaisiai su 

sėklomis ir sėlenų 
duona ir vitaminų

nimų. Nacionalinės Komisijos 
stampos tarta pąnaikin(if ,.“Sp" 
cialis World” eis ir toliau; na
cionaliniai mokesniai pakelta 
iki vento nariui, iš kurių 
3 centai eis į specialiai kon
vencijos Fondą, 4 centai laik
raščiui “Socialist World”, 
kaipo prenumerata, ir 5Vi cen
to liks Nacionalinio Ofiso išlai
dų padengimui. Valstijų orga
nizacijų mokesniai nariui —• 
12^ cento. Tačiau reikalui 
esant tos organizacijos, savo 
nuožiūra, gali pakelti mokes
nius. t Kai Socialistų Partijos 
nariif skaičius užaugs iki 25,- 
(XX) ar daugiau, tai Nacionali
niam Ofisui ir Valstijos orga
nizacijai reikės mokėti po 10 
centų, o kai najjių skaičius pa
sieks 50,000 ar daugiau, tai 
tiemdviem organizacijom na
rys temokės tik po 7^ cento. 
Tie patvarkymai įeina galion 
automatiniu budu be 
nio konferencijos ar 
durno sprendimo.

Valstijų sekretoriai
30 d. turės prirengti mokesnių 
štampų atskaitą. Už kiekvieną 
neparduotą iki tos dienos stam 
pą Nacionalinis Ofisas grąžins 
2Vį cento. Konvencijos mo-

tolinies- 
rcfcren-

Birželio

paliuosuoja nuo mokėjimo tų 
mokesnių šiais metais. Valstijų 
sekretoriai turi prisiųsti visus 
pinigus, surinktus už štampas, 
Nacionaliniam Ofisui. Jų prie
volė taipgi pardavinėti štampas 
ir toliau visiems tiems na
riams, kurie įsirašė pirm kon
vencijos.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kati laivakortė butų pirkta pas The ’ 
Royal Main Line. Dideli ir populiu-į 
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Otopesa”, kurie plaukioja tarpe New' 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. I 
Jie* yra labai gražiai ir švariai įreng-j 
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti taisklai- 
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO., 1

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
ĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
8% 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.

Baisiausia KnygŲ Atpiginimas!
Kaip svietas svietu stovi dar niekas taip pigiai knygų ^nepardavė. 

Tik pamislykite, kad LYTIES MOKS'LAS, arba ką kiekvienas vyras ir 
moteris privalo žinot apie savo lytį ir sveikatų, — apie pusės tūkstančio 
puslapių knyga, su 109 paveikslais, tvirtuose skuros apdaruose, — šita 
garsiausia lietuviuose knyga pirmiau kainavo $7.00, o dabar — $5.00. 
SVEIKATA, arba tiesiausia kelias į sveikatą, — apie 400 puslapių kny
ga, su 225 paveikslais, tvirtuose audeklo apdaruose, kainavo $2.00, dabar 
— $1.50. (Mes ryškiai žinome, jog jūsų sveikata prašyti prašo, kad 
įsigytumėt abidvi šitas knygas, todėl abidvi sykiu atiduodame tik už 
$6.00!) MEILĖ IR DAILĖ, arba meilučių vadovas, — didelė, tvirtuose 
audeklo apdaruose, knyga, su 19 artistiškų paveikslų, kainavo $2.00, 
dabar — $.50. PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, arba 
laiškai, kurie užveria savyje giliausią meilę, — gražiuose skuros apda
ruose knyga, kainavo $1.50, dabar — $1.00. BALTOJI VERGIJA, arba 
ryškus įrodymai paleistuvybės atsiradimo ir baisumo, —r tvirtuose aude
klo apdaruose knyga, kainuoja $1.50. ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ 
KNYGA, arba rinkįus garsiausių viso pasaulio artistų piešinių, — 352 

‘puslapiai, 352 paveikslai, tvirtuose audeklo apdaruose, kainavo $4.00, 
dabar — $2.75. “MEILĖS ir ŠEIMYNOS” kompletai, — didele ir labai 
graži knyga, tvirtuose audeklo apdaruose; kainavo $5.00, dabar — $2.00.

Tik mes vieni parduodame knygas žemiausiomis kainomis, todėl rei
kalaukite knygų kataliogo, surašykite vardus knygų, kurios jums rei
kalingos, siųskite mums tą surašą ir reikalaukite žemiausių kainų, o mes 
tuoj pranešime.

Įsiteminkite ‘gerai, kad taip baisiai pigiai parduosime knygas tik iki 
1 Liepos šių metų, todėl užsisakykite knygas greitai, nes gal kitos to
kios progos neteks sulaukti. , • ‘

AL. MARGERIS, *
2023 ST. PAUL AVENUE,

P. S. Chicagos ir apielinkių lietuviams: Jei norite atvažiuoti pas 
mus, tai imkite Robey St. karus ir važiuokite į northus iki Wabansia 
Avė., eikit Robey gatve vieną bloką į northus, pirmutinė gatvė po kairei 
yra St. Paul Avė. Telephone Humboldt 6262.
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Tėvai! Ką veikete savo vaiko gerovei

Pradėkite taupyt jo apšvietai. Mokykite jį taupumo atidarant 

taupymo accountą ant geg. 24, Vaikų Taupymo Diena.

»
Kiekvienas vaikas atsidarydamas accountą, gaus dovanų, taipgi 
reguliariai taupant kas dvi savaitęs ir turės didelę sumą sutau

pęs sausio 1-mą, 1923, ir tas suteiks tiesą gauti dovaną pinigais. 
Leisk ir savo vaiką šin kontestan. Mokykit jį pasidėti palaidus 
pas jį pinigus į banką kas savaitė, arba nors du kart į mėnesį, 

tada turės didžiausią sumą sutaupęs pabaigoje meto. Jo accoun- 

tas neš 3% polukio. I

Ši proga pagelbės tavo vaikui pasigelbet pačiam.

^West'SidewIncIBanK
^BanltorsdfetijdndF^^^^^

RooscveltTRoacl^t Halšle(l*SlreetTČhica^o

Ertra Eilra Eitra
10 dienu iki Piliavai

Didžiausiu ir greičiausiu pasauly laivu

? “Majestic”
,.-x “ua

56,000 
lony

Laivas apleidžia New Yorką subatoj, Birželio-June 17-tą, 
12 vai. dienoj. ; x i
The Peoples ^tock Yards State Bank turi padarę sutartį 
ypatišką ekskursijos palydėjimą į Lietuvą ant didžiau
sio pasaulyj laivo.

DARBININKES MERGINOS
ATKREIPKITE ATYDį

Skaitykite ką Mrs. Lucas 
rašo apie savo nesmagumus, 
kuris gali būti tokis pats 
kaip ir jūsų.

ŠIANDIE PINIGŲ 1
KURSAS

Sftinčiant Liet.von pel mm:! 
40 cent. už 100 auks. 

arba t
250 už $1.00 - j

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— x

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street j 

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5432 

A.SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrimą 

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

Chicago, I1L

m

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto ild 

8 vakaro
Bealdencija: 2811 W. 63rd 84.

Tel. Prospect 8466

Telephoną Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morcan Si. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 1H 11 ryto į

Ir nuo 5 iki 8 vakarę

Rezidencijos tel. Van Burcn 0294 
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. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago'

St. Louis, Mo. — “Aš turėjau ne
smagumą tokį, ką visos moterys pa

prastai turi, skau
smą strėnose, silp
numą, nuvargus ir 
vidurių kietumą. 
Tokiame padėji
me aš buvau ajiie 
metą laiko, taip 
kad aš negalėjau 
nė dirbti, nė valan 
dą ant kojų pasto
vėti. Mano vyro 
teta pradėjo man 

______________ kalbėti kaip jei 
pagelbėjo nuo tokių nesmagumų Ly- 
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
ir meldė manęs, kad aš megyčia tą 
patį, taip aš ir paklausiau. Visi ma
no skausmai pranyko, mano viduriai 
pasitaisė taip, kad aš netik kad galė
davau padaryti namų darbą, bet ir 
dirbtuvėj pas Swifts Paking kompa
nijoj. Todėl aš patriu savo drau
gėms pamėginti Vegetable Comrponnd 
ir jus pačios gal-but pagarsysite ma
no laišką kaipo linudijimą.” — MRS. 
LUDU LUCAS, 719A. Vanderventes 
St., St. Lquis, Mo. Taigi ir vela vie
na moteriuke bando įkalbėti kitai 
apie nandingumą Lydia E. Ųinkham 
Vegeteble Compound.

Jus kurios dirbate savo sveikata 
turite užlakyti. Jus negalite darbą 
dirbti jeigu jus esate nesveikos. Mrs. 
Lucas taippat negalėjo. Bet ji mė
gino Vegetable Compound ir jos laiš
kas jums parodo, ką gero dcl jos pa
dare. Todėl, mėginkite Vegetable 
Compound ir duokite garbę Lydia E. 
Pinkham*.

Tel. Boulevard 2160

DR, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro,

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

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. ' i

Mes prižiūrėsime jūsų bagažą ir užčekiuosime ant stoties 
ir parupinam 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. v

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

Peoples 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.

J I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUV1Š- 
I KĄ agentą
/ įPASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į
» mkĮūvą.;.. ....

į' Apvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia. *
' G. Kunašauskas

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

G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
'■ 5

w.'

TEMYK! SKAITYS
žmogui svarbiausia dalykas —• 

Kojos. Kada žmogus jaučia nu
varginu savo kojų, tai reikia ži
not, kad netinkamai pataisyti jo 
čeverykai. Kadangi šiais laikais 
iš paprastų darbininkų daug prasi
mynė kurpes, o nieko nesupranta 
apie čeverykų gerą pataisymą, la
bai daug žmonių 
brangias kojas.

šiuomi patartam publikai, 
ant West Pershing Road, po nu
meriu 2957 kur pamatysite dide
les raides • i

vargina savo

kad

SHOE DOCTOR
Trauk F. Sabaliauskas
Tai Chicago geriausis čeverykų 

daktaras. *
Padaro greitai, gražiai, tvirtai ir 

pigiai.
Taipgi bus užlaikoma Naujienų 

dienraščio stotis. O prie to ir ki
tokių lietuviškų laikraščių.

Frauk F. Sabaliauskas 
2957 W. Pershing Rd. 

Chicago, III.
<

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijoa iv 
vėl tęs savo praktikavirnfią po No 

5208 W. Harrison St.

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

i
I

Canal 0267
Naktiniu Tai. Canal 2118
DR. P. fa. ZALATORIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
>Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 Ūki 

po piet, 6 iki 9 vakarę
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St

3

J

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS I
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas^ 

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

3259 So. Halsted Sty CMogo, -

Telephone Yards 5834

DR. P.fi. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1041

i
i

Or.fMaurice Kata
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS *

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki S 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 1C 
iki 1 vai. po pietų, į
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Detroito Žinios
Pasodino belangėn už gązdini- 

mą atkirštu pirštu.
Oilver Holiday ir L. Moore 

eidami gatve Ralston, išgirdę 
komandą "rankas aukštyn,” 
atsisuko iškeltomis rankomis 

ir pamatė savo pažįstamą J. 
Robertsonę, 3037 LafayottČ 
bulv., taikant į juos savo atkiš
tą pirštą.

Jiedu nutvėrė jį ir laikė kol 
atėjo policija; jie padavė jį po
licijai ir toji nugabeno jį į 
Davisono nuovadą.

Robertsonas teisinosi, kad jis 
tik juokavo, bet jis tapo nu
teistas, kaipo beginklis užpuo
likas. *

rito nuo aštuntų lubų ant ša- 
lygatvio ir. užsimušė ant vietos. 
Jis buvo apie 24 metų am
žiaus; paliko moterį ir 2 me-

, NAUJIENOS, Chicago, ,111. 9 Subata, Gegužio 20 d., 1922

Nukrito nuo 8 lubų.
William Blum tik ką suor

ganizavo Detroite langų valy
mo kompaniją ir gavo pirmą 
kontraktą; šiandien, mazgoda
mas langus namo po num. 
’223—33 Woodward avė., nuk-

Išsigelbėjo nuo bausmės, priža
dėdamas parduoti automobilių.

Lambert Stcen, 9151 Mt. 
Vernon gatvėj buvo areštuotas 
už girtybę ir pergreitą važinė
jimą automobiliu. Kada teisė
jas W. Mareli norėjo jam pas
kirti bausmę, jis prižadėjo 
parduoti automobilių ir negerti 
per metus laiko.

Teisėjas išklausė ir atleido 
metams pasitaisyti.

Gimė du dvinukai.
Belle Islc saloj zoologijos 

darže gimė <1 vynai elniukai. 
Direktorius J. Timmons pak
rikštijo juos “Ham and Eggs” 
—brolis ir sesuo.

Direktorius J. Timmons sa
ko, kad tai retas apsireiškimas, 
kad belaisvė elnė turėtų dvi- 
nukus. —J. Dagis.

DIDELIS ® g® 
Skrynių Išpardavimas

Užbaigimas biznio po 26 metų
Jus dabar galite nusipirkti geriausią skrynią 

Beller’io, Murphy ir visų kitų geriausių išdirbėjų 
darbo,, už tokią kainą, kurią jus mokėtumet visur ki
tur Chicagoje, už visai paprastą ir nežinomo darbo 
skrynią. Kiekvienas čemodanas ir skrynia, kiekvie
nas šmotas skurinio tavoro, bus parduodama už ma
žiau, kaip kad padrymas kainavo. Jei jus norėtu
mėt sutaupyti pinigų, ateikit šiandien ir prisižiurė- 
kit to nepaprasto bargeno — tai sykį gyvenime — ir 
tai didžiausias pasirinkimas, koks kada nors buvo 
pasiūlytas.

Kiši

Plataus parinkimo, 
šilkiniai ir skuri- 
niai krepšeliai 49c. 
Geri, stiprus kelio- 
niai čemodanai

$p—

Vartotus Rakandus Neapsimoka Pirkti
Nes už žemiausią kainą galima įgyti naujus Lietuvių Rakandų Krautuvėse

Žeminus talpiname 4 kambarių eilę rakandų, kurios yra vertos ir visur parsiduoda po du sykiu tiek; mes/tamstoms duosime visus naujus 60 šmo
tų, už $365.00, už kurią kainą niekur negalėtum-et nupirkti.

Eilė Rakandų SeklyčiaiValgomo Kambario setas

•p-

Riešuto medžio Queen Anna mados — stalas 48 colių apvalainis 
išleidžiamas iki 6 pėdų — 4 krėslai su tikra skūra sėdynėms, įvai
riose spalvose .— vertas $87.50; 42 šmotų dišems setas puikiai pa
auksuotas, vertas $12.00.

3 šmotų Rankinės velour setas, rėmai tvirto raudonmedžio baigimo, 70 co
lių (levenportas, visi 3 šmotai apmušti su augštos ruŠięs velour, liuosom 
sėdynėms, sprendžina apačioj, vertas >$225.00. Devenport staliuku 20 co
lių pločio, 60 colių ilgio, Queen Anne mados raudonmedžio baigimo,, vertas 
$45.00. Velvet karpeta 9x12 įvairiose spalvose, verta $45.00

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 1 
Jei skaitant raidės susilieja, 
{ei iš raidės darosi dvi, 

ei turi uždegimą akių,
Jai skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

c

Virtuvės Rakandai

ftirmture. J?ugs, Stovės. Pianos. 
1930-32 S. Halsted St. Phonographs, faints. Haidware. 4201-3 Archer Avė.

and General Household Goods

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

%

Eile dėl miegamo kambario
Pilnos mieros Simmons 
misingįnė lova, verta 
$27.50, plieniniai spring- 
sai verti $9.00, 45 svarų 
baltos , vatos matrasas' su 
tvirtum viršum, • veA'as 
$12.00, Queen Anne ma
dos 42 colių valnut med
žio kąmodersu dideliu veid 
rodžiu, 4 dideliais. stal
čiais, verta $68.00.

Patėmikit dovanas!
Kiekvienas kuris pirks šią eilę 
rakandų, duosim $35.00 vertės 
dovanų, kaip tai ar gramofoną, 
ar ledaunę arba Cedaro medžio 
dėžę, duosim visai veltui. • •

- . Į. ‘ ■ 5 ■

.B. Bootery
4640 So. Ashland Avė.

Kaip illiustruotas Alcazas išdirbystčs pilnos mieros gesinis pečius, su 
’ baltu priekiu, geras kepikas, pilnai gvarantuotas yra vertas $70.00.

Baltas parceliuotu viršum stalas su stalčium, vetrtas $12.00 ir 2 krės
lai baltai cnemeliuoti verti $10.00.

Pranešimas
Bridgeportiečiams ir toliau gyve

nantiems, kad 
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 f
3317 So. Halsted St., Chicago.

Tavoms galima palaikyti vėles
niam pristatymui. Pristatom 
veltui į visa sdalis miesto. Par
duodame už pinigus ir lengvų 
išmokėjimų.
Krautuvės atdaros kas vakaras 
iki 9 valandai vakare.

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip-' 
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Sol Ellis & Sons
WM. DAMBRAUSKAS,

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.
817 West 34th St„ Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336 ,

2114 iki 2120 So. State St 
Te!.: Victory 2454

vi-$Q98
Gvarantuotas valakninis

«r

V

dėvėsis per visų gyvenimą 
Murphy aprėdalų skrynia

NEPRALEISKIT ŠIO IŠPARDAVIMO

ATEIKIT ŠIANDIEN

i r' ,■ n į..w

7 W. Randolph Street
Trečios durys į vakarus nuo State St.

Saugumas— Tvirtumas 
Patarnavimas

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi ątradęs 
banką, kuris atsimokės už tav© rėmimą.

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas. 
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų 
akise ir tamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji
mą, kuris patraukė pas mus 25,000 kostumerių daugelis 
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 20 metų atgal.

Clearing House Bank

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

_____________________

Florsheim čeverykai ir oxfordai vynams, kurie 
nori naujausioj mados ir odos.

t. f,<i< ii-', _ ■

/ Vyrams čeverykai ir oxfordai visokios odos 
si iš vieno $4.45 ir ąukščiąu?

Moterims žemi, vėliausios patrinks, katino 
kids. Žemais arba aukštais • užkulniais $3.85 
aukščiau. ". ; \ \

ir 
ir

Pilniausis pasirinkimas vaikam^ ir visai ma 
žiems čeverykų. • 1 v < ,

W. B. BOOTERY
4640 So. Ashland Avė

The 
Northwestern 

Notei
M. A. SHARKA, 

Prop.
209-13 S. Brown St 

Comer Anderson
1 RHINELANDER, 

WISCONSIN.

T!

Vasara jau artinasi, vakacijų laikas prasidės, daugumas žmonių va
žiuoja iš miestų, kad praleisti vasaros kaitrias dienas ir pakvėpuoti tyru 
oru, kur nėra durnų ir didelio bildesio. Wisconcino šiaurinė dalis kaip 
tik tokia yra, kur paskutiniais laikais žmonės patyrė ir iš visos Ame
rikos pradėjo atvažiuoti, ir praleisti, čion vasaros laiką. Bet patyrėm, 
kad lietuvių atvažiuoja labai maža dalelė, turbut jaučia, kad neras čion 
užsiganėdinimo, neturi nieko pažįstamų, neturės kur apsistoti, ir kur 
gauti nors kokį patarnavimą. Taipgi, mes šiuomi esame pasirengę duoti 
patarnavimą pirmiaus lietuviams, negu kitiems,’uždėjom Kotelį, įtaisėm 
gerus ruimus ir geras lovas, kur svetys tikrai galčs pasilsėti, kada žuvis 
p.agaudęs ir išsimaudęs šio krašto ęžeruose tyrame vandenyj, kurių 
čion netrūksta, šitas vadinamas Oneida pavietas yra nelabai didelis, o 
ežerų randasi 212, kurie turi nemažiaus kaip 10 akrų dydžio ir yra įvai
rių žuvų, ypatingai yra daug ištrauktų didžiųjų, kaip vadina meseolong, 
po 50 svarų ir daugiaus, ir šio krašto oras nieko nesiskiria nuo Lietuvos 
krašto. Atvažiavę į Rhinelander, užeikit į NORTHWESTERN -HOTEL 
ir galite kalbėt lietuviškai. Tai yra vienintelė lietuvių įstaiga šiame 
mieste, priešais C. & N. W. dypą. Iš Chicagos traukinis išeina 5 vai. 
vakare ir pribuna 4 rytė, tai yra geriausia ant to važiuoti.

_____ \

».i4

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

18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais ..................................r—•-....... -..... $12.50

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka $2<.00
17x19 porceleno, 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- 

toją veltui. '

piimnunuiinumunnnninBij

6 kambariai Didžiausia
išmėginimui kas lietuviš-

rolių pirmiau rolių į
negu pirksit. są Chicagą.

PLAYER ROLLS;
Yra Geresni

Lietuviški Roliai su žodžiais
Pasisėjau žalia rūtą ......
Lietuva ..............................
Noriu mieko ....................
Meilė .................................
Ne dėl tavęs aš, mergelę 
Saulelė raudona ...............
Lopšinė ............ .................
Plaukia shu laivelis .........
Siuntė mane motinėlė .....
Ko liūdit, sveteliai? .........
Dovanojo ...........................
Vai aš pakirsčiau .............
šių nakcialy .................... .
Už šilingėlį .......................
Vyčių hymnas ..... ...........
Skyniau skynimėlį ......... .

WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF 
WF

' 6648
' 6649
' 6650
' 6673
’ 6673
' 6674
' 6675
' 6676
' 6677
1 6678
1 6679
' 6680
' 6681
1 6682
' 6683
1 6684
Ypatinga atida kreipiama išpildyme užsakymų iš kitų miestų.

REICHARDT PIANO CO
Milwaukee Avė., prie Paulina St 

Chicago, III.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0'0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

■.................  ' i...... i ...........

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 ligą, 
Atvažiuokite kąd

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
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 plet. 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 METAS 
F NAUJA IDĖJA

Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra- 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiusk pas 
MANtfFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas „--- ---------------------------- —

Adresas ........ .................-........ —■...

S Reumatizmas Sausgėla;

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

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padika- 
VonSs pasveikę. Preke 5Oc per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “i ALTINIS SVEL 
KATOS”, augalais gydytiea, 
kaina 50 centą. *

Justin Kulis
3269 So. Hiltlid SI. Chicago, III,

—---------- - -■ ' ...-■ ; - ________________________________________  . ............. ... -......



Subata, Gegužio 20 d., 1922

Ir 1 amsta buk kostumieriu
šio didžiausio valstijinio Banko.

Pro Šalį Einant
Komplimentai

$275,000.00
Kapitalas ir Perviršis

UNIVERSAL STATE BANKAS
YRA VEDAMAS PATYRUSIŲ 

VALDININKŲ IR DIREKTORIŲ 
Todėl yra saugiausia ir parankiausia 

Lietuvių valatijinia Bankaa
TAUPIKITE PINIGUS SAVO BANKE

PINIGUS LIETUVON
SIŲSKITE PER ŠĮ BANKĄ

Geriausiai ir greičiausiai nueina

“'Laisvė” vadina ekstra-kai- 
riuosius žioplių žiopliais, o jų 
organo “Darban. Tiesos” redak
torių Baltrušaitį — liūdnos iš
vaizdos karžygiu.

Ekstra-kairieji “(Laisvę” 
dina šlamštu, o “Vilnies 
dakciją — mekleriais.

Tokiais tai komplimentais 
draugai komunistai vieni kitus 
vaišinasi.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

GERAS PAVYZDYS

■ Tuščia tų pinigų, kad tik nosis 
.butų išlikus sveika!”

Atėjus Halsted gatvekariui 
žmogelis skįdundamasis į karų 
pribėgęs prie manęs užklausė: 
“Ar this car goes ant fcilkau- 
nės?” Aš paaiškinau jam kas 
reikėjo ir palikau 
d liktorium

Žmogelis matyt buvo

jisųj^nk^: ūsai ilgi ir kai ožio 
barzda nulėpę. Bet iš jo kal
bos buvo galima suprasti, 
kad jis yra lietuvis. -—Matęs.

yrr. jum

Pranešimai

va
re-

Nevęr aguin!

Laisviečiai su ekstra-kairiai- 
siais besiriedami tarp savęs 
stengiasi vieni kitus primesti 
menševikams.

Ant geriausių' ir greičiausių laivų

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

Ar Tamsta nori 
$1,000?

Mes sitHonie naują, systematišką taupymo 
budy — duodami jums

$1,000.00 . <
po 120 mėnesių — ir apsaugojam jūsų šei
myną nuo tolaikinio atsitikimo, jei numir
tum. — /
Rašyk, telefonuok, arbiylreipkis smulkme
niškų žinių apie musų /Taupymo, Apsaugos 
Planą. — ‘?

Mes, menševikai, pareiškia
me, kad savo partijon nepriim
sime nei vienų, nęi kitų. Kar
tą atsikratę visų tų “žioplių 
žioplei i ų.” “šlamštų,” “makle
rių” ir p., daugiau įsileisti jų 
— never again!

Galų gale pamate.
Kad Laisvė per kelis metus 

įvairiausiais budais šmeižė so
cialistus, tai visų kairiųjų bu
vo laikoma “vieninteliu darbi
ninkų laikraščiu.” Kai dabar 
tarp savęs susiėdė, tai tie patys 
kairieji nusprendė, kad Laisve 
nėra nė joks darbininkiškas 
laikraštis, o tik “šlamštas!” 
Taip garbė žlunga...

• i

Nėra toki durni.
Kodėl ekstra kairieji atmata 

Amerikos Darbininkų Partiją, 
už kurią Laisvė galvą guldo?

Mat, tos partijos programe 
nepasakyta, kokios -formos ji 
nori steigti Amerikos darbi
ninkų respubliką. Jei butų 
aiškiai (baltu ant juodo padėta, 
kad sovietinę su maskviške 
diktatūra, tai butų kas kita, 
bet Dedelės žodžiu tik pasiti
kėt tai ekstra kairieji nesą toki 
durni. -—J. S. R? i

Kiekvienų subatos rytą ir po
pietį skaitlingai lanko iniesto 
Dailės Institutą pradinių mo
kyklų vaikai. Institute yra įve
sta vaikams spęcJialės dailės pa
mokos, kurias gausiai lanko 
pradinių mokyklų vaikai. Juos 
mokina miolatieji dailės mok
slo studentai, kurie už tai 
gauna dykai sau mokslą. Vai
kams suteikiama pilnas pa
ranku mas ir priežiūra. Klasose 
taipgi yra gera tvarka. Mergi
nos mokina mergaites, o vyrai 

(—a vaikus. Piešinio lekcijos 
pirmamečiams duodamos la
bai elementari neš,'s o antra ir 
trečiamečiams sunkesnės ir 
šiek tiek supažindina juos su 
dailės istorija ir kompozidjo- 
.nis. . '

Pietų laike vaikams nereikia 
eiti pietų < miestą^ nes studen
tams ir svečiams yra! puiki val
gykla tame pačiame trobesy.

Baigus pamokas vaikai gali 
aplankyti visas galerijas, kur 
yra puikiausi paveikslai iška
binti. Vaikai lankydami dailės 
pamokas įgauna gerų įspūdžių 
ir taip prasilavina suprasti dai
lės įprasmę. ' < • ■

Patartina ir lietuviam^ leisti 
savo vaikus į tokią^ mokyklą 
vietoj duoti jiems valią lakstys, 
ti po gatves ir tvirkti.

Estetas.

MUNšAINIERl^VįARGAr.

Kampe 18-tos ir Halsted 
apie antrą valandą ryto atėjo 
gatvokaris iš 18-tos ir užsisu-

“Visų Žmonių Bankas”.

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

DR. VAITUSH, O. D.
UetMvis Aidi Specialistai

jį su kon- 
besiprovojant.’’ 

labai 
Išvaizda atrodė

D. L. K. - Vytauto mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, geg. 21 d., 1 
v. po pietų, šv. Jurgio par. svet. Vi
si nariai malonėkite laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų svarsty
mui. Bę to bus rinkimas darbininkų 
piknikui, kuris bus birželio 11.

— S. Kunevičius, nut. rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PALIKSIU GR0J1KLĮ PIANĄ 

atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
I Naujienų ofisą, num. 35.

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS t-
JEI SERGAT:

G
' PILVU, — .

ERK S A L U T A R
NETURI APETITI —

ERK S A L U T A R

A;'

G . ____________r. „ . ,
PERMAŽAI' SVEIKATOS —

GERK S A L U T A R Ą; 
DEL SUTVIRTEJIMO —

GERK S A L U T A R Ą ;
SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS’ NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 

IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS,
REIKALAUKITE APTIEKOSE, ARBA TIESIOG IŠ MUSŲ.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
*isti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti,’ atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius, Visuose ^at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus.

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

jo žmogus, o paskui jį juotlvei- 
dls. Žmogus uialoinal buvo 
taip “nusišainifi(ęsM, kad vos 
galėjo pastovėti ant kojų. 
Juodveidis pribėgęs kumšt jam 
į nosiį^jis keberipkšt aukštiel
ninkas ir užvertė '.aukštyn ko- 
jas. Ino tarpu lĮegras a leme 
iš jo 5 dol., ir paskui pasivijęs 
gatvėkflFį, vėl įšoko -ir nuva
žiavo.

/ i >■

Žmogelis šiaip ųiip atsistojo, 
apsidairė aplinkui ir pačiupinė
jęs nosį užkeikė: “Tai žiaury
bė, negana to, kad atėmė pini
gus, bet dar sumušo nosį, tai 
taip, kad net šlapia ; pasidavė.

IR JIE “ŽULIKAI.”
Ant Statestryčjo prie New 

Paris teatro ofiso štokinėjosi 
trys apdrįskę aĮ)ie 10 11 me
tų amžiau® vaikai ir vienas jų 
pavadino negražiu vardu ti-

Draugystės šv. Antano iš Padvės 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma- 
dienyj, geg. 21 d., 1 v. po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svet., S. Union 
Avė. ir 18 gat. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. — Valdyba.

...ų ♦ ♦ 1
Draugystė Tikėjimo Vilties ir Mei

lės rengia balių geg. 21 d. P. Lukoše
vičiaus svetainėj, 4531 So. Paulina £}t. 
Kviečiame publiką gausiai atsilanky
ti. — Valdyba.

Ji 
už 
ta

atsikėlus juos nuvaikė. Bet 
minutės jie sugrįžo ir yėl 
patį kartoja.' Tada ji atsisuko 
prie užpakalinių ofiso

Tuo . tarpu
Yuz

durų
pašaukti “ošetį”. 
tie vaikai tvėrėsi 
pro langelį.

Žmonės ėjusieji 
dėjo vaikus barti, 
tarpu dar aršiau pradėjo ko- 
liolis, kol pagalios atėjęs poli- 
cistas juos nuvijo.

Reikia -spėti, kad tie jauni 
vyriukai ateity bus tikri plėši
kai. — Plunksna nulužo.

pinigų

teatran pra- 
bet jie tuo

PRIGIRĖ VAIKAS,
Michael Albrėcht, 5 metų 

amžiaus, 1448 FIulwood gat., 
ketvirtadienio vakare su dviem 
savo draugėm ir dviem drau
gais nuėjo žuvauti. Jis stovėda
mas ant Chicagos upės kranto 
ties Blanche gat. paslydd\ ir 
įkrito upėn. Kadangi nebuvo 
kam gelbėti, vaikgs prigėrė.

MUNŠAINO AUKOS.
Ne veltui yra sakoma, kad 

kur munšainas svečius pasi
tinka, ten vaišės dažniausia 
tragedija užsibaigia. Štai pa
vyzdys. Du broliai, C. R. Peace 
ir J.’ S. Pėafe huėjo pas savo 
draugus į vaišes. Juodu pir
miausia pasilpo munšainu. 
Paskui iio vaišių juodu sugrį
žo į Vestibule viešbutį, (>(> W. 
Van Buren gal., ir abu krito 
ant grindų. Vienas, sako, kad 
gal dar pasveiks, bet kitas, bū
tent C. R. Rėace, 39 m. am
žiaus, mirtinai mediniu spiri
tu užsinuodijo.
r - ■. ....... .  ■... .... .... ........... '■. ■’.^rra

....Draugystės Lietuvos Gojaus mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 
21 d., 1 vai. po pietų, D. Shemaičio 
svet., kampas 18-tos ir Union gatvių. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes turi daug svarbių reikalų svar
stymui. — F. Ažusenis, rašt.

)------------
Liėtuvišica Teatrališka Draugystė 

šv. Martino laikys savo 
gegužio 21 d., 1922 m., 
parapijos svet., 1 vai. po 
nariai prašomi dalyvauti.

— J. Miickeliunas, pirm.—

susirinkimą 
Šv. Jurgio 
pietų. Visi

North Side. — Vaikų dr-jėlės “Bi
jūnėlio” draugiškas vakarėlis įvyks 
nedėlioj, geg. 21 d., 7:30 v. v. IJuo- 
sybės svet., 1822 Wab!ansia Avė. Pro
gramą išpildys patįs vaikai, o paskui 
bus smagus pasilinksminimas visiems. 
Kadangi tai bus' paskutinis vakaras šį 
sezoną, tad visi atsilankykite ir pa
matykite ką jūsų vaikučiai šią žiemą 
išmoko. — Komitetas.

Liet, švietimo Dr-jos prakalbos su 
paveiksląis bus nedėlioj, geg. 21 d., 
8 v. v. Raymond Chapellėj, 816 W. 31 
St. Bus ir dainų. Įžanga dykai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Town of Lake — Draugystė Šv. 
Veronikos rengiu pavasarinius šokius, 
nedėlioję, geg. 21 d., Tumėr Hali, 46 
ir Wood St. Visi Tovvn of Lake lie
tuviai kviečiami gausiai atsilankyti į 
šituos šokius nefs bus muzika pirmos 
klesos. *1 • Kviečia Komitetas.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
{vyks gegužės 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

RaŠt. Ant. Grebells.

. “Birutės” metin|s. susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį vakarą, geg. 17, 
bus laikomas ketvirtadienį, geg. 25, 8 
v. v., Fellovvship salėj.

Rytoj, geg. 18, Mark White salėj į- 
vyks “Birutės” generalė repeticija. 
Visi nariai būtinai atsilankykite.

—Valdyba.

Socialtefų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojąu įsigyki
te tikietų.

ERENCH LINE 
■ C0MPA6NIE B^NĖMIETRANSATLANTIOVE I

Greitįa kelionė
NEVV YORK M’EMEL

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 ........... $106.50

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

MRS. M.
WAITKIEWICZ 

Akušerka
3tl3 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prąk-v 
tikavimo 
patyrimo

turiu 
Brid- 

Gydau 
visokias moteriš
kas ligas. Kiek
viename atsitiki- 

teikiu ypatiš- 
ką prižiūrėjimą. 
Duodu patarimus 
moterims ir mer
ginoms veltui.
..........  M

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

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

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

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

, 808 West 33rd Place
arti Halsted StC4

Telephono Boulevard 1550
Ofiso vai, nuo 9 iki 9 vai. vakaro 

kasdieną.

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

J J. R. SKUTAS,
2234 Sx I^avittf St. Chicago, III. 

jr Phone Canal 5041,

PARDAVIMUI. NAMAS SU 7 
kambariais, saliunas ir 2 automobi
liams garadžius. Karšto vandenio 
šiluma, didelis kampinis lotas ir ga
liūno fixture. Lengvos išlygos.
( 31st fr Lock Sts •

ĮIEŠKO PARTNERIŲ-
GERA BIZNIŠKA PROGA

Reikia partnerio su kiek nors pini
gų, kad tapti dalyviu brokerio biz- 
nyj. Geras uždarbis geram vyrui. 
Žmogus, kokio mes norime, turi būt 
pusėtinai pamokintas ir kad mtokėtų 
lietuviškai kalbėt. ši yra stebėtina 
proga. Atsišaukime aprašykit pilnai 
apie save, arba kreipkitės ypatiš- 
kai.

MR. YOGIES,
117 North Dearbom St.

Room 709,
Chicago, 111. '

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI VAIKINAMS ŠVARUS 

kambariai ir gana daug vietos: elek
tros šviesa, telefonas, maudynė ir vi
si patogunrai gyvenime. Atsišaukite, 
3252 So. \IIalsted St., ant viršaus 
Universal\jtate Bank, 3-ios lubos. 
Phone Yarcn^ 4276.
1 RENDAI VAM BARIS INTELI- 
gentiškam vaikomi, ar augusiai mer
ginai. Kambariai dideli ir šviesus, 
gražioj vietoj, su vingis parankuinais. 
Kreipkitės:

3434 W. 65th
Tel. Republic 4876

PARENDAVOjiMUI KAM- 
barys, Šviesus, apšildomas, ir 
šiltas vanduo, ant 3-čių lubų 
iš priekio

3341 So. Auburn Avė.

S. L. A. Moterų 208 kuopa rengia 
šeimynišką vakarą nedėlioję, gegužio 
21 d., Mildos svetainėje, Halsted ir 
32ros gatvės. Pradžia 6 vai, vakare, 
šitas vakaras bus vienas iš gražiau
sių. Kviečiame norinčius pasilinks
minti atsilankyti. — Komitetas.

(Apgarsinimas)

MANDAGUMAS PRIS- 
kAitomas GY

VASČIAI.
■ —t------------------------

Mandagumas daug reiškia 
gyvenime. , Politiškame gy
venime William McKinle/o 
mandagumas buvo gana pla
čiai žinomas ir tuomi buvo 
kelias nutiestas į jo paaukš
tinimu “Manufacturers’ 
News” balandžio mėn. pažy
mi faktais, kad šiurkštumas 
nieko nepriduoda išpildo
miems sugabumams. Didie
ji industrijos žmonės, prade
dant nuo Carnegies einanti 
iki Edisono, laimėjo savo di
džiausia vietą, tik per savo 
apsiėjimą, kadangi buvo ki
tų draugais. Carnegie pa
reiškia savo autobiograpri- 
joj, kad viską laimėjęs tik 
per mandagumą. Manda
gus pardavėjas sunaikina 
kalnus, sutarpina ledą ir 
perneša nuomonę į pinigų 
ąikvotoją. Bet tankiausiai, 
kuris yra tik netoleruojan
tis, nėra atsakančiu už savo 
šiurkštumą. Priežastis vi
sai paprasta: jo viduriai vi-

Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m. 
sukaktuvių ap vaikščiojimas įvyks 
geg. 30, Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — J. Kątenas.

S. A, L. ExKareivių 1 kp. susirin
kimas įvyks pirmadienį, geg. 22 d., 
8 v. v., ExKareivių 1 kp. skaitykloj, 
4103 So. Marshfiejd Avp. Visi na
riai malonėkite butinąi susirinkti.

— Valdyba.

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

t Didžiausia Ekekiuršinas iš 
Chicagos iki Katino.

Lietuvos Maisto Bendrove 
rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iŠ pučągos j 
New York (vieh de| betėvių). 
Iš York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aąuitania iki Piliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie 
patarnaus visoj7 kelionėj'. Gali 
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

Tai bus linksma ir saugi ke
lione į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksimą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Muisto Bendrovę 
10715 Michigatl Avė., Chicago, 
Illinois. .

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

RENDON KAMBARYS VIENAM 
arba dviems vaikinant® be valgio, ar
ba su. Puikus kambarys, elektriką, 
maudyne, gera transportacija. My
linčiam tyrą orą.'

Atsišaukite: 1 i
J. M. ' '

4511 Archer Avė.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
ALEKSANDRA GIEDRAITIS, įie

ško brolio Kazimiero Giedraičio, Švo- 
gerio Juozo Garkausko ir draugo Ka
zimiero Genio. Malonės atsišaukti, 
nes Al. Giedraičio laiškas randasi 
Naujienų Administracijoj. Giedrai
čio antrašas yra sekamas: Wilno, ui. 
Wielka 76, Hotel Rzymski, Aleksan- 
der Giedraitis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui naujų vilnonių 
atkarpų.

H. JACOBSON
c 640 W. 144h St.

REIKIA 6 MOTERŲ RINK- 
ti skudurus. Ateikite paneilelio 
fytą dirbti.

HRRY DRAY į
1447 Bluc Island Avė.

REIKALINGA STENOGRAFĖį 
real estate ofisą. Geistina, kad bu
tų dirbusi real estate ofise. Tuojaus 
kreipkitės pas

. FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Telefonas Lafayettp 6276.

UI s
ital

per

or.
Mos

828

jimas
maliuose

35th Pi.
ir prižiurė- 

0 dienų nor- 
atsitikimuose

* TURITE PROGĄ
Pirkti morgečius arba namą. 

Parsiduoda mūrinis namas 4 pagy
venimų augštu beismantu prie 
Union Avė., Bridgeporte.

Antras, parsiduoda naujas mū
rinis namas, elektros šviesos, va
nos ir kiti visi naujausios mados j 
įtaisymai, geroje apielinkėje. Par
davimo priežastis yra labai svarbi, 
kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 South Halsted Street, 

........................ .........................>-------

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų 

kirpijųo, dėžaininimo etc., mokina 
me pigiai.. z

< Tailors School
1707 W. Division St.

Tel. Yards 1311
J. HERTMANAVICZIUS,

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

?0-tį Biznyje
ATLIEKA j

Notariališkus Darbus,
Insurance,

Real Estate,
Paskolas.

J. P. WAITCHES
LAWYĖR Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096
Vakarais: 10736 S. Wabasb A?p.

Tel.: Pullman 6377.

ORKESTRĄ--BENĄ
Parūpina viiokiema 

reikalania

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2537

PRANEŠIMAS

Norime pranešti daugybei savo 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South1415 Šo. Halsted St 
lalstod St.

Dabai' turime visiškai naujutį sta
tą, vyrams ir vaikinams drapanų už 
abai prieinamą kainą. Mielai už- 

kviečiaine jus ir jaučiamės, ičad: ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio' 
13 d. Du Įėjijnai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.

APSIVEOIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės; nuo 28 iki 38 m. 
amžiaus. Eguį'našlys 35 m. ir turiu 
vieną mergaitę. 8'Z- metų. Su laiš
kų, malonėkit prisiųsti savo paveiks
lą. A. Laurinaitis, 318 Franklin St., 
Port Washington, Wis.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos ne jaunesnės 20 metų. Aš esu

5R1 neveikia. Nesmagumai, pasiturintis ir turiu savo biznį. Res- 
pražusta taip greitai, kaip tauraciją. Merginos norinčios gauti

* L I rv/'bi’o arcifiaiilrirn

greitai viduriai bus atitaisy
ta, o Trinerio Kartusis Vy
nas yra geriausia pagelba 
įergalėti tą blogą tempera
tūrą. Jis išvalo vidurius,

Į gerą vyrą, atsišaukite ypatiškai ar 
per liašką.

J. NAVICKAS, 
Restaurant and Lunch Room 

3343 Broadvvay, 
Chicago, III.

sugrąžina apetitą ir •pataiso. jiE§kau apsivedimui mer- 
‘nervus. Laikykite Trinerio ( ginos, turi būt nesenesnė kaip 25 me- 
Kratųjį Vyną visuomet ant anižiaus- aš esu 25 metų am- 

, . 7 .. v. n. ziaus ir geras am*atnunkas. Sykiurankų, pirk ji šiandien pas, su laišku prisiuskite ir savo pa- 
savo vaistininką, arba vai&- Yeiks1*- Paveiksią užlaikysiu slaptai 

i _. ir ant pareikalavimo gražinsiu. W. b.tų pardavėją. p., 1614 W. 46th St., Chicago, 111.

REIKIA JAUNŲ MOTERŲ DIRB- 
tuvės darbui — apt punch press ir 
kiek press — prityrusių pagelbinin- 
kių . Dięninę mokestį mokėsime, ku
liai mokinsitės.
cassady-fairbAnk mfg. co..

612£ So. La Šalie St.

REIKIA DVIEJŲ LIETU VAIČIŲ 
baigusių granrrrtar schooĮ/mokintis už 
slauges (nurse)./ Uniformos ir kny
gos, valgis ų- kambaris; $5 j mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
, •• 828 W. 35th PI.
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REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKĮJ PARDAVIMUI PARDAVIMUI
, r

NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

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

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

.PAPRASTŲ DARBININKŲ
REIKIA PAPRASTŲ

DARBININKŲ
IR PAGELBININKŲ PRIE 
MAŠINŲ NUO ŠMOTŲ

PARDUOSIU bučernę ir gro- 
sernę, arba mainysiu ant auto
mobilio.

704 W. 69th St.

’• PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namais, 10 šeimynų. Rendos 
$2,628 į metus, 
namą kainą, 
biznį.

1957 Canalport Avė.

3 
neša 

Parduosiu už priei- 
Savininkas eina į kitą

NAMAI-ŽEME, NAMAI-ŽEME«

REIKIA ŠVARIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI PRIE KILBA- 
S1NIŲ ŽARNŲ. NUOLATINIS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. 
Kreipkitės . į superintendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1016-26 W. 36th St.

DARBUI k
PATYRIMAS NEREIKA
LINGAIS. KREIPKITĖS:

THE ACME STEEL GOODS
COMPANY, 

130-th and Indiana Avė.
Riverdale, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 
rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi
giau. Vieta visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo važiuoju Lietuvon, 
pasiskubinkite pasinaudoti proga.

Atsišaukite:
1400 So. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, Biz
nis išdirbtas, geroj vietoj, lietuvių ir 
kiti; mažų tautų apgyventa, 1632 W. 
46th St. Taipgi ir medinis namas 
Brighton Parke, parduosiu pigiai, pir
kėjas gali pirkti nors ir mažai pini
gų turėdamas,

1632 W. 46th St.

BARGENA1! B ARGENA1!
Pardavimui 6 pagyvenimų ,po G 

kambarius namas. South Side, labai 
puikioj vietoj. Rendos neša $390.00 
į mėnesį. Kaina $20,000.00. Įmokėt 
reikia $6,000.00, likusius ant lengvų 
išlygų. >

6 pagyvenimų po 8 kambarius mū
rinis namas. Rendos neša $450.00; 
kaina $26,000.00. Morgečius $17,000.

IR

RAKANDAI
REIKIA MEROJNU I Core Room 

darbui . South Side dirbtuve, 15-ta 
ir Canal gatves.

Employment Dept.
CRANE CO., . * 

40th St. & So. Kedzie Avc.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, gerame stovyje. Galima 
piikti 
duosiu 
duoti.

gerame stovyje, 
atskirai, ar visus sykiu, 
pigiai, nes reikia greit

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
grosernė, su gerais įtaisymais, 5 kam
bariai dėl gyvenimo, biznis getai iš
dirbtas per 11 metų, lietuvių ir len
kų apgyventa vieta. Jeigu kas norės 
galės piikti su namu. Namas me
dinis, 4 flatai be biznio, didelis skie
pas, garadžius, elektriką, gas^i, van- 
nos visas gerame stovyje, rendos ne
ša $95.00. Parduosiu viską už priei
namą kainąs Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Kreipkitės: 4533 So. 
Ilcrmitagc Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
saliunas su 5 pragyvenimui 
kambariais ir lysas sykiu.

3225 So. Halsted St.

2-jų pagyvenimų, 4 ir 5 kambariai 
mūrinis namas, Cicero. Bargenas 
$5,900.00.

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures arti teatro. Biznis iš
dirbtas. Pigi renda tirštai ap
gyventa vieta. 397 Kensington 
Avc., Kensington, III. u

Namas su bizniu Cicero, labai geroj 
vietoj; du pagyvenimui ir saliunas su 
svetaine. Turi būt parduotas į trum
pą laiką, arba mainysiu ant gero na
mo. Norinti mainyti ar pirkti, atsi
šaukite į trumpą laiką.

Naujos mados mūrinis namas 2-jų 
pagyvenimų, 5 ir 6 kambarių, aukš
tas skiepas, 30 pėdų lotas. Kaina 
$7,800.00.

REIKIA TIK .PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierų. Darbo va
landos nuo 7 ryto iki 5 po pietų kas
dieną išimant subatą iki 1 po pietų. 
Kitokios neatsišaukit, tik patyrusios. 
Gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO. 
.2261 So. Union Avė.

REIKALINGA inteligentiška 
moteris švelniai apsiredžiusį, 
darbai ant visados, į didelį 
South Side Banką.

Atsišaukite raštiškai į Nau
jienas num. 37.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

lURiDAVlMUI 5 KAMBA- 
rių namas. Prie namo 2 lotai, 
dvi barnčs, viena karve, 12 
vištų. Kaina $2,900 cash.

5529 S. Kildare Avc.

NEPRALEISKITE PROGOS
Pardavimui 6 pag. mūrinis namas, 

tdsas geram- padėjime. Rendos ne
ša $972.00 į metus. Kaina tik 
$7,500. Įmokėt $1,500, o kitus iš 
randų išmokėsite.

Pardavimui 2 pag. mūrinis namas 
Brighton Parke su gerais ištaisymais 
5 ir 6 kambarių už $6,800.

Pardavimui 2 pag. naujas mūrinis 
namas po 6 kambarius, viskas kieto 
m-odžio su naujos mados gerais ištai
symais; elektriką, maudyklos, kny
goms šėpos, dideliais veidrodžiais 
(zerkolais) ir tt. Su’dideliu cemen- 
tuętu beismantu, skalbykloms ir ki
tais parankumais, lotas didelis 30x 
125. Taipgi su geru garaužium. Na
mas vertas $11,000. , Savininkas tu
ri greitai parduoti už $9,500. Randa
si geroj vietoj arti gražaus parko.

Pardavimui arba ant išmainymo 
Wisconsin bizniavus nam-as su bizniu, 
vienatinis tik biznis visam miestely
je, arti prie geležinkelio stoties. Biz
nis dabar yra saliunas ir taip smul
kių daiktų krautuve ir gasolino sto
tis. Pelno lieka ant mėnesio apie 
$500.00. Taipgi prie minėtos vietos 
priklauso daug žemės, žmogus gali 
biznį laikyti ir kartu farmeriauti. 
Vieta verta $10,000. Savininkas turi 
išvažiuoti, / tai parduos už $7,000. 
Įmokėti n6rs $2,000, o kiti ant mort- 
geČių. /

Atsišaukite pas:
J. SINKUS, 

8301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nis namas ant pilto fundamento, 4 ir 
2 puikus kambariai ant pirmų lubų, 
6 gražus kambariai ant 2 lubų, arti 
Gage Parko ir mokyklų. Parduosiu 
už prieinamą kainą iš priežasties 
biznio. Pamatykit pirmiau šią pui
kią apielinkę. John Grandits, 5340 
S. Campbell Avė.

4 PARDAVIMUI 2 LOTAI, KAMPI- 
niai; 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.
—. • ......................... -"t I .

MORTGEClAl -PASKOLOS
par-

partpardavimo, nesutikimas

STOGKAI-SEROS
PERKAME ŠĖRUS

skaičius.

NAMAI-ZEME

už

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI

kito

CO.,

PARDAVIMUI' 7 sėdynių la-įGera vieta bučernei, — taipgi caisių

telefonas.

i

PARDAVIMUI t

LEVESKIO MOKYKLAt)

Cicero, III.

3401 So. Halsted St. 
3-os lubos, užpakalis

negu 
pirmas 

pagal

mūrinis 
karštu 

šviesos, 
2 karų

ną- 
ne- 
Šv.

3255 So. Halsted St.
Jewelry Store, 

Klem. Widzes

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

pany tvartu.
Klauskit M r. Blakely.

122 E. 105 St., 
Roseland, III.

SU 
show

Par- 
ant

ir daržovių krautuvei.
1056 West Marųuette Rd.

dalykų. Prirengia prie 
J visas augštesniasiaa

Dienomis: nuo 9:00 ry-

dow 1 tono, kaip naujas $475. cash ar 
išmokėjimais. Atdara nedėliomis ir 
vakarais, 30 North Curtis St.

po 6 
karšio 

elektra,

PARDAVIMUI PALOS PARKE 
išfurnišiuoti arba nelabai puikus 7 
kambarių namas; lotas 165x300, prie 
W. 86th Avė. ir 123rd St.

M R. PIERCE.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatesen, prie bulvaro, ant kanpo. 

■ Labai gražus pagyvenimui kambariai.

NELSON LE MOON
2tonų express body 1920, motoras 

numerio pirmo padėjimo- $750; Repu-

2-jų pagyvenimų- medinis namas po
5 kambarius. Kaina $4,600.00.

PARDAVIMUI 6 KAMRA-

W. C
4837 W. 14th St.,

MURI-
4 dide- 

gasas, 
viškai,

Pirmutinis atsišaukusis

parduodame
išdirbimo

cash ir
Jeigu manai»

PARSIDUODA APTIEKA 
-giai. Labai gera proga, kas

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė lietuvių kolonijoj. Biznis 
gerai išdirbtdsj per, daug metų. Par
duodu arba mainau ant gę’’o namo, 
pietinėj dalyj Ųhicagos, Kreiptis pas

PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- 
liuno. Biznis išdirbtas, pigi renda, 
Y pa kambariai dėl pagyevnimo. Prie
žastis 
nerių.

didelių 
biznis 20 metų senas. 

Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes iš
važiuoju Lietuvon.

1458 W. 15th St.

Galite išmokėti mėnesiniais mokes- 
notas ir

PARDAVIMUI SALIUNAS, Vi
sokių tautų kolonijoj, prie 
dirbtuvių;

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

ir 
nau- . 
ant ■

z^RtYERSTI ŪMAI PARDUOTI 
/Vėliausios mados seklyčios setą, di-j 
ning ir bet room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ir paveiks
lus. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos ’ 
lubos.

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

3328 So. Halsted St.

u REIKIA APSIŠVIETUSIU VYRO tą atskirai, 
ar moters, i 
knygos orderius. Book of Knowledge 
Vėliausia ir geriausia kūdikių Ency 
klopedija. The Thos. J. Cale Co., 
Room 1708, 80 E. Jackson Blvd.

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario 
setai, grojlklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario ■''setas, 2 mieg- 
kambario seai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo- 

Galinva matyt subatoj ir

PARDAVIMUI STORAS VYRIŠ- 
kų, moteriškų ir vaikų aprėdalų, la
bai geroje vietoje ir biznis išdirbtas 
per ilgus metus —• pardavimo prieža
stis, nesveikata.

3354 So. Halsted St.

PARDAVIMŪI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, lietuvių ir kitų mažų tau
ri; apgyventa. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Pardavimo priežast 
patirsite ant vietos, *,

4511 So. Hermitage Avė.

FA I UI M VIM UI čIWElR Y K Ų 
taisymo Finisli arklio Į)a- 
jiegos mašina. S. A. C. clcctric 
Pigiai., kadangi apleidžiu Chi
cago. 2417 S. Oaklcy Avė.

GERA LAIMĖ LIETUVIUS
Parsiduoda saliunas prie pat dide

lio Wilson Co., ir kitų didelių stock 
yardų vartų. Norintieji padaryti ge
rų pinigų, skubėkit pirkti; noriu par
duoti į trumpą laiką ir už labai pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo 
du bizniai — vienas* negaliu apžiū
rėti. Čia nereikia laukti kostumerio 
kaip kitur. Čia tik norėk dirbti — 
saliunas pilnas visada. Malonėki; 
kreiptis prie J. Miliauskio, 4107 So. 
Ashland Avė. arba 1730 S. Union Av. 
Tel. Canal 4968.

Taipgi, turime daug namų Cicero 
rpielinkėj, geriausiose vietose. No- 
jintieji pirkti, pafrduoti* ar mainyti 
kreipkitės prie musų.

GRANT WORKS REAL ESTATE 
4917 West 14th St., Cicero, III.

J. Kimbark, L. Shvegzda, 
Tel. Cicero 6723

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%

PARDAVIMUI pigiai beveik 
nauji vargonai, mažai vartoti.

gražiai atrodančių rinkti nedėlioj visų dięną, 704 So. Indepen- kam reikia pasinaudokit proga., 
rius. Book of Knowledgc. dence Blvd. - I 3303 S. Morgan St.
geriausia kūdikiu Encv------------------ -------------------------------- I r_ ______ ___

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DARBININKŲ 
PAPRASTŲ 

DARBININKŲ 
IR PAGELBININKŲ PRIE 

MAŠINŲ NUO ŠMOTŲ 
DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. KREIPKITĖS: 

THE ACME STEEL GOODS 
COMPANY 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI MAŽAI VARTOTI 
rakandai ,už labai žemą kainą. Par-I 
davimo priežastis — turiu apleisti lyiHO drabužių sapa. 
miestą.

Atsišaukite:
2121 W. 23rd PI.

2-ros lubos

PARDAVIMUI siuvimo ir vjv- 
Victa iš- 

Parduosiu 
St. Arti

dirbta per 10 metų, 
pigiai. 748 W. 79th 
Halsted St.

PARDAVIMUI FARMA
Vienam,- kuris mano eiti ant far

mos gyventi, geriausia proga.' Savi
ninkas išsikraustė į Chicago, todėl 
parduos, labai pigiai —.ant išmokėji
mo . 351 akelių Erie paviete, New 
Yorko valstijoj, 30 m-ylių nuo miesto 
Buffalo. Gera žeme, austų dratų 
tyora, 70 akerių puikaus miško, geri 
budinkai. 70 avių, 7 karvės, 6 ark
liai ir vištos, j. Viskas užsėta ir par
duodama kartui. .-.Kaina greitam par- 
dabimui $15,000.00, mažiau 
$45.00 už akerį. Už viską, 
įmokėjimas $5,000(; likusius 
pirkėjo norą.

M R. ACCOLA, 
Chandler Hildreth Co., 
56 W. Washington St. 

Tel. Ceptral 5151

PARDAVIMUI BRIDGEPORTO 
apielinkėje 3 aukštų muro namas 3 
fl. po 6 kambarius, elektra, gazas, 
cimcntuotas basementas ir garadžius 
dėl 3 karų, elektra ir vanduo gara- 
džiui. Rendos neša $95 į mėnesį, kai
na $7,900, galima pirkti su mažu 
įmokėjimu

3jų aukštų muro namas 6šių pagy- 
venimt; po 4 kamb., gazas ir toiletai. 
Rendos neša $93.00 į mėnesį. Kaina 
$7,700.00, galima pirkti su mažai pf-

t2jų aukštų puse medžio puse muro 
namas 4jų pagyvėnimų po 4 kamba
rius, gazas ir toiletai. Rendos neša 
$42.00 į mėnesį. Kaina $3,250.00.

3-jų aukštų muro nam-as ant 2jų lo
tų 6 pagyvenimų po 4 kamb., elektra 
gazas ir toiletai ir maudynės, stove 
heat, labai geroj vietoj, 73 ir Elise 
Avė. Rendos neša $1^0f į mėnesį, 
kaina $16,000.00, įmokėt $3,000.00, li
kusius rendos išmokės; atsišaukit į 
ofisą:

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

Klauskit Ed. Bakševič

TOLI IR ARTI
Farmas mainysiu ant miesto pra- 

pertės. Nėra skirtumo kokia butų, 
bet kad tik savininkas yra, arba par
duosiu už mažus pinigus. Farmos 
yra arti Chicagos, prie gerų vande
nų, kur galima žuvauti. Žemė ge
ra visokiems javams; budinkai nau
ji, gyvuliai jauni: raguoti, plaukuoti 
ir plunksnuoti — didelis 
liaukai apsėti, arti parkų, kur chieA- 
giečiai kasdien balevoja. Viena 16% 
a. 70 akerių (tik ne agentas). Atsi
šaukite

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ MU- 
rinė bungalow; garo Šiluma, elektros 
šviesa, 2 lotai, mūrinis garadžius. 
Randasi smarkiai augančioj apielin- 
kėj; 10 minutų iki gatvekarių linijos 
Kaina $5,200.00, 10704 Albany Avė. 
Mt.Greenwood, III. Savininkas C. E. 
Van slyke.

CO 
Street

čiais. Perkame bondsus 
kontraktus.

LOUIS STERN & 
5 North La Šalie 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

Atpiiksime sekančių bendrovių Se
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 

savo Šerus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St

PARDAVIMU! AUTOMOBILIUS _____
Briscoe 5 pasažierių, 1920 modelio, K. Walaitis7 3303 So. Auburn Avė., 
viskas gerame stovyj, atrodo gerai. Tel. Boulevard 9255.
Geri tajeriav ir vienas extra. Mašina ■ ____________ I___________________
nauja kaštuoja 18 šimtų, parduosiu! PARDAVIMUI KELETAS LENG- 
pigiai arba sutinku mainvti ant 5^vų, vieno arklio vežimu, pirmiau var- 
nasnžierių Fordo ąrba Ford SedanJtotų express companijų. Kreipkitės 
Kreipkitės arba telefonuokite. -4630*prie American Railway Express Com- 
So. Ashland Avė. Phone Yards 6O79.;pany tvartu. 538 iki 575 Sebor St.

KAS NORITE?
Kas norite turėti gera, drūtą ir pi

giai nupirktą automobilių, tegul krei
piasi pas mn<v

DARBININKŲ REIKIA PRIE GA- 
ru varomo kąstuvo-lopetos. 35c. į 
vai. 10 valandų darbo diena. Gerai, 
valgis ir miegas — $6.00 į savaitę.

CONSUMERS CO., 
Quarry Mc Cook ,111.

11EIKA LTN GAS BUCERIS, 
suprantantis savo darbą. Atsi
šaukite 6-ta vai. vakare.

NEMUNO KOOPERACIJA 
2256 W. 24 St.

Mės perkame, 
mainome visokio 
jus ir’ senus už 
lengvų išmokėjimų, 
pirt automobilių tai pirma pamatyk 
mus, o busi užganėdintas. < 
BRIDGEPORT AUTO SALES 

3207-3209 So Halsted St., 
Phone Boulevard 0261

DIRŽŲ PIESKUOTOJŲ REI
KIA. KREIPKITĖS:

(’dREAT NORTHERN OHAIR 
COMPANY,

2500 Ogden Avė.

REIKIA darbininkų į steel- 
yard. $4 į dieną. Atsišaukite. 
CONCRETE & ENGINEERING

COMPANY, \
1926 S. 52 Avė., Cicero, III.

REIKIA paparastų darbinin
kų į geležies atmatų kiemų. Ge
ra alga. Kreipkis.

SAM COHEN & SON, 
52nd Avė. & 16th St.

ATSAKANTIS VYRAS
Suorganizavimui lietuviškos parda

vinėjimo organizacijos bankinėj in- 
staigoj, per kurią depozitai imtų Še
rais banko pelną. Nereikia jieškot 
accountų arba denozitorių. Vyras 
gerai užsilaikantis, kuris gali priduot 
gerus paliudijimus ir gerai angliškai, 
s*u tokiuo bus tariamasi. ši proga 
visą amžj neatsikartns, kokia yra siū
loma teisingam vyrui. Matykit

MR. BARR. banko headųuoorteryj 
3935 West Madison St.

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ. KREIPKITĖS: 
GREAT NORTHERN CHATR 

•COMPANY 
2500 Ogden Avė.

-

PARDAVIMUI DEKERNĖ.
Su gerais įtaisymais. Norin
tiems pirkti gera proga. Turi 
Imli parduota į trumpą laika. 
Atsišaukite.

Phone Yards 2160.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų 

kambarius mūrinis namas: 
vandenio šiluma,, maudynės, 
cementuotas skiepas, — viskąg pagal 
šių dienų reikalavimus įtaisymai. Na
mas beveik naująją, Randasi netoli 
Brighton Parko. Randos neša $90 į 
mėnesį. Galima gauti $100 sfa vir
šum į mėnesį. Kaina tik $8,700’. 
Įmokėt reikia $3,000, kitus palikti 
rendoms. 
laimės.

EXTRA DIDELIS BARGENAS: 
pardavimui 2 pragyvenimų, namas. 
Randos neša $60.00, savininkas grei
tu laiku išvažiuoja,iąpt famų. Kas 
pirmas, tas gau.s <li4elį bąrgeną. 

1437 So. 49th Avc.
Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI DVIEJŲ PAGYVE- 
nimų medinis namas, 4 ir 4 kamba
riai, klosetai, maudynės, šiltas van
duo. Viskas pirmos klesos padėji
me. Parduosiu pigiai, tiktai už 
$3,100. Norintieji įsigyti puikų na
mą pasiskubinkit. Galite matyti, su- 
batom po piętų ir ,nedėlioj visą dieną. 
621 W. 48th St., antras augštas, savi
ninkas, ne agentas.

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

PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 
sąlygoms 2 flatų, po 5 kambarius na
mas; 2 flatai po 4 kambarius, apačio
je gyvenimėli kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace St. Phone 
Boulevard 8979.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

......h'' VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
šymo dirbtuvė. Darbo užtektinai. 
Parduodu sykiu 2 Aukštų namą su 
krautuve. Užpakalyj garadžius su 
pagyvenimu. Parduosiu visai pigiai 
— važiuoju Lietuvon. 3012 W. lllth 
St, Mt. Greenwood, III., netoli šv. 
Kazimiero kapinių.

PI-
--     It ♦» "T - r - V* *■ f riO j 1 

blic 1 tono, kaip naujas $550; auto pirkti aptieka. Parduosiu wholesale 
car, geramo padėjime $275; Maxwell ( kaina, apruckuojant tavorą. Rašy- 
1 tono 1919. $125 Ford puikios išžiu- kitę dėl pilnų informacijų Box 36, 
ros $175; White 3^ tonų $800; San- Naujienos.

mozinas automobilius — tin
kantis graboriui.

642 W. 18th St.

PARDAVIMUI automobilių 
taisymo *šapa, pilnai įrengta, t 
12 pasažierinių automobilių. 
Gerai įrengtas biznis.

6829* So. Ashland Avc.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
7nių sėdynių Reo, gerame stovyje 
automobilius. Parduosiu arba 'mai
nysiu ant mažesnio.

Atsišaukite kasdieną po pietų 
8121-27 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BARBERĖ 
Smis krėslais: naujas cigarų 
cases ir su visais intaisymais. Geroj 
vietoj, tirštai lietuvių apgyvento;, 
prie So. Ralsted St. arti 33-ios gat
ves. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės, Goo. Petkus, Renl Estate. Loans 
& Insurance 3402 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
likatesen ir kendžiu krautuvė. Ge
rai biznis eina, skersai didelės mo
kyklos. Turi būt pigiai parduota — 
svarbi priežastis.

5528 So. Morgan St.

KAS NORIT GERĄ NAMA PIGIAI 
Su trims lotais šalę namo, 2 pagy

venimai po 5 kambarius, muro na
mas, maudynės, elektra, cimentuotas 
skiepas, viskas pagal šių diepų rei
kalavimus įtaisyta. Nam-as naujas. 
Randasi South Side, 54th St. netoli 
Gage parko. Vieta gyvenimui kaip 
rojus. Kaina su lotais tik $10,800. 
Įmokėta reikia $3,500. Kiekvienas lo
tas ten kainuoja po $l,2OO7^ai galima 
suprast, kad ten yra bargenas. Pasi- 
skubinkit kas norit geros progos.'

J. NAMON, 
808 W. 33 Place, ajti Halsted 

f------------------- ;-----------------------------
PARDAVIMUI VISAI PIGIAI 

abai puikus 5 kambarių medinis na
mas su dviems lotais, visokiais me
džiais apaugusiais iy krūmais; prie 
tam yra didelė baimė, kur galima 
laikyti karve, kiaulių ir visokių 
miniu paukščių. Namas randasi 
;oli didelio Marouette Parko prie 
Kazim-ero vienuolyno.

Atsišaukite pas savininką. 
JOS. KABELIS, 

6828 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI NAUJAS 
nis namas 2 pagyvenimų po 
liūs kambarius: elektriką, 
maudynės, cemento skiepas, 
rendos $60.00, kaina $8,500.

8 aukštų m-ur6 namas 6 pagyveni
mų po 4 kambarius, randos $81.00, 
caina $8.000. Reikia įmokėti $2,000, 
ikusius kaip rendoms. Klauskit A. 

VVayčulis, 3303 So. Aubum Avė. Tel. 
Boulevard 9255.

AR GALI PADARYT GERIAU?!!
2812 Union Avė. 2 aukštų mūras ir 

medis su skiepu; 5 pragyvenimai; 
rendos $58.50 į menesį. Kaina $3,750 
:— lengvi išmokėjimai.

2429 Archer Avė. 2 aukštų medinis 
namas, krautuvė ir 4 kambliai ant 
pirmų lubų su 7 kambarių flatu vir
šui. Gera vieta barberiui. Kaina 
tik $3,500.00.

WINT0N & NARTEN, 
,6507 So. Halsted St.

PARDAVIMUI CHICAGO LAWN 
3 kambarių stuba ir garadžius užpa
kalyj. Vaisinių ir šiaip medžių bar
žas tvora aptevrt'as. Ištaisytos gat
vės ir išmokėtos. Lotas ,37^x125 
pėdų. Gasas, elektra, 
<aina $2,250. Namieie po 6 vai. va

kare, visa dieną nedėlioj — 3741 W. 
61st St. Tel. Prospect 8782.

SALIŪNUI fixtures
Pilnas setas 2,000' nėdų ofiso per

tvarų; 50 sectional Ice Box’ų; 500 
stalų už bile kainą.

J. KRAUS,
918 W. Madison Stieet,

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
)o 5 ir 6 kambarius namas: aržuolo 
;rimingai: elektra, maudynės, cemen5- 
tuotas sklenas ir viskas ištinkavota 
nagai šių dienų madą. Iš priežasties 
igos, esu priverstas parduoti už že

mą kainą $7,200. Kreipkitės prie sa
vininko: Frank Palosky, 5046 S. Ko- 
in Avė., — 100 pėdų į šiaurius nuo 

Archer Avė.

f _______________ ■

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ 6 
Tahj muito namas. Rendos ne

ša $82.0Q į menesį. Kaina 
$6,300.00.
1625 and 1627 S. Jeifferson St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj: viršuj saliuno kriaučių ša- 
pa — pačiam viduryj miestelio. Vier 
ta idirbta per daugelį metų, 
davimo priežastis — važiuoju 
armų.

PARDAVIMUI 60 AKERIŲ FAR- 
ma S. W. nuo Ix;mont, gražioj vietoj: 
3 geri arkliai, 5 karvės ii’ taip viso
kiu gyvulių ir paukščių; geri budin
tai, 7 kambarių stuba, dailus sodas, 
viskas užsėta, netoli mokyklos arti 
miestas. Viskas yra, kas tik prie 
ūkės reikalinga. Agentų nėra. M r. 
Wm. Yusky, Savininkas, R. F. D. 
Lemont, III.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
akmeninis fundamentas. Lotas 37 
125 įėdas, geras tvartas, viena kar
vė ir* vištos.'

Atsišaukite:
3709 W. 54th St. 

Chicago, III.

---------------------------------------------- PARiDAVIMiUI saliunas, ge- 
tai čeverykų taisymo dirbtuvė. Ne-į10! V1( u tuvių ir anolų ap
mokantį išmokinsiu darbą. Renda' gyventoj. Parduosiu pigiai, 
pigi lysas ant 3 metų. Atsišaukite išvažiuoju j Lietuvą. At- 
greit, nes važiuoju ; Lietuvą, 10703 . .. , L, TT-. £ .
So. State St., Tel. Pullman 4699. Slšauklle, 3631 S. Union Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
farma Mich. valstijoje su visais pa
dargais ir gyvuliais. Žemės vra 80 
akru — dirbnmns 3° ak., miško 30 
ak. ir tt. Skersai farma teka unė. 
Farma jau apsėta javais ir visa ūkė 
sutvarkyta ir .apžiūrėta tinkamai. Del 
platesnių informacijų malonėkite 
kreiptis ypatiškai nuo 6 vai. vakaro 
ir nedėliomis1 visą diena sekamu ant
rašu: Peter Andruškevičius, 4403 So. 
Wood St.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas po 6 kambarius su 
moderniškais įrengimais: elektra va
nos ir telefonas; taip pat randasi ir 
du pečiai pardavimui, kukninis ir šil
domas. Turi būt parduoti į trumpą 
aiką. Gera proga. Kreipkitės:

3750 So. Union Avė., 1-os lubos.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS VISOJE 
CHICAGOJE 

Pardavimui 2 pagyvenimų 
namas, po 7 ir 8 kambarius, 
vandeniu šildomi, elektros 
vanos, mūrinis garadžius dėl 
užpakaly; randos neša $150 į mėnesį. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
U>to, bučernes, grosernės ar kitokio 
biznio. Kreipkitės pas, Frank G. Lu
cas. 4116 Archer Avė., Tel. Lafayette 
6276.

NAUDOKITĖS PROGA.
Pardavimui 4 pagyvenimų namas, 

po 4 kambarius, visi naujausios m*ar 
dos įtaisymai, ir labai geroje apielin- 
kėje. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant mažesnio namo ar bučernes. 
Atsišaukite greitu laiku, kas pirmas 
tas laimės, nes turi būti parduotas 
šią savaitę. Frank G. Lucas, 4116 
Archer Avė.

$750 NUPIRKS 2 FLATŲ NAMĄ. 
Visi likusieji išmokami rendomis, 
3709-21 S. Paulina St., netoli Mc- 
Kinley Park. Kaina numušta $3,000 
žemiau tikrojo kainavimo.

3 nauji modemiški, gerai budavoti 
2 flatų namai kiekvienas pb 5 kam
barius. Šviesus kambariai ir antauk- 
štis. Elektra, maudynės, kietmedis, 
skiepas. Patik mane 3709 S. Pau
lina St., nedėlioj nuo 2 iki 5 po pie
tų. E. J. Batten, 118 N. La Šalie St. 
Tel. Main 2213.

BARBENĄS
2 flatų mūras — 6-6 kambariai, 

toiletai, maudynės, gasas, elektros 
šviesa. Geri porčiai ir skiepas. Ge
rame padėjime. Lengvi išmokėjimai 
$4,800.00. ■

3747 Wentworth Avė.

J PARDAVIMUI NAMAS IR LO- 
[tas 5 pragyvenimą;. • Gęras ir toile- 
tas vidui. Namas randasi geroj vie
toj, rendos neša $62-.00 į mėnesį. Kai
na $6,500.

JOHN HURAK, 
2080 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 2 NAMAI PO 3 
pagyvenimus, po 5 kambarius; na
mai 5 metų senumo. įtaisyti nagai 
vėlinusios m<ados: elektra, maudynės 
ir visi parankumai. Rendos $71.00 į rių stuba 60 pėdą priekis. $600 
mėnesiui. Kaina $S,500. Jokantas jm^Į likusius $20 i mėnesį 
Bros., 4138 Archer Ąve., Telefonas | \ 1
Lafayette 7674. 1 S. Kildare Avė.

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

Musų sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmoklnam’ 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 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
vjsoklo išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama t angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typ*writing. pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinls 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos 
kvotimų 
mokyklas.
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokiną lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




