
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America 
_ _ IMI——M—nnT~^~~~*^~***~*~*~~***~*~T**llrf™**MI

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neiva

Published by the Lithuanian Neivs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

TelepK'r? Rooseoelt 8500‘

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. IX.

Vokietija priims talki= 
ninku reikalavimus
Daug žuvo eksplozijose

I ...................................

Nepaliauja kaltinę gen. prokurorą

Vokietijos atsakymas bu 
siųs patenkinantis,

Daugherty prisipažįsta 
gavęs $4,000.

Entored as second Class Matter Mareh 7, 1914, at the 
under the Act of Mareh 8, Ji

Chicago, III., Pancdelis, Gegužio-May 29 d., 1922

Paleido už kauciją.
angliakasį.

Penkių savaičių byla užsibai
gė angliakasių laimėjimą. ,

CHICAGė 
votojų 
dcr ir gaso

Namų

Priimsiantj kontribucijos ko
misijos reikalavimus. Europa 
vėl įeisianti į normalumo vėžes

Generalinį prokurorą kaltina
ma, kad jis sekiojęs sau nepa

tinkamus kongresmanus.
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Lietuvos žinios

ir ekonominiuose daly- 
į normalumo vėžes — 
kartą po užsibaigžmo

atsakymą į 
Atsakymas 

reikalavimų, 
ir Belgija

teisman 
i

vado- 
už 

daug 
kad

CHARLESTOWN, W. Va., 
geg. 28. — VVilliam Blizzard, 
kaltinamas valstijos išdavystė
je, 'tapo jury vakar išteisintais. 
Jis buvo teisinimas sąryšy j su 
pareitais metais buvusiu West 
Virgipijos^ angliakasių žygiavi
mu į Minim pavietą ir delei 
to išti 
vieto (

Will

PARYŽIUS, geg. 28. — Se
kamą scredą Europa lengviau 
atsikvėps ir pradės eiti finansi
niuose 
kuose 
pirmą 
karo.

Seredos rytą talkininkų kon
tribucijos komisija turės for
malinį Vokietijos 
jos reikalavimus, 
bus priėmimai tų 
taip kad Franci j a
neturės daugiau progos pulti 
Vokietijos. Tuo bud u grūmo
jęs Europai krizis bus praėjęs.

Tą pačią dieną M bankicriai 
pradės rimtai svarstyti apie su
teikimą internacionalinės pas
kolos Vokietijai, teisingiau pa
tiems talkininkums, nes Vokie
tijos kontribucija yra raktas į 
Europos eįfoftęmiiię padėtį.

Vokietijos valdžia jau priė
mė svarbiausius kontribucijos 
komisijos reikalavimus, būtent 
geriau sutvarkyti užtraukimą 
vidurinės paskolos, subalan
suoti biudžetą ir nebespausdin- 
ti daugiau popierinių pinigų. 
Bėrimas tik nesusitaiko apie 
menkesnius dalykus, liet ir tų 
didžiuma jau tapo išrišta.

Numatoma, kad delei to Vo
kieti jo.; markė pasidarys pas
tovesnė ir pasilaikys dabarti
nėj vertėj bent iki bankieriai 
nuspręs apie suteikimą Vokie
tijai paskolos. Jei paskola bus 

. suteikta, galima bus 
markes pakįlimo.,

WASHINGTON, geg. 28. — 
Valdžios šalininkams 1 19 bal
sais prieš 114 pasisekė atmes
ti atstovų bute rezoliuciją, rei
kalaujančią ištirti kodėl gene
ralinis prokuroras Daugherty 
nesistengia trauk t i 
karo, sukčius.

Tečiaus republikonų
vai yra neramus, kadangi 
rezoliuciją balsavo ir 
republikonų. Jie numato, 
kasdie iškeliant vis naujus kai 
tinimus prieš Daugherty ir 
daugiau republikonų gali pa
krypti kiton pusėn ir pravesti 
tą rezoliuciją, kurių ketinama 
tuojaus vėl išnaujo įnešti. De
lei to republikonai šaukia sa
vuosius susi rinkimus ir sten
giasi prisirišti ant savo virvu
tė ir perėjusios priešininkų 
pusėn. .... . i u. .u i

Tuo tarpu sčluite ir atstovų 
bute nepasiliauja nauji kaltini
mai prieš generalinį prokuro
rą Daugherty.

• Senato! jį us Ca)rawpy kaltina 
prokurorą, kad tasis eikvoja 
žmonių pinigus siųsdamas jus
ticijos departamento žvalgybą 
sekioti sau nepatinkamos kon
gresmanus, kurie abejoja apie 
tinkamumą būti mimsteriu, 
vieton kad sunaudojus tuos pi
nigus traukimui į teismą karo

go pavietą ir 
jti kam su Logan pa-. 
Seik o mis. 
j Blizzard 

kasių unijos 17-lo 
(West Virginijos) 
rikto prezisenžas. Jis buvo kal
tinamas, kad jis buvęs vienas 
to angliakasių žygiavimo vado
vas. .*

Dūlei to žygiavimo ■- Logan 
]>aviote buVo išnešta 16 apkal
tinimų prieš kelis šimtus ang
liakasių. Kaltinimai siekia 
huq baudžiamos mirtimi vals
tijos išdavystės iki paprastų 
suokalbių. Daugelis be to kal
tinami yra* užmušejistėse, ne- 
ipaklusnumc ir tt. 120 anglia
kasių išgavo bylos nagrinėjimo 
perkelinių ir jų byla iš Logan 
pavieto tapo perkelta į Jeffer- 
son pavietą.

Valstijos išdavystėje yra 
apkaltinti 52 žmones. Bet šį 
sykį buvo teisiamas tik vienas 
apkaltintųjų kaipo išbandy
mui. Nuo jo išteisinimo labai 
daug priklausys kitų apkaitim 
tųjų valstijos išdavystėje bylų 
nagrinėjimas, ges valstijai pra
laimėjus vienoje ir svarbiau
sioje byloje gal nepanorės kitų 
tame pat dalyke apkaltintųjų 
oylas ntvgrinčti.

,Blizzard bylos nagrinėjimas 
tęsėsi penkias savaites. Dabar 
prasidės kitų angliakasių bylų 
lagrinėjimas, tik gal kitais 
caltinimais.

r

yra angtia-
dlstriikto

2 sub-dist-

Ma>- 
unijos 

teismui 
už $75,- 

Jic 
su nužu

dymu dviejų i>q1 icistų. Jie nėra 
kaltinami, kad jie tiesioginiai 
nužudė tuos į>oĮiC'i'sU.s, ar kad 
jie dėjo ■bombai po namais, 
bet kad jie buvo priežastimi tų 
užmušėjiščių. Policija 
atsisakiusi 'juos- paleisti 
kauciją ir norėjo laikyti 
kalėjime iki teismo.

Teisėjas Mijler nusprendė, 
kad nėra ganėtinų prieš juos 
įrodymų, kurie > verstų juos 
laikyti be kaucijos ir įsakė lei 
sti jiems kauciją užsiisitatyti ir 
išeiti iš kalėjimo.

Teisėjas taipjau pabarė po
licijos viršininką Fitzmorris, 
kad tasis neatėjo į teismą ir 
dagi slapstėsi nuo šerifo pa- 
gclbiniinikų, kad, jie negalėtų 
įduoti jam pašaukimo pribūti 
į teismą. •; ’

dcr ir gaso darbininkų 
prezidentas Mnrphy, 
įsakius, tapo paleisti u 
600 kaucijos kiekvięni 
yra aiikąiltinti sąryšy] f

tis tapo padalyta tarp vatiką- 
no ir čičerino, sulig kurios val
džia savo kampanijoje rekvi
zuoti nereikalingus bažnyčių 
turtus naudai badaujančiųjų, 
nelies Rymo katalikų 
čių turtų. Vieton to, 
priimsianti iš Vatikano 
mą pinigų, lygią tų 
turtams. !

r ’ --------

Lietuvos pareiškimas gelž 
kelip subkomisijai.

Mi-

tikėtis

Gal 20b žuvo ekspliozijoj.
geg. 28. — Pas-

pliozijos amunicijos dirbtuvėj 

Blumau, arti Vienuos pasigen
dama 200 žmonių ir tarp 100 
ir 200 žmonių guli ligonbu- 
čiuose sužeisti. Nuostoliai 
siekia daugiau kaip 1,000,000 
.dolerių.

(Pirmiau buvo pranešta, kad 
toje ekspliozijoje žuvo tik 119 
žmonių).

5 ŽUVO EKSPLIOZIJOJ.

Senatorius I^enroot perskai
tė senate Daugherty laišką se
natoriui Watson, kuriame 
Daugherty prisipažįsta, kad 
sąryšy su1 karo smičiaus Mor^o. 
paliuosavimu jis, Daugherty, 
gavo $4,000, bet tie pinigai esą 
nė pusės nepade.ngia tų jo iš
laidų, kurias prisiėjo panešti 
iki tą karo pel naga ūdą pasise
ks paliu<x,uoti iš kaJejimo.

Vėliaus generalini,s prokuro- 
tras išleido platų viešą paaiški
nimą apie Morse bylą ir jo pa* 
liuosavimą. Girdi, tas suk
čius tapo paliuosuotas delei 
nesveikatos, liudijant keliems 
daktarams ir delei tūkstančių 
žmonių reikalavimo jį paliuo- 
uuoti. Re to pa&iosuoti jį re
komendavo buvusis prokuro
ras, o ne Daugherty.

Bachmetjevas išsikraus 
tysi^s.

WASHINGTON, geg. 
Boris Bachmetjev, 
“ambasadorius”, mano 
Jungt. Valstijas ir 'kraustytis į 
Paryžių. Jis tai padarysiąs gal 
sekamą savaitę. Jis buvo pas
kirtas Kerenskio valdžios ir 
buvo žinomas kaipo “amba-

Rusijos 
apleisti

buvo 
už 

juos

Popiežius užtaria Tichoną ir 
protestuoja prieš jo persekio

jimą.

LONDONAS, geg. 26. — Po
piežius Pins įteikė Rusijos de
legacijai Genoa > protestą prheš 
valdžios persekiojimą Rusijos 
pravoslavų bažnyčios galvos, 
patriarcho Tichono ir delei jo 
teisimo už jo priešinimąsi ati
davimui nereikalingų bažnyčių 
turtų Rusijos badaujantiems.

LONDONAS, geg. 26. — Po 
savo pranešimo apie- Genoa 
konferenciją premięras (Lloyd

"jimo balsavimų,, kada 235 bal
iuos įirieš 26 tapo atmestas į- 
’ąeš'imas išreikšti nepasitikėji
mą jo pranešimu.

1 (LOS ANGELES, Cal„ geg. 
28. — Chestcr Day, 23 m., sū
nūs milidnierio fabrikanto, 
bandė nušauti savo tėvą ir pa
leido į jį kelis šuvius, bet ne
pataikė, už tai kad tėvas įtarė 
jį dalyvavime paprastame plė
šime, kuriame iš pinigų nešėjo 
buvo atimta $600.

PARYŽIUS, geg. 28.— Pa
ryžiuje dabar parduodama

Rusija 
iždo su- 
bažnyčių

11 angliakasių užmušta 
ekspliozijoj'

BIRMINGHAM, Ala., 
26. Gautomis šiandie žinio
mis, 11 angliakasių liko už
mušta eksplozijoj Acmar No. 3 
kasykloje, St. Clair paviete, 
priklausančioje Alabanm Fuel 
and Iro n Co.

8 žuvo ekspliozijoj.

geg.

SlNNiAMAHONTING, Pa., 
geg. 26. — 8 žmonės liko už
mušti ir 3 sužeisti eilėj eksplo
zijų, kurios sunaikino Grasse 
Chemical Co. dirbtuves. Prie
žastis eksplozijom nežinoma.

Jieško koncesijų Turkijoj.
KONSTANTINOPOLIS, geg. 

28. — Vilkijos i 
valdžia Angom j paskelbė, kad 
amerikiečių siūlymai už kon
cesijas Anatolijoje yra priim
tiniausi už visus. Amerikie
čiai jieško kasyklų, geležinke
lių ir miškų koncesijų.

BUENOS AIRES, geg. 28, — 
Penki žmonės liko užmušti ir 
20 sužeista ekspliodavus boi
leriui vietos tartoke. Nuosto
liai siekia arti miliono dol.

Mūšiai su fascisti.

tu eikvojo tuos pinigus, ku- 

riuos Amerika buvo paskoli
nusi Rusijai užmokėti už karo 
medžiagas. Pastaruoju laiku 
pradėjo apie jį kalbėti kongre- 
smanai ir net šaukti jį aiškin- 
ties, tad tas veikiausia ir pri
vertė jį galvoti apie krausty
musi, ypač kad ir valdžia turi 
dcllei jo nesmagumų ir kaltini
mų už eikvojimą žmonių pini
gų užlaikymui tokio ambasa
doriaus, kuris nieko neatsto
vauja. Net ir kongrese yra 
paduotas reikalavimas ištirti 

‘tą dalyką.

bankrutiję buvusieji aristokra
tai. Kadangi jas įiari/uodama 
labai pigiai, tad -jais superka 
daugiausia Paryžiuje vėšį 
am eriik iečiai.

Ekspliozija sugriovė miestelį.
BERN. geg. 28. — Nedidelis 

Lerchcnfeld miestelis liko vi
sas sugriautas . ekspliozijos 
amunicijos sandėlio*, 
mai liko sugriauti,
žmonių tik 2 vaikai liko 
mušti ir apie 40 žmonių su
žeista.

Visi na- 
bet iš 

už-

su- 
ir 

buvo

RYMAS, geg. 28. — Po 
sirdmimo tarp komunistų 
fascisti Ryme, delei ko 
paskelbtas^ generalinis streikas, 
ateina žinių apie susirėmimus 
ir kituose miestuose^ Ir pačia
me Ryme vakar įvyko 
mimas, kuriame vieftas 
nistas liko užmuštas.

Genoa gatvėse įvyko 
mimas, kuriame penki
nistai liko sužeisti. Rolognoje 
fascisti ir kareivis užmušti, 

| Trieste vienas komunistas už-

Japonija kraunasi maišia.

susirė- 
komu-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — giedra ir biskį šil
čiau.

Šaudė teka 5:19 v., leidžiasi, muštas, Aleksandrijoj du fas- 
8:15 v. Mėnup leidžiasi 10:52įcisti ir Parmoj vienas komuni- 
v. v. i Jstas užmušti.

susirė* 
komu-

TIENTSIN, geg'. 28. — Ja
ponija, naudodamosi sumaži
nimu laivyno, varo prisirengi
mo prie karo darbą' kitose sri
tyse. Ji dabar kraunasi mai
stą ir pienuoja jo tiek prisi
krauti, kad ji galėtų išgyventi 
be Amerikos ir Anglijos mai
sto per pcrdiis pietus, ^atsitiki
me blokados. Ji taipjau rūpi
nasi padaryti taip, kad ir laike 
karo ir blokados , maisto plau
kimas iš Chinijos ir Siberijos į 
Japoniją vistiek nesustotų.

TOMBSTONE, Ariz., geg. 28. 
—. Yaqui indionai Sonora val
stijoj, Meksikoj, pradėjo suki
limą, žudydami ir piešdami 
žmones. Žudymai tęsiasi jau 
tisečią savaitę. Amerikiečiai 
bėga prie parabelio. Sonora 
šaukiasi prieš indionus federa1- 
•linčs kariuomenes..

Delei Puošimo Dienos 
(Decoration Day) ryto 
Naujienos neišeis.

Naujienų ofisas ryto bus 
uždarytas visą dieną.

E. GENOA. —. Lietuvos 
nisteris Pirmininkas Galva
nauskas įteikė 4-tos komisijos 
Gelžkelių subkomisijos pirmi
ninkui šią notą:

“Lietuvos ,' r r •

Pavergtoji Lietuva.
Lenkų jungą keliant.

E. MOCKAVA. — Apie nu
žudymą Punsko stotyje Ivoš- 
kos gauto dar šitokių žinių: 
Sugavę Ivošką einant pro Pun
sko stotį, trys lenkų kareiviai 
pa'rci'kiailavo parodyti pasų. Be- 
rodant pasų, kareiviai paste-

delegacija turi^bėjo pas jį pinigų. Be to, dar 
garbės pranešti, (kad ji sutin- ivošką pasisakė vaikščiojęs af- 
ka ®u 4-tos Komisijos gelžke- klio pirkti. To užteko ir 
lių subkomisijos pasiūlymais. 
Kai dol patalpintų projekto 

'įžangoj pastabų, kur pabrėžia
ma, kad tarptautinis transpor
tas butų nustatytas besivaduo
jant politinėmis nuožiūromis, 
bot remiantis kotmerciniais ir 
technikiniais motyvais, Lietu
vos Delegacija, bendrai prrpa- 
žindamia tų principų teisėtumą 
ir reikalingumą, nori atkreipti 
subko'inisijos domesį, 
prie santykių, kuriuose
dabar esame su Lenkija, tų 
principų pritaikyti negalime, 
nes lenkų generolui Želigovs
kiui smurtu užėmus musų te
ritoriją, su sostine Vilnium, ta 
teritorija iki šiam laikui- yra 
lenkų okupuota ir karo fronto 
linija yra atskirta nuo Lietu
vos valstybės.

Todcį Lietuvos dylegacija 
turi gafbjĮs atkreipti' gelžkelių 
suhkomisijos domesį į trans
porto ir gelžkolio tranzito

du 
kareiviu sumanė Ivošką užmu
šti. Ti’ečias kareivis jiedviem 
prieštaravo. Jis įiaskui kal-

kad
mes

nacionalistų i svarbu!mą- paikos ir ipasitikėji-

Verke, kad negalėjo nuteisti

EUREKA, Gal., geg. 26.
Tris moterįs, narės jury, išėjo 
verkdamos, kad jos negalėjo 
nuteisti Omar T. Eaton, I. W. 
W. organizatorių, kuris buvo 
kaltinamas kriminaliniame sin- 
dikalizme. Jos negalėjo nu
teisti todėl, kad kiti nariai jury 
nesutiko teisti kaltinamojo, 
nežiūrint tų trokštančių paso
dinti žmogų kalėjimai! mote
rų ašarų. Jury nariais buvo 7 
moterįs, • bet kitos palsirodė 

nesančios tokiomis pagiežin
gomis.

ST. iLOUIS, Mo., g. 26. —Dr. 
RosenoAV iš Rochcstor, Minn.. 
pustlcdlbė Ameifiikos MecUikali- 

nės Asociacijos suvažiavime, 
kak! jis išradęs serumą, ku
riuo galima pagydyti miega
mąją ligą. .lis taipjau izolia
vęs bakteriją, kuri tą ligą • pa
gimdo. , Tai esanti smegenų 
liga; 30 nuoš. sergančiųjų 
miršta. Ji labiausia siautė po 
infhienzos epidemijos.

PEKINAS, g. 26. — Trijų 
Manžurijos prfovincijų seimai 
pareikalavo, kad gen. čang 
Tso^Ling atšauktų savo pa
skelbimą Manžurijos nepri
klausomybės ir kad vieton to 
reikalautų Manžurijai tik auto
nomijos Chinijos respublikoje.

IRWINGTON, Ga., geg. 23. 
— Goveda po mūšio su sar
gyba .paėmė iš pavieto kalėji
mo nuteistą pakorimui už užy- 
puolimą ant baltos moters ne
grą ir veikiausia jį nulinčiavo. 
Negro lavono dar nesurasta.

3 vaikai užmušti

mo tarp Lenkijos ir Lietuvos 
nustatymo žvilgsniu, 
pat prašo atkreipti
Komisijos domėsį į būtiną rei
kalą išrišti tą svarbų konflik
tą.

Prašau priimti, Ponas pir- ' 
unininke, mano aukštos pagar- 
'bos pareiškimų.”

Galvanauskas,
Lietuvos delegacijos

jos konferencijai Pirmininkas.

o taip 
Pinuos

Gcnu-

, E. ROMA. — Lietuvos Res
publikos atstovas prie Vatika
no įteikė savo įgaliojimus kar
dinolui Gaisparri.

CHICAGO. — Trįs vaikai li
ko užmušti automobilių suba- 
toje. Keli sužeisti. /

Gyvenimas lietuviams po 
lenkais esąs* kuobaisiausias. 
Ramumo neturi nei dieną, nei 
naktį, dreba už savo turtą, 
dreba ir už gyvybę. MoOoesniai 
esą dideliausi: ūkininkas, tu
rintis dvidešimt kelis 'margus 
pernai išmokėjęs tik pinigais 
apie 40,000 markių. šiemet 
valstiečiai kankinami nepapra
sta rinkliava — “dailina.“ Vai- 
takieno sodžius (40 ūkininkų), 
turįs sumokėti 1% milijardo. 
A gurkiu sodžiuje lenkų karei
vis sumanęs užmušti vieną 
ūkininką/ir vieną vakarą prie
tamsoje saugojo jį. Kai lik iš 
buto kyštelėjo žmogus, (karei
vis ir. paleido šūvį: užmušė tik 
ne ūkininką lietuvį, bet len
kų kareivį, kuris buvo atėjęs 
pas ūkininką. Lenkų vyriausy
bė tuoj pastatė sodžiuje 100 
raitųjų: per savaitę arkliai su
odė visą pašarą, kareiviai gi 
pa? iii c valstiečius be maisto. 
Paskiau susekus, kąd lenką 
nužudė lenkas, kareiviai iš so
džiaus topo atšaukti.

Žuvo musy lakūnai
KAUNAS. — Musų oro lai

vyną vėl ištiko didele nelaime: 
balandžio 30 d. tik iškilus iš 
Kauno aerodromo dviem lakū
nam Zakšauckui ir KatiuŠiui, 
užsidegė jų orlaivis. Nelaimin
gieji nukrito su orlaiviu jau 
beveik į anglis sudegę.

Tai, rodos, ar tik ne septy
ni mus lakūnų lavonai.

100,000,000c7 7

auksinų
Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei

gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtę milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 

\kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
Ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais. z

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

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

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

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

' NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Te!. Bonlerard 9663

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

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

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

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

__ ■



Jūsų kūdikiams Pienas7250

HUB CAB COMPANY

NevSork'NY,

Telephoni Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI

Kaip Geriausiai Skalbti Drabužius

Dabar geriausios

Puikiai

SOAP

Niėw York

galite skalbti mumis

ffll PATEKT CU 1

Tdtefonai Boulevard

Mėgink sekamus nu
rodymus ir prirody
mus ką mes sakome.

alsted St^
Halsted Si.

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

•edpkitės

Aubnm Avė.
Boulevard 4139

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

LINIJA 9Broachzay. 
TIESI i| |p- 
KEUONElImlUit

sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras-1 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui

Kainp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso yal.: nuo 9 iki 6 ir nūn 7

V iki 9 vakare.

Uiarninke, Gegužio-May 30 d^ 1922
Ant kapinių programas prasidės 9 v. ryto.
Veik visose Jungtinėse Valstijose yra paskirta 

Gegužio 30 d. pagerbimui mirusių, taigi ir mes, Lie
tuviai, turėdami savo kapines, kur ankščiau ar Vi
liau ir kiekvienam ir mums teks apsigyventi, priva
lome susirinkti kuonoskailinglausla ant savo Ibcną 
kapinių ir dalyvauti dešimties metų sukaktuvių nuo 
įsteigimo Lietuvių Tautiškų Ęapinlų ir kartu atiduo-

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

lininius, leistis ir vilno- 
Jis išvalys perdiern, kad

DR. W. YUSZKJEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Mihvaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

DAVID RlTTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

T. Pullman 5482 

A. SfIUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai priiiu 
riu ligonį Ir kudi 
kį laike ligos. 
19929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halated St. 
Chicago, 111.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Canal D257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS !r CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So.

Kampas 18

8107 So. Morgan St 
CHICAGO, ILK

VAJaANDOS: Nuo 8 1M 11 ryt*
ir nuo 5 Iki 8 vakare

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

, Seeley 8676

dėl 2, 4 ir 6 ypatų?* 
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North Gerinau Lloyd 
Gco. W. Claussenius 
100 N. La Šalie S’t., 

Chicago, 111.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu opdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rias tutras arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Naridi pri- 
..wv ik; JO .a. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Te- 
dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kailius. 

$150,300,600 ir 1000.

Utarnlnke, gegužio 30 d., nemaSed lietuvių važluoe į įvairės kaplnee ur kur kitur. Kad turėjus patogų 
važiavimą, užsisakykite HUB CAB kompanijoj iš anksto karus, nes tą pačią dieną bus pervėlu.

Visokiai® HUB CAB CO. reikalais šaukite CANAL 7250. • *

Val.t 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phohe Central 2560 

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Resldencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

Dr. AL. DAVIDONIS 
r-

Gydytojas ir Chirurgas 
t

Ofisą*: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos: A’

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

Tel. Rockwell 5873.
GASSNER & ALTSHUL 

Malioriai ir puošėjai
Artistiškai sienų išpuoši

mui iš vidaus ir lauk^. Dirba 
mc naujų ir sena darbų viso 
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avė., Chicago.

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

DRA VAITUSH, O. D.
LIetivis Akių Specialistai

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS ‘
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St......... «

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel. t Hyde Park 8895

Telcphone Yards 5834

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

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

PąlėfiĮgvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę jr toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Jus
■ras bu American Vamily Muilu.
ir labiausia dalikaktni, dirbiniai liks kaip ir nauji ir 
pažeis jūsų rankų odos.

Pigiau Pirkti Gerą Muilą ■> 
Negu Naujus Drabužius .

NORTH 
GERMANI 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai!
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia * kas 
antrą seredą.

Puikiau įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui-

BOBDENS
Farm Products Co, Ine.

? Tel. Franklin 3110

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA ' 

DOWIATT—SASS.
Kątik sdgrįžo iš Califoroijd* ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—C 
vakare išskiriant nedčldienius.

KRIAUČYSTA
Kišenhi dirbėjų, nuprosyto jų 

kirpimo, dezalninimo etc., mokina 
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

U Jei galėtumėt ypatiškai 
IĮ pamatyt pienininkystės ir, 
IĮ buteliavimo instaigą ir viso- j 

'Į ki patarnavimą, tamista su- Į 
' tiktumei su mumis, kad tai į 

vienintelė rūšis ,ant kurios Į 
atsidėti, tai yra Bordeno Į 
Pienas. < SI

Sumerk morfinus drabužius į rėčkų vandens, 
išimk juos atgal, trink painažėl! AMERL 
CAN FAMILY MUILĄ visur | drabužius ir 
radėjus vandenyn mitkyk per 30 iki 50 mi
nutę, tuo tarpu American Family atties dar
bą. Fotam gerai išplaukyt, iškizurkuok, iš- 
fręžk ii išdžiovink.
Kaip nebūtų, jau yra žinoma faktas, kad no
rint turėt drabužius švelniais h? švarius, rei
kia virinti.

ti metlnj pagerbimą ant kapų mirusių musų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Visos draugijos pasiža
dėjo dalyvauti. Taipgi bus imami ir paveikslui dėl 
atminties.

Taipgi yra parengtas toj pačioj dienoj KAPI
NIŲ naudai Piknikas, kuris prasidės tuojau po ap- 
vaikščiojimul A. Blinstrupo naujame daržo Justico 
Park.

Tad visi yra kviečiami dalyvauti kaip apvaikš- 
člojimo, taip ir pikniko. KOMISIJA.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų lig*ų

Ofisas :3354 So. Halsted, St. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. J139 Independenco Blvd. Chicagf
.............. —1 'I ' ij " i‘ ;;  i>i i

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per miw 
40 cent. už 100 auks. 

arb* 
250 už $1.00 

Pigesnis kurmiui siunčiant 
didesnes gumas 

Pristatyamfl Užtikrintai 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearini House Bank 
1112 VVent 85th Street 
Tintas ?6,000,000.00

imami nuo 18 iki 50 m. amžiž 
vynę” <

Pomirtiniai skyriai
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.09, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: '

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.
307 W. 30th Street, New i ork, ^

BūLLDOG BLUE
Prašyk savo groeerninko Bull Dog 

lazurkų.

.................. .......................... ........ n u, . .............

Tel. Boulevard 2160

DR: A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 0—12 lyto

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuvo 

šio laikraščio skaitytojus, išstatomo 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%.' Turime 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratuš išvA- 
♦džiojame pilnai su CIZCI 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101
1892

Pirmutinis Dalykas

AMERICAN

aplenkia Ix?nkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADĄfdN- 

PPf TA J KAMBARIUS '
ANT 2-jų, 4-rlų, 6-šių ir 8-nių LOVŲ

|! UTUANIA................. .................. Birželio 14
” TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
Sjt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $100.50 
L' —LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00.
I Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie šavo agentų

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dėarbom St., Room 1111*13
Tel. Central 4411. Vai. nu® 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms 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, luo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.Lietuviu Tautišku Kapiniu

Iškilmingas Apvaikščiojimas 
10=ies Metų Sukaktuvių

Kapiniu pagerbimo dienoj

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą teuopigiau 
šiai. \ Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide- 
lienis nuo $25 H 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
me gerus aū- 
tomobilius, J 
kštynų ir\tt,

Reikale

Dr. Manrice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

r. w. Rutkauskas"
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53d 
Tel.: Central 6390

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

LUMBERIS 
, I

Ar manote būdavot ? Apsimokės jums pasimatyt su
pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.

Pilniausias ’stakas. Pristatomo didelius ir mažus orderius.
< Morgan Park Luitiber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. Ulth St.^

Drabužiai Daug Kainuoja
Kamgi rizikuojate brangenybėmis, kad 

sutaupius kelis centuš ant muilo J

lc Sutaupysi —$100 Pražudysi
Kad sutaupius jūsų drabužius nuo pa^ 

žeidimo jj tiktai švariai išskalbus.

Tdephone YarJ^ 1582

DR. JAKULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki' 12 pietų, 
6 ikC 9 vakate

8259 So. Halsted St., CMctfgo.

AS^MANUFACTURER5

for^SBO FIFTH AVĖ
NEVV YORK

L■i 1 ’ ■ o1 f ĮBĮSĮI
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Central
■>

Confection

3464 So. Halsted Street
N. IV. pampas 35-os ir Halsted gt

Donaldsonville, La. — “Linksma 
rašau paaukštinimui, pagerbimui —

———----------------------------------------------______

u . >■

■

■■

14 K ir 18 K.

I H

te1 L

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka 
3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138

Per, 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

prie gimdymo.
jjį-‘Kiekviename at- 
EM sitikime

ypatišką 
rėjimą.
patarimus 
terims ir . 
noms veltui.

‘ • ...

3621-23-25 So. Halsted St. ■
Šaldytoj^, ledas įdedamas J 
iš šono, padarytas iš kie- ■ 
to medžio ir geltonu ar- ■ 
žuolu užbaigtas. Vidus ■' 
baltai pajivotas, visiškai ■ 
atidarytas ir sanitariš- Jį 
kas apsidabruotoš lenty- ■ 
uos; ledo įtalpa 75 sva- 5 
rai.

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
».l1l

Vienintelė vieta apylinkėj patarnavi
mo gerumu ir švarumu, taipgi ir labai 
gerais lengvais užkandžiais.
Š.-V. Kampas 35-tos ir Halsted gatvių

Central District
Furniture Co

Detroit Jewel 
KABINETINIS 
GAZO PEČIUS

Visos žymiosios dalys bal
tai palivotos — džiaugs
mas turėti tokį! Baltai 
palivotos broilero ir nu
varvu blekos, keptuvo vir
šus ir kojos, kaip parodo 
paveikslėlis. Pilnai asakan 
tis pečius visam kam. 
Pardavimo kai- 

na $69.75
CENTRAL DISTRICT FURNITURE CU

3621-23-25 South Halsted Street 
JOSEPH JOZAITIS, Gen. Manager.

Kaina

DIDELIS LAIKRODĖLIŲ IŠPARDAVIMAS
Didelis Laikrodėlių išpardavimas 7 ak
menų (7 jewel) Elgin nckeliniai laikro
dėliai vertės $10.00, C C CIK 
dabar po
15 akmenų laikrodėliai (15 jewel) vertės 
$19.00 ,dabar $9.75
17 akmenų laikrodėliai (17 jewel) ver
tės $19.00, dabar ’ $12.95

• Paauksuoti gvarantuoti ant 20 metų laik
rodėliai, 7 akmenų (7 jewel) vertės 

$22.00, dabar $14.75
15 akmenų laikrodėliai (15 jewel) Elgin 
vertės $29.00, dabar $19.50
17 akmenų (17 jewtl) EI- COE flfl 
gin, vertes $35,00 dabar po^WiUU

14 K balto arba geltono aukso brąnzalietai, laikrodėliai
15 akmenų (jewel), dailiai iškvietkuoti
vertės $35.00, dabar po • vAJU

Gold filled paauksuoti gvarantuoti ant 20 mėtų 15 ak
menų (15 jewel) bronzalietai, laikrodėliai S 12.95 
vertes $25.00, dabar parduodamo po

3321 South Halsted Street,,
• *

Taipgi visokių deimantinių žiedų
Šliubinių žiedų, didelis pasisekimas ir kaina pigesnė 
kaip kitur < m < .M;'f jil&lfcl

P. K. Bruchas
. Chicago, III.

BUVAU PALIEGUS 
MOTERIS.

Tada pradėjau imti Lydia 
E. Pinkham Gyduoles.

>«?'•

•jaįįS*
S: v

»; C

Lydia Ė. Pinkliam 
Vegetable Comp- 
ound — kuris man 
tiek daug pagelbė
jo, sugrąžindamas 
sveikatą. Buvau 
paliegusi moteris 
toliai, koliai mano 
vyras neparnešė 
jūsų gyduolių bu
telio Vegetable
Compound ir vieną 
Lydia E. Pinkham 
Turėjau skausmustraujo gyduolių.

kas mėnuo ir dar labjau silpnėdavau.- 
bet į savaitę laiko pradėjau jaustis 
kaip kita* moteris. Taipgi vartojau 
Lydia E. Pinkham Sedative Wash. 
Tie pagelbėjo daug taipgi. Negaliu 
perdaug girt! jūsų gyduolę, bet dau
giau linksmu rekomenduoju visoms 
kenčiančioms moterims moteriškais 
nesiųagumais. Galite pagarsinti Šj 
mano liudijimą, nes tai yra tiesa.” — 
Mrs. T. A. LANDRY, 612 Misa St., 
Donaldsonville, La.

Įsidėmėkite ponios Landry žodžius 
— “nes tai yra tiesa”. Kiekvienas 
laiškas rekomenduoja Lydia E. PinK- 
ham Vegetable Compound kaip tyrą. 
Perstatymai aiškinanti galę gyduolės, 
kaip kad moterys jūsų kaimynistėj, 
nasisako viena kitai apie šią gyduolę. 
Per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound par- 
davojamos ant savo locno nuopelno.

ANCHOR - DONALDSON

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

Plaukia į JLietuva, Lenkiją, I^at- 
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA  .......................  Birž. 17
SAXONIA ......................  Liepos 1

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
COLUMBIA .................... Geg. 27
CAMERONIA ....................  Birž. 3
LACONIA ......................... . Birž. 8

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiųjų j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utaminkas 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 j Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENT1STAS
Valandos? nuo 9 Iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimų 
8261 So. Halsted St., Chicago, >111.

v

Nereikalauji Rūpintis!
Kada siunti pinigus saviškiams Lietuvoje per'šito banko Už

sienio Skyrių, tai nereikalingi rūpintis. Jie tikrai juos gaus. Mes 
garantuojame pristatymą.

Aciu specialei sutarčiai mes galim jteikti jiem per dvidešimts 
keturias valandas. Kainos, kaip tUojaus pamatysite, labai žemos, 
jei jas palyginsite. ' ' •

Laivakortės parduodama į visas pasaulio dalis.

Ateikite susipažinkit'su p. Čikausku. Jis yra tikras lietuvys 
ir aprūpins visus jūsų reikalus greitai ir prideramai.

‘‘Bankininkystės Namai Lietuviams”

Central Manufacturing 
District Bank

‘ . - "T

1112 West 35 Street
i

Bankas atviras seredomis
nuo 6 iki 8. Subat, visą dien.I

Kapitalas ir Antviršis • 
$750,000.00

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

Žeminus talpinamo 4 kambarių eilę rakandų, kurios yra vertos, ir visur parsiduoda po du sykiu tiek; mos tamstoms duosime visus naujus 60 S 
tų, už $365.00,, už ktfrią kainą niekur negalėtumėt nupirkti,

Eilė seklyčiai 
t

3 šmotų aržuolo medžio su ti

kra skūra apmušti

setas vertas $Q5.00. 

medžio seklyčiai

mo-

seklyčios

Aržuolo

staliukas

vertas $25.’00 ir Velvet kar- ,

petų verti $45.00.

Miegamo kambario 
rakandai

Pilnos mieros plienini lova erai- 
mose baigiamos! spalvose, verta 
$18.00. < Plięniniai springsai verti 
$9.00, 45 svarų parinktos vatos sų 
tvirtu viršum apvalais kampais 
matrasas vertas $12.00 ir aržuolo 
kamoda su dideliu veidrodžiu ir 
plačiais stalčiais verta $25.00*.

I MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat 
Telefonas Yards 1119-J

r -;

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

=3

Mį^un.iiErtZMAN^
Iš RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 v§l1. vakarais.

r Dienomis: Canal 
j 3110 arba 357 
j Nakt. Drexel 950 
( Boulevard 4136

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

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois.
. SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir Vyriškų.

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687

gomo kambario 
rakandai

medžio 40 cVlių apvalainas 
štiesiamas iki 5 pėdų vct-

2.00, 4 krėslai aržuolo mė
sų tikra skūra pilnai apmuš-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 raL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Aržuol 
stalas 
tae 
dži 
tonfs sėdynėms, puikiai pališiuoti 

verti po $8.00 ir supamasai 
spaniška skūra apmuštas, 

vertaš^$20.00.

Telefonas: Boulevard 7042

yra 
krės

Virtuvės rakandai

18 colių avena gasinis pečius, su 
baltu priekiu, geras kepikas, pilnai 

gvarastuotas vertas $70:00, kukni-
• »

nis stalas iš kietmedžio padarytas 

aprūpintas dideliu stalčium, vertas 
$6.00 ir krėslai balti ar aržuoliniai 

verti po $3.50.

Visus viršminetus daiktus nupirksite Lietuvių $O A
Rakandų Krautuvėse tik už..................... . . V»V/k/
Patėmikit dovanas!

Kiekvienas Ifuris pirks šią eilę 
rakandų, duosim $35.00 vertės 
dovanų, kaip tai ar gramafoną, 
ar ledaunę arbd Cedaro medžio 
dėže, duosim visai veltui'

DR. C. Z. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.( 
arti 47-tos gatves

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Su. Halsted St., Chicago, Iii. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

• furniture, Kug«, Stovės. Plonos.
1930-32 S. Halsted St. Fhonograpiis. Points. Hardwnre. 4201x3 Archer Avė. 

and General BoasehoM Ganto

Tavorus galima palaikyti vėles-*' 
niam pristatymui. Pristatom 
veltui j visa sdalis miesto. Par
duodamą už pinigus ir lengvų 
išmokėjimų.
Krautuvės atdaros kas vakaras 
iki 9 valandai vakare.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988.
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Tetaptame ftootevelt 85QQ

tik kaipo ‘broliški’ delega
tai, be teisės dalyvauti kon
vencijos diskusijose ir tari
muose. Taigi ir dėl bendro 
socialistų su ukin.-darbinin- 
kų partija veikimo plano 
šioj konferencijoj jo 
sitarimų negali būti.

Spiritualizmas

SU-

f Shihdcriptlon Rateai
. |8.DG per year In Canada.
; >7.tU per year dutsiiA of Gblcago, 
x |8.QQ per year ta Chicago, \ 

8c, per copy.

Entered as Second CIms Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
>f Chicago, UI., imdtt tha act ai 
March frdg 1379.

HO^ENTOTIŠKA 
TAISYKLĖ.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedėldianius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 Sfi. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonas! Rooeeveit 850A,

2.25
1.75
1.00

718c.
- 75c.

Užslmokijtaro kulnai
Chlctgoje — paltu: 

MctAIUS ......... ...
PumU metu «
Trims mėnesiams L 4. n. m h 
Dviem mlaesiama 1.1 
Vienam minėsiu! - j ,

Chlcagoje per neiiotojiuui 
Vieną kopija ---- k ,
Savaitei ..................
Minėsiu! , e

Suvienytose Valstijoia na Ghicagoj 
paltui

Metama —------------ - . ■, F.OT1
Pusei metų Jt 4.10
Trims minesiams d , , t - 2.00 
Dviem mėnesiams , L50
Vienam miinesiui , z , T.75

Uetuvpn ir kitur uliienhioaea 
^Atpigintai

Metame ,... f8JXI
Pusei metų ......... .... ........ .... 4.M
Trims mineslams ..................  K25

Pinigus reikia palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

i

f

bj—bmsi > _ i —i—ag

SKAITĖ, B^T MATYT 
NESUPRATO,

Vienas Maskvai tarnau
jančių lietuvių laikraščių 
Amerikoj išspaudino šitokią 
‘žinią’;

“New, York Call prane
ša, kad pagal ‘Soc.’ parti
jos pildančiojo .[pildomo
jo] komiteto nuospren
džio, tapo sušauktas tu 
[kurių?] partijų atstovų 
posėdis, kuriame pilnai 
susitaikė šaukti bendą ‘so
cialistų’ ir Farmer-Labor 
partijų konvenciją. Ten 
jie išdirbs veikimo planus 
ir bendrai veiks ateinan
čiuose- rinkimuose.”
Mes negauname New Yor- 

ko ‘Call’, dėlto nežinome, 
kas ir kaip ten buvo praneš
ta. Mes žinome tik, kad šio 
mėnesio 20-21 dienomis įvy- 
ko Nevy Yorkė Socialistų 
Partijos pildomojo komite
to susirinkimas ir tas susi
rinkimas, vaduodamos įvy
kusios Clevelande partijos 
konvencijos rezoliucijomis, 
nutarė pasiųsti du savo de
legatu į busimų Ūkininkų- 
Darbininkų partijos konven
ciją (ji dabar laikoma Chi- 
cagoj). Jie siunčiami betgi

Kitame numery tas pats 
maskviečių organas prane- 
šę^ apie tai, kad Vladivosto
ko milicija atiminėjus iš par
davėjų . pasirodžiusi^ ten 
bolševikų laikraščio egzem
pliorius, pastebi:

“Baltgvardiečiai nelei
džia jokiam darbininkiš
kam laikraščiui pasirody
ti, o jeig kuris jau pasiro
do, tai tuojaus surengia 
medžioklę ir konfiskuoja 
iš pardavėjų visus nume
rius. Žinoma, mes nesi
stebime, kad baltgvardie
čiai taip elgiasi, bet ste
bimės iš to, kad jie vis ne
paliauja kartoję apie de
mokratijas, apie demo
kratinius principus ir ki
tus galus; mes stebimas, 
kad dar yra žmonių, kurie 
tiki, kad baltagvardiečiai 
nori įsteigti demokratinę 
respubliką. '

“Demokratija, kurią 
skelbia buržuazija, peklon 
kelias grįstas...”
Taip tai taip. Bet ne vi

sai taip. Kam dėl Vladivos
toko baltagvardiečių karti 
šunis ant demokratijos, dagi 
ir ant visos buržuazinės de
mokratijos? Net tokia kie
ta, pavyzdžiui, buržuazinė 
valdžia kaip Amerikos ne
kliudo bolševikų laikraš
čiams čia eiti. Tuo tarpu ką 
gi \ daro “darbininkiškoji” 
bolševikų valdžia Rusijoj? 
Ar ji leidžia pasirodyti ten 
nors vienam ne tik buržua
ziniam, bet dagi bent vienam 
kitam pįčių darbininkų laik
raščiui, kurs šiek tiek nesu
tinka su bolševikų “darbi
ninkiškos” valdžios intžre- 
šais?

Mes lygiai smerkiame bal
tagvardiečius, kaip neužta
riame nei buržuazinės demo 
kratijosr Pažymime tik fak
tą parodyti, kokiu hotento- 
tišku dalykų supratimu va
duojas bolševikai: bloga — 
kų tu bloga darai; bet ką aš 
bloga darau — tai gera ir 
šventa.

V

jai pranešta, prapuolę penki 
vaikai, dvi merginos ir trys 
vyrai. Apie tai policijai pra
nešė prapuolusių jų gimines.

BALYS SRUOGA.
/

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

i (Tęsinys) , . .
\ Clerambault užsidaro ilgoms dienoms vienas, 

rausias po savo sąžinės užu jaunius, analizuoda
mas savo yisą gyvenimą. Sunaus mirtis jam bu
vo kažkoks persilaužimo taškas jo gyvenime. 
Jam atsiveria, ko jis seniau neregėjo, kokia be
protybė tai buvo, kai jis karui šviesius himnus 
giedojo!,ši jo vienuma, jo sąžinės analizas buvo 
kreipiamoji galia, kuri visą jo pasauliažvalgą nu
kreipė kitu keliu .— sąžinės keliu.

Jis vėlei didžiausiu pasišventimu pradėjo 
taiką, žmonijos iš 

ją. “žmonijai n 
ją galima tik mylėti,” 
betoli jau w budizmas 
samprotavimus karo n 
visi, net jam artimiausieji žmonės, jis 

i . ■

skelbti

Vienas 
prieš 
visus

kančių išvadavimo ide- 
i^ko negalima pagelbėti, 

o nuo čia ne- 
Už tokius jo 
u, apleidžia jį

(Feljetonėlis) 
b ■ _— - ■ -■■ ■

Johan Bojer’is turi parąšęs 
labai įdomią pasakaitę apie 
tai, kai viena moteris gyveno 
dąnguj. Trumpai atpasakojus 
turinys toks.

Gyveno kaimietis su savo 
žmona. Jo ūkis buvo nedidelis 
ir neperdnug geras. Vadinasi 
darbo buvo daug, o naudos 

Bet šiaip taip juodu 
Susilaukė imh-os

vaikų, —• ir jautėsi laimingu 
esą.

Kaimiečio žmonai reikėdavo 
gan sunkiai dirbti: vaikai pri
žiūrėti, namų visi darbai apei
ti ir t.t. Toks gyvenimas įsi
kirto jos sveikatą ir vieną gra
žią dieną ji apleido šią ašarų

maža, 
visgi vertėsi.

galėtų laimingai gyventi, kaip 
pirmais apsivedimt metais.

Pareiškė juodu Dievui savo 
norą.

—Gerai, — atsakė Dievas,—; 
jumdviem bus duota ūkis. 
Anas aniuolas parodys visokios 
žemės. Išsirinkite,

Išrinkio juodu ūkį; pasistatė 
namų ir ome gyventi, Žemė 
gera, derlinga, Seni vargai, 
senos bėdos — viskas pripras
ta. Gyvena juodu ir neatsl- 
džiaūgia.

Taip tai vaizduoja dangaus 
karalystę Bojer’is. Bet tai tik 
pasakaitė, ' O pasakaitėms, 
kaip žinia, tik vaikui tiki, Ta
čiau ' kada pasakaitėms prade
da tikėti suaugę žmonės, ir tai 
da gan žymus, — išeina nei šis 
nei "tas.

Tokiais žmonėmis yra spi- 
ritUalistaia Jie sako, kad mi
rusiųjų velės pasireiškia žmo
nėms. Trumpai sakant, esą 
galimybės kalbėtis su savo mi
rusiais giminaičiais ir drau
gais. Įrodymui to daroma se
ansai, kur tamsiuose kamba
riuose “dvasios” iškerta kar
tais visokių šposų: pakelia sta
lus, krėslus, etc.

Tačiau beveik visur, kur tik 
buvo padaryta nešalingas ty-

tai sugadins

kada jos yra 
Vaikams duoda-

i padaryti.
ims tai tikros

kurios jati
Prisistatė prie jos aniuolas 

ir pasiėmė ją su savim į dan
gų. Kili Dievas jų pamate, jis 
tuoj į jų prabilo:

—Tu daug vargų kentėjai 
ananie\ pasaulyj. Tad dabar 
galėsi sau lengvai gyventi. 
Išrašyk, ką nori, aš viską .tau 
suteiksiu.

Moteris galvojo, galvojo, bet rimas, pasirodė, kad seansuos 
nieko sugalvoti negalėjo. *

Tąsyk Dievas tarė:
—.Gerai. Tu apžiūrėk visą 

dangų ir pasirinkz vietą, kur 
nori gyventi ir kuo nori būti.

Ji pradėjo savo kelionę. Pui
kiausios salės. Jauni žmones, 
kuriją gyvendami tik ir tesva
jojo apie šokius, danguj ni<> 
Iko daugiau ir neveikia kaip 
tik šoka. O tie, kurių ambi
cijos buvo likti muzikantais 
arba dainininkais, danguj gali 
tai pasiekt, žodžiu, kiekvienas 
svirplelis danguj randa sau 
vieteles.

Moteris apžiurėjo visų dan
gų ir sugrįžo pas Dievą, .

—Na, ką, ar išsirinkai?^-— 
paklausė Dievas.

Moteris puolė ant kelių ir 
ėmė prašyti, kad Dievas jai 

ir gyventi
netoli savo vyro.

pagrįžo. Mato, 
gyveKą labai vargingai. Vaikai 
apleisti. Ji bandė paguosti jį, 
kalbėti į jį, bet vyras visai ne
pastebėjo jos. Ir suprantama. 
Dvasios juk negalima nė ma-

Jos vyras

Nusibodo jote vyrui vienam 
gyventi ir jis sumanė apsivesti. 
Gavo moterį — raganą. Kanki
na pirmosios ‘motinos vaikus. 
Ir pačiam, vyrui irgi riestai 
atsieina. Pintoji moteris ban
do užsistoti už savo vaikus, 
bet niekas jos nepastebi, nie
kas į ją ndfreipia donies.

Pasikamavo, pasikankino ke
letą metų ir galų gale numirė 
ir vyras, 
jo žmona.

Linksmai jį pasitiko 
Traukia abu į dan-

I\isi tiko juodu Dievas.

l jųdviejų šildys 
trokšjta, viskas bus suteikta.

Vaikščioja juodu po gražius' 
dangaus parkus. Sutinka daug 
šaunių panų ir panaičių. . Bet 
ta kompanija netraukia jųdvie
jų. Galop, nusprendė, kad 
jiemdviem geriausia butų tū

60 naudojama visokios priga- 
vyhes įmonės.

Nežiūrint to, daugis žmonių 
vis da tebetiki spiritualizmu. 
Ir kada atvyko Iš Anglijos Sii 
Conan Doyle’as, tai tūkstančiai 
amerikiečių grūdosi pasiklau
syti jo prakalbų.

Conan Doyle’s baigė medici
nos mokslą. Bet daugiausiai 
jis dirbo literatūros srityj. Kas 
bet šį-tą žino apie naujovinę 
Anglų literatūrą, tas negalėjo 
negirdėti apie Sherlock Hol- 
mes’ą”. Tai vienas žymiausių 
Doyle’o kurinių •— romanui O 
kas tą romanų yrą; skaitęs, tas, 
be abejojimo, pastebėjo Doy
le’o nepaprastą vaizduotę ir 
fantaziją. ,

Tokiai svajingai Doyle’o 
vaizduotei, suprantama, nesun
ku buvo nupiešti ir tai, kns 
dedasi anapus, grabo.

Kitas vėl dalykas. Karo 
metu Doyle’o sūnus Jikp 
kautas Vokiečiuose.

Persiskirti su mylimu 
num!' Persiskirti...,

Bet nejau tas persiskyrimas 
yra amžinas? Nejau jo nie
kuomet neteka matyti? 
kurio kiekvienas
kiekvienas žingsnis tau 
žinomas I

-—«Ne, — atsako Doyle’as, — 
su šiuo pasauliu da ne viskas 
baigiasi. Yra gyvenimas ir 
anapus grabo.

Ir Doyle’as tvirtina, kad jis 
galįs kalbėtis su įnirusiu sū
num, kad jo suntip daug ką 
pasakąs apie dangų...

štai kaip, pasak Doyle’o, pra
sideda gyvenimas anapus gra
bo.

Kai žmogus miršta, jo “ete-

nu-

su-

Jo, 
judėjimas, 

yra

rodo taip pat kai ir žemiškas 
kūnas, —* pradeda kelionę į 
dangų. Tris dienas “eterinis” 
kūnas ilsisi ir nič^meko nejau
čia. Tai reikalinga tam, kad 
jis užmirštų visus savo liudin-

reti sava ūkis, kur vėl juodulius draugus ir gimines. Blo- ten nežinomi.
♦ \ . r

gų žmonių ' “eteriniai” Juliai 
tiesiama ant pperacinio stalo. 
Po išrevidavojimo “grieŠnin- 
kai” pasidarą ‘geri žmonės.

Tai tau! Ir po mirties ne
galima atsikratyt nuo daktarų. 
Da gerai, jei papuls! į rankas 
kokiam patyrusiam chirurgui, 
tai pusė bėdos, bet jei kokiam 
“rėzninkų”,
tave, bral, ant amžių amžių.

Visi dangaus gyventojai, pa
sak Doyle’o, esą noi|nalųs 
žmonės. Vyrai pasiekia to 
amžiaus, kada jie yra tvirčiau
si, o moterys, 
gražiausios.
ma progos t augti, o seni — jau
ninama.

Jei Steinmach’uf Ir Vorono- 
vui nekaip sektis! paljauniniti 
žmones šiame pasaulyj, tai ana
me pasauly juodu tikrai su
ras būdų, kaip i

Na, o senmer;
Velykos. Ir t<Js, 
nebeteko vilties,, kad į jas ka
da nors vyras meiliai bepažiu- 
retų, anapus grabo, likusios 
“svveet »ixteen”, galės vėl -vy
rams galvas sukti. O dangaus 
“beauty . parlor’iai”, suprapta- 
ina, daug tobulesni negu Chi- 
cagos. Jaunystės nediateklius 
papildys dangaus kosmetikos 
menas.

Koncertų ir prakalbų danguj 
irgi bus rengiama.

Vadinasi, ar šiaip versi ar 
taip, bet Jukelio ir Bimbos 
prakalbų teks išgirsti ir dan
guj. O pasiluosuoti nuo “rag 
time” muzikos nėra mažiausios 
vilties. o

Dangus susideda, kaip sako 
Doyle’as, iš septynių sferų — 
sluoksniu. Pirmame sluoksny) 
gyvena ką tik mirę žmonės, 
kurie laiiysniškal pagal nuopel
nus keliama į aukštesniuosius 
sluoksnius. Aukštesnių sluoks
nių gyventojai yra lyg Ir mi- 
sionieriaį žemesniems sluoks
niams.

Be “rangų” ir danguj, kaip 
matyti, apsieiti negalima, L O 
nuo misionlęria.US, —- tai, kaip 
nuo pikto pinigo atsikratyti. 
Kapucinai ir ten rengs savo 
misijas, O mums nelaimin
giems chlcagiečiams gal įr vėl 
prisieis susidurti su kuli, Gar
mum. Beje, juk jam bus pada
ryta “operacija”,. Bet aš abe
joju, ar “operacija” begalės jį 
pataisyti. Tačiau dangiški 
chirurgai žino, kokiomis ope
racijomis tokie žmones taiso
ma. ..

Da viena naujiena. Doyle’o 
vaizduojamam danguj bus ga
lima ir išsigerti — ne munšai- 
no, bet geros degtinės,

Visa tai gera, bet man gaila 
munšainininkų. Jiems vargš
ams, danguj biznis bus sunku 
daryti. 0 betdarbo dangaus 
įnamiams gyventi nevalia, Po 
mirties jiems duodama tik 
trys dienos jMisilsėti. Paskui 
gi jie esą daug veiklesni negu 
žemės gyventojai. Vadinasi, 
apsivils ir tie, kurie po. Hiir- 
ties tikisi gerai pasilsėti.

Da vienas svarbus pareiški
mas, ir aš baigiu savo pasako
jimą apie spiritualizmą. Dan
guj bus galima apsivesti, Per
ski ros ir visokie nejaimingi at
sitikimai su “burdingioriais”

ipalaukit, vyrai! Jus sakote, 
kad gyventi per amžių amžius 
su savo bobomis jus nieku bil
du nesutiktumėte,t Sakot, už
teko tos laimės ir šiame pa v 
saulyj. Bet, matote, ne taip \ 
išeina. Danguj jūsų niekas 
nevers gyventi su dabartinėmis 
bobomis. Jus galėsite pasirinkti 
“swcet sixteen”, Dabar pra
regėjote šviesą. Matote..., 

žodžiu, dangaus pora visada 
bus pagal Dievo norų. Jus at
sidursite ano žmogaus padėtyj, 
kuris juo daugiau gėrė pasakin
gą vandenį, tuo labiau gerti 
norėjo. Taip ir jus — juo la
biau žiūrėsite J savo dangiš
kas bobas, tuo labiau jas my
lėsite.

Tačiau Doyle’as perspėja, 
kad ^dangiškos meilės’ esančios 
platoniškos. Taigi jus jau ne
riasi leiskite blogų minčių ir ne
pradėkite kažin ką galvoti. Bet 
jeigu jus jau tiek blogi, kad 
dasileisįte lų minčių, tai dan
giški chirurgai vis vien jus pa
taisys. .. ,

Tai tokis reikalas su Doyle’o 
spIritualizmiK Nebereikalo 
vienas prancūzas pasakė: “Jei 
nori pakenčiamai gyventi, tai 
svaigink savo protą —'■ s vai- ' 
gink jį by kuo: meile, vynu 
arba religija”. <

Ir žmonės tai darė ir tebe
daro, < *

Kada protas yra apsvaigęs, 
tai mažiau jaučiama kentėji
mai, ir gyvenimas pasidaro 
lyg lengvesnis.

Spiritualizmas — tai naujas 
“dope” proto svaiginimui.

—K. Sėjikas.

FARMER-LABOR PARTIJOS 
KONVENCIJA PRASIDĖJO.^ '

Pergeltą šeštadienį Ashland 
BoUlcvard auditoriumc prasi
dėjo antra Farmer-Labor Par
tijos konvencija.

SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO 
šeimynos sveikata. 

t . .

Jei re i Išlali lę le 'turėti pbjlųhs 
plaĮkūs ir iiricluoddfr jiems 
syelntimo, mlųkštunio ir įibėstą 
variokne

i g § 
g v

SEVERAS 
HAIRPūMADE

i* c>sl.ds> sveikus ir 
eieyaąįiškds platilęHijs lepšius.

KAINA 25c
g , lęidbskite pd» dptfe^oribs.

s

t
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^^ESEVER^OJ 
j CEDAR RAPIDS. IOWA

WT1

I LIETUVĄ
Tartkfai plaukia dideli laivai 

$XWHnESTAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Olympia — Birželio 3; Birželio 24; 
Homoric — Birželio 10; Liepos 1; 
Majestlc — Birželio 17;« Liepos 8;

Tuoj pribuvus i Southanvptonų, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia'j Danzigą ir Tae- 
pojų su uitlkmimu smagų pervežimų 
ir teisingų bagažopervežimų.

VlREDSTARLlNf
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

ALCOHOL 
EMBlOfmfe

į Hamburgą
Mlnnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
St. Paul Biri. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolta ....... . Birž. 21; Liepos 26
Minnekahda (8 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 

Parankus keleiviams parvežimas ir
Jų bagažo prie laivų, plaukiančių j 
Danzigą Ir Liepoja.

Atsikvioskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patamayimas. Klauskit 
mUsų apie musų žemas kainas, ap- 
sSJimui keleivių pervežimui.

Kreipkltčs prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų,
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
14 No. Dehrborn St^ Chicago, III.

Ashland
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame už 

pusę kainos Grafo- 
noftas, Laikrodžius, 
deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland A v.

Chicago, III.

■UPELIuinioa

Nutrinkite savo 
skausmus 

Ileunintlškus, 
Neuralgiją, 
Šlubumų, 

Niksterejlmą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų .
Skaudėjimų) 

Galvos 
Skaudėjimų, 
Peršalimą.

Tčmykito, kad 
butų

INKARO
VAISBAŽEN. 

K LIS.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos kkaudCjimą,
Jei skaitant raidų susilieja,
Jei ii raidas darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akiniu.

John J. Smetana
Akiniu Specialistas 

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

Ant trečio augito viri Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą, i

&

i

ap-

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

•>

pasilieka vienas su savo idealizmu (prisiminti 
tiktai Verhaeren’ą ir patį Rolland’ą), kol paga
liau už savo idėjas jis savo galva užmoka. Atbu
dusi sąžinė negali mirti! “Tas galingiausias pa
sauly, kurs visų labiausia yra vienas!” — sušo
ka skausmo pagautas Ibseno daktaras štokmanak 
Tik štokmanas nepabaigė, kad vienumos galia am
žiais matuojama. Clerambault ne žodžiais, bet 
savo gyvenimu pabaigė jo mintį...

Šį veikalą Rolland’as pabaigė karui pasibai
gus, o tuo tarpu kdras tęsėsi visa savo beproty
be. Pagaliau ateina Versaliaus “derybų” liūdnos 
dienos. Nuo šių posėdžių priklauso, ar grąžinti 
pasauliui taiką, ar sujungti atsipeikinčias Eirtn 
pos tautas į vieną kuriamąjį organizmų,—ar vėlei 
pasėti vėją ateities vėtroms piauti! Rolland’as 
dar kartą pakelių savo balsą ir rašo savo garsų 
laišką Woodrow VVilsonui:

riems teko skaudi garbė tautų laimę Jemti, tu
rite universalinės moralės galios... 
Paimkite jums ištiestas rankas ir su
junkite jas... Washington’o ir Ab- 
raham’o Linkoln’o įpėdiny, kreipkite 
jus jūsų rankas ne į tautą, bet į vi^

sų tautų reikalą. Sušaukite jus visų tkutų atsto
vus į Vieną žmonijos kongresą ir veskite jus jį 
visu autoritetu... Kalbėkit jus, prabilkit jus į vi
sus! Pasaulis trokšta balso, kuris tautų ir klasių 
sienas perviršytų...” Bet 
rybos... Koks buvo kara 
rybos,” tokia buvo ir “taika!
y ■ i • : t- 1 ' j 1 •
rytum atsakydamas į Rdland’o laišką, vietoj iš-

■ ’ • ... ’ *
tiestas į jį tautų rankas, organizuoja liūdnos at
minties “Tautų Sąjungą” — naują stabą netei
sybei ir silpnesnio nuoskriaudoms pridengti!

Woodrow 
Wilson 
gėda

ksta Versaliaus de- 
tokios buvo ir “de- 

” Ir Wilson’as, ta-

“Jus vienas, ponas prezidente, iš visų-, ku-
Ir tuolnet Rolland’as, protestuodamas prieš 

“kultūringo barbarizmo” beprotybę — Versaliaus ' į J
X *

------------- —-------------------------------------------

“taiką” — skelbia jos pasirašymo dieną “Huma- 
nite” skiltyse Dvasios nepriklausomy
bės manifestą, — aplenkdamas sostus, par
lamentus, universitus, bažnyčias, redakcijas, kur 
tiek neteisybės, tiek melo buvo pagaminta — ape
liuodamas į laisvųjų žmonių širdis, j grynas sąži
nes, j meilės brolius. t ■ \

“Mes Eiropos išrinktieji turime du gimtuo
ju miestu, plušų žemę tėvynę ir Dievo miestą.

Viename mes esame svečiai, ki
tą mes turime sau pasistatydin
ti... Musų pareiga pastatydinti 
aplink šį miestą volą tiek platų 
ir tiek aukštą, kad jis peraugtų 

ir tautų neapykantą, ir laisvas viso

Statydinkimės 
Dievybės

neteisybę
pasaulio sielas savy surinkti galėtų...”

Mes didžioj pagarboj nuolat kartojame: Sa- 
vanorolos gadynė, švento Pranciškaus gadyne...

Biblijos herojus sakydavo: kas nėra su 
m a n i nį, tas bus su manim!

(GALAS)

- ■* ,...............- ———-  

'^r7a?m6ni^^ 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central. 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Ln

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Tolephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.s Pullman 6377. , s

Telophone Lafayette 540
K. MADEJ *

LIETUVĖ AKUŠERKA
Gerai patyrusi savo amate

4613 S. Sakramento Avė.
CHICAGO. ’

Tel. lafayette 4223
; Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,t

3228 W. 38th St., Chicago, III.



■w«w«w<:aH

en’s Association
GEROS VERTES IR TEISINGAS APSIEJIMAS GVARANTUOTA

CHICAGOS
ŽINIOS

Parduoda gerus čeverykus

Tel. Yards 1546 •HOB

W. J. Stankūnas

Lietuviu Rateliuose

KELLERS BAKE
SHOP

ios odos arba balti

4254 Archer Avė,

duonos

Išpildoma orderius dėl

GEROS NAUJIENOSVESTUVIŲ
ir šiaipSUEIGŲ

Unijinė šapa

Seredoj Gegužio 31. 
Ketverge Birželio 1

Ratnyčioj Birželio 2
Subatoj Birželio 3

Valstie
Sdcial-liau-

šiaurius nuo 35 
gatvės.

/So. Halsted St.
Pirma čeverykų' krau 
tuve

ekstra 
trijų die- 

$3.45 GloveGrip] 
tUPPOKT SBOE *

^PANAMA

iš briedžio 
arba atletai, 
Trijų dienų

$1.95

Gyvenimas: 11061 Irving Avė 
Phone Beverly 2300

Moterims balto * audeklo oxfords arba 1 dirželiu militariškais užkulniais, $6.00 
■vertės $3.85

Siūlome daugelį madų specialiai apkainuota ant Atminties Dienos Išparda
vimo.

FOTOGRAFISTAS

3315 South Halsted Street 
Priešais 33rd Place

Viena iš Geriausių Studijų Chicagoje

rafijos yra nepalyginamai geresnės už kitų, 
aprūpinta naujausiomis priemonėmis ir ge- 

Mes nuimame

So. Halsted St.
Pirma čeverykų krau
tuvė į šiaurius nuo 35 

gatvės.

METHOTOLITAN STATE 
BANK >

The
Star
Shoe

Company

Atlankykite ntUsų didelį išpardavimą 
numažintomis kainomis

Musų darymo fot 
nes musų galerija yr 
riausiais aparatais, kokių dauguma fotografų neturi 
fotografijas dideles ir mažas, pavienių asmenų,‘grupių ii’ masinių su
sirinkimų, nežiūrint kada — dieną ar naktį, laikas nedaro skirtumo.

Kurie gaunate paveikslus iš IJetuvos neatidėliodami pasidary
kite daugiaus arba dalelius. Mes perimame senus, padarome dide
lius. Sudedam ant vieno iš kelių skirtingų.

344.1 So. Halsted St
Tel. Boulevard 0938

Moterims balto audeklo (Murdai 
sportiškam dėvėjimui

.....

Tik pamislykit apie piknikus, iŠ- 
Xvažiavimus, į pajūrius ir tt. Ox- 

BU dirželiais, visokiais už
kulniais ,pažymėtinos vertės, šie 
čeverykai yra išstatyti ant 3-jų 
dienų pardavimo —■ Veik urnai, ar
ba bus per vėlu. Dabar jūsų pro
ga apsirūpint pačiam save su če- 
verykajs, kurie laikys visą vasarą 
'Specialiai apkainuoti $1.98

Vyrams rudi veršio odos French pirš

tais, oxfordai, Wingfodti $5.50 
guminiai užkulniai

Tėmykit musų plakatų pagarsinimą kur patik 
’yt^s išpardavimas per 3 dienas tiktai.
' ......... THE STAR SHOE CO.,

«
Musų pardavėjas kalba lietuviškai

VESKIT l’IRKLYSTA SU NARIAIS

Ciilral Districl Business

$5.00
ATLETIŠKI IR DARBUI ČEVERY 

IMI VYRAMS IR VAIKAMS
Šie Čeverykai padaryti 
odos ir geriausi darbui 
kadangi labai pagabųs. 
išpardavime, specialiai 
apkainuoti

MUNŠAINO TRAGEDIJA.
Liugi Pogliano, 300 So. Ash

land avė., matomai nuo mun- 
šaįno proto netekęs kampe 
Dearborn ir Archer avė pra
dėti o į žmones siu revolverių 
šaudyti, ir, kftjpo to pasekmė, 
John Spiegei, 2928 Archer 
Avė., tapo gal mirtinai nušau
tas. Pagalios pakvaišus! nuo 
munšaino Pogliano policiniai 
suėmė, v

, OXFORDAI IR DIRŽELIAIS ČE- 
VERYKĄI MOTERIMS

šie yra juodi, arba rudi veršio odos 
arb;ugeros rūšies kid; dirželiais arba 
oxfoKls, žemi, cuban arba inilitariški 
užkulniai; trijose išpardavimo dieno
se daug Žemiau normalės kainos, da
bar specialiai apkai- (£*> Oi E 
nuota
Moterims juodo satino 1 dirželio če
verykai, aptrauktais užkulniais, $8.00 
vertės, parsiduoda

Bankas nebus atidarytas 
utarninke “Atminimo Dicno-

Kagauskas —$15,00; J, Joniu- 
škis — $8.00 ir A. Joniuškis— 
vieną tomą lh\ Kudirkos ra&- 
tų. Apkalbėjus.; nutarta, kad 
Komisija sUaukautą literatūrą 
tuojau pasiųstų Lietuvon kul
tūros įstaigoms, kurios jau at
sišaukė į Komitetą,

'3. Iždininkas A. J. Mosgeris 
praneAe, kad niuo p. Jono Spa- 
kausko iš Woodhaven, N, Y., 
yra gauta $15.44 Sibiro lictu- 
viams-tremtiniams. Nutarta 
pinigus pakol kas palikti Ko 
niitcto kasoje.

4. L. V. Komiteto posėdžiai 
vasaros metu bus laikomi 
Mark 'ĄVhite Sq. svetainėje 
(didžiojoje) kas ketvirtų tre
čiadienį kiekvieno mėnesio 
nuo 8 vai. vak

“Žemaitijos” R V. Komiteto 
vardu visiems aukotojams • — 
kaip krtygomis, - taip ir pinigais 
— tariu širdingų ačiū.

Vasariniu Čeverykų Išpardavimas
Viskas, kas tik reikalinga vasariniuose čeverykose, parinktos mados vyrams, 

moterims, vaikams ir mergaitėms. x ,

SEREDOJ, KETVERGE IR PETNYC10J

vo tuomi nepaprastas, kad ja
me kap. L. Natkevičius atsi- 
Kvcfkino su vietos tiiutininlkais 
ii* kad buvo svarstoma ą-pic 

užmezgimų artimesnių ryšių 
su Lietuvos tautininkais, Jis 
buvo šauktas tuoju tikslu, kad 
pasitarus ką tautininkai turi 
veikti ateityj. Vietos tautinin
kui savo kalbose gyrė A. L. T. 
Sandarų ir aiškino jos nuveik
tus darbus, o kapt. Natkevičius 
išroidinėjo, kad tarp 
Sandaros ir Lietuvos 
čių Sąjungos bei 
dimnkų hera jokio skirtumo ir 
kad todėl Amerikos ' lietuvių 
tauitininlkaims reikia užmegsti 
artimesnius ryšius su Lietuvos 
lietuvių tautininkais ir juos re
mti koVoj prieš klerikalus.

— Bridgeportietis.

Pilniausias pasirinkimas pajų 
keiksų, pyragaičių 
bulkučių.

PASVEIKINUS ŽMONĄ 
NUSIŠOVĖ.

Antony P. Immekus, 4011 
N. Central Park Avė., parėjęs 
luufHĄ pasveikino savo žmonų 
ir paskui įėjęs savo kambarin 
nusišovė. ,

Jo žmona kitokios savo vy
ro nusišovimo priežfisties 
galėjo duoti, kaip tik kad 
buvęs pas savo draugus 
munšaino nemažai ten įsitrau

ENGLISH OXFORD VYRAMS 

ilIllIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN puikios vertės už tą kainą 
nų išpardavime. Specialiai 
aplęaihuota •

VAIKAMS SU DIRŽELIAIS 
£Į’ j j Žibančios odos, juodi ar rudi kad, su
IJ .i l dirželiais čeverykučiai, trijų dienų iš-

4F pardavime. Specialiai apkainuoti po

$2.50 ir $1.98 I
Vyriški žibančios odos, French pirš- 

Oxfordaf, naujausios mados ypa- 
( n tingai ąpkainuota šiam 0(1

■* išpardavime <Pv«UU
Moterirųs žiba;
kid 2 dirželiais VieVerykučiai, aptrauk- 

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim “cenn
davimo ^Q.UU

“ŽEMAITIJOS” REIKALAI.
Ih^iėjusį trečiadienį, gegu

žės 24 d., Murk Wliite Sąuarę 
parkiuko svetainėje įvyko 
Kulturds Draugijos “Žemaiti
jos” L. V. Komiteto posėdis.

1. Nutarki kooptuoti L, V. 
Komiteto Draugijos ‘ nariai: 
Jonas Miknius ir Ignas Manei- 
ka, suteikiant jiems pilnas Ko
miteto narių teises.

2. Knygoms rinkti Komisija 
pranešė, kad ji jau surinkusi 
įvairaus turinio ir dydžio lite- 
raturoš apie $45.00 vertės, ir 
kad dar daug asmenų esą pasi
žadėję paaukoti vėliau. Litera- 
turų auiko’ję šie chicagiečiai:

ši krautuvė bus atdara Atminimo Dienoje iki piety

LION SHOE STORE
51/LzLFi ftn llnlUod Z A?

BRIDGEPORT.
Tautininkų darbuotė.

Gegužio 26 dienų Raymont,! 
cha]yel svetainėj A. L. T. San
daros 25 kuopa laikė savo no- 
paprastų' susirink linų. Jis bu- 

’ibno • ' .' i
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TIEMS LIETUVON. NAMAI-ŽEMEkais pasirūpina iš anksto tai jie., 
išvengs visus nesmagumus ke-l 
liones. O parvažiavus į Lietuvą 

pa jeigu jiems reikia kokių ,patari-1
mų ar pAgelbos tai gali kreiptis 
pas mane ypatiškai arba į kitus 
Amerikoniškas įstaigas kurios 
dabar randasi Kaune ir kurios 
su mielu noru uems patars ar 
padės visuose reikaluose. Į

Roman.

;a- 
n- 
li-

ant j išdidesnių laivų “Aqij 
nia”, “Mauretania” ir “Be 
garia”, kurie yra viei^-4^ 

žemiau paduotas mintis tai-'kiaušių, ir greičiausių laivų 
kantiems kurie važiuoja | Lietu-1 šaulyje yra malonu keliauti, 
vą ir tiems kurie mano Važiuoti. Įsėdi į laivą New Yorke žmogus 
Man teko būti Lietuvoje po ka- manai kad apsistojai kokiame 
rėš jau keturis kartus ir važiuo- dideliame viešbutyj ir per šešias 
jant ten ir atgal pasitaikė pri-jJ dienas jau busi antroj pusėj At- 
tirti visokių keličnės nesmagu
mų ir kad apsaugoti Amerikie
čius grįžtant į tėvynę noriu pa
pasakoti jiems kaip tuos nesma
gumus išvengti.

Pirmutinis ir svarbiausias da
lykas tai yra pasirinkimas laivo 
ant kurio važiuosi į Lietuvą. 
Laivakorčių agentūrų yra kiek
viename miestelyje ir perkant 
laivakortę visados reikia žiūrėti 
kad tą darysr pas gerai žinomą 
lietuvį agentą. Kuris agentas, 
sako kad jis pigiau gali parduo
ti laivakorte tai muo tokio sau
gokis nes nei jok i s agentas ne
gali parduoti pigiau už kitą. Tik
tai vienas agentas gali būti ge- rę. 
resnis už kitą tuomi kad jis gali 
geriau patarnauti, todėl agentas 
kuris gerai žinomas ir gerai pri
tyręs gali duoti geriausią patar
navimą.

Dabar kaslink linijos ant ku
rios važiuosi į Lietuvą. Iš ma
no patyrimo galiu drąsiai sakyti 
kad Cunard Linijos laivai yra 
patogiausia lietuviams. Ypač

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

FELIKSAS JUOZAPAITIS

persiskyrė su šituo pasauliu 
penktadienį 7:15 vai. rytą. Jo 
kūnas randas namuose po num. 
5613 So. Wood gat. Išlydėjimas 
į Tautiškas kapines bus 2 va
landą po pietų. Giminės ir pa
žįstami yra prašomi palydėti 
velionio kūną į kapus ir pasa
kyti jam.* paskutinį sudie.

Didžiausiame nuliudime liko 
jo žmona Ona, duktė Juozapina, 
sūnūs Algerdas ir brolis Kazi
mieras. . , ,

ROKAS ARDAVIČIUS
Petsiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 28 d. 1922; 12 vai. 15 
min. po pietų, sulaukęs 59 metų 
amžiaus, Amerikoj paliko dide
liam nuliudime savo milimą 
moterį, 2 sūnūs: Adomą, Myko
lą 1 dukterį Antaniną, 1 brolį 
Vincentiną ir pusbrolį Petrą Ga- 
deiko. Amerikoj išgyveno 28 
metus. Iš Lietuvos paėjo Kalna- 
beržio sodžiaus, Surviliškės pa
rapijos, Kėdainių apskr. Ten 
paliko 2 brolius ir 3 seseris. La
vonas randasi 2315 W. 24 $t., 
laidotuvės atsibus seredoj geg. 
31, 8 vai. ryto į Šv. Aušros/baž
nyčią iš ten į Kazimiero ka
pines. Visi giminės ir pažįsta
mi meldžiami atsilankyti ir da
lyvauti laidotuvėse. Nuliudusi

Moteris su vaikais.
................■ ' 1

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chipniško
Nervingumo p Kjjįl
Kraujo Lg
šlapumo pT

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn Sv) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšio 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

ligą» 
kad

lantikos. Ant tų didžiųjų laivų 
važiuojant galima atsiekti Kau
ną po 8 ar 9dienų po išvažiavi
mo iš New Yorko. Ne vien tik 
laivai švariai užlaikomi, bet ir 
valgiai geresni kaip paprastuose 
viešbučiuose Amerikoje. Lietu
viai, ypač tie kurie važiuoja per 
žinomus agentus gauna geriau
sią patarnavimą, šeimynos turi 
savo atskirus kambarius su 2, 
4 ir 6 lovomis. Tij nesmagumų 
važiuojant trečia klesa kurių bu
vo prieš karę dabar nėra.

Galiu sakyti kad trečia klesa, 
ant didžiųjų laivų, yra geresni 
kaip antra klesa buvo prieš ka-

, Atvažiavę į Southampton 
keliauninkai ras kita mažesnį 
laivą jų laukiant tame porte ir 
iš vieno laivo įlipa į kitą ir tuo- 
jaus važiuoja į Piliavą, kuris yra 
Vokiečių uostas prie pat Kara
liaučiaus. Tą portą pasiekia į 
maž daug 36 valandas. Pilia- 
voje pasitinku keliauninkus 
kompanijos atstovai ir taipgi 
pat atstovai lietuvių firmų iš 
Lietuvos, kurie maloniai sutei
kia patarnavimą 'lietuviams ke
liaujantiems į Lietuvą. Iš ten 
ima kokios 6 valandos atvažiuo
ti į Virbaliu. Virbaliuose ran
dasi jau Lietuvos rubežius ir iŠ 
ten žinoma lietuviai neturi jokių 
nesmagumų.

Vizų lietuviams turintiems 
Lietuvos pasus reikia tik vienų 
vokiečių ir tas vizas galima gau
ti už $1.20 kiekvieną. Kompa
nija pati parūpina gauti vizus.

I Taigi tie kurie bijo marių ligų ir 
ilgai ant jūrių nenori gyventi, 
tokiems aš patariu važiuoti ant 
laivo “Aųuitania”, “Maureta-

Į nia” arba “Berengaria”.
Taipgi pat yra ir kiti mažesni 

Į laivai minėtos kompi^iiijos ąnt, 
kurių patarnavimas yra ne kiek 
blogesnis kaip ant didžiųjų lai
vų. Tais laivais važiuojant ima 
truputį ilgiąu per kokias 3 ar 
4 dienas ir ant tokių laivų pa
togiausia važiuoti tiems kurie 
turi liuosą laiką ir norėtų turėti 
smagias vakacijas. Taipgi 
šį kompaniją šiais metais ; 
dėjo leisti savo laivus “L 
nia” ir “Samaria” naujai pą 
tytus, iš Bostono į Livery 
Tiems lietuviams kurie gyvena 

t Naujoj Anglijoj yra patogiau
sia važiuoti iš Bostono, nes kai
na į Kauną iš Bostono tokia pat 
k*«iip iš New Yorko iki Kauno. 
Minėti laivai kurie išeina iš Bo
stono eina į Liverpool. Tenai 
žmones išlipa iš laivo ir specia
liais traukiniais važiuoja į liuli, 
kur tuojau persėdi į mažesnį 
laivą ir važiuoja į Piliavą. Va
žiuojant šia linija nereikia, eks
tra mokėti ir žmonės yra visuo
met aprūpinti pakol jie pasiekia 
Piliavą.

Kati važinėjimas ant šitų lai 
vų yra populariškiausias gali
ma suprasti iš to kad su manim 
Gegužio 30 d. ant laivo “Beren
garia” išvažiuoja suvirs 200 lie
tuvių atgal į tėvynę. Taipgi pat 
ant to pačiohaivo Birželio 20 d. 
išvažiuoja gArsus lietuvių muzi
kos tėvas J., Naujalis kuris už
baigęs savo koncertus Ameriko- 

grįš į Lietuvą., Apart 
iš Bostono dąr ren

giasi važiuoti Liepos 26 d. di-

Pranešimai
Socialistų Partijos Press , Pikniko 

tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

■ 1 . V r- —

Tautiškų kapinių 10 m 
apvaikščiojimas įvyks 

Visos Chicagos lietuvių

Lietuvių 
sukaktuvių 
geg. 30. 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — J« Katonas.

L. S. S. 8to Rajono 
įvyks gegužės 28 <1., 
Naujienų name, 
čios 8-tam 
siųsti savo

konferencija 
11 vai. ryte, 

. Kuopos priklausan- 
Rajonui 'malonėkite pri- 
delegatus.
— Ilašt. Ant. Grabelis. ’

S. A. I Ex-Kar.eivių Centro susi
rinkimas bus pirmadienį, geg. 29, 8 
v. v., pirmos kp. skaitykloje, 4603 S. 
Marshfield Avė. Visi malonėkite su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. , —• Valdyba.

Bridgcporto Draug+jųųSusivienijimp 
mėnesinis susirinkimas panedė- 
li, geg. 29, 8 v. v.. Mildos svn., 3140 
So. Halsted St. Svarbių reikalų dė
lei, visi delegatai malonėkite laiku su
sirinkti. — Rašt. J. Balčiūnas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO SUNAUS 

Martino, aš tėvas Feliksas Pranašas, 
jieškaii ''■savo sunaus Martyno 
kuris išvažravo iš Chicagos gegužio 
mėnesyje 19i5 į Jenkins, Ky. Jeigu 
kas žino apie jį meldžiu pranešti arba 
pats lai atsišaukia. Kurie praneš 
man apie ji kur iis randasi bus atly
ginta. F. Pranašas, 1739 S. Halsted, 
St., Ųhicągo, III. Laiškai siunčiant 
turi būt registruoti. j

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SENI ŠĖRININKAT, KURIE TU- 

rėjo Šerus Liberty Protective Compa- 
ny, atsišaukit pas mane, turiu labai 
gerų žinių dėl jūsų. Atsišaukite grei
tai, oer laiškus.

J. M. GELGAUDAS, 
131 So. Halsted St.

Room 9,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ

REIKIA
\ Jaunų moterų
117 iki 30 metų

Tvirtos ir apsukrios į 
įvairius skyrius darbui, 
šiai: i 7.

Tvaikymui orderių 
Rišimui lavoru

Vyniojimui pakelių

VYRŲ
REIKIA paprastų darbinin

kų. ; *
NORTHERN CHA IR CO.

2500 Ogdcn Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyvento vieta, biznis da
romas neblogas, lysas ilgam laikui. 
Renda pigi, pardavimo priežastį 
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
558 W. 37th St.

' ’z Phone Boulcvard 8913

pa-

musų 
pana-

'atyrimas nereikalingas.

SEARS, ROEBECIK & CO. 
Homan Avė. & Artliington St.

REIKIA — 
' MERGINŲ

Moderniškiausia dėžių 
tu ve Chicagoj ŠVARI, 
SI, ŠVIEŽIO ORO'YRA: 

B()X STICHERS 
CLOSEIRS 
CREASERS

Didžiausis algos užtikrini

ŠVIE

Kreipkitės prjsirengę dirbti

Congress & Paulina Sis.
♦

JliEIKALINGA 5 moterys 
skudurų -skirstymui.

Atsišaukite: j 
ILOUIS DRAY, 

1342 S. Racine Avė. ‘

DETROIT, MICH1GAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
z J. Balchiunas pagelbininkas 

, (arba asistentas) . .
GRABORIUS \

1029 25th St., 9509 Cardoni
Detroit, Mich.

pht
|ra- 
co-

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

ACME STAMPING CO.,
» 119 N. Sheldon.

' REIKIA merginų ir moterų 
nuo 16 iki 30 metų — leng- 

I vam dirbtuvės darbui — prie 
Ipunch press, kiek press,. ben- 
chiaus irti. Geri pinigai. Taip

ogi merginos ne jaunesnės 16 
metų kreipkitės

V1CFOR MIFG. & GASKET 
COMPANY, •

REIKIA PARDAVĖJŲ Į GROSE- 
rius. Reikia, kad kalbėtų lietuvių ir 
lenkų kalbas. Pageidaujama su au
tomobiliu, bet nėra būtinai reikalin
ga. Kreipkitės:

STAR CHEMICAL CO.,
4858 So. Hermitage Avė.

REIKIA SOLIC1TOR1Ų — STU- 
ba nuo stubos, paimti orderius ant 
daiktų, kurie kiekvienam namui rei
kalingi. Alga ir komišinas pasek
mingam' žmogui.

Temple Court Bldg., Room 202, 
216 Soi Dearborn St.

/ 

AUTOMOBILIAI

GERA PROGA
Parduodu 1 troką ir išdirb

tą ledų biznį, vieta Brighton 
Park. Turiu parduoti greitai, 
todėl parduosiu pigiai.
Kreiptis:

Telcphone Lafayette 0158

PARDAVIMUI 2 automobi
liai Cole 8 sėdynių arba Dori 
5 sėdynių, 1920 metų atrodo 
kaip nauji. Parduosiu -pigiai.

2857 W. 391h PI.

RAKANDAI
PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 

vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindi] 
pastatomą lempą, kaurą ir paveik
ius. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

PARDAVIMUI RAKANDAI SY- 
kiu ar atskirai, nesutariu apleisti mie
stą visai’ trumpame laike. Pasisku- 
binkit. A. Ginter. 4901 So. Eddy St. 
Tel. K i Įdare 3989. Matyt galima nuo 
6 iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI GRAŽUS 3 ŠMO 
tų priekinio kambario valour setas. 
Kainavo $450, pąr<|ųosiu pigiai, 
gi gražią floor lempą* 

4751 Park Avė.
Phone Austin 7003

taip-

«A '

RjfelK ALINGA mergina prie
fnij^darbo. Atsišaukite:

W. J. STANKŪNAS, 
Photographer

3315 So. Halsted St. -

REIKIA DARBININKŲ

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

PARDAVIMUI rakandai, di- 
inng ruimo setas, vartotas tik 4 
mėnesiai ,keričiukas mažam kū
dikiui ir vygė. Parduosiu pigiai 
2532 W. 46th PI.

VYRŲ
JIEŠKAU SENOS MOTERIES 

prižiūrėjimui 4-rių metų mergaitės, 
kambaris ir valgis; geros sąlygos. 
Atsišaukite greitai.

3018 W. 39th St., 
arba Pershing Road 

1-mos lubos

REIKIA 3 beilerių. Gera 
ga. Nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
SMITU & OGUSS, 

2633 W. Roose^elt Rd.

PARDAVIMUI
ai-

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ 
metų ir senesnių — operuotoji] 
spėka varonių siuvamų mašinų, 
latinis darbas.

WESTERN BAG & BURLA
2437 W. 14tK Street

16 
prie 

Nuo-

CO

KEIKIA 50 MERGINŲ dirb-

gera alga, nuolatine viela.
Krelpkites.
American Insulated Wire

954 W. 21-st St.
Co.,

REIKIA Į GELEŽIES ATMATŲ 
kiemą darbininkų: shearmano ir kito 
dirbti prie elcktrikinio garriko.

Kreipkitės:
SEFFREN SCRAP TRON CO., 

213 N. Halsted St.
REIKALINGAS PATYRĘS KLER- 

kas kokių metų ar dviejų aptiekon. 
Reikalauju paliudymo nuo aptieko- 
riaus kur yra dirbęs, turi mokėti len
kų kalbą.

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St.

Chicago, III.

REIKIA paprastų darbinin
kų į steol yard $4.00 į dieną. 
Tncrete ENGRNG. co.

1926 So. 52nd Avy-

PARDAVIMUI .SALIUNAS SU 
rakandais arba be rakandų ir kamba
riai dėl gyvenimo, renda $30.00, lysas 
3 metų, visokių tautų apgyventa, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. 1

Atsišaukite:
3759 So. Wallace St.

PARSIDUODA SALIUNAS Gu
riausioj vietoj ant Town of I>ake -— 
Elijošiaus name. Didžiausia svetaine 
ir ruimai dėl gyvenimo. Prieinama 
kaina.
, 1809 W. 46th St.

Phone Lafayette 4068

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
vieta, tarpe maišytų tautų. Parsiduo
da pigiai 2 pagyvenimai ant viršaus 4# 
ir 5 ruimų.

Kreipkitės:
7300 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
saliuna*? su “fixtures” yra 5 kamba
riai dėl pagyvenimo, pigi r renda $45, 
lysas ant 2 metų. Proga padaryti 
pinigo. Atsišaukite greit, nes turiu 
važiuoti į Lietuvą.

158 Kcnsington Avė.,

PARDAVIMUI 2 lotai.Brigh
ton Parfk. Klauskite: *

4558 So. Sacramonto Avė.
PARDUOSIU arba mainysiu 

ant namo Chicagoj 80 akrų farmą* ’ 
su gyvuliais ir mašinoms, labai .ge
ra žemė, netoli Chftagos.

Kreipkitės:
R. ZAUGAS, 

Box 102, 
Edgewood, III.

PARDAVIMUI GROSERNe, 
saldainių ice cream ir visokių

tas, tarpe visokių tautų. Mel
džiu klausti v

.2800 Emerald Avė.

barbemės 2 
100 
pi-

PARDAVIMUI 
krėslai; fikturiai, sinka ir 

‘abrii'sėlių. Parduosiu visai 
giai. /

11171 Canalporl Avė.

NAMŲ BARGENAS
Dabar yra geriausia laikas pasi

skirti sau pirkimui namą. Mes jums 
sučedysime, laiką ir pinigus parodant 
namus,* kuriuos mes turime ant par
davimo.

“BUSINESS HALSTED PRO- 
PERTY” dviejų aukštu mūrinis na
mas, Storas ir du pagyvenimai su auk
štu basementu, $3527 So. Halsted St. 
Kaina tik $12,000, pats lotas vertas 
$10,000.

NAUJAS VIENO AUKŠTO“ NA
MAS, Storas ir 3 kambariai užpaka
lyj, 3616 So. Halsted St., $6,500.
T DVIEJU LUBŲ MŪRINIS NA
MAS, ketnri pagyvenimai po 4 kam
barius,. cementuotas “basementas*, 
rendos per mėnesį $70.00. Kaina 
$6,800, $1,000 įmokėti, likusieji kaip 
renda. *

Turime ir daugiails kitokių namų, 
kviečiame į musų ofisą: *

M. J. KIRAS & CO., 
3331 S. Halsted St. Yards 6894

PARDAVIMUI kalbamų 
šinų ir elektrų skalbiamų 
šinų krautuve* visai mažai 
ko ant rankų, parduosiu 
giai.

3851 S. K ėdžio A ve.

ma-
ma- 
sta- 
pi-

PARDUOSIU BUCFjRNĘ ir 
grosernę, arba mainysiu ant 
ftutomobilio. x

701 W. 69th St.

DU KAMPINIAI LOTAI 50x126 
pėdas, $2,300 visai išvalyti, 40th PI. 
ir Albany Avc. Pirfviaus atsisakyta 
imti $2,800. Savininkas serga, rei
kia pinigų.

Taipgi 10 kambarių meilinė cottage 
po 5 kambarius, $2,300; T flatai me
dinis namas po 5 kambarius $3,300. 
Tikrai šie yra bargenai.

REYNOLD BROS.,
> 38th & Amold Avc.

Matykite Riley
Tel. Lafayette 0074

PARDAVIMUI grosernč, 
ro cash. biznį. Parduoda, 

stangi serga. /
Kreipkitės, y

3815 Sof Kedzie A v.

da-
ka-

PARDAVIMUI RESTAURACIJA, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
toj Town of Lake, biznis geras, rei
kia įnešti $2,000, o likusius ant leng
vo išmokėjimo. Kreipkitės į Naujie
nų Skyrių Town of Lake: 1614 W. 46 
St. nuo 12 vai. iki 8 vai. po pietų. 
Klauskite L. Paukšta.

SALIUNAS turi būti parduo
tas šią savaitę už $450. Vieta 
apgyventa rusų ir lietuvių. Prie
žastis pardavimo; išvažiuoju 
Lietuvą. 1400 S. Union Avė. .

PARDAVIMUI restauranaš 
arba noriu gauti pusininką. 
Kaą norės pirkti, parduosiu pi
giai. J. Navickas, 3343 Broad-
way.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
pakeliami krėslai, geroj vietoj, 
lietuvių ir kitų tautų apgyven
ta; priverstas parduoti greitu 
laiku ir už pigiai, nes einu į ki
tą biznį. 4600 S. Marshfield Av.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 aukštų mū

rinis namas,.du lotai, beizmentas 
gasas, pečiaus šiluma. Kaina 
$7,500, 2323 W. 35 PI., netoli 
Westem Blvd., Ist fl. rear.

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

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

STOGKAI-SEROS
PERKAME ŠĖRUS

šė-Atpirksime sekančių bendrovių 
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės, <
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fine Ins. 
Vaisi jos; o taipgi: 
Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.*
Atsiųskite pasiūlytus kiek norite 

savo šėrus.
K. S. JURGELONIS & CO.,
• Stocks & Bonds

25 N. tDearborn St.

už

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms inerginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

- VALENTINE 
DRES’SMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškąi arba rašy
kit išlygų Raklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

ste Daktaro Landžjaus kuris 
yra vienas iš geriausių žinomų 
daktarų Bostone. Jis p<5 savo 
globa tikis turėti apie 300 lie
tuvių ir jiems padėti jų kelio
nėj į tėvynę. Daktaras Land
žius taipgi pat grįš iš Lietuvos 
pradžioje spalio mėnesio.

Cunard Liniją yra vienatinė 
laivų kompanija kuri duoda di
desnėms partijoms lietuvių tik
rus lietuvius palydovus ir to
kius kurie gerai supranta savo 
darbą ir ištikrųjų gali pagelbėti 
keliauninkams.

Jegu Amerikiečiai šiais daly-

REIKIA patyrusių moterų 
priė ’sortayimo skudurų. Nuo
latinis darbas. Kreipkitės:

M .GEASSMAN,
- 2549 So. State St.

t REIKIA paprastų darbinin
kų dienomis ar naktimis. 
Corn Products Refining Co.,

63 St. & Archer Av^, Argo, III. 
_ ___________ :____ __________

PARDAVIMUI SALIUNAS: VIE- 
;a apgyventa lietuvių, senas biznis, 
gerai išdirbtas ii; biznis gerai eina. 
Gali pirkti visą arba pusę. Parda- 
yini'o priežastis, einu į kitą biznį. Tu
ri būt parduota greitu laiku.

1737 So. Union Avė.
PARDAVIMUI OMAHA BUČER- 

nč labai pigiai. Biznis cash. Į sa7; 
vaitę jeigu iki $1,000, 2 metų lystas. 
ce Box, fixtures kainuoja daugiau, 

negu visas biznis.
J. ROCHANSKI,

3120 So. State St.

PARDAVIMUI SALIUNAS. Biz
nis gerai išdirbtas — priežastis par
davimo — nesusitaikymas partnerių 
;arpe savęs. Parduosiu labai prieina
ma kaina.

Atsišaukite: ,
3347 Wallace St.

REIKIA patyrusių moterų 
pardavėjų į Dry Goods krau
tuvę. Kreipkitės:

M. STONE, 
3157 Wallacc St.

RĘIKIA DAR DVIEJŲ LIETU- 
vaičių ne jaunesnių kaip 17 metų bai
gusių grammer school mokintis už 
slauges (nurse). Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambaris; $5 į mėnesį:, 

ST. PAUL’S HOSPITAL,
828 W. 35th PI.

REIKIA

kaipoPaprastų darbininkų, 
pagolbininkų prje mašinų dar
bo. Darbas nuo šmotų. Pa
tyrimas nereikalingas.
ACME STEEJ. GOODS

2810 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernės biz
nis, labai gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo — liga — par
duosiu už prieinamą kainą. At
sišaukite: 505 W. 32nd St.

co. PARDUODAM ICE CREAM IR 
;nip vi šoki kitą ataką. Geroj vietoj, 
>iznis išdirbta, lietuvių apgyventa. 
Greitai norime parduoti, nes važiuoja
me j Lietuvą.

Kreipkitės:
1487 So» 49th Cicero

BARGENAS RE AL ĖST ATE
5 kambarių medinė bungalovv, fur- 

naso šiluma — $5,000/
6 kambarių mūrinis bungalow, kar

što vandenio šiluma $,7]|Ž50.
2 flatų garo šiluma, mūras $10,500 

cash ar išmokėjimais.
Taipgi daugiau bargenų tuščių 

įrengtų.
O’NEILL & HYNES,
5556 S. Kedzie Avė. (

ir

PERKAM IR MAINOM , 
namus, farmas, lotus,'bučeimes ir gro- 
sernes be skirtumo, ką tik neturė
tumėt. Padarom greitai, pigiai ir 
gerai. ,

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

Chicago, III.

160 AKRU FARMA
Nuo Chicagos North Western 

žinkelįo iki Cftrney, Mich. . Gera že
mė, visa ligumos; 85 ak. apsėta, 75 
geros ganyklos ir miško; upelis te
ka per farm’b, 12 kambarių, 2 lubų 
stuba, vigadnas ir gražus didelis 
beizmentas su furnisu apšildomas, G 
akrai gražaus sodno, aplinkui/ stu- 
hos ' barnė ir kitoniški 4 budinkai. 
Visokios mašinos vartojimui ūkės, 
4 arkliai, 15 stukiu bandos, 8 kiaulės 
60 vištų graži anielinkė apgvvenfa 
lietuviais. Noriu parduoti ar mai
nyti ant namo mieste, turi būti 
ram padėjime.

GEORGE HATDU
Camey, Mich.

gele-

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

3454 So. Halsted gatv.
arti SBtos gat. *

PRTVATĖS' AUTOMOBILIŲ* 
•$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt perą darbą, tad ateik 
ir nasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
niii« ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.
------------—..........................   f--------

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir Hetuviikoa 

kalbų, aritmetikoi, knygredystiR, «t*- 
nografijot, type^riting. pirklybog tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, e^nprafijos, pnJitikinSs 
ekonomijos, piliatystts, dailiaraiys- 
tis ir tt.

Mokinimą valandoit nna 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
SUKI SO. HALSTED ST.t CHTCAGG.




