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Vandervelde užmuštas
18 žm?juvo Wisconsine

Kruvinas karas su munšaineriais

Belgijos socialistas Van 
dervalde užmuštas 

Rusijoje?

Karas su munšainu

Buvęs Belgijos justicijos mini- 
steris nužudytas Maskvoje, 

eina gandas.

BRUSELLES, biiž. 16. — 
Tarp Belgijos atstovų buto na
rių šiandie vaigšto gandas, 
kad buvęs justicijos ministeris 
ir socialistų vadovas Emile 
Vandervelde, kuris, kaipo An
trojo Internacionalo atstovas, 
nuvažiavo ginti teisiamus so- 
cialrevoliucionierius, lfko už
muštas Maskvoje;

Belgijos oficialiniuose rate
liuose nėra gauta patvirtinan-

BRISTOL, Teini., birž. 16.
Tennessce, Kentucky, Virginia 
ir N. Carolina kalnuose siau
čia tikras karas su munšainu. 
Tų kaluų gyventojai yra pa
garsėję munšainicriai. Jie darė 
munša-iną dar daug metų prieš 
ąrohibicijai ateisiant ir jie 
nesustojo darę ir probibicijai 
užėjus. Be to jie nė nežino 
apie prohibiciją, nes jie /Juo 
tiktai tą, kas dedasi jų kalnuo
se ir tik munšainierius arešta
vus jie pirmą kartą užgirdo, 
kad visoj šalyj uždrausta deg
tinę daryti.
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delegatai nedalyvauja. Jos tik
slu bus išrinkti internacionali
nį komitetą, kuris birž 26 d. 
pradės derybas ir su rusais.

Vis dar nežinia ant kiek pa
tįs talkininkai įstengs susitai
kinti tarp savęs, pirm negu jie 
pradės tartis su Rusijos eks
pertais. Visi dalyvautojai no
ri susilaikyti nuo puolimų ir 
propagandos laike tarybų.

Kiek žinoma, nė viena daly
vaujančių šalių nedarys pu Ru
sija atskirų sutarčių, bei jeigu 
konferencijai po trijų mėnesių 
nepavyks padaryti ' visuotinos 
sutarties, arba jei ta sutartis 
nebus ratifikuota bėgyje me
nesio, visos šalįs turės teisę 
daryti atskiras su Rusija sutar-
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(Emile Vandervelde, buvęs 
prezidentas Antrojo Internacio
nalo, buvo nuvažiavęs su ke
liais kitais kitų šalių socialis
tais ginti dabar Maskvoje tei- 

„ šia mus 31 socialrevoliucionie-* 
rius. Dar ilgai prieš teismą 
bolševikų laikraščiai vedė did
žiausią agitaciją prieš kaltina- 

>\muosius ir užsienio socialistus. 
Kurstymas nuėjo tiek toli, kad 
bolševikai pradėjo visur kaišio
ti praimti rezoliucijas, kurios 
skelbė mirtį “išdavikams’/. Ki
tų šalių socialistai buvo pri
versti užprotestuoti prieš tokį 
nedorą kurstymą prieš kaltina
muosius ir gynėjus. Atvykus 
užsienio socialistų 
bolševikai visur re
gi ngas demonstracijas, 
žmones prieš juoš ir 
grūmojo jų gyvasčiai. 
Vandervelde irgi labai 
kirtosi su komunistais
kartą komunistai pačiame tei
sme buvo surengę prieš jį ii; 
kaltinamuosius piktas demon
stracijas. Jis taipjau griežtai 
protestavo dėl komunistų laik
raščiuose daromų kurstymų 
prieš gynėjus. < Nesenai buvo 
pranešta, kad pirmoji (jgriipė 
kaltinamųjų (sočiai revoliucio
nierių partijos viršininkai) pa

kitus 
gyni-

Karą pradėjo prohibicijos 
agentai, padedant vietų vald
žioms. Tris mėnesius ėmė pri
sirengimas prie to karo ir da
bar agentai slenka į giluihą 
kalnų. > Ten siaučia dabar tik
ras karas, nes kalnėnai visur 
agentus pasitinka ginklai^. Kiek 
žmonių užmušta ir sužeista ta
me kate, dar nežinia^ Kalnė
nai apie tai nekalba. Bet agen
tai viš^\ laimi. Tai pripažįsta 
ir patįs kalnėnai/ kuriais tapo 
prikimšti pilni kalėjimai. Apie 
5,000 bravorėlių suimta.

Sakoma, kad produkcija 

munšaino kalnuose per pusę 
sumažėjo ir jis žymiai pabran
go. Apskaitoma, kad pereitais 
metais kalnuose buvo •; paga
minta ' 2,000,000 galionų balto
jo munšaino.

' Konferencijoje bus svarsto
ma tik keturi dalykai, būtent: 
Rusijos prieškarinės -skolos, 
Rusijos karo skolos, svetimša
lių privatinė įpiosavybė Rusi
joje ir kredit
Svarstymas tų khmsimų prasi
dės nuo tos vietos, kht jie sto
vėjo Genujos konferenciją už
darant, tik su vilčia, kad pre
mjerams nepavyko, ten turin- 
tįs reikalą tik su faktais ir 
skaitlinėmis ekspertai ras Jšei-

del Rusijos.

Ho-

gynėjams 
ė nedrau- 

kurstė 
atvirai 
Teisme 
aštriai 
ir ne-

Rusijos klausimas bus labai 
teblus, bet visgj jis čia turi 
daugiau progų likti išrištas, 
negu gad turėjo Genujoj.

Bet jeigu pirmininkui įžen
giamosios konferencijos,
andijos užsienio reikalų mini- 

steriui Dr. Van Karnebeck pa
siseks išlaikyti savo nusistaty
mą, tai pasaulis nieko apie Ha- 

konferencijų nežinos ii" 
galės apie jos buvimų ir už

miršti — iki d teis tokia diena, 
kad ekspertai prabils ir pa
skelbs, kad susitarimas jau ta
po patkuytas, nes ;
žiai bus laikomi prie uždarytų 
durų ip nieko apie juos nebus 
skelbiama.

Rusija turi progų laimėti 
Haagoje

Vieton politikų ir diplomatų 
čia dalyvauja tik ekspertai.

ŠauKia bendrą konfe- • 
renciją

liuosavo Vanderveldę h*
užsienio socialistus nuo♦
ino darbo).

18 žmoniy žuvo Wls- 
consine vėtroje

--------- J ' .
MILVVAUKVE, Wisc., bi/ž. 

16. — Iš Marron pranešama, 
kad Prairie Farm apielinkėje 
laike pereitą naktį siautusio 
vėtros žuvo 18 žmonių. Viena 
moteris liko užmušta 

' sugriovus jos namą.
Vėtra siautė keturiuose pa

vietuose ir pridarė labai dide
lių nuostolių. ‘ |

vėtrai

IIAAGA, birž. 16. —* Nors 
Jungt. Valstijų valdžia ir skai
to, kad Ilaagos konferencija 
yra tęsimu Genujos konferen
cijos, tik po kitokiu vardu, te- 
čiau-s tarp tų dviejų konferen
cijų yra didelių skirtumų.

Šioj konferencijoj dalyvauja 
visos šalįs, kurios dalyvavo ir 
Genujos konferencijoj, išėmus 
tik Vokietijos ir Islandijos. Ji 
taipjau yra visos Europos kon
ferencija. Bet kuomet Genu
jos konferencija buvo premje
rų konferencija, Ilaagos konfe- 
U^ncija yra vienų ekspertų 
konferencija.

Genuja nors iškilmingai skel 
besi esanti ekonominės rekons
trukcijos konferencija, ji ištik- 
rųjų gi buvo politinė konferen
cija, čia gi dedama rimtų pa
stangų pašalinti politiką ir lai
kytis tik techninių 
nių ir finansinių
Genujos programas buvo 
aiškus ir 
agos yra 
žinotas.

Genuja
diplomatijos”, rengė viešus po- 
-sedžius, delegatai darė pasi- 
kalbėjimus, žaidė į publiką, 
ši konferencija gi yra grįžimu 
prie senosios diplomatijos su 
tradicine procedūra ir mažiau
siu viešumu ir pasirodymu.

Pagalios, kuomet įGenuoja 
buvo išpuošta ir apstatyta ka
reiviais, čia yra visai rainu, 
nėra jokių iškilmių, puošnumo.

Vakar atsidarė įžengiamoji 
konferencija, kurioj Rusijos

Geležinkeliečiai tarsis 
liakasiais.

ekonomi- 
klausimų. 

ne- 
aprubežiuotas, o Ha-

aiškus ir aprube-

laikėsi “naujosios

O R R
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiair»:

šiandie — giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 

8:27 v. Mėnuo teka 12:50 vai. 
naktv.

Ateinančią savaitę bus laiko
mi dviejų Amerikos • lietuvių 
didžiulių susišelpiamųjų orga
nizacijų’ seimai: Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir Susivie
nijimo Lietuvių Rymo Katali
kų Amerikoje.

Pirmosios, taigi SLA., sei
mas prasidės pąnedėlį, birželio 
19 d. Dctroit,' Mieli. Posėdžiai 
bus laikomi Tullers Motely.
' SiLRiKA. Seimas įvyks Wil- 

kes Barrėj, Pa., birželio 20-22 
dienose Columbus saloj, 9-11 
North Main St.

Be to, kartų su SILA. seimu 
bus ten jau, tik vakarais, Tė
vynės Mylėtojų Draugijos sei
mas.
*Iš Cįiicagcs, be kitų, šeiniau 

važiuoja: P. K. Gugis, Kl. Jur
gelionis, Dr? A. L. Graičiunas, 
pp. Nora Gugiepė\ Valėrija 
Bručienė, p-lū Marijona Rakau
skaitė, kuri dainuos surčiįta
me seimininkams koncerte |r k
/ K’ .tp- l

Nuteisė rinkimy sukčius 
kalėjimai!
i.

rinkimu* klerkai ir teisėjai 
nuteisti nuo 30 dienų 
iki 6 mėn. kalėjimam

CHICAGO. —- Vakar pavieto 
teisėjas Frank S. Rigliimer nu
teisė pavieto kalėj i man ^buvu
sius rinkimų teisėjus ir kler
kus už jų papildytas suktybes 
balsavimuose pereito pavasa
rio nominacijose 5 vvarde.

Trfs jų buvo teisčjars ir kle- 

rkais 16, wanlo & • produkte ir 
liko nuteisti šešiems mėne
siams kalėjimai!. Trįs tamavf

8

Svarstys kontribuciją
PARYŽIUS, birž. 16. —

Franci jos premieras PoinCare 
šiandie išvažiuoja į Londoną. 
Nors jis ten bus svečiu priva
tinės korporacijos, jis visgi tu
rės keletą pasitarimų su Ang
lijos premieru Lloyd George.

'Tuose pasitarimuose bus 
svars^gma apie Vokjėtijos kon
tribuciją,/kuri labiausia Fran- 
cijai rupi, ir todėl turės būti 
neišvengiamų susikirtimų tarp 
premieru.

Prieš Poincare stovi lik dvi 
išeitįs. Arba išreikalauti pilno 
užmokėjimo kontribucijos, ar
ba panaikint dalį vidurinės 
Ffancijos paskolos. Kjtaip 
Francija negali kasmet skirti 
jin 20,1)00,000,000 frankų at- 
budavojimui nuterietųjų apy
gardų.

Poincare numatąs, kad .Vo
kietija negali užmokėti kontri
bucijos, bet jį spiria viešoji 
nuomonė, kuri jokiu bodu ne- 
prilcis sunkinti kontribuci
ją. Jis todėl rengiasi pasiūlyti 
naujus pienus: imli mažiaus 
pinigais, o daugiau prekėmis. 
Bet tam, žinoma, griežtai pa
sipriešins Fran'cijos fabrikan
tai, kurie bijosi Vokietijos pre
kių kompeticijos.

Lietuvos žinios
utrale zona ta išlyga, kad ne
botų daroma Lenkijos bei Lie-

cija. Jis pabrėžė,pctid atšau
kus Tautų Sąjungos komisiją, 
neutralūs\zonos gyventojai pa
kliuvo į anarchijos padėtį, kur 
jokios administracijos nėra.

ar ne, 
ir 

Iltinis. Kol 
asalinti, Euro-

Lietuvos sieną klausimas 
Angly nušvietime

E. VARŠUVA. — Lenkų 
agentūros žiniomis, IL. Gcorge- 
as savo kalboje tar)/ko kita 
pasakęs: ‘*Aš esu iš tų, kurie 
mato, kad tol nėra galimybės 
įvykinti Europoj taikos, kol 
nebus išspręsta Lietuvos ir Ga
licijos klausimai. Nežinau, ar 
po metų — dviejų tie painus 
klausimai sukels karą,
bet esu įsitikinęs, kad jie 
bus neramumo 
tie kf&isimai ne 

< c
pos taikai gręsla chroninis pa
vojus. Norėjau taikos, bet ji 
neįvyko. Musų uždavinį per
duodame ekspertų komisijai. 
Ji pristatys savo valdžioms iš
dirbtas nuomones. Atatinka
mai toms nuomonėms kiekvie
na valstybė nutars, kas reikia 
toliau daryti. Ir tuomet vėl 
priseis ’butiSai spręšti tie pai
nus klausimai, kuriuos turėjau 
vilties dabar pabaigti. Pasiten
kiname pasižadėjimu vieni ki
tų nepulti, kuris leidžia sau
goti sienas ęsančias de facto. 
Tikiuosi, kad toksai susitari
mas nekliudys Tautų Sąjungai 
nagrinėti Lietuvos bylą.”

Ingiai dėl neutralės zonos. 
\E. LONDONAS, — “Man- 

cliester Guardian” įdėjo dėl

Sulaikė rusų aeroplaną
BERLINAS, birž. 16? — .Inter
nacionalinis incidentas įvyk0 
vakar Kaune, kur Lietuvos kV 
ro ministerija -sulaikė ’ Kara\ 
liaučiaus-Maskvos ’ aerpplaną, 
remianties tuo, kad skraidan
tis per Uettivos rr>bež(ius Ru
sijos aeroplanai stato .pavojun 

šalies saugumą. Išlaikę balan
dą, lietuviai paliuo-savo aerop
laną ir leido jam skristi toliau.
Jame buvo Rusijos valdžios ’ jungos Tarybos j/osėdy,'. gėgu- 
kurjerai. IJetuva tečiaus pra- žės 17 dieną.
nešė Maskvai, kad j tik'Rusijos * Hymans pasiūlė sudaryti lai- 
valdininkams bus leista skristi kiną siopų liniją einančią ne- 
i)Or Lietuvą. .......... ■ —r.------------ --------

snj, kuriame kritikuoja Hy- 
mauso jvasiulymus Ženevoj ir 
palankiai rašo Lietuvos nusis- 

tatynią. “Nesibaigiantieji gin
čai tarp Lenkijos ir Lietuvos 
vėl buvo svarstyti Tautų Są-

Ii, kad Tautų Sąjungos Tary
ba turėjo imti sau a t sakom y- 
bęs už tokį dalykų stovį.

Askenazy (Lenkų atstovas) 
noriai rėmė Hymanso pasiūly
mą, bet Lietuvos atstovas p. 
Sidzikauskas prieštaravo ir pa
reikalavo, kad jeigu Lenkija 
nenorinti grįžti prie laikinos 
demarkacijos linijos, kuri bu
vo nustatyta kaJ^-paliaubų su
tartimi, tai dalmlnič neutralė 
zona turi būt paliekama, ir 
Tautų Sąjunga turi prisiųsti 
aukštąjį komisarą neutralės 
zonos administracijai sutvar
kyti. Tolesni svarstymai to 
klausimo buvo atidėti. Lietu
vių reikalavimas atrodo labai 
pamatuotas, tud metu kai Hy- 
mkns’o pasiūlymas perkelti at- 
sakymybę ant Tautų Sąjungos 
Tarybom, negalįs patenkinti.
Sukilimas prieš Lenkus Gardi

no rėdyboj.
KAUNAS. — Atamano Ska- 

marocho vedamos baltgudžn 
sukilėlių dalys Gardinijoje 
labai gąsdina lenkus, vietomis 
mažos kariuomenės dalys ati
traukiamos Lenkijos pusėn. 
Grupuojama tam tikros pajie- 
įjos numalšinimui. Kitas ata- 
iriajia^ Cortas lenkų laikraš- 

čiuose didelėmis raidėmis mi
nimas ir piešiama jo grupės ko 
va su kariuomene bei policija

Lenkų spaudos žiniomis su
imta keletas sukilėlių ir ata- 
hiano Skamarocho žmona.

(Liet. Žinios).

visi posėd-! to paties• ,wardo pirmame pre- 
cinkte liko nutbisti (it) ; dienų 
kalėjiman ir dar du iš to paties 
precinkto — 30 dienų kalėji
mai!. , į A i

Viena moteris liko 
suolą, kad, galėtų 
savo vaikus, o vieno ( byla liko 
atidėta. ' <

Teisėjas visus nuteistuosius 
labai aštriai piismcrkė. Jis sa
kė, kad jei jie) butų susitarę 
nuversti valdžią, nebūtų ge
riau padarę, kaip susitariant 
su kitais pavogti balsus.

Buvo įrodyta, kad jie nomi
nacijose visus duotus už de
mokratus balsus užrašė tik 
vienai demokratų klikai. Žino
ma, jie tai darė ne savo valia, 
bet kieno nors pakurstyti ar. 
įsakyti. Tečiaus jie griežtai 
atsisakė pasakyti kas užpaka
lyj jų stovėjo tame suokalby
je pavogti balsus. Delei to atsi- 
sakimo išduoti ,savo bosus jie 
ir tapo nuteisti kalėjiman.

paliuo-

su ang-

16. — 
darbi- 

šiandie

CINONNIATI, birž.
Geležinkelių dirbtuvių 
ninku unijų viršininkai 
įgaliojo Amerikos Darbo Fede
racijos geležinkeliečių depar
tamento prezidentą Jewell pa
kviesti angliakasių unijos vir
šininkus bendron konferenci
jom • ’

Toje konferencijoje bus,-s va r 
itoma apie bendrą geležinke
liečių ię angliakasių veikimą 
gręsiančiapie geležinkeliečių 
streike. Konferencijos dieną pa 
skirs angliakasių prezidentas
Lewis.

Geležinkeliečių viršininkai 
šiandie tariasi formaliniai pra
nešti geležinkelių darbo tary
bai, kad geležinkelių dirbtuvių 
darbininkai didele didžiuma 
balsų balsuoja už paskelbimą 
streiko liepos 1 dieną, /kada 
pradės veikti jų algos nukapo- 
Jimas, h<kad uni|ų viršininkai 
laikysis darbiMn'kų nuosprend
žio. \

Litvinov vadovaus Rusijos

MASKVA, -Lirž. 16. — šian
die paskelbta, kųd Maksim Lit
vinov bus pirmin nkas Rusijos 
delegacijos Haagos konferenci
joje. Kitais delegatais bus Le- 

Ukrainos 
VRakovski, 

ir dabar

Sudegė 600 namų

. NEW YORK, birž. 16. — Di
delis gaisras, siautė ILong Is- 
lantl pajūryj Arvene kolonijoj. 
Sudegė tarp 6(M) ir 700 namų. 
N|anonYa, -kad gaisras prasidėjo 
vlįeŠDutyj. Kad -sustabdžius ug- 
nį\ prisiėjo daug namų išdina- 
mituoti.

, Padegėliams pastatyta šėt
ras. .

onjdas Krasinas 
sovietų premieras 
finansų komisaras! 
ambasadorius Benine Krestin- 
ski ir finansų komisaro pagel- 
biAinkas SokolnikovL Jie to dar 
važiuoja 11 techninių ekspertų 
jų tarpe dvi moterįs. Jie visi 
išvažiuoja į Holandiją panedū-

^LONDONAS, birž. 15. — 
Kolonijų ministeriš Churchill 
paskelbė, kad naujoji Airijos 
konstitucija bus viešai paskelb
ta pėtnyčioj. Ji pilnai sutinka 
su Airijos-Ąnglijos sutartim.

_ A.

valdininkams bus leista skristi

Rusijos valdžia protestuoja 
prieš tokį patvarkymą, nes 
jis esąs peržengimas geg. 5 <1. 
padarytos su Lietuva sutarties. 
Vokietija irgi veikiausia prisi
dės prieito protesto.

Nikolai Krestinski, kuris ta
po paskirtas Rusijos ambasa
dorių Vokietijoje, (ryto aerop-' 
lanu išskris iš Maskvos į Berli- 
ną- *

Kulkasvaidžiai saugo 
kasyki? J

Illinois kasykla pradėjo kasti 
anglis po didele sargyba.. 
HFiRRTN, III., birž. 16.

Saugomi*dviejų eilių apsigink- - 
lavusių kulkosvaidžiais mušei
kų, 60 žmonių pradėjo kasti 
anglis Lestcr 'and Sher\voo<l 
kasykloje, 6 m. nuo čia. Tai 
yra pirmoji kasykla Illinois 
valstijoje, kuri bando dirbti 
pagalba streiklaužių. Joje ang
lis yra paviršiuje.

Ginkluoti mušeikos
visus kelius prie kasyklos. Ka
sykla taipjau yra gerai apsiru- j 
pinusi hiaistu. Streiklaužiai 
yra atgabenti iš Chicagos.

----- t---------

Įsileido korespondentus

saugo

HAAGA, birž. 16. — Laik
raščių korespondentai bus įlei
džiami į taikos rūmus, kur 
yra laikoma ekspertų konfe
rencija. Tai nereiškia, kad jie 
bus įleidžiami j posėdžius, bet 
kad jiems bus duota vieta ru
imuose ir jie galės susitikti su 
delegatais. |

Pirmiau Holandijos minis- 
teris net į rūmų kiemą kores- 
popdentų įsileisti nenorėjo ir, 
įsileido juos tik’ po ilgų dery
bų su kitais delegatais.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujieną vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos 'parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus, kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo; • ‘1

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose; r

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmokaxtuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybbs ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

♦ ■

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

--------------------------
' NAUJIENŲ, PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

/ *
BRIDGEPORTO SKYRIUS

8210 So. Halsted St., , Tel. Boulevard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Tel. Boulerard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674
t WEST PULLMANO SKYRIUS

523 West 120th St., Tel. Pullman 0169
< 5 ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 6659

Teleph.tr


į.; ra
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■į-

ė

Detroito žinios

000.00
Tel. Randolph 4758

Šėrinirikų ir Direktorių turtas virš 12 milionų dolerių

Yra po Valstijos Valdžias Priežiūra

Patarnavimas

Mandagumas ir Patarnavimas, yra musų Pa

Nedėlioj, Birželio 18 d.
RIVERVIEW PARKE

1619 W. 47th Street

Ura! PUIKUS Ura!

Net Birželiū-June 18,?2

1100
1100

750
500

darbui
I 7101

1892

Kapitalas ir Perviršis $
Batikos turtas daugiau $2,200,000.60

•* * 1

Tikietai (30 centų) išanksto galima gauti vyriausiame Nau
jienų ofise ir skyriuose, taipjau Socialistų Partijos ofise 220 S 
Ashland Blvd.

car
car
car 
car
car 350

Delei Tamstų parankamo, patariame kad atneštumei savo 
Bankinę Knygutę, bile kokios batikos, o mes perkelsime tamstų pi
nigus su visais nuošimčiais.

Malonus ' Lietuviai-ir/Lietuvaites! /
Visus -nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į musų

pikniką. Busit užganėdinti. Dainuos Laisvės Miš-

’Kalbės Dr. Montvidas. Bus puiki muzika; grieš vi
sokius šokius ir lietuvišką suktinį. Kviečiame visus 
Chicagiečius. D. K. KEISTUČIO KLIUBAS.

f . — gali pagaminti, Bor t
den pieną. Borden pieni

nė yra sanitaringiausia ir 
moderningiausia pieno is^— 

dirbystėj. j

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborp 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Ant išraokesčią,. jei pagal 
daujam*.GEORGE M. CHERNAUSKO DARŽĘ 

Lyons, III.
Pradžia 10 vai. ryto

SOCIALISTŲ 
PRESOS PIKNIKAS

Kur Laikysi Savo Pinig 
Po Pirmo Liepos?

Tiktai
Borden Pieninė

riežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yraį 
kostumeriams teikia.

pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek- . . . .. ų

eltui galit klaust patarimų ir nors manoma,

PIKNIKAS
■■H 

Rengia Keistučio Kliudąs > '

4162 So. Halsted Street, 1 Chicago, Illinois

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

BRIDGEPORT 
ELECTRIC 00-

5 kambarių namui dratus iSva 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame
Elektriškam

Telefonai Boulevard

> ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj. 

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

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

vNamų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN KUCHINSKAS
< LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavift St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus. ir padirba visokįu's Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius'. 
Skolina Pinigus ant pirmo merire- čiaus ant lengvų išlygų. £

Kuomet jus perkate vartotą Reo automobilių jus 
neturite nieko bijoti. Visi vartoti Reo automobiliai 
yra sutaisyti pirmos klesos mechanikų geriausiame 
stovyje. Jie yra pataisyti ir turi naujus Royal Cord 
tajerus ir naują Willard battery. Reo vartoti auto
mobiliai yra gvarantudti ir susilygina su naujais au
tomobiliais. Žemiau paduodame listą nepaprtstą 
kainų:

1921 REO 5 pasažierių 6 cyl. Touriirg 
1920 REO 5 pasažierių 6 cyl. Touring 
1919 REO 5 pasažierių 4 cyl. Touring 
1918 REO 7 pasažierių 6 cyl. Touring 
1917 REO 5 pasažierių 4 cyl. Touring

Mes turime daug kitų išdirbimų automobilių pasirin 
kimui. Mes sutinkame padaryti labai lengvas sąly 
gas išmokėjimui kaip kas nori.

\ W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 812 W. 33 St», Chicago.
Tel. Yards 4^81

9tas DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Su keturiais išlaimėjimais po $5.00 auksu kožnas, rengia 
mas Lietuvos Mylėtojų Draugystės, Nedėlioj, Birželio 
June, 18tą, 1922, Bergman’s Darže, Riverside, III. Pra 
džia 10 vai. iš ryto. , .

Kviečiame visus kaip senus taip ir jaunus atsilanky
ti, o tas jau žinoma, kad Lietuvos Mylėtojų draugystė vi
sados stengiasi kuogeriausiai svečiams patarnauti taip
gi turėsite progos pamatyti kaip draugystė suteiks do
vanas draugams nesirgusiems per 10 metų. •

širdingai kviečia KOMITETAS.

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Tel. Franklii/3110 -

Teisingumas 
hiatais. ,

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju -kuogeriausiai.

M. Yuška, « 
3228 W. 38th St., Chicago, III.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kari supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupomą nuo 40 iki 50 %( Turime 
didelį shitų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $l3į95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTE, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

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

CIT1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kam]
PADeK SAVO SUTAUPYMĄ TV 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už jpadėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESŲLOS.

Bankas su Laikrodžiu
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto-iki 4 po 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare,

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicato.
Phone Central 2560 • 

Rez. 3203 S04 Halsted St. 
Yards 1015. Vdl.: 6 iki 9 vąd.

Daugelis darbininkų įvairių tautų chortf dainuos 
Bus prakalbų įvairiom kalbom.
Muzika, šokiai, žaislai. *
Važiuokite vilsi — šeimynos ir pavieniai.

Bankos Vai
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak

Nedėlioj, 18 birželio, Tuller 
Motely bus surengta delega
tams ir svečiams vakarienė ir 
čia, žinoma, nieko netruks. •

Pažangieji detroitiečiai susi
rūpinę, kaip čia svečius priim
ti, kaip kuogeriausiai viską 
suruošti, kad visi butų paten
kinti. Bėgiojimo, triūso — kiek 
reikia!

X Bet manoma, kad viskas bus 
kuopuikiausiai surengta. ,

Birželio 11 d. buvo Lietuvių 
Amerikos Išdirb. B-vės prakal
bos šv. Jurgio bažnytinėj sve
tainėj. Agituota \už -B-vę. kuri 
neblogai pasilaikanti Lietuvoj. 
Žymiausiu kalbėtoju buvo P. 
Tolutis. Žmogių neperdaugiau- 
siai susirinko; ant vietos už
rašyta kelio liftą serų.

Sava Banka užvis Jums butų geniausia ir parankiausia, nes 
visokie patarimai veltui duodami.

yra pamatas jo nuolatinio augimo,
Trečioji 

patarnavimas, kokį šis bankas savo 
čia, draugiška ir l „ . - ,
vienam atsilankiusiam kostuuveriui jautimas, kaip kad 
namieje 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, < 
greitai apkainuosite, kodėl, musų 25,000 depozitorių pa 
lygina su kitu banky.

Clearing House Bank .

Męs kalbame Lietuviškai
iet, išskiriant, Suba-

REO MOTOR CAR CO. OF CHICAGO, Ine, 
Caluniet 6050 ' 250 So. Michigan Avė,

f . *

Dirbtuvės Skyrius

Netyčiomis sausieji y padarė 
kratų pas Cogo De l>erie, 
11560 Cardoni Avė. Jieškoda- 
mi paslėpto “šlapio,” rado iš 
miegamojo kambario slaptas 
duris. Prasivėrę,.. O, švęntas 
Jackau! 270 galionų gero 
niinio vyno, 300 kvortų alaus, 
20 galionų alkoholio^ 200 gal. 
degtinės, 20 galionų importuo
to vyno. Sausieji net gėrėjosi 
savo lai mileli — tai didžiau
sias šiais metais. Teisėjas Įša
ldė gėrimus sunaikinti, palikti 
vien alų, o savininkui liepta 
užsimokėti $350.00 bausmės.

“Moters garbė vertesnė negu 
vyro gyvastis,” ta i ii pasakė tei
sėjas H. B. Keidan rekordero 
teisme. Mrs. Bessie Gutos gy
veno su savo Vyru, kurs pusi
ninkais su savo pusbroliu Vla- 
hos laikė restoranų 4708 Cass 
avė. Kartų Vlahos atsilankė 
pas Mrs. (jutos ir prašė jos 
bėgti nuo vyro su juo. Mote
riškei •nepaklausius, Vlahos 
grūmojęs užmušti jos 19 mė
nesių vaikutį. Ant 'rytojaus 
Mrs. Gutos atsilankė į valgyk
lų pas savo vyrų ir atsinešė su 
savim revolverį. čion Vlahos 
vėl užsipuolė ant jos, kad bėg
tų su juo. Moteris paleido į jį 
šūvį, blogai sužeisdama jį. 
Teisme išaiškinus visų tlalykų 
teisėjas pasakė: “Moters garbė 
vertesnė nž tokio vyro gyvas
tį,” ir netik kad paliuosavo jų 
nuo bausmės už šovinių, bet 
prisakė areštuoti Vlahosų.

—J. Dagis.

Kaip kasi metai, tdip ir šis piknikas'bus didžiausia 
visų Chicagos tautų socialistų ir jiems ‘simpatizuojaučiu 
žmonių suvažiavimo vieta pramogai ir pasilinksminimui.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miestą pfisal

127 N. Dearborr. 3t., Room 1111-18
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v.’v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvengą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

* Daugelis draugijų, kliubų ir tukstančiaį pavienių žmonių lai
ko pinigds šiame savame Banke, užganėdintj geru ir teisingu 
patarnavimų.1 . s ' x i

Detroitiečiai susirūpinę.
Po trisdešimts suviršum me

tų SLA. gyvavimo, <letroiti(^ 
čiams tenka laimė turėti pir
mu kartu S|UA. seimas. Šį įvy
kį manoma pažymėti iškilmin
gu bildu ir kad pamarginus ir 
palinksminus seimo delfegatus 
ir šiaip svečius, vietiniai lietu
viai rengia visokių praihogų. 
Vienas svarbiausių tai bus Ma
rijonos Rakauskaitės koncer
tą^, kurs įvyks* 21 d. birželio 
Liet. Svet. Name. Jame daly
vaus ir vietinės geriausios jė
gos — ¥irvaitįcnė ir Dobilienė. 
Reikia tikėtis, kad tokiom jė
gom dalyvaujant koncertas tu
rės geriausio Įiasisckimo. '

Birželio 19 d. toj pat svotai- 
nėj bus didelės prakalbos, kur 
kalbės šeši j u .nklieji kalbčlo-

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

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

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus £ I 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- jgį 
ščiau, dide- 
liems nuo $25 ĮtHĮaL 
ir augščiau. Į 
Taip pat turi- 1 
me gerus au- 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitia
3307 Aubum Avė. 

Tel.: Boulevard 4139
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1112 West 35th Street

“Banka kuri pa
gelbsti jums ženg 
ti ‘pirmyn”.

su

Namo v
Lietuvą
per vasarą?

JEI JUS MANOTE APIĘ VAŽI AVIM A 
LIETUVON — DALEISKITE PARDUOTI 
JUMS LAIVAKORTĘ, PRIRĘNGTI JUMS , 
PASPOBTĄ IR KITAS SMULKMENAS 
REIKALINGAS KELIONĖJ.

ATEIKITE I BANKĄ ŠIANDIEN IR PA
SAKYKITE MUMS LIETUVIŲ KALBOJ, 
MES JUMS PATARNAUSIMŲ^ "

PINIGAI ŠIUNČIĄMI Į EUROPĄ—GREI- >
tas Pastatymas, žemas kursas.
SAUGUS INVESTAVIMAI, KURIE UŽDIR
BA 6% PALŪKANŲ.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Turtas daugiau 
kaip šeši milijo
nai dolerių

(Apgarsinimas)

SVARBUS EXPERIMEN-■ 
TAS. z “

Dr. Donaldson iš Loma m 
Linda, Cal. padarė labai J 
svarbų expėrimentų.tjis pa-ji 
stebėjo 4 vyrus, kurie buvo'J 
daugiau kaip 4 dienos be ■ 
ėjimo lauk ir jo pastaba su- j m 
teikė Ihbai žingeidų dalyką {J 
kas Hnk buvimo tų vyrų blo-1 ■ 
game padėjime. Kiekvienas j' 
iš tų vyrų turėjo galvos Į; 
skaudėjimą. Ir kiekvienas ■ 
išreiškė ,kad jis jaučiasi ne- J 
gerai. Kiekvienas sako, kad} ■ 
jis yra kaip ir prislėgtas, nu- J 
vargęs, nęrvuotas ir kad ■ 
miegas nesuteikia poilsio. £ 
Paskutinis simptomas yra JĮ 
teisingas, nes kas turi užkie 
tėjusius vidurius, tas negali 
ramiai miegoti. Dr. Doneld- 
soho experimentas^ parodė, 
kad užkietėję viduriai pa
gimdo galvos skaudėjimą 
žmogus jaučiasi blogai ir su
mažina jo muskulų spėkas 
darbui ir mąstymui. Todėl 
saugokitės vidurių užkietė
jimo! Triner’s Bitter Wine 
yra sena ir išbandyta gyduo
lė nuo tokių užkietėjimų ir 
išvalo žarnas be jokio skaus
mo; padaro vidurius liuesus 
ir .sutvirtina visą sistemą. 
Nusipirkite vieną butelį jū
sų aptiekoj arba pas parda
vėją gyduolių. Viduj įvy
niotam popierėlyj jus rasite 
listą kitų gerų Trinerio gy
duolių.

RB BBBUBBBBHHHEBBIEBBBBHBBbI ]VIRS. A MICHNIE WICII
B l . e . . B * A TZTTXT7*T»TZ A

Kiaušy k J aunikaiti

Ar Ne?

n

Žinai, kad tai padaryti reikalingi pinigai. Ar pradėjai, taupinti?
Jei Ne -- Dabar Pradek — Neatidek

Ateik i ši sėdą tvirta State Banka ir gauk taupiojo knygelę.
Tūkstančiai Lietuvių taupina pinigus šiame Banke, daugelis 

negyvena Chicagoje.
.* - — i

Paklat^k kurio nors iš jų, delko jie mėgsta mus Bank^.
Ir kiekvienas pasakys dėlto, kad kalbame lietuviškai ir kad 

jus gaunate savę lųįnigus ant kiekvieno pareikalavimo.
Dėlto, kad šis Bankas yra po Valstybės priežiūra, kas reiškia 

gerų užtikrinimų.
Dabar pasakyk man, ar gali būti geresnis Bankas?

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat

» Telefonas Yards 1119-JR

ra
Ketini >Pradėti

Kokį Biznį Kada Nors

ra

w

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak«. 
tikavusi Penn- 
silvanijos ho«- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose * mo
terims ir mer
ginoms.

Pa-

pri« 
Duo

ncrtZMAN"^^
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

f Dienomis: Canal 
j 3110 arba 357 
j Nakt. Drexel 959 
( Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak

Dabar Geriausias Laikas
perkelti pinigų į feį DIDŽIAUSI ir TVlkčIAUSĮ

• LIETUVIŲ VALSTYBINĮ BANKĄ * 
UNIVERSAL STATE BANK

x (Under State Government Supervision, and an affiliated 
member of the Chicago Ckaring House Association)

! i!i

TURTAS 
VIRš' 

$2,250,000°°

Phone Monroe 4680 *
North Apierican 

Accordion Mfg. Co. *
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
v i ausiu" armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotjs.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

924-26 So. Hajsted St., 
/Chicago, III.
—s ’

orkestrą-benA ’!
Pampini* visnkiemą ’l 

reikalam*

J. BALAMS i
AR TAMSTAI NEBŪTŲ MALONU 
BŪT KOSTUMERIU SAVO BANKO?

Priduokite tuojaus savo Bankinę knygutę bile kurio Chicagos 
arba kito miesto Banko, mes dykai sukolektuosime ir pcrkelsim pini
gus su nuošimčiais į šį Universal State Banką.

Šimtai Lietuviškų Draugyjų, Kliubų, nutuksiančiai Lietuvių yia 
musų kostumeriais. »

Taipgi Chicagos Miesto valdžia ir kitos įstaigos laiko savo Fondus 
šiame U rinke

Jei šiandie negalite, atsilankykite kitą dieną. — Mandagus ir są
žiniškas patarnavimas Justj čion laukia.

PINIGUS LIETUVON
Siųskite per šį Banką 

GERIAUSIAI NUEINA
Kreipkitės Prie Langelio N. 8.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

1432 So. 50th Ct.
Cicero »i»

Tel. Cicero 2537

DR. W. YUSZKIEWICZ

*11

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milvvaukee Avė.
. Tel. Humboldt 5849

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOW1ATT—SASS.

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Gegužės 5, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimų Illirtois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai .....................

. Overdraftai .........................................
S. V. Valdžios investmentai .............
Municipaliai ir korporacijos bondsai 
Bankos namas ir rakandai ..............
Cash ir prigulėjimas iŠ kitų bankų 
tfCitos jplaukos ....................................

Viso įplaukų ...............................
LIABILITIES

Dividendai neišmokėti.......... 119.00
Bilų nemokėtų ,.............. 69,500.00

.-Depozitų ..................... 3,050,946.58
' ^Kapitalas stock ......... $200,000.00

Surplus ............................  50,000.00
VALDYBA:

Fredrick J. VViersema, Ass’t Cash.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier 
Calvin L. VViersema, Ass’t Cashier

Kątik sugrįžo i# Califoniijnn i» 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5203 W. Harriaon St.
Valandos 8—12 kasdieną ir ft—f 

vakare išskiriant nedėldieniu*

$1,823,589.14 
...... 1,681.34 
... 153,243.85 
.... 925,381.73 
... 149,651.51 
.... 411,163.81 

1,069.67 
$3,465,781.05

i

Nepadalintas pelnas ..... 67,275.72
Reservo accounts .......... 27,939.75

Viso liabilities $3,465,781.05

Asą VViersema, President
George Dalenberg, Vice-President
Nicholas W. Wiersemą, Cashier

DIREKTORIAI IR PATARIMO BOARD
George Dalenberg N. W. VViersema
Asą Wiersema Fred. J. VViersema
Catrines DeHaan Chas. E. Rending,
STATE SAVINGS BANK 1 . /

Chas H. Brandt 
Henry V. Meeteren 
Theophilus Schmid

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. Mespristatom. 1955 W. lllth St.

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

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.p', 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, V 
Chicago, III.

Ofiso valanjlos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 
, TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 

PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 

liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonivj atsilankymui.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Telefonai:

Peoples Bank
BANKAS ANT KAMPO

47-os Gatves ir Ashland AvenueB
M

Gražus

1*

S ?-

o, Illinois

3313
Vai.: 9—10

s

i^er Salinger .

M

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

žačk

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerte 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

Brookf ie!d- Congress Park
r 33 minutės lig didmiesčio C. B. & Q. gelžkelio. 60 traukinių per dieną, fe ras ma

žiau kaip 10c. Savastįs arti depot, krautuvių, mokyklų ir tt.

NEDELIOJ DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

Gyvenimui
Lotai Tik po

$20 Cash
Balansas Tik’
po $5permėn

Puse Akro Lotai Tik po $395
Taip dideli kaip 4 miesto lotai 

$75.00 Cash, Balansas $10.00 per mėnesi

Visos Kainos Bus Pakeltos Urnai
Ši savastis randasi jau apibu- 

davotoj vieloj, kuri greit 
platinasi

Daug lietuvių šeimynų jau pasinaudojo mūsų 
gausiu pasiulymu namų. Keliolika jau pasi- 
judąvojo ir daug da pradės prieš rudenį. ' In- 
laisymai jau dabar yra sudedami ir besiplėto
janti vieta greitai pakils kainose.
Pamatyk šitą vietą nedėlioję. Musų vyrai 
pasitiks jumis ant visų traukinių čia surašy
tos lentelės ir aprūpins jūsų ionę dykai. 
Pamatykit vyra* su raudonu
Company ženklu. Jei jus norėtu važiuoti 
šiokiom dienom, rašykit, o m^s prisius e ti- 
kietą;
CHICAGO TITLE & TRUST CO. TRUSTEE

Oiiver Salinger VGo, 
628 — First Nat’l Bank Bldg 

Telephone Randolph 5334

Oiiver Salinger & Company. Ne
dėlioję ir jis duos jums ten ir at
gal tikietą dykai.
Union Western Cicero
Station Avė. 48 Avė

. 9:47 ryte 9:59 10:05
10:35 ryte 10<46 10:52
11:35 ryte 11:46 ' 11:52
1:35 p. p. , * 1:45 Į:5t
2:20 p. p. 2:32 2:38
4:02 p. p.' 4:12 4:17

RUDOLPH J. KURT, 
Branch Mgr.

1808 So. Ashland A vii., 
Telephone Canal 4840

/PASIRINKIMAS
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 prisiupčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K.. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

llephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nekėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai ♦ 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką ligą

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 

«5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
‘vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonai* Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZFLIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

T. Pullrnan 6431* 

A. SHUSHf 
AKUŠERIU 
Turiu patyri m 

moterų ligose; ru 
poetingai priiiv 
riu ligonę ir kudl 
kį laiką ligos. 
10929 S. State St. 

Chicago, III.
MRS. M. VVAITKIEWICZ 

(Baniene)
Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitiki m« 
ypatišką 
rėjimą. ♦ 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

J Optometrint 
TelJpOU levard 6487 
4649 8. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencij^ 3114 W. 42nd SL

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pi<^
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NAUJIENOS
The Lithi inian DtUg Newg

Publishad Daily axcept Suniay 0y
The Mbhuaniaa Nawa Puh. (X| Ine.,

Editai P. CrigaMai

1739 SO. HALSTED ST\CHICAGO, ILLINOIS.
Teleptane Rooeevelt 850fl

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.90 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicagd, 

8c. per copy.

Entered as Second C1m« Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
9f ChicągOj III., nndu tha act of 
March 2nd4 18794

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedildieniųs. Leidžia Naujienų Ban- 
drovi, 1789 So. Kalstai SL, Chicago, 
III. — Telefonas i Kooseralt 8508.

Užsimoki j imu kainai
Chioagoje — paltiu

Metams .
Pusei metų

$8.00 
ii.50 
2.25 
1.75Dviem mėnesiams 

Vienam menesiui
Chlcagoje per aeiiotojual 

Viena kopija ,, . ■,.■* -
Savaitei -------------------- .... ■ į#c.
Mėnesiui —---- ------------ -

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu:

Metams f - .........- $7.00
Pusei metų —--------------- -  4.80
Trims mėnesiams i , i 2.00
Dviem mėnesiams — ■ ♦■«—> 1*60
Vienam mėnesiui  ' —« *75

Lietuvon ir kitur užaianiuosai 
^Atpiginta). \

Metams — ..........— ». ■■■■*—< >8.00
Pusei metų ------------- ...  4.50
Trims mėnesiams      —— 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu*

8c.

5-

Haagos 
konferencija

Ketverge prasidėjo Haa- 
goje (Holandijoje) tarptau
tinė konferencija Rusijos 
“rekonstrukcijos” klausimui 
išspręsti. Ji yra Genujos 
konferencijos tąsa. Šis Ei-, 
ropos valstybių susirinki
mas mažiaus interesuos pla- 
čiasias minias pasaulyje, ne
gu Genujos konferencija, 
kadangi jo posėdžiai bus lai
komi slaptai... Laikraščių 

‘ korespondentai, kaip paaiš
kėjo atidarant Haagos kon
ferenciją, nebus įleidžiami.

Bet praktikos atžvilgiu 
Haaga veikiausia duos dau 
giaus, nei Genua. Svarsto
ma bus ekonominė Rusijos 
padėtis ir budai padėti jai 
atsteigti savo pramonę, že
mės ūkį ir prekybą, tiksliaus 
sakant — budai eksploatuoti 
gamtinius Rusijos turtų šal
tinius vakarų Eiropos kapi
talo naudai. Neverta ap
gaudinėt save iliuzijomis,

buk kapitalistinėms Eiropos 
valstybėms rupi Rusijos 
žmonių gerovė; jos intere
suojasi Rusi ja.tiek, kiek ma
to vilties gauti iš Rusijos 
naudos savb biznieriams.

* Vakarų Eiropa duos Ru
sijai tą, kas, jos valdžių nuor 
mone, gali “apsimokėti”. 
Duos paskolą, jeigu tikėsis 
vėliaus gauti ją atgal su rie- 

| biomis palūkanomis; duos 
mašinų ir gelžkelių vagonų, 
jeigu bus užtikrinta, kad už 
tai bus gerai užmokėta; duos 
sovietų valdžiai pripažini
mą, jeigu manys, kad tas pa
lengvins’ Eiropos kapitalis
tams vesti su Rusija biznį.

O ką Rusija duos Euro
pai? Sovietų valdžia žino, 
kad ji turi reikalą su biznio 
atstovais, o ne su kokių-nors 
idėjų apaštalais, ir ji atsiveš 
į Haagą to, ko iš jų laukia 
antroji dalyvaujančioji de
rybose pusė. Dar prieš Ge
nujos konferenciją Leninas 
pareiškė, kad “mes važiuo
jame į Genują kaipo pirkliai, 
o ne ftaipo komunistai”. Tuo 
labiaus “kaipo pirkliai” jie 
važiuos į Haagą. Viena, jie 
turėjo progos įsitikinti Ge
nujoje, kad į jų frazes apie 
komunizmo “principus” nie
kas nebetiki; antra, Haago- 
je jiems nebus jokfo reikalo 
užsiimti deklamacijomis 
apie “principus”, kadangi 
tą balševikuojančioji minia, 
kuriai sovietų lyderiai patai
kauja savo frazėmis apie 
komunizmą, jų žodžių šį 
kartą negirdės. Slaptuose 
konferencijos posėdžiuose 
bolševikai galės kalbėti, pa
dėję visas maskas į šalį, — 
bizniškai.

Genujoj^ bolševikai, ne
žiūrint visų savo smarkių 
šukavimų, nusileido kapita
listinei Eiropąi, padarydami 
su ja “pilietinę taiką” aš- 
tuoniems mėnesiams. Jie 
pasirašė po bendra su Angli
jos, Italijos, Belgijos, Fran- 
cijos ir Japonijos valdžiomis 
sutartim, kurioje yra seka
mi punktai.- *

“Kad atgaivinus- tarpu
savinį pasitikėjimą, Rusi- 

■ joje sovietu valdžia ir šiuo 
laiku susijungusios su ja 
valdžios vienoje pusėje ir 
tos valdžios, kurios daly
vauja komisijose, antroje

pusėje turi pasižadėti, kad 
jos susilaikys nuo visų ag
resyvių žingsnių prieš ki
ta kitos teritorijas ir nuo 
visokios priešingos gyvuo
jančiai tvarkai propagan
dos.

“Pasižadėjimas susilai
kyti nuo visų apgresyvių 
žingsnių yra remiamas 
atsižvelgimu į * dabartinį 
status quo (esamąją pa
dėtį) ir bus galioje ketu
riems mėnesiams po to, 
kai pasibaigs komisijos 
(Haagoje) darbai.

“Pasižadėjimas susilai
kyti nuo visokios propa
gandos uždeda valdžioms 
pareigą jokiu budu nesi
kišti į vidujinius kitų val
stybių reikalus ir taip pat 
neremti finansinėms arba 
kitokiomis priemonėmis 
politines organizacijas ki
tose šalyse, pagalios ir san 
vo teritorijose naikinti 
tas pastangas, kurių tiks
las yra rengti ginkluotas 
pervartas kitose šalyse ar
ba kliudyti teritorinį ir 
politinį jų stovį.”
Šita sutartis draudžia bol

ševikams ne tiktai ginklais 
pulti kitas šalis, bet ir vesti 
priešingą tų šalių tvarkai 
propagandą; ji įsakmiai nu
rodo, kad draudžiama yra 
šelpti politines orgnizacijas 
kitose šalyse ir reikalauja
ma nąikinti savo teritorijo
se priešingus kitoms vald
žioms judėjimus. Einant 
šia sutartim, turi sustoti vi
sas tas darbas, kurį iki tol 
varė Komunistinis interna
cionalas, kiek jisai buvo at
kreiptas prieš kapitalistinę 
tvarką. Ardyt darbininkų 
judėjimą ir kovot prieš so
cialistines partijas ta sutar
tis, žinoma, nedraudžia.

Šitokį kompromisą su ka
pitalistinėmis valdžiomis 
bolševikai padarė Genujoje, 
kur jie už tai negavo nieko, 
kaip tik pažadėjimą Haągo- 
je toliaųs svarstyti Rusijos 
reikalus. Galima įsivaiz
dinti į kokius kompromisus 
bolševikai bus pasiryžę eiti 
Haagoje, jeigu kapitalisti
nės valdžios ką-nors duos 
jiems. Už stambią paskolą 
jie veikiausia sutiks išpildy
ti kad ir didžiausius reika
lavimus.

Kaip kapitalistinių vald
žių noras yra gauti teisę iš- 
nąudot Rusiją, taip Rusijos 
bolševikų noras yra kad ir 
čia dar taip išsilaikyti Vald
žioje. Nėra to dalyko pa
saulyje, kurio jie nesutiktų 
išpildyti, kad tik valdžią ne
išsprūstų iš jų rankų. Jei
gu tam reikia sugrusti į ka
lėjimus arba išžudyti visus 
Rusijos socialistus, tai jie tą 
padarys; jeigu tam reikia 
paversti vergais visą Rusijos 
liaudį, tai jie ir prieš tą ne
sustos; tuo labiaus jie ne
dvejos, kai užsienio kapitalo 
pagelbai gauti bus pareika-
lauta iš jų pavesti jam visus 
Rusijos turto šaltinius. Jie 
sutiks ant visko, tik nesutiks 
išsižadėti savo diktatūros.

Apžvalgų
VIS ŠMEIŽIA.

Buvusiųjų komunistų laikraš
tis, “Laisve”, anądien parašė, 
kad Lietuvos “Socialdemokra
tas” pranešęs apie komunistų 
areštus “su džiaugsmu.” Pabar 
tas pats laikraštis vėl tikrina, 
kad

I f

“Tos valstybės, kurios 
smaugia darbininkų judėji
mą, kurios komunistus ne tik 
kad į kalėjimą kemsą, bet ir 
karia, Lietuvos socialdemo
kratams labai patinka.”

Tai yra niekingi šmeižtai. Ir 
labai žiopli. Nes kuris gi sveiko 
proto žmogus patikės, kad Lie
tuvos socialdemokratai džiau
giasi areštais arfe mėgsta val
džias, smaugiančias darbininkų 
judėjimą. Jeigu “Laisvė” nuo
latos rašo šitokius idiotiškus 
prasimanymus, tai ji tur-but 
mano, kad jos skaitytojai yra 
tikri '“beibčs”, kuriems galima 
'viską pliaukšti.

O gal sprendžia apie socialde
mokratus pagal save. Bolševi- 
kuojantys gaivalai tai ištiesų 
džiaugiasi, kad Rusijos valdžia 
smaugia savo idėjinius priešus, 
ir jie todėl mano, kad ir socia
listai turi jausti džiaugsmą, kuo
met yra persekiojami kurioje 
nors šalyje komunistai. Bet te
gul “Laisvė” neužmiršta, kad 
socialistai skiriasi nuo komunis
tų ne vien teorijoš, be.t politinės 
doros klausime. Komunistai ii 
komunistuojantys elementai lai
kosi hottentotų “doros”, kuri 
sako: jeigu kaimynas apvogė 
mane, tai yra nuodėmė, o jeigu 
aš apvogsiu kaimyną, tai yra ge
ras darbas.

Vietoje šitos laukinių žmonių

A. JASIUNAS

:*.YKINE
Iš ciklo “Pavasario stebuklai.”

(Tęsinys)
Tamošius tylėjo; buvo lyg sustingęs. Tik 

dideli prakaito lašai ritosi jam per kaktą ir 
skruostus, ir akys buvo pilnos ašarų.

—Tamošiau, žinai, — susigriaudinęs ir pats 
Laurynas kalbėjo, — mes verkėme su sūnum, 
kaip verkia įsigailinę maži vaikai. Verkėme, 
raminome vienas kitą ir vėl verkėme. Aš.... t

Čia dviejų prietelių kalba nutruko, nes tuo 
laiku pradėjo iš bažnyčios griūti minia giedoda
ma s iškilmingas giesmes.

Susigaužė Tamošius slėpdamas savo senas 
užverktas akis. Nuleidęs galvų rymojo Laury
nas.

Minia virto iš bažnyčios ir kaip regi tvenkė 
šventorių. ' ' • *

Ėjo aplinkui bažnyčios.
Pirm procesijos, tarp didžiųjų durų pasiro

dė škaplcrninkas,, didžiausias tinginys, . patyir- 
Relis ir blevyzga Steponas. Šiandie jis nepapras
tai atrodė: su didele raudona skepeta prie šono, 
su. sugniaužta ir papelėjusią trikampuota kepu
re ant galvos, rėkiuo jis ir stūmė maldininkus, 
barškindamas per nugarai susilaikančiųjų su 
dideliu paauksuotu burbulu užmautu ant storo, 
ilgo, raudonai tepto pagaiio galo.

Bet štai pasirodė ir iškilminga procesija. i 
Įsirėdžiusios baltais parodais davatkos ne

šė dkieles dideles karūnas. J
štai žalia šilkuota karumK— Nekalčiausio 

Avinėlio —1 nešama didžiausios pletkininkės, 
senmergės, Grasildos, kurios visi bijojo ir ne
mylėjo dėl jos pikto liežuvio, štai vėl balta Ne
kalčiausio Prasidėjimo kęruna rankose visiems 
žinomos suvedžiotojos “advokato” Agnieškos. 

Ten vėl karūnos karūnėlės šv. Antano, Pranciš
kaus — ir bežiūrint pridygo jų ant šventoriaus 
begalo daug. x

Po davatkų ėjo seniai, nešdami rankose ži
bintus su žaliai raudonai blizgančiomis ugni
mis.

Gi štai pasirodė didžiausias parasolius, ne
šamas našlio ir didelio mergininko zakrastijo- 
no Klimkos. Po parasoliu greta Klimkos sVira- 
vo storasis klebonas; bemaž .užsimerkęs, su pa
dribusiais paakiais, papurtusiu nemaloniu vei
du, išrodė jis piktas ir pavargęs.' Buvo matyt, 
kad jo nupenėtą kūną vargino ir auksuotas ar- 
natas ,ir baili po amato* paredalai ir aukso nion- 
štracija, kurią jis nešė prispaudęs prie kruti
nės. *

Užpakalyj klebono ėjo Klimkos sūnūs, neš- 
datpas Kristaus prisikėlimo stovylą ir savo pla
čiais pėčiais sulaikydamas' besistumiančias prie 
parasoiio bobas.

Ir nuostabus dalykas: kada ta visa proce
sija išsilygiavo šventoriuje, nupuolę jos efekto, 
galingumas: saulutes šviesiuos spinduliuos pa
juodavo bažnyčioje gražiai žibėjusi žibintai, 
pablyškę karūnų spalvos, galinga giesmė, nebe-

“doros”, socialistai skelbia: Ne
daryk kitam to, ko nenori, kad 
kiti tau darytų! Kadangi socia
listai reikalauja laisvės sau, tai 
jie reikalauja jos ir komunis
tams ir visiems žmonėms.

RODO SAVO ILTIS.....

Chc&gos “Draugas” mėgsta 
rodytis “darbininkų užtaryto
ju” ir vieną kartą, savai te j e de
da net tam tikrą skyrių, neva 
pašvęstą darbininkų reikalams. 
Bet pažiūrėkite, kokių “pamoki
nimų” jisai duoda darbininkams 
tame skyriuje.

Vakar kunigų laikraštis įdė
jo straipsnį, kur aiškinama, kad 
paskutinis Augščiausiojo Teis
mo nuosprendis Shennano įsta-
tymo klausimu esąs “didelis 
smūgis demagogams”. Ką jisai 
vadina demagogais? Ugi ve: 
darbininkų vadus, jų tarpe ir 
Gompersą, kai-kuriuos senato
rius (pritariančius darbininkų 
vadams) ir tą dalį spaudos, ku
ri pasmerkė Augščiausiojo Teis
mo nuosprendį.

Augščiausias Teismas, kaip 
žinia, nutarė, kad einant anti- 
trustiniu Shermano įstatymu 
gali būt traukiamos tieson dar
bininkų unijos, lygiai taip, kaip 
ir kapitalistų trustai. Jeigu 
darbininką unija iššauks darbi
ninkus į streiką, tai ji galės būt 
pripažinta nusidėjusią, kaipo 
padariusi “sąmokslą” sutruk* 
dyti biznio eigą. Be to ji galės 
būt patraukta atsakomybėn ir 
dėl nuostolių, kyfriuos streikas 
padarys tų darbminkų samdyto
jams. A

Šitą Augščiausiojo Teismo 
nutarimą “Draugo” rašytojas

Shermano įstatymas buvo iš* 
leistas tam, kad nedavus kapita
listų susivienjimams, trustams, 
diktuotyprekių kainas ir varyti 

\“į ožio ragą” smulkesniuosius 
biznius. Jo tikslas buvo saugoti 
“prekybos (ir konkurencijos) 
laisvę”. ( . ? *

Gi Aukščiausias Teismas iš
plėtė to įstatymo veikmę ir ant 
darbininkų unijų, nuspręsda
mas, kad ir unijos gali būt bau
džiamos už susitarimus, atkreip
tus prieš biznio laisvę. Streiką, 
tai yra sutartiną darbininkų at
sisakymą dirbti, jisai skaito “są
mokslu” prieš tuos darbininkus, 
kurie norėtų “laisvai” pardavinė
ti. samdytojams savo jiegas, ir 
prieš samdytojus, kurių biznį 
streikas sustabdo. Iš to išeina,

sekamai' teisina:

“Kadangi visose civilizuoto
se šalyse privatinė savastis 
turi būt nepaliečiama ir ger
biama, nes be to nebūtų žmo
nijoje jokio pažangumo, tai 
reikia pasakyti, kad tą Teis
mo nuosprendį gali peikti tik
tai darbininkų pseudovadovai, 
kuriems rupi ne darbininkų 
labas, bet asmeniniai intere
sai.

“Jei jie tvirtina, kad tas 
nuosprendis yra smūgis orga
nizuotam darbui, tai reiškia, 
kad jie negerbia privatinės 

savasties nepaliečiamybės ir 
stovi už tai,' kad tas organi
zuotas darbas, pasitaikius pro
gai, naikintų savastis.”
Šitų išvadžiojimų tikslas yra 

suklaidinti skaitytojus dėl Sher
mano įstatymo prasmės. Jisai 
yra išleistas visai ne tam, kad 
padarius atsakomingomis orga
nizacijas arba atskirus asme
nis dėl nuosavybės naikinimo, ir j 
šitam dalykui ‘jisai butų visai 
bereikalingas. Svetimos nuosa
vybės naikinimą draudžia ir bau
džia kiti įstatymai.

kad unija, iššaukusi streiką, ga
li būt priversta išmokėti nuken- 
tėjusiems dėl jo miostolius, ar
ba net gali būt, taip kaip ir 
trustas, teismo nuosprendžiu už
daryta. '

Po to Augščiausiojo Teismo 
nuosprendžio gelžkelių darbinin
kai, kurie šiandie balsuoja strei
ko sumanymą, ketina vesti tą 
streiką iš Canados, kad Jungti
nių Valstijų teismai negalėtų 
imti į nagą jų uniją.

Taigi su “privatines savas
tį” naikinimu tas Shermano 
įstatymas neturi nieko bendra. 
Darbininkai, kurie naikins kom
panijų turtą, visviena ar streiko 
mėtų ar ne, bus traukiami tie-' 

'son paprastais kriminaliniais 
įstatymas, o ne Shermano įsta
tymu.

“Draugas” stačiai šmeižia 
tuos žmones, kurie peikia Augš
čiausiojo Teismo nuosprendį 
Shermano įstatymo klausimu,
pasakodamas, buk jie reikalauja 
streikininkams teisės naikinti 
“privatinę savastį”. Jisai mė- 
'gina perstatyti juos, kaipo kri
minalistų užtarytojus, o tuo 
tarpu jie tiktai gina darbininkų 
teisę organizuotis ir organizuo 
tu budu kovoti prieš savo išnau
dotojus.
, ... , .-------- .'...Į.'......................

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
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ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietavun pe> fanu:
40 cent. už lolfo auks.

250 už $1.01 j 
Pifresnia kuisiui siuhči&nt 

didesnes sumas 
Pristatyams UžtikrintM 

Trumpame laike
Centrai Manufacturing 

District Bank 
State Bank— 

. Clearinf House Bank
1112 West' 35th Street

Turtas >6,000,000.00 
,tl ---- ...

BRENCH LINF
■ COMPA&flIE GfRČRALE DlANSATUNTIOlJE I■ v ■■

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

LA SAVOIE ..............  Birželio 10
PARIS ................... .t....  Birželio 14
CHICAGO .................. Birželio 15
LAFAYETTE ........... Birželio 24
ROCHAMBEAN ..............  Birž. 1
‘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 vandenid, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgynjo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių Fx*ench Line agentų. 

K.—------ ----------------------------- ------

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ...A...................  July 29
SAXONIA ................ ..... Liepos 1

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

Keliaujant per Liverpool ir 
Glasgov.
SCYTHIA  .......  Birž. 22
LACONIA .............. ;.......... July 6
CARMANIA ...................... July 13

YpatiŠkai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utarninkas 
MAURETANIA — AQUITANIA

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Dan- 

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

k............. . .......................

l

Jei reil\dlablęiie lurėfi pbil\ibs 
plabl^bs ir j) r* įduoda B jienjs 
sVelnbiųo, n]iq^šfljn]o iržibesio, 
v/aribkife

5EVERA s|i 
hairpOMADEs

KAINA 25 c

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard P^rts 

kompanijos šėrininkams) & ______

pritariant vargonams, išdriko į nesutariamą 
tai]) čia, po mėlyna padange nereikalingą, ne- 
garmoniziuojantį su pavasario dienos gražumu 
riksmą.

Praėjo procesija; minia vėl išpalcngva su
sitalpino į bažnyčių, ir vėl šventorius nutušto.

Vūl pasigirdo vargonų balsai; prasidėjo 
mišparai.

Laurynas ir Tamošius tebesėdėjo, tylomis 
galvodami kiekvienas savo durnas.

Ant galo Tamošius giliai atsidusęs paklau
sė:

—Lauryne, o tavasis nabašninkas mirda
mas ar pasijednojo su Dievu?

—Neskirtą, matyt buvo jam, Tamošiau, — 
taipjau liūdnai prabilo Laurynas. — Ir vis ta 
nelaiminga naktis sudarė: prašąlu, vargšas, ir 
ant rytojaus surėmė jį aštrioji plaučinė. Taip, 
Tamošiau; per devynias dienas vežiau jau į 
amžiną seminariją savo' numylėtą sūnelį.

—Dieve duok jam dangų ! — vėl atsiduso 
Tamošius: — geras buvo vaikas. \

—'A.......... (-a!... — numykė Laurynas, ir
vėl juodu nutilo.

Bažnyčioje nuobodžiai dūdavo vargonai, 
ir užkipiusju balsu šaukė ])sajmus vargoninin
kas. Prie: altoriaus, narąyiai ušisedęs p minkštą 
kedę, snaude,j nosį įbedęs į didelę knygų, drū
tasis klebonas. * 4

Kitos inaldininkčs daugiau šnibždėjo viena 
kitai paskutines naujienas, negu meldės ir žio
vaujamos laukė pabaigos.

Miestely jaunimas derėjos dėl bučkių, mu
se kiaušinius ir ■ stumdė vienas kitą į valkas,

belaukdami vyresniųjų dar besimeldžiusių.
f

Saulutė buvo jau priešpiečiuose ir šildė 
dabar taip kaitriai,, kad Jautėsi visai kaip vasa
rą.

—Ale, brač, kepina! —- prašneko vėl pir
mas musų tebesedinčiųjų bičiuolių Tamošius.

—Dievo apveizda, — nutraukė Laurymas.
-v-'Eauryne, tu štai sakai: Dievo apveizda... 

— rimtai pradėjo^Tamošius. — Tai tu visgi, 
kiek aš supratau iš tavo kalbos, tiki į Dievą, ar 
ne? Juk taip išeina...

—Aš, brolau,%rgi aš esu kada nors sakęs, 
kad netikiu į esybę Dievo? Čia vėl kunigų* iš
mistas, — girdiB kas į bažnyčią neina — į Die
vą netiki... Anaiptol, Tamošiau! Pametęs baž
nyčių, pamilau lik Sutvertoji. Ar tai saulėteky 
pirmą pradalgį varydamas, ar miške, ar prie 
upelio — visur aš matau Jo stebuklingą ranką 
ir atiduodu Jam garbę.

Bažnyčioje gi dabar man trošku butų, štai 
kad ir šiandie: girdėjai- kaip klebonas gęzdino 
Dievo rūstybe, — o ar tai ne šmeižtas Visaga
lio?

Žinai, Tamošiau, — kad sakyti, lai jau ligi 
galui: — kad Dievas yra, aš neabejoju; bet jei 
teisybe,’ kad yra šėtonas, tai bealM'jo jo (kirbas 
buvo pramanyti stabus, statyti bąžnyčias ii 
samdyti visą gaują padčjčjų-kunigų.

- (Bus daugiau)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių da
bar norėtų už tuos Šerus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisą. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijų serus pagal mar- 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
sų Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir Šerus.

Lane, Richards & Co.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716 
---------------------------------------- b

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678*

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

■»l.qi..aiiiįli- i m m į

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526



HflRffl -Ve™ Savigs Bank

pienu

New York

įtempimą, kuria

Lietuv

Garsinkities Naujienose 3827 Archer Avė 4918

TE kaip-išrodo 
įstebėkite dide- 
“Borden’s” kurs

Ladaunes geriausių išdirbisčių, už žemiausias kainas 
Chicagoje.

Kuomet Jus Pirksit PieneZiu- 
■Fv y

rėkit, Kad Butų Siame Kena

privačių ligų vyrų ir 
Musų įstaiga įrengta su naujau-

DASTEBĖI
* kianas.
lį aiškų vard' 
parodo, kad negalima padary
ti klaidos pasirinkime.

JUS žinote, kad pienas yra 
maistas. Jus žinote taip

gi, kad yra daug įvairių pieno 
rūšių. Geriausias pienas yrą 
gaunamas iš švarių karvių ir 
švarios pieninės.

Milwaukee Avė., arti Division Street, 
tik vienas blokas į rytus nuo Ashladn Avė.

Chicagos didžiausias Bankas išskyrus didmiestį

Musų krautuvėse bargenai kasdieną, o ypatingai šį mene
sį norim sumažinti staką prieš darant pusmetinę atskaitą 
Yra stebėtina proga jaunavedžiams ir visiems kurie nori pra
dėti Housekeeping. Palyginkit jų verčią.

GAMOJO KAMBARIO SĘTAS’ -5*—, m., .. i2_ Lova pilnos

DORDEN’S užtikrina jus, 
•D kad jus gausite tikrai ge
rą pieną todėl, kad nuo 1857 
Borden’s padarė tik vieną da
lyką — išdirbo švarų ir gerą 
pieną ir kitus produktus.

mrastumėt tinkamo 
TE PĄS MANE, ag 

pastatysiu jums ant ' sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4918 > 1

Chicago, IH.

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES 
(Geras tonikas) 

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokidį ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba 
daktaro, ĄTEII 
pastatysiu ;

me vidurinių ligų 
moterų 
sidnjis mašinomis ir apparatais.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE -
729 W. Grand Avė., kampas MilwAukee ir Halsted, viršui Italų bankos. 

Ofiso valandos: 9 v. ryto iki 1 v. dieną, nuo 4 iki 8 v. vakare.
Nedeldieniais ir .šventėmis 9 v. ryto ki 1 v. dieną.

Butų sunku palyginti verčią 
mieros artistiškai nupiešta. Kamoda 42 colių sU di
deliu veidrodžiu iir giliais 4 stalčiais, darinėjasi la- 
bahJengvai, ir pasirinkimui šiforetas arba rėdoma- 
sai staliukas, kurie yra pilnos mieros, rėdomasai 
staliukas turi tris dubeltavus veidrodžius ir paran
kius stalčius šiferetas su 5 stalčiais duodantis dide
lę vietą pasidėjimui. Puikiai nubaigti — pasirinki
mas iš valnut arba Ivo 
šmotai tik už

Įspausk savo atmintin gerai kaip išrodo šis kiemą#. Jus turite tiesą pr 
Borden’s pieno. Buk tikras, kad gautum jį.

JŪSŲ pieno pardavėjas pa
darys jums gerą kuomet 

duos jums Borden’s Evapora- 
ted Pieną. Jus galite žinoti, 
kad jis turi jūsų reikalą arti 
prie širdies, todėl, kad duoda
mas jums Borclen’s pieną, jis 
duoda jums pieną kuris yra 
pripažintas • visoj Amerikoj 
kaipo geriausias ir švariau
sias pienas.

ųdąy0.ių mūrinius ir; medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio-darbą pats dirbti, tai aš tomi
stai pirmos rųšies niūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą. t

Tavo rus gali nva
palaikyti vėles
niam pristatymui. 
Pristatėm veltui 
į visas dalis mie
sto. Parduodame 
už pinigus ir len
gvi} išmokėjimų. 
Krautuvės atda
ros kas kavaras 
iki 9 valandai va
kare.

DR. VAITUSH, O. D 
c Lietuvis Aidų Specialistas

CIS Borden’s Evaporated 
Pienas yra puikiausias 

Bordens Pienas. Šviežias\nuo 
farmų, su palikta jame Smeto
na, bet dalis vandens yra 
atimta.

Palengvins akių 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas./ Speciale atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
T545 West 47th St.

, Phone Boulevard 7589 ,

Jus žinote, kad jus perkate Borden’s Evaporated pieną. 
Suprantama, kad žinote ^ordensą. Per tris gentkartes, 
Borddn’s patarnauja Amerikos žmonėms geriausiu

THE BORDEPf COMPANY 
Borden Builaing

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS \ 
Tai yra labai dailūs setas. Aržnolo medžio, puikiau 
paliriuotas, tikra oda apmuštas, sėdynes aprūpintos 
dubeltavais springsais. šis aukštos rųšies setas yra 
vertas du sykiu tiek. Mes par- <>SQ ISA 
duodame už *
Aksominiai overstofed setai po ..................... $98.00
Landramai setai po ................      $119.00
Mohais overstuffed setai po ........................  $245.00

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. • 
*Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574
* l Chicago.

ŪNSWEETENEd 

^APORATE5
MilK

Ateinanti Liepos- 
July 1 d. 1922

The North Westem 
Trust & Saving Bank 
rengiasi prie išmokėji
mo $200,000.00 dėl 30- 
000 savo taupančių de- 
pozitorių procentų for
moje.

KENČIANTI PUBLIKA
~~~~ į Serganti vyrai ir moterįs kurie nustojo 

' vilti pasveikimo, atkreiukit atydą,- kad ran- 
y dasi daktarai ir specialistai, kurie gali ju- 

,'fnis pagydyti. Yra žinomas faktas, kad 
šimtai žmoniij atgavo savo sveikatą pas 
lnus’ l?eriausio išegzaminavojimo, mes 

ir."_ pasakysime jums kas jums yra, nuo ko jus
kenčiate. Musų 30 metų praktiškas paty- 

IT* !d l| ilji): rimas liudija musų klijentams, kokiomis Ii- 
ij, | 'i1 ' ' gomis jie sirgo, mes visuomet pasakėme li- 
a j i gos pridžastį. Mes galime tą patį padaryti 

jums’ atrisite pas mus pasitarti, 
ž-mfį Todėl nenusigąskite jei jus feergate, bet 

ateikite pasikalbėti su mumis', musų specia-

Puikiai nubaigti 
yvisi 8 $78.50

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake ?

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaliŠkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
' Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja 1 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečidme, atsilankyti, o busit ^užganėdinti.

STEPONAS P. KAzLaWSKI,
4632 So. Ahland Avė., s

Tel.: Boulevard 7309,

MISINGINĖ LOVA
Siinons išdirbystės, pilnos 
ros, su diktais stulpais jr 
biais tarpstulpiais. 
bai dailią išvaizdą 
sučėdys Vi kai
nos po

mie-
štam-

Turinti la-
Kas pirks

$15.95

VALGOMO KAMBARIO SETAS
Šis setas yra vertas $120, stalas 48 
colių apvalainis arba pailgas iš
tiesiamas iki 6 pėdų Queen Ann 
Villiain ir Mary Mados tikro vol- 
nut arba aržuolo medžio taip pat 
ir 6 krėslai pritaikinti prie stalo 
su tikra oda sėdinėms, įvairiose 
spalvose. Visi 7 $59.50
šmotai už *******

Jaunavedžių
Kaip šių taip ir užpraeitų metų, kurie jKrko savo rakan

dus iš The Peoples Furniture Co., drąsiai tvirfina, kad čia yra 
geriausia vieta pirkti rakandus. — Netik kad čia galima pirkti 
pilnai užtikrintus daiktus ir turėti mandagų ir skubų patar
navimų, bet svarbiausia čia perkant galima sutaupyti daug 
pinigų įgijant tuos pačius daiktus veik už pusę kainos ką tu
rėtumėt mokėti kitose krautuvėse. •

S H AR JUS I
Dalyvausite j
pasidalinime šito dyno? j

Jei ne, apsimąstyk, ar nepradėti taupymą dabar? Idant g 
kitame procentų padalinime galėtum dalyvant pats. - Jus ga- į 
lite pradėti taupymą su vienu doleriu ar daugiau ir sykį pra- į|| 
dėjus ir reguliariai dėdamas pats stebėsies matydama^ kaip g 
tai greit auga.

Delei tų, kurie turi atliekamų pinigų įvestinimui ant augs- = 
tesnio procento MES SIŪLOME 6% REAL ESTATE AUKSO g 
BONUS IR MORTGAGES. Atsižvelgiant į tą faktą, kad g 
mes pirmutiniai įvest inąme į tai savo, į visas musų bonų g 
laidas, o tik paskui išstatome pardavimui, parodo, kad Jūsų == 
pinigai yra 100% saugus.

Ateik ar rašyk mums dėl platesnių informacijų, kas link g 
dydžio, vielos ir įvairumo tų paskolų.

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, atsakonūngiausias ir 

pigiausias rakandų m-ufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam tain ir mažesiuam 
darbe. *
817 West 34th St0 Chicago, III.
_________ Tel. Blvd, 9386

Rezidencijos tel. Vah Bureta 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9093

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,V 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieni 
Bes. 1139 Independence Blvd. Chicag»

PARCELIUOTI GESINI AI 
PEČIAI

Alcazas arba Cro\vn parceliuoti ge- 
—siniai pečiai galima pirkti tik mu- 
raij krautuvėse už nužemintą kainą.

Apie jų gerumą dauk kalbėti ne
reikia, nes beveik kiekviena Chi- 
cagos šeimyninkė yra persitikri
nus, kad jie YRA GERIAUSI. Vi
sas baltai par- C7Q Cfi
celiuotas 4>I3.UU
Tik su baltu <47 Cfi
priekiu M1* f -UU

.i  h,r -į - 

Musų krautuvė
se . parduodame 
daiktus/pilnai už
tikrintus (gva- 
rantuotus). Ne- 

užsiganedijan- 
čiam su pirkimu, 
su mielu noru iš
mainome arba pi 
nigus sugrąžė 
name.

Isitemykite Korporacijos Varda ir 
Musu Krautuvių Vietas

'TKePeoplesfiirnitiire (ompanif
furniture. Rūgs, Stovės, Manos.

1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Paints, Hurdvvcne. 4177-79 Archer Avė.
near i9xn place and General Household Goods , comR richmond st.

J
. v f e i. .
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ruLPir
IR RACHILNAS
VAŽIUOJA LIETUVON

v

Ar Tamsta ir Važiuoji Sykiu?
Dabar turite nepaprastų progų važiuoti Lietuvon. Aš Jums patarnausiu ke

lionėje Lietuvon iki pat Kaunui, ^ano ilgas patyrimas tranšportacijos biznyje 
užtikrina Tamstai geriausį patarnaVimų be jokio ekstra mokesčio.

Ponas RacRįunas ims krutamus paveikslus visoje kelionėje. Keliaudamas 
su mumis pasilil/s krutumuose paveiksluose ant amžių.

i

Šitos ekskursijos keleiviai išplauks iš New Yorkb Liepos-July 8 d. GERIAU
SIU IR GREIČIAUSIU ROYAL LINIJOS LAIVU.

ORDUNA
Laivas “Orduna*S turi trečios klesos kambarius dėl 2, 4 ir 6 ypatų. Dideli 

kambariai dėl pailsio. Geras valgis, skaniai sutaisytas, mandagiai teikiamas, 
ruimingas ir gražiose valgyklose. * ,

Lietuvių Prekybos Bendrovė aprinko šį laivų dėl Tamstos kelionės. Musų 
Bendrovės ofisai Boston’e ir Wilkes Barre turės dideles partijas keleivių ant to 
laivo. Saugus ir mandagus patarnavimas per visų kelionę.

Laivakorčių kainos: Trečia klesa iki Piliavos...........
Laivakorčių kainos: Antra klesa iki Piliavo^............

s Karo taksai $5.00 ekstra.
Jeigu nori greit važiuoti į Lietuvų ir turėti- sau už palydovų Vincų M. Stul

pinų, skubiai kreipkitės laišku ar ypatiškai i

$106.50
$135.00

Lietuvos Prekybos Bendrove
414 W. Broadvvay, 
Boston 27, Mass.

300 Savoy Theatre Bldg., 
Wilke/narre, Pa.

3313 So/) Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Yards 6062

$154)0 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15,00 $15.00 $15.00 
= $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00. $.15.00 $15.00 $15.00
r-CJ

Būdavus Daug Dirbtuvių
Nupirko Daug Žemes West Pullman Manufacturing District,Co.

Apie Ashland Avė. per kelis, blokus ir nuo 115tos gatvės iki 119tos gatvės
ANT MINĖTOS VIETOS BUDAVOS DIDELES DIRBTUVES (FABRI

KUS) KUR 6US DARBAS DEL KELIŲ TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ.
Todėl dabar dar yra proga pigiai nusipirkti lotų dėl rezidencijos ir biznių. Kurie trum
pame laike bus dvigubai ar trigubai brangesni. Šitie lotai randasi prie tos vietos kur 
tas dirbtuves budavos, už taigi, tie kurie pirmiau nuvažiuos, tai galės išsirinkti sau 
lotus tinkamus dėl bile kokios propozicijos. Dabar jau ant minėtos vietos lietuviai 
daugelį namų budavoja.

. VIETA LABAI GRAŽI, KUR PUIKUS LAPUOTI MEDŽIAI PUOŠIA 
VISĄ APIELINKĘ; VISUR ŽALIUOJA IR KVIETKOS ŽYDI.

Tenai gyvenantieji turi gražius daržus ir kitus parankumus. Kuriems pragyveniiųas 
atseina daug pigiau. Privažiavimas iš visur labai geras, galimu Hų,lsted gatvekariu 
atvažiuoti iki 111-tai gatvėj, paskui tik vienas blokas.paeiti į rytus.
KAS DABAR GREITAI PIRKS, TAI PARDUOSIME ANT VISAI LENGVŲ IŠMO
KĖJIMŲ.
GALIMA PRADĖTI SU $25 IR NEJUSITE KAIP GREITAI TURĖSITE 

IŠMOKĖTA. KAINOS NUO $285 IR AUKŠČIAU.
Kam važiuoti kur toli ir mokėti aukštesnę kainų, kad galite gauti pačioj Chicagoj lo
tus pigiai ir kur nuvažiavimas tik kainuoja vien karterį.
Trumpame laike Chicagoje lotų pritruks, nes budavojimas prasidėjo visu smarkumu, 
tas reiškia, kad lotus greitai išpirks, nes jau nekurios kompanijos pradeda lotus parda- 
voti navet 20 mailių nuo miesto ir ten žmonės perka. Tai tas aiškiai parodo, kiek gal 
būt verti lotai mieste, jeigu už 20 mylių ir taip moka, po $300 ir aukščiau.
TAIPGI KURIE NUPILĘS LOTUS, TIEMS PABUDAVOSIME NAMUS, 

ANT LENGVU IŠMOKĖJIMŲ.
Pirmiau pakol kur nors pirksite lotų, tai 
ant naudos. Atvažiuokite į ofisų

pamatykite šituos lotus, tas bus Tamstoms
' k ’

Liberty Land&Inv.Co
3301 S. Halsted Street

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

Tel.: Victory 2454

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

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

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

liuota P žluga ir kranai ............................ $11.00
’ Be paipų furnasas 5 kųmbarių namui .... $87.50

Vandnio šildymui įtaisymas, varinės paipelės. 
kaina...................... ........................................$7.75

Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy- 
tojų veltui.

Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčnime veltui.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidei susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skae- 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 11 
Valandos nud 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. Iki 12 pietų

■ RmMtlzms SausĮĮa'e

Musų pardavėjai Tamiistas nuves ir 
parodys lotus, Pažiūrėjimas ir nu
važiavimas Tamistoms nieko nekai
nuos (nekaštuos).

EXTRA DOVANA $15.00
tik ant trumpo laiko bus duota L 
$15.00 kiekvienam, kuris tik atsi- •; 
neš šitų kuponų, bus priimta vie- [ 
nas ant kiekvieno loto, kaipo įmo- 
kėjimas ant loto.
šitas kuponas bus geras tiktai iki -h 
lOtos Liepos (July) 1922). v

Atminkit:- '
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEI SERGAT: f _________

SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS' NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IK JUMS. , 

REIKALAUKITE APTIEKOSE, ĄRBA TIESIOG IŠ MUSŲ.

PILVU, —
GERK SALŲ T ARĄ;

NETURI APETITO — (
GERK SALUTARĄ; 

PERMAŽAI SVEIKATOS — 
GERK SALUTARĄ;

DEL 
GERl^

SUTVIRTĖJIMO — 
SALUTARĄ;

J

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

■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, 

i ■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę 

; ■ ir dažnai ant patalo paguldo.
i CAPSICO COMPOUND mo-
1 stis lengvai prašalina Viršmi-

■ nėtas ligas; mums šiandie dau- 
’ gybė žmonių siunčia padėka-

■ vonės pasveikę. Prekė 50c per
■ pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
( KATOS”, augalais gydyties, 
i kaina 50 centų.

!■ Justin Kulis
i 3259 So. Halsted SI. Chicago, III,

tssasssissill

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Jei. Kedrie 8902

‘ *-------------
M Uooaeveli Kd.

Dr. A. J. BERTAŠIŲS 
GYDYTOJAS IR CHHiURGįAS

8464 S'o. Halsted Sij
> Chicago, III. V

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042

TelephOne Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted SU Chicago.

0 $15.00 $15,00 $15.00 $15,00 $15.00 $15,00 e
$15,00 $15.00 .$15,00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00

$15.00 $15.00 $15.00 $15.0 
00 $15.00 ,$15.00 $15.00 $

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

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

FREDERICK BROS. >
3700-10 So. Halsted St.

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

Dr. Yuška Dr. Maurice Kalni]
1900 So. Halsted St gydytojai ir chirurgas

TW. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 68rd 88. 

Tel. Prospect 8466

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

kombinacija. Tos nešvarios baltos 
. fcll pleiskių lupynos sunaikina gražiausius 

« kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu -pleiskanų. .Tik kelis 
"V kartus panaudojus jas iš galvos visiškai’i' ’ t pranyks pleiskonos. Pateikymui sveikos

galvos odos ir gražių Žvilgančių plaukų, naudoki! litiflles.
Kaina G5 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

ANGLYS
Orderiuokit dabar, kainos bus didesnės

Pocahontas, iš mainų ......:......   50
"Franklin County lump egg nut .........................  59
Kentucky lum-p egg nut ........................................................................................\................1^"""""’" ' $8.50

Mes priimsime nuo jusi/ šiuos orderius šiomis kainomis kur bus 
pristatytos laike 30 dienų.

DAVID RUTTER & CO. >
343 So. Dearborn St., Phone Harrison 1440

Pietų dalyj yardas
l 3301 Normai Avė., Phone Yards 2296 

Šiaurės dalyj yardas
1246 Melrose Avė., Phone Lake View 8456 

=7r:~'~ ' - ' -■ ----- ---- ' ----------------------------- ---- - ''

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO. ILL.

Canal 0257
Naktinis Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 IK ? 
po piet, 6 iki 9 vakar* 

Nedėliomia nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St. 
ų---........ ... /

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

Telephpne Y arda 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St.» Chicage, III. I

......... ............... * r , ,/
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" Jus esate iirdinftai kviečiami atsilankyti pas * 
« mus ir nusipirkti labai nupigintomis kaiho- ■ 
■ mis geros vertės siutu / ■

= 2jų Metų Sukaktuvių ■
Ė IŠPARDAVIMAS Ė

Lietuviu Rateliuose i Aušros valdyba šeiminijikiaus,
. Y. . . v • • • i_____ u.:

WEST SIDES DID- ■ 
ŽIAUSIOJ RŪBŲ ■

KRAUTUVĖJ J
Apvaikščiodami savo 2 me- ■ 
tinęs sukaktuvės mes galime J 
pasidžiaugti musų nepapras- i< 
tai sparčiu augimu biznyje.
Kad dar labiau pažymėjus ■ 
musų 2 mėtų apvaikščioji- ■ 
mą, mes darome šį nepapras-,■ 
tai didelį'atpiginimų. Nore- ■ 
tumėm, kad kiekvienas mu- J 
sų kostumeris atsilankytų h 
pas mus.

Didelis Pardavimas !o* 
Prasidės subatoj, Birželio 17 ir J 
tęsis iki Liepos 2 dienos, įskai- ■ 
tant.

„ «.• MMusų darbartimame 2 metų H 
apvaikščiojime, mes pasiūlome ■ 
2-jų kelnių siutus ir jus busite B 
užganėdinti savo sutaupymais ■ 
kokius turėsite pirkdami da- a 
bar tuos siutus. J

Puikus 2-ju kelnių siutiii

827.00 833.50 $37.50
Verti 35.00 Verti $45.00 Verti $50.00

Taipgi nauji vasariniai siutai dideliame pasirinkime Palm Beach 
ir kitijiuo šilumos apsaugojanti siūtai. . Jus galite 4? *2.50 
gauti plonus vasarinius siutus specį|dlemis faunomis uz

Brangios dovanos dykai su kiekvienų pirkiniu laike šio išpardavimo.

Ateikite ir padėkite mums švęsti. Jums tas apsimokės. Prekės dar 
nebuvo niekad geresnės. Styliai puikus ir pasiuvimas labai užganė
dinantis kiekvieną. ,

ROSELAND. M 
Aušros Knygynui gręsia 

pavojus.

Praeitų antradienį, birželio 
13, Aušros kambariuose Rose
lando Draugijų Sąryšis^ laikė 
savo mėnesini susirmkimą. 
Delegatų susirinko vos koks 
trečdalis. Gaila, kad Aušros 
knygynų palaikančios draugi
jos taip apsileido nesirūpina 
apie knygyną, tai ^ra neragina 
savo delegatus lankyti Aušros 
susirinkimus. Iš tos priežasties. 
“extra-kairieji” naudoja Auš- 
Įslaigų savo propagandos tiks
lams, nes didesnė delegatų da
lis susirinkimų visai nelanko, 
o čia musų/vienybės ardyto
jams bolševikams kaip tik t< 
ir reikia. Iš Aušros knygyno 
jie dabar padarė “Smalinį Ins
titutų” Sienas apkabino Kapsu
ko ir Lenino paveikslais, ir 
bolševikų propagandoj šlamšv 
tais bei skelbimąisl

Buvo skaityta pereito susi
rinkimo protokolas. Pasirodė 
kad Aušros subolševikėjęs raš
tininkas surašė protokolų taip, 
kad savo sėbrus išbaltinus ir 
padarius “nekaltais avinėliais”, 
prieš kuriuos vienas delegatas 
buvo padavęs skundą. Skunde 
jas patčmijęs, kad protokole ne 
taip užrašy ta, kaip kad' turėjo 
būt, pareiškę, kad jo skundas 
neteisingai užrašytas protoko
le. Tcčiaus bolševikuojantjj 
delegatai užrėk'į. kad taip, gir
di, užrašyta, kaip kad jų ma 
nymu turėjo būti 
nors mes visi gjrc 
skundų,
kad vienas delegatas buvo pa
sižadėjęs knygyno' labui patar
nauti, dykai, bet vakaro rengi
mo komisija jo pasiūlymą at
metus ir paskui už tą darbą 
užmokėjus savo sėbrui 10 dol.

Toliau ,buvo kalbėta apie

kaip kad šeimininkavo iki šiol, 
tai netolimoj ateity pritruks 
Aušrai pinigų ir ųuomai užsi
mokėti už knyįfyno \kambarius. 
Taigi dėl tų “meisterių” Uolše-

ka vien tik griauti, o ne sta
lyti, gali žlugti knygynas. j

Draugijoms vertėtų apie IDraugijoms vertėtų apie 
gerai pagalvoti.

. . — Aušros Svetys.

BRIGHTON PĄRfc.
D. L. K. Keistučio Paį ir 

Polit. Kliųbo pastogės.
Didžiojo (Lietuvos Kunigaik

ščio Keistučio Patalpos ir Po
litikos Kliubas tapo suorgani
zuotas spalio 6 d.,'1911 m. Per 
dvyliką metų savo gyvavimo 
Keistučio Kliubas puikiai api- 
žymėįjo savo darbais. \

Kliubas turėjo savo chorą\r 
dramos skyrių. Bet kilus karui 
choras išnyko, o dramos sky
riui apsistoja veikęs. Bet da
bar kaip tik prąeis vasaros kar 
ščiai vėl pradės veikti.

Pirmiau kliubas rengdavo 
du arba tris balius ir pikniką 
įasmetai. Ir visuomet gerai pa 
vykdavo, nes žmonės noriai 
•lanko parengtas kliubo pra
mogas. Mat kliubas visuomet 
deda didžiausias pastangas! už
ganėdinti publiką. Be to, kliu
bas nuo savo pramogų žymią' 
pelini dalį visuomet 
įvairiems geričms 
Pavyzdžiui: Rusijos 
liams aukojd 102 dol. 
Laisves Bonų pirko
dol., Lietuvos šauliams — 54 
dol., Vargšo (Laucevičiaus) 
paminklo pastatymui — 135 
dol., Lawrenceo audėjams— 
streikieriams —’ 50 dol,, Nau
jienų Beiįdrovčs Šerų pirko už 
10 dol., Chicagos Lietuvių Au
ditorium — 500 dol. 
dvyliką metų savo ; 
kliubas aukavo su virš 
dolerių.

Kaip girdėt, kliubas 
nedelioij, birželio 18, 
su programų Černausko darže. 
Dainuos Laisvės.-fKanklių Cho
ras ir kalbūs Dr. Montvidas. -

Ęliubas yra giųia pasituriu^ 
tis. Jis turi 406 narių ir 5,967.- 
91 dol. kapitalo.'

Kiekvienas narys moka kliu- 
bui 5.25 dol. i Actams, už ką 
susirgęs gauna pašalpos po 5 
dol. per 6 mėn., ir pomirtinės 
rųpkama 250 dol. iš kliubo iž- 
d0- . . (,

Kliubo susirin.kimaė' \ būna 
kas menesis pirmų sekmadienį 
McKinley Paik svet., 39 gat. ir 
Westeni avė. k

—.Jonas Alexandravičiųs.

Pranešimai'

IŠ

aukoja 
tikslams.

baduo- 
Lietuvos 

už 200

ASMENŲ MOJIMAI
PAJ1EŠKAU savo sūnaičio Ig. Žirt- 

dario, paeina Linkuvos parapijos, 
Šiaulių apskr. 12 metų kaip Ameri
koje. Apie 12 metų gyvena ant Town 
of Lake. Aš esu gavęs laišką nuo 
Jūsų motinos, todėl tuoj atsišaukite, 
svarbus reikalas. Jonas Žindaris, 
1757 W. 47th St. Chicago, III.

JIEŠKAU dviejų brolių, Edvardo iį 
Karolio Rupkaus, Edvardas Rupkus)\ 
1914 m. gyveno Chicagoj,(2251 W. 21 
St. dabar nežinau kur randasi, o Ka
rolis Rupkus — kitaip vadinosi Rup- 
rėik tuo pačiu laiky gyveno Brooklyn, 
N. Y. dabar nežinau kur randasi. La
bai širdingai prašau, Edvardo ir K/K 
rolio. Rupkaus atsiliepti, arba kitų 
kas ahuos žino, kur jie randasi pra
nešti man, aš turiu labai svarbų rei
kalą, tam kas suteiks man žinias apie 
juos busiu labai dėkingas, o jeigu bus 
reikalas ir atlyginsiu už suteikimą 
žinių apie juos.

‘ MYKOLAS -RACZKUS, 
911 W. 33rd St.> Chicago, 111.

Tel. Yards 3552

ĮVAIRUS JKELBIMAI
A. J. KALASAUSKAS

Vienatinis žmogus West Sidėj, tai
sytojas visokių naminių rakandų 
(furniture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.
______ 2123 W. 23 St.

~ JIESKO BARBO
JIEušKšA'U namų darbo prie 

lietuviškos šeimynos. Atsišau
kite laišlAi į Naujienas 3210 S. 
Halsted st. No. 124

"REIKIA DARBININKŲ7
MOTERŲ

REIKIA JARBimNKŲ_
_________ VYRŲ

REIKIA bravaro darbininkų 
ir prie glucose vyrų. Gera alga, 
Nuolat darbas. .

American Cereal Syrup Co., 
4501 Cortland St.

REIKIA darbininkų į fandrę. 
Atsišaukite j \ ^amdymo sky
rių. ’

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. ir 40 St.

REIKIA AGENTŲ prie sveikatos ir 
susi žeidimų apdraudos kompanijos; 
yra mokama posmertinė mokestis. 
Mėnesinės premijos duodamos.

FEDERAL SAVINGS & 
INSURANCE CO.,

175 W. Jackson Blvd., Room 1440

APSIVEDIMAI.
merginos 

Meldžiu nepraleisti tos 
Aš esu mylintis’gc- 

Turiu 37 metusf am- 
200 svarų, 6 pėdų 

Gerai atrodau. 
Nepaisau kur šliu- 
karpenterys.

užrašyta, 
me tą 

kur , buvo pasakyta

I TURNER BROS. CIOTHING 60. j
Rosevelt prie Halsted St.

Musų 13 Metini 
SUKAKTUVES

Merginų dresės
Mieros nuo 7 iki 14 metų. Or- 
gandy puikiai pasiūtos, visokių 
spalvų. Kaina $2.00, 
flabar

Vyrų, šiaudinės 
skrybėlės

Ęile šiaudinė skrybėlė musų 
krautuvėj S 1.95
dabar *** ■

...... — ------------------------ -

1708 !So. Halsted St.
Pus-Vasarinis Išpardavimas <

Mes pasiūlome jums didžiausi bargeną dabartiniu 
laiku Chicagoj! TIK DABAR pačiame sezone jus 
turite progą pirkti reikalingų daigtų NEGIRDĖTAI 
PIGIOMIS KAINOMIS.
Kiekvienas dalykas musų krautuvėj yra numažinta 
kaina kaip seka žemiu.

Krautuvė atdara nuo 8:30 ryto iki ^val. vakare.
Mes turime lietuvius^pardavėjus. Ateikite anksti I

veršių ir pa- 
roberio kulni- 
kainaj $8.50,

$4.50

L^bai geros rūšies organdy dre
sės, vėliausios mados, mieros 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus, da
bar parsiduoda $1.98

Vyru oxf ordai
Geltonos Rusiškų 
tenjuotos odos su 
mis. Paprasta 
visų mierų, 
dabar

išvažiavimą į. Washington 
Heights mrškus.į, Išvažiavimas 
rengiama Aušros. knygyno 
naudai. Tarpi kitako buvo už
klausta išvažiavimo rengimo 
komisijos kas bus kalbėtojai. 
Bet komisija nesakė.

Nuo praeito Aušros naudai 
surengto vakaro liko|melno 3C 
dol. Įplaukų buvojbO dol., 
bet kone visi išmokėta dalyva
vusiems bolševikų sėbrams 
programą, be kurių, rodo!, bu 
vo galima apseiti. Taigi butų 
likę tuosyk mažiausia 75 <lol. 
Delno.

Tat nebereikalo yra sakoma, 
kad Roselando bolševikai turi 
Aušra kaip kokių melžiamą

Jei taįp ir toliau dabartinė
---------- ---  - •- . X

200 merginų drešių
Mieros nuo 2 iki 6 ir nuo 7 iki 
14 metų amžiaus. Visos gva- 
rantuotos neblunkančios spal
vos, kaip.tai: ginghamai ir >o- 
plinai. Labiausiai puikus sty
liai ir naujos mados. Khtyia 
B $1.50 iki $2.25, dąbartinia-

išpardaviiųe 98c
Mažų mergaičių dreses, mieros 
nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Vi
sos spalvos ir styfiai, neblunka 
skalbiant, kaina $l.č(0, 
dabar tik

Palm Beach plau
kams tinkleliai

Besitempiantis arba ne.‘ Visų 
spalvų. Dabar 4Y2C., 
arba 6 už ’

L
Vyrų kanvas oxfordai pilki, bal
ti, Palm Beacn\ir geltoni, visų 
mierų, kaina .« $1.98
“Big Yank” ir kiti puikiai pa
daryti darbiniai marškiniai vy
rams. Spalvų: mėlinos, pihios 
ir khaky. Mieros 14 iki 17. 
Paprasta kaina $1.00, ŽJOa 
dabai" www

LIUDVIKAS^ŠIMKUS 
N

Persiskyrė »u šiuo pasauliu, 
Birželio 13 d.,t 1Q vai. vakare iš 
priežasties gatve*karis sunkiai 
sužeidė 7:30. Velionis «j?aėjo 
Skaudvilės valsčiaus, Krakių 
kaimo, Tauragės apskr. Velio
nis turėjo 34 m. amžiaus, išgy
veno Amerikoje IT"™etų. Pali
ko dideliame nuliiuMrhe motiną 
lagtuvojo ir dvi sesens Ameri^ 
koj Juozapa ir Venciusę ir švo- 
gerius. <

Laidotuvės atsibus birželio 19 
d., 10 valandą ryto iš namų 3544 
Lowe Avė. į ‘Tautiškas kapines

Giminės ir pažįstami malonė
kite dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekame nuliudime
Seserys gilinės.

Motery šilkinės 
pančiakos

Mes nuoširdžiai kviečiame tas 
moteris kurios yra neužganė
dintos šilkinėmis pančiakomis, 
ateikite ir pabandykite musų 
žinomas “Humming Bird” gry
no šilko pančiakas. Visų spalvų 
ir mierų. Spccialė kaina šia- 
me išpardavi- <c i 
me v ___ _______* nfciV

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS ■
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryty? iki 12. Va
karėlis 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, Iii.

'■ ' • ■ v-im I i ■ ! . .... , •  

I Ofiso Telefonas Boulevard 7820
I DR. M. T. STRIKOLTS

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

I 4601 South Ashland Avenue; CHICAGO, IIlL.—
Naip.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayettė 263__________

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą*: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

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

JIEŠKAU atsivedimui 
•'arba našles, 
auksinės progos, 
rą gyvenimą, 
žiaus. Sveriu 
augščio. Blondinas. 
Malonios kalb 
bą imsim.
pirmu laišku meldžiu prisiusi ir 
veikslą, kurį' grąžinsiu atgal.

F. L., 
“Naujienos” Box 56.

REIKIA merginų, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbą.

> ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIV.

2243 W. Harrison St. 
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA inteligentiškų vyrų pagel
bėti apdraudos kompanijos manage- 
riui, vakarais. Ateikite tarpe 9-12 
vai. dieną. Arba rašykite. Gera al
ga. .

U. S. HEALTH &'ACCIDENT 
INSURANCE CO., 

2816 So.i Michigan Avė.

Su 
pa-

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAC kambarys vienam 

vaikinui Bridgeporto apielinkė prie 
mažos šeimynas, kambarys kad butų 
šviesus ir kad/ gaspadinė vakarienę 
pagamintų. Atsišaukite laišku ar 
ypatiškai. v «

W. TARVIDAITIS, 
3210 So. Halsted St.

___________1___ :___ ______________ _

REIKIA patyrusių r moterų sorta- 
vimui popierų atmatų ir regsų. Ge
ra alga ik sanitarė darbo apys- 
tova. / \

GUMfilNSKY BROS £O., 
2261 So. Union Avė. 

:................ .. »
REIKIA 20 moterų sortavi- 

mui popierų atmatų. Nuolatinis 
darbas. Gera alga. Republic 
Waste Paper Co., 1039 W. Con- 
grėss St., near Morgan.

Viso per 
gyvavimo 

i 1,000

rengia 
pikniką

] Englewood.' — S.L.A. 251 kp. ren
gia draugišką išvažiavimą į Beverly 
Kilis miškus nedėlioj, birž. 18 d., 10 
v.iš ryto. Važiuoti galima Ashland 
avė. karais iki 87 st., iš karų išlipus 
dar reikia eiti kelis blokus į vakarus 
į giraitę ant kalno. Kviečiamo skait
lingai atvažiuoti. —Komitetas.

Išvažiavimas į Jetfersono miškus, 
Simano Daukanto Teatrališko Kliubo 
bus birželio 18 d. Draugai ir drau
ges kliubiečiai visi bukite išvažiavi
me su savo draugais. •;
.......  — Pirm. A. Avižonis.

Puikus Pilmikas —žengia Keistučio 
Kliubas nedėlioj, J8 birželio Chernaus 
ko darže Lyon&^Ill. širdingai kvie
čiame visus chicagįečius.—Iwmitetas

Visuotinas Aštuopioliktos kolonijos 
lietuvių susirinkimas Aukso-Sidabro 
vajaus reikalu bus pirmadieny, birž. 
19 d., 8'v. v., Dievo Apveizdos pąr. 
svet. Kviečiame susirinkti visų drau
gijų bei organizacijų vadlybų narius, 
L. L. Paskolos Stočių darbuotojus ir 
visus lietuvius be skirtumo partijų 

,bei įsitikinimų, kūriems tik rupi Lie
tuos gerovė.—Komisijos narys.

draugijos Lietuvos' Ūkininko mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, bir
želio 18 di, Meldažio svet., .1 vai. po 
piet. Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti, nes bus svarstomi svarbus 
reikalai, j—Valdyba.

Leb. Gv. I). L. K. Vytauto mėnesi
nis susirinkimas bus nedėlioj, birž. 18 
*d., 1 v. po pietų, šv. Jurgio par. svet., 
^2pl. ir Auburn avė. Visi narai- ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

—Nut. Rašt. S. Kunevičius.
,-JL"’*'1.1. ii .'j.iMi.m į'A , 'ri .■■.b

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJlEšK^V Domicėlės česražiutes 

pirmiau gyveno ant Halsted St. Mel
džiu jos pačios ar kitų kurie žino jos 
adresą pranešti man adresu.

Naujienos, 3210 So. Halsted Street. 
SSĘėllar. v

RENDAI
Puikus šviesus kambariai, su val

giu irlbe valgio. Darbininkui žmo
gui, labai- pigus pragyvenimas.

Kreipkitės:
GEDEIKO,

1606 So. Halsted St.

JIESKO PARTNERIU

REIKIA marginu lengvam dirbtu
vės darbui pietinėj daly miesto. Atei
kite pasirengusios darbui. Nuolat 
darbas. Ateikite 7:30 panedėlio rytą. 
American Can Co., 39-th & CanaI 
St., 4 blokai į vakarus nuo Went- 
worth Avė. t

------ t-------------
V- ----- ----- 4--

t

KEIKIA partnerių, investuo
ti ųuo $50 iki $1000. Užtikrin
tas investmentas kurs’ neša 25 
niloš. Dar ktdeiOs reikia dau
giau Lei'bsolm and Co. 3'5 So. 
Dearborn St. Room 505

ISRENDAVOJIMUI
PARENDĄVOJIMUI ^ieta 

restoranui, visoj apielinkėj/to^ 
kio biznio nesiranda. Sutiksim 
būti pusininkai. Kreipkitės:

1902 W. 63rd St.

jVAIRĮJS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutai^mi'ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stpgų dengimo jardas 
Chicagoj. • Tikrai Unios darbininkai 
čia dirbą. J. J. (Dunne, Roofing Co., 
3411-3418 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

jardas

PRANEŠIMAS
Turiu garbę pranešti savo gerbia 

miems kostumeriams, kad aš perkė
liau savo laikrodžių krautuvę į ant 
ra pusę gatvės.

Neužmirškite dabartinio numerio: 
3258 So. Morgan St.
K. MICHALOWSKIS

REIKIA MOTERŲ, kurios 
norėti} siūti ant ‘mašinos savo 
namuose. Mokestis nuo\ šmotų, 
patyrimas nereikalingas, mes 
pamokinsime. J. Butkus 3301 
Sq. Morgan st.

CIIip>I,CJ<I Employment Of
fice. Mes reikalaujame daug 
moterų ir merginų. Galime 
dubti darbą. Ateikite pasirengę 
dirbti: po No. 1149 Mihvaukec 
Avė., į arti Division St.

REIKIA merginos dėl namų 
darbo.

■ B. Kruger
1926 So. Spaulding Avė.

REIKIA moterų dirbtuves, 
mašinų ir benčiaus darbui. Va
landos nuo 7 ilft 5 vf‘V. Ir su- 
batomis. ^Dassady Fairbank 
Mfg. Co. 6126 S. |La Šalie St.,

REIKIA 100 jaumri merginų 
prie vyniojimo kendžių (sal
dainių). Ateikite pasirengusios 
gauąį mokyklos certifikatą.

The Guriniam Gandy Co.
728* W. Jackson Blvd.

REIKIA barbeno vakarais iu 
subatomis.

Atsišaukite: /
PAUL KjLDA, 
2209 W. 23 PI.

REIKIA vyrų prie darbo j 
saldainių dirbtuvę. Gera alga, 
Nuolat darbas.

GURINIAN CANDY CO/, 
728 W. Jackson Blvd.

---------- ?-----------------------
REIKIA lietuvio bučerio, kuris 'ino- / 

ka savo darbą. Geram darbininkui 
gera mokestis. Atsišaukite tiktai 
laišku. Malonės- pažymėti, kuf pas
kiausiai dirbo.

“Naujienos” Box 52.
■ ■■■— ■ ■ ■ ■ .................................................... ........................................... I ............. .... .....................

' REIKALINGAŠsžMOGUSn 
ant farmos netoli Chicagos, .patyri
mas nereikalinkas. | '. .; A

Atsišaukite pas . ' „ \ /
. C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 So. Halsted St., 
Chicago, III. ’’

REIKIA hučerių prie kiaulių 
skerdimo. Gera alga, nuolat 
darbas.
Western Packing & Prdvision 
Company 3854 S. Morgan St.
■ 1 ' . f • " ............... 4

REIKIA jatino vaikino šiek tiek 
•apsipažinusio -su bučernėą darbu. At
sišaukite greit, Nedėlioj nuo 7 iki 
10 v. ryto, šiaip dienomis nuo 1 v. iki 
6 v. v.

W0RK MARKET, 
1409 So. 49 Ct., Cicero, III.

REIKIA 3 stiprių darbininkų 
nuolatiniam darbui į dūdų ša
pą. Ateikime panedėlio rytą pa* 
sirengę dirbti. Low Pipe 
and Supply Co., 1338 W. 22-nd 
Street.
—. ........   i H

REIKIA 2 trimerių į kotų 
šapą. Daug darbo. Gera alga. 
Darbas nuo štukų. Atcikitc_part 
nedėlyj į_ ^jar-hą-—International 
FntiorTngCo., 847 W. Jackson 
Blvd.> _________ ____________

REIKIA vyrų prie rastų. Ga
li uždirbti nuo $40 iki $50 į 
savaitę.

GROSS MFG. CO.
1456 S. Wabash Avė.

REIKIA vyrų ir moterų.
Atsišaukite:

NAT’L. RAG & METAL CO., 
5300 Federal St., 

Tel. Kenwood 9120

IŠDIRBU ir parduodu pauk
ščiui klėtkas, panašias į Or
laivį. Taipgi noriu gauti randon 
du kambariu, su elektros švie
sa. J. S. 2435 S. Lcavitt St.

PRANEŠIMAS
Mes persikelėme j savo naują na

mą, 509-511 Fifth St., Francis Bl<lg., 
kur mes maloniai pasitiksime savo le
nus kostumerius ir naujus draugui 
f IOWA STATE SAVINGS BANK 

(Namų paskolos bąųkas)

naujos žinios g:
PAGELBAI

ITAI

Bord Direktoriai Noel State 
Banko, savo bertaininiame * su
sirinkime nubalsavo mokėti 
nuolatinius bęrtainiuiiis divi
dendus, 20 nuoš. visiem^' šėri- 
ninkams, birželio 30, 1922. r

Nocd State Bank
Milvvaukee aųd North Avė.

RFTKbA Amerikoj gimusios 
lietuvės mergaitės į daktaro 
ofisą. Algos $18.00 į savaitę. 
Darbas-adresavimas laiškų. 
“Naujienos” Box 55. 
_____ ___________________ <

‘REIKIA moterų prie trinki
mo skudurių. Gera mokestis, 
ateikite panedėly prisirengę 
dirbti. Harry E>ray 
1447 Bhie Island avė.

REIKM OARBININKy~
VYRŲ

REIKIA molderių. Apprenti- 
ce molderių ir šiaip darbinin
kų. Samdymo^ skyrius. Illinois 
Malliable Iron Co. 1760 Dię 
versey Parkvvay.

REIKIA senyvo nevedusjo darbinin
ko, kuris negali dirbti fabriko j. Dar
bas prie kambarių valymo ir kukiuos. 
Duodu kambarį, valgį ir nuo $25.00 
ir daugiau į mėnesį. ' '

1606 So. Halsted St. /

RilvlKIA 4-5 darbininkų į ge
ležies atmatų yardą. / ' ,

• Warshawsky Aulo'Parts Co 
1915 So. State Šit.

Sce M r.

REIKALINGAS Registruo
tas Aptiekorius. Pi-rnicnybėzVc* 
dusiain. Atsišaukite po antra
šų y 2735 W. 43 St. antros lu
bos frontas.

REIKIA DARBININKŲ
KAIPO PAGELBININKŲ u

PRIE MAŠINŲ. DARBAS NUO 
ŠTUKŲ. PATYRIMAS NEREI- 
KAIJNGAS. ATEIKITC- PASI-

RENGŲ DARBAN, v
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

"B.. .. ■!■■■■ ■ ... ■ ................ ..................... ............. )

pabdavimuL ■
.PARDAVIMUI jlrosinimo siu

vimo, kriaučių dirbtuvė. Biznis 
labai geras, 3 kambariai gyveni 
muil parsiduoda kambarių ra-’ 
kandai; pardavimo priežastį, ap
leidžiu Chicagą, 240 W. 51 St.



NAUJIENOS, Chicago, m. Subata, Birželio 17 d., 1922

PARDAVIMUI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie

toj, lietuvių ir airių apgyventas, biz
nis išdirbtas nuo seniai. Arti dide
lių šapų/ Ir 5 kambariai gyvenimui. 
Parduodu pusę arba visą. Pardavimo 
priežastis dėl laisnio. Savininką ra
si 6 vai. vikare, subatom ir nedėliom 
po pietų. Prašome eiti per šonines 
duris. 901 W. 37th St. Phone Boulo- 
vard 7447.

PARDAVIMUI cig<4ji krau
tuvė ir pool-room. Parduodu la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis—liga. ,

' 2562 S. Halsted St.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI

PARSIDUODA saliunas; ar su ba
rais, ar be barų kaip kas nori. Užpa
kalyj “lunch room”, pečiai variniai, 
indai stalai ir kėdės gerame stovyje. 
Garadžius. Priežastis: savininkas iš
važiuoja ant farmų- į Wisconsin.

K. GALIMSKIS, 
3301 VVallacc St.

• GERA PROGA
Pardavimui bučemea ir grosemes 

įrankiai. Lentynos, barai, kalados, 
registens, t rokas, mėsos malimo ma
šina, sliceris ir tt.

10742 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

__ ______ _____ __________ |( MAINOME, PARDUODAME 
vėliausios mados seklyčios setą, di- ’ namus, farmas, bučernesj, automobi- 
ning ir bed room setus. Puikų player lius-ft kitokius biznius./ Turime- na- 
pianą, pronagraphą su 'rekordais, ant mų didžiausiame pasirinkime. Taip- 
g'rindt/pastatomą lempą, kaurą^irjgi, padarom visokius kontraktus, 
paveikslus. Miskhs kąjp naujas, la- ęgzaminavojam, apstraktus ir kito

kius dalukus. Pas mus pigiausia ir 
teisingiaųsis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE

808 West 33rd Place
arti Halsted St.

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

kasdieną. ,

paveikslus. ’ _
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kriepkitės, 1926 So. Kedzie Avė., 
1-mos lubos.

PARDAVIMUI puikus fornišiai (ra- 
Handai) 4 kambarių. Pigiai, nes tu
rime apleisti šią šalį. Jei kam rei
kia kambarių, tai galite ir juos ren- 
duoti; kambariai ant 2 lubų. 1 

< 4551 So. Fairfield Avė.

CO

i .... —......—
NAUJAS DVIEJŲ AUKŠTŲ MŪ

RINIS NAMAS garu apšildomas, — 
keturi pagyvenimai: 3 po 5 kamba
rius ir vienas 6 kambariai. — visi 
naujausios mados įtaisymai. Atsiraų- 
da 2424 W. 45th St. Priimtų į ro- 
kundą lotus, Brighton Parke 
Marųuette Manner.

Stan. Martinkus, savininkas 
Klauskitės:

M. J. KIRAS, R. E. 
3331 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

arba

BARGENAS. Pardavimui gro- 
sernė ir delikatesen, su visu na
uju atsišaukite tuojau. Parduo
da pats savininkas.

2245 W. 22nd St.

PARSIDUODA saliunas geroj biz
niaus vietoj nes randasi ant kertės ir 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Ran
dasi svetainė ir4 ruimai dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Turiu parduoti greitu 
laiku. Priežastį patirsite ant <vietos.

4400 So. HonoreSt.

PARDAVIMUI o!selio soft drinks, 
moving ir expi>sing ir 2 trokai, vie
nas naujai perdibtas, visi nauji taje- 
rai, express body Ford, chain dvive, 
1918 modelio — $350.00.
toks pat staick body už $300.00. Ve
ža dau'giau kaip 2 tonu. D. Petravick, 
11600 Lafayette Avė. Pullman 6763.

PARDAVIMUI* Bučerne 
šerne — pigiai, 
tu laiku. 
Pi iežastis 
vietos.

ir G:o- 
Turi parduoti grei- 

Nepraleiskit šitos progos, 
pardavimo patiisit ant

704 Wl £9 St.
Antras

PARDAVIMUI Saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, biznis yra 
daromas neblogas, priežastis parda
vimo tariu du saliunus, parduosiu už 
gana prieinamą kaina.

6057 So. State St.

Pardavimui saliunas visokiij 
tautų apgyventoj vietoj, biznis yra 
daromas geras, priežast’S jfardavimo 
savininkas papuolė į bėdą, 5 kamba
riai dėl gyvenimo, ant 2jų meti} ly- 
sas, rendos $50.00 už mėnesį.

2444 W. 46th PI.
Tel. Lafayette 4768

PARSIDUODA pikčernė, biz
nis išdirbtas per ilgus metus.

PARSIDUODA saliunas vieta ap
gyventa lietuvių, vienas to apielinkėj; 
biznis senas ir išdirbtas, galima nu
pirkti su visais rakandais, nes aš ifi- 
važiuoju j Lietuvą. Nariu parduoti 
greit/ todėl parduosiu pigiai. Kreip- 
•kitėsNNaujienos, 3210 So. Halsted 
St. num. 123.

se) 8 pėdų ilgio, tinka viskam.
L. Y. 614 W. 18-th St.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj biznis yra da
romas geras, priežasits pardavimo, 
turiu du biznius, biri būti parduotas 
i trumpą laiką už gana prieinamą 
kainą. >

3101 W.

PARDAVIMUI pekarnė arba 
dunokepykla. Biznis išdirbtas ir 
geras. Gera vieta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 
10502 S. Michigan Av., Roseland

IŠVAŽIUOJU Į AUSTRALIJA. 
Turiu parduoti: grosernę duodantį 
£o50 įplaukų į savaitę. Mažą namą, 
automobiliu ip lotą. Parduosiu at
skirai ar viską sykiu.

Klauskite:
Yards 130b

PARDAVIMUI bučerne su naujau
sios mados įtaisymai*, didelė ir švari 
vieta, pačiame bizftia centre Westsai- 
dėj, apie 22 ir Leavitt St., visokių 
įsiūtų if biznierių, apgyventa, 4 metų 1 VS'-ils, •ku.TYil>rvyi£xi clel 
žasti pardavimo patilsite ant vietos. 
Kreipkitės i Naujienas 1729 S. Ilals- 
ted St. num. 53.
■r-na-rin-r'-.i - - r ■ - *• .i—m . —.i ■ -.»■ mimu ■ -

PARDAVIMUI SALIU
NAS IR RESTAURANTAS

848 W. Roosevelt. Rd. 
________ i________ 1__ £___
PARDAVIMUI salonas, gera 

biznio vieta, \isokių tautų ap
gyventą. Važiuoju į seną kraš
tą.

900 W. 14-ht'St.

ANT PARDAVIMO
Rankomis grajinamas pianas, ge

ram stovyj labai pigiai. ♦ Ir 3 šmo
tų naujas parlor setas, vėliausios ma
dos. Parduosim viską sykiu, arba po 
vieną.

4632 So. Hermitagę Avė. 
Ant piimo f Uoto.

PARSIDUODA saliunas ir namas, 
namas mūrinis 5 pagyvęnimų, 2 pag 
l>o 5 kambarius, 3 pag. po 4 kamba
rius. Apačioj saliunas. Turiu par
duoti greit nes važiuoju į Lietuvą, 
parduosiu labai pigiai. Vieta apgy-/ 
venta lietuvių ir vokiečių. Kreipkitės: 
3212 S. -wallace St., Tel. Boulevard 
8979. A <

PARSIDUODA saliunas su barsiu 
vieta apgyventa visokių tautų. Biz
nis eina gerai. Užpakalyje 6 kamba
riai pagyvenimui. Renda $35.00. Tū
li būti parduotas j triumpą laiką nes 
išvažiuoju j kitą miestą. Atsišaukite 

3758 So. Normai Avė.

PARSIDUODA bučerne ir giocemė 
lietuyių, lenkų ir rusų apgyventai 
vietoj? Biznis išdirbtas per daugelį 
metų ir randasi geriausioj vietoj ant 
Town of Lake. Kreipkitės j Naujienų 
Tovvn of Lake skvriu Box No. 13.

1614 W. 46th St. ’

PARDAVIMUI groserne, ice 
cream ir minkštų 
krautuvė, gera vieta, 
apgyventa, atsišaukite, 
49-th Ct., Cicero, III.

gėrimų

1505 ;S.

GROSERNE saldainių u r vi
sokių smulkmenų štoras par
davimui. Riznis yra daromas 
geras, turi būti parduotas grei 
tu laiku nes išvažiuoju I.ietu- 
von. 505 W. 32-nd St.-

PARDAVIMUI Saliunas vi
sokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis daromas geras. Priežas
tis pardavimo važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigia kaina.

3201 Šo. Auburn Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 4 
namais, 6 šeimynos, rendos neša 
į mėnesį $320. Parduosiu už 
prieinamą kainą.. Kreipkitės:

1900 W. 63rd St.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučerne gera- vieta, biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. 
. Atsišaukite 601 W. 31-st St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Olds einht, 1921 nfetų, važinė
tas tik 7000 mylių, geras kaip 
naujas, parduosiu labai pigiai 
jeigu kas pirks šią savaitę. At- 
šišaukit » • /

S. J. Mitchcll

Tol. Boulevard 0122

Reo dviejų tohų trokas be (bo
dy). Parduosiu pigiai,

2322 W. 22 PI.
Tel.: Roosevelt 8461 '

PARDAVIMUI labai pigiai automo
biliai National 7 sėd., Heines 5 sėd., 
Kissels 7 sėd., ir trokai 2Vi fono For
do tr. 1% tono trokas 11 tono. Kam 
reikia naudokitės proga.

B. ERECKSON, 
10250 So. Michigan Avė., Rosėland.

Tel. vakarais Pullman 2006

PARDAVIMUI AUTO
MOBILIUS OAKLAND.

Parduodu pigiai atsišau
kit:

4133 S. Wąllace St.

PARDAVIMUI dumpuojami trokai, 
2 tonų Federal ir 2 tonų Quad. Gali
ma uždirbti $50 iki $60 j dieną. Del 
tolesniu žinių kreipkitės šiuo adresu: 

M R. GIMBUT,
413 So. River St., Aurora, III. 

Phone 3789 W.
PARDUOSIU savo 5 sėdynių 

automčbiliu “Mercer” 1919 m. c X
Parduosiu visai pigiai, nes tu
riu reikalą greit parduotu Ga
lima matyti visados 2039 
22-nd St. Chicago, III. '

RAKANDAI
RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 

odos ir velouro vidurinio kambario 
setai, groiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 ir/ieg- 
kambaiio setai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir* pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galimą matyt dieną ir 
vakarais, 704 S. Independence Blvd.
—i-------------------- --------------------------

PARDAVIMUI rakandai dėl 8 
kambarių flato. Riešuto medžio mie
gamas kambarys, pąrlioro rakandai 
apsiūti skūra. Kaurai, fonofhafas, 
grojiklis pianas, lempa pnstatoma. ant 
žemės ir tt.

4643 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA dalis rakan
dų, priežastis — einu į mažes
nius kambarius, parduosiu pi
giai. 3031 So. Union Avė., Chi
cago, III.

PARSIDUODA jakandai 4-riu rui
mų, randasi gerame stovyje, priežas
tis pardavięro, važiuoiu j Lietuvą. 
Turi būti parduoti į greitą laiką.

1557 Giradr St.
3-čios |ubos

' MILDA REAL ESTATE CO.
/ 751 W. 81 St.
/ Phone Yards 6296

Perkame ir parduodame prapertes, 
nofciK.s ti-ijų Šmotų .r pr.e jo stalių-) į {i . mainome visokius biz.- 

ntus 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 koroapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

> _______________ x__ *

p/rdaviMui rakandai, seklyčios

kas . Kainavo $130.00, pdijduodame 
pigiai iš priežasties persikėlimo į 
biznio namą. Galės*!!’ kambarius pa- 
rendavoti. 2430 W. 46 PI., arti West- 
ėrn Avė., 1 flatas.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI frame namas. 

50 pėdų pločio, akmenų pamatu. 
Gasas, elektra, 
mas apmokėtas, 
domas, 5120 W. 
ro, III.

GHTON PARK BAR- 
£>2 fintai po 6 kam-

gatvės išvedi- 
Furnace apšil 
25th PI., Cice-

PARSIDUODA medinis namas aiit 
keturių pagyvenimų po Skis ruimus, 
'elektros šviesos, maudynės, geras 
beismantas. Parduosiu aiba mainy
siu ant automobiliaus ar kokio biznio 
turi būti parduotas greitu laiku. Ga
lite matyti visados vakarais. *

5409 So. VVells St.

PARDAVIMUI namas 5 kambarių, 
eelktra, gasas, maudynė. Namas 5 
metų senumo. Ant kampo 50 pėdų 
pločio jr 125 pėdos ilgio. Taipgi par
duosiu karvę ir 50 vištų. Puiki bar- 
nė vištoms, karvei ir automobiliui ga- 
rdažius. Arti streetkarių linijps. 
Parduosiu su gyvuliais aiba be gyvu
lių. J. N., 10103 S. Aberdeen St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
dviejų augštų, po 4 kambarius, apa
čioj 4 kambariai ir krautuvė, su krau
tuve arba be krautuvės. Viskas įtai
syta moderniškai, didel s bargenas.

Taipgi pardavimui farma. 71 ak
ras. Budinkai visi tik 4 metai kaip 
budavoti. Žemė pirmos klesos. Illinois 
valstijoj, 112 mylių lįK Chicagos. Far
ma mieste, nes ir vanduo yra miesto. 
Nepraleiskite tos progos. Pardavimo 
priežastis -L važiuoju į Lietuvą. Far
ma labai gera. Vanduo bėga per ją. 
Yra mokyklos, bankos ir kiti visi pa
rankamai. Atsišaukite prie savinin
ko nuo 6 v. v. subatoj nuo pietų ir n£- 
dėlioi visą- 
St., Chicag

ieną. S. Melko, 718 W 
Am.

DELEI LIGOS priverstas parduoti 
už pasiūlytą kainą 2 augštų medinį 
namą., 4—5 kambru lai, vrrna, gasas,

sRas iSrrvoReta. $3500.
Atsišauk:

1315 — 49 Avė. 1 m. fl. 
Cicero, III.

PARDUODU du Iptus arba mainy
siu ant lengvo troko, lotai 25x125 ap
gyventoje vietoje, West Pullman, II’.

Kreipkitės:
J. KRIAUČIŪNAS, 
366 Pavv Paw Avė.

Benton Harbor, Mich. >

PARSIDUODA 6 pagyvenimų mū
rinis namas, yra 5 ir 4 kambariai, su 
augštu skiepu, su elektros ir gazo 
šviesomis ir variomis. Akmeninis 
frontas, viskas yra geriausiame sto
vy. Rendos neša $1200 į metus; kai
na $10,000. Reikia įmokėti $4000, li
kusius rendoms. Rendos nėra keltos 
nuo 1914 metų. Atsišaukite pas savi
ninką, Frank Palasky, 5046 S. Kolin 
Avė., Tel. Lafayette 2928.

PARDAVIMUI namas su hardver- 
store. Paintas, Aliejus ir visokį pa- 
lišiai. Namas ant dviejų pragyveni
mų, apačioj biznis, 50 pėdų ilgio, o 
viršui 6 kambariai, parduosiu pigiai 
iš priežasties nesveikatos šeimynoje. 
Atsišaukite prie savininko:

PETER GRYBAS, 
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 
penkių šeimynų; apačioje saliunas. 
Arba mainysiu ant mažesnio 
South sidėj.

ANTANAS GUDELIS 
3564 S. Hąlsted St.

PARDAVIMUI ^/augštų frame na- 
mas, cemento pamatu, su 2 extra lo
tais, 4 gražus kambariai ant pirmo 
augšto, 6 kambariai ant antro. La
bai pigiai. Netoli 2 mokykhj ir baž
nyčios ,taipgi netoli narko, 

J. GRANDITIS.
5340 So. Campball Avė.

namo

B 
GEN( 
barius, elektra, maudynės, auk 
štas beismantas, stogas dėl 
drapanų pasklžiovimą. Leng
vos išlygos gera vieta netoli lie
tuviškos bažnyčios kaina $6500 
Atsišaukite greitai. *

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 So. Halsted S t. 

Chicago, II).

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavas namas ir šalę jo yra ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu štoru ir ąerų beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per 
menesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per mėnesį, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir pasi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu,staku 
taip kaip dabar biznis .stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Comnany 
666 W. 18th Street, Chicago.

PARDAVIMUI kampas prie Gar
field Blvd. nepaprastai! bargenas, lo
tas ir namas 3 gyvenimų. Metams 
rendos neša $2,700.0(X Nėr^ mčrgi- 
čių. Savininkas ’

>--------------------------------- —-------- ------- —

UŽ PUSE KAINOS
2 pngyvenimų kampinis mūrinis na

mas su Storu ir 2 automobiliams ga
radžius, parsiduoda labai pigiai 
įsimaiųo ant namo bei biznio.

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

Chicago, III.

arba

Savininkas ’
M. F. GILTINON, 

X>39 W. Garfield Blvd.
Phone Normai 1894

SKUBINKIS! NEPRALEISK 
BARGENO! A

Š2T0

beis-

PARDAVIMUI mūrinis na/- 
mas, geroj vietoj, ant 2 pagyve
nimų po 6 kambarius, aržuolo 
trimingai.

6953 S. Washtenaw Avė.

5 kambarių muro namas su 
mantų, 5 lotai ant kampo, improve- 
mentai sudėti ir išmokėti, pusę bloko 
nuo bulvaro. Kaina $5500, priimsiu 
automobilių d r lotą ir mažą į mokėji
mą, o likusius kaip renda. Atsišau
kite. J. N. Zewart, 4400 So. Kedzie 
Avė., prie Archer Avė.

BRIDGEPORT BARGENAS 
failai mūrinis namas 5 ir 6 

kambariai su yiasais įtaisimais 
aukštas beisnuintas gera vic|a 
lietuvių apgyventa.

Kaina tiktai $5900.
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346, So. Halsted St.
Chicago, UI.

YPATINGAS BARGENAS
Nau jas muro namas 5-6, kambarių 

su “Sun parlor”, marmuru pSdlagos 
toilet kambaryje. Visi įtaisymai vė
liausios mados. Pečiais apšildomas. 
Turi būti parduotas į trumpą laiką už 
pigiausią kaip tik galima. Ateikit pa- 
matykit. Namas randasi 4420 S. 
Campbel Avė. Savininkas 2438 W. 
46th PI., 1 lubos. Phone Fairfox 6083.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

DIDELIS! UARGENAS
Pardavimui 5 kamb. medinis namas, 

su 5 lotais po 30 pėdų pločio, blo
ko nuo 63čios gatvės.. Priežastis par
davimo, savininkas važiuoja į Lie
tuvą, .

z 6318 So. Kedvale Avė.

Brighton Parke netoli Archer Avė. 
parsiduoda naujas mūrinis namas 
2-jų pagyvenimų pxx 6 kambarius; 
elektros šviesa, vanos ir kitoki visi 
naujausios mados įtaisymai, 
ssivi pigi"’ -...i... •: ..
nio nam 
$7000 . Renda $80 į mėnesį. ’ 
ti parduotas į vieną savaitę, 
mas, tas laimes.

Klauskite:
FRANK G. LUCAS, 
4116 Aicher Avė., 

Phone Lafayette 5107

inį iri <a i ri y i vi
no, loto . ar toučernes.

Parduo- b mažes- 
Kaina

Turi bu-' 
Kas pii~

TURIU parduoti 6 kambariui 
namelį, 2 lotai, gera vieta dėl 
vaikų, tiktai $2500; neatmesiu 
ir ikitokio išinintingb pasiuly- 
mo. 5530 So. Tripp Avė.

DIDELIS BARGENAS
Lotas parsiduoda pigiai ant Archer 

Avė., prie pat dideliu teatrų, 
kit savininka nuo 5 iki 9 v. v. 
dilioj visą diena.

3043 W. 38th PI.
Pirmas floras iš fronto

Maty- 
Ne-

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas su groserne. Labai 
gera vieta, apgyventa lietuviais. 
Parduodu pigiai.

3232 Lowe Avė.

NAMŲ BARGENAS
Dabar yra geriausia laikas pasiskir

ti sau pirkiniui namą. Mes jums su
gėdysime laiką ir pinigus parodant 
namus, kuriuos mes turime ant par
davimo.

“BUSINESS HALSTED PROPER- 
TY” dviejų aukštų mūrinis namas, 
storas ir du pagyvenirųai su aukštu 
basemento, 3527 So. Halsted St. Kai
na tik $12,500, pats lotas vertas 
$10,000.

NAUJAS VIENO AUKŠTO MŪRI
NIS NAMAS, štoras ir 3 kambariai 
užpakalyj, 3616 S. Halsted Sf., $6,500.

DVIEJŲ LUBŲ MUIŲNIS NAMAS 
keturi pagyvenimai po 4 kambarius, 
cementuotas “basement’as”, rendos 
per mėnesį $70.00. Kaina $6,800, 
$1,000 įmokėti, likusius kaip renda.

Turime ir daugiaus kitokių namų, 
kviečiama į musų ofisą:

M. J. KIRAS & CO., i • , 
3331 S. Halsted St., 

Yards 6894

Wcst 69th St. — Glaremont 
Avė. 2 augštų medinis namas 
—2 lotai-—gera biznio apielinkė. 
Kaina $6,200. Apie sąlygas ma- 
tykit FLOERSCII:

2346 W. 69th St.

NETIKĖTAS PARDAVIMAS
Pardavimui naujas medinis namas, 

2 pagyvenimų, 5-4 kambarių, elektros
PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 ' v»n?s ir Kasas. Priežastį par- 

,x , . v .i I davimo patirsite ant vietos.1 arduosiu uz cash arba mainy-. kag gyvena ant 2 lubų, 
siu ant automobiliaus. Randasi 
gražioj apielinkėj, arti nuo 
stritkarių. 103 ir Vincennes St. 
10103 S. Aberdeen St.

Savinin- 
Galima ma

tyti nuo 6 v. v. ir nedėldieniais.
1 Brighton Parke, J. Rymas 2517 West 
39tli Plnce.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė rezidencija. Naujai de
koruota. Garadžius. Paaukau
siu už $1,600.

G437 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI farma, kuri randa
si Scotville, Mich. Didumd 76 akrai 
žemės. Dirbamos 71 ir 5 akrai gi
rios. Yra gražus sodnas ir budinkai, 
gyvuliu nėra. Arba mainysiu ant na
mo Chieagoj. J. Miškinis, 2014 So. 
Peoria St., Chicago, III.

DIDELIS ir gražus medinis na
mas dviejų nagyvenimu no šešis kam-1 
barius, su cimentuctu beismantu. rąiy 
d''»si šalę k-impinio lotn. yra baime i 
vištoms ir karvėms. . Namas ištaisv I 
tas parai vėliausios mados tik šeši 
mėnesiai kain statvtas. Vieta netoli 
Kazimiero klioštoriaus; parsiduoda už 
sumažinta kainą, nes savininkas iš
važiuoja i Lietuvą. Klausti savinin
ko ^6955 So. Jalman Avė;

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, geroje apielinkėie,' arba priim
siu i mainus automobilių, kaipo pir
ma įnTOkSiimn. Norėdami mainyti 
automobilių, kreink’tės pas r

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI madinis namas 2-lų 
fintu 4-rių pngvvenimn, rendos neša 
f’tOOOO i mėnesį. Parsiduoda už 
$4.000.00. turi būti greitai parduota, 
nes savininkas važiuo’ia j Lietuvą. 
921 W. 33 PI. £ros lubos' iš franto. 
Klauskit Padervinakisi

GERIAUSIAS PIRKIMAS BRIGHTON PARKE
Dviejų (2) augštų gražus mūrinis namas, 5 k 6 kam

barių, apšildomas. Kiekvienam flatui atskira skalbykla 
cementuotame' skiepe. Elektra ir maudynės, 
baigtas. Kaina tik $730Cn^ Įmokėjimas paggl £

Geriausias pirkimas ant Bpdgeport, 2 augštų mūrinis 
napias, 2 flatai po 6 kambarius ir 2 flatai po 4 kambarius. 
Elektra, maudynės, augštas skiepas. Kaina negirdėtai pigi 
tik $1000.00. Įmokėjimas pagal sutarties.

Del platesnių žinių kreipkitės pas

Aržuolu 
sutarties.'

EUROPEAN-ZIMERICflN BUREflli
_______ S.L.F^BIONNS CO.Męrs.

809 West 35th St? 
{Arti Halsted,

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin

kėj ir pigiai. Mainysiu ant bučernės, 
grosernės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkėj, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place,
Phone Boulevard 1550

Baitas namas)

MORTGEČIAI -PASKOLOS

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų mū
rinis narnąs, elektra ir garu šildomas. 
Viskas 1 įrengta modemiškai. Ant 
pirmo floro saliunas. Gyvenimui 
kambariai užpakaly ir virbui 6 kam
bariai.

PARDAVIMUI Mortgečius. Par
duodu morgičių už “cash”, arba ga
liu mainyti ant namo. Morgičius mo
kamas kas metai po $681.28, o iš viso 

‘yra $4250.00, kam toks geras mortgi- 
čius yra reikalingas, tai atsišaukite, 
o yra gera.proga, 5619 So. Lincoln 
Str., Phone Republic 4623.

1634 West 69 St. 
kampas Marshfield

PARDAVIMUI namas su saliunu 
ir visais įtaisymais, elektra, gesas, 
didelė salė mitingams, 2 gyvenimai po 
4 kambarius. Biznis senas apgyven
ta visokiu tautu. Parduosiu .pigiai.

‘j. KAWARSKAS,
2458 So. Western Avė.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius ir storas (saliunas^) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj. 
vietoj South Sidą, parsiduoda labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. ’ Kaina tiktai $19000. Atsišau
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, aiHd mainysiu ant biznio, bu- 
černės, grosernės ar sal’uno. Namas 
yra 2 pagyvenimų, su geriausiais ir) 
naujausios’ mados įtaisymais, geroje 
apielinkū^e. Norėdami piikti “arba 
inainytL/kreipkitės pas A, Grigas, 
3114 So.yRalsted St. j

BtZNIŠKAS napias pardavimui ant 
Ashland Avė. arti 47-tos gatvės. 3 
dideli mūriniai Storai. Kaina $18,000. 
Noriu- parduoti greitu laiku.

Phone BuolevarH 3446

PARSIDUODA lotas labai geroj 
vietoj, tarpe mažų stubų, ant Union 
Avė., tarp 30tos ir 31mos, fai norin
tiems gera proga pasinaudoti, nes 
esu priverstas parduoti. Savininkas 
randasi.

3031 So. Union Avė.

PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatų. 
Transverinis kampas. Su di
deliu paaukavimu. Atsišauki- 

’ »te. 2110 So. Robcy St.

PIGUS
Mūrinis naujas namas, 5 ir 6 kam

bariai, vėliausios mados įtaisymai; 
renda $70 į mėnesį. Kaina $7000. 
[mokėt $1200.

Mūrinis naujas namas, bizniavas, 
6 f lėtai ir Storas, vėliausios mados 
įtaisymai. Pečiais apšildomas; ren- 
dos $190 į mėnesį. Kaina $18,000.

Mbltnis nauias namas, netoli r vie
nuolyno, 5 ir 5 kambariai, vėliausios 
mados įtaisymai. Kaina $8000.

CHAS ZEKAS
4454 So. Westem Avė.

KAS NORITĘ pigaus namo ir ty
ro oro? Namas 4 kambarių, aržuo- 
linčs grindis, elektra, gasas, maudy
ne. Pigiai. Kitas 5 kambariu na
mas, augštas skiepas. Galima padary
ti gyvenimą. 1 karvė, 30 vištų, pi
enai parsiduoda. Savininkas perka 
bizni arba ir mainytų ant biznio. 
Mūrinis naujas namas, 6-6 kambarių, 
sržuoliniai trimingai, elektra, maudy
nės, viskas naujos mados, priešais 
Marųnetto Parka. Perkant tą narna 
salima pinigus ir sveikatą sučėdvti. 
Tainci 2 lotai priešais Marquette Par
ka, 1 bizniui lotas, 33x125, prie 71 St. 
ryvrsiduoda pigiai, 6955 So. Talman

PARDAVIMUI

3814 ir 3816 Emerald Avė., 2 namai, 
2 augštų, mūriniai, po 6 kabarius 
kiekvienas. Priimsime $1000, ki
tus išmokėjimais. Kaina .. . $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avė., 2 augštų frame 
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais.

$2400Kaina ......... .............. ...........
Klauskite savininko, 

. 2603 So. Halsted St.,
Phone Yards 1148

2553 Emerald Avė., 6 kambarių 
z rinis cottage, gerame stovyje.

imsime $500. Kitus* išmokėjimais. 
Kaina ..........   $2200
Klauskite savininko,

?603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis > 
ir frame, krautvė ir flatas augst-ii. Į 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėji- j 
Inais. Kaina ....  $2459
Klauskite savininko,

2603 $o. Halsted St., 
Phone Yards 1148

654 W. 31 st St., 1 augšto mūrinis su 
krattive namas, didelis lotas. Pri
imsime $750. Kitus išmokėjim-ais. 
Kaina ..................................  $3500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

Emerald Avė., 3 augštų muriiis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir( 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo- Į 
kėjimais. Kaina ...............1'. $7800
Klauskite savininko, ‘ |

•2603 So. Halsted St., 
Pilone Yards 1148

mu-
Pri-

2717

FARMOS’ KARMOS!
Turime geri°”S'’i f^rmų netoli Chi- 

casros, nuo 1 akerin 200, kas turi IHOrtgeČiailS. 
namus, galim-’' mainyti ant mamj ar
ba. bizniu. Su visokiais reikalais 
kreipkimės pas

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

• Chicago, III,

mortOai-paskolos
I SKOLINU pinigus ant 1-mo 

Kam reikalinga 
galite kreiptis ypatiškai, aš ne-

I skaitau dideliu nuošimčių kaip 
i kitur. Peter Gadeiko, 1606 So. 
Halsted St. Chicago, III.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- ! 
niavoms merginoms, pasisiuvimui ! 
sau dresės.

* VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškal arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų,* 

kirpimo, dazaininimo etc., mokina
me pigiai. ■

Tailors School
1707 W. Division St.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

v

Mokiame: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamų mašiną. Mašiną va
ro ąugšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
s Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S’. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greit rašystčs, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
i Lietuvių ir Anglų kalbų; 
lar School, High School ir 
tos dalykų. Prirengia prie 
L į visas augštesniasias 
!as. Dienomis: nuo 9:00 ry- 
AOO p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
imis nuo 10 ryto iki 12:30

Mokini 
Gramn 
Preky! 
kvotim 
mokyk 
to iki < 
Nedėly 
v.p.nz mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.




