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Vokietij a vėl siūlys
taiką

Cuno rezignuosiąs
Socialistai rūpinasi taika
Dideli franeuzų > reikalavimai

Vokietija pėduosianti nau 
jus taikos pasiūlymus

Nepaliausianti darius pastangų 
susitaikinti. Naujus pasilsi
mus paduos sekamą savaitę.

sako, kad susitaikimas visgi 
yra geresnis už tęsimą dabarti
nės kovos.

Socialistų laikraščiai rodo 
palinkimo netik sunaikinti da 
bartinius pasiūlymus, bet ir 
priimti tokią kontribucijos su
mą, apie kurią vokiečiai nie
kad pirmiau ir negalvojo.

Francijos fabrikantai Vokie
tijos pasiūlymuose numato 
pradžią Vokietijos susmukimo, 
kurį pranašavo Italijos pre- 
nūeras Mussolini slaptame pra
nešime Francijos valdžiai.

Tas susmukimas taip pažy
mus Vokietijos markei vėl 
pradėjus smarkiai pulti.

Francija protestuos prieš 
Amerikos prohibicija

Protestuos prieš uždraudimą 
degtines laivams įeiti į Ame
rikos vandenis.

DIDŽIAUSI SVIETO NAMAI.

BERLINAS, geg. 4. — Nežiū
rint Francijos atmetimo Vokie
tijos kontribucijos pasiūlymų, 
Vokietija nepaliaus dėjusi pas
tangų, kad privesti prie sušau
kimo kontribucijos konferenci
jos. Valdininkai jau rengia 
naują notą, kuri bus pasiųsta 
talkininkams ir Jungt. Valstijos 
sekamą savaitę, kada bus gautas 
Francijos atsakymas į paskiau
sius Vokietijos pasiūlymus.

Naujoji Vokietijos nota vėl 
pasiūlys užyesti derybas, bet 
laikanties Anglijos užsienio rei
kalų ministerio Curzono patari
mo, nota nepažymės griežtos 
siūlomos kontribucijos sumos.

Francijos atsakymas 
busiąs griežtas

Pareikš, kad nebus derybų iki 
vokiečiai nesustabdys prieši
nimosi. Pamatas deryboms 

i tegali būti senosios 
bucijos sąlygos.

kontri-

Vokietijos kancleris gal 
. turės rezignuoti

SoĄ^istai nepatenkinti Cuno 
nota ir galbūt bandys suda
ryti kairesnę valdžią, kurioj 
jie dominuotų.

BERLINAS, geg. 4. — Kaip 
tik Berline gauta žinią, kad 
Francijos ministerija atsisakė 
svarstyti Vokietijos kontribu
cijos pasiūlymus, visų socialis 
tinių partijų vadovai , padarė 
savo susirinkimą. Sužinota, 
kad tame susirinkime buvo 
svarstoma apie sudarymą nau
jos valdžioms kurioj socialistų- 
partijos dominuotų.

Kad kancleris Cuno rezig
nuos už kelių dienų, yra dau
giau negu gandas ir visų pri
imamas už tikrą faktą.

Socialistai, kurie sudaro vi
są kaires spėką, aštriai kriti
kuoja Cuno notą talkininkams, 
kaipo silpną ir netikusią, kuri 
nėra priimtina Francijai.

Kancleris Cuno išvažiavo į 
Freudenstadt, kur ilsisi prezi
dentas Ebertas. Skelbiama, kad 
ir Cuno išvykęs paislseti, bet 
kiekvienas numano, kad jis iš
važiavo pasitarti su Išbertu 
apie susidariusią padėtį. Sug
rįžęs jis veikiausia padarys 
pranešimą reichstagui ir gal
būt socialsitų pareiškimas po. 
jo kalbos privers jį rezignuoti.

Daug kalbama dabar apie 
tai, kas galės užimti Cuno vie
tą. Spėjama, kad arba Breit- 
scheid, vadovas visų socialistų 
partijų, kuris nesenai lankėsi 
Anglijoje ir pažįsta Anglijos 
viešąją nuO-monę kontribucijos 
klausimu, arba Stresemann, 
fabrikantų partijos vadovas. 
Visi žino, kad niekas dabar ne
nori imti ant savęs atsakomy- 
bes už sudarymą kabineto.

Socialistai, o taipjau ir fab
rikantai nori, kad butų pasiū
lyta talkininkams daugiau, ne
gu kad Cuno nota siūle. Jie

PARYŽIUS, geg. 4. -4- As
tuonių puslapių atsakymas į 
Vokietijos kontribucijos pasiu 
lymus, kurį premieras Poin- 
care parašė trečiadieny, tapo 
vienbalsiai nžgirtas ministerių 
tarybos. Jis vakar taiK) paduo
tas Belgijos valdžiai ir bus per
duotas ryto Jungt. Valstijos, 
Anglijai, Japonijai, Italijai ir 
Vokietijai.

Nors atsakymo tekstas ir 
yra slepiamas, bet kiek žino
ma, jis vaduojasi šiais princi
pais:

1. Francija atsisakys pfadė- 
ti su Vokietija kokias-nors de
rybas iki Vokietija visiškai ne
sustabdys pasyvio priešinimos 
okupuotuose kraštuose. I Tą 
priešinimąsi franeuzai skaito; 
peržengimu Versalės taikos su
tarties.

2. Nė jokiame atsitikime 
Francija neevakuos Ruhr dis- 
trikto prieš prasidesiant dery 
boms, o ir paskui tas distrik- 
tas bus evakuojamas tik laips
niškai, sulig to, kiek Vokieti
ja užmoka kontribucijos.

3. Vienatinis pamatas dery
boms, kurį Francija sutiktų 
priimti, yra Vokietijos priim
tosios 1921 m. kontribucijos 
sąlygos, kurias pereito sausio 
m. Francija savanoriai sušvel
nino.

4. Klausime saugumo, Fran
cija nepriims jokių Vokietijos 
prižadų, nes Belgijos patyri
mas parodė, kad tokie priža
dai neturi jokios vertes. Fran
cija reikalaus ko-nors konkre- 
čio, kaip amžinas neutraliza
vimas Pareinio.

^Sušvelnintomis” Francijos 
sąlygomis, Vokieti j of l.J<on tri- 
bucija butų padalint
C bonus. A ir B bonus, sumo
je iki 60,000,000,000 auks. mar
kių Vokietija būtinai turi iš
mokėti, o likusius C bonus, 
sumoje 82,000,000,000 auks. 
markių Vokietija užmokėtų 
davimu Francijai ir Belgijai 
dalies Vokietijos industrijos.

Esą, kaip tik vokiečiai nu 
stotų priešintis ir priimtų są
lygas, Ruhr ir Pareinio oku
pacija pasiliktų tik iš vardo, 
nes franeuzai nustotų kištis į 
vokiečių administraciją, o ir 
tie distriktai butų tada laips
niškai evakuojami.

■ >. _ .t •

PARYŽIUS, geg. 4. j— Fran
cijos užsienio reikalų ministeri
ja prirengė botą persiuntimui 
Washingtonan, išreiškiančią 
nustatimą Francijos laivų kom
panijų dėl Amerikos nuosprenr 
džio, uždraudžiančio laivams tu
rėti degtinės Amerikos teritori- 
aliniuose vandenyse.

Nota išeriškia nusistebėjimą 
dėl Jungt. Valstijų apgščiausiojo 
teismo tokio interpretavimo pro- 
hibicijos įstatymų ir pareiškia, 
kad jei visos valstybės panaudo
tų savo^ lokalinius įstatymus už- 
sienio laivams, tai vandens 
transportacija veikiai apsistotų.

(Nesenai augščiausias teismas 
nusprendė, kad prohibicijos įsta
tymais, jokie laivai, savi ar sve
timų valstybių, negali įeiti į 
Amerikos teritorialinius vande
nis, jei ant laivo yra degtinės. 
Teismo nuosprendžiu, Amerikos 
laivai gali pardavinėti degtinę 
už 3 mylių zonos, bet jokis lai
vas negali įsigabenti degtinės į 
tą zoną, net jeigu degtinės ir 
butų uždaryta laivo sandely. Bet 
sykį išplaukę iš tos zonos jie vėl 
gali gabenti ir pardavinėti deg
tinę. Tuo teismas patvirtino 
pirmesnį valdžios nuosprendį, 
kad joks laivas su degtine ne
gali įeiti į Amerikos .uostus. 
Prieš šitokį nuosprendį Francija 
ir mano protestuoti).

Woolworthę budinkas New 
Yorke yra vadinamas “Komer
cijos Katedrą,” ir už jį nėra 
didesnio ir įspudingesnio bu- 
dinko sviete, šitame paveiksle- 
lyj jis yra nutrauktas iš tos 
žinomos New-yorkiečiams vie
tos, kurią meilužiai paskiria sa
vo pasimatymams ir kuri ang
liškai vadinasi “Loveis’ Tryst”.

Franeuzai irgi verkia dėl 
okupacijos

Negaudama anglių, geležies 
pramonė eina prie sunykimo

PARYŽIUS, geg. 4. — Ruhr 
okupacija privedė didelę Fran
cijos geležies pramonę prie 
susmukimo. Tai pripažino vie
nas iš didžiausių Francijos 
fabrikantų, De Wendel, savo 
kalboje' inžinierių kongrese 
MetS

Didele Lorraine geležies ir 
plieno industrija, kurios poli
tiniu atstovu yra Louis Lou- 
cheur, ant tiek susmuko, kad 
jos kaipir nebėra. Dirbtuvėse 
dirba tik ketvirtdalis darbi
ninkų, o stoka anglies, nuo sau
sio men. sumažino jų produk
ciją 90 nuoš. Francija negau
na užtektinai anglių iš Vokie
tijos ~ net ir papraščiausiems 
reikalams, nekalbant jau apie 
industriją.

Lorraino fabrikantas pripa
žino teisingumą tokio apibu
dinimo padėties, bet kartu pa
reiškė: “Nors mes žudome 
veik ‘viską, mes turime remti 
Ruhr okupaciją, kadangi mes 
esame franeuzai ir tai yra mu
sų pareiga.”

Lietuvis prisigirdė kanale
CHICAGO. — Pereitą ketvir

tadienį iš kanalo prie Kedzie 
Avė., ištraukta 'lovaną Juozo 
Bartuškos, 43 m. amžiaus, gyve
nusi 2437 S. Troy St. Policija 
mano, kad jis pats nusižudė ir 
jokių prievartos žymių ant kūno 
nerasta. Daktarai mano, kad 
jis vandeny išbuvo mažiausia 
vieną dieną.

VILKAVIŠKIS.

Persekioja šnipą
---------  t

CHICAGO., — Buvęs privati
nis Burns ir Thiel agentūrų šni
pas Albert Bailiu Savo liudiji
mais apie tų šnipų agentūrų dar
bus taip užpykino savo buvusius 
bosus, kurių vienas, Burns, da
bar yra valdžios šnipų galva, 
kad jis jų .visur yra persekioja
mas. Keletą dienų atgal jis ta
po areštuotas dėl pasiuntimo 
grūmojančio laiško. Kada jis 
atėjo į tardimus, jis vėl tapo 
areštuotas ir dabar yra kaltina-' 
mas neteisingame liudijime. Ta
me dalyke prieš jį išimta du 
warrantai. Kaltinama, kad jis 
neteisingai liudijęs, kada jis da
vinėjo savo įrodymus apie priva
tinių šnipų darbus panaudojimui 
jų komunistai byloms Michiga- 
ne. Bailin sako, kad visos tos 
bylos; yra sugalvotos ir užvestos 
Burns šnipų agentūros.

Daug užmušta Brazilijoj
BUENOS AIRES, geg. 4. — 

La Nacion gavo žinią, kad daug 
Brazilijos kareivių liko užmušta 
ir sužeista arti Santa Anna su
sirėmime su sukilėliais. Suki
lėliai pradėjo smarkiai ■ šaudyti 
iš kulkąsvaidžių ir privertė val
džios kareivius apsikasti.

UTROŠKO NUO GASO.

Rusijoj žmonės vis dar 
miršta badu

Rusijos baduoliai dar ilgą lai
ką bus reikalingi pašelpos.

badu.
darbą

nieku-

CHICAGO'. American Re- 
lief for Russian Women and 
Children, kuris dabar veda 
kampaniją už surinkimą $100,- 
000 Rusijos baduoliams, gavo 
kablegramą nuo veikiančių Ru
sijoje kvakerių, kad’ žmonės 
Pii'gačcvo ir Baškirų distrik- 

>tuose vis dar miršta 
tKvakeriai veda šelpimo 
Rusijoj jau kelis metus. 
/ Kvakeriar-^'sako, kad
riose vietose laukai tebėra pa
dengti sniego, taip kad nega
lima sakyti,, kad naujas der
lius bus geras ir kad badas jau 
išnyko. Niekuriose vietose, sa
ko jie, kur negali pasiekti pa 
Šelpa, badavimas tęsis iki se
kamo rudens. Kvakeriai dali
nai šelpia Pugačevo ir Baškirų 
distriktus.

Bet ir tikrąjam badui pasi
baigus pašelpa bus reikalinga 
dar per ilgą laiką, nes reikės 
atsteigti bado paliestus kraš
tus, kad padarius ūkininkus 
neprikalusomais ir ištraukus 
juos, iš tolimesnio bado pavo
jaus. Be to ligoninės ir vaikų 
namai yra labai reikalingi 
vaistų ir reikmenų.

NUREMI^ERG, Vokietijoj, g. 

4; — Internacionalinis Esperan
to kongresas bus laikomas čia 
rugpiučio 2-8 d. d. Tikimasi, 
kad kongrese dalyvaus 2,500 de
legatų, kurie atstovaus 35 šalis. 
Paugelis valdžių irinternaciana- 
linių organizacijų prisižadėjo 
prisiųsti kongresan savo atsto
vus.

PINIGŲ KURSAS
Vakar getf. 4 dieną, užsienio pi- 

ligų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
hąnkų buvo skaitoma Amerikos pini

CHICAGO. — John Maminsk, 
40 m. ir Walter Paulinski, 38 m., 
kurie vienudu (gyveno prie 1363 
Sloan St., liko rasti nutroškę 
nuo gaso. Jie virė bulves ir ver
dantis vanduo buvo užgesinęs 
gasą.

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų........
Belgijos 100 markių ... 
Danijos 100 markių .... 
Finų 100 markių ,...........
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ......... ......
Lietuvos 100 Litų.............
Lenkų 100 markių ........
Norvegijos 100 kronų .. 
Olandų 100 guldenų ......
šveicarų 100 markių ...... 
Švedijos 100 kromj .........
Vokietijos 100 markių ..

......

.. 8.80 
$ll>. /«! 

. $2.78 
. $6.70 
.. $4.91
$10.00

.....
$17.02

$18.00 
$26.69 

.... % c

Sušaudė 11 komunisty
MASKVA, geg. 4. — Oficiali- 

niai paskelbta, kad IT narių 
Maskvos butų komisijos tapo su
šaudyta už kyšių ėmimą ir ko
rupciją. Nagrinėjant jų bylą 
išsiaiškino, kad tik tie žmonės 
galėjo gauti butus, kurie duoda
vo daugiau pinigų butų komisi
jai, kuri susidėjo išimtinai iš 
komunistų.

. ,-------------------------“--------------------

Dar labiau spaus Ruhr 
distriktą

DUSSELDORF, geg. 4. — Da
bar, kada Francijos ir Belgijos 
valdžios atmetė naujuosius Vo
kietijos kontribucijos pasiūly
mus, Ruhr dištriktas bus valdo
mas daug kietesne ranka, negu 
ik i ši oi buvo daroma.

Kviečia boikotuot1 cukry
TOPEKA, Kas., geg. 4 — Gu

bernatorius J. M. Davis išelido 
viešą proklamaciją, kviečiančią 
valstijos gyventojus boįkotuot 
cukrus, kad tuo privertus nupi
ginti jo kainą. (

/Delei to visoje šalyje i 
dedančio cukraus boikoto^ 
rus New Yorko biržoje pr 
biskį atpikti).

jrasi- 
cuk- 
dėjo

Paskelbė bado streiką
------- 4-

MOBILE, Ala., geg. 4. — šeši 
jurininkai, I. W. W. nariai, ku
riuos laikoma pavieto kalėjime 
jau 30 dienų, paskelbė bado 
streiką. Jie badauja jau nuo 
trečiadienio.

CHICAGO. — Mikas Juknevi
čius iš Baltimore, Md., nešugau- 
na savo pačios Onos, kuri pabė
gusi su Jonu Bender iš to paties 
miesto ir pasieemtisi $2,000, 
taipjau du jų vaikus. Jis paty
ręs, kad jie yra Chicagoję, bet
altvykęs Chicagon jų nerado: jie 
jau buvo išvažiavę į Michiganą. 
Labai: ir jis nusivijo paskui juos 

Michiganą. Benderis esąs jau- 
esnis ir gražesnis, bet jis taip

jau paliko savo pačią ir ketvertą 
vaikų, taijau daugybę kredito
rių.

1

Apkaltino 5 linčiuotoje
COLUMBiIA, Mo., geg. 4. — 

Grand jury hšneše penkis pir
mo laipsnio zhiogžudystūs ap
kaltinimus, dėl* (keletą dienų at
gal nųlinčiavimo negro Scott. 
Vienas kontraktorius jau tapo 
areštuotas; kitų gi apkaltin
tųjų vardai dar neskelbiami, 
Tai yra pirmas atsitikimas 
Missouri valstijoj, kad daly
vavusieji linčiavime tapo ap
kaltinti pirmo laipsnio žmog
žudystėj.

Angliakasiai heleis nu
kapoti algas

• V

NEW YORK, geg. 4. — Ang
liakasių unijos prezidentas 
John L. Lcwis paskelbė, kad nė 
minkštųjų anglių, nė antracito 
angliakasiai Jungt. Valstijose, 
kada dabartinis kontraktas su 
kasykloms užsibaigs, nępriims 
kad -ir mažiausio algų nukapo- 
jimo a

MASKVA, geg. 4.— “Gyvo
sios bažnyčios” suvažiavimas 
pašalino iš kunigystės visos 
Rusijos patriarchą Tichoną ir 
padarė jį paprastu piliečiu 
Andrei Belavin, kuris paskui 
bus teisiamas Rusijos valdžios 
ir galbūt nužudytas. Suvažia
vimas pripažino, kad patriar
chas Tichonas, už kurį seniau 
tik caras buvo viršesnis, esąs 
‘ ‘k i|ik ščion ybės išda vi kas.”

‘SAN ANTONIO, Tex, ge. 4g. 
—Armijos kapitonas liko už
muštas ir leitenantas gal mir
tinai sužeistas apvirtus auto
mobiliui, kuriuo jiedu važiavo.

Čia beveik visos politines or
ganizacijos jau pradėjo ruoštis 
prie rinkimų į naują šeinių, 
varydamos agitaciją.

Kovo 19 d. (per šv. Juozapo 
atlaidus) tuo reikalu įvyko di
delis mitingas. Kalbėjo “Ūkiu. 
Sąjungos,” ‘“Darbo fedarac.” 
“Socialdemokratų”, “Social-liau 
dininkų” ir “Darbo Kuopos” 
kalbėtojai, debatuodami ir kri
tikuodami vieni kitus, ir aiš
kindami, delko nesisekęs jiems 
darbas pastarajame seime.

vienas kalbėtojas padarė 
pranešimą apie Ambasadorių 
Konferencijos nusprendimą ati
duoti Vilnių su teritorija Len
kams ir apie Klaipėdos Lietu
viai perdavimo sunkias sąly
gas. Prieš tokį Ambasadorių 
nusprendimą susirinkimas pri
ėmė protesto rczoiluciją.

—Pastaromis dienomis čia 
buvo paskleista lapelių, kur
stančių neapykantą tarp Lietu
vos tautų. Vilkaviškio apskrit. 
viršininkas tuo reikalu išleido 
perspėjanti įsakymą.

—Šiomis dienomis Kybar
tuose tapo suimtas p. Kutas, 
nesenai buvęs Vilkaviškio lau
ko sandelio vachteris, dabar no
rėjęs lengvai ir gerai pasipel
nyti. Jis padirbinėdavęs sande
lio viršininko parašus ir su lo
kiais rašteliais stengdavosi nuo 
'sandelio gyvulių užveizdos iš
gauti galvijų, kurie paskirti ka
riuomenes maitinimui. Daro
mą tardymas ir ieškoma kitų 
jo . “bendradarbių.”

—Kovo 18 d. Mažučių kai
me, vidurdienį iš kariško šau
tuvo tyčiomis nusišovė ūkinin
ko bernas Antanas Karužu- 
kas. Nusižudymo priežastis ne
aiški. |—(Elta)

Šiandie — giedra; taipjau ry
to; maža permaina temperatu-
roję.

Saulė teka 5:42 v., leidžiasi 
7:52 v. Mėnuo teka 12:52 v. n.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

, Kas nori važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos uš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon,
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite j Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

Nesugauna savo pačioj.

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

EKSKURSIJŲ SKYRIUS

Halsted St, . Chicago, UI.



Grafonola, vertes $125

Grafonola vertes $200:

SVEIKATA

Tel. Dearborn 9057

Tik įsitėmykite

Šitie Grojykliai Pianai

sus

Kauno Malt Extract CHICAGIECIAMSJuozapas A, Rizgen, NAUJIENA!NAUJIENA!
Tel. Tardė 1138

ylor St

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ir taksai

STANLEY P.
MAŽEIKA

gyven- 
ir ap- 

kad

■aujo užnuodijamo 
apie teisingumą,

Plos-
Veis- 
užsi-

Didelis Išpardavimas 
Naminių Rakandų

IŠPARDAVIMAS BEIZMENTE 
Kautai

Gražys limozinai 
RENDON

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

Mes mokam gerai nupirk 
ti ir gerai parduoti.

Visiems lie 
tuviams May 
wood 
tojams 
linkėnte 
aš laikau vė
liausios mados 

Laikrodžius, 
Žiedus ir 
Deimantus

kitame 
kaip būti 

Nuga-

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 

Avė., Chicago.

užims Šokis

Kazimieras Mažfojiiai, 
45 PI., Chicago, UI

JONAS GAUBAS 
3613 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

JEIGU DIOGENAS ŠIAN 
DIEN GYVENTŲ.

Į tą skait
lių įeina 
daug šilki 
nių ploščių

Visas stakas gvarantuotas ir taip 
gi taisau 
Lietuviai 
kys, bus

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.RAKANDŲ KRAUTUVĖ

4644 So. Paulina St.

$3.00 į valandą
Tie yra geresni karai 

Paprastomis taxi cab 
kainomis

Mes samdome tik unios 
draiverius

Telephone:
Kenwood 4700

Visuomet tą daro 
Įsitikinkite pačios, 
čiai, Eilės, Dresės ir 
tės^ Taipgi darome 

sisakyman.
3401 So. Halsted J

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

PAVASARINIS FONOGRAFŲ IŠPARDAVIMAS
Kainos numažintos iki 50% ant naujų garantuotų 

instrumentų tik nekuriam laikui

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATIaG 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N,. Halsted St. 
Teleohone Havmarket 1018

Diogenas, garsus 'graikų 
filozofas (412-323 B. C.), 
mokino, jog išmintingi žmo
nės, kad būti patenkintais, 
turi neapkęsti turtų, galios, 
trumpai sakant visko, kas 
yra perteklinga. Jis Vaikš
čiojo basas, miegojo kubile 
ir net numetė savo medinę 
taurę, kaipo nereikalingą 
dalyką, kad jis pamatė vai
ką, geriantį vandenį riešku
čiomis. Bet jeigu jis gy
ventų šiandien, jis tikrai 
persitikrintų, kad vienas 
dalykas nėra nereikalingas, 

Trinerio Kartusis 
Šita gyduolė yra

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

įstaiga perkelta ant Bridgeporto, kad lietuviams bu
tų parankiau turėti susinėsimus. Kauno Maltas yra 
vienas iš geriausių naminių'gėrimų. Kurie vartojat 
virš minėtą Malt ir norit gi^ti, tai kreipkitės pas 
mus. Su pagarba,

“Visi lįskit į musų 
maišą’.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak, 
Veda, visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

visokius laikradėlius, 
pas lietuvį; kas atsilan 

pilnai užganėdintas.

>. JURGELIONIS
ADVOKATAS

iškilmingo Gegužinio Ba' 
puikių mergaičių, su ku' 

KOMITETAS
Įžanga 35c. ypatai.

314 Madison St., Maywood, III
Phone Maywood 1055

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmsrestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

DĖiKAVOJAM p. Peter A. 
Mileriui, gyiv. vieta 2128 W. 22 
St. Sirgau per 6 menesius, tau
kiaus pas visokius daktarus ir 
profesorius. Nieks man nepagel
bėjo,bet ačiuPeter A.Mil'ler už jo 
teisingą patarimą likausi sveika. 
Dabar esame labai didžiai dėkin
gi janl už pagelbėjimą nuo Rhe- 
umatizmo ir | 
Kas abejotų 
tai mes galime apatiškai paaiš
kinti kiekvienam, kuris tik 
kreipsis prie musų. Pasiliekam 
didžiai dėkingi p. Peter A. Miller

Ona ir 
2540 W. Veda bylas visuose teismuose. Pa 

rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon* 
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, tar
nui ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

.Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Rokiškis. — Važinėją pas 
mus visokio plauko “krikščio
nys”: ir ūkininkų sąjungos, ir 
darbo federacijos, ir tiesiog 
krikšedenys {deanoikrata'i. Susi
rinkime jie agituoja, kad prie 
jų dėkitės prie “ūkininkų są-Apsiaustai — Ploščiai

Verti iki S35 po 510
3,175 rūbų, dideles vertės Kautų, Apsiaustų ir Ploščių, daugumas jų 
yra padaryti iš tokio materijolo kur mastas kainuoja beveik tiek pat 
kiek visas rūbas kur jus pirksite ryto.
Todėl kad išdirbėjai reikalauja pinigu dėl jų vasarinių materijolų jis 
atiduos visų savo pelnų, todėl mes galime parduoti $25, C 1 fi 
$30 ir $35 vertės modelis už ■ V

Tuzinai vėliausių stylių jūsų pasirinkimui
Modeliai kurie čia yra įlius'truojami yra paimti nuo rūbų kurie įeina 
j šį išpardavimų. Gracijoziški Apsiaustai ir Ploščiai ir puikiai pa
siūti Kautai. Gražiai trimuoti. Daugumas ploščių turi fringe, kai
liukų, buckle ir plunksnų trimingus.

Kai kurie yra tikro šilko pamušais
Su crepe de chine, kiti su satin de chine ir lingette, dar kiti yra 
yoke ir pusiau su pamušu 
ardavinvų, nes prekės yra

Console styliaus fonografas, ver
tės $125,

|%*s*****w*^********^*****************W<^ww***W«*WW^^#^S®JNą^

J. P. WAITCHES '
LAWYER Lietivya Advokatas

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn Stų 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabaah Are, 

Tel.: Pullman 6877.

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krnt paveikslai.
"Kur gauni pilną.

Išpardavimas prasidės 8:30 
vai. ryto

Bargenas skiepe šiaurinėj dalyj

IPasiuti iš iš
marginto Ba- 
'ronet satino, 
crepe failles, 
alltyme crepe 
jacųuard jas- 
peretes. Ki
tos šviesių 

žvilgančių 
spalvų vaka
rų apsi rėdy
mui.
Vertos iki $35

būtent 
Vynas, 
reikalinga tūkstančiams tuk 
stančių. Pon^s Jos. Jona- 
cek, Frankfort, N. Y., reko
mendavo šį vyną savo ponui, 
čiagimiui amerikiečiui, ir 
balandžio 6 d., siųsdamas 
naują užsakymą, jis rašo: 
“Jis sakė man, kad Trine
rio Kartusis Vynas yra ge
riausia gaduolė, kokią jis 
kada bandęs, ir kad jis ne
apsieitų be jo. Tatai jam 
labai pagelbsti. Jis jaučiasi 
geriau ir tvirtesnis, atgavo 
apetitą, ir vėmimas, kuris 
kasdien užeidavo, dabar iš
nyko.” Kiekvienas medikas 
ir aptiekorius laiko jį; pa
bandykit.

809 W. 35th St, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

jungos”;' kas darbininkas, tai 
prie “darbo federacijos,” o kas 
ned šioks, nei toks, tai prie 
“kijilkščonių demokratų. ..

GERIAUSIA SVEIKATA IR STIP
RUMAS DEL JŪSŲ.

'Nei vienas skaitytojas šio laikra
ščio negali būti silpnas, nervingas' 
ir prastos sveikatos, nes Nuga-To
ne pagelbės jiems kaip kitiems tuk
si ančiams kad pagelbėjo. Skaitykite 
Nuga-Tone apskelbimų 
puslapyje ir išmoksta 
syeikesniam ir stipresniam. Nuga- 
Tone yrą puiki gyduolė tiems, ku
rie kenčia nuo užkietėjimo vidu
rių, abelno nusilpnėjimo, nervin
gumo, galvos skaudėjimo, svaigu
lio, suirusių vidurių, prasto ape
tito, apsivėlusio liežuvio, atsirūgi
mu ir nuo gasų viduriuose. Jei 
jus turite bent vieną iš tų nema
lonumų, išsirašykite butelį Nuga- 
Tone. Vartokite > 20 dienų ir jei 
' ums nepagelbės, atsiųskite likusią 
dalį, ir jums bus .sugrąžinti pinigai

Nuga-Tone yrąs pardavinėjama 
)cr National Laboratory ir jus ra
site, kad ta firma yra teisinga bi
znio dalykuose. Jie pasiūlo turėti 
jums Nuga-Tone per 20 dienų ir 
jeigu jos nepagelbės jums, viską 
iųs turite darytii, sugrąžinti liku
sią dali ir jums pinigai bus sugrą
žinti. Pasinaudokite šia proga kol 
jus dar neužmiršote.

Priverstas esu parduoti visokius rakandus už že 
niiausią kainą, nes reikia keltis j kitą vietą.

GIRIŲ ISTORIJA
Dviejų Aktų Juokinga Operetė

Nedėlioj, 6 dieną Gegužės-May, 1923
WEST SIDE AUDITQRIUM

Kampas Racine Avė. ir
Pradžia 6 va landų^vakare.

LOŠ ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ, VADOVAUJANT J. GAUBIUI
Gerbiąmieji! šiuo sykiu atkreipkite atydų į jaunuolių dailę, kurie tiek daug energijos ii’ laiko pašven

tė ant šiosl operetės, idant pastačius kuopuikiausia. Loš 37, gerai išlavinti jauni aktoriai ir du syk tiek daini
ninkų ekstra, ir visi nuo 10 iki 17 metų amžiaus. Puikiausios girių dainos, pritaikytos prie muzikos ir ža
dinančios jausmus kiekvienam. Operetė "Grybai” bus pirmų sykį pastatyta Amerikoj ir tame yra svarba, kad 
vaikučiai suloš tokį veikalų, kuris pasiliks atmintyje kiekvienam, kuris tiktai jį matys. Taigi, nepraleiskite 
šios progos nei vienas. '

Po lošįmui — šokiai. Grieš Latvių Orkestrą.
, Širdingai kviečia Bridgeporto At. žiedo Vaikų Dr-jele.

Pasakykit savo draugams apie šitų išp 
tokios, kad jus niekur ne-rasite lygių.

Moterims, Merginoms ir 
extra mieros

3,175 rūbų pasirinkimui
Pasiūti iš populiarių 

Materijolų
Lavona, Bolivia, Polaire, Novelty, 

. Overplaids, English Tweeds, Poiret
\ Twill, Chinchilla, Velour, Double Fa-
A ce<| Materias, Yiama, Knit Wool Cre- 
•A peš, Scotch Angora/Scotch Tweeds.

Didėlis Geg
Rengia

Lietuvių Rytmetinės žvaigždės Pašelpinis ir Politinis Kliubas,

NORĖDAMI
-PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS

S PAS MUS. TAS JUMS BUS U
ANT NAUDOS. Į

S. L FABIONAS CŪ.

Atydai dėl jaunuomenės! Lietuvių Auksinės 
žvaigždės. Pasil. ir Paš. Kliubas rengia balių su 
šokiais, nedėlioj, Gegužės-May 6 d., 8 vai. vak. 
Slįrumilo svet., 107 ir Indiana Avė., Roseiand, 
Užkviečia visus draugus iš L. Kliubų Federacijos 
ir taipgi jaunuomenę, ant šio linksmo baliaus. 
Bus Jazz orkestrą. Komitetas.

SAEUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1 \ __ RYTAS __ i
2) — PIETUS — TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
' Diena be ryto, žmogus be Salutaro 

negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitų
2) — Salutaras viduriusŲšvalof*
3) — Salutaras pataršoV3vetfcafi|

Tik vienas doleris ir kvoterįs bonkįtfr 
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

$1.00 įmokėti
( Kitus lengvais išmokėjimais

Joseph F. Sudrik, Muzikos krautuvė
3343 So. Halsted St., Chicago, III

Subatoj, Gegužio 5, 1923
H MELDAŽIO SALĖJE
e' 2242 W. 23rd PI.

, 1111 - ■ ■— 11 «l~ 1 1... ■ niKi.ijlMI ' ■'* * 'j............. ...  ' T ‘ ~ -■ '..-J-Aį Į—' ....................m. . ................ ir- f -1 n i '

ĮSMINGĄS BALIUS
Rengia

Šv. Petronėlės Dr-ja i 
Nedėlioj, Gegužio-May 6,1923

MIDOS SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted St.

Kviečiame visus kupskailingiausiai atsilankyti ant. šito 
liaus. Nesigailėsite atsilankę, nes grieš puiki muzika ir bus 
riom galėsite pasišokti ir pasilinksminti 

Pradžia 7 vai. vak.

M AJ ĖSTIS*



šeštadienis, Geg. 5, 1923

Padek $ 100.00
I
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SAVO KAMBARYJE
Po 10 metų, išimk juos. JEI tuo laikotarpiu padėti pinigai NE BUVO 
PAVOGTI if NESUDEGĖ,

Tamsta turėsi — $100.00
\ Padėk $100.00 i

Univ^rsal State Banką
Ant taupimo sąskaitos (Knygutės) —
Po 10 metų išsiimk juos. >.
Kiek Tamsta; turėsi ’ - $134.00

Tamstos pinigai padėti j šį Banką uždirba 3% ir yra visados saugus, 
nes Universal State Bankas, didžiausias ■ ir stipriausias Lietuvių Ban
kas, yra po, dviguba apsauga —

VALSTIJOS IR CLEARING HOUSE.
GALI PRADĖTI TAUPIMĄ SU $1.00.

BANKO TURTAS VIRŠ $2,700,000.00

V 
>S

Per Šį Banką
Siųskite Pinigus

Lietuvon
Gerai—Pigiai—Greitai

k- "J!

k? h*
ilniversal State Bank

3252 So. Halsted St., Chicago.
i............. i .. ...............  .į............. — r......;------------------------* "'"i" į i '.'ifr.... —*"1"' i ■■ ■■
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(OFICIALIS PASKELBIMAS)
RAPORTAS STOVIO

THE WIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Illinois valstijoj, kaip parodo uždarant knygas Balandžio trečią dieną, 
1923, padaryta Auditoriaus publiškų aprokavimų Illinois valstijos, pri< 
silaikant tiesų.

Resursai
Paskolos ir Real Estate $199,775.00 
Paskolos ant CollątetoJ
rSecurity ............  $374,078.40

Kito& Paskolos ........... 1,589,404.47
Overdraftai ...................... 1,039.17
S. V. Valdžios Invest-

mentai ................   169,204.13
Kiti Bonai ir Stakas .... M4,-w8.76 
Lankos Narnas, Rakandai

ir įrengimas ............  148,814.98
Reikia gauti iš bankų, pi

nigai ir kiti pinigų re
sursai ..........................  544,654.73

Kiti Resursai ................  1, 211.50

Atsakamybė
Capital Stakas ........... $200,000.00
Surplus .........  100,000.00
Neišdallntas Pelnas(Net) 49,786.21
Dabartiniai Depozitai 2,181,702.83 
l*arcikalaujantjs Depo

zitai .................   1,326,892.79
Reikia išmokėti ban-

koms ............   30,000.00
Neišmokėtas Dividendas 2,529.00
Rezervo Accountas ....... 30,110.31
Neišmokėtos Bilos ........... 51,500.00

Sykiu Resursų $3,972,521.14
Aš, Nichclr?s W. Wiersema, k: 

•Bankos, prisiekiu, kad v'ršui paductr. 
Jiojime ir . • i . .
augščiau, s:/ k.' >n ČJvkaD ir Air- 
tas Auditoritv.te, 'v' Hžkų Apskaitl1?. 
tiesų.

Sykiu Atsakomybių $3,972,521.14
i: ’-' ius TE* AVierseir.n ' Valstijineš

. s yra tej r. mano ■
i, Jc d. >r sumos fiuętos ’ lOdali 

vs, kr.ip pažado raportas padary- 
;:’hų, Illinois- Valstijos, prisilaikant

'VOLAS AV1ERSEM Kaperius.
\'o pas ęvanė ir ■' n* ekS 'šisį

v'm. J. BR0WN, Net?.:.v Public.
. - ta*'- ♦' r wv a>jex*9aM»«Mm v?.ąaMMtnr.M *. « v- '

vr. *aR!K IMK MKAS

The Chicago !.!e?. irg House nereikalauja perstatymo ar 
paaiskini.no Ukic.gos . entoj ims, — jus žinote kas tai 
yra ir ką ji yra padariusi.

Jus žinote, kad būti nariu, tai praktiškai reiškia garan
tiją saugumo, — ir stiprumą.

The S’tock Yards Savings Bark yra Cearing House Ban- 
kas, ji tiki, kad depoziterių pinigai turi būti apsaugoti iš 
visokio atžvilgio.

Bet ji tiki dar daugiau negu tas — ji tiki, kad patarna
vimas turi būti labai geras ir turi veikti sutartinai su ap
sauga ir stiprumu, jei bankas neri tikrai patarnauti pub
likai.

Saugumas, Stiprumas ir Patarnavimas yra musų mot t o, 
— daleiskite jums patvirtinti tai.

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

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE VARK, ILLINOIS

(Rankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po nlet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Garsinkities “Naujienose”

5
12

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš' 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl ’ 
kurie norite turėti smagią ’ 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl p&- 
porto, nes pagal Lietuvos' 
valdžios patvarkymą, netu-; 
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

LIBERTY BONAI IŠMOKAMI
, Victory bonai, daigiausiai žinomi kaipo 5ta 
Liberty Paskola, su raidėmis A B C D E F prieš 
numeri jie buvo išmokami valdžios Gruodžio 15, 
1922. Gi tie su raidėmis G H I J K L prieš nu
merį bus išmokami Gegužės 20, 1923. Nebus 
mokami nuošimčiai ant jy po tos dienos.“

Pažiūrėkite savo bonus. Jei turite bent vienį 
augščiaus minėtą, atneškite juos kol neišsįbaigė 
terminas. Mes išmainysime juos į pilną vertę ų 
Real Estate Morgičius, Aksinius bonus DABAR 
—; pirm dienos išmokėjimo.

Siuntimo 
Įkyrius

LA SAVOIE ............................... Gegužės
LAFAYETTE ....................... Gegužės
PARIS ...................................... Gegužės 16
FRANCE .................................. Gegužes 23

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir Šešiems žmonėms. 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia praneuzižkas valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra 
Ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba j kompanijos 
ofisą, 19 State Stn, New York, City 
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn St.

Comp«in»

C<J N AR D 
ar TURI Giminių ai’VA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kilų matų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagebejimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir iskii- 
das dėl to, kad priveda pasažielius 
prie pat laivo, šis paiarnavimas 
veltui. , i (

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bilc laivų agentą, ari

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS

Ofiso Telefonas 1AT> lf A A Busto Telefonas
Central 4104 VlL A* Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.

7 West Madioon StM kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

TAUPUS ŽMOGUS

v
H

4

r

CUNARD LINE,
Chicago, III. *

sa
86

“Hansa”
Carroll” ir

UNITEDAMHBfAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURfiAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas
vaite nuo prieplaukos
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra. ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadines lubos tik 3 kle-
sos pasažieriams naudotis.

Clay”,Laivai: Moųnt 
“Bayern”, Mount

rhuryngya”
taipgi speciales.kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian-
ce” ir “Albert Ballin” veža
1, 2 ir 3 klesos pasažienus
United American

Lines
171 W. Randolph SL,

Chicago, III. 
arba Įgaliotieji agenai

Narys Federal
Systemos ir

Reserve 
Chicago 

j Clearing House Ass’n.

Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
Be gyduolių gydymas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa- 
jas.

Didelių skausmų prašalinto-

Nerviškbmo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.;

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chfcfego

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

MRS A. MICHNIĘVICZ 
AKUŠERKA

31S1 So. Halsted St., kampas 41 gal 
Telefonas Yards 1119

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 

i čius pagrįžo iš 
i Lietuvos ir savo 

name 636 W. 18 
St., Chicago, 111. 
atidarė Phdto 
Studio pagal nau
jausios mados.

Baigusi

Akušeri
jos kolegi 
ją; ilga) 

praktika
vusi Penn 

idlvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek 
mingai pa 

tarnauja 
prie gim 
dymo. Duo 
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki 

tokiuose 
reikaluose 

moterims b 
merginoms

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

4&~DR. HERZMAN
—18 RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Hįaa 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitoBtui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1125 W 
L8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
J 8110 arba 0376 
j Naktį Drexel 950 
V Boulevard 4186

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

taupo ir

K&spar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
* ’ < z ’ . . .,■<<* ‘ . J . ' . ' . .

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. Ja BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedelioj 9 iki 1.1 ryto
Tel. Boulevąrd 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699 t

...... 9

JB. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

A. I. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

DR. A. MONTVIŪ
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St, 
Valandos: nuo 10 iki |2 ryto 

Telephone Central'8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkite Naujienose

OB. C. L KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted Si., Chicago, III. 
kampas 18-th Street 

Pilone Canal 0267

H

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Of isH8
♦729 So. Ashland Avė., 2 luboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vąikų ligų

' OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedeliomis nuo 16 valan 

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir ku 
iikį laike ligos.
10929 S. State St. 

Chicago, III.

DR. M. T. STUMS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

✓

j Telephone Yards 5032

DR.il. STUPNICKI •
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St. 
Tel, Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 0-9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residonce Canal 2118 
---------------------------------------

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, Iii.

... . ....m', i ii..iuwi.w»iąą;ii>. |*nm įm 1111... ..„ ..... .
r—............................ .......

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

u Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN ANIį SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Oi. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryk, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

\ki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
DOWIAT-SASS

5208 W. Harriaon St

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Ytilandcs: 10—11 ryto; 2—3 po piai 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independonce Blvd. Chicagt

Canal 0257
Naktinis Tel, Canal 2118

DB. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nųb 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Falrfax 5574

Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr A R. BLUMENTHAJ

Qpi««gtru*
CeL BOU UvaM

««» 8. Aaklaa« A «
47-U» gat

♦-ra*

■TAVAŠARlSlAriR VASARINIAI" 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2\elnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.56 ir $30. 
Paskutinis išvalym,o išpardavimas 
©verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskj j rytus nuo Halsted St.
/Atdara kasdien, vakarais ir nediliomia

paaiskini.no
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NAUJIENOS
The Uihvaniajk Daily Nava 

VuMtehed Daily ezcept Senday L . 
f ha Lithuanian Havre Pub. Co.j Ine.

by

tdftor P. Grigaitis

«rS9 South Haisteu cstreet 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8501

Subscription Katėsi
18.00 per year in Canada.

per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicago

8c per copy.

^Nutarta, kad Socialistų 
Partijos Nacionalinis Pildoma
sis Komitetas pareiškia savo 
protestų prieš laikymų ilgiau 
Williamo Howardo Tafto jojo 
užimamoje aukštoje vietoje ir 
reikalauja, kad Kongresas da
rytų žingsnių, kad jis arba re
zignuotų, arba butų inkrimi
nuotas. Ir toliau tebūnie

“Nutarta, kad šios rezoliuci
jos kčpijos butų pasiųstos 
spaudai, Williamui Howardui 
Taftui, Kongreso nariams, 
prie musų prisidėjusioms val
stijų ir vietų organizacijoms ir 
darbininkų unijoms visoj Sa
ly.” -

Reikalauja iiikriminuot 
Taftą

Juozas Girėnas

Mokslas, Religija ir 
Socializmas.

priimta St. Seime ir patvirtin 
ta paleistamjam rezoliucija 
dėl Klaipėdos teisių. Ir mu
sų krikščioniškieji politikai, 
ir jų pastatytoji valdžia už
miršta, l<ad gyvų žmonių ne
galima penėti tik rezoliucijo
mis. Klaipėdiečiai gerai tai 
supranta. Jei rezoliucijose 
bus pilna laisvių, o nuėję 
Klaipėdon mūsiškiai admi
nistratoriai pradės nuo ypa
tingų stovių skelbimo, nuo 
varžymo susirinkimų ir 

< spaudos laisvės, tai Klaipė
doj, žinoma, bus 
streikai, bus kova, 
noras 
kių 
kaip mūsiškiai krikščionys. 
Net 
gaivalai bus priversti susi
dūmoti. Ogi Klaipėdoj, ypač 
paaiškėjus Antantos norams, 
susiras Lietuvai ir griežtai 
nepalankių, kurie tik iš rei
kalo buvo laikinai aprimę.’*

kų, o tautinius skirtumus vi
sai ignoruoja. Bet tautos juk 
yra faktas, ir taip svarbus 
faktas, kad kovojantis pro
letariatas jau senai yra pri
ėmęs sulig jo tam tikrų prin
cipų: “Kiekviena tauta turi 
teisę pati spręsti save liki- 
mų .

Tautų apsisprendimo prin
cipas neturėtų jokios pras
mės, jeigu mes neduotume 
jokios svarbos tautiniems 
skirtumams.

Protaujantis darbininkas 
privalo ne ignoruoti tuos 
skirtumus, bet jieškoti būdų 
padaryti taip, kad iš tų skir
tumų nekiltų konfliktai tar
pe tautų, kad jos nespaustų 
viena kitos, kad jos neka
riautų tarp savęs ir t. t.

Kaip įvykinti draugiškus, 
taikius santikius tarpe tau
tų, nurodo tarptautinio so
cializmo idėja. Geresnio ke
lio iki šiol nesurado jokia ki
ta teorija, ir tikrai jo nesu
rado bolševikiškas komuniz
mas, kadangi jisai eina mi- 
litarizmo pėdomis.

Darbininkų švietėjams 
reikėtų bent tiek žinoti. Bet 
musų extra-kairieji “švietė
jai” tokių mažmožių nepai
so. Kų čia jiems socializmas 
ir socializmo principai! Jie 
nori apdovanot pasaulį savo 
“idėjomis”.

visuotini 
stiprės 

pasiliuosiioti nuo to- 
savotiškų demokartų,

------------ su.------------- į----------------- J-----

(Minčių santrauka)

(Pabaiga)

akinius. Der Wunsch ist der 
Vater dės Gedanken (noras yra 
minties tėvas), — sako vokiečių 
priežodis. Buržuaziniai moksli
ninkai nenori ir negali supras
ti, kad “ketvirtasis luomas” — 
proletariatas kada nors ateis 
prie 'valdžios ir atstums į šalį 
dabarties viešpačius. Toks kai 
kurių mokslininkų nusistatymas 
yra suprantamas einant to pa
ties Markso pažiūra į klasinę 
visuomenės struktūrų. Bet “ket
virtasis luomas” laikas nuo lai
ko apreiškia savo ekzistencijų 
(buvimų) ir socializmo prieši
ninkų skaičius vis labiau mažė
ja.

Tų patį galima pasakyti ir 
apie religijų santikiavime su so
cializmu. Kaipo mokslas, socia
lizmas religijos atžvilgiu yra vi
siškai neitralus. Bet sociajizmas 
turi ir etikinę (dofos) pusę. Kas 
gi drįstų tvirtinti, kad kapita
lizmas su visomis jo baisenybė
mis yra teisinga rėdą? Ir mes 
matome, kad ypač socialistų 
utopistų tarpe buvo ne vienas 
kunigas, kuris dideliu pasišven
timu skelbė tų visuomeninę ev
angelijų. Bet kodėl oficialinė 
bažnyčia lieka priešinga socializ
mui?

Tų liūdnų faktų mes galime 
išaiškinti tiktai tuo, kad kapi
talas pavergė ne tik mokslų, 
bet ir bažnyčių. Nors keista ir 
liūdna, bet yra bendras reiški
nys, kad bažnyčios tarnautojai, 
išėję daugiausia Iš turtingųjų 
luomų ir būdami sęlidarųs su

Konkurencija yra daug labiau 
pavojinga smulkiajai gamybai. 
Didesnė įmone, pritaikydama 
aukštą teknikų, geriausias, dide
les, patobulintas mašinas, ivisuo- 
met darbą galės varyti sparčiau, 
o gaminius išleisti pigesnius. 
Priešingai, smulki įmonė galės 
išleisti prekes tik brangesnes, 
jai išlaikyti konkurenciją nega
lima, todėl jos likimas: užsidary
ti. Stambioji įmonė praryja 
smulkesniąją ■,su jos kapitalu ir 
darbininkais, j Nusibankrutijęs 
smulkus gamintojas irgi virsta 
proletaru ir stoja kaipo samdi
nys, pas stambesnįjį gamintoją. 
Toks likimas buvo Anglijos am- 
atninkų atsiradus garo mašinai, 
toks likimas sutinka arba dar 
laukia ir musų dienų smulkius 
gamintojus. Taip vyksta iš vie
nos pusės kapitalo koncentraci
ja, iš kitos pusės — minių pro- 
letarizacija. Toji tendencija ve
da prie to, kad gamybos įran
kiai susikoncentruos nedaugelio 
kapitalo magnatų rankose, o ša
lę jų stovės tikrųjų gamintojų, 
bet neturinčių gaminimo įrankių 
milioninės armijos. Aišku, kad 
tai yra anomalija. Ir dabar jau 
kapitalas įgauna-visuomeninio 
pobūdžio. Visokios rųšies tres
tai yra ne kas kita, kaip dalinai 
suvisuomenintas kapitalas.

Bet milioninės proletarų ar
mijos, kurios stovi sale kapita
listų saujelės, laukia ne be rei
kalo. Tai yra kapitalizmo duob
kasiai, pagimdyti paties kapita-i 
iizmo, kaipo tikrieji įpėdiniai, 
jie laukia kapitalistų palaikų, 'buržuaziniais inteligentais, sto 
Ir tie palaikai ankščiau ar vėliau 
jiems teks :— vistiek, norės kas 
to ar nenorės. Privatinės nuosa
vybės kevalas kapitalui pasida
rys perankštas. Kaip gamyba, 
taip ir kapitalas turės būti su
visuomenintas. Priartinimas tos
valandos pareina nuo proletaria- bažnyčios ir socializmo kyla id- 
to supratimo jo klasinės pade- einė kova, tai tik todėl, kad baž 
ties. Pagaliau kapitalizmui mu
ša 12-toji valanda. Ekspropria- 
toriai ekspropriuojami. Įvyksta 
šuolis iš būtinybės į laisvės vieš- 
patybę. Susipratęs proletariatas 
prašalina kapitalistų saujelę, pa
ima valdžią į savo rankas, su
visuomenina kapitalų ir gamy
bų, taigi tikrieji gamintojai vir
sta ir gaminimo įrankių savinin
kas bei valdytojais, panaikina
mas išnaudojimas žmogaus žmo
gumi ir pats pasidalinimas vi
suomenės klasėmis... “Visų ša
lių proletarai, vienykitės!” 
tokį obalsį iškelia darbininkams 
Marksas.

* *

Dabar mums lieka išaiškinti 
santykius tarp mokslo, religijos 
iš vienos pusės įr socializmo iš 
kitos. Mes matėme, kad Mark
sas mažiausia užsiima morali
zavimu ir agitacija. Jis tiktai 
konstatuoja tai, kas yra ir kas 
bus. Savo išvadas jisai semia iš 
istorijos ir statistikos mokslų, 
ypač iš anglų jr franeuzų gyve
nimo. Markso paskelbtoji socia
linė teorija turi visas mokslin
gumo žy;

Nauji specialistaiLietuvai palankiausi

Vienoje kilpoje

AP-

Aniba-

Tautos ir klases.

Ar Jus
LietuvosKLAIDOS PATAISYMAS.

3c 
18c 
76c

‘Socialdemokratas”, 
Ambasadorių Kon-

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ#

MOKA TAIKYTIS PRIE 
, LENKYBIŲ.

KAIP RIŠTI KLAIPĖDOS 
KLAUSIMĄ.

nutrauktos, idant Lic- 
atstovai galėtų pre
savo vyriausybei, kas 
adaryta ir kaip toliau 

Rei-

darbininkų unijos, 
susiirĮinkimai etc., 

budu išjudinus vi-$8.00
4.S0
2.00
1.60
.75

DERYBOS DEL KLAIPĖDOS 
ATIDĖTOS.

Apžvalgai

“SOCIALDEMOKRATAS”
EINA TANKIAU.

įvairenybės
— —ė ■ i 1

Papuasų būdas žudytis.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. * Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Rffffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liujjies.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

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

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

Entered as Second Class Matter 
Hvch 17th, 1914, at the Post Office 
ef Chicago, III., andar the act of 
tfarch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien. Ilskiriant 
itkmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
(U — Telefonas i Reosevelt 8600.

Uisimokijimo kainai
Jhicagoje — paltui

Metama ------ ................ ..........
Pusei meti---------------------
Trims minasiams_______
Oriem mėnesiam —..
Vitam minėsiu!_________

Chicagoje per neilotojuai
Viena kopija .... .... ............-
Savaitei ....... ........... .......

tflnesiui ________________
^vienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltai
Metama - ...... - ■ - $7.00
Pusei meta .....-......... . ........... 3 60
Trims minesiams------------- — 1.75
Dviem minesiam —------------ 1.25
Vienam mėnesiui_________—. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ____________l____  $8.00
Pusei metų .......  4.00
Trims minesiams__________— 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Humbert De Wendel, vie
nas stambiausiųjų Franci jos 
industrialistų, laikydamas 
kalbų inžinierių kongrese, 
Metz’e, pasakė, kad dėl Ruh- 
ro srities okupacijos didžio
sios metalo pramonės Fran- 
cijoje atsidūrė ant suirimo 
krašto. Milžiniškose Lota
ringijos plieno dirbtuvėse 
dirba tiktai ketvirtadalis 
darbininkų, kadangi joms 
trūksta anglies, ir jŲ gamy
ba nuo sausio mėnesio suma
žėjo 90 nuošimčių.

Taigi, smaugdamas Vokie
tijų, Francijos militarizmas 
smaugia ir savo šalies pra
monę. Tame yra vilties, kad 
savo žiaurios smurto politi
kos Francijos valdžia turės 
anksčiaus ar vėliaus atsiža
dėti. ’

Atgijusiųjų extra-kairių- 
jų laikraštis, “Apsišvieti
mas^, ketina- skleisti “tikrų 
darbininkišką” apšvietą. Bet 
jo apšvieta kartais išrodo la
bai keistai.

Kalbėdama apie ginkluotą 
franeuzų įsiveržimą į Vokie
tijos pramonės centrą, Ruh- 
ro sritį, “Apsišvietimo” re
dakcija sako, kad Vokietijos 
darbininkai tam įsiveržimui 
nelabai tesipriešiną. Girdi:

“Iš syk, rodos, daugiau 
darbininkų streikavo, o 
paskui mažiau. Darbinin
kams jau seniai pradėjo 
būt aišku, kad buržuazija 
tautiška ar svetimtautiš- 
ka — tas pats velnias.” 
Pirmiausia, tai nesutinka 

su faktais. Vokietijos darbi
ninkai ne mažiaus už bur
žuaziją kovoja prieš įsiver- 

įžusius Francijos militaris< 
Itus, bet daugiaus už ją. Kūo- 
ane visą tos kovos sunkumą 
g neša ant savo pečių Ruhro 
g srities darbininkai. Jeigu jie 
| nesipriešintų f raneuzams,

tai Vokietija senai butų tū
li Tėjusi pasiduot.
| Laikraštis, norintis šviest 
■ darbininkus, turi pirmiausia 
prašyt tiesą.
i Paskui — apie “tautišką 
jt ir svetimtautišką buržuazi- 
Kją” Extra-kairiųjų laikraš- 
Etis mato skirtumus tiktai 
a tarp buržuazijos ir darbinin-

“Lietuva” rašo, kad 

sadorių Konferencijos pasiuly- 
nr’ derybos dėl Klaipėdos kraš
to tapo atidėtos vienam mėne
siui. Lietuvos delegacija grį
žo iš Paryžiaus į Kaimų. Prane
šime sakoma:

“Subkomisija, kuriai buvo 
pavesta priruošti Klaipėdos 
statutų, sutartis su Santar
vės valstybėmis ir Lietuva, 
išrišo 
rybos 
t u vo s 
nešti 
yra p 
rišti likusius reikalus.
kia manyti, kad vasario 12 
d. nustatyti Ambasadorių 
konferencijos principai ne
busiu pakeisti.” ’
O tie “principai” tarp kitko 

reikalauja, kad Klaipėdos uos
tas butų pripažintas natūraliu 
išėjimu į jurų ne tiktai Lietu
vai, bet ir Lenkijai.

Kauno 
apsvarstęs 
ferncijos pasiūlytąjį projektų 
dėl Klaipėdos, atranda jį nepri
imtinu. Bet jisai išreiškia 
nuomonę, kad Santarvės val
džios vargiai sutiks nusileisti 
Lietuvai, kadangi jos šiandie 
nemato jokių rimtų jięgų, ku
rios galėtų įsikišti į Klaipėdos 
ginčą ir pasukti jį palankioji 
Lietuvai pusėn. Didžiosios val
stybės gali sutikti tikti^ pa
keisti savo statomųjų sųlygų 
formų, tiktai priduoti kitokį 
pavidalą tai kilpai, kurią jos 
nori užmesti ant kaklo Mflžfljoi 
ir Didžiajai Lietuvai.

Kas gi tuomet Lietuvai da
ryt? Duotis, kad Santarvė už
nertų tų kilpų jai ant kaklo? 
“Socialdemokratas” sako taip:

“Del Klaipėdos, kaip ir dėl 
Vilniaus musų suprą'timu 
yra vienintelis tikras kelias 
—tai ieškoti gero susiprati
mo su pačiais klaipėdieČias, 
rasti juose pritarimo ir ^vei
klios paramos susijungimo 
reikalu. > j įT

“Musų patriotai mano, 
kad tuo atveju jau viskas iš 
Lietuvos pusės padaryta: gi

Lidįuvos socialdemokratų 
partijos organas dabar eina 
vietoje vieno karto du kartu 
savaitėje. Kadangi buržuazi
nės partijos Lietuvoje turi 
dienraščius, tai musų drau
gams visviena yra sunku prieš 
jas atsilaikyti.

Bet Amerikos darbininkai 
turėtų paremti draugus Lietu
voje, kad jie galėtų bent nuo
latos du kartu savaitėje leisti 
savo organų.

Visos Rusijos bažnytinis 
kongresas prakeikė patriarchų 
Tichoną ir išgarbino bolševikų 
valdžių.

Tie patys Rusijos kunigai 
pirm revoliucijos garbino ca
rų ir keikė caro priešus. Ir jie 
tuomet rėmėsi |s<amžinomis” 
šv. Rašto tiesomis., šiandie jie 
taip pat sakosi skelbiu “amži
nąsias” tiesas, paremtas tuo 
pačiu šv. Raštu.

Taip menamąjį “šventų raš
tų” kunigai taiko prie gyveni
mo aplinkybių. į

Lietuvos kunigai irgi pana
šiai daro. Caro laikais jie “Die
vo vardu” ‘ siūlė peklą tiems 
žmonėms, kurie kovojo prieš 
caro despotizmų, o dabar jau 
jie stengiasi įrodyti, kad “Die- 
yo mokslas” esųs tvirčiausias 
demokratybės pamatas.

Tikrenybėje kunigai yra ne 
kokios nors “amžinos tiesos” 
skelbėjai, bet idėjų šinkoriai ir 
spekuliantai: Ant kurių idėjų 
yra didžiausias pareikalavimas 
rinkoje, tas jie ir pardavinėja.

Straipsnyje “‘Vienodas ar Ne
vienodas Atlyginimas”, vakar 
antrosios špaltos priešpaskuti
niame paragrafe tapo per klai
dą sustatyta “materialistinėje 
gamyboje”. Turėjo būt: “ma- 
lerialinėje gamyboje”. *

Nors Australijos valdžiai pa
vyko šiek tiek “prijaukinti” 
nuožmiuosius (laukinius) aust- 
raliečius, tečiaus kai kur, ypa
tingai tarp Naujosios Gvinėjos 
papuasų, tebesilaiko daug žiau
rių papročių, žmogienos val
gymas taipjau tebežydi. Tečiau 
ir pąpųasai, nežiūrint savo 
nuošmumo, meilės dalykuose 
yra taipjau jautrus, kaip ir ci
vilizuotieji. Ir jei papuasuose 
atsitinka : nusižudymų, tai be
veik išimtinai dėl meilės. Pa
sak Naujosios Gvinėjos vice- 
gubernatoriaus H. P. Murray, 
papuasai vartoja paprastai" šį 
nusižudymo būdų:’įlipa į auk
ščiausių medį ir iš tėn pulda
mi stačia galva žemyn užsimu
ša. 1

gumo žymęs. Tiesa, kaikuriose 
detalėse marksizmas yra reikar 
lingas šiokių tokių pataisų, ku
rias iškelia paskiausiausįfeji mok
slo daviniai. Bet bendrai imant, 
dargi marksizmo 'priešininkai 
pripažįsta Marksui tą nuopelną, 
kad jisai .pastatė socializmą ant 
mokslinio pamato. Bet vis tik, 
jeigu marksizmas turi objektin- 
gos tiesos žymes, kodėl kaikurie 
mokslininkai užmerkia prieš tų 
tiesą savo akis? šito reiškinio 
dalinai reikia jieškoti tame, kad 
visuomenės mokslai, sociologija, 
nėra tiek aiškus, kaip matema
tika arba chemija, ką teisingai 
yra pastebėjęs Tolstojus. Bet 
svarbiausia priežastis, kodėl ir 
šiandien socializmas tebėra kai 
kuriems vien tik svajonė, yra 
ta, kad tie mokslininkai žiuri 
į gyvenimų per savo klasinius

ja kapitalistinės tvarkos ginti. 
Tatai liudija, kad oficialinė baž
nyčia yra persisunkusi materia
lizmo dvasia ir kad jos formos 
neturi to gryno turinio, kuris 
charakterizuoja religijų, kaip 
mes ją suprantame. Ir jeigu tarp

Socialistų Partijos Naciona- 
inis Pildomasis Komitetas pri

ėmė rezoliucijų, kuria reika- 
auja, kad buvusis Jungtinių 
Valstijų prezidentas, o dabar 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
William Howard Taft butų in
kriminuotas, tai dėlto, 'kad ir 
jo paskyrimo jo Aukščiausio- 
o Teismo teisėju jis sutiko 

imti ir kas metai ima iš Car- 
negie korporacijos 10,000 do- 
erių pensijos. Socialistų Par
tija žada pradėti gyvų kampa
nijų, kad panašias rezoliucijas 
jriimtų visos socialistų orga
nizacijos, 
masiniai 
idant tuo
suomenę, ir sukėlus pakanka
mai stiprų jos reikalavimų, 
kad tasai vyriausias teisėjas 
butų priverstas arba rezignuo
ti, arba būti inkriminuotu.

Socialistų Partijos Pildomo
jo Komiteto rezoliucija skam
ba šiaip:

“Kadangi Aukščiausiojo Jun
gtinių Valstijų Teismo vyriau
sias teisėjas William Howard 
Taft per daugelį metų ima iš 
Carnegie Korporacijos pensi
jos po 10,000 dolerių kas me
tai, matyt mokamų jam kaipo 
atlyginimą už pasiitarnavimus 
jai, ir

“Kadangi (tasai William 
Howard Taft nepaliovė lėmęs 
tos metinės pensijos ir po to 
kai jis buvo paskirtas Auk
ščiausiojo Jungtinių Valstijų 
Teismo nariu, ir
' “Kadangi toks ėmimas pen
sijos, netiesioginiu budu paei
nančios nuo galingiausios Jung
tinėse Valstijose plėšikiškos 
korporacijos --- plieno pramo
nes trusto — yra ne tik prie
šinga visokiai etikai, bet ir 
grūmoja musų teismų padoru
mui ir žalingai atsiliepia j ge
riausius Amerikos žmonių in
teresus, to dėl tebūnie

Šaukėnai. — Nuo 19 d. kovo 
mėnesio musų apylinkėje pra
dėjo darbuotis nauji specialis
tai, kurie naktimis ant pakinių 
nuo kryžių nuiminėdavo švi
nines Dievo mukas; taip nuim
tos Dievo mukos pakinėse: 
Šaukėnų, Vaiguvos ir, rodos, 
Kurtavėnų, Kuršėnų ir Luokės. 
Surinkta apie 7 pūdai švino, 
kūjis perlietas parduotas Kur
šėnuose žydui. Kaltininkai areš
tuoti. -—[“L. ž.l

SEVERAS

AljiTsepilšI^js Mosite 
f

VdHojdn]as qUo qiež U, išberinjai
ir kĮioK* y odiqes li^os.

KAINA Mc

t^ldUsIJie peš apfiel^oriUs.

hyčia be s reikalo kišasi į pasau
linius reikalus ir gindama bur
žuazinę ideologijų pati virsta 
partinga sociologine mokintuve. 
Kuomet toji mokintuve socializ
mų užpuola, jisai ginasi. Bet 
jeigu bažnyčia ir čia pasiliktų 
savo ribose, tarp jos ir socializ
mo negalėtų būti jokio susidū
rimo.

Socialistai reikalauja atskirti 
bažnyčių nuo valstybės ir moky
klų nuo bažnyčios. Kai kurie aiš- 
kipa, kad tai tikybos griovimas, 
bet toks tvirtinimas — grynas 
nesusipratimas. Atskirimas baž
nyčios nuo valstybėm reiškia sų- 
žinės laisvę, reiškia išliuosavimų 
religinio jausmo nuo bet kokio 
išorinio spaudimo. O tokį išliuo- 
savimų turėtų sveikinti kiekvie
nas religinis žmogus. “Religija, 
yra privatinis žmogaus reika
las”, — tų obalsį 1891 metais 
paskelbė Erfurto programa ir 
jisai dabar randa vietos kiek
vienos socialistinės partijos pro
gramoj. Taip pat suprantamas 
yra ir reikalavimas atskirti mo
kyklų nuo bažnyčios. Jau iš to, 
kas pasakyta apie mokslų ir re
ligijų, aišku, kad religija nėra 
mokslas ir todėl negali būti mo
kymo objektu. Religijos negali
ma išmokti, religijų, galima pa
jausti tiktai savo sielos gelmė
se. Kas nejaučia jos reikalin
gumo, tam neįskėpysi religijos 
turinio jokiais mokslo išvadžio
jimais. Galima įkalbėti bažnyti
nių apeigų reikalingumų, bet tai 
bus tuščia religijos forma. Jsi- 
gyvendįnus socialistinei tvarkai, 
kuomet išnyks iš vienos puses 
nesveikas parazitizmas, iš kitos 
pusės — kūno, ir dvasios paver
gimas, prieš žmoni jų atsidengs 
naujos perspektyvos mokslinės 
įr, religinės kūrybos. Ir todėl 
kiekvienas, kas nori laisvo ir 
galingo mokslo, tyros ir gilios 
religijos, turi sveikinti socializ
mo atėjimų.

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS. IOWA

Matėt Naujus 
Pinigus?

Jei jus pažiūrėsite į parašus kurie 
yra padėti ant Litų, jus rasite vienų 
iš jų Mr. J. KAUPAS, kuris savo lai
ku gyveno Chicagoje; buvo vienas 
musų didžiai gerbiamų kostumerių.

Tas suteikia mums didelės garbės 
minėti šį faktų, todėl, kad mes 
džiaugiamės pasisekimu musų kostu
merių apie kuriuos mes visuomet ru- 
pinamės. P-nai Grišius, Sedemka ir 
Macikas musų bankoje, yra visuomet 
pasirengę jums patarnauti visokiuose 
jūsų reikaluose, nes jie pagelbėjo dėl 
daugelio kitų. Klauskite jų kuomet 
busite musų bankoje.

Peoples “s®“ Harals.
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Aye.

CHICAGO

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.



I

šeštadienis

Abiejose Peoples Furniture Co. Krautuvėse

apvaikščiojo Krautuves atdaros vak. iki 9 vai
Parduodame Ant Dalinių Išmokėjimų

Boston Boston

2> durim, per šoną ledą įdedama

3 durim* po
Ir augščiau

Ant lengvų išmokėjimų

PUSIAU SEZONINIS VALYMO
IŠPARDAVIMAS

THE' HALSTEO BARGAIN STORE
1906 S. Halsted St ilgumo

SPECIALIS neduoda

PARDAVIMAS

Inventoriaus valymo išpardavimas

pagal vėliausios mados

Sulkies su viršum

(Seka ant O-to pusi.)
Strollers su viršumAteikite ir pamatykit

$17.95Pilnos mieros vežimėliai

Get Mustcrole

Genėtai Household Goods

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

ragino
Ii tuos

Kraujo 
šlapumo

Vardas
Gatvė ar R. f. d
Miestas .............
Valstija ..... . .....

$12.50
$19.50
$19.75

Privatinių 
Lig,

in jars and tubes; hošpital Bize, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

Nepadarykite klaidos eidami į 
musų krautuves, įsitėmykit ge
rai musų Korporacijos vardų ir 
krautuvių adresus.

4177-79 Archer AVe
CORNER R1CHMOND ST.

A. Wikstrom
Information Dep’t
Echnund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju tapti partneriu- 
dalininku Great Northern' Steam- 
ship Kompanijos. Malonėkite at
siųsti man propektus ir kitas 
smulkmenas.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

(JKORPORUOTA)

BOSTON, MASS Kalbomis, muzika ir dainomis, 
socialistai
saulinę darbininkų šventę.— 
Amerikos darbininkai yra 
atsilikę ir mažiau klasinei 
susipratę už Europos darbi
ninkus.

CHICAGOS
ŽINIOS

ARŽUOLO MED
ŽIO KĖDĖS.

Su tikros skuros 
sėdynėms, dailiai 
paliruotos. Išpar
davė mos po

$2.25

Gothenburg
$138

į vieną pusę $75 
Susijungia su 

Christiania, Stockholmu, Helsing 
torsu, Danzigu, Riga, 

Copenhagenu

Laimėjo visuose atsitikimuose.
Buffalo, N. Y. — “Aš turėjau mo

teriškų ligų nemalonumus kurie visai 
sunaikino mano sveikatą, taip kad aš 
pamečiau savo apetitą ir jaučiausi la
bai prastai visuomet. Negalėjau nie
ko sunkesnio pakelti ir biskis daugiau 
darbo dienoje paguldydavo mane j lo
vą. Draugas pasakė man, kad pa
bandyčiau Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound ir aš laimėjau visuo
se atsitikimuose. Dabar valgau ge
riau ir esu stipresne. Aš neradau 
nieko geresnio pirmiau ir tas suteikė 
man daug gero”.

— Mrs. J. Grace, 291 Woltz Avenue. 
Buffalo, N. Y.

DAR DVI MOTERIS 
{STOJO ARMIJOM

Išpardavimas prasidės subatoje, gegu 
žės 5 d. ir tęsis 10 dienų

Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotVr 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Tos kurios buvo priimtos 
dėl sveikatos, tai per Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

4 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBA
RIO SETAS

Augrtos klesos setas, walnut 
baigimo, rankoms pališuotas. 
Pilnos mieros lova apvaluniais 
kampais, komodė su didėlės 
mieros veidrodžiu Shiforette ir 
rčdanvas staliukas, 
tai verti $200.00 
dabar už .......
Galima

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško

ne ir aš nieko ne
galėjau paltelti 
sunkesnio be skau
dėjimų nugaroje. 
Aš bandžiau daug 
visokių dalykų. Vė
liau aš pamačiau 
Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound apgar
sinimą laikraščiuo
se ir pradėjau 
vartoti juos kaip

, visi 4 šmo-

$98.00
pirkti atskirus šmotus.

BRESINĖS LOVOS

Verčios iki $35.00, galįm*a gau 
ti visokio 
dos po

Lietuvės motinos nepirkite 
ma
dirbti per Amerikos garsiausią dirbtuvę Lloyd

ŠIFORETAS
Tikro aržuolo medžio 
Golden baigimo, aprū
pinta su 4 pilnos mie- 
ros stalčiais. Parduo
dam 11 ž pu\ O*C| 71* 
sę kainos I v

drg. Branstetteris. Jis iŠ 
gegužines darbi 

nurody

Mes pasiūlome didelės vertės. Nepra
leiskite šio išpardavimo. Tokis pigumas 
retai kur yra pasiūlomas.

mesti
ližių varinei] linus, 

skaldo darbininkų, vie- 
Reikia visiems susivie- 
visiems bendrai išvien 

kad išnyktų žmonių 
kito išnaudojimas, pa-

dydžio skirtingos ma-

$17.85

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away ana 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white pirųment, made 
with oi! of mustard.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir ii toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

DRABUŽIAMS DĖŽĖS.
Tikro Gedar medžio, kurio kva 
pas apsaugoja drabužius 
kandžių. Vidutinės

— Southampton

$110 '

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

• v
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi 
mėnesinių važinėjimų

$110 I EUROPA IR ATGAL

: Dabar Tęsiasi Pavasarinis «

Ė Rakandų Išpardavimas!

SUSTABDO NEURALGIJOS SKAUSMUS 
TUOJAUS

su Critnson Heat, senas išban- 
geras oitmentas — presto I ir 

pranyksta Jis yra paprastai pui. 
reumatizmų, lum- 

skaudėji- 
muskulus, «kau- 

Geriausia dalykas 
tai dėl suatyruaio 

peršalimo krutinės, prie nusibrip 
išnirimų. Laikykit triubelę Crinv 

_ ____ jūsų1 namuose visuomet. Jus ne
žinosite * jų gerurtilį. kol nevartosite jų. Be
veik kiekvieną - dienų kas nors reikalauja 
jų. Gausite kiekvienoj, geroj aptiekoj. Klau
skit artimiausio! jūsų aptiekoriaus — jei jis 
neturi, rašykite tiesiai mums, Įdėkit pap
rastų kainų, 75c. ir didelė graži trlubelė 
bus jums atsiųsta tuojaus The Alpen Co., 
107, I’ublicity Bldg., St. Louis, Mo.

NEPRALEISKITE NEPATĖMY- 
JŲ ŠIO BARGENO

7 šmotų valgomo kambario *setas 
susidedantis iš apvalainio arba 42x 
54 pailginimo stalo, 6 krėslai su 
tikros skuros sėdynėmis. Visi wal- 
nut baigimo Queen Ann mados. Da
bar yra proga pirkti už _pusę Rai
nos

Trinkite 
dytas ir 
skausmas 
kus. Prašalina neuralgijų 
bago skausmus, galvos ir dantų 

neuritis, skaudamus 
dėjimo nugaros tuojau, 
liur jus galite vartoti, 
skrando,

ūž
imo 

Federacijos 
Jis išaiškino, 

gegužės darbi- 
apvaikščiojimų 

steigė tarptautinis socialistų 
susivienijimas 1887 m. Tais 
nikais per pirmosios gegužės 
apvaikščiojimų pas Europos 
darbininkus buvo obalsis — 
Viso pasaulio darbininkai be 
skirtumo tautos ir tikybos vie 
nykitės, ir lai gyvuoja pirmoji 
gegužės diena!

O kitas darbininkų obalsis 
tais laikais buvo: “Lai gyvuoja 
8 valandų1 darbo diena”. Bet 
šiandie nekurie iš tų darbinin
kų reikalavimų jau yra darbi
ninkų iškovoti. Tie laimėjimai 
darbininkams brangiai kaina
vo, daug gyvasčių reikėjo pa
dėti. Todėl kad kapitalistai 
nieko darbininkams 
geruoju.

Toliaus kalbėtojas 
darbininkus 
:Tafkcdjinius 
kurie 
nybę. 
nyt ir 
veikti, 
vienas 
vergimas, kad įvyktų socializ
mo .tvarka.

Po prakalbų “Darbininkų 
Kultūros” stygų orkestras su
griežė kelis gabalėlius iš uk
rainiečių liaudies melodijų.

Antradienį, gegužės 1 d., 
Dengias Bark Auditorium sa
lėj, Socialistų Partija surengė 
pirmosios gegužės apvaikščio- 
jimų, kaipo simbolinę proleta
rų šventę. Apie 8 valandų jau 
buvo arti pilnultėlė svetainė 
publikos. Pusė po aštuonių 
prasidėjo programas. Vakaro 
vedėjas perskaitė pirmiausia 
visų šventės pagerbimui su
rengto programo turinį. Pir
mas numeris tai Žydų “Darbi
ninkų Kultūros” choras sudai
navo Internacionalų ir dar dvi 
darbininkiškas daineles. Po dai 
nų kalbėjo socialistų Partijos 

sekretorius 
paaiškinęs

. ,J|BpHIĮĮ!WIWWpilĮĮWIĮIIįW
M. KEŽAS, Vedėjai Brighton Krautuves

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Caph arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRICCO.,Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

LAMPOS
$30.00 verčios, is 
Japoniško šilko šęi- 
dai ir raudonmedžio 
baigimo pastatymas 
paštriftkiĮrvas skirtin
gų

$14.95

A round trip (kelionė Europon ir 
atgal), su visomis išalidomis ant 
laivo, su ne daugiau išlaidų vaka- 
cijoms kaip čia namie! Kad užga- 
ganedinus kiekvieną reikalavimą 
šioje šalyje nebrangiam, bet tuo 
pačiu sykiu labai maloniam pasi
važinėjimui Atlantiku, yra pir
mutiniu tikslu Great Northern 
Steamship Kompanijos. Organi- 
zuotą. yra progresyvių biznierių 
vyrų kuri pripažįsta nepaprastą 
gerumą ir pigumą pasivažinėjimo 

uropon. Kompanija dės pastan
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų
MES TAIPGI PARODYSIME JUMS KAIP JUS GALITE TAPTI DA 

LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALBAMO PLANO
ŠIAIS METAIS

Iškirpkite šj kuponą ir su jūsų vardu ir adresu atsiųskite mums 
A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju gauti visas in
formacijas kas link kelionės.

(Pažymėk kryželiu) į vrrną 
pusę į abi pusi. 
Angliją 
Franciją 
Vokietiją 
Švediją Į '
Norvegiją 
Denmark 
Baltijos Provincijas 
F i n landi ją 
Rusiją 
Vardas ................................... ........
Gatvė ar R. f. d.............................
Miestas ........................ .. ..............
Valstija ... ......................................

.............................................tUM M.. .... I JBgggggB

oo c u i j oa furniture,ftugs, Stovės.Pianos 
1930-32 o. Halsted oi. Phonographs. Paints. Hardware, 

NEAR I9XH PLACE anc|

J. A. NAKROŠIS, Gen. Vedėjas

AUGŠČIAUSIOS RŲŠIES SEKLYČIOS SETAS
Kurio romai yra artistiškai rankomis išpjaustyti, apdengtas su šilkiniu 
Mohair dviejose spalvose, visas springsų subudavojimas, sėdynės nugara ir 
apačia. Labai stambios išveizdos ir vėliausios mados, setas kuris visur par
siduoda: po $600.00. Musij krautuvėse yra proga įgyti HA
visus 3 šmotus už.................................   ^vlTv«UU

Cook County 
Hojwe. Trumpai 
apie svarbų socialistinio darbi
ninkų judėjiimo jis palinkėjo 
proletarų armijai, ypatingai 
Amerikos, greitesnio pabudimo 
iš miego ir stojimų į kovojan
čių darbininkų eiles už galu
tinų pasiuliuoasvimų iš kapi
talistinės vergijos. Jam užbai
gus, kalbėjo valstijos sekreto
rius 
aiškino visų 
ninku šventės istorijų 
damas, kad Europos šalių dar
bininkai geriaus klasinei yra 
susipratę už arfterikiečius To
dėl visose šalyse susipratę dar
bininkai entuziastingai švenčia 
jirmų gegužinės darbininkų 
šventės apvaikščiojimų, o “Dė
des Šamo” darbininkai dirba 
visose industrijose, išėmus rub- 
siuvius ir nekurtas mašinistų 
unijas. Drg.»Branstetteriui 
i jaigus savo kalbų, kalbėj o 
Žydų Socialistų 
Dr. Loembeng. 
kad pirmosios 
ninku šventes

buvo nurodyta. Aš dabar ’ jaučiuosi 
labai gerai ir galiu dirbti visą savo 
darbą. Aš patariu vartoti Vegetable 
Compound visiems mano draugams, ir 
jus galite vartoti mano paliudijantį 
laišką”.

— Mrs. Hattie Warzon. 870 Garden 
St., Mihvaukee, Wis.

j vieną pusę $65
Susijungia su 

Londonu, Liverpoliu, Le Havre 
VIRŠ MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS Už GELŽKELI IKI VIETŲ 

Į ŠIAURŲ TAIP TOLI KAIP STOCKHOLMAS.

Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du.tūkstančiu? kas mė
nesį. Darykit savo kelionės planus dabar ateinančiam sezonui.

Pasažierių gyyastįs bus apsaugotos per 
EVER-WARM SAFETY-SUITS 

kurie apsaugoja nuo paskendimo ir peršalimo 
žmonių, kurie nori pamatyti mū
šio laukus Francijoje, Shakes- 
peare šalį, Skandinaviją, šalį vi
durnakčio saulės, ir tt. Tai gy
venimo proga! Bet tai yra dau
giau negu tas. Kompanija atsi
stoja ant tikro biznio papė
dės, padaro naują nustatymą aug- 
štos klesos, važinėjimą viena kle- 
sa pamatą. Tas galima padaryti 
su mažu pelnu, kuris yra musų 
patvirtintas ir ką mes manome 
daryti ir "tolimesniuose prospek
tuose. Jus surasite tame daug 
žingeidumo. /

LLOYDS VAIKAMS VEŽIMĖLIAI ( ,
kitur vaikams vežimėlių ir nemokėkite augštų kainų už J;enoviškas. Matykite pir- 

didžiausias eiles gražiausios išveizdos, įvairiausiose spalvose vežimėlius musų krautuvėse, kurie yra iš- 
negirdėtai numažintą kainą.

nuo

$9.50

SEKLYČIOS STALAI.
Pilnos mieros, tvirtai subudavo- 
ti, rankoms pališuoti, įvairiuo
se baigimose, didelis išsirinki- 
mas po $11.95

THE

GREAT NORIM
STEAMSHIP COMPANY

GIBSONO LEDAUNĖS
Yra garsiausis Suvienytose Valstijose. Musų krautuvėse rasite desėtkus skirtingų madų, už žemiausias kainas.

Su 2 durim po

Milwaukee, Wisconsin. — “Aš tu 
re jau didelį skaudėjimą kairiajame šo

7 šmotus už $67.50 
Galima pirkti atskirai.

e ♦
• G



Chicagos Žinios
(Tųsa nuo 5-to pusi.)

HALSTEB MUSiG SHOP
1242 So. Halsted Street

Gulbransen Trade Mark

Groj’ikliai Pianai
Už pinigus ir ant lengvų išmokė
jimų žemiausiomis kainomis, atei- 

klesosi fono-Lite ir persitikrinkite..Tūkstančiai pirir.oą
grafų yra paskirti musų išparda- Į" 
vimui žemesnėmis kainomis, negu Į/ 
fabriko kainos, todėl, kad mes no- ji 
rime surinkti pinigu. 11
FONOGRAFAS vertas $125 
baltiniame išpardavime $59
FONOGRAFAS vertas $150. da
bartiniame išpardavime
UŽ
FONOGRAFAS vertas 
baltiniame išpardavime

y UŽ . .v , - •\ FONOGRAFUS parduodame už cash pinigus ir lengvais išmokėjimais.
Mes jums garantuojame pilną užganėdinimą.
Didelis pasirinkimas rusų ir ukrainų. [f
Mbs taipgi išsiunčiame paštu fonografus ir rekordus apdraustus. Mes 
kalbame jūsų prigimta kalba. Rašykite arba ateikite asmeniškai, 
mums bus malonu su jumis susipažinti. Mes tik gavome naujausias 
armonikas ir koncertinas. Tarpe daugelio kitų mes turime sekamus 
rekordus:

i'

” $99 C^Pr^NSEN
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NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, Geg. 5, 1923

uona
Jis

Po to sqpialistų
School” vedėjas pasuke karštą 
prakalba, /ragindamas jaunuo
lius ir jaunuoles lankytis į 
Socialistų Chicagojl esančias 
ncdčlines mokyklas. Tose mo
kyklose moklinama socJiaUisti- 
nes idėjos, aiškinama socializ
mo istorija ir lavinama darbi
ninkai muzikoj, dainavime, ctc. 
Mokinama taipgi oratorijos. 
Taipgi ragino visus darbinin
kus leisti savo vaikučius į tas 
mokyklas, nes socialistines at
eities surėdymas priklauso jau
nąja i gentkartei. Delio ji turi 
būti gerai apsišvietusi, persi
ėmusį socialistinėmis idėjomis, 
klasinei susipratusi. Tik tokia 
jaunuomene galės įvykinti so
cializmo tvarką.

iPo vedėjo kalbos, 
nedėilinės mokyklos 
sulose darbininkišką 
mą, nupiešintį darbininkų var
gingą gyvenimą. Ir tų pačių 
vaikučių choras sudainavo 
Marselietę ir dar Nikitą dainelę. 
Su tomis dainomis vakaro pro
gramas ir užsibaigė.

— šapos Darbininkas.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jei^u kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNElI, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St., Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Gal jums reikalingi 
akiniai

socialistų 
vali k učiai 
perstaty-

štai kur yra bakanėlis ruginės dunos kurios jus j ieš
kote — bakanėlis kaip duona savo tėvų žemės 
yra labiausiai maistingas ir jus dar niekad neraga
vote tokios gardžios duonos. Sykį pabandysit ant 
savo stalo ir jus neimsite kitos. Bet, tikrai jų prašy
kite jos vardu.
Visuomet sakykit —

OLD COUNTRY
RYEBREADt

JEI j paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dėj'imą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So, Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Pardavimui Visame Calumet DistriKte
Calumet Baking Company

SUDEGĖ KRAUTUVĖ.

LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS
SIETijKUS 18 AUDROS DURIS

(Seka ant 7-to pusi.)

2510-16 Archer Aventie

Mes dirbame durų sietelius porčių sie
telius ir porčių langus ant orderio

Sykį įdėtos — visuomet gatavos. Jus 
padarysit permainą iš vidaus.

Mes turime kai kurias duris su juodo 
drato sieteliais

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laiką ir pinigus

Vasarą ir žiemą durįs sujungtos į 
vieną

Dengias Products Co.
“Geresnes lentos ir medžio 

išdirbystė pigiau”

Phone Victory 6515

Su galvanizuoto drato screen sekcija 
$8.75 ir augščiau

1

Genovaitės 
bus per- 
šeimynos

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tų ligą.

ir pažystami 
dalyvauti.

Rusiškos ir Turkiškos Varios
12tli STREET 

Tel. Kedzie 8902

Skilvio Klinties, Nesveiku Kepenų, Rievei 
kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.

Šitas vaistas veikia taip greitai, kad getą jo veikme gali pajausti į kelias dienas. 
ijs yra stebuklingas vyrams ir moterims, turmtiams Skilvio kliūtį, Nesveikas Kepenis, Vidurių 

Jiutį, arba tiems, kurie turi Kietus Vidurius. Šatas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina 
apetitą ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir pražalina gazus ir išpūtimą iš skilvio is vidurių, 
prašalina svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja 
nuo vidurių užkietėjimo.

Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro gausų raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvų 
išblyškusioms veidams ir žėresj akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausi k žinomą vaistą 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas. Be to jis turi §E§IS kitus 
vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias, 
Stiprumą padarančias sudėtines vartoja visam 
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius, 
sveikus, tvirtus vyrus ir moteris.

’ Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga- 
Tone. Tūkstančiai vynj ir moterų per ji apturėjo 
geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino 
energiją, įgijo didesnę ištvermę. Nuga - Tone 
sukuriu, su į.: :so, sustiprina ir paakstina Raumenų 
ir Nervų SįsteiriSlir-visus _ Gyvybės Organus ir 
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip, 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vienintėlis 
saugus ir išmintingas būdas greitoms ir 
patenkinamoms sėkmėms gauti.

Nuga-Tone padidina svarumą liesiem^ 
žmonėms ir suteikia daugiau energijos, daugiau 
ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems, sunykusioms, parbaigusiems, nervuotiems, palie- 
gusiems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir moteriais nėra nieko geresnio per Nuga-Tone’ą, juos 
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nugą-Tone’ą kelias dienas, o jausies kaip naujai 
gimęs.

tilf Cklrsiitic filf n privalo šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lūkuriavimas nas IMI aiULMMS gali padaryti daug bloga! Nuga-Tone yra tik S1.00 pakeliui.
Kiekvienas pakelis tun 90 tablctų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius uš 
S5.0O. Pamėgink Nuga-Tone’ą per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 
sėkmėmis, sugrąžink likusią pakelio dalj, o mes tuojaus atmokėsim visus tamstos pinigus. 
Prisiųsk šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja 
aptiekininkai ir absoliučiai garantuoja, kad jis suteiks pilną pasitenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Žiūrėk garantijos kiekviename pakelyje.

..........PRISIŲSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.---------
NATIONAL LABORATORY, DEPT. LE-4 -1018 S. Wabash Avė., Chicago, III.

GERBIAMIEJI:—čia įdedu S.................. už...................pakelius Nuga-Tone’o. Aš imsiu
Nuga-Tone’ą 20 dienų, o jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dalį pasiųsiu atgal, o jus man 
sugrąžinsite pinigus.

■« g 
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3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. 1LU
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Nuostolių padaryta už $25,000.
Vakar keturių aukštų na

muose (1548 Milvvaukee Av.) 
kilo gaisras. Pirmame aukšte 
randasi Reich Bros, krautuve. 
Atvykę ugniagesiai turėjo ne
mažai darbo, kol numalšino 
gaisrą. Nuostolių esą padaryta 
už kokius $2'5,000.

NORI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVES UŽDARINĖTI 6 

VAL VAK.
Reikalauja tam atatinkamo 

įstatymo.
Bučerių ir groserninkų aso

ciacija pradėjo kampaniją pra- 
vedimui įstatymo, kuriuo ei
nant bučernės ir grosernes bu
tų verčiamos užsidaryti nuo 6 
vai. vakaro.

Jo Malonybe L. Tautos 
talikų Bažnyčios Vyskupas S. 
B. Mickevičius laidotuvės į- 
vyks subatoj, gegužės 5 d., 
1923, kaip ltl valandą ryte iš 
L. 'r. K. bažnyčios 35 St. ir 
Union Avė. Laidotuvės bus iš
kilmingos, nes dalyvaus Ka
talikų arcivyskupas A. H. 
Carfora 1). I). taipgi sekanti 
kunigai: kun. F. A. Mikalaus
kas, kun. M. X. Žukauskas, 
kun. Tautas ir pralotas Juš
ka. Taipgi laukiame dar dau
giau lietuvių kunigų iš kitų 
kolonijų ant kapų apart ku
nigų kalbės keletas buvusių 
velionio draugų lietuvių dak
tarų Todelgi teiksitės imti
dalyvumą laidotuvėse visi ge
ros valios ir velionį atjau-
čiantieji žmonės, kaipo atida
vime paskutinio patarnavimo 
delei gerbiamo visų susipra
tusių lietuvių buvusiam nenu
ilstančiam bažnyčios ir Tau
tos labui veikėjui A. A. Vys
kupui Mickevičiui.

Pasiliekame dideliame nu
liūdime velionio broliai J. M. 
Mickevičiai taipgi jo malo
nybes Deocezijos kunigai ir 
atjaučiantieji žmones. Laido
jimą atliks grabučius Masals
kis.

Jeigu Manot Įvesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Statas Yra Pilnas

Mes tikime turėti truku-
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz 

BANIS
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimais moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Mes taipgi turime visų 
prirengimų dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu

site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate
rijoj bile kada. Tai yra 
musų motta biznyje.

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

MES LBAME LIETUVIŠKAI

■ Heumatizmas Sausge e
Nesikankykite savęs skaus ■ 

H mais, Reumatizmu, Sausgėle. 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau- 
dėjimai naikina kūno gyvybe g 
ir dažnai ant patalo paguldo. m 

'CAPSIUO C’OMPOUND mo B 
stis lengvai prašalina viršmi- g 
nčtas ligas; mums šiandie dau g 
gybė žmonių siunčia padėka- g 
vončs pasveikę. Prekė 50c per g 
pačią 55c arba dvi už $1.05. g 

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 B 
RATUS”, augalais gydytiea II 

kaina 50 centų. ®

J esti n Kulis i
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. B

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūsles, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialus gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

EMAJtf JV f

Miestas.

Vardas ir Pavarde.
Gatvė ir numeris 

arba R. F. D

Dr. J# Vau Paing,
Ofisas ir laboratorija: 

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

..... ......

Valstija....

Nabasninkes
Norkiutės lavonas 
keltas ant Norkų 
nuosavo loto, ant Tautiškų ka 
pinių, gegužės 5 d. 3 vai. po 
pietų. Giminės 
kviečiami

Ilsčkis
musų.

Genovaite laukdama

Tėvai
Ona ir
senuo Ona Norkai, 

2140 Wabash Avė.

Viktoras

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

^Jžkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III

Tel.: Boulevard 7309

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iŠ retai!
Jdemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Tel. Lafayette 4228
? Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriamdaL

M. Yuška,
3228 W. >8tK St. CUesca. m.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

Nafure Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brigbton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leąvitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj

9 iki 12 a. m.



Šestacliems, BAŪJIE1TOS, CHcigO. TU. 1

Chicagos žinios NUSIŽUDĖ TURTINGAS
BIZNIERIUS. PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIO

(Seka nuo 6-to pusi.)

Northwestern universiteto 
studsntu tarydymas

Tardymas tęsėsi visą naktj.— 
20 studentų išklausinėta są
ryšyje su Leighton Mounto 
nužudymu. — Spėjama, kad 
buvusis studentas Mills, 
ris dabar sėdi kalėjime, 
no žudynių kaltininkus.

ku-
ži-

A. Burnham, $500,000 vertės 
turto savininkas, nusižudė 
dėl nesveikatos.
Albert C. Burnham, 22 me

tų biznierius, iš Champaign, 
III., nusižudė Parkway viešbu
tyje (2100 Lincoln Park). Ve
lionis buvęs labai turtingas, 
nes tėvas jam palikęs pusę mi- 
liono dol. vertės turto. Spėja
ma, kad saužudystės priežastis 
buvus nesveikata. Prieš šešis 
mėnesius Burnham susirgęs in- 
fhienza ir nuo to laiko vis nesi- 
jautęs gerai.

Melrose Park. —• Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

North Side. Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. Nedėhoj, Gegužės 6, 
1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Bridgeporto Chicagos ' Lietuvių 
Auditorium Bendrovės Direktorių 
ir draugijų atstovų metinis susinn- 
kiimas įvyks pirmadienį, gegužio 7 
dieną, 8 vai. vakare, po» num. 840 
W. 33-rd St. , .. ..Visi direktoriai ir draugijų atsto
vai malonėkite laiku pribūti, nes 
daug dalykų bus apkalbėti kas link 
svetainės statymo. Taipgi bus nau
jos valdybos rinkimas.

—Thomas S. Janulis.

IŠNUOMUOJAMA kambarys 
vienam asmeniui. Adresas: 6637 
S. Rockwell St., pusantro bloko 
už Westem Avė. J. J. Pilipaitis.

Dr-stės Saldžiausios širdies V.
Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlidj, gegužės 6 d., 1 yąl. 
po pietų, paprastoj svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti laiku

Rašt. A. Mosteika

ANT RENDOS KAMBARYS vie: 
nam arba dviem vaikinams, tiktai 
su valgiu. Kambarys žiemą šildo
mas, elektros šviesa; maudynės, te
lefonas ir kiti visi patogumai.

Klauskite 3247 So. Union Avė. 
Antros lubos iš fronto.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
GLEANING GO.

62 W. Wshington St.

REIKIA DARBININKOVYRŲ^
REIKIA —

OUPULA
PRIŽIŪRĖTOJO.

REDER FOUNDRY
3535 So. Oakley Avė.

Ketvirtadienio vakaje prasi
dėjo nagrinėjimas North- 
western universiteto / studentų 
dėl nužudymo 1921 m. Leigb- 
ton Mount’o.

Kaip jau buvo rašyta, Mount 
liko nužudytas laike taip va
dinamų “krikštynų”. Mat, kai- 
kuriuose universitetuose yra 
toks įpratimas, kad pirmame
čius studentus šventinama. To
kie šventinimai kai kada bai
giasi gąna tragingtri .

Rugsėjo mėn 1921 m. įvyko 
didelis susir^iiimas tarp North- 
Avestern universiteto pirmame
čių ir antramečių studentų. 
Ant rytojaus po mūšio dingo 
nežinia kur studentas Leighton 
Mount. Rudenio molina- iš 
pat pradžių spėjo, jog jos sū
nūs galėjo žūti susirmiime. 
Bet universiteto valdyba perta
rė^ją, jog tokiam spėjimui nėra 
mažiausio pagrindo. Esą jos 
sūnus bus greičiausia kur nors 
pabėgęs, nes, girdi, ant ryto
jaus po mūšio kai kurie stu
dentai jį dar matę. Jokio rim
to tyrinėjimo nebuvo daroma 
iki pat paskutinio laiko.

Praeitą! pirmadienį netikėtai 
liko surasta ežere Mounto grob
iai. Tyrinėjimai parode, jog 
chemikalais buvo bandoma su
naikinti nužudytojo kūnas.

Toliau paaiškėjo, kad iš uni
versiteto 1921 m. buvo pašalin
ta 15 studentų. Pašalinimo 
priežastys ir studentų pavardės 
nebuvo paskelbtos. Valdžios 
tardytojai nužiūrėjo tame norą 
paslėpti kai kuriuos faktus, 
surištus su Mounto nužudymu. 
Bet, ant galo, universiteto glo
bėjai specialiame susirinkime 
nutarė ipadėti valdžiai surasti 
ir nubausti kaltininkus.

Padarinyje ketvirtadienio va
kare prasidėjo studentų tardy
mas, kuris tęsėsi beveik visą 
naktį. Liko išklausinėta apie 
20 studentų, tarp jų universite
to prezidento sūnūs, John Scott. 
Iš tų klausinėjimų paaiškėjo, 
jog tuoj po prapuolimo Mounto, 
parėjęs namo studentas Mills, 
kurio drabužiai buvę šlapi. Jis 
nerimęs, vaikščiojęs iš kampo 
į kampą ir vis kJausinėjęs apie 
Mountą. Sekamomis keliomis 
dienomis Mills irgi jautėsi lyg 
nesavas ir nuolat teiravosi, ar 
nesugrįžęs Mount. Semestrui 
pasibaigus, Mills apleidęs uni- 
veristetą. Dabar sužinota, kad 
jis atsidūręs Jęalėjime už pri- 
gavystę. Tuojrliko pasiųsta te
legramos į Californijos ir Wyo- 
iningo valstijas, kad kalėjimo 
viršininkai surastų Mills’ą ir 
tardytų jį sąryšyj su Mouhto 
nužudymu. Reiškiama nuomo
nių, kad Mills žinąs žudynių 
kaltininkus.

Tai kol ’ kas paaiškėjo 
apie tą tragediją. Valstijos 
prokuroras pareiškė, jog bus 
dedama visos pastangos suradi
mui kaltininko.

Lietuvi ų RatBi«ase
P-lės M. Rakauskaitės 

atsisveikinimo 
koncertas

Indiana Harbor, Ind. — Suv. Lietu
vių Amerikoj 185 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį, gegužio 
6 dieną, 10 vai. iš ryto, Ketherine 
House svet., 138th ir Deodor St. Yra 
prašomi visi nariai susirinkti laiku ir 
naujų atsivesti prisirašyti.

— Fin. Rašt. Pranas Barzdys.
S. L. A. 194 kuopos, Cicero, III. mė

nesinis susirinkimas įvyks gegužės 6 
d., 2 vai. po pietų, Onos TomųleviČie- 
nės svet., 1447 So. 49th Avė. Drau
gai ir draugės malonėsite laiku susi
rinkti, nes yra daug dalykų apkalbėti, 
o taipgi užsimokėti mėnesines duok
les. — K. Genis, Fin. Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Prančiš- 

kaus Jonaičio, kuris paeina iš Lietu
vos, Paverpio kaimo, Nemakščių pa- 
rakvijos, Raseinių apskričio. Tūlas 
laikas tam atgal, gyveno Detroit, 
Michigan, vėliaus nebežinau kur išva
žiavo. Aš jo sesuo Kazimiera Jonai- 
tikė, atvažiavau iš Lietuvos turiu 
labai svarbų reikią, jis pats ar kas ki
tas malonėkite pranešti, sekančiu ant
rašu : KAZIMIERA JONAITIKĖ, 
260 N* Edward St., Kenosha, Wis.

RUIMAS su visaią^paranku- 
mais ant rendos vaikinui ar 
merginai. Kreipkitės

3325 So. Emerald Avė. 2 lubos 
Buletvard 3451

REIKIA 25 vyrų darbui į gar- 
barnę. Atsišaukite į samdymo 
ofisą.

MONARGH LEATHER
' 1127 W. Division St.

REIKIA Vyrų punch preso 
operatorių. Nuolat dar’bes ir 
bonusai geriems operatoriams.

Ghicago Metallic Mfg. Co.
3711 So. Ashland Avė.

ĮIEŠKO DARBO
KAM reikalingas antraran- 

kis virėjas, turiu vieno meto 
patyrimą.

Atsišaukite •—A. S.
3347 Auburn Avenue'

Gegužės 13 d. “Birutė” rengia 
koncertą, kuriame didesnę 
programo dalį išpildys p-lė 
Rakauskaitė.

Draugystė Atgimimo Lietuvių Tau
tos laiko savo susirinkimus kiekvie
no mėnesio pirmą sekmadienį 1 vai. 
po pietų Raymond Chapely, 816 W. 
31 St. Draugai ir draugės, malonė
kite geg. 6 d. atvykti susirinkiman, 
nes bus dalinamos naujos knygutės.

Automobiliai sužeidė 
2,750 žmoniy - 

Praeitais metais buvo sužeista 
10,296, o užmušta 651.

Policijos deparfamentas pa
skelbė dąvinių apie automobi
lių incidentus Chicagoje. Su
lig tų davinių, po Naujų metų 
jau užrekorduota 2,750 sužeidi
mų ir 200 užmušimų automo
biliais bei trekais, šešiolikai su
žeistų išpuolą vienas užmuši
mas. ?

biliais buvę sužeista 10,296 
žmonės, o užmušta 651.

Chicagiečių mėgiama daini 
niūkė, p-lė M. Rakauskaitė, ge
gužes 20 d. išvažiuoja Lietu
von. Ji ten susižinos su Lietu
vos valstybės opera kai dėl 
dainavimo operoj sekamą sezo
ną. Kai žinia, praeitą rudenį ji 
buco pakviesta dainuoti Lietu
vos Operoje. Dabar ji ten va
žiuoja sužinoti kuriose operose 
jai teks dainuoti, kad per vasa
rą galėjus tinkamai prisiruošti 
tam darbui. Ruoštis operai ji 
mano Vokietijoje arba Rusijo
je, Petrograde.

“Birutė” 
išleistuvėms
kuris įvyks Fine Arts Beeitai 
salėj, ant 10 lubų (410 So. Mi- 
ėhigan Blvd.), gegužės 
Didesnę programo dalį išpildys 
p-lė M. Rakauskaitė. Ji dai
nuos išimtinai lietuvių dainas. 
Ne jos dar bus p-nia Nora Gu- 
gienė, p. Byanskis ir kiti. Pro
gramai pasibaigus bus šokiai

Tikėtų koncertui galima 
gauti šiose vietose:

Universal State Bank, 
Elta Commerce Co., 
“Naujienų” visuose skyriuo-

LS'S. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, gegužės 5 die
ną, 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Nariai ir norin
tieji prisirašyti kviečiami pribūti.

J. Lapaitis, rašt.

Lietuvių Moterų švietimo Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, geg. 6 d., 2 vai. po pietų. Mark 
White Sųuare parko svet., (30 g. ir 
Halsted). Narės prašomos susirinki- 
man atvykti laiku, nes yra svarbių 
reikalų. — Raštininkė.

savo žymios narės 
rengia koncertą,

Jaunų Lituvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas savo mėnesinį susirinkimą lai
kys sekmadienį, geg. G d., 1 v. po pie
tų, Mildos svet. (3142 S. Halsted st.). 
Visi ndriai malonėkite laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių reikalų.

— S. Kunevičius.

PAJIEŠKAU savo sesers Onos če- 
gBičiukės. Paeina Ilguočių kaimo, 

Radviliškio valsčiaus, Šiaulių apslrf. 
Buk maloni atsišaukti arba kas žinote 
tokią ypatą praneškite. Pirmiau gy
veno Baltimore, Md. Elzbieta čepai- 
čiukė, 925 So. 8th St„ Waukegan, 
I1U
___ ...... .................—..........

PAJIEŠKAU savo draugo 
Juozapo Navickio ir kitų Rau- 
dienų valsčiaus pažįstamu^ At
sišaukite. Stanislovas Pocius, 
2026 S. Union Av. Chicago, III.

BEIK1A DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

APSIVEDIMUI
JIEŠKAU sau draugės lietuvaitės 

apsivedimui, kuri mylėtų šeimynišką 
gyvenimą. Aš esu vaikinas 27 me
tų amžiaus, blaivas ir turtingas, taip 
pat mylėčiau ir sty-gera drauge su
sipažinti. Kreipjciiėa.Jaišku.

Naujierib Skyrius 
3210 So. Halsted St. 

No. 25

VYRŲ
Karų kąrpenterių, 75c. į valandą, 

Anglių pilstytojų, 65c. į vai. Dirbtu
vės darbininkų, 50c. ir 55c. j valandą. 
Inžinierių, $40 
60c. į valandą. 
$5 į dieną. C __ .
savaitę. Mašinistų, 75c. i valandą. 
Vyrų į hotelius, $60 mėnesiui, valgis 
ir kambarys. Sargų, $25 — $30 į sar 
vaite.

MOTERŲ.
Janitorkų, 40c. į valandą. Moterų 

trumpoms valandoms darbo, $15, $17 
į savaitę. Indų plovėjų, $18 J savaitę. 
Chambermaids, $45 j mėnesį, kamba- 
barys ir valgis.

South Park Employment Bureau . 
4193 So. Halsted St, 2 fl. z....

nkų, bOc. ir bbc. j valandą. 
‘ $40 į savaitę. Pečkurių,

Prie gręžimo preso, 
$5 į dieną. ’Janitorių, $25— $80 į

• REIKALINGA vedusi pora, 
arba moteris kuri galėtų prižių- 
rėti 3 metų vaiką. 5 naktis į sa
vaitę. Už prižiūrėjimą duosiu 
ruimą. 3038 So. Wa'llace St.

13 d.

se
“Drauge”
Kulio aptiekoje ir pas visus 

birutiečius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius, 
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi
mui savo režisieres ir scenos darbuo
tojos draugės M. Dundulienės, gegu- 
žės-May 9tą, M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23 PI. Be vakarienės buį 
puikus programas ir šokiai. Gerbia
mieji, atminkit, kad šitas vakaras bus 
vienas puikiausių. Tikėtus pasirūpin
kite iš anksto. Juos galima gauti 
pas Komisiją Minėto Dramos Sky
riaus ir narius.

— K. K. Dramos Skyrius.

Simano Daukanto Dr-ja laikys savo 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, geg. 
6 d., 1 vai. ix) pietų, Mark White 
Sąuare svetainėje. Narių prašoma 
susirinkti paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų. Įstojimo da
bar imama tik pusė, tat gera progą 
naujiems nariams draugijon įstoti.

— Nut, rast. P. P. Kenutis.

Detroit, MicK — Prakalbos pami
nėjimui pirmom gegužės, rengia Det
roito Lietuvių Draugijų Sąryšis ne
dėlioj, gegužės 6 d., I. A. S. Svet., 
24-tos gatvės ir Michigan Avė. Pra
džia lygiai 3 vai. po pietų. Įžanga 
voltui. Be prakalbų bus įvairus pro
gramas, kurį atliks “Ateities” choras 
ir kiti. Todėl atsilankykit visi į mi
nėtas prakalbas, kurios yra rengia
mos apvaikščiojimui pirmos gegužės.

Kviečia D. L. D. Sanryšis.
T. M. D. 27tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužio 6 d., 4 vai. 
po pietų, Lėtuko svet., 4523 S. Wood 
St. Visi nariai1 privalo būtinai susi
rinkti ir užsimokėti užsilikusius mo
kesčius ir atsiimti knygas.

Į —- Valdyba.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
repeticijos įvyksta sekmadienį,' geg. 
6 d., 10 vai. ryto, Mark White Sųuare 
Parko svet. Visi choristai būtinai at
vykite, nes bus pradėta naujos dainos 
mokyti. — J. Mazola.

Draugystė Teatrališka Rūta No. 1, 
rengia geg. 13 d. pikniką čemausko 
darže, Lyons, III. Grieš unijos orke
stras. — Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
129 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 6 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, Stanford Park svet., W. 14 
PI. ir So. Union Avė. Visi nariai bū
tinai atsilankykit į susirinkimą ir at- 
siveskit savo drauges ir draugus.

— Valdyba.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, geg. 5 
d.,» 7:30 vai. vakare, svet., Jono Ma- 
zelausko , 3259 So. Union Avė. Kliu- 
biečiai meldžiami pribūti laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų. Taipgi 
atsiveskite naujų narių dėl prisirašy
mo į Kliubą.

— Rašt. K. J. Demerockis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4.. Automobilių 
trokų patarnavimas Chįcagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.s J. J. DUNNE 
ROOFING 00/," 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.,

V

MOTERIMS PRANEŠIMAS

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MERGINŲ lengvam dirbtu
vės darbui, nuolat ir lengvas 
darbas, $15 į savaitę pradžiai, 
ir $20 iki $24 po išmokimui. 
K C Baking Powder Factory 

16 and Ganai St.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas bus nedėlioj, geg. 6 d., 1G 
vai. ryto, Strumilo svet. Nariai ir no
rintys prisirašyti kviečiami^atsilanky- 
ti. — Organizatorius.

Roseland. — L. D. L. D. 79 kp. su
sirinkimas bus nedėlioj, geg. 6 d., 
11:30 v. r., Strumilo svet. Nariai ir 
norintys prisirašyti kviečiami atsilan
kyti. — Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Drau
gijos susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, gegužės 6 dieną, 2:30 
vai po pieitų po num. 2700 So. Wal- 
lace St. Visi draugai ir drauges 
malonėkite susirinkti. Yra rengia
mas balius todėl reiks rinkti darbi
ninkus. — A. Rekštis, sek.

Roseland. — Liet. Auks. žvaigždės 
P. ir P. Kliubas rengia šokius nedė
lioj, gegužės 6 d., 8 vai. vak., Stru- 
milo svet., 107 ir Indiana Avė. Už- 
kviečia jaunuomenę ir Federacijos 
kliubiečius ant šio baliaus.

— Komitetas.

Roselando L. D. N. Bendroves šė- 
rininkų mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienio, gegužės 7 d., 8 vai., vak., 
K. Strumilos svet., 158 E. 107 gat.

Visi šėrininkai atsilankykit; yra 
daug svarbių reikalų kaslink svetai
nės statymo.

Sekretorius K. Gavėnas.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas įvyks Mildos svetai
nėj, gegužio 8tą d., 7:30 vai. vak.-

Meldžiami gerb. atstovai nesivėluo^ 
ti, nes labai daug svarbių reikalų 
yra išsprendimui.

— Kviečia Valdyba.

Difi Apveizdo^ Dievo No. 1, ir Chir 
cagos Lietuvių Pašelpos Kliubo ba
lius, kuris įvyks ryto, geg. 6 d., 
6 valandą vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svet. (18 gat. ir Union), 
yra rengiamas paliegėlio Vinco Zu- 
brieko naudai.

Tat atsilankykite į šį balių ir tuo 
pačiu sušelpsite paliegelį.

— Komitetas.
tBridgeport Illinois Lietuvių Pa

šėltos Kliubo mėnesinis, susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegužės 5 d. 
8 vai. vakare, paprastoje svetainėj, 
3301 So. MoVgan gatvė.

Visi T 
lankyti paskirtu.

A. J. Lazauskas, raštininkas.
kliubiečiai\malonėkite atsi- 

' ‘ , laiku.

•LSA. 139 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šeštadienį, gegužės 
5 d., Aušros kambariuose po num. 
110900 Michigan Avė., antros lubos 
Room 6-7, 7:30 vai. vakare.

Ateikite visi užsimokėti ir daug 
yra svarbių reikalų. Taipgi atsi 
veskite ir naujų narių. Valdyba

Balta lininė drobė parsiduoda 
dėl paklodžių užvalkčių ir dėl 
apatinių rūbų. Kaina krautuvėse to
kios materijos 38 %c y ardas, pas 
mane 18^c 17^c ir 16%c tiktai už 
yardą.

Taipgi parsiduoda marškonės gi
jos dėl mezginių, kaina tik už yar- 

Antros rūšies gijas 2 už 
Vilnonės gijos dėl nerimo 

sva-

REIKIA merginų punch pres 
operatorkų. Nuolat darbas ir 
bonusai geroms operatbrkoms.

Chicago Metallic Mfg. Go.
3711 So. Ashland' A ve

dą 10.
25c. Vilnonės gijos dėl 
pančiakų ir švederių kaina už 
rą $1.00, $1.25 $1.50 ir $1.75 
i Kreipkitės

pas—•
F. SELEMONAVIČIŲ, 
524 W. 33-rd St. ir 

Parnell Avė. 2 lubos

i

ISRENDAVOJIMUI
i ANT RENDOS kambariai ir 
ofisas. Atsišaukite į 
tuvę.

1741 W. 47th St., 
Chicago.

krau-

■K

RENDON KRAUTUVĖS.

EIKITE I SAVO LOCNA BIZNI

GERA VIETA.

Del čeverykų laikrodėlių, masti
nių tavorų, moterų kepurių, dresių, 
hardware, Real Estate, plumbingo, 
namų rakandų, vyrams smulkme
nų, bekern&s, grosernės, vaistų 
krautuvės, rakandų krautuvės, fo-

Veikite greitai.

ų rakandų, vyrams smulkme- 
bekernės, grosernės, vaistų

tografų krautuvės ir tt. Pigi renda. 
Veikite greitai.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47-th St.

PARANDAVOJU kambarį dęl 
vieno vaikino arba maž ir sutiksit, 
su kitu gulėt Kambarys didelis ir 
šviesus. Ar su valgiu ar be valgio.

Mes gyvename ant 2 lubų iš 
priekio

J. K.
703 W. 21 Place, Chicago III.

ant 2 lubų iš

RUIMAS ANT RENDOS VIENAM 
vaikinui su valgiu ar be valgio. Rui
mas prie geros transportacijos su vi
sais patogumais ir gerai užlaikomas.

Kreipkitės: .
332 W. 58th St.

Tel. Wentworth 2885.

PAJIEŠKAU moters prižiū
rėjimui 2 metų vaikų. Apie iš
lygas pakalbėsim prie pasima
tymo.

1931 Canalport Avė.

RELKIA —
moterų prie valymo kamba

rių lligonbuty.
Presbyterian Hospital .
1753 W. Congress St.

REIKIA patyrusių rankoms 
guzikų skylių siuvinėtojų prie 
overkautų ir sack kautų. Taip
gi merginų kurios moka ran
koms siūti, išsimokinimui guzi- 
kų skylių •siuvinėti. Gera alga 
mokama kol mokinasi.
Hart Schaffner and Marx.

2303 W. St. Paul Avė. 
Netoli Western Avė.

REIKIA 25 salesladies subar 
tomis, $5 į dieną.
• Atsišaukite

LIBERTY CLOAK CO., 
1354 Mi'lwaukee Ąve.

REIKIA merginų ir moterų 
lengvam dirbtuvės darbui, 40c. 
Į valandą; Atsišaukite:

Ghicago Vitreous Enamel 
Products Co.

1421 S. 55 Gt.

REIKIA moterų ir merginų dar
bui į paių išdirbystę. Alga dienų 
darbui $16, naktų darbui $15 pra
džiai. Atsišaukite:

Pcllar Bros. v 
3659 W. Harrison St.

REIKIA moterų prie skirstymo 
skudurų, augščiausios algos. Nuo
latinis darbas. Ateikite paiiedėlio 
rytą prisirengę dirbti.
z Po šiuo adresu: 

HARRY DRAY, 
\ 1447 Blue Island Avė

KARŲ KĄRPENTERIŲ
Darbas prie naujų refrigerato- 

rių karų. Gera mokestis nuo štu- 
kų darbui. Nėra darbininkų ne
susipratimų. American Gar & 
Foundry Co., 2310 S. Paulina st.

REIKIA
atsakančio bučerio, tuoj aus. 

Gera alga.
GOODMAN

671 Maxwell St,

REIKALINGAS geras su pa
tyrimu bučeris. Geram darbi
ninkui bus gera ir užmokestis.

2214 W. 23-rd Place

REIKIA blaivaus bučerio. 
Patyrimo didelio nereikia, gaus 
valgį ir kambarį. Gera mokes
tis. Mrs. P. Laban,. 10707 So. 
Michigan Avė., Chicago, III.

REIKIA — .
Vaikinų prie drill preso ir 

mašinšapio darbui
Chicago Metallic ivi/g. Go.

( 3711 So. Ashland Avė. 
•rh; '

DARBININKŲ ir pagelbinin
kų į fandrę ir geležies šapą. 
Nuolat darbas. Ateikite ir pa- 
simatykite su mumis musų sarty 
dymo dept.

LINK BELT
329 W. 39th St.

2 blokai j vakarus nuo 
Wentworth Avė.

Reikia -
Darbininkų j dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban,

ACME /STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

__ ___________________

* 4

Reikia —
^ Darbininkų į dirbtuvę, truke
rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & L C. Tracks , 

Riverdale, III.

REIKIA darbininkų, 45c. iki 
52c. į valandą. Atsišaukite į 
muilo dirbtuvę.

1319 W. 32nd Place

REIKIA darbininkų, keturiosde- 
šimtys devyni centai į valanda ir j 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešim- 
tys keturis centus j valandą, šapos ir 
jardo darbininkams keturiosdeamtys 
keturi cenai į valandą.

Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St., 

arba
So. Kedzie & 40th St.

REIKALINGAS BUČERIS
Del Cicero Lietuvių Coop., bučemėš 

Malonėkit atsišaukti bučeriai, kurie 
galite maždaug dirpti bučemėj arba 
ir tikrai geras bučeris. Darbas ant 
viso amžiaus. Taipgi ir geras atly
ginimas.

4911 W. 14 St., Cicero, III.
Tel. Cicero 8152

REIKIA patyrusių p^sažieri- 
nių karų valytojų, plovėjų ir 
šluostyto jų. Gera alga, nuolat 
darbas. Atsišaukite. Pennsylva- 
nia Railroad, .327 W. 12-th St., 
Bormanas Doyle.

REIKIA VYRŲ, MOLDERIŲ IR 
skvizerių, netoli Chicagos , dykai 
nuvažiavimas, atdara šapa, nuolat 
darbas. Gera mokestis.

Rasimatykite su 
BOSS RYTMEČIAIS 
611 W. Madison St.

REIKALAUJAME REAL ESTATE 
agento (pardavėjo). Geros išlygos 
patyrimas nereikalingas. Tam, ku
ris turi plačią pažinti yra nepapra
sta proga išsidirbti sau gerą ir pel
ningą vietą. Atsišaukite į

ELTA COMMERCE COMPANY 
3251 So. Halsted St., Chicago, III

/ VYRŲ ATYDAI

Gerai apmokamas
Nuolatinis- darbas
Dienomis ar naktimis
Galima gauti pas:

VVestem Felt Works
. 4115 Ogden Avė.

Netoli. 22 St. & Crawford Avė

Reikia
\ < * ■ J
Dešrų dirbėjų ir suvarstytojų. 

Nuolat darbas, gera alga. Taip
gi reikia pagelbininkų j ledaunį.

Atsišaukite
VETTE & ZUNCKER CO., 

220 N. Green St.

Reikia —
Darbininkų, trukerių ir abel- 

nam darbui, valandos nuo 8 vai. 
ryto iki 4:50 po piet, 50c. į va
landą. Atsišaukite į samdymo 
departamentą.

STEWART-WARNER
SPEEDOMETER CORP. 
1828 Diversey Parkway

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas su 

visais barais, gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestą. Atsišaukite

1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI čeverykų krautuvė 
Brighton Parko apielinkėj. Senas ir 
išdirbtas biznis, tarpe lietuvių ir len
kų. Parduosiu pigiai, nes turiu iš
važiuoti į seną krajų. Kreipkitės į sa
vininką.

2607 W. 47th St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, visų tautų apgyvento j. 
Pardavimo priežastis, turiu du 
bizniu. Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą.

1905 Canalport Avė.

.BUČERNĖ ir grosemė parsiduoda 
geroj biznio vietoj. Senas ir Tšdirp- 
tas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St. 

No. 24

PARDAVIMUI grosemė, de- 
likatesen, vaisių, Ice Creamo. 
Labai geroje apielinkėje. Pigi 
renda.

5318 So. Ashland Avė.

PARDAVlMTJ^saliunas, biznis iš
dirbtas per 15 metų. Visokių tautų 
apgyventoj kolonijoj. Geriausia kam
pas apielinkėj. Priežastį pardavimo 
patiršit ant vietos.

1 E. 103 St., 
Roseland, III.

Phone Pullman 7887

PARDAVIMUI saliunas sena 
ir gerai išdirbta vieta kur gerai 
biznis yra daromas. Priežastis 
pardavimo savininko liga. Kreip 
kitės, 3259 So. Union Avė.

‘ PARDAVIMUI saliunas tirš
tai apgyventoj lietuvių apielin
kėj. Biznis išdirbtas per 20 mė
tų. Priežastis pardavimo turiu 
du bizniu. Nepraleiskit geros 
progos. 3347 So. Morgan St.



PARDAVIMUI
PARDAVIMU! bučemė ir gro 

sėmė, senas ir išdirbtas biznis. 
Nupirksit už prieinamą kainą. 
Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Kreipkitės

3140 Wallace St

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Geros elektros maši
nos. Krautuvė ir vienas kamba
rys ant pagyvenimo. Renda $5. 
Parduosiu už $200. Atsišaukite: 

3982 Rockwell St.

PARDAVIMUI saliunas, geriausioj 
ir seniausioj vietoj; biznis labai ge

rai eina; esu priverstas parduoti į 
trumpą laiką. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai.

> Atsišaukite:
3428 S. Halsted St.

PĄltDAVIMUI grosernė vie
na iš geriausių arba mainysiu 
ant mažo namo. Parduosiu la
bai pigiai, nes turiu išvažiuoti 
ant farmų. Kreipkitės

737 W. 344h St.

RETAI atsitinkama proga dėl 
k epe j o. Parduodu keptuvę Bri
ghton Parke, iš priežasties ap- 
leidi&o miesto. Parduosiu už 
jūsų geriausi pasiūlymą. Atsi
šaukite: 3008 Pershing Road.

PARSIDUODA 1-os klesos 
. ZUničernė ir grosernė, turiu 

parduoti greitai ir (odei leisiu 
pigiai. Priežastis pardavimo 
savininkas turi apleisti Chica- 
gą. Lafayette 0274 apielinke 
Brighton Parke

PARDAVIMUI bučemė. ra 
kandai-jrengimai gali Lut iš 
kraustyti. Parduodu iš prieiki- 
sties ligos. 3559 W. 59th SI. 
Wentworth 7552.

PARDUOSIU u;
tx o c 11 ui v* n

rtu smulki 
didele mol
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1-ourn
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r.ia-
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Av-
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; - rae- 

b Utims

? 0397 
už teisingų ulymij.

Parsiduoda čeverykų taisy-’ 
mo šapa, labai pigiai. 
1145 So. 50 Av?.

Savininką galima
vakaro nuo 7 valandų, v •

Cicero, TU 
i na i vi i kas

Turiu parduoti savo bučernę 
ir grošernę, nes apleidžiu mie 
stą. Pigi renda ir ilgas lysaš. 
Randasi geroj vietoj (transfer 
corner).. Atsi^aukitė greit.

154, West 59-th St.

PARDAVI
PARDAVIMUI šąliRft 

vietoj, biznis išdirbtas, 
pigiai, nes nesutinkame 
riais.

Atsišaukite
2551 Emerald Avi.

i, Geroj 
Parduosiu 
su partne-

PARDAVIMUI minkptų gėri
mų krautuvė, geroj viėtoj, 
nis išdirbtas. v

1721 So. Halsted St.
Tel. Canal 5424

biz-

PARDUOSIU pigiai arba išnuo- 
inuosiu puikių vietą dėl bučernės.

Atsišaukite:
6002 S. Peoria Str.

Englexvood 9005

Player Pianas Price & Teeple 
išdirbystės, vertas $900.00 par
siduoda už $450.00 su benčiu 
ir rollemis.

3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI —
Įvairių daiktų krautuvė.

Phone Lafayette 7484

PARDAVIMUI specialiai pa
darytas Everett pianas. Taip 
kaip naujas. Labai pigiai. Taip
gi duosime muzikos volelių ir 
benčiukų. L.' I. Phelps, 5110 
Wootilawn A v., 3 a. Midway 1151

PARDAVIMUI saliunas 4 
ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo nesutikimas iiartne- 
rių. Kreipkitės

• 3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir sal 
didnhj krautuvė. Gerojivietoj ir 
gerą bizni galima daryti. įlu- 
iiiukait už prieinamą kainą.

KAMBARIŲ puikus rakandai tu 
irduoti tuojau. 5 
rior setą.;, valgo 
miegamo knmba 
to.u I kerpėtas ir ;dįdėlis 
ringsu fonografas su n 
•;-įkas sviriu už $89H T 

i ?■ dalimis, Vi ’ 
Ateikite tuojau ii 
br ly.uuuu Rezider 

1932 So. Kcdzio Avė

i kambario

i
<Ivi- 

ckor- 
■'vi;'"’ 
kaip 

nepraleis-

uL l G kambarių rakan- 
jji. Valur ir oda dehg- 
setas. Riešuto medžio 
.-bario setas, 2 miegamo 
:?j. tornęvafas, pastato- 

bai pi-

gražus parioro f 
•> ir miegamo ka- 
cio setai, fonegr 
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automobiliui 
e! 4 sėdinią 
o pmulymo 

pini-ikalingi
i tcalij.

I tron Avė. 2 f!

T pigiai * Pack 
j. ras, 7 pasaživ-

PARSIDUODA automobilius 1922 
>r- 4 cilpndirių 5 pasažieni toto’ing, 

r-ainysių ant prastesnio karo. 
į;ad til: gaučiau kiek priedo, ne» trum
pu lailru reikia man pirdgų. Matyti 
galima vakarais ir nedėldien’ais, Piiv 
ir s Ir bos užpalcal v-, 

2923 Emė-ald Avė.

PARDAVIMUI automobilius, Kan- 
rental 6 dlideriu 5 sedinių, arba 
ainysiu ąnt Fordo. Kam reikalin- 
:s kreipkitės vakarais po 6, subatė
le po pietų, nedėliojo -visą dieną, 2 
bos frontas.

920 W. 35th PI.

PARSIDUODA 4 
•lai Jardan 7 pass turing 
Crander 7 pass Sodan 
Jeffery 7 pass Turing

automobi- 
1921 
1921 
1917

Ford 5 pass Touring 1920. Vi
si išrodo ir yra labai geram 
padej’ine ir geri lajeriai; par
duosiu už teisingą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis pasi
baigė garage lysas ir tas ‘ma
ne verčia išparduot viską taip 
greit, kaip galima. Lietuviai 
nepraleiskite šios 
tik šiandie ji yra. Kas 
tas laimės. J.. Vilimas,

nes
tik šiandie ji yra. Kas pirmas 
tas laimes. J.. Vilimas, 1543 W 
46 St. Tel. Boulevard 2282.

AUTOMOBILIAI
BUICK AUTOMOBILIUS, Lemo- 

zinas 191(9 metų, tiktai. Del veselių 
pagrabų ir krikštynų. Geras dėl 
biznio, šitas karas man perdidelis, 
ųiainysiu ant mažesnio automobi- 
liaus arba už cash $625.00. Geras 
mechaniškame padėjimė.

4231 SoS. Talman Avė

MAXWELL, MAŽAS, 5 PASAžIE- 
rių 1921 mėty j nauji roberiai. Ge
rame mechaniniame padėjime; ma
žai važinėtas. Tiktai dėl mažos 
šeimynos. Kaina tiktai $325.00.

Atsišaukite:
3020 W. 42-nd St , 

Prieš Brighton Park Teatrą

dėl mažos

PARDAVIMUI automobilius, pi
giai, Muxwell, 1920 m. vasarinis ka
ras, 5 sėdynių. Turiu greitai par
duoti, nes apleidžiu miestą. Atsi
šaukite nuo 1 iki 6 po lietų. Nede- 
lioj nuo 9 iki 3 po pie .

8256 Lemoyne Ipt.
2 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI automobilius. 
Automobilius mažas 5 pasažierų 
parduosiu už $65, gerame padė
jime. ;

Tel. Lafayette 1355
įj.į.įiii, J__ L—-—JĮjjj__

NAMAI-2EME
SUSTOK, SKAITYK.

8 fletai muro naujus namas, 
kampas, 1 po 5 kaiiibarius, 1 
po 4 kambarius vėliausios ma
dos įtaisymai, puikioje vietoje, 
piclvakarinėj daly įmesto. Pre
kė $28500; yra vei’tas $35000. 
Klausk >G. Zekas.

2 fletai naujas muro namas 
Sun Porinus po 5 kambarius, 
vėliausios mados įtaisymai. Pre
kė $9800.
! 2 fletai muro naująs namas, 
aun poriars, 5 ir 
karštu vandeniu 
vėliai irn or. m ado s 
$1161X). Klausi; t ’

2 fletai medini
5 kami/ariu

6 kani'bariai 
apšiklhmaiy 

įtaisymai; 
?>kas.
ųamas p c

I'Electric iiuuuiy
2 karinus. IVe- 

’lausk C. Zekas.
United Land & Inyespwnt Go. 

U54 So. Wcste4n Avė.

timos turi būt greit 
parduotos

.b didšiausiO'i ; lie

d

u-v. t
s už $10.P/K)
Klauskit: j
IX AndVckiis

Mtu po 6-C
:Uj ’.X) J. fla-

,’rius, h.mediniai po J flatą po 
kambarius.
Rezidencijų lotu nu<Į) $850 ild 
■r7. Rtcnio lotu nuo $800 i» ’ 
500. Marquette Pąnko apie- 
■J<ėjė, arti vienuolnilo, tyram 

ore, nepraleiskit progos, pasanau- 
dokit, bargenas ir g^ra apie- 
linkė.

6837 So./Washtenatv Avė.

<)

brightonparkiečiv ATYDON,

2 flatų mūrinis namas,i 4—ė kam
barių .ir 6 kambarių prie Mozart 
tarpe; 45. St. ir 46 St. Fraacisco. 
tarpe 45 ir 47 St. Prie Richmona 
tarpe Albanrm?foy St. Taipgi 4 
flatų niurhns, 2 flatai po 6 kamba- 
rhis ir 2K-4 kambarių patui ant 
kumno ■’llfdyhir 44 St.

FRAm W0ZNIAK 
270»sAV. 47th Stį, 

Phone Lafayette 4607

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI . namas Fox Lake.

Jll. Arti ežjero, u 
lotas 100x200. Parduosiu pigiai 
ba išrendavosiu.

MARTIN ROBIS, 
6148 Wabash Avė. 

Tel. Hyde Park 0005

o, 6 kambariai, skiepas, 
Parduosiu pigiai ar-

FARMA
. Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertės.. žemės yra 72 Ys ak
rų — 45 akrai dirbamos, o likusi gera 
ganykla ir gražus miškas. Budinkai 
yra visi nauji, neseniai būdavot!, su 
gyvuliais iiGrisoms mašinoms.
yra prie didelio ežero — prie didelio 
kelio % mylios nuo mokyklos — 2 
mylios nuo gražaus miestelio. Lietu
vių apgyventa vieta. Kas norit pla
tesnių žinių, ątsišaukit prie paties sa
vininko.

Box 251,
S. KASPER, 

Eagle River, Wis.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
bučerne ir groserne. Namas mūrinis, 
ant kampo, 5 mėnesiai kaip statytas. 
Randasi Brighton Parke. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo ar loto. Par. 
davimo priežastis partnerhj nesutiki
mas. Atsišaukit pas savininką.

4359 So. Campbell Avė.
----- ----------------------- —--------- <------

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių fraine namas prie 6114 

So. Kildare Avė. luotas 60x125. Kai
na $3950. Tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais.

Savininkas
Room 304

10 N. Clark St.

PARDAVIMUI kampin’s namas, 
mūrinis, medžiais apsvadintas, gra
žioj vietoj South Sideje, 2 flatai, po fi 
kambarius, aržuolu baigtas, elektra, 
gasas, cemento- skiepas, du boileriai, 
garadžius 2 mašinų.

Savininkas,
5701 So. Ada St.

DIDELIS KAMPINIS GARADŽIUS 
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

AMT NAMO.
Garadžius randasi geroj biznio vie

toj ir yra statytas ant dviejų didelių 
kampo lotų; biznis vra išdirbtas ir 
daro didelį biznį. Kas norėtumėt 
pirkti ar tai mainyti' ant nąn.n kreip
kitės diena, ar vakarais- pas

JCSĖPH YUSHKEV7ITZ,
in.

DIDELI NAMŲ BARCENAI
Pardavimui 4 pagyvenimų muro n.a- 

mas su štymu šildomas; 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 po 4 kambarius; na
mas -antri metai statytas pagal nau 
je-s mado?; namas randasi netoli vie- 
;>uoly’no, labai. gražioj vietoj; kaina 
$23,000; nereikia visų pinigų.

Pardavimui puikus muro namas 2 
augštų po 4 ir 5 puikiu ; kambarius; 
pirmas fletasi fųrnasu šildomas; vis
kas pagal naujos madas; namas ran
dasi puse bloko nuo MeKinley parku; 
kaina $7,500, yra niorgieir.iis $4,000 
ant to namo; freikia įnešti tik $3,500._

Pardavimui beveik naĮujas1 m-edinis 
2 pngyveiiimų: lųnuasi Brigton 

apie linkėję; kaina
namas
parko lietuviu 
$1.000.

Pardavimui ' 
kambarių mūri 
prieš ka ;ę paga

eno pagyvenimo ; 
atyta: 
su vinan jc

i «
nu m:
Nori

B EI<

...• -;nu 
r\ n

’l A V •

mba rių 
mi, 2 pe 
Atsi?at9

ciu ir laih
Ina $4,1'00.

au S va ko rin is ka pina s 
xi ciuF’št'u

uidami.8 kambariai 2
ildomi., 4-4 kambarių

pądų i rytu,'

nbariu

Ilatii nam 
2 furna 

/.o pndu nuo ’cveitorio.

uabii
-i n?.! t’ tenai

R1CHAKD KEARNEY & CO..
V/. 4Uh p]./ Tc\ Pou’evarcl 6

RK PARGENĄS
1 pagyvenirmĮ po 6

i s visų pusių;'

>o r.os makoti 
,-iai už $10,090

Parduodu ląbai p 
Atsišaukite -tuojau! 

Ashland Avė.
Klauskit L. Janisz

PARDAVIMUI 2 lotai, 25x125, Ar
go addition, kainą $200. 1 lotąs, 25x 
125, prie Springfield, netoli Chicago 
Avė. 1 lotas, 55x160, prie 55th St. ne
toli Spauldi.ng.

C. A. ANDERSON, 
4060 Oakenwald Avė. 
Phonb Oakland 5015

PAAUKOSIU 2U> akro daržovių 
formą netoli Oak Forest, 5 kamba
rių namas, barni, virŠtininkas vištos 
ir antįs, lengvais išmokėjimais. Taip
gi 7 kambarių namą $u 4 lotais, 3 
blokai nuo Oak Forest' stoties. W. 
Dexheimer Oak Forest, UI., arba 6 

į W. Onario St., Chicago.

mūriniaiSPECIALUS BARGENAS ■ aivmv t -i
1H» augštų cotta<e su ^ža deH- naW Rd viena f lėta. Kampi 

katesen krautuvo-arlm vieną "■* ' •
mą. 4 kambariai apačių 
tai. w Turi būti parduot 
gera 'priežastis. Gasas,

nax itjiaį namai parduosiu pigiai, 
a ’tnpjfu" I nes'ėsti pri verstas greitai par- 

„. , elektra ir
tt. Kuiną $3,200, už krautuvę «200. IX’ -o Oi

duoti. Klauskite Tol. Republic 
5976

NAMAl-ZEMĖ
PARDAVIMUI, namas dviejų 

Augštų 3 po penkis, vienas 4 ir 
ir 1 penki kambariai. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite

1701 So. Jefferson St.

FARMOS IR NAMAI
Turim labai gražių farmų mainyti 

ant namų, kurie tfnanot majnyti na
mus ant formos arba pigiaifpirkti už 
cash. Greičiausiai kreipkitės pas mu
mis, nes pritaikinsim įums^ farmą pi
giai ir gerai, netoli Chicagos miesto, 
arba kitose valstijpse.

C. P.iSUROMSKIS 
3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

KAM REIKALINGA FARMA
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertes. 60 akrų žemės, 45 
dirbamos, 15 ganyklos su mišku, vi
sos naujos triobos, taipgi ir,kiti įtai
symai katrie prie žemės dirbimo rei
kalingi. 3 arkliai, 10 karvių, 16. kiau
lių, 60 vištų, 7 antys. Randas 23 
mylios nuo Chicagos? Kreipkitės 
ypatiškai arba per laišką.
J. SM. ARCHER ROAD EAST FARM 

Box 2 Lemont, III.

KAMPAS 46 ir Halsted St., 25 
pėdų, pataisytas, 2 augštų, su 
skiepu, mūrinis namas, 2 karų 
garadžius, tinka dėl mažos dirb
tuves arba kavos šapos arba pa
vienių kambarių gyventojų. Kai
na $13,350, išmokėjimais.

Phone Wentworth 4325.
Atsišaukite po 6 vai. vakare

DIDŽIAUSIA S BARGENAS 
BRIGHTON PARKE, 

muro namas, 
is, augštas 
r kiti paranku- 

garadžiųs 2 
gerą nuošim- 

duoda už $8,500 arba pigiau; 
3,000 cash guli paimti, arba 
iu: likusias icaip rendą; prie- 
irdavimo labai svarbi; r 
o bargeuo; kasi pirmesn

Parsiduoda naujas : 
4-4 didelius kambariu 
jnentvotas skiepas, i 
mai vėliausios? mado 
mašinomis; namas neša

po 
ci-

t iy.a:
le.i 
laimes.

K/einkit-čr
LUCAS

Phone I .vfayette 5107

IURGENAS
Parsiduoda 4 Hitų nm.ro na

mas su augš'tu belzmeuhi už 
$6,000 ant išmokėjimo arba 
ant išmainymo. Kreipkitės:

331 <So. Halsted St.

TOWN OF LAKE BARGENAS
6 l'T.-.VrjJ namas, n&toli 4(j 

St. i r Hermi Inge Avė. Namas 
tiesiog atiduodamas kaina tik

i
KONTOAVT, 

1R12 W. 46-Lh SI.

U'k- u šildo: 
3 lovio: cl<n

s'on Avė.

GARADŽIL

50 autpraobi
parduos

anda^i a 
dnmkas

nau-

VTMUI

ai o i nuo n y- 
a.- bJoi.io 
16-18 W

C. P. SUROMSKIS

Tel. Be

v
auiMis ".;uy
cr.iaėio rak

95tl

tuv-?, boJių a-le, a; :3ono vasariu) ■ 
iš ir Itajinbariai gyvenimui, gere 
^portacifo, p'vjdv.osin pigiai nl

. Atsišaukite 2/-B.,,oadway, Mel- 
Park, Jll. Tel. Melrose Perk 624.

$1850-$650 pinigais, $12 Į mė
nesį, 40 akru žemės, 5 kamb. 
namas ,2 baimės, netoli Kalama- 
zoo, Mich. Pigiai, nes man reikia 
tuojau pinigų* Busch, 1625 
W. 15 St, Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinis namas su suliųnu. 6 kambariai 
prie salluna, 5 ant viršaus saliund. 
ElaSctrika ir skiepas. Ant 
2 pragyvenimų po 
nysiu ant pr-ahat 

.T. .RTT

po 4 kambarius. Mai- 
4t namo. Savininkas 
UDRECKIS, 
W. 35tFi PI.

KAS

NAMAI-2EME
KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, faunas, bučemes, 
grosernes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį namą iš
mokėję, galiu tamstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučemės, 

grosernės, automobilius mainau ant 
namų. Dar kas ieškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

pasiskyrimui visose Chicagos daly
se. Pas mane greitas, teisingas pa
tarnavimas.

„ Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo
9 ligi 1 valandos po pietų.

808 W. 33-rd Place, netoli Habted St.
Tel. Boulevard 1550

AUBURN PARK DIDELIS 
BARGENAS.

2 aukštų namas 4—5 kambarių, 
cementuotas beizmentas su garu 
(steam,) apšildomas, elektra, ga- 
sas, maudynės ir aržuolo trimin- 
gai, namas geram padėjimo, ir ga
radžius dėl 2 karų kampinis lotas, 
rendos neša $1,200 — kaina tik 
$7,500, {mokėjimas $2,500.

NEPAPRASTAS BARGENAS.

8 fialų kampinis muro namas 
metų senumo 6 po 4 kambarius 
2 po 6-sii garu (steam) apšildomas, 
S. P. ir šiaip viskas naujausiais

6 
ir

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 

2 pagyvenimų po 5 k&ąibarius su 
beizmentu ant loto ir pusės staty
tas. Namas randasi Brighton Park. 
Parduosiu pigiai, tik už 7,500. 
įmokėti reikia 2,500, o likusieji liks 
ant išmokėjimo.

Didelis bargenas- '2 aukštų po 6 
kambarius ant 2 lotų statytas, ga
radžius 3 automobiliams. Kaina 
6,000. įmokėti 2,500. įNamas ran
dasi ant 63 st. ir Kedzie Avė.

Kreipkitės pas
JOSEF BRUŽAS 

3122 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

5 kambarių cottage, elektra, ga- 
sas, vanduo, suros, šaligatviai ir 
gatvė apmokėti. Bargenas. Kaina 
$2650, $1,000 pinigais įmokėti. Tai
pgi 2 flatų, 5-5 kambarių, gerame 
stovyje, beizmentas, vanduo, suros, 
šalygatviai ir gatvė ir išmokėti. 
Geroj apielinkėj' ir geras bargenas. 
Kaina $4500, $1,000 pinigais įmo
kėti. Veikite tuojau.

Atsišaukite: "’Vz
J. tf. ZETORT and CO.

4400 So. Kedzie Avė
RT and ,CO. r i • a ’

PARDUODU ARBA MAINAU ant 
ūkės muro namą ant cimentinių 
postų, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius yra aukšti viškai. Mainysiu 
ant mažos ūkės apie 70 akrų že
mės, kad butų ne labai toli nuo 
Chicagos.

J. KOSZIS
548 W. 32 St. Chicago III

įtaisymais, lotas .42x125 
$6,246 bus pakelta iki 
kaina tiktai $35,090 su 
$15,000.

Ji' šiaip turime didelį 
mą didelių, ir mažų nai

—, remia 
,$7,400 — 
įmokčjimu

pasirinld- 
v- 

AUBl'RNTARK REALTY 
Mickevičė

7925 So. Halsted Si. 
Tek Vince n nes 7400

PARDAVIMUI moderniškas 5 kam
barių bungalovv, kaip naujas, garu šil
domas, elektra, 3 blokai nug, Chicago 
Hmit, Greenwood Park, didelis lotas, 
$700 įmokėti, po $30 į mėnesį, lietu
viu kolonijoj.

M. DONNELLEY, 
5652 Princeton Avė.

CO.

DIDELIS BARGENAS 
ANT WEST SIDES.

Parsiduoda muro namn 
su grosono 4 ka^m; 
riai pragyveniurm iš. užpc 
kalio .ir 2 flatai; viršum įi- 
5 kambarius, ?r .ištaisyta 
si Pars'duuT
uaiD as su. vien terdu u 
$11*,500. Turj būt p^rdne
tas i trumpa la:ka.

i KUCHIIO
2221 W. 22vid

’ narni ■

Ava. i . ;po ir t!
ums

puse
im 

to- i 
. dm

e -r e r

2947 
iu-b'd fro-hh’.s

PAl

. Dus

U
rais. 

Kaziausk; 
ilcfigd, UI

P. įKLto/yV.' s. Ud pigiai, 
toj, lotas, ir ganulžiu 
.e j u ikarų. (Randasi, 
■th and Fairi'ield -(Ave.

Parke. Atsišaukite. i

PARDAVIMUI Namas ant švie
žio oro visados 4 kambarių, 7 
pėdų aukščio beismęntas 4 lotai 4 
obelis garadžius 2 dideli porčiai, 7 
minutės ligi karų nueiti.

Kreipkitės: ■
11328 Troy Avė. Mt Greenw<ood, UI

MOKYKLOS
VA I ,ENTJNftS DRESBMAKING 

COLLEGK
2<07 V/eit Madįzon Street

Seeley 1643
Kirpimui.’, dtozfininjmas, aiuvi-

• .ak’. dUBąsųaking ir pattem ma-
Bunlui ir namų dėvėjimui.

fi.t xakaxais klesoą* Spe- 
ci dis niurni kbrsaa moterims ir 

rymoms, a^sineškit audeklą, «,u- 
jnipčb ir pąsidary.ti sju
drungnas,

Hizmo ir namų kur«ąu skrybėlių 
pj',.įjy| amį KrsirikitėH, rašykit, 
.n •:». fęfo'cnuo>it klausdamoM in- 
»o t įr t’.c/pį,

P?.tek, * pirudnmkl.

. t ab ū žiu - ? yh c ė jai t- i j* Siuvė j ai • už
dirba -.dideles iaĮgn?. Mes- duodame 
prąl'.tingas pamokas • Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

t e rims Drabužius K ’^pti ir Siūti, taip
gi prosįnti, -kišeniuš daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis • maši- 
nonus, ; • 4 . y./,.; .

Acpikite i musų šapą kokiu nebūk 
c . oš hitu ar vakare. Mes parody- 

kaip męs. galim, jus išmokyti 
o :::tlię!:arf.u nuo durbo laiku, ku- 
jųe visuomet uždirbsite gerą al

gų- J '
Speciaiė toksa bus suteikta jums 

Šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savimh :

THE MAOTER CUTTING AND
' TAILORING school
N. State St., Kampas Lake SU

4 lubos, Cincagp.
Toy. F. IC>jsji<if>’r,a.

3108 Ša. Halsted St., i

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 aukštų rezidencija 
bizniavo namo South SaidSj

Klauskit
Tel. Boulevard 0019

ant

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi' 
me keletą namų mainymui anl 
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
parduoti, P. A. Mažeika, 1377 
Ę. 57th St., Chidago, III.

KAS GAUS ŠI BARGENĄ. Parda
vimui arba mainymui i miesto na
rna 120 akrų farma. Randasi žino
moj Red.'Lake baseine, Wasklsh, 
Mfane.ątota, 6 mylios nuo mieste
lio. Naujas framo namas, 6. kam
barin, namas 24x38. Stuboj vanduo 
didelis porčįuš. Nauji! f varno bar- 

0 karvių, padargams na- 
iniijipinkas, 2 karvės, 2 

šieno vežikas ir 
įprie mokyklos, geroj 

” . imw—Red La- 
Ijf k Savininkas 

sužeistas ir negali daugiau dirbti. 
Paimsiu namų arbatpinigais. $6,000, 
viena trečdali. Busiu čia iki 15 d. 
gegužės. Savininkas Chas, Kralo- 
frhviL 11809 S. Laflin St.-, namie po 
6 vai. arba AVaskish, Mipn.

mukas.
vištos, vežimą 
kili įrankiai, i_ 
ItaiminyslCi, 1 mylia 
ke, upė bėga pro šal

.Mpkinaiųąt Angių ir I/etuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, TypewriJng, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Vaisi. Istorijos,- Abelnos Istorijos, 
Geografijos. Politinės Ekonomi
jas'., 'Pilietybes,- Dąih’ašystSs, Gra
matikos, literatūros, Retorikos,

RETAS ATSITIKIMAS ' i 
pečium ■
Parko,1 

patogu- 
$7,000 j metus, .
..I___ s prapertes J Etimatcgijos, Oratolystės.

: g Klesos dienomis ir vakarais.

NĄMA.S 15 pagyvenimų 
ildomas, prie Ilumboklt 
’ektra vanos ir visi kiti 
dai rendos r.exa I . ' 
iainysijnė ant bizniavas 
ubą už ninigus.
Atsišaukite

2015
Abromovicz

Obe v S t

PARDAVIMUI BARGENAS. Gera 
ijposerno ir- bųčernš Brighton Par
ke. Pardavimui 6 fintų, mūrinis ’:'.- 
mas, 5—t kambariu ir sdn marlor, 
ąaru ri’doma, geros įplaukos, 6000 
So. Sawyer Avo. A

Pardavimui 
mas, krautuvė 
mas fialas, 5 
deniu šildoma 
'■v, prie 46 5 
Liinkoin 
duoti, ‘ .

Pardavimui 2 augštų f raine 
namas, 4—4 kambarių, gesas. elek
tra, randasi tarpe 43 ir 44 Sts.

2 augštų mūrinis namas, ant kani 
po, 6—6 kambarių. karštu vande
niu šildomas, garadžius dėl 2 karu, 
Brighton Parke. Kaina $17,000. r

•. n., - .‘..i R.V ./lV
$20 Inst/uį-cpos $25

jto' j, Ai ti g'P'4 oerhą, tad ateik 
b- •pftiim'ątyk s<i mumis, Mokiname 
*. miiuot ir raiisyt irraktiškiąusiu hudv

.k»o išdirbinio automobiliu®. Lais- 
:dr.g ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL u F MOTOR1NG 

1007 ’MadUon St
2 augšlų mūrinis na 
ir 2 kambariai, pir 

kambariai ši!iu va n 
garadžius dėl 6 ka 

t. tarpe Donore ii 
St. Savininkas turi par 

Kaina $12,500

FRANK WOZNIAK 
2703 W. 47-th St., 
Lafayette* 4607

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų ; visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 0:30. 
Nedčldioniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašyta*.
3801 So. Haįsted St„ Odcago. 
(kampas 33-$dis 2-rflb lubos)’

IMPERFECT IN ORilGI


