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Anglija slepia no 
tą Rusijai

Prancūzai buvo sulaikė 
Amerikos laivą.

Vėl grasia gatvekariŲ dar 
bininky streikas ’

Ir senatorius pirkdavosi 
kalinius

Bet vėliaus j| paliuosavo.

Sustabdė eksportą
Kruppas nuteistas 

kalėjiman
Francija jau norinti pasiūlymų
Anglijos valdžia neskelbia 

notos Rusijai
Nė atstovų butas neįstengia iš

gauti iš ministerijos kokią 
notą pasiųsta Rusijai.

Už- 
pa-

LONDONAS, geg. 8.— 
sienio reikalų ministerio 
gelbininkas Ronald McNeil 
pranešė atstovų butui, kad 
Anglijos nota Rusijai jau ta
po pasiųsta Maskvon. Tečiaus 
parlamento nariai negalėjo iš
gauti iš McNeil kokia yra ta 
nota ir kokis yra jos turinis. 
Jis davė suprasti parlamentui, 
kad gal sekamą savaitę jas ga
lės ir daugiau pasakyta apie 
tą notą.

Neaficialinėmis žiniomis, 
ta Anglijos nota yrą, aštrus 
protestas prieš nemandagu pa
sielgimą su Anglijos protestu 
aroivyskuĮpio| . ‘Cepitiak byloje. 
Ta|ipjau protestuojama prieš 
užgriebimą Anglijos laivo ir 
prieš- netinkamą elgimąsi su 
Anglijos agentu Maskvoje.

McNeil sakė, kad jis mano, 
jog Rusijos justicijos ministe
rija rengiasi ^anaikįaili nuo
sprendį prieš laivo kapitoną 
ir įgulą ir daroma prirengimų 
įgulą sugrąžinti namo. Jis ne
turįs žinių apie kapitoną, bet 
manąs, kad kapitonas vis dar 
tebėra sulaikytas.

Anglijos komunistei sukru
to veikti. Jie išleido manifes
tą, kuriame jie šaukia tverti 
“veikimo tarybas,” tikslu ne
prileisti uždaryti Rusijos pre
kybos delegacijos Londone 
raštinę. Manifestas sako, kad 
tokis žygis butų pirmas žings
nis prie karo.

—r
direktoriai liko nuteisti 20 me
tų kalėjiman, o dar vienas di
rektorius 10 metų kalėjiman. 
Taipjau jie turės užsimokėti 
po 100,000,000 markių pabau
dos kiekvienas. Juos teisė karo 
teismas sąryšy su franeuzų 
nušovimu 15 darbininkų Kru
ppo dirbtuvėse.

Du dirbtuvės manažeriai li
ko nuteisti 20 metų kalėjiman 
kiekvienas ir užsimokėti po 
100,000,000 markių pabaudos. 
Vieno departamento superiten- 
dentas nuteistas 10 metų kalė
jiman, o darbininkų tarybos 
narys Mueller šešiems mėne
siams. Tris darbininkus, ku
riuos kaltinta pavogime moto- 
rciklčtes, nuteista nuo 2 iki 6 
mėn. kalėjiman.

Kruppą, dirf&torius ir virši
ninkus kaltinta tame, kad jie 
vedė propagandą prieš vokie
čius, kad jie ramiai žiurėjo 
per langą i susirinkusią minią, 
nieko nedarydami jos nurami
nimui ir kad jie nesustabdė 
dirbtuvių švilpimų švilpimą, 
kuris sušaukė darbininkus prie 
vartų, kad neįleidus franeuzų 
į dirbtuvę.

Francija jau nori naujų 
Vokietijos pasiūlymų.

žiūrinti per langą ir laukianti, 
sako valdininkai.

Rusija sustabdė eksportą 
į Angliją

MASKVA, geg. 8.— Iš Pet
rogrado pranešama, kad visas 
eksportas į Angliją tapo su

stabdytas. Matoanai tai padalė 
valdžia, nes yra žinių, kad 
Anglija išsiuntė Rusijai notą, 
kuri gali privesti prie nutrau
kimo ryšių.

Kruppas nuteistas 15 mėty 
kalėjiman

Kiti Kruppo direktoriai 
daug kitą dirbtuvių viršinin
kų irgi nuteista kalėjiman ir 
užsimokėti dideles pabaudas.

iir

PARYŽIUS, geg. 8.— Fran
cijos oficiaKniuose rateliuose 
tvirtinama, kad Francijos at
sakymas į Vokietijos pasiūly
mus netik kad neuždaro du
rų tolimesniems su sirajši n ėji
mams, bet stačiai yra pakvie
timas Vokietijai paduoti nau
jus rimtus pasiūlymus. Tvirti
nama, kad dabar Francija no
ri taikintis. “Ji žiuri per lan
gą, daboja ir laukia.” Tokis 
esąs Fiancijos nusistatymas.

Apgailauja Francijos 
skubumą.

LONDONAS, geg. 8. — Iž
do kancleris Bahvin pareiškė 
atstovų bute, kad valdžia ap
gailauja Francijos ir Belgijos 
pa^iskubinimą atsakyti į Vo
kietijos kontribucijos pasiūly
mus. Anglija mananti neužil
go pasiųsti savo atskirą atsa
kymą Vokietijai. Jis turįs prie
žasties manyti, kad ir Italija 
pritaria Anglijos nusistatymui 
ir galbūt laikysis tokios pat 
procedūros.

Anglija 
Franci j ai ir 
talkininkai
tų Vokietijos pasiūlymus ir 
duotų bendrą atsakymą, bet 
Francija tokį Anglijos siūly
mą atmeti.

buvo pasiūliusi 
Belgijai, kad visi 
bendrai apsvarsty-
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Reikalauja paliuosavimo

WERDEN, gegužės 8. — 
Baronas Krupp von Bohlen, 
prezidentas Ęruppo dirbtuvių, 
liko nuteistas 15 metų kalėji
man ir užsimokėti 100,000,000 
markių pabaudos Kiti du Kru
ppo direktoriai, Harfrvig ir 
Oesterlen taipjau tapo nuteis
ti 15 metų kalėjimam Kiti du

Nušovė savo pačią.
CHICAGO. John Soda, 

1633 W. 38 St., nušovė savo 
pačią ir paskui pats bandė nu
sišauti. Jis irgi galbūt mirs.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
8.— Francijos vyriausias ko- 
misionieriu^ pareiškė šiandie, 
kad Amerikos laivui Elianne, 
jturiani neleista iškrauti pre
kes Merginoj, liko leista su
grįsti į Smyrną. To laivo su
ėmimas kuone pagimdė Fran
ci jos-Amcirikois incidento, ka
dangi laivas vežė netik karo 
medžiagą, liet taipjau turėjo 
ir automobilių.

Kada gauta žinią apie to lai
vo suėmimą, Amerikos admi
rolas Bristol tuojaus pasiuntė 
į Mersįną du torpediniu laivu 
ištirti incidentą. Amerikos am
basados -nuomone, Francija 
neturėjo teisės pakliudyti tam 
laivui iškrauti prekes, nes 
Francija nekariauja su Turki
ja ir pati, kSada pardavinėjo 
ginklus turkalms, nepripažino 
teisės graikams kratyti Fran
cijos laivus, nes neutralihes 
šalys galinčios pardavinėti 
ginklus ir amuniciją abiems 
pusėms. Delei to Amerikos am
basada nutarė taikytis nusis
tatymo, kad Amerikos biznie
riai gali pardavinėti turkams 
ką tik jie nori, nežiūrint ar- tai 
butų karo medžiagą,1 ar ne.

Paliuosavus laivą franeuzai 
skaito incidentų užbaigtą, nors 
vjeikliausiia - bus pareikalauta, 
kad laivui nebūtų kliudoma iš
krauti prekes Mersinoj.

Franeuzai tai padarė iš bai
mės dėl tuękų^kppcęntmvimo 
kariuoinenės ’ palei SyTijofe rii- 
bežių. Kasdie į Mersiną atplau
kia neutraldiiių šalių laivai, 
kurie> atgabena daug turkų iš 
Anatolijos. Jie yra demobilu 
zuoti kareiviai ir jų tai Fran
cija ir bijoši. Todėl franeuzai 
taip ir daboja laivus ir siun
čia dar daugiau karinių laivų, 
kad uždėjus ant svetimų šalių 
laivų dar aštresnę kontrolę.

Darbininkai reikalauja pakelti 
algą, bet kompanija reikala
vimu atmenanti.

------—- ---- H
CHICAGO. -hp Chicagos gat- 

vekarių darbininkai - motor- 
manai ir . konduktoriai — pa
darė pirmą žingsnį,, kurio vėl 
gali privesti prie gaitvėkiarių 
darbininkų streso. Jie užva
kar savoj svetchnėj, Ashland 
Bvd. Auditoriumi, susirinkime 
vįienbalsiai nuitarč pariukalau- 
ti pakelti algas po 19c. į valan
dą. Tas reikamvimas gal dar 
šiandie bus įteiktas kompani
jai. Darbininkei reikalaujta 
atsteigti senąją?algą, kuri bu
vo nukapota pelitais metais.

Be to darbinftikai nutarė 
reikalauti vienos dienos savai
tėje poilsio ir panaikinimo vie- 

IVekarių, ku-

9 senatoriaus nupirktieji 
niai mirė. Du kaliniai 
nušauti, kad negalėtų 
dyti.

kali- 
liko 
liu-

WAiSiHINGTON, gegužės 8. 
— Visų šalių ambasadorių ta
ryba Pekine nutarė tuojaus pa
reikalauti iš Chinijos valdžios, 
kad ji griebtųsi visų 
mon ių pa 1 i uo'sa viunui
šalių, kuriuos suėmė banditai. 
Galbūt ant ChinijcJK bus ūž
ta ir pabauda.

Latvių Socialdemokra
tų Partijos su važi a- 

vimas.

prieino- 
svetim-

Italai žudo arabus
---------;

200 Tripoli sukilėlių užmušta 
italų.

RYMAS, gegužės 8. — Sa
vo paskiausiame veikime italai 
Tripoli užmušė 200 sukilėlių, 
sako oficialdnis I pranešimas. 
Italai užėmė vieną miestelį, ku 
rį gynė 1,500 sukilėlių. Ištiku
siame mūšyje 200 sukilėlių ir 
liko/užmušta. Iš italų pusės 
užmušta 19 kareivių, bet visi 
ji yra vietos kareiviai-askari.

Chiniečiai banditai reika 
lauja išpirkimo

Reikalauja $2,000,000 už pa- 
liuosavimą suimtųjų ameri- 
rikiečių ir kitų svetimšalių.

V , -L .. -.r-L Į- - r.- i~

SHANGHAI, gegužės 8. — 
Amerikos konsulate gautoji 
žinia' sako, chiniečiai banditai, 
kurie pereitą septintadienį puo 
lė Shanghai-Pekino traukinį ir 
suėmė kelioliką amerikiečių ir 
kitų svetimšalių, daba.? reika
lauja užmokėjimo $2,000,000 
už suimtųjų paliuosavimą.

rla pati žinių sako, kad ban
ditai du suimtuosius užmušė— 
vieną amerikietį ir vieną ang
lą. Banditų rankose tebėra dar 
16 žmonių.

CHICAGO. — Standard Olii 
Cd. of Indiana nutarė pakelti 
algą savų 22,000 
po 5c. į valandą, 
pradės veikti nuo 
dienos.

darbininkų 
Pakėlimas 

gegužės 16

no žmogaus 
riuos įvedama |nt pakraščių 
linijų. I

Prtiežaistis reikalavimo pa
kelti algą yra* pirte, kad nuo 
pereito nukąpnjimo algų pra
gyvenimas netik nenupigo, bet 
dar pabrango.

Manoma, kad kompanija to
kiuos darbininkų reikalavimus 
atmes, 
bus 
t>er 
lėtą 
bos su kompanija ir tik tada 
bus prieita prie silsitaikimo ar 
prie atviro nu'tnaiįkimo ryšių 
ir paskelbimo stoiko.

Manoma, kąd ;įr elevatorių 
darbiu i likai pajams į
darbininkų jiavyzdžiu ir t savo 
sekamame susirinkime irgi nu
tars pareikalauti pakelti Jų al
gą. Per pastaruosius kelis me
tus abi unijos visuomet veikė 
išvien, išvien taikėsi algų klau
sime ir išvien streikavo.

Balsavimo streiko klausimu 
dar nebuvo, bet manoma, kad 
balsavimas įvyks 
kaip kompanijos 
atmes darbininkų 
mus. Streikas negali būti pa
skelbtas be leidimo centralinės 
unijos valdybos. ‘

Įdar ne tuoj 
Hkimąsi, kad 

, gal, ke- 
l'^lęsis. dery-

Bet į 
streikas. T^imąsi.

ilgą laik^,
savaičių, J/f

tuoj po to, 
oficialiniai 
reikalą vi -

Apsupę banditus
Anglijos ir Amerikos kareiviai 

priruošti veikimui.

LiONfDONAS, gegužės 8. — 
Iš Shanghai pranešama, kad 
Crinijos valdžios kareiviai ap
supę visus kalnus, kur Sucho- 
vcf banditai laiko suimtus 15 
svetimšalių.

Amerikos ir Anglijos gar
nizonai Tientsine yra sumobi
lizuoti ir prirengti bile valandą 
pradėti veikimą.

Tiktai surinkti $11,000,000 
taksais.

CHICAGO.
komisionieriai nutarė

Gook pavieto 
uždėti 

ant Cook pavieto gyventojų 
$11,286,609 taksų, tai yra veik 
$1,000,000 magiau, negu buvo 
uždėta perejtaiš metais.

PINIGU KURSAS
Vakar geg. 8 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikoa pitai- 
Kais Žitaips

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 kronų..........

— Hc 
.. $5.75 
$18.65 

. $2.78 

. $6.60 

.. $4.91 
$10.00

.... 
$16.88 
$39.14 
$18.02

_ ., ,v
Vokietijos 149 Merkių u.u.auu Hc

TALLAHASSEE, Fla 
8. — Devyni kaliniai, 
dirbo Valstijos senatoriaus T. 
J. Knabb kalinių kempėje, mi
rė pereitais metais; šeši jų mi
rė nuo pereito rugsėjo mėn. 
Tokį liudijimą bendram legis- 
laturos lyrinė.ijimo' komitetui 
davė Mrs. Thelma Franklin, 
kuri tyrinėjo padėtį toje kaili
nių kempėje. Ji sakė, kad re
kordai rodo, jog kiekviename 
mirties atsitikime buvo pada
ryti koronerio teismai ir kad 
visuose atsitikimuose liko nu
spręsta, kad mirtis įvykusi 
dėl natūralių priežasčių.

Du komiteto nariai pašoko, 
o senatorius Knabb apsisukę 
savo kedėję, kada Franklinie- 
nė pareiškė, kad negrės Mary 
Shetfield ir jos 20 in. amžiaus 
duktė liko? kalėjimo viršininko 
Thompsono nušautos pereitą 
trečiadienį vienoje iš senato
riaus Knabb kailinių kempėje, 
kad jos negalėtų liudyti prieš 
tyrinėjimo komitetą, kadangi 
komitetas buvo jas pašaukęs 
liudyti apie kalinių padėtį to
je kempėje.
V Užmušė žmogų ir padegė

\ namą. •

geg. 
kurie

Kanada neįsileidžia Howat
OTTAWA, On.t., geg., 8. — 

Kanados inimigracijos valdžia 
parėmė immigracijos valdinin
kų nuosprendį neįleisti Kana- 
don buvusio Kansas angliaka
sių vadovo Alexander Hcwat.

Illinois valstijos bankai
SPRINGFIiELD, m., gegužės 

8. — Illinois valstijoje yra 1,- 
411 valstijinių (statė) bankų, 
kurių turtas bal. 3 
siekė $2,233,830,552. 
didelis padidėjimas 
klausios gruodžio 9
tos, nors tada bankų skaičius 
siekė 1,412. Tų bankų kapita
las siekia $301,813,000. Depozi
tai gi siekia $1,855,535,710, kas 
irgi reiškia virš $73,000,000 na 
didėjimą. \

d., š. m., 
Tai vra 

nuo pas- 
d. atskai-

I

■CHICAGO; /La Grange poli
cija. suėmė.
kaltinama, kad jis užmušė vie- 
ną > žmogų Hodigkin, III. ir pas
kui padegė namą. Keturi žmo
nės tarne gaisre labai apdegė, 
o vienas gal ir mirtinai. Visi 
jie dirbo vietos akmenų laužy
kloje ir gyveno krūvoje. Ma
noma, kad Kozak yra nesveiko 
proto.

Komunistai sukėlė triukšmą 
Prūsijos seime.

i

4
mnn
sijos seime tokį triukšmą, kad 
seimo prezidentas turėjo po
sėdį uždaryti. 15 komunistų, 
jų tarpe dvi moterys, tapo 
šalinti iš seimo.

ai atstovai šukele Pru-

Pasikorė negalėdama 
’ darbo

šoka jau 142 valandas.

DAiULAS, Tex., geg. 8. — 
R. J. Newman šiandie ryte už
baigė 142 valandas nepaliau
jamo šokio. Bet jis vis dar šo
ka ir mano ištaikyti dar ke
letą valandų.

Kitame mieste, San Anto- 
nio, Tex., vienas žmogus išėjo 
iš proto po 97 valandų šokio, 
šešetas žmonių vos įstengė jį 
suvaldyti ir išgabenti ligoni
nėn.

Uždarė 6 kabaretus.

CHICAGO. — Vakar inayo- 
ras Dever atėmė laisnius še
šiems pietinės miesto dalies ka
baretams, kuriuos lanko kar
tu ir baltieji ir negrai. Jiems 
daugiau nebusią leista atsida
ryti. Tai padaryta delei dide
lio girtavimo tuose kabaretuo-( 
se. j

Nušovė pabėgėlį nuo pačios.

CH1CAGO. — Benjamin Ri- 
fskin, 48 m., 1406 W. 13 St., 
liko • nušautas policijos žydų 
labdarybės raštinėje, 1800 Sel- 
den St., kur jį policija bandė 
areštuoti dėl pabėgimo nuo pa
čios. Jis nuėjo labdarybės raš
tinei! gauti patarimų, iš ten 
buvo pranešta policijai. Polici
jai atvykus Rifskin išsitraukė 
revolverį ir pradėjo šaudyti.

BUFFALO, N. Y., gegužės 
8. Du žmonės liko sunkiai 
sužeisti ir šimtas 
buvo priverstos skubiai bėgti 
iš H-O. Cereal Co. dirbtuvės, 
kur dulkių ekspliozija sugrio
vė visą namą. Po ekspliozijos 
sekė gaisras.

mergaičių

pa

rasti

CHICAGO. — Iš nusimini
mo, kad negali rasti darbo, 
siuvėja p-Jė Ęližabdfli Diillon, 
35 m., pasikorė ‘Mary Dawes 
hotely, 317 Throp St., kuria
me ji gyveno.

—'Kovo 29 ir 30 dienomis 
Rygoje buvo žymiausios latvių 
partijos—sodialdemokra tų par
tinis suvažiavimas. Svarbiau
sią vietą suvažiavimo dieno
tvarkėj užėmė debatai dėl par
tijos taktikos, ypatingai dėl so
cialdemokratų frakcijos Sūri
moje įėjimo vyriausybėn kartu 
su palyginti dešinio ūkininkų 
sąjunga. Mat, kairiau nusista
tę partijos sluogsniai, nepaten
kinti tuomi žygiu, reiškė ne- 
pasitenkliujimo centralinio ko
miteto veikimu. Tačiau dide
le balsų dauguma komiteto 
veikimas pripažintas teisingu.

Suvažiaviman buvo atvykę 
taipogi^ delegatai iš užsienių 
soc.-dem. partijų, jų tarpe buv. 
Gruzijos St. Seimo pirmininkas . 
čcheidze, iš Švedijos — Linds-

lin ir kiti. Sveikinimą suva
žiavimą atsiuntė taipgi ir Lie
tuvos socialdemokratų partija.

Latvių socialdemokratų par
tija dabar turi 142 kuopas su 
3,720" narių. Pereitais metais 
š.-d. partija buvo skaillingesnė. 
1922 m. buvo 233 kuopos su 
6,000 narių, 1921 irt. 198 kuo
pos su 7,800 narių, 1920 m. — 
157 kuopos su 10,000 n., 1919 
m. — 20 kuopų su 10,000 narių. 
Mat, dalis narių atskilusi pri
sidėjo prie dešiniųjų soc-.dem. 
(mažumiečių), o kiti dar la
biau sukairejo. [“Kr. Balsas”].

Vilnius. — Iki sausio mėn, 
.1923 irt lePkų"pakraščiuose ap
gyvendinta viso 6,550 karių 
naujakarių šeimynų. Civilių 
gi naujakarių valdžios parce
liuojamuose plotuose apgyven
dinta 9,000 šeimynų, gi priva
tinių įstaigų — 7,000 šeimynų.

ŠIANDIE — giedra ir salta; 
šalna ryte.

Saulė teka 5:37 vai., leidžia
si 7:56 vai. Mėnuo teka 2:14 
valandų nakty.

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 į 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 pasporty, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus. t

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš 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 į Nau
jienų ofisų ir čia išaiškinkit savo reikalą. ,

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.



Pirmas Piknikas S. L. FABIONAS CO.
Rengia Lietuviška Teat. Dr-tė Rūtos No. 1

Įžanga 50c. ypatai

Kaunas
Stebėtinai numažintos kainos Kaliniai apleisti

Šitie Grojykliai Pianai

Tel. Dearbom 9057

Namų Te!.: Hyde Park 3395

Vardas

Adresas (Lithuania)

taupo ir

NaujienoseGarsinkities

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

Dienų 10e.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10e.-31c.-45c. (h taksai

Ofiso Telefonas 
Central 4104

Tel. Yards 1138

STANLEY 1
MAŽEIKA

Geriausi
Cig'aretai

Jei ne, tai gal būt jo 
maistas jam netinka

Turtas 
$14,000,000

Didelis Išpardavimas 
Naminiu Rakaodit

Kas Dedasi
Lietuvoj,

ORDėN

— Man 
nekurtus

nūs 
pasakė, kad jam esą 
jog Seimo nebebusią

2510-16 Archer Avenue

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 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilna pinigų vertę/’

Draugai ir Draugės nepamirškite aukš
čiau minėtos dienos ir atsilankykite visi, se
ni ir jauni, didi ir maži, nes tai bus vienas iš 
pirmiausių piknikų. Bus gerų gėrimų ir ska
nios užkandos ir linksmai pasišoksit prie pui
kios unijos muzikos; taipgi pakvėpuosite pa
vasario tyro oro. Kviečia Komitetas.

kurią ten atsiųsta iŠ 
skaičiuje 50, tačiau 
nusistačiusi garvežius 
bėgių platumo pertai-

Eagle pienas yra pragarsė
jęs kaipo kūdikių maistas 
per tris gentkartes. Dau
giau kudikių.tapo išpenėta 
ir išauginta Su Eagle Pienu 
negu su visais kitais kūdi
kių maistais krūvon sudė
tais. ' .
Neturėtumei daryt bandy
mus su jūsų kūdikio maistu 
bet tuoj pradėk iš syk var- 
tot Eagle Pieną. Šimtai tuk^ 
stančių europejiniy motinų 
visoj* šaly vartoja jį su ge
riausioms pasekmėms mai
tinant kūdikius. Jus irgi 
turėtumėt jį vartot jei nega
lite žindyt.

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

Orderiuokite dabar ir sutaupykite 
laiką ir pinigus

Kalba, buk karalių 
rinksią.

Douglas Products Co.
“Geresnes lentos ir medžio 

iŠdirbystė pigiau”

Phone Victoryj&545

ių ir be gyduolių 
toniškas ligas i

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 Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Formas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monro e Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & IIEATF 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Ar., 461 N. Kalstei 
Telephone Havmrąrket 1018

RAKANDU KRAUTUVĖ
4644 So. Paulina St.

Priverstas esu parduoti visokius rakandus už že 
< •

iniausią kainų, nes reikia keltis i kitą vietą.

CHARNAUSKO DARŽE
Lyons, III.

Mes turime kai kurias duris su juodo 
drato sieteliais

Kaspar State Bank
1900, Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

mat kokie pas mus dalykai de 
dasi, ir dar tokiame svarbia 
me ^momente, kada Seimo rin 
kimai netoli

kaliniu užlaikymu, 
spausdina atsišaukimus 

aukas.

i, ir dar tokiame 
ųno/nente, kada Seimo

P. Š.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tek: Gentral 6890 

Vak. 3223 S. Halsted St. C kičai o 
Tel. Yards 4681

DĖKAVOJAM p. Peter A. 
Mileriui, gyv. vieta 2128 W. 22 
St. Sirgau per 6 menesius, lan- 
kiaus pas visokius daktarus ir 
profesorius. Nieks man nepagel
bėjo,bet ačinPcter A.Miller už jo 
teisingą patarimą likausi sveika. 
Dabar esame labai didžiai dėkin
gi jam už pagelbėjimą nuo Rhe- 
umatizmo ir kraujo užnuodijimo 
Kas abejotų apie teisingumą, 
tai mes galime ypatiškai paaiš
kinti kiekvienam, kuris tik 
kreipsis prie musų. Pasiliekam 
didžiai dėkingi p. Peter A. Miller 

Ona ir Kazimieras Mažioniai, 
2540 W. 45 PI., Chicago, IU.

Vasarą ir žiemą durįs sujungtos į 
vieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
-Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Kapitalas ir perviršius 
. $1,250,000.00

GRA KORIUS IR 
Balsamuotojad 
Turiu aut o mo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

valdžiai buvo pasiūlę parduoti 
Rygoje esančius Lietuvos gar
vežius, 
Rusijos 
valdžia 
iš rusų 
syti į normalaus platumo sa 
vo reikalams.

Su galvanizuoto drato screen sekcija
- $8.75 ir augščiau

Negali būti tobulo pamai- 
nymo vieton motinos pieno. 
Bet kuomet jo nėra, tai nė
ra geresnio už pieną, kuris 
parduodamas sterelizuo- 
tuose induose ir vadinamas 
Eagle Pienas.
Kūdikio sveikata ir augi
mas didumoje priklauso 
nuo maisto ir priežiūros, 
kurį jis gadna. Gali ant 
Eagle Pieno atsidėti dėlto, 
kad gydytojai po visą šalį jį 
rekomenduoja ir išrašo mo
tinoms, kurios negali savų 
kūdikių žindyti.
Mes jūsų kalboje esaihe atspausdinę in
strukcijų kaip prirengti Eagle Pieną kūdi
kiams visų amžių. Jei nori šitų instrukci
jų, išpHdyk kuponą ir pasiųsk šiandien.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Reguliariai 
investina išmintingai

• Vagonus parduoda.
t. Lietuvos susisiekimo minis
terija padare sutartį su Latvi
ja apie pardavimą Latvijai ru
sų bėgių platumo 500 prekių ir 
12 keleivių vagonų. Vagonai 
gauti iš Rusijos einant taikos 
sutartimi. Be to, Latviai musų

Šviesą ir pajiegą suvedame į »enus ir naujus narnos, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

Dr. Anele Kaushillas D;C 
CHIROPRACTOR

Gydau be opi 
visokias staigias 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Itoosevelt 8185
Valandos: J>val. iki 9 p. m. Nedelioj 

9 iki 12 a. m.

■„■■I■ ■     linui  .............nu—,

Į Tel. Lafayette 4229 
Plmnbing, Heating

r Kaipo lictuvie, lietuviams 
| patarnauju kuogoriauelat 
į M, Yuska,

3228 W. S8tb St., Cbteago.

Taurage [“L. 
pasi važinėjos 
Tauragės apskrities miestelius 
ir kaimus, teko išgirsti “navat- 
nų” dalykų. pasirodo, kad 

bažnytkaimių ir
809 W. 35ih St., Chicago 

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS. / 
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

DR. H. A. BROAD Arinitage 3209 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

LUCKY
STRIKE 
\CIGARETTEZ

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietavya Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
“ 127 N. Dearbom St.,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė, 

Tek: Pullman 6377.

^teMoi&of The Borden Cgmpanv
Re?. V, 8. M. v

K. S. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiua.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St. z z’-"
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-18 

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

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

iki 12 ryto.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Skadu ir negražu matyli, 
kaip kaliniai yra varomi mies
tan į darbą; nuplyšę, nudriskę, 
basi, dažnai pusnuogi. Ar tai 
butų žiema ar vasara, geresnio 
apdaro, nematyti; mat per ilgą 
laiką kalėjimo savo drabužiai 
nuplyšta, o kitų kalėjimo ad
ministracija neduoda.

Nors Kaune yra susitveręs 
kalinių globos komitetas, bet, 
matyt, ne jo kompetencijos yra 
rūpintis kalinių užlaikymu, 
nors ir !
į visuomenę ir renka

yra 
kaimų, kur žmones nežino/jog 
yra peleistas Seimas ir kad bus 
nauji rinkimai, nors mačiau 
valsčiaus vai. apie tai paišeliu 
rašytą skelbimą.

Bažjnytfliaimy N. susitinku 
keletą kaimiečių ir, žingeidu
mo dėlei, paklausiu jų, uiž ką 
halsuos. Jie, vieton atsakymo, 
žiuri į mane su nusistebėjimu, 
tartum į ne šio pasaulio žmo
gų ir tik po valandėles paklau
sia, kokie rinkimai busią, nes 
jie nieko nežiną. Man paaiški- 

atsirado gudruolis, kuris 
žinoma, 
\ dabar 

valdysiąs Prezidentas, o paskui

--------------------- KUPONAS------ ------------
jį Katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai dėl Vaikų
Instrukcijos Vaikų Knyga

HMH

I LENGVA PERMAINYTI KOMBINACIJOS

Narys Federal Rfeserve 
Systemos j ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

MAJESTI/* 
!jl*l-TMEATRE-W

J B

Iii ■ . •



KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis.

STEAMSHIP COMPANY

Boston

Telefonais

MARGARINE
Geriausias Aptepimas dėl Duonos

rw»

Tel. Austin 0737

5208 W. Harrison Si

Dykai Vėliava

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 'elephone Yards 5834

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii

Vardas
Gatvė ar

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

3514-16 Koosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Miestas
Valstija

7 iki 8 v. 
icago, Iii,

darykite $5 taupymą ir vėliava 
jūsų visai dykai.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Bankas atdaras šį va 
karą nuo 6 iki 8 vai. 
vakare.

Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Kenwood 5107

— Southampton

$110

3325 So. Halsted St., Chicago, III,

Baigus!
Akušeri

jos kolegt 
ją; ilgai 

praktika
vusi Pemp 

silvanijoa 
hospital#- 

se. Pasek- 
minga! pa- 

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ii 
merginome.

(IKORPORUOTA)

BOSTON, MASS.

Ar jus gavote jūsų vėliavą? Ji 
laukia jūsų. Tik ateikite ir ati-

uo 2 Iki 
dėt ir nuo 7 iki\:30 vai. 
ledėliomis nuo l&valan-

Naujienų Ekskursija su 
musų palydovu išvažiuos iš 
Dhicagos Birželio 20 d. Todėl 
<urie norite . turėti smagią 
velionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl paš
erto, 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 
skubįai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius,

CIearing House 
Bankas

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

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomji

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezįd. Tel. Fairfax 5574

Chicago

ii akimis, pasiteirauk
L BLUMENTHAL

OptmatrM 
T«L 1OU UraH

7* U4» S. AsMurf Aw
f 47-tM ffst.

>-rM tabM.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St
Chicagp, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos , 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Irj 
Vaikų ligų 7

OFISO VALANJIPS: 
Nuo 10 iki 12 vai 
5 vai. po 
vakaro.

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Kuomet Jus Norite Atlikti 
Savo Rea! Estate Reikalus 
Vartokite musų tykų privatinį kambarį bankos už
pakaly, kur jus galite liuosai diskusuoti be truk
dymų. Jei jus norėsite, musų Mr. čaikauskas no
riai patarnaus jums ir prižiūrės, kad viskas butų 
atsakančiai atlikta, kaip tai taksai ir 1.1, yra tin
kamai atliekama. Tas patarnavimas yra jums 
dykai. 1 '

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

žmonių, kurie nori pamatyti mū
šio laukus Franci joje, Shakes- 
peare šąli, Skandinaviją, šalį vi
durnakčio saulės, ii* 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 vidna 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. 1

John F. JelKe Co., Chicago
739 SO. WASHTENAW AVĖ. 

Telefonas West 2880

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 83 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42,50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $80. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti velykėms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$87.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalyme išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

Sandariečių teatru, vakarienė 
ir šokiai.

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

81fl So. Halsted St., kampas 81 gal, 
Telefonas Yards 1119

Siųskite pinigus i 
Lietuvą

Pavasaris jau čia. Dabar yra 
laikas padaryti justj žmonės už 
jūrių linksmais nusiunčiant 
jiems pinigų. Mes nusiųsime 
juos greitai žemu kursu.

Boston —- Gothenburg 
$138

• į vieną pusę $75 
Susijungia su 

Christiania, Stockholmu, Helsing 
torsu, Danzigu, Riga, 

Copenhagenų

Dr. Mauricfl Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 yąl. po pietų.

Telefonas Boulevard 7042

, DR. C. Z. VEZELIS

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

Gydo staigias ir chroniškas lig&a, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

. Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

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

rtgrOB. HERZMAN*^>

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi 
mėnesinių važinėjimų

$110 Į EUROPĄ IR ATGAL

DR.A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. S. BIEZIS
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

Telephone Yards 5632

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

8261 South Halsted St 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 PJI 
Ned. 10—12 A. M.

Residenee Canal 2118

(Pažymėk kryželiu) į vieną 
pusę i abi pusi.
Angliją
Franciją
Vokietiją .
Švediją \
Norvegiją
Denmark
Baltijos Provincijas
Finlandiją
Rusiją
Vardas ................................... ......
Gatvė ar R. f. d...........................
Miestas .... ..................  —.........
Valstija ....... ...............................

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 piet 
3259 So. Halsted St., (

Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų 
A. Wikstrom ' 
Information Dep’t
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston. Mass.
aAš žingeidauju gauti visas in-

Vartojamas Per Tsupančias Šemininkes 
šeiitiininkės atranda GOOD LUCK didelę pagelbą apsėjime 
su mažais maisto iškaščiais. šeimyna gali vartoti jo apsčiai 
kaip gardų tepalą duonai, ir taipgi sutaupyti pinigų. Daug 
taupių šeimininkių taipgi vartoja GOOD LUCK dėl virimo. 
Kiekvienas mėgsta skonį. Jelke GOOD LUCK Margarino. Jis 
visados šviežus ir saldus. Mėgink GOOD LUCK kaipo.tepalą 
ant duonos ir dėl virimo, žiūrėkit kiek daug pinigų jus su
taupysit. Jus galite pirktis GOOD LUCK kiekvienoje ge
roj grosernėje ar bučernėje.

NAUTRALĖ SPALVA—NE ĮMONĖ

į vieną pusę $65 
Susijungia su 

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

Į ŠIAURĘ TAIP TOLI KAIP STOCKHOLMAS.
Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du tūkstančiu kas mė- 

nesį. Darykit savo keliones planus dabar ateinančiam sezonui.
Pasažierių gyvastįs bus apsaugotos per 
EVER-WARM SAFETY-SUITS 

kurie apsaugoja nuo paskendimo ir persalimo
A round trip (kelionė, Europon iri 
atgal), su visomis išalidomis antį 
laivo, su ne daugiau išlaidų vaka-f 
cijoms kaip čia namie! Kad užga-Į 
ganedinus kiekvieną reikalavimą- 
šioje šalyje nebrangiam, bet tuo, 
pačiu sykiu labai maloniam pasi-| 
važinėjimui Atlanliku, yra pir
mutiniu tikslu Great Northern! 
Steamship Kompanijos. Organi-įj 
zuota yra progresyvių biznieriui 
vyrų kuri pripažįsta nepaprastai 
gerumą ir pigumą pasivažinėjimo^ 
Europon. Kompanija dės pastan-J 
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų!
MES TAIPGI PARODYSIME JUMS KAIP JUS GALITE TAPTI DA- 

LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALBAMO PLANO
ŠIAIS METAIS

ardu ir adresu atsiųskite mums
A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edm'und Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

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

Lietuviai Daktarai
Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

j'b .U'1, ,

THE

GREAT NORTHERN

DR. M. T. STBIKfll'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Balandžio 29 d. 3 v. po pie
tų, Turner Hali, Sandaros Kliu- 
bas statė scenoje S. E. Vitaičio 
parašytų keturių veiksmų dra
mą “Laimės Ieškotojai“. Vai
dinta gerai; garbė lošėjams, 
kurie namažai laiko pašventė 
moĮkindamicsi rolių, ^atii t rauk
dami net pasilsio valandas. 
Garbės vaininkas tenka p. Pet
ronėlei Samalionienei, Varoni- 
kos rolėje, ir P. Mack, Prano 
Vargelio rolėje; jų didžiausios 
ir svarbiausios roles buvo at
liktos gan gerai. Gerai lošė ir 
kft? aktoriai, kurių čia nei ne
išvardysiu <lel vietos' stokos. 
Tarpkačiuose buvo dainų. Se
serys Peikiu tęs, žinomos mu
sų kolonijoj kaipo gabiausios 
dainininkės, sudainavo šias dai 
neles po pirmo veiksmo: “Su
diev Lietuva“; po trečio: “Su
grįžk Sūnau Lietuvos“; po ket
virto: “Lai Gyvuoja Lietuva’’. 
Po antru veiksmu buvo dekla
macija “Dėl ko jie senberniai“; 
deklamavo Mikalina Petkiutė, 
o seserys Grigaliilniutės viena 
skambino piano, kita griežė 
saksofoną. Dar pabaigoj E. 
Simeliniutė šoko “Tootsee“. 
Kadangi pats veikalas ilgokas, 
,ir dar prie jo koncertinė dalis 
prisidėjo, bet per traukų progra
mą pildant truputį nuvargo 
nuo ilgo sėdėjimo. Užsibaigus 
programui 6:15 v. v. pradėta 
šokiai, kurie tęsėsi iki 10:30 v. 
nakties.

Kadangi prie lošimo buvo 
pakviesti ir nepriklausantys 
Kliubui, tai visiems lošėjams 
Kliubas 8 v. davė vakarienę, 
kuri irgi buvo gyva. Laike 
vakarienės trumpai kalbėjo H. 
Mockus, režisorius, linkėdamas, 
kliubiečiams ir tolinus., ugdyti 
dailę statant gerus veikalus. 
Antras trumpai kalbėjo M. 
Kasparaitis kaipo rengėjas pro- 
gramo, dėkodaipas visiems lo
šėjams už pradėtą triūsą ir 
kvietė juos laikytis vienybėje, 
kad sekantį rudenį vęl visiefiTs 
su pasišventimu stojus darbuo
tis dailės kėlimui. Pabaigoje 
pareiškė, jog Sandaros Kliubas 
tuo parengimu iiužbaigęs savo 
veikimą šiuo sezonu. Vasaros 
laiku bus daromi skirtingi pro
gramai po atviru dangum, ža
lioj pievelėj, tarp lapuotų me
delių. Dar iš kliubiečių S!t. 
Čiplinskas priminė, kad p. Pet
ronėlei Samalionienei už pri
jautimą Kliubui ir atsižymėji- 
mą lošime butų nupirkta tin
kama dovanėlė, kam visi mie
lai pritarė. Publikos į vakarą 
prisirinko per dvejetą šimtų, 
ne tik vietinių, bet (buvo atvy
kusių iš Milwaukės, Kenoshos 
ir net Waukegano. Pelno Kliu
bui liko $85 su centais.

Sandaros Klliubas (gegužės 
pabaigoje ruošia draugišką iš
važiavimą. Laikas ir vieta bus 
pranešta vėlliaus.—Meldinietis.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicaso, III 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257
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NAUJIENOS
The Lithaanlan Daily Natra 

Pablishad Daily ncapt Sanday by 
rhe Lithuanian N«wa Pub. Co.. Ine.

Bditar P. Grigaite

<c89 South Halsted rttroet 
Chicago, III.

Talepbono Roosovolt 8561

Subscription Ratui
88.00 per year in Canada.
87.A9 per year uutside of Chlcagfl.
J8.00 per year ia Chicago

8c per copy.

Entered a« Second Class Matter 
Mwxh 17th, 1914. at tha Post Office 
af ChicagOj III,, madai tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
lekmadieidus. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UL — Telefonas i Roosevelt 8100.

Visimokijimų kainai 
Chicago je — paltui 

Metams ,___ T. ■
Pusei meti___ __________
Trims mėnesiams ....... ........
Dviem mėnesiam 
Vlanm minėsiu! ............

Chicagoje per naiiatojuM 
Viena kopija ... . .................
Savaitei ________ _ _

Minėsiu! ■................. ■ ....... .

88.00
4.90 
2.00 

, 1.50
.75

to
18c
75c

Metame 87.90
PiuNfl meta 8.50
Trims mineslame ...........- - 1.75
Dviem mėnesiam ........... — 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uModIuomi 
(Atpiginta)

Metams............... ..............—— 88.00
Pusei meta   ........................ 4.00
Trims minesiams------------------ 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

■' -J". ...-!----------MZ-SSSSS^SS

Po šventenybes 
skraiste.

Laiku važinėjo:• Bostono apielin-1 Klerikalai remdamiesi evange- 
kėje ir atlaikė prakalbas svar-l lijos žodžiais grasina sau nepa- 
besnėse Sėtuvių kolom jose. Į tinkamiems rinkėjams neturtu,
Prakalbos visūr padarė gero ĮkaršUigėmiįs, aįkių užtemlhnu, 
įspūdžio. | gyvybės sunaikinimu ir bai-

DKdejose vietose komunistai Į siaustomis nelaimėmis. O pa
mėgino iškirsti drg./ Bieliniu! I klusniesiems jau iš anksto 
šposą: Norwood’e ir Montel- siunčia “ganytojišką palaimi- 
loję, kur komunistai turi suor-1 nimą“...
ganizavę neva1 bepartyviškus Lietuvos liaudis jau gerai pa- 
“diaugijų sąryšius“! jei tų “są-|tyrė ant savo kailio klerikalų 

JI v J || I ryšių” vardu pakvietė socialde-1 sauvaliavimą. Tad kažin ar 
D&(f i mokratu atstovą laikyt pra-Įjie iš šių rinkimų daugumą 
• ii kalbas. Bet slaptai kalbėtojui [laimėsi? Juk jau Lietvos susi-

nieko nesakydami, jie parsi-I pratusios liaudies bus dau- 
traukė iš Brooklyno keikūną giau, negu davatkų. Pagyven- 
Bimbą ir vietoje prakalbų su-1 simeL-pamatysime.
rengė debatus. Į Beje,“ ? eina paskalai, kad,

Tačiaus nebagams (komų- girdi, jeigu klerikalai rinki-
I nistams išėjo nekaip. Drg. muose pralaimės, tai seimą iš- 
Bielinis taip išpėrė kailį Bim-1 vaikysią ir daugiau neberink- 
bai, kad net komunistai pripa- šią, bet ant visos Lietuvos už- 
žino, jogei jų agitatorius tapo|statysią diktatūrą! —Pr. br. 
sumuštas. O visa bešališkesnė 
publika aiškiai pamatė, kad 
komunistų priekąištai social
demokratams yra be jokios 
vertės.

Iš Naujosios Anglijos drg. 
Bielinis važiuos į Brooklyną, 
kur apie vidurį šio mėnesio ji
sai laikys dar vieną prakalbą. 
Paskui 19 d. gegužės jisai iš
plauks Lietuvon.

APSUKRUS VYRAI

valstybės aparatų, kaip pa-j 
siskubino patys sutvert savo 
bažnyčią. Kontunistinės pro
pagandos ir raudonarmiečio 
durtuvo neužteko žmonių 
valdymui; prisėjo da ir ap
sisiausti šventenybės skrai
ste.

DAUGIAU DOKUMENTŲ.

Vakar išspausdinome “Nau- 
jienose“ trejetą dokumentų, 
kurie parcco, kvi|> Lietuvos 
valdžia ir kunigija varžo rin
kimų laisvę. .Dabir “Lietu 
vos Žinioje’ randam- dar dau 
giaus to: 
rodymų, 
mentai:

represija politikos į- 
štai du nauji doku- Nedėkite į laiškus 

dolerių

kią nors visuomenine kultūros 
įstaiga, kokia augštesnė moky
kla arba dagi universitetas. Ap
link palocių apsodinta puikus 
medžiai — klevai, liepos, ąžuo
lai ir k., vis toki milžinai med
žiai. Visur kalneliai, rodos pa

ikių žmonių supilti, 0 ne gamtos. 
Ir ta varšavioke dabar pasiry
žus visa tą parduoti kokiam spe
kuliantui. Jei valdžia leistų jai 
tatai padaryt, tai butų didelė 
nuoskauda Lietuvos žmonėms.

— Kalno Ąžuolas.

TAS YRA CLEARING HOUSE BANKAS

The Chicago Llearing House nereikalauja perstatymo ar 
paaiškinimo Chicagos gyventojams, — jus žinote kas tai 
yra ir ką ji yra padariusi.

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

The Stock Yards Savings Bank yra Cearing House Ban
kas, ji tiki, kad depozitorių 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 nori tikrai patarnauti pub
likai.

Saugumas, Stiprumas ir Patarnavimas yra musų motto, 
— daleiskite jums patvirtinti tai.

Vieno Amerikos laikraš
čio korespondentas telegra
fuoja iš Maskvos apie visos 
Rusijos bažnytinį kongresą, 
kuris pasmerkė buvusįjį pa
triarchą Tichoną ir išgarbi
no bolševikų valdžią. Kores
pondentas sakosi iki šiol ne
norėjęs kalbėti apie tą kon
gresą, kadangi:

9

“Jo pradžia buvo/ taip 
abejotina, jo rinkimai bu
vo taip apsupti intrygo- 
mis ir begėdiškomis mani
puliacijomis ir ant jo bu
vo mesta tokia juoda dė
mė dvasininkų areštais, 
ypatingai čionai ir Petro
grade, kad sunku buvo be
šališkai žiūrėt į jį.”
Tai matote, kokiomis prie

monėmis bolševikuojantys 
popai pasiekė to, kad Rusi
jos bažnyčios suvažiavimas 
pareiškė savo solidarumą su 
Lenino ir Trockio valdžia: 
intrygomis, begėdiškomis 
manipuliacijomis ir savo opo 
nentų areštais!

Už naujosios rusų bažny
čios vadų nugaros stovi rau
donasis bolševikų žandaras.

Tame, žinoma, nėra nieko 
nuostabaus. Nes panašiu bu- 
du gimė visos oficialinės re
ligijos organizacijos. Krikš
čionybę kitąsyk padarė vieš
pataujančia religija ir jos 
tarnautojus privilegijuotu 
luomu — Rymo imperatorius 
Konstantinas, vienas iš kru- 
viniausiųjų despotų, kokius 
žino istorija. O protestantų 
mokslas viduramžių gale įsi
galėjo vakarų Europoje ačių 
paramai vokiškų kunigaikš
čių, kurie pritarė Martynui 
Liuteriui dėlto, kad jisai pri
pažino jiems teisę konfis- 
kuot bažnyčios turtus.

Senoji Rusijos pravoslavų 
bažnyčia buvo niekas kita, 
kaip nuolanki caro valdžios 
tarnaitė. Naujoji religinė or
ganizacija Rusijoje šituo at
žvilgiu nieku nesiskiria nuo 
senosios. Tiktai jos ponas 
yra kitoks, dėlto ir jos pote
riai persikeitė.

Ęet Rusijos bolševikai čia 
pasirodo gana keistoje švie
soje. Jie skelbėsi esą didžiau
si religijos ir bažnyčios prie
šai. Vienok, vos tiktai jie 
spėjo paimt į savo rankas

Į Į Žaslių vailsč. Michalaučiz- 
nos k. buvo paėmęs Valstiečių 
Liaudininkų atsišaukimų Vik
toras Gudelis. Atsilankė pas 
jo tėvą Adomą Gudelį žvalgy
bininkai ir radę atsišaukimus 
vadino juos bolševikų asišau- 
kimais ir gąsdino. Kad pagąs
dinti dar daugiau surašė visą 
jodomąjį turtą.

Tuo reikalu Vyriausiai Rin
kimų Komisijai padarėme tuo
jau tokį pareiškimą.

Vyriausiai Rinkimų Komisi
jai, Kūne.

Pareiškimas.
y

Mums pranešė, kad Žaslių 
Valsčiuje, Michalaučiznos # k. 
pas pi'l. Adomą Gudelį pirmo
mis dienomis balandžio atsi-j 
lankė NN pulko žvalgybinin
kai ir radę ant stalo jo bute 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų atsišaukimų, grasino Ado
mui Gudeliui ir surašė jo vi
są nejudomąjį turtą (gyvulius | 
ir 
jis 
tai

k.). sakydami, kad jeigu 
agituotų už Valst. Liaud’., 
nustos to turto. Reikia pa

stebėti, kad čia buvo sumoks
iąs darotma, nes atsišaukimų 

neėmė.
Prašytume Vyriausios Rin

kimų Komisijos į tai atkreipti 
ypatingos domės.

F. Bortkevičienė už pirm.
J. Strimaitis, sekretorius.

Balandžio 8 d. Airiogaloje 
kun. Telksnys bažnyčioje sa
kydamas panieksią pasakė, kad 
jau šį kartą nežinojimu .neatsi
kalbėsite ir kas balsuos už 
Valst. Liaudininkus, tai tas ne
gaus išrišimo.

C. Kom. šiuo reikalu pada
vė Vyriausiai Rinkimų Komi
sijai tokį raštą r

“Vyriausiai Rinkimų Ko
misijai, Kaune.

Pareiškimas.
Balandžio 8 d. kun. Telks

nys, sakydamas pamokslą Ai- 
riogatos parapijos bažnyčioje 

pasakė, kad kas balsuos už 
Valstiečius Liaudininkus, tai 
tas negaus išrišimo.

Mes Vyriausios Komisijos 
prašytume, kad padarytų visa, 
kad panašiu budu agituoti 
bažnyčioje butų padarytas gar 
las.

F. Bortkevičienė už pirm.
J. Strimaitis, sekretorius.

NAUJAS “EKONOMISTAS“.

Penktoje rinkimų apygardo
je, kuri susideda iš Biržų Pa
svalio, Panevėžio ir Siaubų 
apskričių, tarpe Valstiečių 
Liaudininkų kandidatų į Sei
mą figūruoja ir Adolfas Pet
raitis “ekonomistas”.

Tai, matyt, buvęs cliicagie- 
tis, kulnis Amerikoje priklau
sė Lietuvių Socialistų Sąjun
gai ir tituluodavo save “socio
logu”.
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DRG, BIELINIO MARŠRUTAS 
BAIGIASI.

Lietuvos
Partijos atstovas paskatinau

Socialdemokratų

Amerikiečiams įspėjimas.
Jau buvo rašyta laikraščiuo

se, kad amerikiečiams siun- 
čiantiems į Lietuvą sayo gi- 

|minėms ar draugams laiškus, 
nereiktų dėti į jos dolerių, nes 
taip siunčiamus Amerikos pi
nigus retą! kas tegauna: daž- 

•Miiausiai juos išima visai ne tie,Klerikalinė Lietuvos Dar
Federacija išleido didelį atai- kam jie siunčiami, bet pašali- 
šaukimą į “draugus darbiniu- mai asmenys. Išėmę pinigus 
kus”, įrodinėdama, kad sočiai- jie dažniausiai sunaikina net ir 
demokratai esą — dvarininkų | pačius laiškus, kad paslėpus 
ir bankininkų partija. Ir štai|savo prasižengimą. Nežiūrint 
kokiu budu ji tai dąro: betgi laikraščių perspėjimų,

I kaip tenka pastebėti, amerikie- 
[Pats Plečkaitis turi labai tebededa į laiškus dolerius, 

artymus san;tikjius su /CJkioj įr p0 ^aį jįenaį į paprastus 
laiškus, už kuriuos paštas visai 
neatsako, štai balandžio 5 d. 
Gelžkelių Valdybos tarnautojas 
J. Jonevičius iš Kauno pašto 
gavo laišką (paprastą) atsiųstą 
jo švogerio Petro Mironavi- 
čiaus iš Brocktono, kuriame 
rašo, jog laiške siunčią 5 dole
rius, tačiau laiške jokių dolę- 
ęių nerado. Laiško butą at
plėšto ir ant konverto Kauno 
pašto padėtas užrašas, kad laiš
kas buvęs rastas netvarkpje. 
Bet kur ta netvarka tapo pada
ryta—Kaune ar kitur — neži
nia, tik dolerių nėra i? tiek.

^ukentejusis klausė apie tai 
fMfišto valdininkų, bet tie jam 
pasakė, kad nieko negalį žinot, 
kur iy kas tuos dolerius išėmę.

Todėl amerikiečiams labai 
patartiną į laiškus dolerių nie
kad nebedėt, nes toks pinigų 
siuntimas vietoje naudos pada
ro tik nemalonumų ir bereika
lingas pinigų aikvojimas.

-r-P. Klimka.

Banku ir ėmė iš ten pinigus 
žemei iš Gaųronskienės dva
ro pirkti.”

Kad
banko pinigų 
šešių margų) 
girdi, jisai “turi labai artymus 
santikius“ su banku!

Ir da gi su kokiu banku? Su 
Ūkio Banku, kurio savininkas 
yra — krikščionių demokratų 
vadas, kun. Vailokaitis!

Darbo Federacija yra kri
kščionių demokratų partijos 
dalis.

Taigi matome gražų paveiks
lą: Vailokaičio partijos klap
čiukai keikia socialdemokratus 
už tai, kad vienas socialdemo
kratas pasiskolino pinigų iš 
Vailokaičio banko.

Tokios begėdiškos demago
gijos reikia pajieškoti.

Plečkaitis skolinosi iš 
žemės (rodos, 
pirkimui, tai,

Pašėliška klerikalų 
agitacija X

[Musų koresp. iš Kauno]
Turbut dar niekad klerika

lai neagitavo, kaip šiemet prieš 
rinkimus į Seimą. Jie tai agi
tacijai griebiasi Dievo, velnio, 
aniolo, tikėjimo išpažinties, 
bažnyčios ir visų galų, kokius 
tik jie tur. Jeigu dar kas pra
manytų kokių (stebuklingų 
priemonių, tai ir tas klerikalai 
be jokio atsižiūrėjimo pavar
totų. Jų laikraščiai pilni biau- 
riausiai. šmeižiančių straipsnių.

Jeigu tai daro paprasti kle
rikalai—įkunjigai, jų zakristi
jonai ir davatkos, tai ne taip 
stebėtina, bet kad ir vyskupai 
į vieną dūdą pučia su davatko
mis, tai jau visai po šimts 
pypkių Lietuvos kleras važiuo
ja.

Balandžio 19 d. 1923 m. tri
jų Lietuvos vyskupijų valdyto
jai (vyskupai) Žemaičių, Štei
nų ir Vilniaus dalies išleido 
įganytojišką naštą tikintiems, 
kurį įsakė visose Lietuvos baž
nyčiose prieš rinkimus iš sa
kyklų perskaitytji. žinoma, 
Lietuvos davatkoms toks raš
tas didžią vertę tur 
Hzmą sukelia...

' Minėtame rašte -U jis prasi
deda evangejliijols žodžiais: 
“Kas ne su manim, tas prieš 
mane” 
gudrybės panaudotos, kad ti
kinčiuosius apmulkinus ir pri-

Žemės reformos vyk
dymas.

Didž. Panemunės grafienės 
Komarienės dvaras parceliuoja
mas dalinti pavasarį bežemiams 
ir mažažemiams. Savininkės nuo 
savybei palikta 80 hektarų ap
link palocių. Bet ji viską par
duoda. Muro tvarius ir daržinę 
pardavė parapijai. Norėjo kiti 
nupirkti, bet grafienė pasakė, 
kad ji tik bažnyčiai parduosian- 
ti, o pati išvažiuosianti Varšu
von. Ji nori ir palocių parduoti, 
bet Lietuvos valdžia neleidžia, 
tai bobplka nori teismo keliu 
gauti 'leidimą ^Strduot. Palocius 
labai gražioj vietoj, prie pat Ne
munėlio kranto. O kai Lietuvoj 
“stebuklingų“ vietų nestokauja, 
tai ir čia yra “stebuklingas“ šv. 
Treicės šaltinis, kur suvažiuoja 
žmonių iš kelių parapijų švento 
vandens pasisemti. Dar prie pa- 
lociaus yra pastatytas bravoras, 
prie jo pastatymo prisidėjo su

30 tukst. rublių ir vietos kle 
bonas (dabar miręs). Iš palo- 
ciaus butų galima padaryt ko-

klerika

Redakcijos Atsakymai |

visos šventraščio
Anonymiškam rašytojui. — 

Kodėl Tamista bijai savo var
dų -pasirašyt? Su žmonėmis, 
kurie slepia savo veidų, Re

vertus tik už krikščionių deyWkcija negali eiti į jokias dis- 
mokratų kandidatus balsuoti; kusijas.

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

An Evening Chat
Kiekvieną vakarų po 

8:30 tolimesnio pašau
kimo telefono kainos (dėl “sta- 

tion-to-station” pašaukimų) 
yra apie 50 nuošimčių piges
nės. Vidurnaktyj dar dau
giau kainos yra numažinamos 
ir iki 4:30 vai. ryto naktiniai 
pašaukimai yra užbaigti apie 
vienų ketvirtadalį dieninių 
“station-to-station” kainų. Mi- 
nirhum numažinimas vakari
nių ir naktinių kainų yra 25 
centai.

šis patarnavimas suteikia * 
progos pašaukti toliau gyve
nančius draugus, ar gimines 
arba pašaukti namus jei jus 
esate išvažiavę iš miesto, su 
labai mažai iškaščjų.

Tik pašaukite numerį ir pa
sakykite, kad jus kalbėsite su 
bile vienu, kuris atsakys tele
fonų.

BELL TELEPHONE COMPANY
- •

^Station-to-station" 
long distance calls 
meet almost etery re- 
ęuirement. Consult 
the telephone directory 
Jor further details or 
call^LongDistance.”

ILLINOIS
OMMI
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Kiek Daug “L” Va- 
žinėjimų Jus Galite 
Nupirkti už $1.25? 
Tai absoliučiai nėra rubežiy! Šimtai, 
jei jys pasirinksite. Vienas “L” pa
sas važios jumis aplink visa miestą, 
važinėjant taip tankiai ir taip toli, 
kaip jys norit, per visą savaitę. Ir jąs. 
galite paskolinti savo draugui arba 
vienam iš savo šeimynos nario, kuo
met jys nevartojate jo.
Vartokite jūsų “L” pasą kuomet va
žiuojate pasisvečiuoti, į bažnyčią, i te
atrą, į parkus, į darbą ir iš darbo, na
mo ant pietą. Jus pamatysite kiek 
jys galite sutaupyti pinigų.

VAIKU VAŽINĖJIMO KAINOS ŽEMOS
Vaikai jaunesni negu 7 metų, jei važiuoja 
su suaugusiais, važiuoja dykai. Vaikai tar
pe 7 ir 12 metų, važinėja už 3c. Mokyklų 
vaikai jaunesni negu 17 metų važinėjasi už 
5c., jei jie perka knygutę 5Q tikietų už $2.50. 
Tos Knygutės bus parduotos jei bus prista
tytas certifikatas bile kokios mokyklos lan
kymo. Certifikatų blankas galima gauti bi
le nuo vieno eleveiterio agento. Vaikai vy
resni negu 12 metų, kurie nelanko mokyklos, 
moka pilnų kainų. • j

v — Chicago Elevated Railroads.

Vartokit Savoj“L” Pasą

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Rnffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuoįaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. f
Kaina 65c. aptiekosc,‘arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Expreso Patarnavi
mas į EUROPA!
nEG U LIA KI

NIAI iš pi a u 
kiniai subatomis 
Laivai išplauki; 
iš prieplaukų 3 ii 
4 Hobokėn. Di
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite Savo ke
lionę malonia anl 
S. V. Valdžios 
laivų.

Presiden tHarding Geg. 12 
George Washington Geg. 19 
President Roosevelt Geg. 26 

America Birž. 2 
President Fillmore Birž. 6
President Arthur Birž 16

Rašykit dėl informacijų ir dėl 
išplaukimo, kainų ir t. t.

United States Lines
45 Broadway, New York City 

Manageriai Operatoriai dėl 
U. S. Shipping Board

ifĮn i I

ONITEDAMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos 

laivai išplaukia kas sa
vaite nuo prieplaukos 86, 
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. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
baiš “Resolute”, “Kelian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American 

Lines 
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji a genai.

ta
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Gatvekariy streiko pavojus
5,000 darbininkų kaip vienu 

balsu nutarė reikalauti algos 
pakėlimo ir vienos dienos 
poilsio savaitėje.

Pirmadienį Ashland audito- 
riume apie pehki tūkstančiai 
gatvėkaiiių daiibininkų lauke 
susirinkimų. Kaip vienu balsu 
liko priimtas pasiūlymas rei
kalauti algos pakėlimo. Dar
bininkams dabar mokama 70c 
valandai. Pirm praeitų metų 
streiko buvo mokama 80c.

Darbininkai dabar reikalau- 
* ja, kad butų vėl mokama se

noji alga. O tai dėl to, jog bė
giu praeitų metų pragyveni
mas nė kiek nesumažėjo. Prie 
to bus reikalaujama panaikin
ti vieno žmogaus valdomus 
gatvekarius.

Streiko kilaulsiimas nebuvo 
statomas balsavimui. Vienok 
yra tas įsitikinimas, jog strei
kas bus neišvengiamas, jeigu 
kompanija atsisakys išpildyti 
reikalavimus. O kilus strei
kui numatoma ir elevatorių 
darbininkų parama. Greičiau
sia gatvekarių ir elevatorių 
darbininkai streikų paskelbtų 
kartu.

Tai tokioje padėtyje randasi 
dabar dalykai. Spėjama, kad 
kompanija nesutiksianti išpil
dyti darbininkų reikalavimų. 
Tuo labiau kad yra reikalauja
ma vienos dienos savaitėje po
ilsio. Bet derybos gali dar la
bai ilgai užsitęsti, < kol bus 
stveriasi galutinų priemonių— 
streiko.

11 meili mergaite grąsi- 
• na nužudyti savo su

vedžiotoju
t

Sako, kad jos numylėtinis tu
rėsiąs laukti penkis metus, 
o paskui apsivesti su ja.

Policijos stotyje 11 metų 
mergaitė, Theresa Fratto, be 
jokio dvejojimo pareiškė, jog 
ji nužudysianti savo numylėti
nį, jeigu pastarasis atsisakys 
jų vesti. Jos numylėtinis Dūmi
nių u e Caserello yra 24 metų 
amžiaus.

Policistas, kuriam mergaitė 
padarė tų pareiškimų, įsitiki
no, jog mergaitė ištiktųjų yra 
pasiryžusi išpildyti savo grasi
nimų. Pertarti jos nieku bųdu 
negalima. Ji tvirtina, jog Do- 
miuiųue su ja nederamai pasi
elgusi O einant italų tautos pa
davimais, ji eisianti pragaran, 
jeigu neapsi vesiant i.

“Bet juk tu eisi pragaran ir 
tada, kai nužudysi jį”, tarė po
licistas.

“Bet aš busiu atkeršijusi už 
savo garbę”, atkirto mergaitė.

Sekmadienį mergaitė buvo 
sulaikyta Union gelžkelio sto
tyje. Ji važiavo iš St. Pęul i 
Benton Harbor.

Prieš devynis metus Fratto 
šeimyna gyveno Benton Har- 
bore. Jie turėjo tik vienų mer
gaitę, Theresų. Tuo laiku 
Dorųiniųue neteko tėvų ir Fra
tto paėmė <jį auginti.

Balandžio mėn. Fratto šei
myna išsikraustė į St. Paul. 
Dominiųue pasiliko. Po kiek 
laiko, jis atlankė savo auklėto
jus. Bet po kelių dienų vėl iš- 
Važiavo. Theresa ėmė. nužiūrė
ti, kad atsitiko kas nors nege
ro. Pasiėmusi iš motinos $20, 
ji nusitarė važiuoti pas Domi- 
nįque. Bet Chicagoje ji liko 
sulaikyta.

Policjistas laibai nusistebėjo, 
kai mergaitė pareiškė, jog ji 
priversianti Dominiųue’ų vesti 
jų. Jis turėsiąs dar laukti pen
kis metus, kol jai bus šešiolika 
metų.

Kai jai liko pareikšta, jog 
jos Doniinique gali atsidurti 
kalėjime už nederamų su ja 
pasielgimų, tai mergaitė atsa
ke:

“Tai niekis, jis vistiek turės 
mane vesti.”

Miegamosios ligos auka
Numirė 19 metų mergaitė iš

miegojusi penktas savaitės.
-,

P-lė Nellie Skuzcuski, 19 
nietų amžiaus (1719 Stone 
St.), numirė Wesley Memorial 
ligoninėje nuo miegamosios li
gos. Ligoninėn ji buvo nuvež
ta kovo 9'd. Tada ji buvo be 
sąmonės. Pastarąsias penkias 
savaites \ji išmiegojo, /tik ret
karčiais nubaldama.

Daktarai pripažino, kad tai 
buvo miego liga.

AREŠTAVO 500 ŽMONIŲ.

Policijos viršininko įsakymu 
iš šeštadienio * į sekmadienį 
padaryta daug antpuolių ant 
nužiuriamų kliubų.

■šešitadĮienla naktį Chicagos 
policija ir detektyvai turėjo 
nemažai darbo. Viršininkas 
Collins įsakė aplankyti visus 
luižiuriamus kliubus, biliardi
nes, etc. Tie antpuoliai pada
ryta tikslu apvalyti Chicagų 
nuo gemblerystės ir ištvirkimo 
landynių. Laike tų antpuolių 
suareštuota apie 500 žmonių 
—vyrų ir moterų.

PASIMIRĖ MOTERIS NUO 
MUNŠAINO.

Nesuranda jos tėvo ir vyro.

Maži vaikai bandė prikelti 
savo motinų, Lucy C. Boryca. 
Kai pastaroji nesijudino, vai
kai ėmė verkti. Kaimynai pa
šaukė policijų. Įėję policistai 
rado lovoje 'Lucy Bo-
rycų. Išmėtyti bu'tctjiai liudi

jo, jog buvo geriama munšai* 
nas.

Tai atsitiko 4101 Corneli St. 
IMicija nesuranda tėvo ir vy
ro.

Lietuvių Rateliuose
Babravičiaus koncertas

Biletai sparčiai perkami; visi 
stengiasi gauti geresnes vie
tas.

Prieš pirmų koncertų dau
gelis manė, kad jie eidami 
koncertan parems kų kitų, o 
ne artistų p. Juozų Babravi
čių. Padaryta klaida. Kiti 
manė, kad publika apsivils blo
gu dainininku. Padaryta klai
da, ir dar didelė klaida.

Juozas Babravičius yra pui
kus dainininkas Todėl dauge
lis dabar skubinasi gauti bile- 
ius jo koncertui. Niekas kitas 
nelaimės ar nepra-laimės, kaip 
pate artistas. Jisai atsako už 
viskų. Tik jam yra duodama 
parama nuo Chicagos lietuvių, 
nes yra tai jų priedermė tai 
atlikti. Kiekviena tauta tai 
padaro: skaitlingiausia atsilan
ko į savo koncertus. Todėl ir 
lietuviai turėtų būti ir pripil
dyti svetainę—Orchestra Hali.

Lietuviai tai gali padaryti ir 
tai padarys gegužės 18 dienų.

“Bijūnėlio” vakaras
Pelno* liko $74. — Išviso vaka

rėlis buvo labai sėkmingas.

Sekmadienį, gegužės 6 d. į- 
vyko vaikų draugijėlės “Biju- 
nėHio, vakariėlis.buvo persta

tyta , operetė “Tarna-ite Pamo
kė”. Perstaymui vadovavo 
M. Dundulienė kaipo režiso- 
rius, o P. Sarpalius muzikalei 
daliai.

Lošimas atliktas pačių jau
nuolių “Bijūnėlio” draugijos 
narių.

Apie patį lošimų reikia pa
sakyti, kad jau pirmas pasiro
dymas vaikų scenoj davė gerų 
įspūdį susirinkusiėms. Be lo
šimo buvo keletas kavalkų mu
zikos smuiko, orchestro ir 
solo. Matomai tarp jaunuolių 
keletas gali būt gabių muzi
kos srityje, jeigu nepatingės 
toliaus lavintis.

Vakarielįs pavyko gana ge
rai. Įplaukos siekia $74.00. 
Tas pasisekimas Isudrutins 
draugijėlę ateičiai.—Vietinis.

Bridgeporto žinelės
Po Bridgeporto kolonijų 

vaikščioja koks tai ‘'stipraus 
ppoto” orgainizatoijfuls^ kuris 

organizuoja kokį tai “politiškų 
lietuvių kliubų”. Be to dar jis 
“mokina”, kaip gauti, pilietiš
kas popieras. žinoma, už mo
kinimų paima atlyginimų.

Tokių pabostų vertėtų lietu
viams vengti.

įBridgeportiečiai rugoja, kad 
reporterių nieko nerapuortuoja 
iš šios kolonijos. Taigi! tįgi, 
kad bent kuriam padarius už
ganą, turiu laimės raportuoti, 
kad Dr. A. L. Graičuiias dar 
Chicagoj ant Halsted St.

šiomis dienomis sugi’įžo 
trumpam laikui —vakacijoms 
žinomas cicagiečiams daininin
kas basas drg. Juozas Lengvi
nas, ' kuris yra kontarktuotaš 
3 metams su May Valentine 
trupa. Jife keliauja statydami 
Vperų “Robin Hood”. Pabu
vęs kiek laiko Chicagoj, drg. 
J. Lengvinas keliauja toliau. 
Laimingos kloties.

“Aušra” pers|ilkraustė.
žtinoimc\ji ^‘*Aušra*\ didžiau

sia knygų bendrovė, šiomis 
dienomis persikraustė nuo 
To^vh of^Lųke / kolonijos į 
Bridgeportų, B^lD 'So. Halsted 
S't. Ten yra “Aušros” ir “Nau
jienų” skyriai. Dabar sudarys 
dldžiausicj knygų įstaigų* 
Bridgeportiečiai sako: “Wel- 
come to our neighborhood.

—Reporterių.

Šerno Draugų Būrelio 
susirinkimas

bus laikomas trečiadienį, 
gegužės 9 dieną, 9 vai. vakaro 
Justino Kulio Aptiekoj. Dienb-
tvarkė bus paskelbta susirinki
me. Visi Būrelio nariai ir 
šiaip asmenys, kurie rūpinos 
a. a. Šerno reikalais* kviečiami 
dalyvauti. . — Valdybai

Iš DRAMOS SRITIES.

Pritariama naujam sumany- 1 - mui.

Jau buvo pranešta “Naujie
nose,” kad trumpoj ateityje 
bus pradėta rengtis prie seka
mo sezono.

Dar ne visi atsišaukė, bet 
pritarimo daug Tik reikia dar
bo ir pasišventimo. Tie seni 
vaidylos, kurie dar nepranešė 
savo adresu, malones tai pada
ryti, nes veikiai bus sušaulo- 
tas susirinkimas ir renkama 
valdyba.

Gauta keli laiškai iš naujų 
scenos mėgėjų, tiems patarti
na pasirūpinti veikalų “Pavy
das” ir gerai jį išanalizuoti. Jie 
bus pakviesti susirin'kiman;

Iš senų lošėjų gautas laiš
kas, kuris vertas pamipėjimo; 
“Pakvietimų mielai priimu. Aš 
nuo savęs linkiu kuogėriausių 
pasekmių jūsų darbui. Jmi 
spėjote sukviesti geriausi^ 
spėkas tarpe lietuvių. Dirbkite, 
o męs ant kiek pajėgiame pa
mesime”. Pasirašo ponia J. 
Gulbinienė.

Tas rodo, kad triūsas nebus 
veltui, ta» duoda daugiau ener-i 
gijos darbui.

'Dailė turi pas lietuvius bu
joti.

Jau yra užsakytas veikalas 
l“išetolnasr. Tuo prižudėįjb pa
sirūpinti p. K. Norikus.

Laukiama daugiau atsiliepi
mų nuo dailės mylėtojų. Rašy-

\ ■> i H

MWJIENUS, CHciga, ĮH.
kitę “Naujienų” adresu. J. Uk- 
tveris liglajkinis sekr.

P. S. Veikalą “Pavydas” ga
lima gauti “Naujienose”.

“NAUJIENŲ” SPULKA 
GYVUOJA. V

Nariai dauginasi; įdėliai didėja.

Nesenai teko suorganizuoti 
prie Naujienų “Spulkų”.

Kiek atrodo, tai spulkai yra 
lemta gerai gyvuoti, nes ypa
tingai dabartiniu laiku apyvar
ta su' namais ir žeme yra di
delė. Taigi tokiai įstaigai yra 
gera dirva.

Kas tik nori sučėdyti pinigo 
turėtų prisidėti prie “Naujic 
nų” Špulkoš, nes netilk kad su- 
čėdys pinigų, bet dar gerokų 
nuošimtį gaus.

Norėdami prisidėti prie spul- 
kos, kreipkitės į “Naujienas” 
prie Spulkos sekretoriaus Vin
co Mišeikos. —Raganius.

“JAUNOJI BIRUTĖ”.
. * I /

Draugijėlėn įsirašo daug naujų 
narių. ?

Mokyklų sezonui paisibaigus 
lietuvių ^vaikai-Jberniukai ir 
mergaitės spiečiasi į “Jaunųjų 
Birutę”.

Pereitų ketvirtadienį įstojo 
apie dešimts naujų narių.

Sekamų k|etviimtad|ienį ma
noma, kad bus dar daugiau.

Greitu laikų manoma su
rengti eilę išvažiavimų į miš
kus, zoologijas paritus, mu- 
zejus, Art Institutų ir Lincoln 
Parkų.

Kiekvienų ketvirtadienio va
rų įvyksta orchestro repetici
ja, mokytojaujant žinomam 
smuikoriui p. L. Kybartui.

Po repeticijos žaismės ir eu
ropi šk i šokiai vedami J, Uk'tve- 
rio.

Be to dar greitai prasidės 
choro pamokos. Mokys p. S. 
Cherrionė, o vaidybos'—J. Uk- tVeris.

Nariai' Jaunosios Birutės 
yra nusistatę, kad į tris suvai
tos jid turės šimtų narių. Tė
vai ir vaikučiai yra pageidau
jami kiekviena kėtvįnta^!^ 
Raymond Chapd svetainėje.

-uTėvas.-

MES PERKAME
Neįrekorduotas

APSAUGAS
Stakus, Bonus 

i ir
Antrus Morgičius

Atsišaukite
1316 Kimball Bldg.

25 E. Jackson Blvd.

P. Bližienė

ROSELANDE SUSIKŪRĖ 
NAUJAS KLIUBAS.

Ameri/kos Lietuvių 'Piliečių Po
litiškas Kliubas bandysiąs 
supažindinti savo narius su 
Amerikos politika.

Būrelis lietuvių šiomis .die
nomis sumanė įsteigti Ameri
kos Lietuvių Politiškų Kliubų. 
Kliubas bus nepartinis. Jo vy
riausias tikslas bus pagelbėti 
lietuviams išsfimtįi piilietiiš/kiAs- 
poperius. Taipgi bus rengia
ma paskaitų ir diskusijų įvai
riom Amerikos politikos te
mom r

Kliubo susirinkiimai bus lai
komi kas penktadienį 7:30^1. 
vak. K. Strumilo svetainėje.

Tie, kurie įdomauja tokiu 
darbu, prašome ateiti į musų 
susirinkimus. Juo daugiau 
turėsime narių, tuo labiau ga
lėsime veikti. —Komitetas. 
----- --- 1---- -- - - ■■ . ____

Pranešimai

įkienė 
Viliui

■ P. Ručinskienė
■ P. Sauserienė

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Kur parduodąmą biletai p. J. 

Babravičiaus koncertui.
Biletai busimam’ p. J. Babravičiaus 

koncertui Orchestra Hali, gegužes 18 
d., jau gatavi. Pasirūpinkite gauti 
juos iš anksto šiose vietose:

Naujienos, z
Universal State Bank, ,
Metropolitan Bank,
Nąuiienų Skyrius ,Town of Lake, 

1614 W. 46th St.-. . • :
Naujiem! Skyrius Bridgeporte, 8210 

So. Halsted St.
Draugas,
Elta Commerce Co.,
Orchestra Hali,

^Tapikaitis Melodjt Pharmacy, 283 E.

Frank Rakas, Aptieka, 4828 W. 15 
St., Cicero, 111.

S. VilimaviČius, Aptieka, 10646 So. 
Michigan Avė.

— A. Burčaitė
— 0. Miniatienei
— P, Krajelis
— M. Kapočius
-r- O. JDrazdauskaitė
— P. Kaušui
— S. .Čemauskui

PRANEŠIMAI.
P-lės M. Rakauskaitės koncertas.
Tikietų'koncertui galima gauti šio

se vietose: z
Universal State Bank,
Elta Commerce Co.,
“Naujienų” visuose skyriuose, 
“Drauge”,
Kulio aptiekoje ir pas visus biru- 

tiečius.
i --------------------

, Jaunosios Birutes repeticijos atsi- 
rnna kas ketvergo vakarą 7 vai. va- 
care, Raymond Chapely, 816 W. 81 
St. Visi nariai bukite laiku ir nau
jų atsiveskit. — Valdybą.

Motinos Dievo šidlavos Parapijos 
susirinkimas įvyks seredoj,gegužio 9 
d., bažnytinėj svetainėj, kaip 7 vai. 
vakare. Visi parąpijonai kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

Visokiais bažnytiniais reikalais 
crąipkitės į kleboną M. X. Žukauską, 
8509 So. Union Avė., Chicago, III.

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

(Seka ant 6-to pusi.)

Laidotu-

STELA RUMČIKAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
8 dieną gegužio, 10:40 valandą 
ryte, vos sulaukus 8 mėnesių 
amžiaus. Palaidota bus šv. 
Kazimiero kapinėse.
ves, atsibus pėtnyčioj, 11 dieną 
gegužio, 9 vai. iš ryto. Prašau 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Ilsėkis, il
sėkis musų mylima dukrelę. Lie
kam nubudime tėvai
Barbora ir Izidorius Rumčikai.

2302 W. 28rd St.

JUOZAPAS STAKIS 
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
rugpiučio 4 d., 1920 m. Oak Fo- 
rest,” III. ir buvo palaidotas 12 d. 
rugpiučio, 1920 m. St. Gabriel 
kapinėse, Oak Forest, UI. Jis 
prigulėjo prie Lietuvių Politiško 
ir Pašelpinio Kliubo. Liko suži
notą per kliubo narius, kad jis 
miręs, tai kliubo nariai nutarė 
perkelti į Lietuvių Tautiškas 
kapines. Ir bus perkeltas jo kū
nas į Lietuvių Tautiškas kapines 
12 ei. gegužės, 1923 m. 2 vai. po 

t pietų. Jis paėjo iš Lietuvos: Ru
senu kaimo, Josvainių par., Kė
dainių ap. Jei randasi jo gimi
nių ir pažįstamų, malonėkite da
lyvauti jo kūno perkėlime.

Del platesnių žinių kas norite 
malonėkite atsišaukti pas Komi
tetą. Antanas Aidulis, 702 W. 
21 PI. Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonėj 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapė 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
51393 — VI. Gyčius
51394 — P. šimeliui
51395 — A. Petrošiumi!
51396 — V. Juška 
51406 — J. Kareckienei
51408 ----- J. Retlcckis
51409 — P, Laveckis
51410 — P. Bližienė 
51410
51418 — P. čekatauskui 
51421 — K. Isakienei 
51424 — P. čeparui
51429 — O. Meknaitei
51430 — K. Pi/odžiukui 
75254 — U. Kasiliauskienė
75266 — B. Lažauskienė
75267 — E. Baršauskaitė 
75271 — V. Daniela 
75276 — O. Kilkus
75281 — L. Bielskus
75282 — S. Pitkinskui
75287 — M. Jasaitienė .
75288 — V. Drakšus
75289 — G. fronskienei
75291 — A. Kapočikei 
75292-27 —- S. Kukcinavičiui
75292 — A. Kukuraitytei 
75299 —- P. Monstvilova' 
85246 — M. Kėkštą 
85271 T— M. Gaudikienė 
85274 — V. Vasiliauskas 
85276 — M. Duplienė 
85280 — E. Pečeliunaitė 
85287 — L. Šimkus
85289 — J. Reckutis
85290 — 
85293 —
85298 — L. Galdikui 
90117 — K. Briedytei 
95136 — J. Lukošis 
95156 
95168
95175 — B. šimkaitė
95176 ~ O. žadeikienė 
čekiai: 
12145 — A. Mikulskaitei 
4727 — L. Ramanauskienei 
4716 — S. Beišinas
4684 — A. Petrukauskienei 
Perlaidos:
Tel. 18 1 — F. Navickaitė 
Tel. 25 1 — K. Juozapavičius 
15Q — p. SkurdUius 
158 
165 
169 
175 
176 
179 
182
183 — J. Karveliui 
11875 — A. Sausavičiui 
14875 — O. Jasinskienei '

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

15397 — B. Velienė, 
15423 — A. Gudas 
15451 — L. Eizienė 
15454 — A. Budraitis 
15470 — K. Majus 
15612 ----  L. šeperienei
15743 — J. Kenienei 
15911 — M. Kuncevičiui 
15944 — B. Skrebunienei 
15946 — H. Paulauska 
15948 — B. Pusgunigiui 
15970 J. Paulauskiui 
15974 — O. Palionienei 
15978 — J. Smelstoriui
16005 — J. Kiauniui
16006 — I. Kiauniui 
16011 — P. Ropienei 
16022 — J. Jodvalkis , 
16034 — J. Šimkus 
16036 — S. Sutkaitis 
16439 ■— A. Urbonas

. 16418 — J. Graitjurgis 
16417 — P* Krikščiūnienė 
16414 — D. Mauricienė 
16406 — A. Didžgalvaite 
16393 — M. Sabaliauskienė 
16383 — F. Brazauskienė 
16359 — M. Brajauskytė 
16326 — Ą. Gražiukė 
16182 —- J. Božienė 0 
16165 — M. Rapo’laučienė / 
16154 — J. Ignotas / 
15642 — L. šeperienė 
14747 — K. Abromavičius 
4672 — A. Jankauskienė 
172 — O. Rimkienė 
158 — A. Burčaitė 
Tel. 23. XII — J.
2934 — P. Gintalas
4432 — M. Mineikaitė
4683 — I. Vaitiekūnas
4746 — F. Leketas
4755 — M. Barkauskienė
4759 — J. Taruška

, 4763 — O. Simonaitienė
4769 — S. Stankūnas
4770 — V. Mičiulis 
47717— J. Akelaitis
4772 — J. Draugelis
4777 — A. Lileikis
4778
4779
4785 —- B. Jakubaiįis
4814 — J. šluota
10363
10423 — A. Poška
10426 — Lietuvos Raud. Kryž.
12166 — P. Vaičaitienė
12172 — A. Vitartienė
12173 — B. Judeikis
14099 — S. Viršilas
14100 — B. Viršilas
14102 — P. Usaitė

. Jakubauskienė

L. .Preidžis
V. Adamavičius

Z. Kalazinskas

Yra junai brangesnės už viską, neap- 
eiskite jų. Jeigu kenti galvos skau

dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai. *
DR. SERNER, SERNAS O. D.

3315 So. Halsted StM Chicago, DL 
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki

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

— m ......................."T"—  ................ ■ "

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saules Šviesa'išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs Raudonos.

JEI nors Mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 Šo. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy- 
, dote ne tą ligą.

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

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant’ kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, 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
cialia gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

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

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:

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

m Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicz H BANIS

Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa- 

H tarnauju prie 
H gimdymo kiek- H viename atsitikimi me. Teikiu ypa- 
M tišką priŽidrėji- 

■ ’mą. Duodu pata- 
|£: rimus moterims 
M ir merginoms ve! 
ji tui.

3113 South 
Halsted St.

Aklu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS 

visokios rųSies gydžiau 
per 25 metus prie Sta- 

f \ te gatvės.
| Žvairas akis atitai- 

RfebjtfN 8au saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu

I bu<lu: tonsilus ižimu 
|»«!jEįL K prieblandos miego pa- 

galba; akinius pritai- 
ijįJEfF sau už ?.5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny- 
Stelės.

RANKLIN O. CARTER 
120 S'o. State St.

Valandos: 0 iki 5 Septintad. 10 iki 12

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst whilc it dries, tnen 
remęve and see and feel the vuonderful 
difference in the color and rexture of the 
skin 5
Guaranteed to do these defimte things for 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Ciose enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles. Make the skin soft 
and srpooth į
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet coupter If not, send this 
ad. vvrth 10 cents to Boncilla Laboratories, 
tnd.anapolis, Inaiana, forą trial tube. 4



Trečiadienis, Geg. 9, 1923

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
(Tąsa nuo 5-to pusi.) x

Kenoeha, Wis. — Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubo, mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį gegužes 
11, 7:30 vai. vak., parapijos svetainėj. 
Tarimui yra labai svarbių reikalų, 
dėlto visi draugai ir draugės malonė
kite būtinai atsilankyti.

— Valdyba.

MOTERŲ VYRŲ

Merginų ir moterų

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų/Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką?) Tat prašome visų kitų to

- RaŠt. V. Kasparinas.
miesteliu draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. J Rašt. V. Kaaparinas.

Keistučio Rliubo Dramos Skyrius, 
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi
mui savo režisierės ii* scenos darbuo
tojos draugės M. Dundulienės, gegu- 
žės-May 9tą, M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23 PI. Be vakarienės bus 
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.

Nuolat darbas prie mažų elekt
ros šmotukų, lengva išmokti, pa
tyrimo nereikia, greitas pasise
kimas ateičiai kurios yra kvali
fikuotos.
ASSEBLERKŲ
PAKUOTOJŲ
INSPEKTORKŲ <
Turi kalbėti angliškai
Ateikite pasirengusios'darban 

BENJAMIN ELECTRIC 
MANUFACTURING CO., 
Adams & Sangamon St.

Reikia— j
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie'mašinij 
Daugumas darbų yra nuo Štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., ' 
2840 Archer Avė.

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, trakė

nų ir pagelbininkų prie mašinų.

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

REIKIA 2 patyrusių moterų 
sorlavinuu skudurų ir vieną dau ______ c ______ .
giau prie beilinimo. Gera alga. I Daugumas darbų yra nuo štukų.
INDUSTRIAL JUNK YARDS *

4501 So. State St.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų j 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. j 
Liepos nieko nerengti.

REIKIA jaunų merginų, 14-16 me
tų amžiaus viniojimui vaksuotų lini
nių rolių, gali eiti ir mokyklon, vieną 
dieną savaitėje, nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 po pietų. Gera mokestis.

PROTĖCTO PAPER CO., į 
1511 S. Sangamon St.

Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban. \

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

Riverdale, III.

< Brighton Park. — American Lith- 
uanian Citizen Club kurs buvo inkor
poruotas bal. 14, 1923, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą geg. 10, 1923, 
ketverge 8 vai. vak. T. Mazenio svet., 
3857 S. Kedzi© Avė. Malonėkite visi 
draugai atsilankyti ant susirinkimo.

— Rašt. Jos. Eringis.

REIKIA MAIDS PORTERIŲ
Į lavatory Atsišaukite

Atsišaukite 8:30 vai. ryto
Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės da

lininkų metinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, gegužės 11 d. M. MeĮdažio 
svet., 2242 W. 23rd PI. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi dalininkai (ės) da
lyvauki!, šiame susirinkime. Bus iš
duoti visi raportai ir atskaitos apie 
B-vės stovį Lietuvoj ir Amerikoj. 
Taipgi daug kitų svarbių reikalų yra 
aptarti dėl B-vės labo.

— B-vės Valdyba.

' 8:30 ryto MR. FORBES

MR. FORBES Į beizementą

Į beizementą BOSTON STORE

ASMENĮ! JIESKOJHI
BOSTON STORE

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Tekoriau!. Iš Lietuvos paeina: Kau
no rėdybos, Telšių apskričio, Varnių 
pašto, Pavandenio miestelįo. Dvariš
kių kaimo. Jis pats ar kas kitas mel
džiu pranešti, šituo adresu.

TEDY TEKORIS,
1723% E.Reynolds St., Springfield, UI.

LAUNDRĖS \MOTERŲ

REIKIA DARBIHINKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W
' CLEA’NING CO„

62 W. Washington St,,

REIKALINGAS patyręs ke
pėjas prie keksų. Ųatbas dieno
mis. \ ;

Roseland Bakery. 
10502 So. Michigan Avenue.

REIKIA ženoto žmogaus ant 
farmois, tuojaus. Atsišaukite po 
antrašu: >

J. BADŽIUS J
G68 W. 18-th St. Chicago, III.

VYRŲ
Ir jaunų vyrų generaliam 

dirbtuves darbui, gera mokestis 
pradžiai. Nuolat darbas.

Atsišaukite.
OLSON RUG CO.

1508 W. Monroe St.

REIKAŲNGI 2 siuvėjai prie 
vyriškų kostuimertiškų darbų.

Atsišaukite <,
K. LAUCIUS, t

3305 So. Auburn Ave.f I

REIKIA — t
Vieno shearme-no ir penkių 

darbininkų į geležies atkarpų 
jardą.

2034 Southport Avė.

RĘIKALiTNGAS VYRAS AR- 
ba moteris į restoraną dėl plo
vimo indų.

Atsišaukite:
1745 So. Halsted St.

DAŽYMO RAŠTINGŲ 
OPERATORIŲ

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME
BUČERNE ir grosernė parsiduoda 

geroj biznio vietoj. Senas ir iŠdirp- 
tas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės i

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

No. 24

PARDAVIMUI saliunas vieta 
apgyventa visokių tautų, ge
ras biznis.

Apleidžiu miestą.
1457 So. Sangamon Str

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sty- 
liaus parlor setas, valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
gubų springsų fonografas su rekor
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi 
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
nauji. Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,

1922 So. Kedzie Avė. ....

PARSIDUODA medinis nau
jas namas 3 dideli kamb. ir bei- 
zementas, turiu išvažiuoti į Eu
ropą pigus tilį $2100. Atsišaukit 
5209 S. Keating A^e., pusė blo
ko nuo Archer Avė. į vestus.

AR TURI 3 TŪKSTANČIUS

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

1908 Canailport Avė.
...................................... ........ .....

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai po vieną ar visus ant 
sykio.

Atsišaukite*
727 W. 17-th PI. 1-mos lubos.

NAMAI-ŽEME

Parsiduoda arba išsimaino ant na- 
no 60 akerių fanna, 23 mylios nuo 
Chicagos, netoli Leafy Grove, 6 rūmų 
naujas namas, elektra ir maudyne, 
taipgi ir kitos naujos triobos, elektra 
apšviečiamos, 3 arkliai, 10 karvių, 17 
kiaulių, 65 vištos,. 7 antys. Visi įran
kiai, katrie tik reikalingi prie ūkės. 
Parsiduoda už 3 Tūkstančius {mokėji
mui, likusius kaip renda.likusius kaip renda.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Bouievard 9641

PARDAVIMUI saliunas biz
nis išdirbtas airišių apgyventa, 
priežastis patirsite ant vietos.

Atsišaukite.
5353 So. Morgan' St. Chicago.

RETAI ATSITINKANTI 
BARGENAI.

TURIU parduoti savo $250 
vertės Viktrolą, vartotą 2 mė
nesiu, daug rekordų, deimanti
nė adata $60. 2502 W. Division 
St. 2-ras augštas. Tek Armitage 
1981. f

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė iš priežasties, kad per
daug darbo, aš negaliu gauti dar
bininkų. Bus parduota greit ir 
pigiai, Victor Skodžius, 2219 
Lake St. Melrose Park, III.

PARDAVIMUI bučernė, ra- 
kandai-įrengimai gali būt iš
kraustyti. Parduodu iš prieža
sties ligos. 1359 W. 59th St., 
Wentworth 7532. #

PARSIDUOD BARBERNfi
2 krėslų, viskas gražiai įrengta ir 

randasi labai gražioj vietoj. Biznis 
labai geras; jeigu kas norit pirkti, tai 
paskubėkit, nes tokia proga retai pa
sitaiko. Priežastį pardavimo patir- 
sit ant vietos. Atsišaukit į Naujie
nas Num. 248.

1739 So. Halsted St.

Pardavimui puikus mu?o namas be
veik naujas; 2 augštų; 2 lietai po 6 
kambarius; karšti! vandeniu šildomas 
su dvejais boileriais; puikus cimen
tuotas beismantas su skalbykloms ir 
kitais parankamais; kaina $11,000, 
nereikia visų pinigų; namas yra tik
rai vertas $13,000.

Pardavimui 2 augštų muro namas 
po 4 ir 5 kambarius; su gasu, elektra, 
maudynėms ir kitais parankamais; 
yra furnasų šildomas ant pirmo fle- 
to ir yra puikus beismantas; kaina 
$7,500, vertas $9,000.

Pardavimui 4 fletų muro namas 2 
fletai po 5 kambarius ir 2 po 4 kam
barius; su štymu šildomas; antri me
tai kaip statytas pagal naujausios 
mados; rendos neša $2,760 į metus; 
namas randasi puikioj vietoj netoli 
vienuolyno; kaina $23,000; nereikia 
visų pinigų. > I

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius; apie 6 metai 
statytas; namas randasi Brighton 
Parke; kaina $4,000; visų pinigų ne
reikia.

Pardavimui vieno pagyvenimo mu
ro namas su 5 kambariais; prieš karę 
statytas su gasu, elektra, maudyne ir 
kitais parankumais; gera vieta gy
venti ant tyro oro ir laikyti naminių 
paukščių; lietuvių apgyventa vieta; 
kaina $4,500.

Norėdami plačiau dažinoti apie 
viršminętus narinis atsilankykite die
na ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY COMPANY
J. Yūshkevvitz, vedėjas / 

4034 Archer Av. (prie California Av.)

BARGENAS 3125 S. UNION AVĖ. 
į 2 flatų mūrinis naujas namas, po 
6 kambarius, visi įtaisymai, 4 auto
mobilių mūrinis garadžius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo ar Joto.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Bouievard 9641

PERKAM, PARDUODAM 
ir mainom namus, farmas ir visokius 
biznius. %

C. P. SUROMSKIS *"
3346 S. Halsted St.,
Tel. Bouievard 9641

Aš MARIJA KAMARAUSKAITR- 
švedienė, duktė Jono Kamarausko, iš 
Kauno, ieškau savo dėdės Antano Sil
vestro sunaus Kamarausko, kuris yra 
gimęs Lietuvoje, Juosvainės valsčiuje 
Prapuolėnų kaime ir prieš pat Didijį 
Europos karą išvažiavęs Amer kon. 
Labai prašau geių žmonių, kurie ži
no ką nors apie jį arba kur jiq dabar 
yra pranešti man šiuo adresu: Lietu
va, Kaunas, Trakų gatvė 30 Nr., Ma
rijai Kamarauskaitei-švedienei.
—n,**""*—-—  -—■    --------------

Aš ONA BERNOTIENĖ-KAMA- 
rauskienė iešjau savo sūnų: Bro
niaus ir Petro Bernotų (Bernatavi
čių). Bronius Bernotas 1904 m-etais. 
gyveno Brockton.e, Mass, 66 Porter 
Avė. Vėliau abudu gyveno Bostone. 
Kur dabar yra jokių žinių neturiu. 
Labai prašau gerų žmonių, kurie žino 
kur juodu dabar yra pranešti man 
šiuo adresu: Lietuva, Kaunas, Trakų 
gt. 30 Nr., Onai BernotieneLKaina- 
rauskienei.

Prosin'iimui al|leti&<ų 
nių rūbų išdirbystėj. 
darbas ir gera alga, 
mokate gerai paprastai 
mes išmokinsime jus 
darbo ir mokėsime kol 
sitės. Jei jus turite
dirbtuvės prosiniinė, riies 
kosime jums labai gerą algą.

THE MOSES-ROSENTHAL 
COMPAiNY

913 W. Van Buren St.

vapatt-
Nuolat

Jei jus 
prosyti, 

musų 
mokin-

■patyrimo 
mo-

LANGŲ PLOVĖJŲ 

Patyrusių 

Atsišaukite 

8:30 vai. ryto 

MR. FARBES

Į beizementą 
^BOSTON STORE

Balto brass ir aluminum. 
tyrusių arba nepatyrusių.

Atsišaukite tuojau.
STEWART MFG. CORP 

4^35 Fullerton AVė.
5 i n v■

Pa- Turiu parduoti savo bučernę 
ir grosernę, nes apleidžiu mie 
stą. Pigi renda ir ilgas lysas. 
Randasi geroj vietoj (transfer 
corner). Atsišaijki|e greit.

154 Wėst ''59-th St.

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

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

Savininkas
. Room 304
10 N. Clark St.

2 PAGYVENIMŲ, mūrinis namas 
5-6 kambariai, elektra, maudynės, bei- 
zementas. parduosiu už $7,500. Ran
dasi ant 48 C?t., Cicero.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5-6 
kambariai, elektriką, maudynės, bei- 
zementas. Randasi ant 48 Ct., Cicero. 
Kaina $11,500.

65x125 pėdas kampas ant 48 Ct., 
Cicero. Parduosiu už $5500.

2 pagyvenimų mūrinis namas, Sto
ras, 4 kambariai ant 2-rų lubų, 4-6 
kambariai, 4 kambariai beizemante. 
Rendos $160. Kaina $15,500. Mūri
nis garadžius dėl 2 mašinų ant 
Avė. Cicero.

2 pagyvenimų mūrinis namas 
kambariai, viskas įtaisyta pagal 
liausios mados su extra lotu, 
duosiu už $14,300, 50 Avė. Cicero.

4 pagyvenimai, mūrinis namas, 3 po 
4 kambarius 1-5 kambariai, lotas 50x 
125 pėdų. Parduosiu už $13,000; 48 
Ct., Cicero.

Mes turime taipgi labai gerų me
dinių namų Ciceroj ir apielinkėje.

Atsišaukite
4922 So. Ashland Avė., 

Klauskit J. Petraitis

48

5-6 
vė- 

Par-

STOGDENGYSTĖ

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

ISRENDAVOJIMUI
PAS1RANDAVOJA 6 ruimų 

Ratas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

ANT RENDOS labai gera vieta 
aptieka. Ištaisysiu pagal reikalavi
mą, atsiųskite registruotą aptiekorių 
pasitarti, kaip galima atidaryti ap- 
tieką.

C. ZUBE, 
12022 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠNUOMUOJAMA kambarys 

vienam asmeniui. Adresas: 6637 
S. Rockwell St., pusantro bloko 
tiž Western Ąve. J. J. Pilipaitis.

KAMBARIAI ant rendos, 
dėl keletos vaikinų arba ženo- 
tų, su valgiu ar be valgio.

Atkiša ūkite
727 — 174h PI.

REIKIA —
2 moterų plovimui 

darbasr dienomis, gera 
lis. .

4161 Sb. Halsted

mokės*

St

REIKALINGA 10 vyrų angliškai 
kalbančių, katrie gyveno apie 3 me
tus ar daugiau Chicagoj. Turi būti 
25 metų amžiaus ar daugiau. Paty
rimas nereikalingas prie to darbo, ga
lima trumpu laiku išmokti. Galima 
išdirbti nuo $50 iki $150 į savaitę ir 
daugiau.

REIKIA jaunos merginos pridabo- 
jimui 4 metų berniuko ir prigelbėti 
prie namų darbo. Algos $7 j savai
tę ir valgis. Gali eiti namo vaka
rais.

L. J. STARING, 
4712 Woodlawn Avė, 

Tel. Drexel 7004.

W. H. NOVEK, 
r Manager

Room 348,
29 So. La Šalie St., 

Valandos nuo 9 iki 1 vai. po pietų.

REIKIA anglių ševeluotojų.
Didelė alga, nuolat darbas. 

Atsišaukite*
TANNER ROME COAL CO., 

1001 S. Faii'field Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lysas 3 metams. Geisti
na butų greitai parduoti. Prieža
stis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1632 W. 46th St.,
Tel. Bouievard 0192

BIZNIERIŲ AT.YDAI
Kas norite, mainyti biznį ant nedi

delio namo, bučemės, grosemės arba 
saliuno. Namas yra mūrinis, elek
tros šviesa. Savininką galit matyti 
vakarais po 6 vai.

3515 So, Lowe Avė., 
SAntros lubos.
jr , ■

MOTERŲ ir merginų lengvam 
dirbtuvės, darbui, kai kurių rei
kia laikinų darbininkių. Valan
dos, 7:45 iki 12. Po pietų, 12:30 
iki 5 vai. Šviesi ir švari dirb
tuvė, geros algos.

FRlEbLANDĘR — BRADY 
KNITTING MILLS 
511 So. Green St.

REIKIA vyrų į warehouse, 
nuolat darbas. Atsišaukite prie 
Superitendento.

CHICAGO COLD STORAGE 
WAREHOUSE

1520 So. State St. t

REIKIA porterio, 6 dienos 
darbo, be nedėldienių. Darbo 

, $18

REIKIA — 
moters apvalymui
Atsišaukite:

1562 Mihvaukee
Netoli Robey

ofiso.

Avė.
St.

valandos iiuo 6:30 iki 4, 
į savaitę. Atsišaukite.

Service Cafeteria
• 4183 So. Halsted St.

REIKIA merginti lengvam dirbtu
vės darbui. Geros valandos, gąra al
ga. Patyrimo nereikia. Ateikime pa
sirengusios darban.

Atsišaukite
CHICAGO CASE MFG. CO., 

213 N, Morgan St.

KARŲ KARPENTERIŲ
Darbas prie naujų refrigerato- 

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

REIKIA merginų vyniojimui 
sviesto. Atsišaukite

Blue Valley Creamery Co.,
700 So. Clinton St., \

Mr. Nash, Superitendentas

MERGINŲ lengvam dirbtuvės 
darbui, pakavimui saldainių. Ge
ra alga ir geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite Universal Theatres 
Concession Co.,

26 North Franklin St.

REIKIA —
Vyrų prie beilavimo popieros 

ant elektros preso.
South Side Paper Stock Co.,

5833 So. Throop St.

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

i LINK BELT
329 W. 39th St.

2 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

■ , i.įt, R .. .

REIKIA bankos policisto į Sotuh- 
sidė banką. Pageidaujama kuris mo
ka lietuviškai ir lenkiškai. Turi bū
ti švarus ir geros išžiuros. Atsišauk
dami turėkite reference, pažymėdami 
amžių ir kiek algos norėsite. Naujie
nos, 17§9^ $o. Halsted St., Box 249.

REIKALINGAIS bučeris mo
kantis gerai kalbėti lenkiškai. 
Pastovus darbas ir gera užmo
kestis.

1003 W. 32 St.

MOLDERIŲ dėl mallęable ir 
grey geležies fandrę, nuolat dar
bas, gera alga. Atsišaukite. 
Employment office, 
Malleable Iron Co.,

1760 Diversey Parkvray x

PARSIDUODA čeverykų tai
symo dirbtuvė. Visos geros ma
šinos. Renda pigi. Pardavimo 
priežastis 'liga. ^Nupirksit už pi
gią kainą. Kreipkitės

5303 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis namas, 
mūrinis, medžiais apsvadintas, gra
žioj vietoj South Sidėje, 2 flatai, po 6 
kambarius, aržuolu baigtas, elektra, 
gasas, cemento skiepas, du boileriai, 
garadžius 2 mašinų.

Savininkas,
5701 So. Ada St.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
dviejų pagyvenimų, apačio saliunas ir 
krautuvė, bolių ale, iš šono vasarinis 
daržas ir kambariai gyvenimui, gera 
transportacija, parduosiu pigiai už 
cash. Atsišaukite 2 Broadway, Mel- 
rose Park, III. Tel. Melrose Park 624.

Illinois

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI arba mainy

mui grosernė ant mažo namo. 
Lysas yra ant metų. Priežastis 
pardavimo liga. Alex Vaičiulis, 
3233 So. Halsted St. Tel. Yards 
4691.

PARDAVIMUI čEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė. Visos mašinos yra 
gerame stovyje; 15 metų biznis yra 
išdirbtas. Renda labai pigi $12.50. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

1607 Garfield Blvd.
—. ..................  i ■■■■■... .i..................... ................................................................. ....

PARDAVIMUI grosernė, delikatę- 
sen, vaisių ir daržovių krautuve, ran
dasi šalę bučemės. įsteigta per daug 
metų. Daromas didelis cash biznis. 
Pigi renda sii gyvenimui kambariais. 
Naujos mados įrengimai. Didelis sta- 
kas. Turi būti parduota, kad užbai
gus reikalus, kaina $1860 arba geras 
greitas pasiūlymas. Jei reikalinga, 
tik dalį galit įmokėti. Didelis bar- 
genas greitam pirkėjui,

Atsišaukite
4427 Montrosė Avė.

PARDAVIMUI namas ir Pe- 
karnė, geras namas ir gerai iš- 
dirptas biznis. Parduosiu už pi
gią kainą. Kreipkitės, Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted St., 
Num. 22.

WEST PULLMANAS
Tai yra vienas iš puikiausių gyveni
mų, tyras oras, darbai nuolatiniai, 
pragyvenimas normališkas, tūkstan
čiai lietuvių gyvena linksmai ir lai
mingai. Svetimtaučiai veržiasi į ki
tas dalis miesto, lieka tuščių namų 
pardavimui ir pigiai. S. Markūnas, 
654 W. 120 St. Tel. Pullm-an 2856.

PARDAVIMUI lentos ir plytos, pi
giai. Wrecking Morris Car Shop 

NATIONAL WRECHINK. CO. 
40th St. & Ashland 
Phone Yards 3800 
Klauskit karfiąpio 

arba 
Stewart .3230

PARDAVIMUI barbemė lietuvių 
apgyveneoj vietoj. Aplinkui.bėra ki
tos barbernės. Parsiduoda pigiai. 
Priežastis pardavimo savininkas išva
žiuoja į Lietuvą.

Atsišaukit
2829 So. Union Avė.

Tel. Yards 0786

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas ,1 fl. 6 kambarių, 2 po 7 kam
barius, garu apšildomas, elektra, mau
dynes; muro geradžius dėl 3 automo
bilių. Randasi puikioj lietuvių kolo
nijoj ant Bridgeporto. Atsišaukit 
prie savininko.

3256 S. Union Avė., 1 lubos

PARDAVIMUI Restauranas, gra
žioj apielinkėj, prie' gatvekarių lini
jos; antros durįs nųp kampo. Apgy
venta įvairių tautų, ant North West 
Side. Biznis išdirbtas pėr daug me
tu. Kaina $2,200. Priežasti parda
vimo patirsit ant vietos, P. Shvelnis, 
1443 N. Paulina St., Armitage 0411.

PARDAVIMUI —
kepykla labai pigiai iš prie- 

asties 'ligos, lysas penkiems 
metams.

2935. W. 25-tl^ St.

^PARDAVIMUI namas su 
groserne arba mainysiu ant 
dviejų augštų namų be biznio, 
arba parduosiu grosernę atski
rai. Savininkas 2125 W. 24 St

• . 1 r ?---------------------- ------- - ,

PARDAVIMUI kritaučlių ša
pą. Ptriežasltiis !pajrdavimui, 
mirtis. Ėandasi geroj vietoj. 
Atsišaukite. Jonas Mairtinkus/ 
2248 So. Hoyne Avė

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė už 

pusę kainos. Savininkas yrai privers
tas parduoti iš priežasties nemokėji
mo biznio varyti. Yra nauji pikce- 
riai ii* daug stako. Renda nebrangi. 
Biznis randasi Brighton Park. Gera 
apielinkė ir bizniavą gatvė. Atsišau
kit greitai, nes parduosiu į 3 dienas. 
Kas pirmesnis, ths laimėsit. Kreip
kitės pas

JOSEPH BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St.

AUNM

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 20 
akrų dirbąmos žemės, obelių * sodnas, 
6 kambarių, namas, didelė bamė ir 
kiti budinkai. Kita žemė miškas, ši 
vieta gera auginimui paukščių. Ne
toli White Lake, Mich., vasariniai re- 
zortai. Kaina $2600. Pusė 
gaiš, kitus! pagal sutartį.

FRANK SCHILLER, 
7020 So. Racine Avė.

pini-

PARDAVIl/ui 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda deng
tas panoro setas. Riešuto medžio 
valgomo kambario setas. 2 miegamo 
kambario setai, fonografas, pastato
ma Įtampa. Bus parduota labai pi
giai. Arba parduosiu atskirai.

5046 Calumet Avė.

PARDAVIMUI lotas 125 pėdų 
7f St. ir Maplewoo(f Avė., geras 
pirkinis ir pigiai parduosiu.

Klauskit 1
Tel. Columbus 0066

EXTRA BARGENAS
Pardavimui namas labai pigiai 

2 augštų, su visais moderniškais 
įtaisymais, po 6 kambarius. Pir
mas augštas, karštu vandeniu 
apšildomas, aplink yra daug ar- 
žuolų medžių, akmeninis frontas 
cimentuotas skiepas, garadžius 1 
mašinai. Morgičius $4,500, įmo- 
kėt reigalinga $4,000. Kaina $11- 
000. P. švelnis, 1443 N. Paulina 
St. Armitage 6411.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madbon Street

Tel. Seeley 1643 |
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattetn ma- 
ker. Bizniui ir namų dčvljimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audčkJą, su
kirpti. pritaikyti ii* pasidaryti sau
drapanas.

Biznio Ir namų kursai skrybilią 
padarymui Kreipkitės, raiykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, pirmininkl.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATBS’ AUTOMOBILIŲ
* $20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

Ir pasimatyk ąa mumu. Mokiname 
važiuot ir taisyt prakuškiausiujbudn, 
visokio išdirbimo automobilius. Laia- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakaraic klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Levęsklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High Schoel ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)


