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LIETUVOS SEIMO RINKIMU REZULTATAI
» I w

i i* ! ■ ,

Klerikalai laimėję, 
sako Elta

74 žuvo gaisre
Ultimatumas Chinijai

Nesitiki susitaikinti su Rusija
Lietuvos Seimo rinkimy 

rezultatas
Dar ne galutini daviniai rodo, 

kad klerikalai laimėjo did
žiumą vietų. Daug vietų lai
mėjo tautinės mažumos.

(Telegrama “Naujienoms”)
WASHIN’GTON, gegužės 17 

(L. I. B.) — “Eltos” praneši
mu, Lietuvos Seimo rinkimų 
apytikriai daviniai yra tokie:

Ūkininkų Sąjunga laimėjo 
14 vietų.

Krikščionys Demokratai -— 
14,

Darbo Federacija — 12, 
Liaudininkai — 15, 
Socialdemokratai — 9, 
Mažumos — 14.

74 žmonės žuvo mokyklos 
gaisre

žmonės liko užmušti ar sudegė 
sulužus Inokyklop laiptams.

CAiMDEN, S. C., gegužes 
18. — Vakarykščiame gaisre 
Cleveland, S. C., mokykloje 
žuvo 74 žmonės, o vieno dar 
nesu randama.

Tarp žuvusiųjų yra 42 vai
kai, 16 vyrų ir 15 moterų; vie
no vaiko nesurandama. Keliuo
se atsitikimuose žuvo ištisos 
šeiminos.

Vakar mokykloje buvo su
rengtas vakarėlis, kuriame bu
vo vaikų vaidinama “Stoney 
Brook”. Tad vakarėlyje dalyva
vo ir vaikų tėvai, viso apie tris 
šimtai žmonių. Baigiant vai
dinimą pakabintoji kerosininė 
lempa nukrito žemėn, eksplo- 
davo ir padegė dekoracijas. 
Greit užsiliepsnojo ir visa mo
kykla. Kįlo didžiausia panika 
ir visi puolė prie vienatinių siau 
rų laiptų, kurie vedė į pirmą 
mokyklos augštą. Pasidarė ne
prašomas vaizdas. Visi grūdo
si prie laiptų, mindžiodami 
moteris ir vaikus. Veltui nieku- 
rie bandė sustabdyti paniką. 
Tuo gi tarpu laiptai sulūžo ii 
žmonės nukrito į pirmą augš- 
tą, daugelis sužeista griūvan
čių laiptų. Nebegalėdamos iš
sigelbėti motinos metė per lan
gus savo vaikus, o pačios žuvo 
gaisre. Išsigelbėję bandė gel
bėti pasilikusius triobėsy, bet 
nieko negalėjo padaryti, nes 
gaisras platinosi dideliu grei
tumu ir esantieji viduje galė
jo išsigelbėti tik šokdami per 
langus, šokant per langus la
bai daug žmonių sužeista.

Visoje apie’įmįėjC veik nė
ra šeiminos, kur nebūtų žuvu
sių, ar sužeistų tame gaisre. 
Žuvo ir koroneris, taip kad nė

ra kam padaryti ir koronerio 
tardimus.

Manoma visus žuvusiuosius 
palaidoti vienu ir tuo pačiu 
laiku ir viename ir tame pa
čiame kape — “broliškose ka
pinėse”. Kiek žmonių sužeista, 
dar tikrai nežinoma, kadangi 
dar niekas neturėjo laiko rū
pintis sužeistaisiais. Keli sun
kiai, gal mirtinai, sužeisti guli 
ligoninėje.

Amerikos ultimatumas 
Chinijai

Reikalauja tuojaus paliuosuoti 
suimtuosius

TSAOČUANG, geg. 18. — 
Amerikos ambasadorius Chi- 
nijoje Schurman padavė Chi- 
nijos valdžiai ultimatumą, ku
riame jis reikalauja tuojaus 
paliuosuoti tuos žmones, ku
riuos suėmė Suchowo bandi
tai, o tik paskui kalbėti apie 
sąlygas, nes kitaip bus grieb- 
tąsi griežtų priemonių. Jis pa
reiškė valdžiai, kad jei suim
tieji nebus tuojaus paliuosuo
ti, tai kils rūsčios internacio
nalinės komplikacijos.

Ryšiai tarp Chinijos val
džios ir svetimų valstybių dip 
lomatų yra labai įtempti.

Anglija irgi nesitiki susi
taikymo su Rusija

LONDONAS, geg. 18.— Pa
klausimai Anglijos oficiali- 
niuose rateliuose ir Rusijos 
prekybos misijoje apie Angli- 
jos-Rusjijos pantikiils, susilau
kė tik neaiškių, išsisukinėjan
čių atsakymų.

Anglijos valdininkai laukia 
sekamo Krasino žingsnio, ku
ris priklauso nuo to kokias 
naujas instrukcijas jis gaus iš 
Maskvos. Išrodo, kad Ąnglijos- 
Rusijos prekybos sutartis nu
eis niekais.

Švedijos interesai dom ingai 
seka padėtį, kuri negalės neat
siliepti į Skandinavijos šalių 
santikius su Rusija.

Rusai užgrėbė du japonu 
laivus

MASKVA, gegužės 18. — 
Iš Vladivostoko pranešama, 
kad mušis ištiko tarp rusų 
patroliaus laivo ir dviejų ja
ponų laivų, žuvavusių Rusijos 
vandenyse. Japonai pasiprieši
no rusams ir įvykusiame per- 
sišaudyme dienaus rusas liko 

užmuštas ir trys japonai sužei
sti. Rusai betgi laivus suėmė.

Rusai nesitiki susitaikinti 
su Anglija

Sako, kad negalima tikėtis 
kompromiso. Anglai rengiasi 
bėgti.

MASKVA, geg. 18. — čia 
skaitoma, kad padėtis Rusijos- 
Anglijos kivirČiuose yra bevil- 
tė. Smulkmenų apie Krasino 
pasitarimą su Anglijos užsie
nio reikalų ministeriu Curzo- 
nu nėra paskelbtos, bet abel- 
nai skaitoma, kad negalimi? 
tikėtis kolmpromiso. Rusai at
virai sako, kad tolimesnis nu 
sileidimas iš jų pusės yra ne
galimas, nes valdžia užrūstin
tų visą šalį.

Rusijos valdin|inkaji (darosi 
vis labiau pesimestiški, o Ang
lijos gyventojai Maskvoje 'pa
kuojasi ir rengiasi bėgti.

Rusija kaltina Šveicariją
Pasiuntė notą dėl Vorovskio 

užmušimo.

MASKVA, gegužės 18. — 
Rusijos užsienio reikalų mi
nis teris čičerinas šiandie pa
siuntė notą Šveicarijos vald
žiai, kurioj Šveicarijos valdžia 
yra laikoma atsakominga už 
užmjjšimą Lausannoje Rusijos 
atstovo Vorovskio, nes ji ne
davusi užtektinos apsaugos.

Čičerinas reikalauja, kad 
butų išrišta prie kokių aplin
kybių ta piktadarybė įvyko, 
kad butų pašalinti iš vietos tie, 
kurie nedavė apsaugos ir kad 
užmušėjai butų veikiai teisia
mi.

Nota taipjau protestuoja 
prieš Šveicarijos valdžios ne- 
Ididimą Rusijos įflelegacijai 
Lausannoje siuntinėti diplomą 
tinius karjerus.

Turkija išvaro Rusijos 
laivus

Kam rusai neįsileidžia Turki
jos laivų.

KONSTANTOM)POLIS, geg. 
18.— Net ir Turkija atsigrį
žo prieš Rusiją ir įsakė savo 
komanduoto j ams Konstantino,- 
poly ir Simymoje ^išvaryti iš 
tų uostų visus Rusijos laivus. 
Tai daroma delei bolševikų at
sisakymo leisti turkų laivui 
Guldžemal, kuris yra užbėgęs 
ant seklumos Trebizondo uos
te įeiti į Batumo, Rusijoj, uos
tą.

100 sukilėliy žuvo
BUENOS AIRES, geg. 18.— 

100 Brazilijos sukilėlių liko 
užmušta ir daug sužeista, juos 
sumušus valstybes kareiviams 
ties Bage. Valdžios spėkos ap- 
laike tik mažus nuostolius.

Bombos Amerikos ambasadoje

MEXICO CITY, geg. 18. — 
Jau antru kartu šį mėnesį pa
dėta bombas Amerikos amba
sadoje Mexico City, bet abu 
sykiu jų sprogimais nepridarė 
didesnių nuostolių. Pirmoji 
ekspliozija buvo geg. 4 d., o 
pereitą naktį bomba sprogo 
prie generalinio konsulato du
rų.

Grūmoja nužudyti 
suimtuosius/

„ X.—A^..... .

Jei Chinijos kareiviai nebus iš- 
. traukti iki antradienio.

SHANGHAIj geg. 18.— šan- 
tungo banditų suimtieji ang
lai ir amerikiečiai bus sušau
dyti sekamą antradienį, jei iki 
to laiko nebus ištraukti Chini
jos kareiviai. Tokį banditų “ga
lutiną ultimatumą” atvežė 
franeuzas fierųbe, kurį to ul
timatumo padavimui banditai 
ir paliuosavo.

Jis sako, ka!d prie mažiau
sios nuožiūros banditai užmuš 
vieną ar daugiau svetimšalių 
ir išsiųs jų lavonus, kaipo įs
pėjimą. j

Banditai pereitą naktį puolė 
Tauenkau, 90 m. nuo savo 
tvirtovės. Jie suėmė daug be
laisvių.

Grupė chiniėčių, buvusių be
laisvių, kurie arba pabėgo, ar
ba liko paliuosuoti, išleido at
sišaukimą, kuriame jie smer
kia savo valdžią už nesirūpini
mą chiniečiais belaisviais. Val
džia, sako atsiliepimas, rūpi
nasi paliuosavimu svetimša

lių, kadangi bijosi diplomati
nių komlikacijųy bet apie sa
vuosius visai rjesirupina. Esą 
mandarinams ir militaris- 
tams visai nerupi, jei poras 
šimtų chiniėčių ir žūtų.

Tie kurie žino banditus, sa
ko kad negalima tikėtis grei
to suimtųjų paliuosavimo, ka
dangi jie bus paliuosuojami 
laipsniškai, sulig to kaip Chi
nijos valdžia pildys banditų 
reikalavimus.

Patvrtino mirties 
nuosprendį

DUSSELDORF, geg. 18. — 
Francuzų bekratinejimų teis
mas patvirtino mirties nuo
sprendį vokiečiui Schlageter, 
kuris buvo nuteistas sušaudy
mui už špionažą ir sabotažą. 
Tai yra pirmas mirties nuo
sprendis nuo pradžios francu
zų okupacijos Ruhr distrikte. 
Bus bandoma paduoti apelia
cija kasacijų teismui.

Dr. Krupp von Bohlen ir ki
tų Kruppo direktorių ir virši
ninkų nuteisimas taipjau tapo 
patvirtintas. Jie visi bus da
bar išgabenti į Francijos ka
lėjimą, o jų advokatai perkels 
jų bylą į kasacijų teismą.

Lenkijos fašistai veikia.

KROKUVA, geg. 17. — Zio- 
nistų laikraščio redakcija jau 
trečiu kartu bėgyje trijų sa
vaičių tapo išsprogdinta bom
bos. Spėjama, kad bombą pa
dėjo lenkų fašistai.

PINIGŲ KURSAS
Vakai’ geg. 18 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu 
banku buvo skaitoma Amerikos pinf- 
rais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.63
Austrijos 100 kronų ..________  %c
Belgijos 100 markių ............... $5.75
Danijos 100 markių ........... $18,65
Finų 100 markių ...... v.......... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.68
Italijos 100 lirų ................. . $4.86
Lietuvos 100 Litų__________ $10.00
Lenkų 100 markių ...................

> r Norvegijos 100 kronų...........$16.40
Olandų 100 guldenų ........... $39.13
šveicarų 100 markių ........... $18,05
Švedijos 100 kronų ...... „......  $26.68
Vokietijos 100 Šarkių .»uuuaUiu 34®

Turkai ir graikai nesu
sitaiko

Ismet Paša ir Venizelos neįs
tengė susitaikinti kontribuci
jos klausime.

U______________ -

LAUSANNE, geg. 18. — Di
džioji mahometonų šventė 
Baltram, kada mahometonai 
linksminasi po 30 dienų pas
ninko, nesuteikė linksmumo 
Ismet Pašai ar artimųjų rytų 
konferencijai.

Sentikiai tarp Turkijos ir 
Graikijos tebėra labai įtempti 
dėl kontribucijos klausinio; 
tiesioginės derybos tarp Tur
kijos delegato Ismet • Paša ir 
Graikijos atstovo Venizelos, 
kad išrišus tą klausimą be pa
galbos konferencijos, visiškai 
nepavyko. Abu delegatai po 
bergždžių svarstymų sutiko 
visą kontribucijų klausimą pa
vesti konferencijai, kad ji k 
klausimą išrištų.

Injunctionas prieš miesto 
valdžią

Draudžia valdžiai maišytis į 
gatvekarių darbininkų strei
ką.

SCHENECTADY, >N. Y., ge
gužės 18. — Schenectady Rai- 
hyay Co. išėmė injunetioną 
prieš miesto valdžiai, kuriuo 
miesto valdininkams draudžia
ma maišytis į tos kompanijos 
gatvekarfių darbininkų streiką 

ir kliudyti kompanijai gatve- 
karius operuoti pagelba streik
laužių. Mayoras buvo pareiš
kęs, kad jis neleis streiklaužių 
operuoj am iems ga tvekariam s 
apleisti savo daržines.

PASINAUDOJO SENOMIS 
REZIGNACIJOMIS.

Majoras Dever pašalino penkis 
mokyklų tarybos narius, 
kad paskyrus savuosius.

CHICAGO. — Kiek laiko at
gal kįlus kivirčiams mokyklų 
taryboje buvo padavę rezigna
cijas penki nariai. Jų rezigna
cijų mayoras Thompson nepri
ėmė, reikalaudamas, kad visi 
nariai rezignuotų. Dabar tas 
senas rezignacijas užtiko ma
yoras Dever ir tuojaus sku
biais laiškais pranešė tiems na
riams, kad jų rezignacijos yrtb 
priimtos ir kad jų vieton bus 
paskirti kiti nariai. Tarp taiip 
senomis rezignacijomis pašali 
n tų narių yra buvęs tarybos 
prezidentas Davis ir vice-prezi- 
dentas Severinghaus, kurie 
yra teisiami už suktybes.

Dviejų narių terminas jau 
išsibaigė, o viena moteris da 
bar rezignavo iš tarybos, taip 
kad Dever dabar turės progos 
paskirti aš/tuori|ius (mokyklų 
tarybos narius, Jis, žinom 
paskirs jais savo šalininkus. 
Iš Thompsono paskirtųjų na
rių tada liks tik trys. Bus de
dama pastangų ir jųjų atsikra
tyti.

Pašalinaimiejli penki (tary
bos nariai ketina nepasiduoti 
mayorui ir laikysis savo vie
tos iki pastaros. Jie vakar lai
kė komiteto susirinkimą ir 
atidėjo iki sekamo trečiadie
nio, tarsi jie visai ir nesijaus
tų pašalintais, bet tikrais tary
bos nariais.

Nuteisė geležinkeliečius
HARRISBURG, Pa., geg. 18. 

— Nagrinėjimas bylos devynių 
s treikuo į a n <^i ų ge^ež|inkelieč!t i 
iš Lehigton, Pa., kaltinamų di- 
namitavimo suokalby tikslu 
sutrukdyti gabenimą pašto lai
ke praeito geležinkelių dirbtu 
darbininkų streiko, užsibaigė 
urnai, keturiems teisiamie
siems prisipažinus prie kaltes.

Prisipažinti šieji keturi likc 
nuteisti kalėjiman nuo 15 iki 
21 mėnesių ir užsimokėti pini
ginę pabaudą, nuo ,$300 iki 
$1,000. Kiti penki, kurie prie 
kaltės neprisipažino, liko ištei
sinti, delei stokos įrodymų, 
prieš juos.

Bonar Law rezignuosiąs
PARYŽIUS, gegužės 18. — 

Anglijos premjero Bonar Lavv 
sveikata yra taip menka, kad 
jis bus priverstas rezignuoti 
už kelių savaičių, o gal ir už 
kelių dienų. Jo išvažiavimas 
Francijon (sveikatos nepageri
no ir jis baigia netekti balso. 
Jis dar sykį bandys gydytis.

DAUG SUŽEISTA ŽEMĖS 
DREBĖJIME ECUADORE.
GUAYAQŪIL, Ecuador, Pie^ 

tinėj Amerikoj geg. 18.—Gau
tomis žiniomis, du žmonės li
ko užmušti ir daug sužeista 
smarkiame žemės drebėjime 
Quito apielinkėje. Daug namų 
sostinėje liko sugriauta.

Daug sužeista traukiniui nušo
kus nuo bėgių.

CHICAGO. — Vakar Chica
go, Rock Island and Pacific 
geležinkelio pasažierinis trau
kinis, ėjęs iš Joliet į Chicago, 
prie 87 ir Vincennes gatvių nu
šoko nuo bėgių ir vienas vago
nas apvirto. Nors užmuštų nė
ra, bet daug žmonių liko su
žeista, nors sunkiai sužeist 
irgi nėra.

Ar Greit Galės Jusiį Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvon vedėjas turi 

ingaliojimų nuo visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimų Amerikon 
daugelio žmonių.

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi- 
miitės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties į Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dų, pavardę, antrašų, laivų kompanijos vardų ir 
laivakortės numerį. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tų galima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur- 
sijos vedėjo priežiūra.

Naujienų ekskursija iš Chicagos išvažiuos bir
želio -June 20 dienų. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimų ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, ~ Chicago, III.

Lieuvai pagražinti fondas
WASHINGT()N, geg. 15 d., 

(IL. L B.) — Lietuvai pagražin 
Ii Draugija yra įsteigusi “Lie
tuvai pagražinti “Fondą”, ku
rio tikslas yra rinkti aukas 
Lietuvos istorinėms vieloms a t 
gaivinti.

Kam iš lietuvių nerupi, kad 
jų prabočių palinkimai butų 
atgaivinti, prižiūrėti ir pager
bti? Todėl neabejotinai, kad 
Jas .gražus sumanymas susi
lauks visuotino pritarimo A- 
merikos lietuvių visuomenės.

Laikinai aukas į tą Fondą 
priima kun. J. Tumas, Lietuvai 
Pagražinti Draugijos pirmi
ninkas ■— jo adresas yra: kun: 
J. Tumas, Vytauto ‘Bažnyčia, 
Kaunas, Lietuva.

LIETUVOS ATSTOVAS SVE
ČIUOSE PAS PREZIDENTĄ 

HARDINGĄ.

WASHINGT()N, geg. 12 d. 
(L. L B.) — Lietuvos Atstovas 
V. Čarneckis su žmona vakar, 
gegužės mėn. 11 d., buvo pa
kviesti Prezidento ir ponios 
Hardingienės apsilankyti į Bal
tąjį Namą, kur pakviestieji 
apie šimtas svečių — aukštų
jų Amerikos valdžios valdinin
kų ir* svetimų šalių atstovų, 
turėjo progos gėrėtis specialiai 
svečiams surengtomis interna
cionalinėmis tenisų rugtinė- 
mis.

ŠIANDIE — nepastovus, gal
būt lietus; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saule teka 5:26 vai., leidžia
si 8:06 vai. Mėnuo leidžiasi 
10:31 vai. vakare.



Kas Dedas Lietuvoj
Iš Kurtavėny padanges

išliko 
klebonas

kitas gi

(Šiaulių apskrities).
Kurtavėnų miestelis, gerinus 

pasakius dvaras, nuo karo yra 
dideliai nukentėjęs. Beveik vi
si trobesiai nudeginti, taip, 
kad žmonėms nėra kur pasi
dėti. Prieš karą žmonių pasta
tytas liaudies namas 
sveikas, tik dabar 
prisisavinęs atidarę davatkų 
konfesinę mokyklą, 
namas, laike vokiečių karo 
musų žmonių rankomis pa
statytas, kame dargi kelius 
kambarius turi užėmus vals-* 
čius dabar daugybe žmonių

, prisikimšęs, {ėjus į Valsčiaus 
raštinę, jauties lyg šaltoj pir-! 
tyj, viename kambary guli ak- 
tainės nesupiaustytų malkų, 
pati gi raštinė pilna voratin- 
kliu norėdamas į ją įeiti, pir
ma lazdą įkišęs turi n u graib
styti voratinklius, kad nepasi- 
korus, o jau truputį pabuvus, 
tai tuoj gyvulėliai, kurių ma-į 
tyt nemaža yra, pradeda šo- 
mis kutenti. i

Pati Kurtavėnų apylinkė neiš
pasakytai graži; kalnai miškais 
apaugę, upės — šaltiniai tryk
šta, ežerai ir daug visokių gam
tos grožybių, tiesiog poetų vie
ta. Bet žmonių didelis skurdas, 
veik visas valsčius priguli vie
nam asmeniui, dideliam lenkų 
dvarponiu Plioteriui, kuris žmo
nes šiandie priespaudoj tebelai
ko. Pačiame miestely privatiš- 
kiems asmenims trębėsių neduo
da statyti, tik jis stato kumety
nus, kuriuos prie kultūriškų 
žmonių nė gyvuliai negalėtų gy
venti. Matyti dar mano ilgus me
tus mus žmonelius turėti po 
žiauriu jungu. Didžiausius plo
tus, kelias dešimts hektarų ge
riausių pievų, užleido vandeniu, 
neva tai žuvis augina, iš kurių 
auginimo jokios naudos neturi 
nei žmonės, nei valdžia, visas 
pelnas suplaukia Plioterio kiše
nėn ; vietos žmonės lieka daugu
ma be pievų, kurie imdavo iš 
Plioterio sklypais. Dabar jeigu 
kur vidury miško, arba griovių 
pakrantėse gauna bent porą ve
žimų šieno prisišienauti, tai už 
tą turi žmogus eiti į Kurtavėnų 
dvarą beveik visą vasarą ati
dirbti. Visą vasarą dirbęs žmo
gus mažai begauna savo darbų 
dirbti, pasilieka susivėlinę dar
bais, arba neturtingieji įnamiai 
nebeišsigalėdami sau per vasarą 
duonos užsidirbti, lieka amžinais 
Plioterio vergais, kurie priversti 
už mažą užmokesnį dirbti jo dva
re. Dideli miškų plotai buvo nu
savinti Plioterio, bet dabar per 
geras protekcijas jis pats ant 
savo miškų liko paskirtas pirmi
ninku ir gavo trims metams iš- 
nuomuoti savo miškus. Naudo
damosi tuo varo didžiausį šmu
gelį miškais; susidėjęs su žy
dais atidarė lentpiuvę ir eksplo
atuoja gražiuosius miškus iki 
paskučiausio galo, tuo pačiu me
tu, kai žmonėms vargdieniams 
visai neprieinama miško medžia
ga. Ir taip pil. Plioteris, pade
dant vietos klebonui, engia sa
vo apylinkes žmones. Klebonas 
niekuomet šventadieniais nelai
ko mišių, kol Plioteris neatvyk
sta į bažnyčią. Laikas jau žmo
nėms ir vietos savivaldybei susi
prasti, kad šio negeistino pilie
čio neapsakomas sauvališkumas 
butų bent kiek sudraustas. Ste
bėtina, kad musų centro valdžia 
paveda tokį didelį ir brangų ša
lies turtą, kaip miškas, tokiam 
žmogui globoti. Skiriant bent 
kokie asmens, patartina centro 
valdžiai atsiklausti, apie jo gy
venimą vietos savivaldybės.

(L. žin.) žemaičių Petras.

Kaunas
Simfoniniai koncertai. y

initniim

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

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

DHHI,

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Ir Žemaitijoje darbinin
kai bėga iš darbo 

federacijos.
VIDUKLĖ (Raseinių apskr.)
Pereitais metais milionie- 

riaus bankininko Vailokaičio 
(bernas Ambrozaitis, dideliais 

< . į

pažadais ir grąsinimais vieti
nius darbininkus suviliojo j 
darbo federacijos gardelį. Jau 
tuomet nors ir tamsus būda
mi prądėjo dairytis ar ne į ba- 
gočių sląstus jie bus patekę. 
Visą laiką federacijos skyrius 
nieko neveikė, bet nario mo
kesnį grąsinimais atimdavo. 
Artinantis seimo rinkimams, 
8 balandžio, po socialdemokra
tų mitingo, kurs tą pačią die
ną buvo įvykęs rinkoje ir 
“krikščionims” darbininkai ne- 
daVė nei iš^žiolti, dangaus 
agentas sušaukė darbo federa
cijos susirinkimą. Susirinki- 
man atėjo nors ir ne visi na
riai, bet visgi nemažai. Vilimas 
patiekė didelę dienotvarkę, tik 
neprisiėjo jos svarstyti, nes 
darbininkai, ypatingai mote
rys, visu griežtumu pareikala
vo tuojau nario mokesnį už vi
są laiką, kurį prisidengę dar
bininkų vardu apgaules keliu 
išviliojo iš darbininkų.

Tuo pačiu laiku atsisakė bū
ti federacijos nariais, kadangi 
ji nėra darbininkiška organi
zacija ir sutverta bagočių pi
nigais darbininkų mulkinimui.

Žinoma, pinigų negrąžino, 
bet federacijos skyrius galuti
nai iširo. Bepaliko 3 sukempė- 
j tįsios davatkos, klebono tar
naitės, ir 2 tamsus seniukai 
darbininkai, kunigo bernai. Ki
taip jie negalėjo ir padaryti, 
nes klebonas butų pavaręs nuo 
darbo. Greitu laiku manoma 
čia įkurti socialdemokratų kuo
pą. Norėtų prisidėti iš federaci
ni nkų darbininkai. Daugiau 
tam tikromis (sąlygomis, kol 
susipratę galima butų priimti 
galutinai nusistatys ir supras 
socialdemokratų uždavinius.

Yra žinių, kad ir kitose Že
maitijos vietose darbininkai 
bėga iš darbo federacijos. Bet 
nėra kur jiems dėtis. Reikia 
visiems susi pra tusiem s darbi
ninkams dėti visas pastangas, 
kad kiekvienoje vietoje įkurus 
socialdemokratų partijos kuo
pas ir profesines sąjungas. Tuo
met darbo federacija Vailo
kaičio ir kitų bagočių pinigais 
laikoma neras darbininkų tar
pe vietos.

Draugai, kurie supratę fede
racijos apgaulę išėjo iš jos, tu
rėtų atlankyti artimiausių vals
čių federacijos skyrius ir iš
aiškinti jos nariams darbinin
kams, kad darbo federacija 
nėra darbininkų organizacija 
ir ponų pinigais penima ir su
tverta su tikslu atiduoti juos 
bagočių išnaudojimui.

Fcderacininkai sykį supratę 
esą apgauti ištruks iš buržua
zijos spąstų. [“S.-d.”]

Darbininko vaikas.

Ateinančią vasarų Kauno 
sodne, atviroje scenoje bus 
rengiama du kart savaitėje 
simfoniniai koncertai. Koncent
ruojąs orkestras susidės ne 
mažiau, kaip iš 40 žmonių. Or
kestrantai jau bąi^iamj jko-n- 
traktuoti. Jų dalis atvažiuoja 
iš Latvijos ir Vokietijos. Vy
riausiuoju dirigehtu pasižodė- 
jo būti buvęs Petrapilio Mari
jos teatro dirigentas ir dabar 
Maskvos filharmonijos rekto
rius p. Malko. Sezoną atidarys 
musų operos dirigentas p. J. 
Tallat-Kelpša. Be to/yra pak-
.. ..........................................  I II *<■**!■ ■ I ■ l II ■ ............................. ..........

M A J ESTI/* 
Htheatrew>

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 Įi;ome<Įįr»iai aktaiir 

krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų verta.

rtAOJlENOS, CEIčggg. ffl.
viesti žymiausi Suotnijoš, če-'RŽiama kotiruoti ir kai kurie

fe

Ne koncertų 
taip pat atviroje 

laikas iŠ laiko, bus

komedijos ir t. t. To

koslovokijos, Latvijos ir Esti
jos dirigentai, kurie minėtam 
orkestrai padedant, parodys 
lietuviams savo tautų muzikos 
meną ir tuo, žinoma, užmegs 
artimesnius ryšius su Lietuvos 
muzikos menu, 
dienomis, 
scenoje, 
statomos lietuviškos operetes, 
vadevilės, 
viso organizatorius yra Švieti
mo M-jos Meno skyriaus virši
ninkas, laisvas menininkas p. 
J. Žilevičius, kuris jau išnuo
mavo iš miesto valdybos sod
ną ir pradėjo jame tani pri- 
rongimo darbą.

Tą dalyką remia švietimo 
M-ja, duodama dykai visam 
sezonui verandą, esančią prie 
teatro rūmų, ir Lietuvos Pre
kybos ir Pramones Bankas, 
skolina tam darbui įvykinti 
pinigų.

—Prekijų biržos atidarymas. 
Prekių Birža pradėjo veikti š. 
m. balandžio 24 d. Prekių Bir
žos valandos kasdien nuo 1—2 
vai. po p., o fondų biržos Duo 
2—2%. Prekių Biržoj be kitų 
ūkio produktų, kaip tai įvai
rus javai, linai pašaras, lei-

ANTRAS PAVASARINIS DIDELIS BALIDS 
'V • 4 '

Rengiamas Parapijos po vardu Motinos Dievo šidlavos Lietuvių
Tautos Katalikų 

Subatoje, Gegužės-May 19 dieną, 1923 m.
Parapijos svetainėj, 3501 So. Union Avė. 

.. I--I- -"***' •

I ■■ * n# Pradžia 7:30 vai. vakare
Taigi, gerbiama visuomene: esate kviečiami kuo skaitlingiausia atsilankyti į šį taip gražų Gegužinį 

Balių, nes prie gražios muzikos galėsite smagiai laiką praleisti. »
Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS. ’

Pirmas Iškilmingas Piknikas
Reikia 

' Vakarinės žvaigždės PAŠELPINIS KLIUBAS
Nedėlioj, Gegužio (May) 20 d., 1923
Blinstrupo Darže (Justice Park) 

Wiilow Springs, III.

Pradžia 10 valandą ryto.
Gera Muzika

Visus kviečiame, senus ir jau nus.

Įžanga 50c ypatai.
JARECK Jazz Band

KOMITETAS.

Jeigu Manot Įvesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musiį Stakas Yra Pilnas

ru<...u L

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street 

Telefonai: Calumet ||||

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

mas turiptiemš 1 ruš. paten- 
, o 

pirkliams, turintiems II rūšies 
patentą — 50 litų. Svečiai mo- 
4a įeidami 1 litą.

importo daiktai, kaip cukrus, tą pirkliams — 100 litų, 
Jruskh, Siikfe, . geležis, staty- ‘ ’1 * -
bos medžiaga Ir k. k. Prėkių 
birios narių mokesnis nustato-

pg,* ..... ........................... *■■*■■■■■ ■■■ ■■!,■■■■

Chicagos Latviy Darbininkų Apšvietos 
Draugija Rengia Pikniku

Nedėlioj, Gegužio 20 d., 1923 m.
' Bergman’s Grove Darže 

Riverside, III.
Pradžia 11 vai. ryto iki 8 v. v. Šokiai ant didelės uždengtos platformos. 

Muzika sutaisyta per unijos orchestrą. Bus visokių žaismų, gardus užkan
džiai ir šaltas gėrymas. Įžanga 45c ypatai.

Kviečia KOMITETAS.
Važiuokite 22 gatvės karais iki Cicero Avė., nuo ten La Grange iki daržui.

Pirmas Piknikas
Rengia Bendromis Spėkomis Aido Choras, Laisvės Kanklių Mišrus 

Choras ir L. K. Vyrų Choras.

Nedėlioj, 20 d. Gegužės-May, 1923
Gardner Park, Roseland, ILL

Michigan Avė. ir i23rd Street

Pradžia 11 vai. ryte. Programas prasidės 3:30 po pietų
Programas bus gana įvairus, dalyvaus 3 chorai, bus geras kalbė

tojas, grieš puikus Benas dėl šokėjų ir t.f. Bus gerų valgymų, skanių 
gėrimų. Rengėjai deda visas pastangas, kad svečius patenkinti. Todėl 
visus kviečiame dalyvauti. Įžanga 45c. Kvieča KOMITETAS.

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

Mes taipgi turime visą 

prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate
rijoj bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

Gražus automobiliai
RENDON

$3.00 į valandą
Tįe yra geresni karai 

Paprastomis taxi cab 
kainomis

Mes samdome tik unios 
draiverius

Telephone:
Kenwood 4700

UŽDIRBKITE EX- 
TRA PINIGŲ

Pardavinėkite Paštos Ofiso 
Bonus ir Pirmo Morgičio Real 
Estate Bonus jūsų liuosame lai
ke. Tie bonai yra saugiausi pir
mo morgičio Real Estate bonai 
ir jus galite pasidaryti pinigų 
sau veikiant kaipo musų agen
tas. Rašykite arba ateikite Jacob 
Kulp & Co., žemutinis floras, 33 
So. La Baile St., Tel. Dearborn 
8666. . /

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Gloak Shop
Visuomet tą daro.

Įsitikinkite pačios. Ploš- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis
lės. Taipgi darome ųžsr 

sisakymąn.į

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai 

nupirkti.

Reumatizmas Sausgėla

H) Nesikankykite savęs skaus- E
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, E
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 5
■ — raumenų sukimu; nes skau- C
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ Ir dažnai ant patalo paguldo. m
■ CAPSICO COMPOUND mo- |
■ Btis lengvai prašalina viršmi- ■ 
jj nčtas ligas; mums šiandie dau- j
■ gybe žmonių siunčia padėka- ■
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per H 
E pačtft 55c arba dvi už $1.05. H
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEL į 
E KATOS”, augalais gydyties, g 
g kaina 50 centų.

g Justin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. jį

Aklu, Ausu, Nosies Gerkles 
KLIŪTIS 

visokios rųšies gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus išimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.

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

Valandos ; 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

Fine for Lumbago*
Musterole drives pain away ana 

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

It is a clean, white ointment, madc 
with oi! of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 

•in jars and tuBes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLAST E F

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes sa

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su/mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47,50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mą ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiu*.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

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

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SI 
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. Egzanunavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentu*, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurntiestyj:
Room 1726CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
><a»

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatai* 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Waba»b Ate. 

Tai.: Pullmau 6877.

GRABORIUS IR 
Balaaniuotojari 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATI^į 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee At., 461 N. Hal«tc< 
Telephone Haymarket 1018
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Lietuvių Motery Globos 
Komitetas

Aukos Lietuvos našlaičiams. 
Detroit, Mich.

Surinkta prakalbose 3 d. ba
landžio, 9123, Lietuvių Sve
tainėje:

Dr. J. Joniką i lis .... $56.00
Kaz. Maiga ...........
Kaz. Arman ..........
Ad. Trimirka ........
Jonas Laukoms ...
A. Maigienė ..........

man ........

nuolatos remti L. M. G. Ko
miteto prieglaudas darbu ir 
aukomis sekančiose vietose:

1. Boston, Mass. — A. L. T. 
Sandaros kuopa, ir p. Ivaške
vičienė.

2. Brooklyn, N. Y. — Jau 
susidarė L. M. G. Komiteto 
Skyrius No. 2.

3. Chicago, III Susidarė
L. M. G. Komiteto Skyrius No.

Mare
F. Tamošunas .... 
Veronika Matuziene 
L. Gasparavičius . . 
K. š n uoli s ...........
P. Jurėnas ...........
Teof. Overaitienė .

40.00 
20.00 
12.00 
11.00

. 10.00 
10.00 
10.00

. 10.00 
10.00 
6.00 
5.00

. 5.00 
5.00

4. Cleveland, Ohio. — P-lė 
Julė M. Baltrukoniutė, 2112 
St. Clair Avė., ir p. B. Žiuire- 
nė, 2186 E. 70lh Street.

5. Detroit, Mich. — p. Vero
nika Matuzas, 1235 Caniff Avė.

6. iScranton, Pa. — p. K. A. 
Garmus, 1102 Pierce St.

Po $3.00 aukojo: P. Kaušius, 
šiurpus M. Strazdiene 

Butautis.

Visas aukas siųskite Lietu
vos Moterų Globos 
vardu 
kur ; 
kaita.
Moterų Globos Komitetas 
Eighth Avenue, New Yor

Komiteto 
į Bailio States Bankų, 

yra Komiteto čekių sųs- 
Adresuokite: Lietuvos 

294

Padėka St. Charles, III. 
lietuviams.

I^Naujienų ;A<1 mirtis traldija 
gavo iš Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyriausios Valdybos 
kvitą Nr. 3884 ir šitokį laiškelį: 
“Naujienų Administracijai,

Chicago.
Lietuvos Raudonasis Kry

žius kariu su šiuoini turi (gar
bes prisiųsti Jums musų kvi
tų 25 IV. 23 >m. No. 3834 ant 
sumos 544 litų, širdingai ačiū 
tariame aukavusiems St. Chat 
les, III., lietuviams.

Lietuvos Raudonajam Kry
žiui labai malonu butų jei 
Tamstos sutiktumėte savo ger
biama m j ame laikarsty viešai 
musų vardu padėkavoti au
kautojams.

Reikšdamas pagarbų
R. šliupas,

L. R. K. D-jos Pirmininkas.

■ ! MRS. A. MICHNIEVICZ

Po $2.00 
skienė, F. 
ravičia, J. 
ronskis, J.

aukojo: S. Sveder 
Spailis, L. Kaspa- 
Palionis, K. Gau- 
Kibartas.

Pačios L. M. G. 
atstovės pers i u nčia 
pinigus savo čekiais.

Komiteto- 
Lietuvon

Tel. Lafayette 4228
Phvnbing, Hsating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M, Yuska,
3228 W. 88tk SU Chkaffo. TU,

Po $1.00 aukojo: A. Sližys, 
L. Vinaitis, J. Bernikaitis, K. 
Klemerauskas, V. Overaitis, U. 
Kaselionienė, P. Kučinskas, J. 
Kučinskas, Peslys, B. Tama
šauskienė, Sližienė, A. Armė
nas, V. Aranavičius, V. Gubris, 
A. Kunčaitis, J. Dambrauskas, 
Lietuvis.

Lietuvių Priešai Žemina 
Lietuvių Vardą

Ar mes tylėsime? Ar mes, pagalinus, nesugebėsime parodyti pasau
liui FAKTAIS, jog Lietuviai ne taip tamsus kaip priešai apie mus 
rašo.

Pranešimas Visiems 
Lietuviams

Tautinis jausmas visuomet yra stiprus, nežiūrint kur jis gyven
tų. Tas jausmas ypatingai reiškiasi tarp Lietuvių, gyvenančių Chi
cago je. Nors visi jus esate ištikimi ir lojalus šiai šaliai, tačiau savo 
jausmais labai susirišę su gimtine šalimi ir sau draugus renkate savo 
tautos. Tas yra visai n'aturališka.

Vykinant tų, ypatingas kiekvieno mėgintas yra vesti savo biznio 
reikalus ir kalbėti tėvų kalba, šis bankas turi tą žymę, kad teikia spe
ciali Lietuviams patarnavimą. Nuo 1904 metą Peoples bankas visa
dos stengiasi patarnauti Lietuviams depozitoriams ir kostumeriams 
geriausiu, kaip galima, budu. Ir šiandie, po 18 metą augimo, šis ban
kas turi penkis Lietuvius klerkus, kurie gatavi kuogražiausia jums 
patarnauti kiekviename departamente.

Apart visotino patarnavimo ir absoliutiško apsaugojimo šiuo di
džiausiu valstybiniu banku pietinėje miesto dalyje, (South Side) mes 
jumis užkviečiame pasinaudoti tą asmenišką patarnavimų tą klerką 
kalbančią jusą prigimta kalba. Del to mes jaučiame kad jus, labiau 
negu kiti, norėtumėt šiame banke padėti s'avo sutaupytus pinigus.

Jeigu norite informaciją dėl investinimo savo pinigą, jeigu nori
te siąsti pinigą į Lietuvą; arba, jeigu norite patarimą visuose reikar 
luose, neabejokite atsilankyti pas mus ir pasitarti. O mes užtikrina
me kad busite užganėdinti musą patarnavimu.

Nuoširdus jums,
Juozapas J. Grisius.

Siuntimo Skyrius

J. J. Grišius, Taupymo Skyrius
J. J. Sedemka, Taupymo Skyrius
A. Macikas, Taupymo Skyrius
J. Mickiewicz
A. Barkus
Lucia Anučauskaitė, JPinigą

AKUSERKA
3111 So. Halsted St„ kampas 81 gal, 

Telefonai Yards 1111
BaijęuKl

Akuieri- 
įoa kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn» 

silvanijos 
hospi tūlė

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gina 
dymj. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims i: 
merginoms.

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

HERZMAN^M
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas ycr lb 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo1 staigias ir chroniškas Egaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

< Dienomis: Ganai 
Į 8110 arba 0376 

Telefonai i •<| Naktį Drexel 950 
( Boulevard 4186

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

Viso ..................... $254.00
Smilk. ir ižang. likučių 17.00 
SLA. 21 kuopa .... 28.11 
ALT. Sandaros 29 kp. 5.00

ŠTAI GERIAUSIAS BUDAS:
Visados Kelkime lietuvių vardą, remkime savo dailę, biznius ir 
Įstaigas.

Veskime Visus Bankinius Reikalus 
Per Savo Banką

įso Detroite .... $301.11

Grand Rapids, Mich.

Surinkta prakalbose 4 d. ba
landžio, 1923 m:

M Kučinskas ........
Bernotas ..........
Graičaitis ........
Kirvelis ............
$2.00 aukojo: E.

Bučinskas, L.
Aleksiunas, P

Sutkai-
Matelio- 
audžius, 

Pašlucsta, 
J. Bračiulis, P. 

A. Bafltruši^iticn

Po 
nienė, M. 
čaiie, M. 
galius.

Po $1.00 aukojo: K. 
lis, K. Krajackas, J. 
uis, A. Dubinikas, S. > 
O. Bačauskiene, K. 
K. Nabailius, 
Krajackas, 
A. Jaseliunas.

Smulkių ...............
Viso Grand Bapids’c

Cleveland, Ohio.
Surinkta prakalbose, 

rienėje ir lankant biznierius:
Jonas
A. B.

Ramcika
Bartasevičius . .
Mitchell ..........

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 288(1

Peąples Bank
47th Street ir Ashland Avenue

“Ant kampo”

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

10.00
10.00
10.00
10.00

$10.00
5.00

.. 4.00
Metelio-

Grai-

Laikydami pinigus savo lietuvių Banke kelsime Lietuvių vardą, pa
rodysime Amerikonams Lietuviu susipratimą ir FINANSINĮ STIP
RUMĄ. *

Turtas šio Lietuvių Banko iš $2,700,000.00 
š’andie jau teikia Lietuviams Garbes.

Igyk Tamsta Šiandien Šio Banko Knygelę.

LIBERTY BONAI

IŠMOKAMI

•VUniversal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

. . . $30.00

Ant. Ališauskas .... 
“Birutės” duonkepyk. 
Po $5.00 aukojo: Kazys But

kus, Baltrukoniai, Ig. Usevi- 
čius, K. S. Karpavičius, 
Stankevičius, A. Bartkus 
čerkesas, A. Janilionis 
pinskas, A. Grigienė, . 
vičius, Slavinskas, P. ir B. 
žiuriai, J. Plerpa.

$3.00 aukojo: J. Šimkunienė.
Po $2.00 aukojo: Marė Alis- 

kienė, Alena Grigiutė, J. 
Garmus, O. Kaminskiene, 
Žukas, S. Zaborskis.

$1.50 aukojo: Aržuolaiti
Po $1.00 aukojo: M. švarpa, 

S. Vidugiris, K. 
zas A Jelena, 
J. AidukĮis, 
Jankauskienė 
A. Jankauskas 
kas, V. P. Banionis, Z. Vasi
liauskas, Maziliauskas, Tamo
šiūnienė, J. Bernotas, J. Miš
ri kas, Maziliauskas, 
leris, M. Senukas, J. 
nas, J. Alekna, Dr. 
liūnas^ J. S. Šukys, 
liauskas.

Vietinis L. M. G. 
Skyrius $11.00.

Viso $250.00.
Bendradarbės.

Pasižadėjo sudaryti L. 
Globos Komiteto Skyrius

Baltakis, Juo- 
Ona Balčiūnienė, 
v. Grigalius, B.

M. Millerienė, 
P. Vasiliaus-

Wm. Mi- 
Mikolaju- 
J. šemo- 
Alb. Mi-

Komiteto

M. 
ir

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite ką nors 
plumbingo, gaukite musų kainas 
pirma negu pirksite naujus ir 
vartotus.

S. GREENFIELD PLUMBING 
SUPPLY HOUSE,

1808 S. State St. Victory 4275
..... . .... ....... . . ........................

Tel. Pullman 5432

SIUSKITE PINIGUS
LIETUVON PER

ŠI BANKĄ

Atneškite pas mus visus jūsų Liberty Bonus 
— taipgi žinomi kaipo Victory Bonai.

Valdžia išmoka juos visus gegužės 20 d. ir 
mes esame prisirengę išmainyti juos dabar pil
noje sumoje ir palūkanas.

Jus surasite, kad šis bankas yra labai geras 
darymui biznio.

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

I ČIUŽENS STATE BANKI
į MELROSE PARK, ILLINOIS
. (Bankas ant kampo)

PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME
i VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
1 PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
! APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
1 Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai'
•j Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po niet, išskiriant, Suba-
,| tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Sviecą ir pajiegą suvedame j senus Ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOBT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pree.
1.619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
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 z ,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR, j. kulis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. 81EŽIS
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

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė. 

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

UR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare, ir

Telephone Yards 5032

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

1 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

UR. A. L. TUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
TeL Lafayette 0098

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

Garsinkitės Naujienose

....... .............. ................. <

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 3—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118 |

Canal 0257 . .
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATOBIS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 ild 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

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

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

Turiu patyrimą 
motenj ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

Dr. Mauricfl Kalu 
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., nedčldieniais nuo 12

Iki 1 vftle no

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, 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. Chicago

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

OpteactarM 
BOU UvarO MOT 

40OT S. Auklasi A-m 
Kbmpm 474m sat.

Tel. Blvd. 3138
M. . Woitkewicz 

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

3113 South 
Halsted St.
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Užsimok ėjimo kainai
Chicagoje —- paltui 

Metams ______ —------------- $8.00
< Pusei metų-------------------------4.t0

Trims mėnesiam*__________ 2.00
Dviem minesiam ...... .. .—. 1.60
Vienm mėnesiui , , ...... .75

Chicagoje per naiiotojuU
Viena kopija . ................ —- 8c
Savaitei -------- -----........ ............ u-. 18c

Minėsiu!_____________ ——. 75c
Suvienytos* Valstijos* na Chicagoja 

paltu:
Metams ................... .... ............$7.00
Pusei metų 8.50
Trims mineslama------- ...--- ----- 1.75
Dviem mėnesiam ________— 1.25
Vienam mėnesiui------------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuoaei 
(Atpiginta)

Metams -.................... .....——— $8.00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Rinkimų pasekmės 
Lietuvoje.

j ----------------
Eltos pranešimu Lietuvos 

Seimo rinkimų apytikriai 
daviniai yra tokie, kad “kri
kščionių” blokas pravedė 40 
atstovų, valstiečiai — 15, so
cialdemokratai — 9 ir “ma
žumos” — 14.

Šitie daviniai yra ne la
bai aiškus, bet, jeigu jie ne 
perdaug prasilenkia su tie
sa, tai iš jų galima padaryt 
dvi išvadas. Viena, parti
nis Seimo sąstatas šiek-tiek 
padešinėjo; antra, spren
džiant pagal naujojo Seimo 
sąstatą, Lietuvos politikoje 
nežada įvykti jokių princi- 
pialių atmainų.

Išrodo, kad geriausia šiuo
se rinkimuose pasisekė kle
rikalams, jie laimėjo dvi vie
tas ir tuo budu naujam jame 
Seime jie turės absoliučią 
daugumą, kurios jie buvo 
netekę rinkimuose į pereitą
jį Seimą. Bet šiame Seime 
dalyvaus ir atstovai iš Klai
pėdos, kurie, žinoma, nebus 
krikščionys demokratai. 
Klerikalai tuo budu, nežiū
rint šito savo laimėjimo, vėl 
pasiliks mažumoje.

Eltos pranešimas rodo, 
kad stipriausiems klerikalų 
oponentams, valstiečiams 
liaudininkams, šį kartą ne
kaip pavyko. Vietoje 20 at
stovų, jie dabar turės tiktai 
15. Bet gali būt, kad galuti
niai rezultatai pasirodys ki
tokie. Pernai pirmutinės 
žinios apie rinkimų pasek
mes irgi sakė, kad liaudinin
kai daug prakišę, o vėliaus 
patirta, kad jie išlaikė daug 
maž tą pačią vietą, kurią tu
rėjo St. Seime.

Vieno atstovo esą netekę 
socialdemokratai. Kadangi 
pereitam Seime socialdemo
kratai gavo dešimtą atstovą, 
tiktai dalinant “likučius”, 
tai išrėdytų, jogei jų pozici
ja faktinai nepasikeitė.

Keturiolika vietų Seime 
gavusios “mažumos”, — bet 
iš ko jos susideda, nepasaky
ta. Jeigu Eltos korespon
dentas turi omenėje tiktai 
tautines mažumas, tai reikš
tų, kad Pažanga ir komunis

tai nepravedė nei vieno at
stovo. Bet žodžiu “mažu
mos” Elta gal norėjo pažy
mėti visas smulkesniąsias 
grupes? )

Pereitame Seime dvi tau
tinės grupės (žydai ir len
kai) ir komunistai turėjo 
kartu 10 atstovų.

Kadangi pati Elta sako, 
jogei šitie daviniai dar nėra 
tikri, tai smulkiaus apie 
juos nebėra ko kalbėt. Tik
rų žinių reikės dar gal laukti 
kokią savaitę arba ilgiaus. 

i Bet vis dėlto galima paste
bėti, kad z šitas pirmutinis 
pranešimas apie rinkimų 
rezultatus, leidžia numany
ti, jogei klerikalai, išvaiky
dami Seimą, neatsiekė to, ko 
norėjo. Kiek biaurių repre
sijų jie vartojo prieš opozi
cines partijas rinkimų kam
panijos laiku, kiek pinigo jie 
išleido savo agitacijai ir kiek 
purvo jie išpylė ant savo 
oponentų galvų —- ir visgi 
naujame Seime jie vargiai 
turės daugiaus galios, negu 
pereitame!

O jeigu vėlesnės žinios pa
rodys, kad klerikalai gavo 
dar mažiaus vietų Seime, ne
gu Elta spėja, tai kaip jie 
tuomet jausis po tos didelės 
“rugiapiutės”?..

“KAMUFLAŽAS”.

Visos Rusijos bažnyčios su
važiavimas parode, kad šian
die viešpataujančioji Rusijoje 
popų dalis padare sąjungą su 
bolševikų valdžia. ‘■‘Dldliem- 
slems religijos ir bažnyčios 

priešams”, kokiais save rekla
muoja komunistai, tas faktas 
yra labai nepatogus darbinin
kams skiriamos propagandos 
atžvilgiu. Prieš darbininkus, 
ypač užsieniuose, komunistai 
norėtų nesirodyti, kaipo popų 
talkininkai.

Todėl Maskvos “Pravda” ve 
ką rašo:

“Aišku ir be jokių aiški
nimų, kad musų partija ne
duos savo palaiminimo net 
ir tokiai religijai, kuri laimin
tų musų partiją.”
šito bolševikų laikraščio pa

reiškimo, žinoma, pilnai užten
ka, kad gyvenantys svetimose 
šalyse Lenino ir Trockio gar
bintojai patikėtų, jogei bolševi
kai ištiesų neremia bolšev<i- 
kuojančiųjų Rusijos popų. Bet 
žmonės, kurie sprendpžia apie 
poli tinęs partijas ir valdžias 
ne pagal jų žodžius, o pagal 
jų darbus, dėl to “IPravdos” 
pareiškimo tiktai nusišypsos.

Jeigu bolševikų valdžia ne
remia “gyvosios bažnyčios”, 
tai—

1) Kodėl ji leido tai bažny
čiai padaryt Maskvoje savo 
kongresą, kuomet jokioms ki
toms organizacijoms ji tokio 
leidimo neduoda?

2) Kodėl valdžia padėjo “gy
vosios bažnyčios” vadams ap
sidirbti su senosios stačiatikių 
srovės popais, areštuodaųia pa
staruosius ir kitokiomis prie
monėmis sulaikydama juos 
nuo dalyvavimo kongrese?

Prie šitų, jau žinomų faktų 
galima pridurti dar vieno ne
senai apleidusio Rusiją kores
pondento (Geoi-ge Sekles) 
pranešimą apie sentikius tarpe 
sovietų valdžios ir “gyvosios 
bažnyčios”. Jisai sako:

“Sovietų valdžia remia 
raudonąją bažnyčią, kuri, 
priimdama komunistų pro
gramą, duoda suviltoms, 
paprastoms, pi^etariingoms 
ir dažnai tamsioms, bet vis 
dėlto labai dievotoms valstie
čių masėms bažnyčią, susi

jungusią su didžiausia šioje 
gadynėje prieš-bažriytine

partija”.
Bolševikų' sąjunga su “rau

donaisiais” popais tuo budu 
yra neužginčijamas faktas. O 
“Pravdos” pareišklimas —tuš
čias “kamuflažas”.

Atvažiavimas 
iš Lietuvos, i

Su liepos pirma diena imig
racijos kvota prasidės iš nau
jo. Iš Lietuvis per metus tega
li atvažiuoti Amerikon tik 
2310 žmonių.

Foreign Language Informa
tion Service komjitetas |paga- 
mino sekančius kelis naudin
gus straipsnelius norintiems 
atvažiuoti, ir norintiems savo 
gimines parsikviesti į Ameri- 
kų.

Įleidimas ateivių.

Ateivis bus į Jungt.z Valsti
jas įleistas:

1. Jei atvažiuos su atsakan
čia viza ant pasporto.

2. Jei šalies kvota bus neiš
sibaigus.

3. Jei užjury būdamas nepa
darė darbo kontrakto su Ame
rikos samdytojais, vadinas, 
jeigu jis nebus kontraktuotas 
darbininkas.

4. Jei mokės skaityti ir ra
šyti (tas neliečia \tik moterų, 
kurios važiuoja pas savo vy
rus, nei jų vaikų dar neturin
čių šešiolikos metų, jei kartu 
su joms važiuoja. Neliečia ne
mokintų tėvų, suvirš 55 metų 
amžiaus, jei važiuoja pas savo 
vaikus. Neliečia motinų, kurios 
pas vaikus važiuoja, visokio 
amžiaus senelių ir močiučių, 
keliaujančius pas savo anūkus, 
ir netekėjusių arba našlėmis 
likusių dukterų, jeigu pas tė
vus važiuoja).

5. Jei nepriklauso tai klasei, 
kurią įstatymai išskiria dėl fi
ziško, pro tiškp ąr morališko 
netinkamumo, arba dėl kitų 
priežasčių.

b. Jei atkėliau j antysiš nebus 
sunkenybė visuomenei.

7. Kurie kad ir nemoka ra
šyti ir skaityti, bet jau buvo 
išgyvenę Jungt. Valstijose per 
penkis metus, ir grįžta atgal 
nesukakus šešiems mėnesiams 
nuo išvažiavimo iš Amerikos.

8. Kurie lanko Jungt. Valsti
jas kaipo keliauninkai, arba 
laikinai dėl biznio ar pasi
linksminimo, gali apsistoti tik 
šešiems mėnesiams, bet jei ap
sigyventų ilgiau Jungt. Valsti
jose, pamiršdami, jog atsilan
kė tik svečiuotis, bus depor
tuoti.

Viršminėti punktai inima 
visus reikalavimus dėl įleidi
mo ateivio į Jungt. Valstijas.

ATVAŽIAVIMAS Iš LIETU
VOS AMERIKON.

Kvota.

Ateivis nebus įleidžiamas j 
Jungt. Valstijas, jeigu jo ša
lies kvota bus išsibaigus. Kiek
vienos šalies kvota siekia 3% 
tos šalies gyventojų, kurie da
bar gyvena Jungt. Valstijose, 
sulig 1920 m. gyventojų sus- 
kaitymo. Tas suvaržymas bu
vo įneštas taip vadinamu “Dil- 
lingham Aktu” iš gegužės 19 
d. 1921. Tas suvaržymas pra
sidėjo birželio 3, 1921 m. ir 
užsibaigė birželio 30, 1922 m. 
Bet Kongresas pratęsė suvar
žymą. 1922 m. lietuvių kvota 
išsibaigė gruodžio mėn. 1922 
metais. Ir liepos 1, 1923, pra
sidės nauja kvota, ir per fiska
linius metus užsibaigiant bir
želio 30, 1923, lietuvių bus 
įleista 2,310.

Pet mėnesį, nedaugiau kai 
dalis kvotos bus įleidžiama.

Ateiyis, atvažiavęs į ^Ameri
kos uostą, jei jo šalies kvota 
jau išbaigta, bus grąžinamas 
atgal. Atvažiavusis laikoma 
specialiniam tyrinėjimui kartu 
su kitais neįleistais ateiviais. 
Board of Special Inquiry svar
sto dalyką ir jei nušjirendžia 

grąžinti atgal, atkeliavusis tu
ri teisės siųsti apeliaciją Dar
bo Sekretoriui. Kur ateivio 
grąžinimas galėtų atnešti jam 
daugelį sunkenybių, Darbo 
Sekretorius gali jį laikinai 
įleisti po kaucija. Praeityje 
buvo daug tokių atsitikimų, 
bet dabar jau retas dalykas.

Kvotos klausimu ateiviai 
priskaitomi prie kvotos tos ša
lies, kurioj yra gimę,, o ne tos 
šalies, kurios ateivis yra pilie
tis. Tokiu budu, jeigu lietuvis 
gimė Rusijoj ar Vokietijoj, jis 
priskaitomas prie Rusijos ar 
Vokietijos kvotos, nors jis ir 
visuomet butų gyvenęs Lietu
voje.

Kvota neliečia Amerikos pi
liečius ir pilietes, čion gimu
sius (es) ar naturalizuotus 
(as), ir neliečia piliečių vai
kus, kurie nėra daugiau kaip 
18 metų amžiaus.

Pirmenybė teikdama pat
čioms, tėvams, broliams, sese^ 
rims, vaikams neturintiems 16 
metų, ir sužiedotinėms (1); 
Jungt. Valstijų piliečių; (2)i 
ateivių, kurie prašė Jungt. Vab 
stijų pilietybės sulig įstatymu 
arba (3) vyrų, kurie tarnavo 
Jungt. Valstijų kariuomenėj 
ar laivyne tarp balandžio 6, 
1917, iki lapkričio 11, 1918 m., 
ir garbingai paliuosuoti.

Vokiečių eksportas i Pa
baltjurio valstybes.

“Koenigsberger Allgemeinę 
Zeitung” paduoda statistinių 
žinių apie Pabaltjurio valsty
bių prekyba ir apie Vokietijos 
vaidmenį toje prekyboje.

Lietuvos užsienio prekyba, 
anot laikraščio, žymiai pri
klausanti nuo tvirtos valiutos 
įvedimo. Tuo tarpu kaip 1922 
metais nuo sausio 1 d. iki spa
lių 1 d. išvežimas viršijęs įve
žimą 317,8 milionų vokiečių 
markių, įvedus litus nuo spa
lių 1 d. iki metų pabaigos im
portas viršijęs eksportą 178,- 
000 litų. Lietuvos importe pir
moje vietoje stovi Vokietija. 
Pirmame 1922 mėtų pusmety
je iš Vokietijos buvo įvežama 
73,9% Visų įvežamųjų !L(ictu- 
von prekių, iš Klaipėdos 12%, 
iš Dancigo 5,7%. Tuo pat metu 
iš Lietuvos eksporto atateko 
Vokietijai 42,2%, KJaipįėdon 
7,8%.

Latvijoje 1922 metų pabai
goje Lietuvos importe Vokie
čiai taip pat užėmė pirmą vie
tą. Jie įvežė Latvijon prekių 
už 228,7 milionų latvių rublių, 
t. y. 46% viso Latvijos impor
to. Toliau sekė Anglai (76,6 
milionai rublių — 15%), Dan
tingo ir Klaipėda (39,5 milio
nai rublių — 9%). Prancūzi
ja stovėjusi 7-je vietoje. 'Lietu
vių eksportas ėjo 43% Angli- 
jon, 14% — Belgijon ir 13= 
— Vokietijon. Visas Latvių už-

5FVERŪ5 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

Atjlfsepffsl^iS Mosffs

Vaft§diqas ąlio qiež(i, išberinjdi 
ir odirjes lijos.

lęidlieRtic pds dpffekprfVSr

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAn DAPIOS, IOW«

HTRAIir
į \ ./■ . k

Mes\ išdirbame visokios: rųšiės dėl
< kVauttiVįų ridcandiis:-'

Grosernių, Bučemių, Ice Baxe’sius, 
Saliuno Fixtures.

Lietuvių Kompanija
ARCHER REFRIGERATOR AND

STORE FIXTUR MFG. CO.
1952 Archer Avė.

Phone Victory 3677 

sienio prekybos balansas yra 
pasyvus.

Estijos importas 1923 metų 
sausio m. Vokietija taip pat sto
vėjusį pfirmojje \eiiąj*e9 įvežusii 
prekių už 261 milioną estų 
markių. Toliau eina Anglai su 
89,9 ;mjiliioni(is, Ąmerjika — 
59,3 mil. Dancigas — 29,9 mil. 
ir paskutinėje vietoje Prancū
zija. Estų eksportas ėjo pirmo
je eilėje Belgijou, toliau Ang- 
ilijon, Suomijon ir Vokietijon.

Suomių eksportas 1923 me
tų sausio mėn. siekiąs 199 mi- 
lionus markių, importas gi 306 
milionus markių. Suomių im
porte pirmą vietą užimanti 
Vokietija, įvežusi už 124 milio
nus, antroje vietoje Anglai 
(48,4 milionų).

Iš viršminėto “K. A. Z.” da
ro išvadą, kad geografinė pa
dėtis ir kelių šimtų metų pre
kybos santykiai Pabaltjurio 
šalių su Vokietija yra tais fak
toriais, kurie suteikia Vokieti
jai galimybės užimti Pabalt
jurio valstybių prekyboje pir
mutinę vietą, nors kitos vals
tybės dėjo ir deda visas pa
stangas įgyti toje srityje dau
giau įtakos. (L. S. B.)

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
i /ffll yrloni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
StT kiekveno plaukus.

tOl® R^jfles

* yra m^nu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

’LjĮi * pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liujjles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Car* 
OF v

ętfnfinite, Comtorf
Daug spėkos turi išnaudojimui, vienok yra ekonomiškas — pa
rankus savo jtalpoj — labai puikus savo sudėjime, žemas ir gra- 
cijoziškas — apart visų dalyku teisingai apkainuotas — tai yra 
Pilot’as.
Su jo nauju motoru kuris yra didesnis, turi daugiau spėkos ir 
ekonomiškesnis — su jo naujais springsais, dėl kurių Pilot pa
rankamas dar daugiau yra pagerėjęs — jo nepaprastas puiku
mas subudavojimo ir septynių spalvų ir visur nikelinio užbaigi
mo — Pilot SIx Fifty-Six naujai išleistame kainų liste repre
zentuoja augščiausj motorini karą, koW kada nors buvo pa
siūlytas. /
Ateikite j musų parodų kambarius ir pamatykite tą puikų ka
rą. Važinėkitės juomi ir džiaugkitės jo patogumu. Draivinkit 
ir jauskite jo begalinę spėką. Klauskite savo draugų kurie tu
rėjo progą jsigyti Pilot karą, ką jie mano apie jį —« IR TUO
MET PIRKITE PILOT’Ą.

Telefonuokite dėl pafodymo.

PILOT MOTOR CAR COMPANY
CHICAGOS SKYRIUS

Phone Calumet 7060 2450 Michigan Avė.
DIRBTUVĖ: RICHMOND, INDIANA

PARDAVINĖTOJAI: Rašykite arba telefonuokite dėl 
smulkesnių žinių ir dėl pelningų Pilot pasiūlymų.

THE

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

CBICAGO. ILU

Rusiškos irTurkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

MR. LINDOUIST PASAKO 
VIDUTINIO AMŽIAUS 

MOTERIMS
Ką Lydia E. Pinkham’s Ve

getable Compound 
padarė jai.

kas n

Kansas City, Mo. — “Aš buvau 
padėjime po gim
dymui ir nei vienas 
nemanė, kad aš ka
da nors bučiau ge
resnė. Atėjo “gy
venimo permaina” 
ir aš nebuvau pri
sirengusi tiek ken
tėti, kiek aš ken
tėjau. Aš turėda- 
vau eiti labai anks- j 
ti gulti ir turėda- Į 
vau žiūrėt, kad vis- I 
kas butų labai ty- I 

davo ant žemės aš I 
negalėdavau pasilenkti ir paimti. Aš | 
neturėjau jokių didelių skaudėjimų, I 
bet aš jaučiuosi begalo nervinga ir I 
negalėdavau miegoti. Beveik per du I 
metus aš buvau tokiame padėjime ir Į . 
daktaras atvirai pasakė man, kad I 
jis nieko mano sveikatai negali pa- 11 
gelbėti. Kiek laiko po to aš netikę- | 
tai pamačiau laikraščiuose apgarsini- I 
mą Lydia E. Pinkhafas Vegetable I 
Compound. Įporą dienų gyduoles jau I 
buvo mano stuboje ir aš pradėjau jas ų 
vartoti ir vartojau tol, kol nesijau
čiau visai gerai. Aš rekomenduoju 
Vegetable Compound kitiems kuomet 
aš tik turiu progą.” — Mrs. May 
Lindquist, 2814 Independence Avė., 
Kansas City, Mo.

NEW CITY PHARMACY
Dar nelabai se

nai kaip ji yra 
atidaryta 
3327 So. Halsted
St.-' Mes turime 
šviežų staką ir 
musų kainos yra 
žemesnės negu
kur nors kitur. Mes išpildome visus 
receptus teisingai ir atsargiai. Ir 
užtikriname publikai pirmos klesos 
patarnavimą.

New City Pharmacy 
LIETUVIŠKA APTIEKA 
John Malakauskas, R. Ph. 

3327 So. Halsted St., Chicago, III.

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A? Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 63G W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios nuklos.

FRANCE .............................. Gegužės 23
LA SAVOIE ............................ Birželio 2
PARIS .... Birželio 6
LAFAYETTE ........................ Berželio 23

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms. 
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras, 
bai-bernė, puikiausia prancuzižkns valgia, 
vynas ir alus muzika, šokiai.' Kartu yra 
ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba | kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, City 
Chicagoa ofisas 133 N. Dearborn St.... ,

GUNARO
Lietuvon per 10 dieny

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southaniptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2rą kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

■

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERON LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos 

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo “prieplaukos 86, 
North River, ties 4G 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 Ciay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroli” ir “Thuryngya” , 
taipgi spėtinės kajutos.

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

Lines
171 W. Randolph St., - 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.



šeštadienis, Geg. 19, 1923.

Sveikatos Dalykai
ra

Kas Padaro Stiprų Banką

$54.50

-»««« a

■>A

ŠUNDAKTARIAI IR 
LIUDYMAI.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

Su liuosom sprendzinų sėdynėmis, sprendzi- 
nų užpakaliu ir apačia, labai ^rangus viršus įvairiose spal
vose didelis pasirinkimas. Dabar yra proga 9A Kfl 
pirkti už - I

Bankas yra taip stiprus, kaip jos direktoriai. Jei bankos 
direktoriai yra biznio vyrai, turtingi, turi gerą vardą ir 
norą dirbti, tada bankas būtinai turi būti tvirtas, taip kaip 
ir šiame musą atsitikime, direktoriai asmeniniai prižiūri 
bankinj operavimą.

... Direktoriai Stock Yards Savings Banko yra vyrai ku
rie turi nacionalę reputaciją finansiniu atžvilgiu ir biznio 
pažinimu. Visas bankinis biznis yra vedamas valdybos nuo
latinėj priežiūroj šių vyry. Nėra daroma jokių spekulia
cijų, apsauga užlaikoma pirmiausiai.

Šis bankas yra tvirtas iš tvirčiausių. ■

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

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

LIETUVIAI PRAŠOMI ATSILANKYTI Į MUSŲ 
KRAUTUVĘ

Kada turite reikalą atnaujinti savo namą, tai 
yra reikalinga visokios malevos dėl malevojimo ir 
popieros dėl popieravimo sienų.

Mes užlaikome viską kas tik yra reikalinga prie 
namų, visokių įrankių ir daiktų, kurie kiekvienam 
yra reikalingi.

Mes suteikiame mandagų patarnavimą kiekvie
nam. Kainos yra žemesnės negu kitur.

Golden and Petkus
1841 W. 63rd Street

CHICAGO, ILL.

D-ras H. A. Pattlson, narys 
National Turberculosis Associ- 
ation, skelbia, kad Amerikoj 
žmonės išleidžią kas metai 
daugiau kaip 100 milionų do
lerių patentuotiems vaistams ir 
taip vadinamiems “išgydy
mams” įvairių ligų, kurias 
šundaktariai ir vaistų kompa
nijos “gydo.” Beveik 15 milio
nų dolerių iš tos sumos išlei
džiama džiovos gydymams.

Tie šundaktariai ir vaistų 
kompanijos gauna “liudijimų” 
nuo jų “išgydytų” žmonių, ir 
tuos liudijimus skelbia laikraš
čiuose ir šiaip lapeliuose; tuo 
budu jie patraukia prie savęs 
vis daugiau sergančių ir pa
galbos ieškančių žmonių ir iš 
to daro didelius pinigus. Dau
gelis tų paliudijimų yra tikrai 
duoti ligonių, kurie po jais pa
sirašo, ir todėl kai kas gali 
paklausti, kaip žmogus gali 
duoti paliudijimą, jeigu jo 
vartoti vaistai neturi vertės?

Atsakymas aiškus. Imkime, 
pavyzdžiui, džiovą. Yra žino
mas faktas, kad šita liga ser
gantis gerai atsilieps j bile pa
tarimą apie išgydymą. Kiek 
metų atgal kai kurie gydyto
jai įčirkšdavo šilto pieno į ran
kas 
ir 
kad 
vai
įčirškimo buvo aiškios: 
niai mažiau kosėjo, 
mažėjo ir jie 
linksmesni. Tikėdami, kad jie 
tikrai išgydomi nuo džiovos, 
jie duodavo savo gydytojams 
“'liudijimų” apie ^išgydymą.” 
3ct po kelių savaičių dalykai 
vėl atsimainė: liga jų pasinau- 
,ino su visais baisumais.

Kiekvienas šundaktaris ir 
patentuotų vaistų dirbėjas ir 
jardavinėtojas žino tokių eks
perimentų teisybę. Ir tuo budu 

, ie šienauja iš žmonių pinigus, 
r per pirmas kelias savaites 
ie gali gauti daug tokių pa
imli j imu. Tyrinėjimas tokių 

“išgydymų” betgi parodė, kad 
daugelis tokių “išgydytų” ir 
davusių savo “gydytojams” pa- 
iudymus arba visai ta j a liga 

nesirgo, arba buvo rasti negy
vi.

Amerikos1 teismai dabar jo
kios domės 
“liudymus,” 
no, kaip jie 
sergantieji, 
tingieji”
vo skelbimus ir gautus neva iš 
,ų “išgydytų” ligonių “liudiji- 
nus” tegul jais netiki ir ne
varsto savo pinigų be reikalo.

Kiekvienas žmogus nori gy
venti ir būti sveikas. Susirgus, 
niekados nereikia (kreiptis į 

šundaktarius arba klausyti ką 
jie savo skelbimuose sako apie 
save, bet tuoj aus eiti pas gerą 
ir tikrą gydytoją ir klausti jo 
patarimo.

džiova sergančių ligonių 
rimtai jiems pasakydavo, 

tai tikriausias būdas 
gydyti. Pasekmės

dižio- 
tokio 
ligo- 

karštis
pasidarydavo

nekreipia į tokius 
nes labai gerai ži- 
yra gauti. Tatai ir 
kuriems ^‘stebuk- 

gydytojai siunčia sa-

RAKANDAIJPk jljL JL X > JLX dTTL JL
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Apsimoka pirkti iš Lietuvių Korporacijos Rakandų Krautuvės '

Nes čia tavorai yra pilnai užtikrinti ir apkainuojami žemiausia kaina, negu 
kur kitur. Meldžiame ateiti persitikrinti.

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai. Parduodame ant dalinių išmokėjimų.

SUSTABDO GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
TUOJAU.

Jųa galite prašalinti galvos , skaudėjimą, nu
garos skaudėjimą, dantų skaudėjimą, neuri- 
tis, neuraligiją reumatizmo skausmus tuo
jau tik trinant po biskj su senu ir gerai ži
nomu oitmentu, Crimson Heat Didelės gra
žios triubelės, tik 75c. gerose aptiekose vi
sur. Geriausia dalykas ką jus galite varto
ti dėl sustyrusio sprando, peršalimo kruti
nės, muskulų skaudėjimo, išnirimų ir nusi- 
brėžimų. Laikykite triubelę Crimson Heat 
jūsų namuose visuomet. Jus nežinosite jų 
gerumą, kol nevartosite jų. Beveik kiekvie
ną dieną kas nors reikalauja jų. Gaukite 
kiekvienoj geroj aptiekoj. Klauskit artimiau
sio jūsų aptiekoriaus — jei jis neturi, ra
šykite tiesiai mums Įdėkit paprastą kainą, 
75c ir didelė graži triubelė bus jums atsiųs
ta tuojau The Alpen Co., 107, Publicity 
Bldg , St. Louis, Mo.

■ Jfj
3 ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAS

Tai yra labąi dailus setas. Aržuolo medžio, $250.00 vertės 3 šmotų velour iškimštas (overstuffed) sek- 
puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas: sėdy- << lyčios setai, 
nes aprūpintos dubeltavais springsais. Šis 
augštos rųŠies setas yra vertas du sykiu 
tik. Mes parduosime 
už

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri-< 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus..

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

Phone Boulevard 7589

KARPETV ŠLAVIKAS
$4.00 verčios, dideles nvieros su 
rų šerių šepečiais, guminiais atsimuši
mais. Įvairiuose baigimuo- C|l^ 
se, po

tik-

$1.95

MISINGINĖS LOVOS
Visokio dydžio, 2 colių stul
pais ir (liktais tarpstulpiais, 
satin baigimo. C1 7 O E
Verčios $30, po

VATINIAI MATRASAI
Visose mierose, iš parinktos bal
tos sanitariškos vatos, su tvirtu 
viršum? apvalainais kampais^ susiu- 
tais, sverianti 45 sva
rus, po $9.50

LLOYDO VAIKAMS 
VEŽIMĖLIAI

Labai tankiai pinti; pasi
rinkimas įvairiose spal-

$17.95

GESINIS PEČIUS

Padarytas iš plieno, juo 
dai enemeliuotas pil
nos mieros ovena. Su 
3 degikais. Už negir
dėtai že- C j 4 C|E 
mą kainą I VU

ARŽUOLINIS STALAS
42 colių apvailainas, iš
tiesiamas iki 5 pėdų, pa
darytas iš parinkto me- 

džio, puikiai $1 4.50 
paleruoti po

GESINTAI PEČIAI 
Plati vieta kepimui ir boi
leris. Su baltu priekuru, 
turintis labai dailią iš
vaizdą ir pilnai užtikrin- 
t-. Nupigin $39.75

Lietuvių Dentistas jpatar- 
naus geriau

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

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė,

n
Res. Tel. Englewood 3836

Dr. J. F. Andrešunas
KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

Be gyduolių gydymas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem- 
Įia. Didelių skausmų prašalinto- 
jas.

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

COLUMBIJOS 
GRAMAFONAI 

Visi nauji ir pil
nai gvarantuoti di 
delis pasirinki
mas skirtingų ma 
dų ir baigimų.

$67.50

GIBSONO LEDAUNĖS
Yra geriausia Suvienytose Valstijose. Musų krautuvėse rasite 
kus skirtingų nvulų, už žemiausias kainas.

rs"m2 $ 12.50 šum3 $19.75
Ir aukščiau

desėt-

Su dviem durim, per 
šoną ledą Q R H 
įdedama, # I

KAMODOS
Volnut baigimo, 
dideliu veidro
džiu su giliais 
stalčiais už labai 
nužemintą kainą

- $27.50
bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

, Nepadarykite klaidos eidami į musu krautuves, jsitėmykit gerai 
musu Korporacijos vardą ir krautuvių adresus.

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai n«o 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ta
Privatinių
Ligą
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to auglto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

* ,M.. — .K. ■I.lll IWI' I I Į ■ —■Illlll ■». —I—~          ■  I.——S———

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

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

KODĖL?
_ RYTAS__  )

2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

SVEIKATA

inest Hath-House i>* Chicago

North Avenue Baths
Turkiškos, Rusiškos, Loviai ir Elek
tros gaudynės. Elektros maudynės 
atskiros dėl moterų. 50 pėdų plau
kimui prūdas, čia švariausia bar- 
berne. šios maudynės yra geriau
sios visoj Chicagoj ir pigiausios. 
Atdaras dieną ir naktį.

2039-41 W. North Avenue
Prie Milvvaukee ir Robey St 

Prie “L”- Stoties

^urnifure, ftuęs. Stovės, Pianos. 
Phonographs, Paints, Hardware. 
and General Household Goods

J. A. NAKROSIS, Gen. Vedėjas,

_____

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.

M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuves

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

taupo ir
Ii

Reguliariai 
investina išmintingai

i

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

Chicago, Illinois.

**

DR. VVHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų

Nerviškų

Atkaklių

Privatiškų

DR.H. A.BROAD IArmitace<!32»9

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gaL 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

DAVID RUTTER & CO
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

M

O

<3

n

Reserve
Chicago

Narys Federal
Systemos ir
Clearing House Ass’n

Kapitalas ir perviršius
$1,290,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
u z l*___ .. •'. _____ ’_______ ' ' '___‘‘__________ ... " i _

Ir visas komplikotas li
gas aš pasekmingai išgy- 
džiau tūkstančius kenčian
čių žmonių.

Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

Or. Whitney
Tarpe Randolph ir 

Lake gatvių.
Ofiso valandos: 

Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną. .. :_ __ __

v

............................ , ■



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Geg. 19, 1923

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos sandelinnse esą 
10,000 toną cukraus

Viso miesto gyventojams jo 
pakaktų devyniems menesiams.

giau. To cukraus pakaktų chi- 
cagiečiams ištisiems devy
niems mėnesiams.

Ir nežiūrint viso to, cukraus 
baronai kalba, kad cukraus 
trūksta. Gi tai daroma tuo 
tikslu, kad pakėlus cukrui kai
nas.

' Chicagos moterų kliubai vėl 
ėmė raginti piliečius kuoma- 
žiausia cukraus naudoti. Tai 
busiąs savo rųšies boikotas. 
Nuolat keliama cukrui kaina 
susirūpino net VVashingtonas: 
ten pradėta kalbėti net apie 
darymą tyrinėjimų.

Cukraus spekuliantai nesi
liauja šukavę, jog pasireiškęs 
cukraus trukumas. O tuo tar
pu Chicagos sandėliuose vargu 
kada nors yra buvę tiek cuk
raus, kaip dabar. Vien tik as
tuoniose didžiuliuose sandė
liuose eąs sukrauta 100,000 
tonų cukraus. . Ir |cas dieną 
atvežama vis daugiau ir dau-

prie to, tatai ir įvyko jau pu
sėtinai senai”.

“Ir p-ia Walton juk buvo 
graži”, pastebėjo teisėjas.

“Taip”, atsakė Asą.
“Na, bus sveikiau panaiki

nus bylą”, patarė teisėjas.
Asą ir Minnie sutiko. Iš teis

mo juodu kartu išvažiavo na- 
md.

Astuoni centai už važiavi
mą gatvekariai ar

ba streikas

Lietuva Skolinimo ir Namy
Statymo Draugija

Inkorporuota 1904

Susirinkimai įvyksta Utarninkais 
8:00 vai. vakare

1750 South Union Avė, Chicago, III.

Metinė Atskaita
Baigiant metus, Sausio 30tą, 1923 

Įplaukos:
’inigai kasoje pradžioj metų $ 405.14 
nešimi} įplaukė .................. 65,431.18
Nuošimčių įplaukė ............... 12,125.89
komisija už paskolas............... 826.20
stojimai...................................... 263.50
’errašymai .............................. 14.00
Jaskolos atmokėtos ........... 63,500.00

Apleido žmoną dėl laiško, 
rašyto prieš 55 metus

Walton, suradęs savo buvusio 
konkurento laišką, nusitarė 
daugiau su žmona nebegy
venti^—Teisėjas įtikino, jog 
neužsimoka paisyti dalykų,
kurie įvyko prieš 55 metus.

Gegužio 17, 12 vai. nakties, 
persiskyrė su šiuom svietu Ma
rijona Balčiūnienė, po sunkios 
ligos ir operacijos. A. a. paėjo 
iš Lietuvos, Spilgių kaimo, Klo
vainių parapijos, Šiaulių apskr. 
iš namų Jakubaičiutė. Pragyve
no apie 15 metų Amerikoj ir 
ant šio pasaulio 35 metus. Nu
liūdę pasiliko vyras Kazimieras, 
sūnūs Petras, 2 seseris Stanislo
va ir Palionija ir brolis Pranas. 
Utarninke 9:30 vai. iš ryto iš 
namų 2500 W. 45th St. palai
dos Į Tautiškas Kapines. Mel
džiame visus pažįstamus ir gi
mtines atlikti paskutinį patarna
vimą neužmirštant Marijoną.

17 gegužio, 11 vai. vakare, 
persiskyrė su šiuom svietu Juo
zapas Žemgulis. Gimęs baland
žio 5 d., 1919 m., išsirgęs 5 sa
vaites. Panedėlj 21-mą dieną ge
gužio, 10 vai. ryto iš namų 2121 
North Westem Avė., bus palai
dotas j Tautiškas Kapines. Gi
minės ir pažįstami meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę pasilieka tėvai 
Juozapas ir Kazimiera 
Žemguliai.

Ta pora atrodė lyg bočiai. 
Prieš tris dešimts metų vyro 
ūsai ir barzda buvo žili. Mo
teris irgi atrodė senukė ir bu
vo pasirėdžiusį ne pagal pas
kutinę madą.

“Na, p-ia Walton, kas pasi
darė su jūsų vyru?”

P-ia Walton atsiduso.
“Jis įtaria mane mylėjime 

kito vyro”, tarė ji. Jos lupos 
sudrebėjo. “Pereitą savaitę jis 
apleido mane po to, kai prime
tė man tą kaltinimą. Aš esu 
75 metų amžiaus, Jūsų malo
nybė, ir negaliu be jo apsieiti.”

Teisėjas pažvelgė i vyrą Asą 
Wolton.

“Turbūt įvyko koki nors 
klaida’”, tarė jis Asai. “Aš 
esu tikras, kad p-ia Walton 
apie nieką daugiau nebepaiso, 
kaip tik jus. Papasakoto man, 
kame dalykas”.

Asą pataisė ūsus. Jo veidas 
reiškė beviltinguiną.

“Teisėjau”, jis pradėjo, “aš 
visuomet mylėjau Minnie ir 
visuomet mylėsiu. Aš nesipri- 
šinii užlaikyti ją, bet nuo to 
laiko, kai atradau tą laišką—”

“Kokį laišką?” paklausė tei
sėjas.

Asą pridėjo ranką prie kak
tos.

“Tai buvo John Wales’o 
laiškas”, tarė Asą. “John pra
šė jos susitikti su juo ketvirta
dienio po pietų”.

“Bet teisėjau, aš nėjau pa
simatyti su juo”, įsimaišė p-ia 
Walton. “Be to visa tai atsiti
ko prieš penkias dešimts ir

Gatvckarių kompanijos pre
zidentas, Henry Blair, jau iš
reiškė savo nuomonę: esą da
bartinėmis . sąlygomis kompa
nija nieku bildu negalėsianti 
pakelti darbininkams 10 centų 
valandai. Kompanija galė
sianti darbininkų reikalavimus 
išpildyti tik tada, kai jai bus 
leisią imti 8 centus žu važinėji
mą gatvekariais.

Darbininkų unijų delegacija 
atlankė gyberna torių Small, 
kuris yra griežtai nusistatęs 
prieš kėlimą važmos. Jis sako, 
kad gatvckarių kompanija ne 
tik gali mokėti savo darbinin
kams žmoniškas algas, bet ir 
pelningai operuoji gatveka- 
rius, imant 5 centus už važiavi
mą.

Majoras Dover dar iki šiol 
nepareiškė tikro savo nusista
tymo įlel gresiančio streiko.

Pirmadienį gatvckarių kom
panijos direktoriai turėsią su
sirinkimą. Tečiaus (numato
ma, kad darbininkų reikalavi
mai bus atmesti. O tai reikš, 
jog šiais metais chicagiečiai 
vėl turės patirti gatvckarių 
streiko nemalonumų.

Institutas kovai su ve
nerinėmis ligomis.

Paskutiniais trejais metais iš
leista $500,000 kovai su so
cialinėmis ligomis.

Laike karo aiškiau negu ka 
da nors pasirodė kokios neįma-

(Tąsa ant 7-1 o pusi.)

GARBINGAS SAVĘS 
PAGODOJIMAS

ONA LEUTIKIENĖ 
(ŠVENTALAITĖ)

28 metų amžiaus, mirė gegu
žio 18tą dieną, 8tą vai. iš ryto, 
St. Elizabeth ligoninėj. Paėjo iš 
Lietuvos, Telšių apskr., ir mie
sto. Paliko dideliame nuliūdime 
savo vyrą, Juozą ir sūnų Juo
zuką. Laidotuvės atsibus Pane- 
dėlyje, Geg. 21 d., Imą vai. po 
piet iš graboriaus, 668 W. 18th 
St., į Tautiškas Kapines. Gimi
nės ir pažjstami malonėkite da
lyvauti laidotuvėse.

Paliko nubudę,
Vyras ir Sūnūs.

VLADISLOVAS 
ZIMONTRAVIČIA

Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
gegužio 16 dienoj, 1923 m., 8;50 
vai. ryte. Sulaukęs amžiaus 54 
metus. Velionis paėjo iš Liolių 
vai., Gaišiškių kaimo, Raseinių 
ap. Paliko nubudime vieną sū
nų ir keturis dukteris. Laidotu
vės atsibus gegužio 19 d., suba- 
tos ryte 8 vai. iš namų 3130 So. 
Lowe Avė., į Šv. Jurgio bažny
čią ir į Šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami bukit 
molonųs dalyvauti laidotuvėse. 
Tegul tau būna musų tėve leng
va žemelė ilsėtis. Paliekame 
nubudime.

Sūnūs ir dukteris.

penkius metus. John sukėsi 
apie mane pirm negu aš su 
Asą apsivedžiau. Aš nemėgau 
Johno, o tik retkarčiais su juo 
važinėdavau į piknikus. Bet jis 
man rašydavo laiškus, ir vie
ną parašė po to, kai aš buvau 
apsivedusli. Aš užmjiršau su
deginti jį, ir prieš dešimts 
dienų, kai aš valiau kambarius, 
Asą atrado tą laišką ir ėmė 
man išmėtinėti, kad aš mylin- 

M Johną, o ne jį”.
“Ir visa tai atsitiko 55 me

tai atgal?” paklausė teisėjas.
“Taip”, atsakė Minnie.
“Bet ji laikė laišką visą tą 

laiką”, tarė Asą. “Be to ji tan
kiai sakydavo, kad John buvęs 
šauniausias vyras, kokį ji ka
da nors sutikusi”.

“Aš tik jį erzinau”, Minnie 
paaiškino.

“Bet 55 metų atgal jus bu
vote jauni”, pareiškė teisėjas.

“Taip”, sutiko Asą.
“Ir pastaruoju laiku jums 

neteko matyti John Wales?”,
Paskutinį kartą jį sutikome 

prieš 55 metus”, pareiškė se
nukai.

“Man rodos, kad jus turėtu 
te užmiršti jaunystės darbus, 
Asą”, pareiškė teisėjas. “Jūsų 
amžiuje neišpuola pyktis su 
p-ia AValton. žiūrėkite į visų 
tų jaunų žmonių nesusiprati
mus, kuriuos aš turėsiu išklau
syti. Jus turėtute parodyti pa
vyzdį jiems”.

“Aš manau, kad tai tiesa”, 
sutiko Asą. “Ištikrųjų tuo lai
ku mes dar buvome jauni. O

Anglijos žymiausias artiz- 
mo kūrinys buvo Josiah 
Dedgwood. 1773 metuose jo 
kuriniai taip liko žinomi, 
taip kad ir šiandien jus gali
te matyti “Wedgwood” vazas 
stalų papuošimus ir t.t. kiek 
viename dideliame muzieju
je. Jis savo formomis, sub
stancija ir piukumu viršija 
kitus artistus. Jis žinojo 
savo vertę ir būdavo sakys: 
“Aš užganėdintas iš savo 
darbų ir aš stoviu už juos ir 
atsakau savo vardu”. Taip 
pat yra ir su Trinerio gyduo
lėmis ir prirengimais, taipgi 
yra geriausi dalykai ką. fir
ma Joseph Triner Company 
turi — vardas “Triner”, ku
ris lyginasi “geriausiai ru
giai, tikram grynumui, ir 
atsakomybei”. Trinerio 
Kartusis Vynas neturi sau 
lygaus atsitikimuose prasto 
apeito, užkietėjimo vidurių, 
ir panašių skilvio nesmagu
mų. Kiekvienas kostumeris 
yra persitikrinęs tuo faktu. 
Mr. A. P. Jacob, lietuvis, 
1336 Ellis St., San Francis- 
co, Cal., parašė mums vasa
rio 28: “Nėra kitų tokių gy- 
dyolių”. Trinerio Linimen- 
tas suteikia greitų ir tikrą 
palengvinimą reumatizmo, 
neuralgijos, lumbago. “Tri
nerio Linimentas suteikia 
greitą ir tikrą palengvinimą 
reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago. “Trinerio Lini
mentas yra geriausia iš vi
sų gyduolių”, rašo Mrs. Kat- 
herine Scharder Elderon, 
Wis., kovo 12,1923. Tokį pat 
pasisekimą turi ir kitos gy
duolės Joseph Triner Com
pany, Chicago, III. Gauna-* 
mos visose aptiekose ir pas 
gyduolių pardavinėtojus.

Apdraudos premijos apmokėtos 590.01 
Bilos apmokėtos ..................  24,714.21
Bilos priimamos ................. 12,478.55
Primokėtos akcijos ............... 24,300.00
Augantits fondas ......................  300.00
Suma- apmokama ........................... 32.50

Visos įplaukos .................... $204,981.18

Išmokėjimai:
Paskolos ant namų ........... $61,100.00
Paskolos ant akcijų ........... 9,200.00
Įnešimai ištraukti ....... i 64,146.57
Nuošimčiai už įnešimus ........  9,662.06
Apdraudos premijos apmokėta 608.14 
Bilos Apmokamos ..... ........
Bilos priimamas .
Primokėtos akcijos
Nuošimčiai ............
Iškaščiai ................
Algos .................. .
Spauda ................. '..
Pinigai bankose ... 
Suma apmokama 
Augantis fundas ..

Visi išmokėjimai............... $204,981.18
Turtas:

Paskolos ant namų ........... $210.000.00
Paskolos ant akcijų ............... 5,800.00
Nuošimčiai nedamokėti ........... 607.50
įnešimai nedamokėti ........... 4,297.82
Apdraudos premijos apmokėta ^82.64 
įtaisymai ir rakandai 
Pinigai bankose .........

38,485.31 
.... 40.55 
16,400.00 

3,030.23 
.... 665.95 
... 371.00 
.... 101.72 
... 837.15 
.... 32.50 
... 300.00

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas 

H. LEIBOWITZ
Dabar yra visokios rųšies 

INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

SugryŽo iš New Haven, Conn.
1152 Roosevelt Road 

CHICAGO, ILL.

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

662.00
. 837.15

Visas turtas ....................  $222.287.11
Skolos-lškaščiai:

įnešimai įmokėti ........... $165,127.68
įnešimai permokėti ............... 3,905.12
įnešimai nedamokėti............... 4,297.82
Primokėtos akcijos ........... 42,050.00
Bilos apmokamos ............... 17,283.75
Bilos mainomos ...................... 13.00
Nuošimčiai .............................. 3,000.00
Augantis fundas ................... 2,900.00
Pelnas išdalintas ............... 13,154.37
Pelnas neišdalinta ................... 555.37

Visos skolos ......................  $22,287.11
Akcijos kainuoja 12^c., 25c., 50c., 

ir $100.00, dėl taupimo. Sko
liname pinigus dėl pirkimo ir namų 
statymo ant lengviausių išlygų.

Ši draugija yra po priežiūra Valsti
jos Valdžios.

Antanas, Tamkevičia, Prezidentas, 
1948 String St.

Juozas Selenis Vice-Prezidenas, 810 
W. 19th St.
Jonas P. Evaldas, Sekretorius, 840 W. 
33rd St., Yards 2790.

D. šemaitis, Kasierius, 1750 So. 
Union Avė.

Jonas Kuchinskas, Advokatas, 2221 
W. 22nd St., Canal 2552.

Direktoriai:
Alex Dargis, Ant. Tamkevičia, Jos. 

Selenis, Antanas Gurskis, Juozas 
šmukšta, Vinc. Stankus, Jonas P. 
Evaldas, D. šemaitis, Walter Subaitis.

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA
Verta daugiau negu auksas sergantiems vyrams ir mo

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkite savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite 
su patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti su mikroskopu ir su X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo.

Šerum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ

DK. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, / Phone Yards 1119.
CHICAGO, ILL

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖKini

I
Per ilgą laiką aš sirgau ir 

tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemsflfrnas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir m-an tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
DUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gcra- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie
Dabar Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,

tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir tvir
tuma raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00. . ,

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit

taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Te!.: Boulevard 7351

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visuomenei, jog perkėliau savo 1_R®AL 

ĖST ATE” biznį į naują vietą po num. 4405 So. rairiiejd Avė. 
Priešais lietuvišką bažnyčią — Brighton Parke, kuri yra daug pa
rankesnė ir didesnė; todėl galime visus reikalus atlikti daug 
geriaus. ....................... . ,

Todėl meldžiu visų savo kostumerių ir rėmėjų ir ant tohaus 
remti mane, kaip rėmėte mane per paskutinius 14 metų. Dabar 
turėdamas daug patogesnę vietą, stengsiuos patarnauti daug ge
riaus, nes turėdami didesnę vietą ir daugiaus gerų ir sanžiningų 
darbininkų, kaipo taip plačiai žinomas,

BONIFACAS JOVAIŠAS, 
P. D. VIRBICKAS, 
L. C. ENGELAS, 
ST. RADZEVIČIUS ir kiti.

Todėl visais reikalais kaipo pirkime ir pardavime namų, lotų ir 
kitokių nuosavybių, mes turime namų dideliame pasirinkime po 
visą Chicago. Apsaugoj ame namus ir naminius rakandus nuo ug
nies ir kitų nelaimių. Daroma ir peržiūrime visokius legališkus 
popierius arba dokumentus. Su visais reikalais keripkitės pas 
mus, o mes stengsimės kiekvienam patarnauti ir užganėdinti.

FRANK STASULIS & CO.
4405 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois.

Telephone Lafayette 5948
i

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas i 
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 Roosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedčlioj 

9 iki 12 a. m.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

Šventad. 9-12 

1579 Milwaukee Avė., 
Kamp Robey ir INorth Avė.

- SURASTA - 
ANT GALO

Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalimus ligas pa
gelba /

Chiropračtic
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame
DAKTARUS GUSTAV BECKER 

ir M. B. JEWELL
5 N. La Šalie St., 

611-613 Tacoma Bldg.
Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

J

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrė ji- • 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

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

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

3315 So. Halsted St., Chicago, I1L
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yards 6632

St. Paul’
Hospital

828 Wesf 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65,00.

r—-------—-------------------------------------
Tel. Armitage 4381

Dr. C. A. KIRKWOOD
‘ Ištikima Den t isterija

Piorijos gydymas specialumas 
1562 Miiwaukee Avė.

Arti Robey gatvės 
Chicago, III.

„■» . i....................      ■■■/
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Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.) 

nomos blėdies neša tautai ve-
nėrinės ligos. Nuo tų ligų A- 
merikoje miršta apie 300,000 
žmonių. Kaikuric Chicagos 

piliečiai, matydami visa tai, 
sumanė įsteigti atatinkamų in- 
s taigą, kuri galėtų sėkmingai 
kovoti su tuo piktu. Padariny] 
susikūrė Public Health insti
tute. Šiomis dienomis tos įs- 
taigos prezidentu liko išrinktas 
A. A. Carpenter.

Bet išviso institutas jau gy
vuoja trejus metus. Reliance 
namuose (32 N. State St.) in
stitutas užima visų aukštų per 
ištisus namus.

Pasak instituto sekretoriaus 
M. E. Ada m so, kiekvienų mė
nesį įstaigon ateinu gydyti 20,- 
000 žmonių. Per visų savo gy
vavimo laikų institutas pralei
dęs apie pusę miliono pacien
tų.

Kovai su socialinėmis ligo
mis tas institutas paskutiniais 
trejais metais išleidęs $500,00

žymus Gudų veikėjas 
Chicagoje.

Vakar po piet ’ “Naujienų” 
redakcijoje atsilankė žynius 
gudų (baltgudžių) veikėjas 
Jan Čarapuk. Jisai yra Gudų 
Tautinės Sąjungos įgaliotinis 
ir apie dvejus metus gyveno 
Kaune ir dirbo Gudų Atstovy
bėje.

P-as čarapukas turėjo ilgo
kų pasikalbėjimų su “Naujie
nų” redaktorium ir papasako
jo daug įdomių dalykų apie 
baltgudžių judėjimų Europoje. 
Jisai pareiškė norų arčiaus su 
siipažinti su lietuviais ir tuo 
tikslu artimiausiomis dieno
mis ketinama padaryti susirin
kimų/

Dr. Michelson gavo
Franklino medalių.

Chicagos universiteto profe
sorius, Dr. Albert Michelson, 
gavo Franklino medalių. Tų 
dovanų jam paskyrė Philadel- 
phijos Franklino institutas už 
įrodymų, kad žemės paviršiu
je pasireiškia (žinoma, ant ne
įmanomai mažos skalės) paki
limai ir nuslūgimai kaip juro
je.

Franklino medalius skiria
ma tik už labai didelį pasižy
mėjimų mokslo srityje. O Dr. 
Michelson ir yra vienas žy
miausių pasaulio moksli
ninkų. 1907 m. jis gavo Nobe
lio dovanų už pasižymėjimų fi
zikoje.

Suėmė falšyvų pini
gų dirbėją.

Jo skrynioje rado įvairiu prie
taisų pinigams dirbti.

Policija? areštavo Dr. Felix 
Rivkiną, artistų ir skulptorių. 
Union gelžkelio stotyje buvo 
atidaryta jo skrynia, kur ras
ta įvairiausių chemikalų ir 
prietaisų, o taipgi ir bonų. Jo 
valizose rasta 44 negatyvūs len
telės įvairių banknotų.

Policija mano į kelias dienas 
■suimti visų būrį falšyvų pinigų 
dirbėjų.

Iš Dr. Rivkino reikalaujama 
užsidėti $5į000 kaudijos.

Nemokomas lekcijos 
akušerkoms.

Sveika tingumo Departamen
tas rengia visų eilę lekcijų Chi
cagos akušerkoms. Lekcijose 
bus gvildenama dalykai, suri
šti su akušerystės profesija/ 
Lekcijoms vadovauja daktarai, 
kurie kalba anglų, italų ir len
kų kalbomis.

Įžanga lekcijoms nemoka
ma.

Lekcijos bus laikomos St. 
Mary of Nazareth ligoninėje 
(1120 N. Leavitt St.) šiomis 
dienomis: gegužės 22 ir 29 d.; 
birželio 5 ir 12 d. Visos aku- 
šerkos yra kviečiamos lankyti, 
lekcijas.

Išsprogdino bombomis 
2 Fronzonos namus.

Policija mano, kad tai juod- 
ranždų darbas.

Policija mano, kad John 
I'ronzoiiai IcerSija j
Bėgiu paskutinių dvejų savai
čių liko išsprogdinta bombo
mis dveji jam priklausantys 
namai.

Trečiadienį bomba liko pa
dėta prie Fronzonos valgomų 
daiktų krautuvės (502 W. Oak 
St.). Plyšusi bomba suardė vi
sų priešakinį krautuvės dalį.

Prieš dvejetų savaičių bom
ba buvo išsprogdintas Fronzo
nos kitas namas prie Leland ir 
Ravensvvood Avė.

Negalįs moters žudyti.
Daly buvo pasiryžęs nužudyti 

kivo žmonų, bet jo nervai 
neleidę jam to padaryti.

James T. Daly, buvusis sa- 
liunininkas, nuvyko į Illinois 
samdymo biurų (116 N. Dear- 
born) ir kėsinosi nušauti sa
vo žmonų, kuri yra vyriausia 
to biuro .prižiūrėtoja.

Kiti darbininkai prišoko 
prie Daly ir atėmė iš jo revol
verį. Vėliau jis buvo nuvežtas 
į policijos stotį, kur jis pareiš
kęs: “Aš maniau, kad aš galė
siu tai padaryti, bet aš, negaliu 
moters žudyti.”

Daly su savo žmona pasta
ruoju {laiku nebegyveno krur- 
voje. Tarp jųdviejų kilęs nesu
sipratimas dėl pinigų.

Gimimai:
Chicagos Sveikatos Departa

mente įregistruota gimę:
Helcn Kardelis, 4131 So.

Mozart, geg. 5.
Manila Laurutat, 10156 In

diana avė., geg. 10.
Francis Macikas, 5814 So.

S t. Louis, bal. 29.
Walter Bartus, 1638 W. 39

St., geg. 8,
Vladimer Kruni is, 13310

Burley Avė., gegužės 6.
Leonard Rindok, 2907 W.

25-th pi., geg. 5.

JUOKAI
Kunigas (dėstydamas mo

kykloj tikybos dalykus vai
kams) : — Tai įsidėmėkit, vai
kai, kad pekla tai yra tokia 
vieta, kur dega amžina ugnis, 
baisiai karšta ugnis...

Mokinys y(angliapirklio sū
nūs) : — O iš kur pekla ima 
anglių?

Kunigas: —■ Iš kur tau, vai
ke, toks klausimas įlindo į gal
vų?

Mokinys: — Taip sau. Ma
no tėtė galėtų pristatyt anglių 
pigiau kaip kiti.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

—- ...... .. ..................... -   .............................. ii

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

{ skelbiasi Naujienose.
____ _______ ____________________
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Birutes Kalno Draugija laikys nie- 
nesinį susirinkimų gegužes 20, 1923, 
1 vai. po pietų Antano Urbono svet., 
3338 Auburn Avė. Visi draugai yra 
kviečiami kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti ir užsimokėti už mirusį draugų 
M. Glėbą. Kviečia visus

— Nut. rašt. Leon Klepsis.*

Liet. Pažangiosios Moksleivijos 
Sus-mo 2 kp. mėn. susirinkimas 
įvyks subatoj, geg. 19 d., 8 vai. vak., 
3223 Parnell Avė., 2 fl. Visi nariai ir 
norintys prisidėti, malonėkite atsilan
kyti.

— Užr. Rašt. K. J. Semaška.

Didž. L. K. Vytauto draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, geg. 
20 d., 1 vai. po pietų, Šv. Jurgio pa
rapijos svet. (Auburn ir 32 Place).

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų.

— S'. Kuncevičia.

Liet. Teatrališkas Dr-stė šv. Mar
tino laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, geg. 20 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio parapijos svet. (32 Place ir 
Auburn).

Nariai susirinkite laiku, nes turime 
svarbių reikalų.

— P. Kilevičia, nut. rašt.

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš- 
čiojimas įvyks gegužės 30 d. (Deco- 
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. — Komitetas.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
važiavimą į Beverly Kilis. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksmin- 
it tyrame ore.

M— Rengimo Komitetas. 
I? ________

Laisvos Jaunuomenes Vyrų choro 
repeticijos įvyks sekmadienį, geg. 20 
d., 10 vai. ryto, paprastoje vietoje.

Visi choristai turite atsilankyti, nes 
mums reikės dalyvauti Tautiškose 
Kapinėse. — Valdyba.

Town of Lake. — Draugystes 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, 1Q23 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

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

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

Draugijos šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį pirmą vai. po pietų, gegužės 20 
d., Dievo Apveizdos parapijos svet., 
So. Union Avė. ir 18 gatvės.

Visi nariai būtinai atsilankykit, nes 
yra daug reikalų — Valdyba.

Lietuvių Moterų Pašelpinis Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą gegužio 
20 d., Mark White Parko svetainėje, 
Halsted ir 29 St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visos narės bukit susirinkime 
ir naujos narės galit prisirašyti, nes 
yra numažintas mokesnis.

— Sekr. A. Juzaitiene.

Motinos Dievo šidlavos • Parapijos 
Tautos Bažnyčios rengia didelį balių 
subatoj, gegužio 19 d., parap. svet., 
3501 So. Union Avė. Visi malonėkit 
atsilankyti, seni ir jauni, nes bus link
smas balius. — Komitetas.

\

Roseland. — L. S. M. Ratelio drau
giškas vakarėlis bus šį vakar, 8 vai. 
vak., Strumilo svet. Visi, kurie turi
te nusipirkę tikietus ir kurie esate pa-,, 
sižadėję dalyvauti draugiškame vaka
rėlyje kviečiami atsiltankyti.

— Komitetas.

Cicero. — “Vakarinės žvaigždes’’ 
kliubas laikys susirinkimą šį vakarą, 
7:30 vai. vak., Liuosybės mažojoje sve
tainėje. Visi nariai malonėkite ateiti, 
nes kliubas dalyvaus “Ateities Žie
do” vaikų draugijėlės vakarė in cor- 
pore.

Už biletus nariams bus apmokėta 
iš kliubo iždo.

— A. Tumaviich, Rašt.

LIUDVIKAS VIKTAVIČIA, 48 me
tų amžiaus, tapo užmuštas vakar va
karę, ant B. & O. gelžkelio, einant 
skersai trekų traukinis permušė jį. 
Kūnas randasi pas graborių Eudeikį. 
Laidotuvės atsibus Panedėlį, Gegužio 
21 dieną, apie pirmą vai. po piet.

4332 S. California Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Kaune reikalingas 
Viešbutis

Kaune nėra kito tokio degančio 
reikalo, kaip pastatyti puikų viešbu
tį. Taip sako visi, kurie buvo Kau
ne. Tam tikslui susiorganizavo ben
drovė ir reikalinga apie 15 žmonių 
grisidėti su nemažu kapitalu prie pą-ii 

udaVojlnfo Kotelio —Viešbučio Lie
tuvos sostinėj KAUNE. Prisidėju- 
siems bus darbas užtikrintas šioj įstai
goj. Norintieji prisidėti arba gauti 
platesnių informacijų kreipkitės laiš-

VIEŠBUČIO KAUNAS 
AK-NĖ B-VĖ, 

8241 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ASMENŲ JIEStOJIMM
PAJIEŠKOME Jono Kališinskio, 4 

metai kaip apleido Chicagą, nežinome 
kur jis randasi, neatbūtinai norėtu
mėm sužinoti. Yra atvažiavusi iš Lie
tuvos jo motina ir rengiasi grįžti at
gal, norėtų pasimatyti. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite pranešti.. Ona 
Glažauskienė, 5253 So. Turner Avė., 
Cnicago,, /.i.-,. .■ - -

APSIVEDIMAl.
PAJIEŠKAU apsivedimui našlės ar 

senyvos merginos. Esu našlys su 2 
paaugusiais vaikais 36 metų amžiaus. 
Turiu namus ir gerą biznį. Mylinti 
gerą šeimynišką gyvenimą, rašykite 
laišką. Turinčios vyrus meldžiu nera- 
šinėti. Jos. Gerrick, 660 W. 14 St., 
Chicago, III. l,

JIESKO PARTNEMŲ
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

rooming house biznio, nešančio gerą 
pelną, butų gerai, kad atsilieptų že- 
nota pora ir katrie yra buvę saliuno 
biznyje, ir turi dasidėti $1000.00.

J. AMBROZA.
29 N. Cortis St.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRANDAVOJA 6 ruimų 

flatas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūnų fotografistą.

3315 So. Halsted St

JIESKŪ KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU KAMBARIO Brighton 

Parko apygardoj arti Archer Avė., 
geistina butų kad ne prie didelės šei
mynos; taipgi jeigu padarytų valgį 
namuose.

Praneškite antrašu.
M. D. VILEIKA

3957 So. Rockwell St.

JIEŠKAU kambario dėl vieno vai
kino, Brighton Park^apielinkėje, prie 
mažos ir švarios šeimynos, su valgiu. 
Katrie turite arba^ žinote tokį kam
barį meldžiu pranešt į

NAUJIENŲ BRIGHTON 
PARK SKYRIŲ

4138 Archer Avė., Box 10

IŠNUOMUOJAMA kambarys 
vienam asmeniui su valgio pa-
gaminimu. Kreiptis 6637 So. 
Rockvvell St., pusantro bloko
už Western A Ve.
------- ---------------------------i—r—

IŠDUODU ruimą dėl 2 vai
kinų prie mažos šeimynos. Ge
ras užlaikymas ir visi pa ra n 
kūmai So. Englewoodo aipic- 
linkej. Tel. Englewood 5367/

PASIRENDAVOJA KAMBARYS 
vienam vaikinui arba moteriai. Prie 
mažos šeimynos.. Kreipkitės po 6 vai. 
vakarais, 2 lubos iš užpakalio.

1631 Keenon St. ir kam
pas Ashland Avė.

Įvairus SKELBimT
STOGDENGYSTĖ

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

AR JUS TURITE DARIJĄ 
arba norite turėti geresnį. Mes 
suteiksime jums darbą viso-
kiose firmose ir prie tokio dar
bo kokį jus mokate, nėra ko
miso ant algų. Pasimatykite su 
Mr. Hoyt. Herald and Exam- 
iner Vocational and Employ
ment Bureau.
326 W. Madišon St. Room 217

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo už šoferį, 

turiu laisnį, arba mokintis už 
bučerį ar bekerį. Kam reika
lingas, prašau kreiptis į Nau
jienas 1739 So. Halsted St, 

Box 253,

PAJIEŠKAU darbo prie namų. Aš 
esu moteris, našlė, su 8 metų vaiku 
ir noriu neatbūtinai, kad galėtų vi
sus fornįčius pasidėti. Malonėkit at
sišaukti ypatiskai arba laišku.

ANNA D.
4606 So. Wells St., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų pardavinėto-
jų prie tavorų ir siutų. Patyri
mas pageidaujamas, bet nebūti
nas. Gera mokestis. Atsišaukite
tuojaus. Frydęlls. Style Shop, 
4732 S. Ashland Avė. !

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA --
MOTERIES ANTROS 
VIRĖJOS.
ATSIŠAUKITE: ’

1638 W. 47-tli St.

REIKIA merginos ar mo
ters prie namų darbo, pridabo
ti 4 metų mergaitę. Duosiu 
kambarį, valgį ir mokestį, at
sišaukite nuo 5 iki 9 vai. vak.

2941 W. Pershing Rd.

Reikia —
Moterų lengvam dirbtu

ves darbui, gali uždirbti nuo 
$14 iki $20 į savaitę.

Atsišaukite:
1356 W. Žįst St., 

Kampas Loomis St.

REIKALINGOS patyrusios 
pardavėjos, pastovus darbas, 
gera užmokestis. Atsišaukite 
tuojaus. Sterns Dept. Store. 
3442 So. Haisted St.

REIKIA moterų pardavinėtojų 
į plastinių tavorų krautuve, 
patyrusių, $18 į savaitę ir dau
giau. Nuolat darbas.

1713 W. 47-th St.

REIKALINGA lietuvaitė vei- 
terka į Lietuvišką valgyklą. 
Geistina kad butų patyrusi 
nors kiek, kreipkitės:

1300 So. Cicero Avė.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į valan

dą. Inžinierių, $40 į savaitę.. Pečku- 
rių, 75c. į valandą. Janitorių į ban
kas ir dirbtuves, $25-$30 į savaitę. 
Pasiuntinėjimui vyrų, $30 i savaitę. 
Dirbtuves darbininkų, 50c.-55c. j va
landą. Steam fiterių, 67^ c. į va
landą.

, .REIKIA MOTERŲ
Chamber maids, $12-$15 į savaitę. 

Indų plovėjų, $16-$19 į savaitę/ Mer
ginų į dirbtuves, $12,$19 į savaitę. 
Hotelio darbininkių, $45-$55 į mėnesį, 
valgis ir kambarys.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
z VYRŲ

REIKIA —
vyrų generaliniam darbui į 
dirbtuvę.
RUD MUELLER MFG. CO.

4310 N. California Avė.

REIKIA GERO darbininko 
ant fanuos, geras užmokesnis 
katras dirbęs ant ūkės. Meld- 
džiu atsišaukti. J. Radžius

668 W. 18-th St.

REIKALINGI pardavėjai 
pardavinėti pads geras uždar
as patyrusioms pardavėjams, 
sampeliai dykai, nepatyrusiem 
25 centai. Rašyk P. O. Box 640 
New Haven, Conn.

Ą
REIKIA —

boilerių ir trukerių. Ateikite 
pasirengę^UArban. Gera alga.

FRANCIS HUGHES CO.
/ 1405 W. 21-st Street '

/

DAUG pinigų vertas pardavi
mas garantuotų daigtų reikalin
gų kiekvienuose namuose. Leng
va parduoti. Patyrimo nereikia. 
Atsišaukite, Room 57,

89 W. Adams St.
REIKIA vaikinų, 16 metų am

žiaus ir senesnių dirbtuvės dar
bui. Nuolat darbas, $17 į savaitę 
pradžiai. Robinson The Plater, 
501 S. Jefferson St.
--—i - L-. .---i—i-----r-,-L------------ ... - ---- - j. y -m- ‘t į m.............-—

REIKALINGI agentai parda
vinėti Biterį; turi būti su pa
tyrimu. Koii^išįinas gerasi, ' 

Salutis Manufacturing Co. 
616 W. 31-st St. W^go, III.

Ateikite ypatiškai.

REIKIA TnpMerių, core dir
bėjų ir darbininkų dėl malle- 
able ir žalio geležies fandrę.

Illinois Malleable Iron Co. , 
1760 Diversy Prk. ’ ,

iREIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS tuoj doras žmogus 
prie Naujienų išnešiojimo skaityto
jams kas’rytas — darbas tiktai dėl 
2-jų valandų į dieną, o uždirbti ga
lima nuo 24 dol. iki 30 dol. į nedėlią. 
Labai goras darbas <lel fzero žmojęaus. 
Reikalinga kaucija arba skirtingas su- • 
sitąrimas. KreipkitSs: Į

NAUJIENŲ T0WN 0F LAKE 
SKYRIUS,

1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 0672

REIKALINGI AGENTAI.
Visuose miestuose po visą Suvieny

tą Valstiją, pardavinėt gvarantuoja- 
mus nuo lietaus Raincoatus, lietuvių 
išdirbystės. Dabar sezonas. Atsišau- 
kit tuojaus ir klauskit informacijų.

AMERICAN EAGLE GARMENT 
COMPANY,

839 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Reikia -
DARBININKŲ į lentų jardą. 

Nuolat ir švarus darbas, su 
proga išsidirbinjui tally man 
ir gauti daugiau algos.

Atsišaukite prie samdymo 
vartų:

HARRIS BROS. CO., 
1439 West 354h Street,

1 blk. į rytus nuo Ashland A v.

i

Reikia -
VINIŲ kalinčioj ų ir vyrų, 

kurie vartoja gerai piuklą ir 
kujalį, darbas prie mažų na
mukų statymo. Švarus ir nuo
lat darbas, su proga išsidirbi- 
uiui geresnio darbo. Atsišau
kite prie samdymo Vartų:

HARRfe BROS. CO., 
1439 West 35-th Street,

1 blk^ į rytus nuo Ashland Av.
Klauskite Mr. Dunn

REIKIA idhrbinįnkų prie 
benčiaus, grazerių, grindelių, 
stogdengių, filerių, malevotojų 
ir vaikinų.
ARNOLD SCHWINN and CO. 

1718 N. Kildavę Avė.

REIKIA — I '
VYRŲ bekernės darbui, 55c 

—60c į valandą.
GORDON BAKING 
5324 Federal St.

REIKALINGA patyrusių Real Es- 
tate 4 agentų, didelis pelnas tokiom 
ypatom*, taipgi reikalingas vienas pu
sininkas prisidėti prie biznio pagei
daujama, kad butų maždaug gabus 
biznyje ir reikia turėti nuosavą auto
mobilių. Del platesnių žinių kreipki
tės į Milda Real Estate Co., 751 W. 
31 St. Klauskite K. J. Fillipovich.

REIKIA VYRŲ PAPRASTAM S dar
bui, $4.25 į diena ir daugiau. Nuolat 
darbas, geros darbo sąlygos, gera pro
ga pasisiekimui. Mes duodame over- 
alls, jumperius, muilą, rankšluoščius. 
Gražus kambaris dėl valgymo pietų 
ir lietaus vana.

Atsišaukite:
MR. PROKES, 

1710 So. Peoria St.

PRIE medžio darbo mašinų opera
torių. Patyrusių prie gainers, klijuo- 
tojų, sujungėjų ir gręžimo mašinų. 
Gera mokestis nuo gabalo darbui.

AMERICAN CAR & 
FOUNDRY CO,, 

2310 S. Paulina St.

REIKIA 3 LIETUVIU VYRŲ 
DARBAS PRESRUIMYJ, 45c.
Į VALANDĄ, NUOLAT 
DARBAS.

THE GLIDDEN NUT 
BUTTER CO.

2670 Elston Avė.

REIKALINGAS bučeris, ku
ris yra patyręs tame darbe. 
Gera alga ir geros darbo, sąly
gos. Kreipkitės:

3302 So. Union Avė.

KEIKIA —
VIENO vyro darbui į pirtį, 

nuolat darbas. (
DOUGLAS BATO, 

3516 W. Roosevelt Rd.

REIKIA keletu vyrų, darbas 
prie didelių tajerų. Gera mo
kestis, nuolat darbas, Atsišau
kite:
v 1829 So. Stale St., 2-nd fl.
. [ ■_______________________________________________________ ■____________________

REIKIA VYRO PRIE eleva- 
torio apajrtnjeht name. Gali 
būti šlubas arba senas.

P. A.' MAŽEIKA 
1377 E. 57 St. , i ' r *■ ' • ' ' i- V 1 ' L.

REIKIA DARBININKŲ
• ; VYRŲ_________

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Ąve.
------- 1--------------------------------

REIKIA darbininkų į fandrį, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de
vyni centai į valandą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimtis keturi centai į 
valandą. Atsišaukite į samdymo de- 
partmentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba 
So. Canal & 15th St.

Reikia -
AUDĖJŲ
VIENAS LOOM 
PUIKUS DARBAS 
DIDELĖ MOKESTIS 
NĖRA DARBININKŲ 
NERAMUMŲ.

Atsišaukite:
o

SOUTH BEND WOOLENŠ 
COMPANY

SOUTH BEND, IND.

REIKIA darbinin^O'’} dirbtu
vę, trukerių ir pagalbininkų prie 
mašinų. f/Daugumas darbų yra 
nuo^ štiikį. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.f" 
135th & L C. Traoks 

Riverdale/'Hl.'
REIKIA — ’

Vyrų langų plovėjų.
CHICAGO, WIND0W.

OLEANING CO.,
62 W. Washington St.

REIKIA — ——————
Vyrų verauzes darbui.

Atsišaukite
U. S. COLD STORAGE CO. 

Pershing Rd. and Hoyne Avė.

REIKALINGAS barberys, va
karais ir subatoj po pietų.

Atsišaukite
4438 S. Fairfie’ld Avė.

Tel. Lafayette 6907

Ruikiu •*“
Dirbtuvės darbininkų, nuolat 

darbas, geros darbo sąlygos.
Atsišaukite

HYDRO STONE 
CORPARATION 
5821 W. 66th St. 

(Clearing)

Reikia —
I 

f

Vyrų, darbininkų ir pa
gelbininkų darbui į ware- 
housę, 45c. į valandų, 10 va
landų darbas. Nuolat dar
bas. ;

Atsišaukite tuojau. 
JONĖS AND LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION 
46th St. and Oakley Avė.

Netoli Western Avė

Reikia —
TRUKERIŲ jr lodudtojų 

prie mažų namukų statymo. 
Nuolat darbas, gera alga, su 
proga išsjdirbimo geresnio dar 
bo, kaip tai Čekiolojų ir staty
tojų. Atsišaukite prie samdy
mo vartų.

HARRIS BROS. CO., 
1439 West 35-th Street,

1 blk. į rytus, nuo Ashland Av. 
Klauskite Md. Dunn.

PARDAVIMUI
ELETRIBKOS SKALBIMUI ( 

< MASINOS
Visų išdirbyšpių.Į Visų, kainų.

'• ‘ Visi bargenai 
ELECTRIC jAPPLIANCE 

EXCHANGE, INC.;
Room 407>8, 144 So. Wabash Avė.

. Phone Randolph 4209
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
EXTRA

Pardavimui dviejų krėslų barzdas- 
kntykla; labai geroj vietoj ir pigiai; 
nėra kitos per šešis blokus. Parda
vimo priežastis viešai neskelbiama. 
Nupirksite už jūsų kainą. Atsišauki
te greitai.

Telefonu Canal 7345

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai nes birželio mėnesį 
išvažiuoju į Lietuvę. Biznis ge
ras senai ‘išdirbtas. Kas pirmas, 
tas laimės, 319 Root St.

PARSIDUODA pigiai maža Dele- 
katessen, ice cream, cigarų ir tabako. 
Soft drinks, smoked meat and no- 
tions. Apielinkė apgyventa lietuvių. 
Biznis geras; priežastis pardavimo — 
liga savininkui. 4 kambariai pragyve
nimui, Steam Heat.

3751 S. Pamell Avė.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Auksinių tavorų, labai pigiai, gera 

proga dėl lietuvių nereikia daug kapi
talo ingyti šį biznį. Toji krautuvė 
yra lietuvių apgyventa apielinkė, biz
nis geras, tavoro visokio yra, kaip tai: 
sieniniai laikrodžiai daiktai (Sllver- 
wear) deimanto žiedai, auksiniai lai
krodėliai ir kitų visokių smulkių daik
tu, kurių čia negalima pažymėti. Taip
gi yra puikus krautuvės rakandai 
(Store Fixtures) kaip tai show kei- 
sai (Show Cases) ir dziegurmeistro 
varstotas su visais įrankiais. Čia 
ypatingai gera proga dėl dziegormeis- 
terio šitą biznį įgyti, nes čia daug tai
some laikrodėlių ir kitų dalykų, šita 
krautuvė randasi po antrašu:

10823 Michigan Avenue, 
Roseland.

---------  | PARDAVIMUI mūrinis nąmas
ICE CREAM parloras, saldainių ir, t dviejų pagyvenimų, saliu- 

cigarų krautuve pardavimui, šalę tea- , / v. .v .
tro, West Sidėje. Galima padaryti ■ nas ir Storas^ štoras išranduotas
daug pinigų, yra puikus įrengimai, pi
gi renda, ilgam laikui lysas. Parda
vimo priežastis, turiu kitą bizni. Par
duosiu viską už $1,800, arba dalimis. 
Verta daug daugiau. Atsišaukite ne- 
delioj, 309 N. Cicero Avė., keli blokai 
į šiaurę nuo Washington Blvd.

RAKANDAI

Už PUSĘ PRAISO. Priežas
tis verčia parduoti arba mai
nyti krautuvę ant namo, loto 
ar ant automobilio. Kreipkitės 
adresu: 3318 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai soda 
fountain, 9 pėdų ilgio, visas mar
muro, 4 stikliniai stalai, 12 krė
slų. Tupikaičio aptiekoj, 233 E. 
115th St., Pul-lman 0659.

MES NESAME rakandų biznyje, 
bet mes pasiūlome jums bargeną 2 ir 
3 šmotų tapestry setą, gerame stovy
je. Kiti taip pigus net už $65.

Atsišaukite
PLAISANT HOTEL 

6000 Stoney Island Avė.

HOTELIS TURI BŪTI par
duotas iš priežasties ligos. Yra 
daromi geri pinigai, geras ly- 
sas, pigi renda. Garu šildomas, 
elektra. 4157 S. Halsted S t.

PARDAVIMUI saldainių, ta
bako, cigarų, ice cream ir viso
kių smulkių daiktų krautuvė. 
Parduosiu labai pigiai iš priežas
ties vyro ligos. Atsišaukite:

602 W. 26th St.

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj išdirbtas biznis per 
daug metų. Priežastis pardavi
mo nesutikimas šeimynoje. At
sišaukite: 2551 Emerald Avė.

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau

ji rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpetas, liampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, -par
duosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI rakandai 6 
kambarių. Gali pirkti atskirai 
arba visus kartu. Kreipkitės.

6549 So. Campbell Avė.
Tel. Prospect 4161

PARDAVIMUI saliunas su vi 
sais įrankiais. Visokių tautų 
apgyventa vieta.

FRANK KIGAS, 
1409 W. 14-th St. 
Tel. Roosevelt 2266

PARDAVIMUI kendžių, no- 
tion ir kitų smulkių dalykų 
krautuvė. Turiu parduoti iš prie 
žasties ligos. Parduosiu pigiai 
$380.00. 4753 S. Honore St.

PARDAVIMUI parlor setas 
skurinis beveik naujas. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite 

L. JUOZAITIS, 
2116 W. 23-rd S t.

PARSIDUODA Bekernė ge
roj vietoj, lietuvių apgyventoji 
geras biznis, išdirbta vieta. 
Parsiduoda pigiai. Store trade.

Šaukite Tel. Victory 7018

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų, Ice Cream ir visokių daik
tų krautuvė.

1621 So. Union Avė.
Phone Canal 6435

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saliunas vie
nas iš geriausių, kur yra daro
mas geras biznis. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Kreipkitės.

3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė geroje 
vietoje. Parduosiu pigiai. Kas pir
mas — gaus gerą bargeną. Parduo
siu už pirmą pasiulijimą. Priežastį 
— patirsite ant vietos.

2859 So. Union Avė.
Phone Yards 0786

PARDAVIMUI automobilius Stutz 
tiktai už darbo ekspensus, arba mai
nysiu ant mažiuko Fordo. Visas au
tomobilius gerame stovyj.

Kreipkitės į garadžių
J. PAWLOWICZ, 

3222 So. Halsted St.

PARSIDUODA kampinis saliunas, 
airių ir vokiečių apgyventa vieta. Ly
gas ant 3 metų, 3 ruimai dėl gyveni
mo. Gera vieta dėl singelio arba su 
maža šeimyna. Parduosiu pigiai, nes 
turiu kitą biznį.

444 W. 29th St.

EXTRA! EXTRA!
Norima skubiai parduoti — kny

gų, laiškų ir kitų smulkių reikmenų 
krautuvę. Sykiu šitoje vietoje randa
si Naujienų pinigų siuntimo, į Naujie
nas apgarsinimų priėmimo ir Naujie
nų pavienių numerių pardavimo ir iš
dalijimo skyrius. Da prie šitų biznių 
yra tinkama vieta kito švaraus biznio 
kaip tai Real Estate ir tt. Biznis ne
šantis pelną ir parsiduoda gana pigiai. 
Del informacijų kreipkitės tuoj į Nau
jienų Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 9663.

PARDAVIMUI pigiai pulrui- 
mis su 6 stalais, geroje vietoje 
ant bizniavos gatvės. Atsišau- 
kit, nepraleiskit geros progos. 
Priežastis pardavimo: savinin
kas serga. 10413 S. Michigan 
Avė., Roseland.

PARDAVIMUI 5 pasažierų Max- 
vvell, 1921 metų, beveik 1922 m. au
tomobilius. Mažai važinėtas. Nauji 
kord roberiai, važiuojama ant galiono 
gasolino 20 mylių, parankus mažai 
famdlijai, tiktai $250. 3020 W. 42 St. 
Užpakalinis namas, prieš Brighton 
Park teatrą. Phone Lafayette 1355.

PARDAVIMUI Auburn au
tomobilius 1921 5 pasažierių, 

i už

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

1908 Canalport Avė.

PARDAVIMUI vežimų šapa 
užtikrintas pasisekimas. Patyrę 
kalviai ar staliai gali padaryti 
gerą pelną su mažu investmen- 
tu, tuoj gali daryti biznį. Savi
ninkas eina iš biznio. Labai pi
giai. Jei reikia ir sąlygos.

Wagon Shop,
1705 So. State St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Parduosiu tuojau, pigiai. Ant 
kampo, gera transportacija, renda 
$32.50, lysas ilgam laikui. 154 W. 
59tr St., kampas 59 St. ir Wentworth 
Avenue, Telephone Wentworth 7024 
Christ.

PARSIDUODA hotelis, 18 kamba
rių, renda $45.00 per mėnesį. Elektra, 
gasas ir kiti pagerinimai; $280 įplau
kų į mėnesį; lysas 3 metams. Didelis 
bargenas. Pirk šią savaite. Parda
vimo priežastis svarbi. Visada pilni 
kambariai.

4650 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė ir Ice Cream parlor geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 1747 S. Hals
ted St. Tel. Roosevelt 7552

PARDAVIMUI restoranas, 
lietu vii ų apgyveintoj kolonijoj; 
randasi netoli strytkarių sto
ties. Biznis išdirbtas. Pardavi
mo priežastis svarbi. 2325 So. 
Leavitt St.

KAS TURIT parduoti skelas 
ir Ice Box dėl bučernės. Pra
neškite į Naujienų Skyri.ų

3210 SO. Halsted St.
No. 29.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu ar be namo. 
Gera vieta ir išdirbtas biznis 
priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. Kreipkitės.

3558 So. Hoyne Avė.

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui grosernė ir bučernė. 

Biznis išdirbtas per 20 metų. Yra 
trokas ir Ice mašinos. Nebrangi ren
da. Lysas 5 metams. 7 kambariai 
dėl gyvenimo. Nepraleiskit geros pro
gos. Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Atsišaukit į Naujienas Box 
Phone Pullman 6421.

PARDAVIMUI grosernė, aiskrim 
soda, visokių modemiškų įtaisymų. 
Puiki vieta, prieš pat parką ant kam- 
So. Lietuvių apgyventa vieta. Par
uošiu pigiai ir greitai. Priežastis 

pardavimo patirsite ant vietos. 4456 
So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė; Geras biznis ir gera 
vieta.

Agentai lai neatsišaukia
Tel. Lafayette 6433

PARDAVIMUI pigiai soft 
drinks parlor ir kendžių štoras. 
Priežastis pardavimo nupirkau 
kitą biznį. Kreipkitės 201 E. 
116 St Tel. Pullman 4110.

PARDAVIMUI Ice box, lo
vos, matrasai, muzikalia bok
sas, laikrodis, elektrinis valyto 
jas, karpetų valytojas, elektri- 
kinis prosas, vyro siutas ir kiti 
daiktai, 2009 W. 22-nd PI.

NEPAPRASTAS |bargenas. 
Parduosiu su nutrota, grosernę 
iš priežasties netikėtos ligos, 
Bizniukam distrikte. Lysas il
gas, su 4 kamb. pirmas pasiū
lymas pirks. 3122 S. Halsted S t

ANT PARDAVIMO ČEVERYKŲ 
taisymo šapa. Parduosiu labai pigiai. 
Priežastis pardavimo liga. Pigi ren
da, geros mašinos. Atsišaukite pas sa
vininką subatoj ir nedėlioj visą die
ną.

1419 W. 19th St. 
1 lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA Real Estate ofisas 
ir laivakorčių Siuntimo Biuras, par
duos pigiai už pirmą teisingą pasiū
lymą, nes savininkas eina kitan biz
niu. Del platesnių žinių kreipkitės i 
Milda Real Estate Čo., 751 W. 31st 
St. Klauskite:

K. J. FILLIPOVICH

gerame stovyje, parduosiu 
$700. Atsišaukite 4121 So. 
cramento Avė., Chicago.

PARDAVIMUI automobilius 
Cadwell 5-kių sėdynių (1919 me
tų) visas gerame stovyje—nau
ji tairai ir yra atrodantis kaip 
naujas. Parduosiu už $250.00. 
P. Valteraitis, 2423 W. 46th St.

; jPARSIDUODA automobilius 
labai pigiai. Visas gerame 
stovy. Turiu du automobilius. 
Matyti galima vakarais nuo 7 
v. ir nedėldieniais iki 12 v. d. 
3214 Emerald Avė. 2-ros lubos

PARDAVIMUI dvieji automobiliai, 
vienas Haines, antras Overland, po 
penkios sėdynės. Atrodo ir dirba kaip 
nauji. Parduosiu pigiai; galit matyti 
tiktai Nedėlioj.

J. MIKŠIS,
2857 W. 39th PI.

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

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosernes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį namą iš
mokėję, galiu tamstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučernės, 
grosernes, automobilius mainau ant 
namų. Dar kas ieškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

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

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

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

PARDAVIMUI du latai krūvoj arti 
lietuviškos bažnyčios Brighton Parke, 
ant Fairfield Avė. 44tam blioke. La
bai graži vieta, lietuvių apgyventa. 
Savininkas

F. STAUTIS,
3341 So. Aubum Avė.,
3 lubos nuo užpakalio

PARDAVIMUI namas, kuria
me randasi rubsiuyykla, bučernė 
ir pikČernė. Galima pirkti ir pusę 
to namo su kriaučių šapa. Atsi
šaukite 1739 S. Halsted Street, 
Box Num. 252.

už $50 į mėnesį. Prieg to yra 
vasarinis daržas šalę prie saliu- 
no yra 3 kambariai dėl svečių, 
didelis Bowling Alley, užpakaly
je daug pinigų atneša, viršui pa 
gyvenimas yra su 7 kambariais. 
Vieta randasi ant geriausios 
gatvės, prie pat North Westem 
gelžkelio stoties, skersai gelžke- 
lio Madison St. gatvekariai. Ge
riausias biznis visam^ miestely
je; pirmutinis kampas ištrijų 
miestų. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių.

Atsišaukite• I

2 Broadway, Melrose Park, III. 
Tel. Melrose 624

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba
rių frame namas, prie 6114 So. Kal- 
dare Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $3,950, tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais. Pamatykit savininką.

Room 804,
10 N. Clark St.

PARDAVIMUI 6 kambarių nau
jas kampinis namas. Parduodam pi
giai, nes gyvenimo reikalai verčia pa
sidalint visą turtą. Vieta tinkanti 
bizniui.

Atsišaukite
6531 So. Crowford Avė.

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI ' 
Parsiduoda farma ant mainymo 

ant lotų ar namų, 360 akrų geros 
žemės 160 dirbamos, kita ganykla ir 
gražus miškas. Kaina $4,700, cash 
$700, likusiu^ po $100 į metus.

55 akrai, geriausi budinkai, 
nos, gyvuliai, žemė juodžemis. 
$3000, cash $1000.

40 akrų, budinkai, mašinos, gyvu
liai geri, 12 akrų sodno, žemė gera, 
visa dirbama. Kaina $2000, cash $500.

Kreipkitės pas mane, gausite far
mą kokios reikalausit.

6 vai. vakare ir nedėldieniais, arba 
laišku.

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 aukštas, frontas.

maši-
Kaina

BRIGHTON PARK, 
4200 South Maplewood Avė.

2 aukštų muro kampinis 
naujas namas 3 pagyveni
mai ir viena didelė krautuvė 
šiandie sunku gauti pirkti 
tokį bizniavę namų dėlto, 
kad geriausios biznio vietos 
yra užimtos, šitoj vietoj rei
kalauja biznio dėl visokios 
rųšies. Ne pirk namų ir neik 
į biznį pakol nepamatysi šitų 
namų. Parduodame ant la
bai lengvų išlygų. Pamatęs 
dėl platesniu žinių kreipki
tės savininkus.

M. J. KIRAS REAL 
ESTATE IMPROVEMENT 

COMPANY
3335 So. Halsted Street,

BARGENAS WEST SIDE.
Pardavimui 3 augštų muro namas 

2 po 6 kambarius, 3 po 5 kambarius 
ir 1 po 4 kambarius. Gasas, elektri
ką, vanas su pastoge ir beizmentu po 
visą namą. Rendos neša $2160 į me
tus, o parsiduoda už $21,000.00.—.... i ,

Pardavivmui 2 pragyvenimų muro 
namas 5 ir 6 kambarių. Floras ir tri- 
mingai yra ąžuolo, gasas, elektriką, 
maudynės ir garu apšildomas. Ren
dos neša $145.00 į mėnesį. Kaina 
$13500.00, įnešti reikalinga tik $3,- 
500.00, o likusius ant lengvų išmokė
jimų. Tas namas randasi labai ge
roj vietoj ant 62 St. ir Whipple St.

Mes turim taipgi daugel] kitų na
mų, kurie parsiduoda labai pigiai. 
Ateikit ir parodysime.

JOHN KUCHINSKAS CO., 
2221 W. 22nd Street.

PARDAVIMUI gerą mūrinį namą 
2 augštų, 2 pagyveiįimų 5 ir 6 kam
barių pagal naujos mados įtaisymai, 
ant Soutn' Sidės. Elektra ir maudy
nės, pirmas pragyvenimas fumasu ap
šildomas. Parduosiu už $10,000. Įmo- 
kėt $5,000. Atsišaukite: Antanas Bru
žą, 3122 So. Halsted St.

Ant pardavimo bizniavas mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai ir saliunas. 
Gražus skiepas. Lietuvių apgyventa 
vieta. Parduosiu pigiai uz $11,500 iš 
priežasties, savininkas turi du bizniu.

Atsišaukite prie:
ANTANAS BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mu
ro, beveik naujas namas, 5 ir 6 kam
barių ir 3 kambariai beizmente. Kar
štu vandeniu šildoma, su visais vė
liausiais įtaisymais; prie mažos par
kos, apielinkėje 55 ir Western Avė. 
Kaina tikttai $11,500.

Klauskite, S. F. Martinkus.
M. J. KIRAS, REAL ESTATE

IMPROVEMENT CO., 
3335^>outh Halsted St.

PARDAVIMUI medinis na
mas 4-rių ruimų ir tuščias lo
tas prię namo. Sykiu parsiduo- , 
da viena karvė ir keli tuzinai 
kitų naminių ^paukščjių-. Par
duosiu už gana prieinamą kai
ną $3,400. Kreipkitės 7132 So. 
Talman Avė.

GERAS BARGENAS

BRIGHTON PARK, 
3990 Archer Avė.

2 aukštų naujas namas su didele 
krautuve ir 6 kambarių pagyvenimas 
ąnt bizniavo^ gatvės kur namų vertės 
labai kįla ir kur daug žmonių padarė 
didelį turtą pirkdami ir parduodami 
šitoj vietoj.

Kaina šito namo yra tiktai $15,500 
ir parduodame ant labai lengvų 
lygų*

Kreipkitės pas savininkus,
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 South Halsted Street,

IŠ

BARGENAS. —, Nuo savininko, —• 
4 kambarių namas, didelis skiepas, ir 
garadžius, didelė bamė, mineralis 
vanduo, taipgi 1 akras žemės. Idea
le vieta auginimui daržovių ir paukš
čių. Puiki vieta dėl darbo, 30 mylių 
k pietus nuo Chicagos, netoli Chicago 

eights. Gera transportacija. Iš
mokėjimais $1500.00 pinigais ir $1000 
morgičius. Nereikia agentų.

Netoli katalikų ir protestonų 
bažnyčios.

Phone Belmont 4215, 
3567 Castello Avė.,

v Chicago, III.

2 flatų mūrinis namas, 6-6 kam
barių, tarpe 43 ir 44 St., Brighton 
Parke, visas cemento beizmentas, lan- 
drės lovys, visi įrengimai ir apmo
kėti, padėjimas O. K. Greitam par
davimui, kaina $10;000, pusė pinigais, 
kiti morgičius. Pasimatykis su Mr. 
Paukštis.

J. N. ZEWERT & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 3 pagyveni
mų muro namas. 50 f t., fron
tas ant Archer avė. prieš 
Brighton teatrą.

4043 Archer Avė.

?!

EXTRA
Pardavimui du kampinei bizniavi 

lotai Brighton Parke. Gatvės ištaisy
tos. Lietuvių apgyventa, vieta tinka
ma dėl bile kokio biznio. Priverstas 
esu parduoti už žemą kainą, nes rei
kalingi pinigai dėl padidinimo biznio. 
Kreipkitės pas: L. Geležinis, 1748 
West 45th Street.

DIDELIS BARGENAS ant
♦ >

South Side, 4, pagyvenimų 
naujas muro namas, labai 
gražiai įrengtas, pagal naujau
sios mados. Del platesnių žinių 
telefonuokite savininkui tuo- 
jaus. Lafayette 1970.

RETAI ATSITINKA BARGENAI!
Pardavimui 2 ąųgštų muro namas 

po 6 kambarius; kieto medžio išbaig
tas; viskas įtaisyta pagal naujos ma
dos; namas statytas 5 metai; karštu 
vandeniu šildomas su 2 boileriais; 
skiepas cimentuotas su skalbykloms; 
kaina $11,000; vertas $13,000; pusė 
ar daugiau reikia įmokėti, kitus ant 
morgičio. jį.

Pardavimui 2 augštų muro namas 
2 fletai vienas 6 kambariai o kitas 7 
kambariai; puikiai ištaisytas su gazu, 
elektra, maudynėms ir kitais paran
kamais; yra augštas skiepas randasi 
ant Western bulvaro netoli 35-tos gat
vei; kaina $10,000? vertas $12,000; 
nereikia visų pinigų turėti.

Norėdami toliau sužinoti kreipkitės 
diena ar vakarais sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY, 
J. Yushkewitz> vedėjas,

4034 Archer A v. (prie Califomia Av.)

REIKALINGI agentai dirbti į Real 
Estate ofisą turi turėti savo automo
bilių; geros sąlygos geriems vyrams; 
atsilankykite pas ,

JOSEPH YUSHKEVITZ, 
4034 Archer Avė. <• ■ Chicago, III.

BARGENAI
Kampas muro namas, štoras ir 5 

flatai po 6 ir 5 kambarius, pečiais šil
domi; kaina $23,000, cash reikia $7000. 
Rendos $240 į mėnesį.

Marųuette Parko rezidencija, visas 
K motų plytų; lotas 53x125, kampas, 

ai graži vieta gyventi; kaina 
$10,000, cash reikia $5000.

2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas; kaina 
$12,500, cash reikia $5000, prie West- 
ern Avė ir 66 St.

2 flatų medinis, po 4 ir 5 kamba
rius, bargenas už $5,500.

Prie Vienuolyno, 6 kambarių 
nis namas, lotas 50x125; geras 
rimas už $4,300. Y

medi-
pirki-

pagy-Mes turim daug namų arba 
venimą ir biznio lotų arti vienuolyno. 
Norintis pirkti matykite

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Westem Avė., 

Republic 5550

ŪKININKAI NESNAUSKITE
Pardavimui gera ūkė, 80 akrų, Mi- 

chigano valstijoj, netoli St. Joseph. 
Labai pigiai. Arba mainysiu ant 
miesto prapertes. Priežastis — liga. 
Laukai apsėti, triobos naujos, viskas 
ęerame padėjime, tik eik ir gyvenk, 

ra 10 karvių, 3 arkliai, 13 kiaulių, 
00 vištų ir kiti visi įrankiai, 

platesnių žinių rašykite arba 
žiuokite.

A. LIEPAS, 
Covert, Mich.

Del 
atva-

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų groserio biznis, 
garadžius 2 karų, vieta tinkama bu- 
čemei. Parsiduoda pigiai, nes savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

5752 So. Racine Avė., 
Tel. Wentworth 7363

PARDAVIMUI 3 augščio muro na
mas 3 fletai po 7 kambarius, elektra, 
maudynės, garu šildomas, muro 
radžius dėl 2 mašinų. Mainysiu 
mažesnio namo.

Kreipkitės prie savininko.
3256 So. Union Avė.

x 1 lubos.

ga- 
ant

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pagyve
nimų mūrinis namas. Didelis beis- 
mentas ir visas namas gerame stovyj. 
Kaina tik $6,500. Kreipkitės prie sa
vininko vakarais po 6 valandos. J. B. 
2 lubos frontas. 5018 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 1377.

NEGIRDĖTAS BARGENAS!

PARDAVIMUI du lotai 50x- 
160, po antrašu 10135 Bever- 
ley Avė. Chicago. Už $650.00 
Atsišaukite greitai.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS. 2 
flatų mūrinis namas, 5 ir 6 kambariai, 
elektrikas, cemento beizmentas, gara
džius 2 automobiliams. Kaina tik $7,- 
900, gera vieta netoli 32 ir Union 
Avė. Kreipkitės* prie C. P. Suromskis, 
3346 So. Halstėd St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 9641.

Parsiduoda 5 pagyvenimų namas, 
po 5 kambarius, namas randasi ge
rame stovyje ir lietuvių apielinkėje. 
Savininkas parduos už $12,500 arba 
mainys ant farmos, ar groserio. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107.

BRIGHTON Parke pardavi
mui (nortlnvest) kampinis lo
tas, ant 45 ir So. Troy gat. At
sišaukite savininko namuose.

4234 So. Richmond St.,

MOKYKLOS
NEPAPRASTAS BARGENAS

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU, 
60 akerių farmą, 23 mylės nuo Chi- 
cagos, geri budinkai, 10 karvių, 3 ar
kliai, 20 kiaulių, 65 vištų, 7 antys, 
visos mašinos kas tik reikalinga ant 
ūkės. Mainysiu ant namo arba kokio 
nors biznio.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641.

2 medini namai ant plataus loto, 
1-as — 2 augštų, 5-5 kambarių, ce
mentuotas skiepas, — 2-ras ir 2 aug
štų, 4-3 kambarių, abiejuose yra va
nos, elektra ir gasas. Randasi prie 
61 gat. arti Normai Blvd. Metinė ren
da $1,800, kaina tik $7,500 su įmokė- 
jimu $2,500.

Ir šiaip turime pardavimui didelių 
ir mažų namų.

AUBURN PARK REALTY CO., 
Mickeviče, 

7925 So. Halstted St. 
Tel. Vincennes 7400.

VALENTINAS DRESSMAKINO 
'--COLLBGE. r 

2407 Weat Madison Street 
Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem m»* 
>er. Bizniui ir narni 
Dienoms ar vakarais 
dalis namą kursas 
merginoms, atsineškit audi 
kirpti, pritaikyti ir pasida 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skryMlią 
padarymui. Kreipkitės, raiykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, pirminink*.

tą divijimuL 
klesos. Spe- 

moterims ir
„ su- 
l sau

15 FLATŲ, KAINA $21,000.
Geras mūrinis namas, po 6 kamba

rius flatai, netoli Humboldt Parko, 
savininkas nori $13,000 pinigais. Ne
reikia Real Estate agentų. Savininkas 

MR. BUTLER, 
3 flatas, 

‘7552 Parnell Avė.

GARFIELD Blvd., 3 flatų, netoli 
Halsted St., gražiu akmeniniu frontu, 
7-8-8 kambaiių namas, pečiais šildo
mas, bufetas, vanos, elektra, cemento 
pamatu, cementuotas skiepas, landre, 
frame garadžius, $11,500, — $4,000 pi
nigais reikalaujama.

BUTTENWORTH & SON
304 W. 63rd St.

Tel. Englewood 1831

FARMA pardavimui, 80 akrų Wis- 
consino valstijoj, visa apsėta, su gy
vuliais ir mašinomis. Gražioj vietoj, 
2 mylios nuo miesto. Parduosiu labai 
pigiai, arba mainysiu ant miesto Chi
cagos namo. Atsišaukite pas savinin
ką 4921 So. Avers Avė., bloko į 
pietus nuo Archer Avė., subatomis po 
lietų arba nedėliomis visą dieną.

A. KISIELIUS

BARGENAS, 2 flatų, frame, 
5-5 kambarių, augštas skiepas, 
elektra, garadžius su gyvenimui 
kambariais* Kaina $3,000.00.

4539 Wallace St.
■ • v • *’
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PARDAVIMUI garadžius prie 
didelių išdirbysčių, 50 pėdų nuo 
Cicero Avė., netoli 14th St.

J. M. HUPP, 
3716 W. 22nd St.

Tel. Lawndale 8377

PARDAVIMUI 80 akrų, N. Michi- 
San. 60 akrų dirbamos, kita dalinai, 

[ėra akmenų. Gerai au^a bulvės, bin- 
zai, dobilai, rugiai, kviečiai, my- 
ios nuo miestelio ir geležinkelio, upė 
bėga per farmą, netoli 2 didelių eže
rų, puiki vieta. Kaina $800, pinigais 
850, jei pirkaite tuojau.

ANNA KRAUSE, 
1416 Cleveland Avė., 

Chicago, III. 
Iš užpakalio.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., r 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PARSIDUODA medinis 5 kam 
barių namas. Elektros šviesa, 
gasas, apšildomas fumace, 2 lo
tai, 6825 S. Artesian Avenue. 
Kaina $5,400.00; cash $2,500.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
3 pagyvenimų mūrinis namas po 6 
kambarius, aukštas cemento beizmen
tas, aukštas stogas, kaina $6,900. ran
dasi netoli šv. Jurgio bažnyčios. Mai
nysiu ant bučernės, loto. C. P. Su- 
romskis, 3346 So. Halsted St., Chica
go, III., Tel. Boulevard 9641.

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletą namų mainymui ant 
ūkių. Malonėkit atsišaukei lai
šku. Kurie norite mainyti ar 
parduoti. P, 
E. 57th St.

A. Mažeika, 1377 
Chicago, III.

iŠ.
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DIDELIS BARGENAS Mt. Green- 
wood, keturių didelių kambarių bun- 
galow ir % akerio žemės su vaisin
gais medžiais apsodintas. Kaina tik 
>3,500. Cash $1,000. Atsišaukite grei
tai. Kas mylit linksmą gyvenimą.

į JOS. AUGAITIS, 
808' W. 33rd PI.

PRIVALĖS AUTOMOBILIU
120 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
(r pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budn, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MIINSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

PARDAVIMUI NAMAS, 4 kamba
rių ir didelis su sieteliais porčius iš 
’ronto. Du dideli lotai. Galima augln- 
i kiaules, žąsis, antis, vištas. Ęaina 

82,400. Pusė pinigais.
Atsišaukite: 

5629 S. Kilboum Avė.
PARSIDUODA mūrinis 2 pagyve

nimų po 6 kambarius namas. Elek
tra, gasas, vanos. Kaina $9,000. Na
mas randasi ant 6612 Rhodes Avė. 
Savininko* adresas: 2006 S. String St., 
Antanas Kaupas, 2 lubos užpakalin. 
Galima matyti nuo 6 valandos ryto 
iki 6 valandos vakare.

PARSIDUODA arba mainysiu biz- 
nlavą namą apačia muro, aukštas 
skiepas ir viškai, prie Storo 4 kam
bariai.' Viršui 8 kambariai, elektra, 
maudynės, garadžius 2 mašinom, mai
nysiu ant mažo namo, grosemės, bu- 
čemės, arba saliuno. Namas randasi 
8562 So. Halsted St. Savininkas, 548 
W. 82nd Street.

PARDAVIMUI naujas 2 fla- 
tų namas, su 5 ir 6 kambariais 
flate. Garu šildoma, netoli 63rd 
St. ir Sacramento Avė. Atsi
šaukite Jos. Kral, 2444 W. 67th

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School 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 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 diena mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

ANGLIŠKOS KALBOS!!!
Del kreditų, dėl pasisekimo bizny

je ir draugijoje. Mokinkitės prie 
Amerikoje gimusio mokytojo, kuris 
turi 15 metų patyrimo, pirmiau bu
vusio perdėtinio Adult Foreign Day 
School, Departamente Chicagos Mo
kyklų. Gaukite geriausį angliškos 
Italbos prisirengimą Chicagos mieste 
—pažinkite technišką gramatiką, ge
rą apeliavimą — pereisit valstijos ir 
CiviJ Service anglišką egzaminą leng
vai. Mokinama grupėmis arba pri- 
vatiškai. Prieinamos kainos. Užga- 
nedinimas užtikrintas. Pasimatykite 
su manim šiandie.
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