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Nušovė Rusijos
atstovą

Nušautas Lausannoje
Angliją laukia kova

Lenkija ir Latvija prieš Rusiją
Rusijos atstovas Lausan- 

nos konferencijoje 
nušautas

Vorovskis nušauta?, o du ru
sai pašauti. Kaltinama fašis
tus. Tikimųsi rūsčią pasek
mių.

LA t.’SAN N E, gegužės 11. — 
Vorovski, galva Rusijos dele
gacijos artimųjų rytų taikos 
konferencijoje Lausannoje, ta
po nušautas vakar vakare. Į 
jį paleista kelis šūvius ir jį 
užmušta ant vietos.

Ahrens, galva Rusijos pre
sus biuro Lausannoje ir jo sek
retorius Didvilkovski (ar Did- 
rikovski) tapo pašauti. Ahrens 
galbūt pasveiks, bet Didvilkov
ski veikiausia mirs.

Delei šios užmušejistės tiki
masi labai ruščių pasekmių ir 
aštrių susikirtimų tarp valsty
bių. Niekurie tvirtina. kad 
Lausannc gali pavirsti antru 
Sarajevo, kur užmušta Austri
jos erz hercogą Ferdinandų ir 
jo pačia, kas ir pagimdė pa
saulinį karų.

Vorovskis su kitais dviem 
vakarieniavo Cecil kotely. Ne
toliese sėdėjo jaunas žmogus, 
kuris pavalgė vakarienę, gerai 
išsigėrė ir urnai pakilęs priėjo 
prie Vorovskio stalo ir4’ pradė
jo šaudyti be jokio įspėjimo. 
Vorovskiui sukritus, tasis pra
dėjo šaudyti į kitus.

Žmogžudys tapo suimtas 
bandant pabėgti iš kotelio. Bet 
policija atvyko tik už pusės 
valandos. Užmušėju yra svei- 
carietis Maurice Alexander 
Conradi, tarnavęs laike karo 
oficieriu Rusijos armijoje. Jis 
sakosi esąs gimęs Petrograde. 
Fašistai sakosi jo nepažįstą, 
1x4 manoma, kad jis yra vie
nas iš fašistų organizatorių 
Jis pats sako, kad jis užmu
šęs Vorovskį, kad atkeršijus 
už savo tėvų ir dėdę, kuriuos 
užmušę bolševikai. Jis džiau
giasi užmušejiste ir sakosi iš
gelbėjęs visų pasaulį, nuo bol
ševizmo. Conradi buvo stam
biausi čokolado ir saldainių 
fabrikantai Rusijoje.

Pastaruoju laiku tarp Švei
carijos valdžios ir Rusijos de
legacijos buvo nesusipratimų 
dėl Šveicarijos atsisakimo vi
zuoti Rusijos kurjerų pasus. 
Pagalios, ir patį Vorovskį Švei
carija buvo nusprendusi išva
ryti. Šveicarijos fašistai irgi 
grūmojo Vorovskį pavaišinti

TIKĖTAI ,
Pasiskubinkite įsigyti tikė

tus garsaus lietuvių tenoro 
Juozo Babravičiaus koncertui, 
nes daug tikelų perkasi sve
timtaučiai, o geistina, kad tie 
lietuviai, kurie neturėjo pro
gos jį girdėti pirmame kon
certe, turėtų progų dabar.

kostorka, kad privertus jį švei- 
casija apleisti. Esamomis ži
niomis, Voroskis ketino grįžti 
į Rymų s< ptintadieny.

Užmušus Vorovskį, tikimąsi, 
kad tarp Šveicarijos ir Rusijos 
kils didelių nesusipratimų. Su
žeistasis Ahrens, kada jis at
gavo sąmonę, pareiškė:

<\švciicarija brangiai už ši
tų užmokės”. '

Rusijos delegacija išlealo 
pranešimą, kuriame ji salio, 
kad už šilų užmušėjistę dili
nai yra kalta Šveicarijos v'hld- 
žia, nes nors viešai buvo gru- 
mojama Vorovskiui, ji nesirū
pino jį apsaugoti, nors tai pa
daryti buvo jos pareiga. Taip
jau kaltos yra ir los valstybės, 
kurinis sušaukė Lausannos 
konferencijų, nes jų nusistaty
mas linkui Rusijos delegacija 
pagimdė tokį ūpų, kuris pri
vedė prie piktadarystės.

Šveicarija yra susimpinusi 
dėl Vorovskio nužudymo

Bijosi už likimą 800 šveicarų 
Rusijoje. Konferencija nieko 
neveiks.

LAUSANNE, geg. 11. 
Lausannos taikos konferenci 
jos delegacijų vadovai nutarė 
nieko oficialiniai neveikti delei 
Vorovskio nužudymo. Bet jie 
labai piktinasi Rusijos delega 
cijos pareiškimu, kad jie yra 
moraliai atsakom ingi, nes jų 
nusdstatymas linkui Vorovskio 
pakurstė kitus prie nužudymo.

Bet tas Vorovskio užmuši
mas labai sujudino visa Švei
cariją. Šveicarijos komunistų 
partija išleido altsišau|kimiis į 
visus darbininkus, kviečiančius 
visus, nežiūrint politinių nuo
monių, rengti didelies demon
stracijas protestui prieš Vo
rovskio nužudymų, nes tas nu
žudymas yra pirmas ženklas 
prasidėjimo fašistų teroro 
Šveicarijoje.

Šveicarijos valdžia irgi yra 
labai susirūpinusi ta uži^ušė- 
jiste. Ji bijosi už saugumų ir 
likimų 800 Šveicarijos piliečių 
Rusijoje, kuriuos rusai dabar 
gali pradėti persekioti. Valdžia 
jaučiasi atsidūrusi labai nesma- 
gion padėtin ir visaip aiškina- 
sn.

Vorovskio užmušėjas Con
radi sakosi, kad jis norėjęs už
mušti ir čičeriną laike pirmos 
Lausannos konferencijos, (bet 
neradęs tam progos. Manoma, 
kad jis išsisuks su labai maža 
bausme. Spėjama, kad jis gaus 
tik 5 ar mažiau metų kalėji
mo.

Taikos konferencijoj, mano
ma, delei Vorovskio užmuši
mo, padėtis nepersimainys, 
nes jis nebuvo pripažintas Ru
sijos delegatu ir Rusija nebu
vo pakviesta į šių konferenci
ją

Anglijos valdžią laukia 
smarki kova.

Net patys konservatyvai nepri
taria Anglijos ultimatumui 
Rusijai.

LONDONAS, geg. 11.— Nu
matoma yra pradžia visos Eu
ropos naujos kovos su Rusija. 
Anglija pasiuntė ultimatumą 
Rusijai. Iš Lenkijos ir Latvijos 
ateina žinių, kad ir josVdarosi 
griežtesnės linkui Rųenjos, o 
Lausannoje tapo nušautas Ru
sijos delegatas artimųjų rytų 
taikos konferencįųoje.

Betgi Anglijąs valdžių, dėl 
jos paduoto Rusijai ultimatu
mo, laukia labai smarki ir pa
čiai valdžiai pavojinga kova. 
Iždo kancleris Balvvin jau tapo 
priverstas prisižadėlji leisti at
stovų butui ateinantį antradie
nį pilnai apsvarstyti tų Angli
jos ultimatumų. Tas svarsty
mas įvyks už dienos prieš pasi
baigsiant ultimatumo (laikui. 
Debatuose stos prieš valdžią 
ne tik darbiečiai ir visi libera
lai, bet ir dalis konservatyvų, 
t. y. pačios valdžios šalininkai.

Darbiečiai visados pritarė 
pilnam Rusijos pripažinimui; 
liberalai pgi priešinosi pilnam 
pripažinimui, bet jie priešina
si kartu ir nutraukimui preky
bos ryšių sn Rusija; liberalų 
nuomones laikosi ir dalis kon
servą t v vų. /...................

Visų partijų nariai yra už
versti laiškais nuo pirklių, re
zoliucijomis nuo prekybos ka
merų ir t. t. Laiškai ir rezo
liucijos griežtai protestuoja 
prieš nutraukimą ryšių, kurie 
pastatytų pavojun atnaujinimą 
Anglijos prekybos su Rusija.

Valdžia taipjau yra kaltina
ma sulaužyme savo žodžio ir 
apgavime parlamento. Premie- 
ras Bonard Law buvo prisiža
dėjęs, kad pirm negu darius 
kokių-nors žingsnių nutrauki
mui ryšių su Rusija, visados 
leisti lai pilnai apsvarstyti par
lamentui. Bet užsienio reikalų 
ministeris lordas Curzon pada
vė Rusijai ultimatumą visai 
nepasitaręs su parlamentu ir 
be parlamento žinios. Visos 
partijos delei to labai rūstau
ja ant valdžios.

Lenkija pasiuntė Rusijai 
aštrią notą

Klausia ar Rusija ketina pildyti 
obligacijas. Nori gauti pinigų.

VARSA VA, geg. 11. — Len
kijos valdžia vakar pasiuntė Ru
sijos atstovui labai aštrią notą, 
reikalaujančią pasakyti, ar Ru
sija mano pildyti savo obligaci
jas, ar ne. Nota pareiškia, kad 
Rusija tuojaus turi pradėti pil
dyti savo obligacijas linkui Len 
kijos.

Ginčas iškįlo delei Rygos su
tarties skirsnio, gvarantuojan- 
čio Lenkijai 20,000,000 auks. ru
blių, kaipo dalies 40,000,000 
auks. rublių, paskirtų Lenkijai 
po padalinimo Rusijos aukso re
zervo. ' h jį-1 Įįfnjj'į 

čia skaitoma’ absurdu rusų 
nuomonę, kad Franci jos maršalo 
Foch apsilankymas 'Lenkijoje 
yra rengimąsi karan, ar pakur- 
stymas Lenkijos prikalbinti Ru
siją užimti Franci jos nusistaty
mą linkui Vokietijos. Užsienio 
reikalų ministerija tvirtina, kad 
maršalo Focho apsilankymas 
Lenkijoje peržiūrėti Lenkijos 
armiją tapęs sutartas dar sau
sio mėnesy.

Be $10 nėra išganymo
Lietuvis kunigas atsisakęs eiti 

pas ligonį iki nebus užmo
kėta $10.

CHICAGO. — Vakar Led- 
gaudienė, gyvenanti prie 105 
ir Lafayette gatvių, urnai sun
kiai susirgo. Rado ją gulinčią 
ant grindų ir vos gyvą užėjęs 
bučeris Ko neis. Ji paprašė, 
kad pašauktų kunigą. Telefo
nu tapęs pašauktas vietos ku
nigas Lapelis, Roselando Visų 
Šventų parapijos klebonas ir jį 
paprašyta tuojaus ateiti pas 
mirštančią ligonę. Sakoma, 
kad kun, Lapelis pirmiausia pa
klausęs ar ji priklauso parapijai 
ir ar yra užsimokėjusi $10 duo
klių. Pasakyta, kad ne. Tada 
kun. Lapelis atsisakęs eiti pas li
gonę iki jam nebus užmokėta 
reikalaujamų $10. Kadangi ne
buvę laiko derėtis su kun. La
peliu ar nešti jam pinigus, 
tai tapęs pašauktas West Pull- 
mano kunigas. Taipjau tapo pa
šaukta du daktarai, kurių vienas 
ant vietos padarė operaciją Li
gonė tebėra labai silpna ir dar 
nežinia lir pasveiks.

Kun. Lapelis ateinantį septin- 
tadienį rengia 40 valandų atlai
dus. Tad žmonės dabar ir sa
ko, kad jis tikisi per tuos atlai
dus pelnyti iš gyvųjų, tai ir pas 
mirštančius neina iki nebus už
mokėta iškalno. — R.

Rusija nori 12 mylių teri- 
Minąs zonos

Siūlys Anglijai arbitraciją jei 
negalima geruoju susitaikinti.

LONDONAS, geg. 11. — Ru
sijos valdžia atsakydama į An
glijos protestą dėl suėmimo An
glijos žvejų laivo James Johnson 
savinsis sau teisę nustatyti ru- 
bežiu teritorialinių vandenų už 
12 mylių nuo kranto. Neįsten
giant susitaikinti, ji siūlys tą 
klausimą pavesti arbitracijai, 
bet su sąlyga, kad tuomi nebū
tų daroma jokio pasikėsinimo 
ant Rusijos suvereniteto ir ne
priklausomybės.

Latvija atšaukė prekybos 
misiją Rusijoje

Latvijos-Rusijos santikiai 
esą įtempti.

RYGA, geg. 11. — Latvijos 
valdžia atšaukė savo prekybos 
misiją iš Maskvos. Priežasties 
atšaukimui misijos neskelbiama, 
bet yra žinoma, kad pastaruoju 
laiku santikiai tarp tų dviejų ša
lių buvo gana įtempti.

šiandie — lietus ir šalčiau.
Saulė teka 5:33 v., leidžiasi 

7:59 v. Mėnuo teka 4:11 v. r.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 11 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banipĮ buvo skaitoma Amerikos pini
gais titaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų........ $4.63
Austrijos 100 kronų__________  H c
Belgijos 100 markių ............... $5.75
Danijos 100 markių ........... $18.70
Finų 100 markių ................... $2.78
Franci jos 100 frankų ............ $6.60
Italijos 100 lirų ..........   $4.82
Lietuvos 100 Litų ____ ____ .... $10.00
Lenkų 100 markių ........ ............
Norvegijos 100 kronų............$16.65
Olandų 100 guldenų .......... . $89.02
Šveicarų 100 markių ........... $17.97
Švedijos 100 kronų ............  $26.57
Vokietijos 10Q markių jžę

Asquith ir Cecil smerkia 
tautų sąjungą

Sako, kad nė caristinė Rusija 
nedrįso leisti tokių patvarky^, 
mų, kokius leidžia tautų są-
junga.

LONDONAS, gegužės 11. — Įves bedarbes apdraudą.
Buvęs Anglijos premjeras As- 
quith vakar atstovų bute, dre
bėdamas iš pasipiktinimo, pa
smerkė tą nedorą dekretą, ku
rį išleido tautų sąjungos Saar 
komisija, kuriuo ' kiekvienas 
kritikuojantis tautų sąjungą, 
Vcrsaliaus sutartį ar komisi
jos nuosprendžius gali būti-nu
teistas penkiems metams kalė
jimai! ar užsimokėti 10,000 
frankų pabaudos.

“Aš kritikavau Vcrsaliaus 
sutartį”, sakė Asquith, “ir to
dėl nusidėjau prieš tą pasibiau- 
rėtiną dekretą. Net ir laikuo
se baisiausio despotizmo Rusi
joje negalima rasti labi aus
pasibiaurėtino ir labinus prie- 
spaudingo dekreto, o vicn< 
šis dekretas išeina pasaulin po 
autoritetu tautų sąjungos.“

Lordas Robert Cecil taipjau 
pasmerkė tą dekretą.

“‘Tas dekretas turi būti tuo
jaus atšauktas. Tai yra vienas 
pavyzdžių blogų pasekmių ne
pateisinamo įsibriovimo į Ru 
hr distriktą“,

Cecil taipjau pasmerkė ir 
Francijos notą Vokietijai, kai
po netinkamą nė tonu, nė savo 
prasme. Jis sakė, kad nors Vo
kietijos pasiūlymai ir nebuvo 
užtektini, jie visgi buvo verti 
svarstymo. Cecil sak^:

“Neaprubežiuota Ruhr oku
pacija nepagelbės Francijai, 
kadangi negalima priversti ša
lies dirbti, kada patriotinis su- 
sulaikimas nuo darbo patampa 
lareiga.”

Cecil savo kalbą užbaigė 
šiuo pareiškimu:

“Europoje kasdie dalykai 
eina blogyn, vieton eiti geryn. 
Nes žengiam kasdie atgal prie 
prievartos lauko ir tolyn nuo 
idėjos ramios rekonstrukcijos.

“Amerikoje yra labai išsi
platinęs nepasitikėjimas nuo
širdumu Europos troškimo tai
kos. Aš buvau nuolatos klau- 
šiinėjaimasi Amerikoje “Kodėl 
tautų sąjunga neįsimaišo į 
Ruhr klausimą?’ ”

Šis pareiškimas iššaukė 
smarkius liberalų ir darbie- 
čių aplodismentus.

Užsienio reikalų ministerio 
pagelbininkas McNeill sake, 
tad negali būti ir kalbos apie 
Anglijos intervenciją Saar
ir Ruhr distriktuose ir kad An 
glijos valdžia nė nebandys su
naikinti tautų sąjungos.

Saar komisijos dekrete, ku
ris iššauki tokį pasipiktinimą 
Anglijos parlamente, patvirti
no ir tautų sąjungos taryba. 
Prieš tą nuosprendį balsavo 
tik Švedijos buvęs premjeras 
socialistas Branting ir Anglijos 
atstovas.

Laikraščiai irgi pasmerkia 
tą dekretą ir sako, kad to de
kreto patvirtinimas yra didelis 
smūgis pačios tautų sąjungos 
prestižui. Jie sako, kad tas 
patvirtinimas nedoro dekreto 
parodė, jog tautų sąjunga yra 
ti'k Francijos įnagis.

Automobiliai ir munšainas
CHICAGO. — Automobiliai 

vakar užmušė dar du žmones. 
Tad šiemet viso automobiliai 
užmušė 222 žmonių.

Munšainas gi šiemet nunuo
dijo 138 žmones. Kiek dar 
žmonių mirė netiesioginiai nuo 
munšaino, niekas nežino, bet jų 
skaičius turį būti Įabaį didelis*

Pakėlė! algą rub-
stoviams

$

Chicagos rubsiuviai 
laimėjo

Arbitratoriai nusprendė pakelt 
rubsiuvių algą ir įvesti be
darbės apdraudą.

CHICAGO. — Vakar vaka
re tapo paskelbtas rūbų pra
monės arbitracijos tarybos 
nuosprendis dėl rubsiuvių uni
jos Amalgamated Clothing 
Workcrs of America pareika
lauto pakėlimo algos rubsiu- 
viams ir dėl įvedimo bedar
bės apdraudos.

Vasario 1 d. rubsiuvių unija 
pareikalavo žymiai pakelti rub
siuvių algas ir įvesti bedarbės 
apdraudą. Neįstengus susitai
kinti tiesioginiai su rūbų fab
rikantais, visas tas klausimas 
tapo atiduotas arbitracijos ta
rybai. Toji, išklausiusi abiejų 
pusių argumentus ir išnešė da
bar savo nuosprendį.

Arbitracijos taryba pripaži
no, kad unija reikalavo per
daug didelio pakėlimo algos, 
bet kartu pripažino, kad algas 
reikalinga pakelti mažiausia 
10 nuoš.

Pakėlimas algų įvairuoja. 
Daugiausia pakeliama alga po 
$3 savaitėje, bet tokiuose atsi
tikimuose, v kur darbininkai 
gaudavo 'mažesnę algą, pake

liama yra ir po $4 ir po $5 sa
vaitėje. Off-presseriams quota 
yra pakeliama iki $47 savai
tėje, vieton dabartinių $42, 
kriaučiams ir 'bušelmanams 
alga pakeliama po $4 savaitė
je, kirpėjams po $4, o egza
minuotoj ams ir “sipondžle- 
riams” nuo $3 iki $.5 savaitė
je. Minimum alga mokiniams 
bus $15, vieton $13.50. D'ir- 
bantiems nuo štukių pakelia
ma alga $3. y

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted Si, Chicago, HL

Labai svarbus nudsprendis, 
tai įvedimas bedarbės apdrau
dos. To reikalauja visos pa
žangesnes unijos, bet turbūt 
Chicagos rubsiuviai pirmieji 
tai iškovojo. Bus sudarytas 
specialiais fondas, iš kurio bus 
šelpiami bedarbiai. Į tą fondą 
mokės kaip darbininkai, taip 
ir fabrikantai. Bus mokama 
po nuo uždarbio. Tokį
pat nuošimtį mokės ir fabri
kantai nuo kiekvieno darbi
ninko. Rinkimas mokesčių į tą 
fondą prasidės tuojaus. Fon
das bus žinioje globėjų, ku
riuos, po lygų skaičių, rinks 
abi pusės, be to bus ir vienas 
ar daugiau neutraliųjų narių. 
Iš to fondo bus mokama pa- 
šelpa visiems tiems, kurie ne
teks darbo ne savo noru.

Šis arbitracijos tarybos nuo
sprendis pradeda veikli nuo 
pirmos mokeslies po gegužės 
1 d., nes tąja diena išsibaigė 
kontarktas tarp darbininkų ir 
fabrikantų.

Chinijos premjeras 
pabėgęs

HONOLULU, geg. 11. -J Vie
tos japonų laikraštis gavo žinią 
iš Tokio, kad Japonijos premie- 
ras Čang pabėgo iš Pekino, pri
sibijodamas nesusipratimų sn 
svetimomis šalimis delei bandi
tų suėmimo svetimšalių. Pre
mjeras paprašęs parlamento pa- 
liuosuoti jį laikinai nuo ėjimo 
pareigų, bet pabėgęs nelaukda
mas nė atsakymo. Amerikos ir 
Anglijos garnizonai Tientsine 
esą sumobilizuoti.

(Kitos žinios skelbia, kad 
Amerikos ambasadorius dar nė 
sykio nesvarstė pasiuntimo Ame 
rikos kareivių prieš banditus ar 
į Pekiną).
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Pirmas Piknikas
Rengia Lietuviška Teat. Dr-tė Rūtos No. 1

Nedėlioj, Gegužio-May 13 d., 1923 m.
CHARNAUSKO DARŽE, 

Lyons, III.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 50c. ypatai.

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

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 iel 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.

•

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ū taksaiB

MAJESTI/*
l’l-THEATRB-V’

Teatras ir Balius I

ŠIANDIEN VAKARE 
Mildos svetainėje,

Paradžia 7:30 vai. vakare. Ant trečių lubų.

Bus statoma vieno akto farsas O. S. S. arbįi šliubine Iškilme . Po 
teatrui šokiai, čionai rasite savo drauges ir draugus. Jums yra už
tikrinta geli muzikantai, svetingumas ir draugiškas patarnavimas. 
Grįšite namo linksmi iš musų baliaus.

Kviečia Amerikos Piliečių Draugijos 4-ta Kp.

KONCERTAS IR BALIUS
Rengia Laisvės Kanklių Mišrus Choras
Nedėlioj, Gegužes-May 13 dieną, 1923

Meldažio svetainėje,
2242 W. 23rd PI., Chicago, Iii.

Durys atsidarys 7 vai. Programas prasidės 8 vai. vakare,
v PROGRĄME DALYVAUS:

Laisvės Kanklių Alferus Choras,
L. K. Vyrų Choras, 
Darata Baukiutė, (soprano), iš Cleveland, O.

Pirmu kartu dainos Chicagoj 
Darbininkų Respublikos Kvartetas, 
P. Dauderis, 
F. Vėbra, 
J. Žuronas, 
F. Sadauskas.

Todėl Lietuviai ir Lietuvaitės! Kviečiame visus atsilankyti, nes šiame 
sezone yra paskutinių koncertas.
. v Po programui trauksis šokiai prie Latvių Orkestros.

įžanga ypatai 75c. Kviečia KOMITETAS

MARIJONA 
RAKAUSKAITE

DAINUOS

ATSISVEIKINIMO
KONCERT

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

krnL paveikslai.

Pardavimui
Smuikų
Visokios rųšies, brangių ir pigių, 

mažų ir didelių.
Kainos nuo

$15.00 iki $500.00
Sugadintas pataisau, balsus pritai

kau, kad gražiai grajitųC
Kam reikalinga smuikos, naujos ar

ba antrarankės visados kreipkitės 
pas mane. Turiu smuiką 126 metų 
senumo. z

Kreipkitės, visuomet rasite užga- 
nėdinimą.

J. JAKUBONIS, 
3310 So. Halsted SL 

Phone Boulevard 4425

Z"

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

Rytoj, Gegužio-May 13,1923 - 8 v. v.
Fine Arts Recital Hali, 410 S. Michigan Blvd.-antIOIubp

Apart “Mariutės” programe dalyvauj’a svečiai - artistai
JULIA ŠIRVAITĖ 
NORA GUGIENĖ

SALOMIJA CHERRY
JONAS BYANSKAS

“Mariutė” išvažiuoja Lietuvon. Šis koncertas bus chicagiečiams paskuti- 
nė proga girdėti savo žvaigždutę. “Mariutė” sudainuos dar mums negir
dėtą komp. Taliąt - Kelpšos kompozijų. Visos dainos bus lietuviškai dai
nuojamos. “Bailaus Daktaro” žvaigždės “Nora” “a"1 
sudainuos tos operetės gerai žinomą dainą “Ginču Trio”.

Po koncerto šokiai. Kviečia “BIRUTE”.

I

DIDIS

Duos

norėdami'
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- ’ 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS M 

ANT NAUDOS.DAINININKAS
Juozas Babravičius

Kviečiame

KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

ANTRĄ KONCERTĄ
Pėtnyčioj, Gegužio 18,1923

, • • • i i ■

Orchestra hall
220 S. Michigan Ave.

■ ’ ■ .

Lietuvių, Rusų ir Anglų spauda Chicagoje iškėlė Juozų Babra
vičių j padangės. Jo balsas visus užžavėjo. Tie, kurie girdėjo jį 
pirmame koncerte, negalės neateiti dabar, o tie, kurie jo visai 
negirdėjo, tepasinaudoja šia paskutine proga, nes Juozas Bab
ravičius Chicagoje šiame sezone dainuoja paskutinį^sykį.
Nepraleiskite šių progų, kad paskui nesigailėtumėte.

SMAGUS JUOKŲ VAKARAS IR 
HAT T IT Q JLJ JL< JL w O

Rengia

Dr-tė Atgimimo Lietuvių Tautos Vyr. ir Mot,

Į Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

’f

Sukatoj, Gegužio-May 12,1923 m.
Bažnytinėj Svet., prie 35 ir So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites ant šio iškilmingo ba

liaus. Nes bus geriausi lošėjai ir kalbėtojai, kurie kalbės apie Lie
tuvos padėjimą. Taipgi paaiškins apie šios dienos klausimą. Ameri
kos lietuvių ir jų progresavimą. Taipgi turėsime ir juokų, komediją 
po vadovyste J. K. Uktverio. Taigi visi kas gyvas, nepraleiskite to 
svarbaus vakaro nes busite užganėdinti. Turėsime gardžių gėrimų ir 
gerų užkandžių ir kvepiančių cigarų ir hus linksmas šokis, prie geros 
muzikos. Liki vėlam vakarui. Kviečia KOMITETAS.

The Fashion Gloak Shop
/

Visuomet tą daro.
Įsitikinkite pačios. Plos- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis- 
tės.., Taipgi darome užsi- 

sisžikyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

S. L. FABIONAS 00.

809 W. 351h 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 raitu* prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mų ir biznių, ar uitrauktant mor- 
gičius.

Vakarai* iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom 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 utarninką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. . Egzaminavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
ną Pinigus ant pirmo morgičiau*

Dd^Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAI

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 Revter Building 

79’West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

J. P. WAITCHES * 
LAWYER Lietuvy* Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584 ' 
Vakarais: 10786 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877. j

”, “Salomija” ir “Mariutė
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti-

*........ . .. ‘ $-
< - < - - - . ... reikia,
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
įkam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaiSom viską, kam kas rei

:us instrumentus ir prisiunčiam į kitus įmesti 
K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balaamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.S

DAVIJ) RŪTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai rotai!
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas ^301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATI^G 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. HalsfaĮ
Telephone Havmarket 1018
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r Jus
Lietuvos

Matėt Naujus 
Pinigus?

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

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

PeopSes “s™"1'Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

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

Gegužės Mėnesio 
Investmentai.

Ar jūsų pinigai uždirba 
mažiau kaip 6% palū
kanų? Jei jys negau
nate j metus $6 už padė-

' tus jusli kiekvienų $100, 
tuomet pirkite MUSŲ 
PIRMO MORGIČIO 
AUKSINĮ BONĄ.

Resursų daugiau kaip vienuolika milionų.

MOTERIS ŽINO KO 
JOS NORI.

Moterįs perka visokių mai
sto produktų, tuzinais' įvai
rių išdirbysčių, rūbų, čeve- 
rykų, namų reikmenų, mui
lo ir kitokių smulkmenų, — 
labai galimas daiktas, kad 
kiekviena moteris kas metai 
perka tūkstančius visokių 
dalykų. Ypatiškai sprend
žiant gerumų kiekvieno pir
kinio, mes nereikalaujame 
būti chemistai arba expertai 
ir metalurgistai visokių da
lykų. Bet jos labai retai pa
daro klaidų savo pirkiniose. 
Jos perka tokius tavorus, 
kurios pažįsta. Ir jos neuž
miršta arba atleidžia kam 
nors. Jos suteikia gerų pa
tarnavimų geriems pardavė
jams, bet jos yra galutinas 
nusistatymas, jei kas jai ne
patinka. Štai yra paaiškini
mas kodėl Trinerio Kartusis 
Vynas per 33 metus yra ge
ras tavoras jai visuomet. Jos 
žino, kad Trinerio Kartusis 
Vynas niekuomet neapvylė 
jų praradus apetitų, užkie
tėjimų vidurių, galvos skau
dėjimų ir panašių vidurinių 
nesmagumų. Kiekvienas ap- 
tiekorius arba pardavinėto
jas gyduolių pasakys jums, 
kad moterįs visuomet reika
lauja Trinerio gyduolių ir 
kitų prirengimų. Joseph Tri
ner Company, Chicago, III., 
išdirbėjai taipgi daug kitų 
puikių toiletinių prirengimų: 
Trinerio Liquid Shampoo, 
Trinerio Rankų Lotion, La 
Triner Compact, Veido Pau- 
derio ir Triner Rouge (viso
kių spalvų), ■— pabandykite 
jas! Apgar.

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

3

taupo ir

MR8 A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

8111 So. Halsted SU kampai 81 gal.
Telefonas Yards 1119

Reguliariai
investina išmintingai

Home Bank^Trust (S
Milwaukee ir Ashland Avės 

Nariai Chicago Clearing House Associaition

Taupykit Atsargiai 
Investuokit Sumaniai

Yra užduočia kiekvieno vyro ir moteries taupyti pinigus. 
Išmokti,, kaip pinigai turi būti paleisti darban, kad neštų pelną 
(nuošimčius), nes yra pripažinta, kad paprotys taupinimo pini
gų yra paremtas kiekvienu geru dalykų gyvenime. >

Jus galit, jei jus norit, priversi savo pinigus uždirbti jums 
6% metinio pelno su apsauga perkant musų Real Estate Pir
mus Morgičius. Daugiau kaip 17 metų tūkstančiai yra investi- 
nę savo sutaupytus pinigus per mus be nuostolių net nei vieno 
cento.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai su mumis.
Mr. Valūnas. Morgičių ir Bonų Departamentas.

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po olet, išskiriant, Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

&

s
><

iiLt.TfhrniTi

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Baigus!
Akušeri- 

jos kolegi
ją;

praktika
vusi Penn- 

silvanijoa 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ii 
merginomB.

3

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

CUNARD
Lietuvon per 10 dieny

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA

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

I (2ra 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

lingi; 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.

£

UNITEDAMERICAN LINES |
JOINT SERVICE WITM

HAMBURGAMERICANUNE®
Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos.

Nauji laivai trimi 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.

z

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu visuomenei, jog perkėliau savo “REAL 

ESTATE” biznį į naują vietą po num. 4405 So. Fairfield Avė. 
Priešais lietuvišku bažnyčią — Brighton Parke, kuri yra daug pa
rankesnė ir didesnė; todėl galime visus reikalus atlikti daug 
geriaus. . . _ L . . , v

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

BONIFACAS JOVAIŠAS, 
ii 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 
visa Chicago. Apsaugoj ame namus ir * ’ _
įlies ir kitų nelaimių. Daroma ir p m _
popierius arba dokumentus. Su vis ais reikalais keripkitės pas 
mus, o mes stengsimės kiekvienam patarnauti ir užganėdinti.

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

Telephone Lafayette 5948

r naminius rakandus nuo ug- 
ržiurime visokius legališkus

Chicago, Illinois.

OMUI

♦ 
■+-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR, A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SŲRGEON 

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

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Kl. 
kampas 18-tli Street 
Fhone Canal 0267

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 va), ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

DR. A; MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkitės Naujienose

v

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5832

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisai yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
I » ■

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
3261 South Halsted St 

Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 Ir G—9 P.M. 

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Telephone Yards 1582

5 DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

z1—.................      »
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAUTDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 i Iri 9 vakaT© 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 8410 So. Halsted St.

4^-DR. herzman-^k
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas psr Ik 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušęris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

, Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Bouievard 4136

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

Telefonai i

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; m 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

t*

Or. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

•* 4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v.,^nedeldieniaia nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tol. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harriaon St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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 piat, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

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

OpUmrtrirt 
BOU UraH HIT 

M49 B. AahUMAve 
K**;u 47-tM nl

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz 

BANIS
Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki- 

Ime. Teikiu y pa
ulišką prižiurėji- 

‘mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South
Halsted St.

&&
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SUS* MM

Jus pamėgsit čia turėti savo bankinius reikalus

Trečias, — Todėl, kad patarnavimas čia reiškia TIKRĄ 
patarnavimą, malonų patarnavimų, tikrų pagelbų ir 
tikrų draugiškumų.

BĖDA MOKYKLOMS 
LIETUVOJE.

Pirmas, — Todėl, kad jo stiprumas yra gerai žinomas, 
nereikia nei komentarų.

Antras, — Todėl, kad jo sauguųias yra apsaugotas per 
gerus viršininkus, stiprių direkcijų ir valstijos pri
žiūrėjimų.

* South Hautea strees 
Chicago, Hl.

Telephona Roosevalt 8501

Subscription Ratas t
$8.00 per yaar in Canada.
$7 90 per yaar outside of ChlOgfl.
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

NAUJIENOS
The UthsAnlsn Daily Neva 

Cublished Daily «xcept Sanday by 
Che Lithuanian Wews Pub. Co., Ine.

— - j

IdJtor P. Grigaitis

Entered a« Second Clasi Matter 
Mazch 17th. 1914, at the Post Office 
•f Chicago, III., ender the act of 
March 2ndg 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■ekmadrenius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas! Roosevelt 8M0.

Užsimokėjimą kainai 
paštui

. $8.00
- 4.10
- 2.00 
L 1.50

.75

Chicagoje —
Metams
Pusei mota 

, Trims mėnesiams 
t Dviem mėnesiam ...... .

Vienm mėnesiui 
Chicagoje per nsžiotojusj

Viena kopija ..... .
Savaitei - .. ........ ...

Mėnesiui .. .....
Suvienytose Vaistuose ne Chioagoje 

paltu:
Metams $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams------- --------- 1.75
Dviem mėnesiam _________ - 1.25
Vienam mėnesiui__________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

8c 
18c 
75c

Šeštadienis, Ueg. 12, 1925

Teroro vaisiai.
Užvakar Šveicarijos mie

ste, Lausanne (Lozanoje), 
karininkas Conradi nušovė 
Rusijos bolševikų atstovą 
Vorovskj, mirtinai sužeidė 
vieną jo palydovą ir lengvai 
sužeidė kitą. Atlikęs šitą 
kruviną darbą, Conradi ra
miai davėsi policijai suareš- 
tuot.

Užmušėjas esąs šveicarai, 
pirmiaus buvęs kapitonas 
Rusijos caro armijoje. Poli
cijai jisai pareiškė, kad, nu
žudydamas Vorovskj, jisai 
atkeršinęs už savo tėvą ir 
savo dėdę, kuriuos bolševi
kai nukankinę Rusijoje.

Šitas jo pasiaiškinimas, ži
noma, nepateisina jo darbo. 
Šių dienų civilizuoto pasau
lio supratimams yra svetima 
barbarizmo gadynių dora, 
kuri pripažindavo kiekvie
nam žmogui kruvino keršto 
teisę, pagal taisyklę: “Akis 
už akį, dantis už dantį”.

Bet to šveicaro piktadary
bė negali būt išaiškinta vien 
tiktai asmeninio pobūdžio 
motyvais. Į ją greičiaus rei
kia žiūrėti, kaipo j simpto
mą (ženklą) tam tikro ūpo, 
plačiai pasklidusio įvairiose 
Europos šalyse.

Paskutiniu laiku buvo ga
lima pastebėt, kad Europo
je žymiai auga neapykanta 
Rusijos bolševikams. Ji bu
vo labai didelė pirmais tre
jais, ketveriais sovietų vald
žios gyvavimo metais; ji te- 
čiaus tuomet buvo apėmus 
beveik išimtinai buržuazi
nius visuomenės sluogsnius, 
— kuomet darbininkų -ma
sės, suklaidintos bolševikų 
deklamacijomis apie “komu
nizmą”, buvo tuo laiku lin
kusios žiūrėti į Rusijos dik
tatorius, kaipo į proletaria
to vaduotojus. Ačiū šitokiam 
darbininkų masių nusistaty
mui, da pernai pavasarį bol
ševikų atstovai1, ne tikįai bu
vo pakviesti į valstybių kon
ferenciją Genujoje, bet ir ga
lėjo tenai atvirai rodytis pu
blikai, nebijodami užpuoli
mo, — (nors jau tuomet Ita
lijoje buvo privisę ginkluotų 
fašistų burių.

Buržuazijos neapykanta 
Rusijos bolševikams tečiaus 
tolyn darėsi vis mažesnė, kai 
Rusijoje tapo galutinai likvi
duoti kontr-revoliucinių ge
nerolų sukilimai ir sovietų 
valdžia, vykindama savo 
“naują ekonominę politiką”, 
dėjo vis daugiaus' pastangų 
atgaivinti kapitalizmo siste
mą. Prekybinės 'ir kitokios 
užsienių kapitalistų misijos 
viena po kitos keliavo sovie
tų Rusijon jieškoti tenai ža
dėtųjų koncesijų, ir buržua
zinė spauda visose 'šalyse 
ėmė vis palankiaus rašyti 
apie bolševikus.

Bet kuomet ėjo šitas bol
ševikų draugavimos su už
sienių kapitalu, tai Europos 
proletariato nusistatymas 
ėmė griežtai keistis. Prieki
niuose darbininkų sluogs- 
niuose jau kilo daug piktu
mo prieš bolševikus dėl so
cialistinių partijų ir profesi
nių sąjungų skaldymo, daro
mo pagal komandą iš Mask
vos. Paskui pradėjo į bolše
vikus šnairuoti vis platesnės 
darbininkų minios, pama- 
čiusios, kad vakarykščiai 
“darbininkų klasės vaduoto
jai” virsta kapitalistinių pir
klių ir pramoninkų moki
niais. Užsienių darbinin
kams, pagajios, galutinai at
sivėrė akys, kuomet jie išvy
do, kad juo labiaus Rusijos: 
bolševikai gaivina kapitaliz
mą ir sėbrauja su svetimų 
šalių kapitalo atstovais, tuo 
pikčiaus jie persekioja savo 
šalies socialistus. Garsioji 
byla prieš socialistus-revo- 
liucionierius, žudymas sočiai 
demokratų Gruzijoje ir kan
kinimas menševikų pačioje 
Rusijoje parodė užsienių 
darbininkams, kad Leninas 
su Trockiu yra tokie pat 
“darbininkų draugai”, kaip 
Vengrijos admirolas Horthy 
ar bet kuris kitas budelis.

Pražudę darbininkų sim
patijas pasaulyje, Rusijos 
bolševikai tečiaus paskuti
niu laiku sugebėjo iššaukti 
naują neapykantą prieš sa
ve ir buržuazijoje, kuri pir
ma jau buvo pradėjusi dary
tis palanki jiems. Jie atsie
kė šito daugiausia katalikų 
praloto, Butkevičiaus, nuga- 
labinimu ir žiauriu apsiėji
mu su kitų tikėjimų dvasiš
kiais. Prie to, žinoma, prisi
dėjo ir kvaili Lenino pava
duotojų pasigyrimai, kad so
vietų valdžia toliaus nedary
sianti (?) jokių koncesijų 
kapitalui.

Prie šitokio, susidariusio 
vakarų Europoje neapykan
tos jausmo sovietų valdžiai, 
ir įvyko Vorovskio nužudy
mas ramios Šveicarijos mie
ste.

Pastebėtina, kad tuo pačiu 
laiku, kai tapo užmuštas so
vietų atstovas Lausannoje, 
pasireiškė aštrių konfliktų 
su Rusijos valdžia įvairiose 
šalyse. Anglijos valdžia pa
siuntė Maskvai ultimatumą 
dėl suėmimo jos laivų ties 
Murmansko krantu; Lenki
ja įteikė sovietų atstovui; aš
trią notą, reikalaudama tai
kos sutarties pildymo; Lat
vija atšaukė iš Maskvos sa
vo prekybinę misiją. Kas no
ri, gali sakyt, kad tai esąs 
paprastas “baltagvardiečių” 
pasišiaušimas prieš komuni
stinę valdžią; bet juk yra 
faktas, kad tos pačios vald
žios, kurios dabar pastatė

šerius prieš Maskvą, nesenai 
vedė su ja visai draugingas 
derybas.

Rusijai vargiai seksis pa
stoviai nustatyt gerus santi- 
kius su pasauliu, kol tenai 
nebus likviduota teroristinė 
diktatūra.

Kai^v "šventoj oje Lietuvoje” 
(anot kunigėlių sakymo) sekasi 
apšvietos įstaigoms, rodo sekan
tis Brook'lyno “Vienybės” straip
snelis :

“Lietuvos mokytojai nuola
tos turi vesti amžiną kovą su 
valsčių valdybomis delei mo
kyklų! Tai buto neduoda tin
kamo, tai malkų, tai visokių 
trukdymų daro nesusipratę 
Lietuvos kaimiečiai. Bet vi
sus gal prašoko Sintautų vals
čiaus valdyba, kuri, kad pasi
rodžius, kad ir ji remia mok
slą, paskyrė... net 10 litų me
tams mokyklos ūkio reika
lams. Ką su dolariu per me
tus mokytojas galės nuveikti, 
pirkdamas malkų, juodylos ir 
kitų galų, tai bus stebėtina. 
O reikia atminti, kad Sintau
tai nėra nuskurėlių valsčius.”
Vienok daugelis žmonių Ame

rikoje mano, kad geriausia Lie
tuvai galima patarnaut, dedant 
aukas šauliams ir ginklams.

■—--------------------------------------- . i

JURININKAI IDĖJOJE.

Kodėl Žmonės Mėgsta Sj Banką

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

Krautuves valandos: 8:30 ryto 
iki 5:30 po pietų, kasdien

P f'hraR

Lictuvai gavus Klaipėdą, Lie
tuvos biznieriai ėmė galvot apie 
Klaipėdos uosto* išnaudojimą. 
Kaip praneša laikraščiai, Kau
ne tuo tikslu įsikūrė “Lietuvos 
Jurininkų Sąjunga”, kuri balan
džio 8 d. iškilmingai pašventino 
savo vėliavą. Apie tą iškilmę 
Kauno “Laisvė” pasakoja:

“Visų pirma karo orkestras 
pagrojo keletą kurinių. Po to 
J. E. žemaičių vyskupas Ka
revičius pašventino Jur. Są- 
gos vėliavą ir pasakė kalbą, 

kurioj apibudino J. Sąjungos 
aukštus naudingus Lietuvai 
uždavinius.

“Gen. Nagevičius pristato 
seniausią lietuvių jurininką — 
kapitoną Stulpiną...”

Toliaus kalbėję įvairus vald
žios atstovai, p. Yčas ir kiti.

Jurininkų toje iškilmėje daly
vavo viso, rodos, tiktai vienas 
— p. Stulpinas. Kiti Jurininkų 
Sąjungos nariai kolkas yra ju
rininkai tiktai — idėjoje.

A. L. T. S. 76 kuopos kores- 
^odentui. — Tamstos žinute 
nesvarbi ir prie to jau pase
nusi. Nedėsime.

Compdgnte

FRANCE .... Gegužės 23
LA 8AV0IE Birželio 2
PARIS .......................................... Birželio 6
LAFAYETTE ...................... Berželio 23

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambario, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prancusižkas valgis, 

. vynas ir alus muzika, tokiai. Kartu yra 
ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba i kompanijos 
ofisą, 19 State Str., New York, Oity 
Chicagos ofisas 183 N. Dearborn St.

BUSIANČIOMS
MOTINOMS

Laiškas nuo Mrs. Ward pa
sako, kaip Lydia E. Pink

ham’s Vegetable Com
pound pagelbėjo jai.

Springfield, Ohio. — “Lydi 
Pinkham’s Vegetable Compou i

** . > . ...... 1 - . .r.-. --i zlp V u d inotv

Kaip, išrodo yra supratimas, kad 
Chicagos gyventojai negali pirkti pas 
Montgomery Ward & Co. Tas tai nė
ra tikrenybėje, ši 51 metų senumo 
Mail Order Institucija pasiūlo Chica- 

„ gos žmoniems ir apielinkės gyvento
jams, per savo retail krautuvę didelį 
pinigų sutaupymą progą, kad mes 
parduodame musų 5,000,000 užganė
dinti) kostumerių visose Suvienytose 
Valstijose. Ateikite į musų Retail 
krautuvę — sutaupykite 30% iki 
40 % ant jūsų pirkinių — pasinaudo
kite patįs iš musų pinigų taupymo 
<kainų.

r i

Labai lengva nuvažiuoti į Ward’s didelį bargeną retails krautuvę. 
Eleveitoriu — tik penkios minutes j šiaurę nuo yidurmiesčio; visi 
North fe'ides eleveitoriu traukiniai sustoja prie Chicago Avenue Sto
ties.
Gatvekariais — Persėskit ant Chicago Avė. karų, kurie sustoja prie 
musų durų.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

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, mit
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,< Clanenette & 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. Nedaliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Tel, Annitagė 4331
Dr; C. A. KIRKWObD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas spedalumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey* gatvės 

Chicago, 111.

Net ir kūdikiai pastebi!
*"*“"**“* i»i>—i—imu ----------- rn—n— -- inBiiniBiiiiuiiiaiiT 1

D: yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus
Ruffles

tą pleiskanų mirtinąjį priešą<-ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruples pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais----
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorija.

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

jlflEDMMI

“Lydia E. 
[ daro- 

dč, kad jojpyra ge
ra gyduolė man, 
kol gimė mano ke
tvirtas kūdikis. Su 
pirmais savo tri- 
jais vaikais aš sir
gau ir buvau silp
na, galva skaudė
davo man du syk į 
savaitę. Joks mai
stas man neidavo 
j sveikatą ir mano 
darbas likdavo ne- 

----- --------------  pabaigtas daug sy- 
<ių. Mano švogerka patarė man 
vartoti Vegetable Compound, kuo
met aš pradėdavau sirgti ta pačia sa
vo sunkia -liga ir galvos skaudėjimu. 
Nuo to laiko man galva skaudėjo tik 
porą sykių, turiu gerą apetitą ir nie
kuomet nepraleidžiu nei vieno valgio. 
Aš auginu gražią ir sveiką dukterį 
kuri dar niekuomet nesirgo. Pui
kiausia dalykas dar yra tame, kad aš 
pati esu sveika. Jis padarė man 
daug gero ,ir jeigu aš turėsiu dar ki
tą dukterį, vartosiu jūsų gyduoles 
tuojau”. — Mrs. Bessie Ward, 1027 
Park Avė., Springfield, Ohio.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė nėščioms 
moterims ir turi būti vartojamos per 
visa nėštumo laiką. Jos turi abelną 
efektą stiprinimo ir užlaikymo viso 
kūno gerame stovyje, taip, kad jos 
veikia taip, kiap pati gamta reika
lauja. /

$133 pirksi $133 
“JIFFY BUILT” 

Visas plieninis garadžius 
Miera 10 pėdų 2% colių per 12 pė

dų 7% colių.

Natūra Guro 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. 
--------------- f ...........-....... .. ...

18 — kitų mierų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikianve lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 65 J5

Fine for Lumbago <
Musterole drives pain away anc. 

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

It is a clcan, white ointmcnt, tnadc 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

ui LtfOUses$

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

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

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija: 
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Didelis Atidarymas
Subatoje, Gegužio 12tą dieną

Po No. 3427 So. Halsted St
žinoma vyrišky drapanų krautuvė Paul

Leases persikėlė į naujų vietų ir žymiai

padidinta.

einamas kainas.
Pata

vimų.

Tel. Lafayette 4223
Plivnbing, Moating*

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeri&usiai,

M. Yuška,
8228 W. 38th Si., Chicago. Iii.

čia galima visokias drapanas gauti už pri-

hh

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėb’oj 

9 iki 12 a. m.

St. Paul’ 
Hospital 

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

šių oru i kviečiu visus mano senus kostu-

merius ir visus lietuvius atsilankyti į nau

jų vietų, o aš suteiksiu teisingų patarna

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

iu
Privatinių 
Ligų '

Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
Ir ii toli suteiksiu goriausi gy-

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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

(Kampas Monroe jr Dearborn St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

■ Priėmimo kambarys 500, 
Chicago, III.

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

TRISDESIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia viet* 
ligonių atsilankymui. i



Platesnius informacijas veltui suteiksime

Parduodame Ant Dalinių Išmokėjimų

ŽenklasSaugumo
yra dvigubai apsau

GIBSONO LEDAUNĖS
garsiausia Suvienytose Valstijose. Musų krautuvėse rasite desėtkus skirtingų madų, už žemiausias kainas,KAINA 30c

Su 2 durim poKtabA'tc pdsdpffelęonlis
Su 2 durim, per šoną ledą įdedama

Su 3 durim* po
Ir augščiau

ALAI

Ant lengvų išmokėjimų

Darykit Tai Greitai Kol Musų Stekas Yra Pilnas

kitę pinigų

BRESINĖS
šito užganėdintas, mes su

$17.85

M. Levy

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Sulkies su viršum

Strollers su viršum

$17.95Pilnos mieros vežimėliai

M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuvės

Busto Telefonas 
Annitage 3209

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

MOKYKLA VAIKAMS 
3106 S. Halsted St.

4177-79 Archer Avė
CORNCR R1CHMOND ST.

$12.50
$19.50
$19.75

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

Kam belaikyti savo pinigus išsklaidytus keliose vietose be jokio 
arba tik ant trečio nuošimčio, kuomet sutraukus juos į vieną vietą 
gali gauti 6% į metus padėdamas juos ant musų augštos rųšies 
Pirmų Morgičių, kurie duoda geriausią apsaugą žmogui.

Todėl patartina sutraukti visus savo pinigus j vieną vietą ir pasi
dėti juos ant 6% (nuošimčio) perkant muęų augštos rųšies Pirmus 
Morgičius ar bonus.

grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolų bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

Gyvename biznio šaly. Turimę 
daug visokių lietuviškų įstaigų, 
kuriose yra reikalingi lietuvių 
vaikai, mokanti lietuvių kalbos 
ir rašybos, kad galėtų tokias 
vietas užimti. Todėl mes\ priren
gėme tam tikrų skyrių lietuvių 
vaikus mokinti, kuris jau yra 
atdaras, kiekvienų vakarų nuo 6 
vai. iki 7 vai.

Tėvams, kuriems rupi vaikų 
gerbūvis turite supažindinti juos 
su lietuvių kalba bei rašyba.

J. P. OLEKAS, 
Mokyklos vedėjas.

Taipgi siunčiame pinigus Lietuvon ir į kitas šalis greičiausiu 
budu už labai žemas kainas; parduodame laivakortes; skolinartie pi
nigus; padarome daviernastis; parduodame namus, lotus, farmas, etc.

Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku.

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

ARŽUOLO MED
ŽIO KĖDĖS.

Su tikros skuros 
sėdynėms, dailiai 
paliruotos. Išpar- 
davimos po

$2.25

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

6% j Metus Be Jokio 
Pavojaus

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

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 turėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide- 
y snės šviesos pagamina mirksė-

LAMPOS
$30.00 verčios, iš 
Japoniško šilko šei- 
dai ir raudonmedžio 
baigimo pastatymas, 
pasirinkimas skiitin- 
gų madų po

$14.95

Gal jums reikalingi 
akiniai

' SEKLYČIOS
Pilnos mieros, tvirtai subudavo- 
ti, rankoms pališuoti, įvairiuo
se baigimose, didelis išsirinki-

mas po $11.95

JOHN J. SMETANA 
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvė*

Ant trečio augšto virš Platto ap
seko s, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dieno*.

pagal vėliausios madps — už negirdėtai numažintą kainą

Pinigai padėti- į
goti: Pirma yra po Valstijos Valdžios priežiūra, o antra po priežiū
ra Chicago “Clearing House A'sšociation”. Jei dar neturi musų ban
kinės knygutės tai tuojaus išsiimk ją padėdamas nors $1.00 į šią 
stiprią “Clearing House” Banką.

, Visi 4 šmo-

$99.00
pirkti atskirus šmotus.

4 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBA
RIO SETAS

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

Metropolitan State Banką

ŠIFORETAS
Tikro aržųolo medžio 
Golden baigimo, aprū
pinta su 4 pilnos mie
ros stalčiais. Parduo
dam už pu- 7R
sę kainos f U

Lietuvių Dentistas patar
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.

♦innn on c u i j Sfy’nifure,fttigs, Stovės,Pianos
1930-32 o. Halsted 5t. Phonographs, Paints,Hardvvare, 

near i9ih place an(| ęeneraj Household Gooįs

J. A. NAKROŠIS, Gen. Vedėjas

Company
Kampas 22o(& ir State Street

Telefonai: Calumet -'i,

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

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

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

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

NEPRALEISKITE NEPATĖMY- 
JŲ ŠIO BARGENO

7 šmotų valgomo kambario setas 
susidedantis iš apvalainio arba 42x 
54 pailginimo stalo, 6 krėslai su 
tikros skuros sėdynėmis. Visi wal- 
nut baigimo Queen Ann mados. Da
bar yra proga pirkti už pusę kai
nos, 7 šmotus už $67.50 

Galima pirkti atskirai.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

°c«t™ «onr DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

DRABUŽIAMS DĖŽĖS.
Tikro Cedar medžio, kurio kva
pas apsaugoja drabužius nuo 
kandžių. Vidutinės 
mieros po ...........

AUGŠČIAUSIOS' RŲŠIES SEKLYČIOS SETAS
Kurio romai yra artistiškai rankomis išpjaustyti, apdengtas su šilkiniu 
Mohair dviejose spalvose, visas springsų subudavojimas, sėdynės nugara ir 
apačia. Labai stambios išveizdos ir vėliausios mados, setas kuris visur par
siduoda po $600.00, Musų krautuvėse yra proga įgyti C12 A A Art
visus 3 šmotus už ................................ ........................

Sustabdo skausmus tuojau
Jus galite prašalinti galvos skaudėjimą, 

neuralgiją, reumatizmą, lumbago skausmuo, 
dantų skaudėjimą, neuritis, skaudamus 
muskulus, skaudėjimo nugaros tuojau. Ge
riausia dalykas kur jus galite vartoti, tai 
dėl sustyrusio sprando, peršalimo krutinės, 
prie nusibrėžimų ir išnirimų.

Dar trumpesniu laiku negu jus galite 
sau įsivaizdinti, tik paprastu trinimu tų 
vietų kur skauda, su puikiu Crinison Heat, 
tai senai išbandyta gyduolė. Laikykit triubelę 
Crimson liest jūsų namuųae visuomet. Jus 
nežinosite jų gerumą, kdl nevartosite jų. Be
veik kiekvieną dieną kas nors reikalauja jų 
Gausite kiekvienoj geroj aptiekoj. Klauskit 
artimiausio jūsų aptiekoriaus — jei jis ne
turi, rašykite tiesiai mums, įdėkit paprastą 
kainą, 75c ir didelė graži triubelė bus jums 
atsiųsta tuojaus The Alpen Co., 107, Publi- 
city Bldg., St. Louis, Mo.

LOVOS
Verčios iki $35.00, galima gau 
ti visokio dydžio skirtingos ma 
dos po

Aklu, Ausų, Nosies Gerkles
KLIŪTIS 

visokios rųšies gydžiau 
per 25 metus prie Sta- 

1 gatvės.
įįįlįį$^_ 1 Žvairas akis atitai- 

sau saugiai, tikrai, Ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus išimu 

rr* Prieblandos miego pa- 
galba; akinius pritai- 
8au už ’r daugiau.

Parašyk dykos kny- 
tžrįSvk gėlės.

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

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

2201 W. 22ndK
CHICAGO.

■ LLOYDS VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
9g Lietuvės motinos nepirkite kitur vaikams vežimėlių ir nemokėkite augštų kainų' už senoviškas. Matykite pir 
B-ma didžiausias eiles gražiausios išveizdos, įvairiausiose spalvose vežimėlius musų krautuvėse, kurie yra iš
■ dirbti per Amerikos garsiausią dirbtuvę Lloyd

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytie*, 
toin. 5Ū eent*

J lįsti n Kulis
Chicago, III.

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

Rakandų Išpardavimai
ii    imimbihii imi *!!■■■■■■ liftu

*

Abiejose Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Kainos Negirdėtai Žemos

Krautuves atdaros vak. iki 9 vai.

■ r~~■ ■s Dabar Tęsiasi Pavasarinis ■

5EVERA5

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. •

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Adrenalinu atgaivino gi 
musį negyvą laidyki

to darbo .prisidėjo • taipgi* Ame
rikos mokslininkas Abel. Vie
nas didžiausių to vaisto nuo
pelnų yra tas, jog jis sustipri
na širdies plakimą ir padidina 
kraujo spaudimą. Kuomet šir
dis beveik visai nustoja plakus, 
tai mažytės adrenalino dozos 
pakanka jos sustiprinimui ir 
paskatinimui dirbti.

APIPLĖŠĖ DRABUŽIŲ KRAU
TUVŲ. v. Pranešimai PRANEŠIMAI.

Išvogė moteriškų drabužių 
$5,000.

už

Pirmą kartą Chicagoje sėkmin
gai pavartota tas stebėtinas 
vaistas.

Konfiskavo $75,00 vertės 
• narkoty

Morris Ginsbcgro [drabužių 
krautuvė (21491/2 w. 22 d.) li
ko išplėšta. Viso moteriškų 
drabužių paimta už kokius $5,- 
000.

Joseph Levine pastebėjo 
kraiiTųint drabužius j automo
bilių. Jis tuoj pašaukė poli
ciją. 3et kol policija atvyko,

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

ar kviečia.

Laikraščiuose jau nekartą 
buvo pranešta, jog daktarams 
adrenalino pagalba pasisekę 
atgaivinti jau mirusius žmo
nes. Bet Chicagoje iki šiol 
buvo padaryta tik du bandy
mu — vienas bandymas buvo 
sėkmingas, o kitas ne.

P-iai L. R. Crautch (3855 
Wilcox av.) Robert Burna li
goninėje gimė negyvas kūdi
kis. Dr. B. F. Crautch, gimu
sio vaiko motinos švogeris, su
manė panaudoti adrenaliną. 
Jis įčirškė tą vaistą į kūdikio 
kūną ir pastarasis ėmė rodyti 
gyvybės ženklų.

Kelioms valandoms praėjus 
daktaras pranešė, jog kaip mo
tina, taip ir kūdikis atrodą ge
rai.

Adrenaliną surado ir paga
mino paskilbęs japonų chemi
kas Takamine, kuris praeitais 
metais numirė. Nemažai prie

Narkotai 
buvo

ir įvairus prietaisai 
paslėpti garaže.

IŠTRAUKĖ Iš EŽERO 
LAVONĄ. ..

PADĖKAVOJIMAS.

Dekavojam visiems gimi
nėms ir pažįstamiems dalyva
vusiems laidotuvėse.

Liekam nuliudyme tėvai
Barbora ir 
Izidorius 
Rumčikai, 
2302 West 23 St.

JONAS CHMELAUSKAS
Persiskyrė su šiuonvi pasauliu 
gegužio 11 dienoj, 1:45 po pietų 
1923 sulaukęs 60 metų amžiaus.

Paėjo iš Pakalniškių kaimo 
Naujamiesčio vai., Panevėžio 
apskričio. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Kazimierą, duk
teris Elena Carney ir Sadie 
Dumbrauskienę ir seseris, Domi
cėlę Tautkienę ir Oną Swanek. 
Laidotuvės atsibus gegužio 14 
d., 10 vai. ryte iš namų 6920 S. 
P^oria St. j Lietuviškas Tautiš
kas kapines. Laidotuves ves 
graborius S. P. Mažeika. Gi
minės, draugai ii* pažįstami bu
kit malonus dalyvauti laidotuvė
se. Pasiliekame nuliūdę

Moteris, Ditktevjs ir seserjs.

Ant atminties tos liūdnos die
nos 1 metų sukaktuvių, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu, My
kolas Andriulis gegužio 15 d., 
1922 m., 1:30 vai. po pietų su
laukęs 38 metus amžiaus. Buvo 
palaiduotas j šv. Kazimiero Ka
pines. Ant tos atminties atsi
bus pamaldos šv. Jurgio Bažny
čioj, 15 d. gegužio, 8:00 vai. ry
te. Visi giminės ir pažjstami 
prašomi širdingai dalyvauti pa
maldose. Ta nelaiminga sm<er- 
tis atėmė nuo musų mylimą vy
rą ir tėvelį, palikdamas nubu
dime Oną moterį, dukrelę ir sū
nų. Ilsėkis musų mylimas vy
re ir tėveli. Tegul tau būna 
lengva žemelė ilsėtis. Mes ta
vęs nebesulauksim, lauk musų 
ateinantį pas save.

Moteris ir Vaikai Andruliai.

Sheffield av. stoties policija 
garaže prie 631 Fullerton park- 
way surado visą sandėlį nar
kotų—kokaino, morfino, etc. 
Ten taipgi buvo surasta viso
kių prietaisų tų vaistų naudo
jimui. Apskaičiuojama, kad 
garaže buvo mažiausia $75,00 

arkotų. Suprantama, 
policijos buvo konfis-

liko su-

road li- 
lavo- 

Velionis buvęs maž- 
Jo

brangus.

Gerai pasirėdęs vyras 
rastas ežere. 

—. .
Prie 6259 Sreridan

ko ištrauktas iŠ ežero 
nos vyro, 
daug 45 mętų senumo, 
drabužiai esą labai
Vandenyje kūnas išbuvęs apie 
porą dienų.

Nuskenduolio kol kas dar 
v . niekas neatsišaukė,liko arsetuotas vienas 

kuris pasisakė esąs 
Policija mano,

visa tai 
kuota.

Be to 
žmogus,
W. B. Davis. 
kad Davis yra vyriausias agen
tas šnnigelninkų, kurie užsii
ma gabenimu narkotų iš Ka
nados.

Garsus inžinierius vesiąs 
požeminius kelius

John F. Stevens’ui siūloma 
Chicagos Municipalinės kom
panijos prezidento vieta.

Lietuvių Rateliuose
Kodėl turime remti p.

Visos tautos reimia savo pa
sižymėjusius žmones, tat ir 
mes privalome tai daryti.

Amerikoje mes palyginamai 
esame dar nauji gyventojai. 
Gal tcdel iki šiol ir nesuspėjo- 

T , i me išauginti paisižyn^ėjusių
John F. Stevens pagarsėjęs .moni prrfesijose. ’ Neturi. 

inž.mernis kuris buvo gen. me jnes taipgi nė stambių po- 
iiorge . toc laso page kurie pasižymėtų tarp

bimnkas laike kasimo Pana- kulturi , , amerikonų. 
mos kanalo, ves Chicagos- po- Be[ §lai (]abar { Chi 
zbminius kelius jeigu nuėsto a tcko BaJjra.
taryba_ priims Chicagos Mum-ličhls p<) jrmo koncerto 
Cipahnes Kompanijos planų. amerik ]a,ikraš6iai ]>riiskai.

Stcvens pareiSkęs savo su i- , BabravičilJ prie dWžiųjų 
kimų užimti vyriausiojo ;inzi- au]io dainininkų. Amcriko. 
nienaus vieta arba įeiti į ko-! „ . .x. . , ..v , . v . . nų akyse p. Babravičius labaimisijų is Penkių žmonių, ku- aukštai žinoma, tuo rie peržiūrės planusj įsunks h. y. lje
vietas keliams, etc. I v • 1*

Chicagoje proponuojama| •
pravesti požeminių Mų 50L, . _ 
mylių ilgio. Vienas kelias ei-|- „ i-. juos gerbia.sisąs po State gatve, kitas po . • 
Halsted, etc. Darbas užsitęs-L. .................

. v tis savo pasižymėjusiais pašau-
... TA ... . . Ilyje žmonėmis. P-as Babravi-Majcras Dever kol kas atsi-| , :i i .. ■ ♦ • i •. lems priklauso tam rinktiniusako reikšti savo nuomonę ar Lj bl|riuj mes

kompamjos siūlomas planas ivaIome bti Jr remli 
yra priimtinas, ar ne. Tu pia- Gegužės 18 d. p. 
nų pirma turėsiu gerai išna;Lius du(xla koncer‘t 
grmeti miesto inzimena., kol I Kj Tai iaus* 
bus gahma kas nors tikro pa- salg kur ”rastai

tauta turi savo 
jais didžiuojasi ir 
Tat ir mes lietu- 
gerbti ir didžiuo-

DOMININKO GRINARSKIO 
Kūnas perkeliamas į Jono Poš
kus lotą Lietuvių tautos ka
puose, subatoj Gegužio (May) 
12 dieną, 3 vai. po pietų. Pra
šom visus gimines ir pažįsta
mi s apsilankyti.

Už ką išnagradijimą apturėsi
te pagal justj prekę.

John Poškus.

Babravi- 
Orchestra 
Chicagoje 
pasirodo 

įžymiausi pasaulio artistai.
Babravičius — tai musų tau- 

Draugai paliuosavo plėšikę būti mums brangus. Mes jį - - - - - - -I gerbkime ir remkime ir parody- 
Į Sumušė policistą ir atėmė iš jolkime amerikonams, kad mes 

areštuotąjį plėšiką. I savo žmogų mokame tinkamai 
s-----------  I įvertinti.

Prie 53-čios ir Paulina vie-l Tad gegužio 18 d. visi Chi- 
nas žmogus nurodė policistui I cagos lietuviai eikime į p. Ba- 

Į Francis Carroll vyrą, kuris I bravičiaus koncertą ir pasiti- 
pnieš geliąs minutes buvot tą I kime jį, kaip pridera tai dary- 
žmogų apiplėšęs. Policistas Į ti kultūringiems lietuviams, 
tuoj suėmė nurodytąjį vyrą ir Į —D-ras A. J. Zimontas. 
pašaukė “patrolką”. Tuo tar-1 ■------------------
pu prie jųdViiejįų privažiavo I CHICAGOS UNIVERSITETAS 

I automobilius, iš kurio iššoko I SUSIDOMĖJO P. BABįRAVT- 
trys vyrai. Vienas jų smogei ČIUM.
policistui į galvą su tam tikru I „ ----------- -
įnagiu. IPoJI'ictistajS sugriuvo I Kai *kurie Chicagos 

j šaligatvyje. Sulaikytasai ir tie I teto profesoriai ir 
trys vyrai susėdo į automobi-1 yra labai susidomėję 
lių ir nuvažiavo. Po kiek lai- skilbusiu dainininku p. Babru
ko pribuvo ir policistų auto-1 vičium. Jie būtinai žada at- 
mobilius. Jie pasiėmė Carroll I vykti į jo koncertą geg. 18 d. 
ir ėmė ieškoti užpuolikų. Prie Į --------------- —
51 Place ir Halsted stovėjo 
automobilius. Policija bandė 
įeiti į Ryano saliuno, bet du- 
frys buvo uždarytos. Prisiėjo | P-lės Rakauskaitės koncertas, 
durys išlaužti. Saliune liko I Ryto Fine Arts Beeitai Hali 
suimta trys vyrai, kurie, spėri ant 10 aukšto įvyks paskutinis 
jama, ir buvo Carrollo užpuo-ĮP-iės Rakauskaitės koncertas, 
likai. Saluninkas Ryan paaiš
kino, jog jis norėjęs atidaryti 
duris, bet tie trys vyrai nelei
dę jam to padaryti.

Policistas Carroll liko nu
vežtas į kauntės ligoninę. Gal
voje jam esanti pramušta sky- ryto traukime visi į jos išleis- 
lė. tuvių koncertą.—X.

Kur parduodama biletai p. J. 
Babravičiaus koncertui.

Biletai busimam.* p. J. Babravičiaus 
koncertui Orchestra Hali, gegužės 18 
d., jau gatavi. Pasirūpinkite 
juos iš anksto šiose vietose:

Naujienos,
Universal State Bank,
Metropolitan Bank,
Naujienų Skyrius Town of 

1614 W. 46th St.
Naujienų Skyrius Bridgeporte, 3210 

So. Halsted St.
Draugas,
Elta Commerce Co.,
Orchestra Hali,
Tupikaitis Melody Pharmacy, 233 E. 

115 St.
Frank Rakas, Aptieka, 4828 W. 15 

St., Cicero, III,
S. Vilimavičius, Aptieka, 106^7 So. 

Michigan Avė.
• Lith. Sales Corporation, 3313 So. 
Halsted St.

J. Kulis Drug Store, 3259 South 
Halsted St.

P. Baltutis, 901 W. 33rd St.
Venta Drug Store, 4101 S. Fran- 

cisco Avė.

gauti

Lake,

Brighton Parp. — “Ateities Žiedo” 
vaikų draugijėlė renugia šeimynišką 
vakarėlį su koncertu sekmadienį, geg. 
12 d., 8 vai. vak., McKinley Park 
svetainėje (39 ir S. Westem Blvd.)

Tikėtai vakarėliui (bus taipgi va
karienė) galima gauti iškalno pas p-ią 
J. Yushkewitz, 4034 Archer Avė., iki 
ketvirtadienio vak. Tikėtai galima 
rezervuoti ir telfonu: Lafayette 4195. 
Nuo ketvirtadienio vak. tikėtai nebe- 
parsidavinės.

— Rengimo Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašelpos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polski svet., 1315 N. 
Ashland Avė. Yr;< daug svarbių rei
kalu. Malonėkite visi nariai atsilan
kyti. — Sekr. A. Lungevič.

RIŠTINES-IMTYNES Kl UŽBAIGIMUI

I

r-
:>•

P-les M. Rakauskaitės koncertas.
Tikietų koncertui galima gauti šio

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

tiečius.

Melrose Park. — Darbininkų Vaino
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome £io miestelio drau
gijų bedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Rūtos Teatr. D-stė No. 1 rengia pa
vasarinį pikniką sekmadienį, gegužės 
13 d., cernausko darže, Loyns, III.

— Valdyba.

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.

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

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

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia balių, kuris įvyks gegužės 12 
d., 7 vai. vak., W. Piekauskio svetai
nėj, 15709 S. Halsted St.

Visi harViečiai yra kviečiami atvyk
ti į balių, kur bus galima smagiai lai
kas praleisti. — Komitetas.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gegužio 13 d., 1 vai. 
po pietų, Mark White Square svet., 
29-tos ir So. Halsted gat. Visi na
riai ir narės, malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Raštininkas.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 14 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė.

Visi tėvąi malonėsite susirinkti pa
skirtu laiku. Bus daug svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Garfield Park L. V. ir M. Pašelpi- 
nis Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą geg. 13 d., John Engels sve
tainėj, 3720 W. Harrison St., 1-mą 
valandą po piet. Malonėsite visi į at- 
silahkyti.

Marijona Medalinskas, Rašt.
Namų S’avininkų susirinkimas. — 

Kviečiami Namų savininkai ant Town 
of Lake susirinkti į svetainę J. Lia
tuko, 4523 S., Wood St., gegužės 14 
d., 8 vai. vak. Turim labai svarbių 
reikalų apsvarstyti.

A. Kareiva, Pirm.
Antanas Bondžinski, Prot. Rašt.

176 Kuopa Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje laikys mėnesinį susirinki
mą gegužės 13 d., 2 valandą po pie
tų, Karolinos Kųkuraitienės svetainėj 
po numeriu 3059 W. 38-tos gat. Na
riai teiksitės atsilankyti laiku, nes 
yra svarbių reikalų.

J. A. Povilaitis, Rašt.

Cicero. — Lietuvos Mylėtojų Drau
gystė ‘laikys susirinkimą sekmadienį, 
geg. 13 d., 1 vai. po pietų, O. Tama- 
liunienės svet., 1447 S. 49th Avė.

Bus svarbių reikalų, tad visi nariai 
yra kviečiami atvykti.

Felix Strelčiunas, Pirm.
J. Karpus, Rašt.

L. S. S. 174 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 
13 d., 10 vai. ryto, 3950 So. Rackwėll 
St., V. Jašmonto name ant pirmo 
aukšto.

Visi nariai malonėsite atsilankyti. 
Turime daug svarbių reikalų. Taip- 
pat norintys tapti kuopos nariais, ne- 
sivėluokite. — Organizatorius.

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tą ligą.

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

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

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa-I

Spe- 
ir

teisingo pažinimo ligos. Tikras išty- 
į
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. C. 
cialis gydymas lytiškų ligų vyrų 

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

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija:

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

Tarpe “Strangler”
Ed. Lewis — pasaulinis čampijonas ir 

Renato Gardini — Italų čampijonas 
\ Atsibus

Utarnipko vakare, Gogužes-May 15,1923
COLISEUM, CHICAGO

Didelis programas kitų mažesnių ristikų bus šiarn-e vakare.
Tos ristynes, tarpe Lewis ir Gardoni nuspręs ant visados kuris iš 

jų. yra čampi jonas. /
Sąlygos tarpe ristikų yra sekamos: Lewis kiekvieną syki turi pa

kisti Gardini neduodamas progos jam tapti pasauliniu čampijonu.t
Ernest Sigfried, vokiečių geriausias atlotas, taipgi bus program-e 

su kitu didėliu ristikų.
Kainos įėjimo yra populiarčs

__________________ Abelni įžangos tikietai yra $1.00.

Gaukite Sųuare deal pirkdami jusy plumbingą 
tiesiai iš sąuare deal plumbing supply house

enemeliotos52 colių geležinės
R. H. Drain sinkos, priskaitant
2 geležines malevotas kojas, 
gembes ir strai- $26.00 
nerius, tik

Mes užlaikome pilną staką plumbingo ir apšildymo reikmenų 
labai prieinamomis kainomis.

4,//2 arba 5 pėdų geležinės ene- 
meliuotos vanos, priskaitant di
delės vertės N. P. su kranu ir 
china indeksu ir N. P. kombi
nuotas apsaugojimas, vandens 
peevirSio, $27.50

SQUARE DEAL PLBG. SUPPLY HOUSE
1723-31 So. State Str., Chicago, III.

Tel. Calumet 3230

LIETUVIAI PRAŠOMI ATSILANKYTI Į MUSįĮ 
\ KRAUTUVĘ

Kada turite reikalų atnaujinti savo namą, tai 
yra reikalinga visokios malevos dėl malevojimo ir 
popieros d opieravimo 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 žemesnes negu kitur. •

Golden and Petkus
1841 W. 63rd Street, 

CHICAGO, ILL.

Iš “Birutės”
Svies* ir pajiogą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi, 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chlcago

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutąras 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.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

%

universi- 
studentai 
musų pa-

Kaip žinoma, p-lc Rakauskai
te (kai kuriam laikui apleidžia 
Chicagą — išvažiuoja į Euro
pą. Tos priežasties delei chi- 
cagiečiams gal nebegredt teks 
išgirsti p-Ię Rakauskaitę. Tad



PARDAVIMUI
šeštadienis, Geg. 12, 162S itApjum paeito m.

ASMENĮ) IEŠKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ REIKIA DARBININKy REIKIA DABBININKĮĮ BEIKIA DABBININKĮĮ 1 PABDAV1MUI
PAJIEŠKAU Antano Metriki, paei

na iš Žadeikių kaimo, Andrijavo vals. 
Esu atvažiavęs iš Lietuvos, turiu la
bai svarbų pranešimą apie tamstų tė
vynę. Jis pats ar kas žinote praneš
kite 

EMILIJA KANČAITĖ
2621 Ogden Avė., Chicago, III.

IŠNUOMUOJAMA kambarys 
vienam asmeniui. Adresas: 6687 
S. Rockwell St., pusantro bloko 
už Westem Avė. J. J. Pilipaitis.

NORIU susipažinti su lietu
viu inteligentu profesionalu, aš 
esu mergina 18 m. amžiaus ir 
esu gerai pamokyta ir turiu 
gerų užsiėmimą. Atsišaukite 
laišku: 1739 S. Halsted St.

Box 250 Chicago, III.

IŠRANDUOJU RUIMĄ
. ............. .  ■ s ..........-

dėl dviejų vaikinų arba vieno. Šva
rus ruimas, šiltas vanduo dėl maudy
nes. Geistina butų, kad atsišauktų 
inteligentiški ir teisinai žmonSs. Ga
lite matyti po 6 kas dieną ir nedėlio
ję visą dieną.

J. H. WIŠNIEWSKIS
412 S. Sangoman St. • Apartment B 15 

Paklauskite dženltoriaus

MOTERŲ VYRŲ

Reikia

8:30 vai. ryto

MR. FORBES

DAŽYMO RAŠTINGŲ 
OPERATORIŲ

PORTERIŲ 

Atsišaukite
25 merginų

Nuo 14 iki 18 metų amžiaus 
Lengvam dirbtuvės darbui.

Balto brass ir aluminųm. 
tyrusių arba nepatyrusių.

Atsišaukite tuojau.
STEWART MFG. CORP.,

4535 Fullerton Avė.

Pa-

ir 
grosernė graži. Biznis išdirb
tas. Pigiai. Pusė arba visą, vie
ta visokių tautų apgyventa, Ly 
sas ant 3 met. 3 kamb. gyveni
mui. 1833 W. 22 St.

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

vargonai vi
si geri ir parduosiu už pirmą 
eisingą pasiūlymą. Kreipkitės 

vakarais 3524 So. Union Avė. 
Chicago, 1'11.
PARDAVIMUI — “

bučemę ir grosernę.
Atsišaukite pirm 7-tos va- 

andos vakare.
1731 South Union Avė.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU gyvenimo draugės, nuo 

20 iki 40 metų amžiaus. Aš esu 37 
metų vaikinas, vidutinio ūgio ir no
rintis vidutiniškai gyventi. Platesnių 
žinių suteiksiu kiekvienai laišku.

J. DANTAS, 
Pocatello, Idaho.

ANT RENDOS kambaris, mes tu
rime 2 kambarius, garu šildomi, elek
tros šviesa, ant kampo smagi 
vieta. Medžiais apsodyta, 
maudynės, visi patogumai, kaip kas 
nori sų valgiu ar be valgio. Kam rei
kalingi galite atsišaukti. J. M. 10730 
So. Wentworth Avė.

NACHMAN CO.
2241 So. Halsted St.

Į beizementą

BOSTONJ3TORE

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės 25 metų iki 40 metų senu
mo, gali būti ir su viena mergaite, aš 
esą našlys, turiu 2 vaiku 9 ir 5 metų 
senumo. Aš turiu 32 metu amžiaus, 
turiu gerą darbą ir gerai uždirbu. 
Merginos“ tikėjimo nedaro man skir
tumo kokių pažiūrų butų. Laiškų 
kreipdamos prisiųskite ir savo 
veikslą. t .

Atsakymą duosiu kiekvienai.
M. J. GRICIUS, 

" • - ,.834 w: 33 St., 
Chicago, III.

ANT RENDOS kambarys, 
prie mažds šeimynos, su visais 
parankulmais dėl Vienos ypa- 
tos. Kreipkitės |šiuo antrašu, 
(ant pirmo auklto). \ 

4002 Brighton Place.

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

26 North Franklin St.

REIKIA VYRŲ —
Darbas prie popieros stako. 

Nuolat darbas garantuojamas. 
Gera alga.
1. Atsišaukite tuojau pasirengę 
darban. Samdymo Dept.
CiUNEO HENNEBERRY CO.

451 W. 22-nd St.

PARDAVIMUI groserio 
krautuvė, geroj vietoje. Biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai. 
Kreipkitės:-/

4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuvė. Visos mašinos yra 
gerame stovyje; 15 metų bizni? yra 
šdirbtas. Renda labai pigi $12.50. 

Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

1607 Garfield Blvd.

pa-

KAMBARIS rendai šviesus su vi
sais parankamais antros lubos fron
tas. Vienam ar dviem vaikinam, ve
dusiai porai ar merginom®.

Kreipkitės nuo 6 vakarais ir šven
tadieniais. *

1504 W. 20th St.

REIKIA merginų nuo 16 iki 
18 metų amžiaus, abelnam na
mų darbui ir pridabojimo vai
ko.

• 1742 W. 47 St.

LANGŲ PLOVĖJŲ

Patyrusių

Atsišaukite

8:30 vai. ryto

MR. FORBES

Į beizementą

REIKIA DARBININK
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ REIKIA
Karų plovėjų, $35 į savaitę. JKar- 

pentėrių, 65-70c. į valandą. Inžinie
rių, 75c. į vai. Pečkurių ir pagelbi- 
ninkų, 55-65c. į vai. Janitorių, $25 į 
savaitę. Darbininkų, 50-55c.»į vai. 
Mašinistų, 70-75c. j vai. Karų me
chanikų, $30 j savaitę. Prie punch 
ir gręžimo presų 60c. į vai. Sargų, 
$25-30 į savaitę.

REIKALINGAS bučerys. 
Gerai pažįstantis savo amatą. 
Gera vieta geram žmogui; gera 
alga, valgis ir kambarys.

3200 So. Loiwe Avė.

PARSIDUODA kendžių gro- 
»erio Storas. Geras biznis, gali
ma padaryti gerus pinigus. Par 
davimo priežastis turiu du bi
znius. 1971 Canalport Avė.

PARDAVIMUI lentos ir plytos, pi- * 
giai. Wrecking Morris & Co. Car 
Shops 

NATIONAL WRECKING CO.
40th St. & Ashland 
Phone Yards 3800 
Klauskit karšapio 

arba < <z
Stewart 3230 , ■ . J

REIKIA —
Vyrų dirbtuvės darbininkų 
Atsišaukite:

American Spirai Pipe Works
14 St. and 48-th Avė.

PARDAVIMUI šaučiaus ma
šinos, mažai vartotos. Gerame 
stovyje, atrodo kaip naujos. 
Parduosiu pigiai, nes man ne
reikalingos. 1337 So. 52 Avė. 
Cicero, III.

PAJIĖ$KAU vaikino apsivedimui 
be skirtumo tikėjimo. Aš esu našlė, 
vidurinio amžiaus ir turiu savo nuo
savybę. Malonėkit prisiųsti paveik
slą —■ gražinsiu/ h

Atsišaukite
1739 So. Halsted St.

Box 250 ' b

REIKIA merginų lengvam ir šva
riam dirbtuvės darbui. Turi kalbėti 
angliškai. Valandos 7:30 iki 5:15. 
Subatoje puse dienos. $17.50 j savai
tę pradžiai.

ROLL PAPER CO., 
5535 W. 65 St.

Imkit 63 gat. karą iki Central Avė. 
ir eikite 3 blokus į pietus.

BOSTON STORE
REIKIA bučerio, ar jauno 

vyro kas nori mokytis už 
čerį. Gera motęstis.

Z. and S. Co.
729 West 18-th St.

bu-

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
ne jaunesnio už mane. Aš esu našlė, 
37 metų amžiaus. Gyvenanti Lietu
voje ir turiu savo nuosavybę. Neju
dinamą turtą. Galima susirašyti su 
jos sesere. '

1739 So. Halst ed St., 
Box 250.

MOTERŲ REIKIA .
Indų plovėjų, $16-18 į savaitę. I 

dirbtuvę merginų, $15-16 i savaitę. Ja- 
nitorkų, trumpos valandos, 50c i vai. 
Moterų hotelio darbui, $45-50 i mė
nesi, kambarys ir valgis. ,

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BURBAU, 

4193 So. Halsted St.

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui. Geros valandos, gera al
ga. Patyrimo nereikia. Ateikite pa
sirengusios darban.

Atsišaukite
CHICAGO CASE MFG. CO., 

213 N. Morgan St.

Reikia -
Darbininkų j dirbtuvę, trakė

nų ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štukų,, 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis,
sirengę darban. x

ACME STEEL GOODS CO1., 
2840 Archer Avė.

Ateikite pa-

REIKALINGAS vidui malio- 
votojas ir papierųotojus. Dar
bas ant ilgai. Atsišaukite grei
tai. P. A. Mažeika, 1377 
E. 57 St. Tel. Midway 0862

JIESKO PARTNERIU

REIKALINGA MOTERIS, KURI 
galėtų prižiūrėti namus, gali būt su 
vaiku arba senutė. Kas link mokes
čio pasitarsim. Atsišaukite greitai. An
tros lubos iš užpakalio.

MRS. BAGDONIENĖ, 
171 Ii Newberry Avę., « 

Chicago, III.

REIKALINGAS apisenys 
žmogus garadžiuje. Būt gerai, 
kad turėtų patyrimą.

Irving Park Garage 
4027-33 N. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučęrųė ir(, groser- 
nė visokių tautų apgyvento] ' vietoj. 
Biznis išdirbtas per 20 Jmetų. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju į Lietu
vą. Kartu parduodu ir fornišius. 
Turiu parduoti į 2 didnas. Khina 
$1,400. ■

2956 So. Union Avė.
------- .............--------------------į--------------- -

PARSIDUODA bučęrilė ir groserne 
kuri yra verti $2700, aš esu priver
ktas pardudti už $1800. Iš priežas
ties, turiu papirkęs bizniavę namą. 
Kol dar raštai nėra suvaikščioję turiu 
parduoti tą bizniavę namą ar 
čemę ir grosern. Namas randi 
bizniavos gatvės.

šitokia proga nepraleiskit, n 
pirmas tas laimės. Ir prašoi 
nešti savo draugams.

Atsišaukit
JOSEPH K. SIMINAS 

3500 S’. Union Avė./

>a 
si

S

bu- 
ant

kas 
pra-

—----- - ■ - -....... " ...—■ ■—-t
<0 t

BUČERNĖ ir groserne parsiduoda 
geroj biznio vietoj. Senas ir išdfrp- 
tas biznis kur galima daryti gėrį gy
venimą. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Kreipkitės į ,, ■

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

_____________
PARDAVIMUI saliunas su 

visais barais, gera vieta, pąr- 
diiosiu pigiai iš priežasties ap
leidimo miestą. Atsišaukite.

1908 Canalport Avė. 
_______________________ - / , j

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

PARDAVIMUI saliutas geroj 
vietoj, lysa£ 3 metams. Geisti
ną bųtų-greĮtąi parduoti. Prieža
stis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1632 W. 46th St.,
Tel. Bou'levard 0192

REIKIA DARBININKU
PAJIEŠKAU partnerką mer

giną ar našlę į Ruuning, Hou- 
se Pelningas biznis. Jos. Ada
ms 111 N. Sheldon St., Chica- 
go, III. Phone Haym’kt. 5223

MOTERŲ
REIKIA 2 ^patyrusių, moterų 

sortavimui skudurų ir vieną dau 
giau prie beilinimo. Gera alga. 
INDUSTRIAL JUNK YARDS

4501 So. State St.

MEIKIA MERGINŲ DAR- 
BUI į press ruimą prie vynio
jimo sviesto. Atsišaukite: 
BEATRIČE CREAMERY CO.

1520 Šo Šlatt St.

REIKIA vyrų prie darbo į geležies 
atkarpų jardą, nuolat darbas. Mo
kame $5.00 į dieną pradžiai.

Atsišaukite’
IROŲUOIS STEEL & IRON CO. 

4620 W. Roosevelt Rd.
v

■< / *

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA MAIDS
STOGDENGYSTĖ Į lavatory

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
t rokų patarnavimas Chicago  j ir dpie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagąj. Tik patyrę unijos 
darbininkai sarhdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO:, 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114..
— •" —-- --------------------------- - - - - - - . . —-

Atsišaukite

REIKIA merglinų operavimui 
spėka varginų mašinų moder
niškoj skrybėlių ir kepurių dir 
btuvėje. Puiki pradžiai alga 
kol mokinasi. Geras amatas ir 
nuolat darbas užtikrintas. At
sišaukite, Liederman Bros., 
Soboroff Co., 2432 McLean 
Avė., netoli Armitage ir Wes- 
tern Avė.

REIKIA darbininktį, darbas dieninis 
arba naktinis, su dieninio darbo užmo
kesčiu ir bonusai. Atsišaukite l 
superitendento.

A. M. CASTLE & CO., 
1300 N. Branch St., 
netoli Divišion St.

REIKIA —
vyrų. Nuolat vidui darbas, 

50c. į balandą. Atsišaukite.
E. i F, jHouighten' and Co.

3534 Sluedds Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne. 
noriu parduoti greitu laiku. Esu ne
vedęs, perdaug darbo. Biznis geras, 
visokių tautų apgyventa. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite, persitikrin- 
sit.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas ant Bridge- 
porto su 5 kambariais pragyvenimui 
iš užpakalio ir ant 2 flioro hotelis su 
7 ruimais su fornišiais. Lysas ant 3 
metų. Parduodam. visą saliuną arba , 
pusę dėl nesutikimo partnerių.

936 W. 33 St.

prie

8:30 ryto

MR. FORBES

ISRENOAVOJIMUI Į beizementą

REIKIA merginų dešrų suvar
stytoj ų. Gera mokestis.

Atsišaukite:
GUGGENHEIM BROS.,

46th St. & Packers Avė.
Union Stock Yards

REIKIA —
KALVIŲ PRIE 

AUTOMOBILŲ i 
CHARLES LONG & BROS CO.

2736 Armitage Avė

REIKALINGI AGENTAI.
Visuose miestuose po visą Suvieny

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

AMERICAN EAGLE GARMENT 
COMPANY,

339 W. Broadway, So. Boston, Mass.
..................................................... ............   {„..M

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, tarpe svetimtaučių ir graži au
tomobilius mašina. Kas nori gali 
pirkti saliuną ir mašiną, o kas nori 
gali pirkti po vieną, katrą nori. At
sišaukit greitai, parduosiu pigiai. Ne
praleiskit progos. 5206 Wentworth 
Avė., Chicago, III. Klauskit Frank.

PARDAVIMUI keptuvė geroj vie
toj, naująm name. Biznis geras ir 
išdirbtas per keletą metų. Parduo
dam- visą Mznparba pusę. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

Box 26,

REIKIA darbininkų į gele
žies atkarpų jardą, nuolat dar
bas, gera mokestis.

JAGOB LANSKY,
37-th St., ir Homan Avė.

REIKALINGAS piekorius 
prie baltos ir juodos duonos. 
Taipgi ir kuris moka keksus 
kepti. Atsišaukite greitai.

1400 So. 48 Ct., Cicero, III.

EXTRA
Pardavimui dviejų krėslų barzdas

kuty kla; 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

PARDAVIMUI groserne, de- 
likatesen, vaisių, Ice Crcamo. 
Labai geroje apielinkėje. Pigi 
renda.

5318 So. Ashland Avė.

PASIRANDAVOJA 6 ruimų 
flatas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografistą.

3315 So. Halsted St

BOSTON STORE
REIKIA DARBINlNKįl

PASIRENDAVOJA labai pasabni 
vieta dėl aptiekos. Ištaisau velug 
reikalavimo, arba atsišaukite regis
truotas aptiekorius pasirodavoti, kaip 
galima atidaryti aptieką.

C. ZUBE,
12022 So. Halsted St.

RENDON KRAUTUVE, gero
je apielinkėje, dėl grosernės ar
ba bučernės.

6002 Peoria St.
Tel. Englevvood 9005. *

REIKALINGOS paltyi’usiots 
jj^rda vejos, pastovus darbas, 
Hera užmokestis. Atsišaukite 
tuoj aus. Sterns Dept. Store 

3442 So. Halsted St.
——<---------- - —i*................................. r
REIKIA merginų ir moterų 

lengvam dirbtuvės darbui. Kai 
kurių reikia prie dalies laiko. 
Valandos prieš piet 7:45 iki 12 
Po piet 12:30 iki 5 vakarę, 
šviesi, švari dirbtuvė. Geros 
algos.
Friedlander-Brady Knitting 

Mills. —511 So. Green St.

VYRŲ
MOLDERIŲ dėl malleable ir 

grey geležies fandrę, nuolat dar
bas, gera alga. Atsišaukite. 
Employment 
Malleable Iron Co.,

1760 Diversey Parkway

REIKIA —
Langų plovėjų. z 

CHICAGO WINDOW
CLEANING CO., 

62 W. Washington St.

REIKALINGAS barberis ge
rai patyręs asvo amate, dar
bas ant visados. Gera mokestis 
Atsilšaukite (sekančiu antrašu: 
3825 Archer Avė. Phone Lafa- 
yette 6809.

Office. Illinois

REIKIA —
darbininkų, 45c iki 52c į 

valandą. Atsišaukite į muilo 
dirbtuvę,

1319 W. 32-nd Place

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

39 W. Adams St.

REIKIA VYRŲ bekernes 
darbui. Atedlkite pasirengę 
darban nedėlios rytą.

GORDON BAKING 
5324 Federal St.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA —
moterų, gera alga, nuolat dąr 

bas, darbas press ruimy.
The Glidden Nut Butter Co.

2670 Elston Avė.

REIKIA —
AUTOMOB1LŲ

MALEVOTOJŲ
CHARLES LONG & BROS CO

2625 Mihvaukee Avez

PAJIEŠKAU kambario vie
nam vaikinui su valgiu Brigh- 
ton Parko apielinkėje. Atsišau
kite laišku į Naujienų Brigh- 
ton Park Skyrių. 4138 Ar
cher Avė. Box 8 
---- j---------------------------------- -

REIKALINGA 4 kamb. flatas 
apie Brighton Park apielinkę. 
Turi būti elektra, maudynės ir 
visas įtaisymas. Nebrangesni, 
kaip $30. Atsišaukite: Kantaus- 
kas, 2917 W. 38th St., 2 augšto.

/

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui, kaip tai prie esemblinimo, 
pakavimo ir sortavimo ir punch pre
so. Atsišaukite j samdymo dept.

Klauskit Mr. Carter.
AMERICAN FLYER MFG. CO. 

2225 S. Halsted St.

REIKIA merginų vyniojimai 
sviesto. Atsišaukite

Blue Valley Greamery Co.,
700 So. Clinton St.,

Mr. Nash, Superitendentas .

Roikifl —
Darbininkų j dirbtuvę, trakė

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

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

Riverdale, III.

REIKIA jaunų vyrų senesnių 
kaip 16 metų amžiaus dėl išpil
dymo orderių, ajga kaip darbui 
nuo gabalo. Proga išmokti hard- 
ware biznio. Del vietų kaipo ap- 
kainuotojams, skundų ir išlygin- 
tojų, assistentų prįe pardavinė
tojų — salesmenų. Atsišaukite 
į samdymo departmentą.

HIBBARD, SPENCER 
BARTLETT CO., 

State & So. Water St.

REIKIA DARBININKŲ Į LIE
TUVIŲ LIUOSYBĖS VALGY
KLĄ. Reikalingas veiteris ant 
dienų ir mergina arba jauųa 
moteris. Darbas vakarais nuo 
6 valandų iki 12 vai. vakaro. 
Taipgi reikalinga apysenis 
žmogus sąlygos geros.

Atsišaukite:

_PARDAVIMUI groserne ’ir bučer
ne, taipgi Pento ir geležies krautuvė 
atskiroj vietoj arba gali rendavoti, tu
ri būti parduota pigiai ir greitai, nes 
savininkas išvažiuoja ant farmos. At
sišaukit

6309 Archer Avė., 
Tel. Republic 2487

/extra BARGENAS
Bučernė ir groserne ant maino; 

biznis gerai išdirbtas. Savininkas 
turi du bizniu, negali užžiurėti. Kas 
turite namą galit gauti gerą biztiį, 
pasiskubinkite. Atsišaukite
B. JASUDES IR M. ABROMOVICZ 

2015 So.ĮRobey St.

ELETRIŠKOS' SKALBIMUI 
MAŠINOS

Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visi bargenai

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE, INC.,

Room 407-8, 144 So. Wabash Avė.
Phone Randolph 4209

PARSIDUODA saliunas, biz
nis gera sena išdirbta ir pel
ninga. Parduodu nes turiu du 
biznius.

424 W. 31-st St.

PARDAVIMUI krekių išve
žiosimo biznis, su 2 trokais. 
Biznis daromas nuolat pieti
nėj daly miesto. Paaukuosiu 
už pinigus. 6307 S. Ashland 
Avė. Republic 3297

PARSIDUODA saliunas vi
sas ar pusė. Priežastis pardavi
mo turiu kitą biznį. Biznis se
nas ir geras.

936 14-th St.

T'

4915 W. 14-th St. Cicero,
>

ių.

PAiRDAVIMUI bučernė' ir 
Lietuvių ir rusųgroserne.

apielinikėj ,
' PETER BOGZEVICH i

1012 West 14-th St.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj ir visokių tautų ap- 
gyventoj. Pigi renda. Pardavi
mo priežastis ipatyrsite ant 
vietos. 2463 W. Roosevelt Rd. 
Tel. West 6630.

REIKIA —
SELESMENO
ALGA IĘ NUOŠIMČIAI

1 ATSKMJKHte: v ' ’■
2310 Belmont Avė.

REIKIA mūrininkų prielmų- 
rinimo arkų, alga $1.60 į/ va
landą. Atsišaukite Wrigley 
Bldg., Michigan Blvd. and IU- 
ver, National Fire Proofing 
Co. Tel. Victory 8820.

PARSIDUODA saliunas vie
nas iš geriausių ir geroj vietoj, 
kur yra daromas geras biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui groserne ant mažo namo. 
Lysas yra ant metų. Priežastis 
pardaviiįio liga. Alex Vaičiulis, 
3233 So. Halsted St. Tel. Yards 
4691.

REIKIA jauno vyro prie sukirpimo 
skrybėlių ir kepurių dirbtuvę. Puiki 
pradžiai alga, nuolat darbas. Atsi
šaukite, Liederman Bros., Soboroff 
Co., 2432 Mc Lean Avė., netoli Ar
mitage ir Western Avė.

VYRŲ senesnių kaip 20 metų j stock 
ruimį ir pakavimo darbo. Pastovus 
darbas ir gera proga pasisiekimui, mo
kestis kaip nuo štukų darbui, bonu- 
sai ir dividendai. •

Atsišaukite:
HIBBARD, SPENCER BARTLETT 

COMPANY, 
State & South Water St.

PARDAVIMUI dtate groserne ir 
bučernė. Gražioj vietoj, geras biznis 
su visokiais patogumais. Parduosiu 
pusę arba visą. Vienąs mano part- 
herys išvažiuoja į kitą miestą. Kreip
kitės tuoj.
10701 So. State. St., Roseland-Chicago 

Pulman 4699

PARDAVIMUI saliunas su 
barais. Biznis išdirbtas. Yra 5 
kambariai dėl gyvenimo. Prie
žastį patirsite ant vietos.

158 Kensjngton Avė.
Kensington, III.

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

Atsišaukit
2829 So. Union Avė.

Tel. Yards k07Š6

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



NAUJIENOS, CMcago, UI šeštadienis, Geg. 12, 1923

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, senas ir geras biznis 
I>er daug metų išdirbtas. Par
siduoda automobiliuąį Hudson. 
Visas gerame stoVy ir viską 
parduosiu už pigią kainą. Krei
pkitės 939 W. 33-rd St.

PARDAVIMUI groseris. Ge
ras biznis, tirštai apgyventa 
lietuviais. Mainysiu ant namo, 
arba loto. Priežastis atsisaky
mo nuo biznio — moteris nes
veika. Kreipkitės: 4523 So. Ho- 
nore St.

PARDAVIMUI seni) ir naujų ra
kandų krautuvė ir express biznis su 2 
trekais. Trokas kainavo 6 mėnesiai 
atgal $3000, dabar parduosiu už 
$1,500. Kontraktuotų darbų turiu 
apie už $200 j mėnesį. Taip kad ga
lima* apie $700 Į mėnesį biznio da
ryti. Parduosiu cash ar ant lengvų 
išmokėjimų. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės
3227 So. Halsted St., 

Tel. Yards 3408

GERIAUSIA PROGA DĖL BIZNIO. 
Pigiai parsiduoda bučernė ir groser
nė, Brighton Paike, arti lietuviškos 
bažnyčios. Išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo patirsite ant vie
tos. Galima pirkti su namu arba vie
ną biznį. Atsišaukite pas: Ber. A. Jo
vaišas, 4405 So. Fairfield Avė., Tele- 
phone Lafayette 5948.

PARSIDUODA saliunas, labai ge
roje vietoje. Visokių tautų apgyven
toje, rusų, lenkų, lietuvių 
Priežastis pardavimo, turiu 
niu, ir noriu vieną parduoti, 
tės antrašu:

K. A. S.
828 W. 14th St.

ir t. t. 
du biz- 

Kreipki- 
1

PARDAVIMUI saliunas 
su barais listas ant 3 metų. 
Pigi renda. Ruimai dėl gyveni 
m o, airių apgyventa. Priežas
tis pardavimo einu į kitą biznį. 
Kreipkitės 444 W. 29 St.

PARDAVIMUI 1-McCary, 5 
skylių sviestui baksas, taipgi vie
nas Royal 2 hoper kavos mali
mui ir kaunteris.

Kreipkitės:
3157 S. Wallace St.

PARDAVIMUI seimas pily
se arba visas. Geras biznis ir 
svetimtaučių apgyventa.

Kreipkitės:
3317 South Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas pu
se ar visas. Geroj vietoj ir se
nas biznis.

Kreipkitės:
3204 South Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, vokiečių ir anglų ap 
gyventoj, listas ant 3 metų, 
renda 45.00 į mėn. 4 kamb. 
užpakaly dėl gyvenimo. Atsi
šaukite 2101—W. 13 St.

PARDAVIMUI saliunas arba galiū
no rakandai (fikčiures) geroj vietoj 
kur galima gerai biznį daryti. Sa
vininkas turi kitą biznį. Parduosiu 
pigiai. »

2 lubos frontas
3152 So. Wallace St.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu

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

1922 So. Kedzie Avė......

-PAiRSI 
rakandai 
ant sykio.

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

PARDAVIMUI 4 kamb. ra
kandai. Parlor setas pianai pe
čiai, lovos ir visi daiktai ran
dasi gerame stovyj. Parduosiu 
už pigią kainą. Kreipkitės 2 
lubos frontas 3146 S. Wallace 
Str.

........................................,..... Į! — I-Iir—

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Stuts automobilius 

už repairing ir storeges ekspensus. 
Tai yra negirdėta proga, pigiai nu
pirkti gerą automobilių.

Kreipkitės į garadžių
J, PAWLOWICZ 

3222 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Oakland tou- 

ring karas, puikiame mecha
niškame padėjime, išrodo ir 
bėga kaip naujas, 5 geri cord 
tajerai, bamperis, ratams rak
tas ir kiti extra dalykai. Kaina 
tik $300. Turi būti pamatytas, 
kad įvertinus jį

Room 538
608 So Dearborn St.

Phone Harrison 4600

PARDUOSIU taxi cab Elcar 
1921 su myteriu. Gatavas va
žiuoti arba mainysiu ant tou- 
ring gero, ne džiunko.

1637 N. Wood St.

Automobilius ant pardavimo 
Nash touring, modelio 1921, 
penkių sėdynių; geros išlygos 
ir pigiai parduosiu.

3130 Harrison St.

$250 nuperka 4 pasažierių, 
sport model automobilių, ge
rame stovyje. Atsišaukite va
karais.

3154 So. Wallace St. 2 lubos

PARDAVIMUI motorcikle 
£xcelsecoar model 1919. Gera
me stovyje. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite vakarais W. Melus 
3142 W. 42-nd PI. 2-ros lubos

PARDAVIMUI Cadilloc pasa- 
žierinis 5 sėdynių automobilius. 
Visas kaip naujas. Parduosiu už 
$250 arba mainysiu ant mažes
nio — Fordo. Matykite vakare 
po 5 valandai. 2423 W. 46th St.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Buick 6 cil. D. 45. Gerai dirba, ge
ri tajerai; parduosiu pigiai. Kam rei
kalingas atsišaukite subatos vakare, 
arba nedėlioj per dieną.

C. BAGDON,
4516 So. Fairfield Avė. 

Antros lubos.

NAMAI-ZEME
ATVAŽIUOKITE Į FORDO MIESTĄ 

NEDĖLIOJ PO PIETŲ

Paimkite State St. 119 karą, iš
lipkite Kensingtone prie 115 St., ir 
eikite į pakalnę iki Illinois Central 
stoties. Paimkite South Shore elek
trinį karą iki Ford miesto, 6 mylios 
važiavimo nuo Kensingtono. Jei no
rite, kad aš jumis susitikčiau Ken
singtone, telefonuokite subatoje po 
pietų ar vakare de( susitarimo, Pull
man 5401. Jus pamatysite tąn ne
paprastų dalykų; jus pamatysite di
džiausią Fordo karų dirbtuvę, kurią 
atidarys už 6 mėnesių ir samdys 
tūkstančius darbininkų, mokės dideles 
algas. Jus rasite čia daug žmonių 
kurie praturtėjo beveik į vieną naktį 
pirkdami ir parduodami žemę. Ten 
yra tik 1000 lotų visame distrikte, 
kurie yra tinkami dėl biznių. Pirm 
oficialinio paskelbimo, jau apie 400 
lotų parduota, į sekamas 3 savaites, 
likusieji 600 lotų bus išparduota. At
važiuokite, aš jumis sutiksiu prie rau
dono ofiso Fordo miesto subdivizijoj.

PETER ZABELLO,
10900 Michigan Avė., autorizuotas lie
tuvis agenas. Phone Pullman 5401

NAMAI ŽEMĖ
Pardavimui. Pasiūlomas geriausis 

pirkinys biznio prapertės, 2 augštų 
mūrinis bildingas, 3 krautuvės ir 3 
flatai, kampas Rabey ir 21 St. Ge
ros įplaukos. Pamąstykite ateity ka
da Robey St. bus praplatinta. Parsi
duoda iš nriežasties turėjimo kito 
biznio, $6,000 pinigais ar daugiau, kai
na $15,800. v 'r-

Pardavimui 2 augštų frame moder
niškas, 2-4, beveik naujas namas, 
Winchester prie 50 St. Kaina $4,450 
tik. S. G. Tuponich, 1344 W. 18th St., 
prie Blue Island Avė.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė ir grosernė 

(kai kam bus aukso mainos). Dide
lis stakas, geriausi įrengimai, naujos 
vogos, biznio daroma į savaitę $550, 
geras lysas, pigi renda. Faktiškai jus 
galite padvigubinti savo pinigusį Ran
dasi prie Halsted j šiaurę nuo 18 St. 
Apleidžiu miestą, parduosiu už $2,450. 
S. G. Tuponich, 1344 W. 18 St., prie 
Blue Island Avė.

PARDAVIMUI Namas ant švie
žio oro, 4 kambarių septynių 
pėdų aukščio beismentas 4 lotai 4 
obelįs garadžius 2 dideli porčiai, 7 
minutes ligi karų nueiti.

Dideli Porčiai. Kaina $3500, 7 mi
nutės iki karui nueiti. Kreipkitės 

11328 Troy Avė.

DIDELIS BARGENAS ANT 
South Side, 4 pagyvenimų nau
jas muro namas, labai gražiai 
įrengtas, pagal naujausios ma
dos. Del platesnių žinių telefo- 
nuokite savininkui:

Lafayette 1970.

PARSIDUODA dviejų aukštų ir 
beizmentas mūrinis namas. Storas ir 
užpakali pagyvenimui ruimai, 3 pa
gyvenimai viršui. Didžiausioj Lietu
vių kolionijoj ir biznio centre. Parsi
duoda už prieinamą kainą. Atsišaukit 
prie savininko: 3251 So. Halsted St., 
Chicago, III.

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
MAINYMUI farma ant Chicagos 

propertės bile kokioje apielinkėje 160 
akrų su gyvuliais, padarais ir gerais 
budinkais. Farma yra Va mylios nuo 
miesto Lynden stoties Wis., priežas
tis apleidimo tos farmos, savininkas 
nusilaužė koją ir nebegali daugiau 
dirbti ant farmos, tai dėlto ir tą far
mą ątiduoda beveik už dyką. Del pla
tesniu žinių keripkitės į, Mildos Real 
Estate Kompaniją, 751 W. 31 St. 
Klauskite K. J. Fillipovich.

Parsiduoda Real Estate ofisas ii* lai
vakorčių Siutimo Biuras, parduos pi
giai už pirmą teisingą pasiūlymą, nes 
savininkas eina kitan biznin. Del pla
tesnių žinių kreipkitės j Milda Real 
Estate Co., 751 W. 31st St. Klaus
kite K. J. Fillipovich.

Parsiduoda 3 aukštų bizniavus mu
ro namas, 5 flatai ir Storas dėl 2 au
tomobilių muro garadžius ir greta 
namo tuščias lotas, geroje biznio apie
linkėje, tą namų parduoda labai .pi
giai. Kaina tiktai $17,000. Del pla
tesnių žinių kreipkitės j Milda Real 
Estate Co., 751 W. 31 St. Klauskite 
K. J. Fillipovich.

Reikalinga patyrusių Real Estate 4 
agentų, didelis pelnas tokiom ypa- 
tom, taipgi reikalingas vienas pusi
ninkas prisidėti prie biznio pageidau
jama, kad butų maždaug gabus biz
nyje ir reikia turėti nuosavą automo
bilių. Del platesnių žinių keripkitės 
i Milda Real Estate Co., 751 W. 31 St. 
klauskite K. J. Fillipovich.

KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosemes, automobilius ir kitokius 
iznius. Jeigu turit kokį namą iš

mokėję, galiu tamstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučernės, 

grosemės, automobilius mainau ant 
namų. Dai* kas ieškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

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

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

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

BEVEIK PUSDYKIAI
Parsiduoda 2jų aukštų, 2 namai, 

vienas mūrinis kitas medinis, namai 
randasi geram padėjime, gražioj lie
tuvių apielinkėj, ir gerą nuošimtį ne
ša, savininkas parduos už $14,500 kad 
ir pigiau, arba bainys ant mažo na
muko, loto, farmos, bučernės, Dry 
Goods štoro, arba kitokio biznio, atsi
šaukit tuoj, nes namai turi būt par
duoti arba išmainyti j trumpą laiką, 
kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARDUOSIU arba mainysiu gerą 
faunų 120 akrų, 65 dirbamos, likusi 
gera ganykla ir gražus miškas. Der
linga žeme ir geri budinkai. Viso
kios mašinos, taip yra ir kuliama 
mašina. Ant leikos krašto, kur žie
mą ir vasarą gali žvejoti. 17 karvių, 
3 geri arkliai, 14 kiaulių. Savinin
kas gyvena .14 metų ant tos faunos. 
Skolos neturi. Priežastis pardavimo, 
senatvė. Del platesnių žinių keripki
tės 3122 So. Halsted’ St., Chicago, 111. 
Klauskit Anton Bružas.

80 akrų, 40 dirbama, likusi ganyk
la su mišku, žemė visa juodžemis, 
geri budinkai ir visos mašinos; 5 kar
vės, 2 geri arkliai, 3 kiaulės. Tikrai 
puiki vieta. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant namo. Priežastis par
davimo — vyro mirtis. Del plates
nių žinių kriepkitės prie Anton Bru
žas, 3122 So. Halsted St., Chicago, III. 
Tel. Boulevard 0948 po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI pigiai lotas 117x133 
kampinis 5 kambarių namas su beis- 
mantu, karštu vandeniu šildomas, 
kaina 3800, duosiu $2000 morgičio ir 
$1800 ant lengvų išmokėjimų. Atsi
šaukite

6309 Archer Avė., 
Tel. Republic 2487
WEST PULLMAN

Pardavimui labai apdabintas savi
ninko namas už numažintą kainą. Jo
kios priežasties nėra. Taipgi turiu 
vieną akrą žemės Harvey, III, Tai iš- 
teisybės pigu. Kam reikalinga, tas 
laimės, S. Markūnas, 654 W. 120 St., 
Tąfephone Pullman 2856.

PARDAVIMUI 4 flatų me
dinis namas, 2 flatai po 4 rui
mus, 2 flatai po 3 ruimus; ga- 
sas, elektra, rendos $60.00 į 
mėnesį. Kaina $4,300.00. Savi
ninkas 1 flat frontas.

717 W. 21st St.

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pagyve- 
jafimų medinis namas. Rendos neša 
$50.00 į mėnesį. Namas visas gera
me stovyj.

Kreipkitės j -savininką, 2 lubos 
frontas.
________4237 So. Wells St.________

• BARGENAS

Naujas 2 flatų mūrinis namas, ran
dasi Marųuette Manor, 6-6 kambarių, 
sun parlor, lotas 37x125 pėdų, 2 karų 
garadžius, viskas įrengta ir apmokė, 
ta. Kaina $13,500, $6,000 įmokėti.

2 flatų frame, 5-5 kambarių, sun 
parlor, plytų pamatu, įrengta ir ap
mokėta, elektra, gasas, vanos, naujas 
plumbingas. Kaina greitam parda
vimui $4,000, pusę pinigų įmokėti, ki
tus ant morgičio. |

J. N. ZEWERT,
, 4400 So. Kedzie Avė.

i/.:, j ;

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda farrha ant mainymo 

ant lotų ar namų, 360 akrų geros 
žemės 160 dirbamos, kita ganykla ir 
f ražus miškas. Kaina $4,700, cash 

700, ■liKusius po $100 į metus.
55 akrai, geriausi budinkai, maši

nos, gyvuliai, žemė juodžemis. Kaina 
$3000, cash $1000.

40 akrų# budinkai, mašinos, gyvu
liai geri, 12 akrų sodno, žemė gera, 
visa dirbama. Kaina $2000, cash $50Q.

Kreipkitės pas mane, gausite far
mą kokios reikalausit.

6 vai. vakare ii* nedeldieniais, arba 
laišku.

W. KAZLAUSKASTS. 
2047 W. 28rd St., Chicag^ III.

2 aukštas, frontas.

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

ŪKININKŲ ATYDAI.
Pats ūkininkas busi Chica- 

goj iš didžiosios Lietuvos ūki
ninkų kolonijos; čia ūkės yra 
labai nupigintos taip kaip nie
kas nebuvo girdėjęs, malonė
kite visi atsilankyti ar kreiptis 
lališku, gaus’itie teisingą patar
navimą. 5 ūkės ant mainymo, 
ant miestų namų, jis pats 
bus iki 17 gegužes Chicagoj. 
ŪKININKAS, 2047 W. 23 St., 
2 lubos iš fronto.

BARGENAS Brighton Parke, mū
rinis namas 2 pagyvenimai po 6 kam
barius, elektra, maudynės ir gasas, ci- 
mentuoas beizementas. Parsiduoda 
tik už $10,000.

Farmal40 akerių Michigano Val
stijoj. Su visais budinkais, gyvuliais 
ir visomis mašinomis. Parsiduoda už 
$9,000, galima mainyti ant namo bile 
kur. Atsišaukite
B. JASUDES IR M. ABRAMOVICZE 

2015 So. Robey St., 
Chichgb, III.

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

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

Savininkas
Room 304

10 N. Clark St.

AR TURI 3 TŪKSTANČIUS

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

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

BARGENAS 3125 S. UNION AVĖ.
2 flatų mūrinis naujas namas, po 

6 kambarius, visi įtaisymai, 4 auto
mobilių mūrinis garadžius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo ar loto.

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

PERKAM, PARDUODAM 
ir mainom namus, farmas ir visokius 
biznius. 1

C. P. SUROMSKIS
3346 S./Halšted St., 
Tel. Boulevard 9641

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

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5-6 kambariai, elektra, maudynės, bei
zementas. Parduosiu už $7,500. Ran
dasi ant 48 Ct., Cicero.

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

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

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

\

, v. i 2 pagyvenimų mūrinis namas
Parsiduoda 2-jų aukotų muro na- kambariai, viskas įtaisyta pagal 

mas, po 4 kambarius, namo Paranku- Į Gausios mados su extra lotu. i 
mai vėliausios mados, garadžius 2 duosiu už $14 30o, 50 Avė. Cicero, 
mašinoms, savininkas parduos uz 
$8,500 arba pigiau, turėdami $3000, 4 pagyvenimai, mūrinis namas, 3 po
kad ir mažiau galėsit nupirkt, ]iku- 4 kambarius 1-5 kambariai, lotas 50x 
sius kaip renda, nepraleiskite to bar- 125 pėdų. Parduosiu už $13,000, 48 
geno, nes bargenas ne visados pasi- Ct., Cicero.
taiko, reikale kreipkitės pas I

, ; Mes turime, vtaipgi labai, gerų me-
FRANK G. LUCAS, dinių namų Cicero j ir apielinkėje.

4116 Archer Avė., A
;/ ■ { ’ Atsišaukite

Phone Lafayette 5107 .«««■« < ii , *_______ _______ ■ _________________ Į 4922 So. Ashland Avė.,
Klauskit J. Petraitis

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

što- 
4-6 

beizemante. 
Muri- 

48

5-6 
ve- 

Par-

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba- _ 
rių frame namas, prie 6114 So. Kil- į 
darė Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $3.950, tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais. Pąmatykit savininką.

Room 304,
10 N. Clark St.

PARSIDUODA gražiausia kampas 
ant Bridgeporto, 3258 Emerald Avė. 
su 2 flatų mediniu namu po 5 kamba
rius ir tinkamas visuokiam bizniui. 
Antras naujas mūrinis namas 72-10- 
12 So. Carpenter St. 4 flatai po 4 
kambarius. Rendos $150 j mėnesį. 
Namas ant 2 lotų. Kaina $16,000. 
Kreipkitės pas savininką.

: 3258 Emerald Avė.

PAGAL musų naują koloni
zacijos planą, su mažai pinigų, 
kilus bei nuošimčių, jus galite 
pirkti 12% įplaukų farmą, su 
nauju namu. Atsišaukite arba 

! rašykite. J. L. Wells, 22 W. 
Monroe St., Chicago, III. (

PARDAVIMUI du lotai, vienoje 
vietoje. Geroje vietoje, tinkanti biz
niui, prie Westem Avė. ir 44 gatvės. 
Parduosiu pigiai, i

MARTINAS SULA, 
4716 So. Marshfield Avė. 
Phone Boulevard 2422

Parsiduoda 8 kambarių naujas 
medinis namukas apačioj, 5 viršui 
3 gyvena 2 šeimynos ant Archer 
Avė. I^ito prie 64-tos Avė. Labai 
parankus dėl gyvenimo ir dėl mažo 
biznio 2 automobiliams garadžius 
įvažiavimas iš gatvės; elektra van
duo, surop. Bute parduotas už tiek, 
kiek bus galiifwgauti.

Taipgi 2 lotai 1 Archer Avė. 31x- 
125 ir 1 blokas nuo Archer Avė. 
kampinis 67x125 parduodama už 
pusę vertės. Galima priimti ir kokį 
biznį mainais. Apgyventa daug lie
tuviais.

M. K. PAULAITIS
6444 Archer Av. Tel. Prospect 1070

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų gro- 
serio biznis, garadžius 2 karų, 
Rendos neša 100. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. 5752 S. Racine Av 
Tefl. Wentwirth 7363

PAIOAVIMUI 4 kamb. na
mas ir % akro žemės. Didelis 
bargenas, 5242 S. Rutherford 
Avė., (68 Avė.), 2 blokai į 
šiaurę nuo Ar?clier Avė.

Geo. Naburg.
»*■ 1 1        -   >   

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas. Gera vieta saliu- 
nui arba aptiedkai. Randasi 
P^iet-vakarinQj daly miesto. 
Šaukite Lafayette 5370

PARDAVIMUI 2 augštų, 4 
flatų narnas, geras biznio kam
pas, netoli 55 St. ir Racine Av. 
Puikus investmentas, šaukite 

Boulevard 6245

PARDAVIMUI modemiškas 5 kam
barių bungalovv, kaip naujas, elektra, 
3 blokai nuo Chicago limit, Green- 
wood Park, didelis lotas, $700 įmo
kėti, po $30 į mėnesį, lietuvių kolo
nijoj.

M. DONNELLEY,
5652 Princeton Avė. ,

■'Įi—

WEST PULLMANE vienas iš di
džiausių pigumų, 2 krautuvės, 2 pa
gyvenimai, daržinė dėl 3 automobilių, 
rendos neša $168.00 į mėnesį, kaina 
susitaikysime ant pirmo pasiūlymo.

S, MARKŪNAS, 
654 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių mainyti ir par

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
kurie norite turėti gerą ūkį.

P. A. Mažeika
1377 E. 57th St., Chicago, III.

VAŽIUOJU LIETUVON, delei to 
parsiduoda didelis namas 7442-50 Ar
cher Avė. 5 Storai ir 6 flatai, lotas 
100x200 pėdų, rendos $270 per mėn. 
Parsiduoda už $25,000. $5,000 cash, 
arba priimu mažesnį namą ar lotus. 
Taipgi parduodu muro namą, Storas 
ir grosernė ir 7 kamb. gyvenimui vi
si įtaisai: ledo mašina, didelis beiz- 
mentas, didelis feed Storas šalip, di
delės barnės, lotas 120x125, puikiau
sia vieta ant Archer Avė,, $13,000. 
Apyvarta apie $125 į dieną, Taipgi 
parduosiu lotą 31st ir Halsted St., 
$1,500 cash.

M. MORKUS, Savininkas 
7044 Archer Avė.

GREITAI IR PIGIAI. Parduodam 
arba mainom biznis namas, naujas 
mūrinis su 7 ruimais pagyvenimui. 
74 pėdų ilgio, skiepas cementuotas. 
Elektriką, vana, gasas ir garadžius 
dėl 4 automobilių. Viskas pagal nau
jos mados. Savininkas: P. G., 2350 
So. Leavitt St., Tel. Canal 6792.

Kas turite $12,000, tai 
nereikia šapoj dirbti iš 
to namo nupirkę galėsit 

pragyvetni.
Greitu laiku turi būt parduotas pi

giai 6 flatų mūrinis bildingas, 10 me
ti} senumo, prie pat Jackson Parko ir 
67 bulvaro, puikiausia vieta Chicagoj. 
Geriausia transportacija, 3 blokai nuo 
eleveitorio, pusė bloko nuo strytkarių 
ir pusė bloko nuo parko. Taipat arti 
visokios krautuvės. Namas yra at
skirai nuo kitų bildingų, pastatytas 
ant 2 lotų. 2 flatai po 6 ir 6 kamba
rius, 4 flatai po 5 ir 5 kambarius. 
Flatai tiksijabar visi naujai ištaisjrtK 
Geriausios išdirbystės viduj, pagal šios 
mados. Beizmentas po visu bildingų; 
garu šildoma; garadžius 1 mašinai; 
rendos neša apie $500 į mėnesį. Visi 
rendauninkai garantuoti ant visų me
tų. Dabar visus lysus atnaujino; kai
na tik $32,500. Įmokėti reikia $12,000, 
o kitus savininkas paliks morgičius 
be jokių iškaščių ir ant lengvų išlygų. 
Tai išrokuokit viską kiek jums per 
metus pinigų kišenėj paliks. Tai kas 
manot tokį namą pirkt, tai atsiveškit 
depozitą, bo tas bargenas ilgai ne
bus; kas nupirks tas pelnys kelis tūk
stančius, bo ant ateinančių metų dar 
namai bus brangesni.

Kreipkitės pas

GERA PROGA
Parsiduoda 2 auk. muro namas ran

dasi prie 2 karų linijos arti transfer 
kampo — 8 metų senas — Storas ir 
3 flatai — 4-4 ir 5 kamb., elektra, 
vanos ir gasas, cimentuotas skiepas 
po visu namu, renda $1,200, kaina 
$10,500, įmokėjimas $3,000.

SOUTH SIDE BARGENAS
Parsiduoda kampinis 3 auk. muro 

namas, 6 fletų — 3 po 6 ir 3 po 7 
kamb., aržuoliniai trimingai ir grin
dys, su garu (steam) apšildoma, lo
tas 50x125 — ir gale loto dar mažas 
namelis — metinė renda $5,400, kaina 
$25,000 su įmokėjimu $10,000.

Gera proga nupirkti kampinį biz
nio namą — 79tos ir Emerald Avė. 2 
auk. — 3 Storai ir 6 flatai 4 po 4 ir 
2 po 5 kam., su garu (steam) apšil
domi, aržuoliniai trimingai ir grindis, 
ir viskas su naujausiais įtaisymais. 
Namas vertas $75,000 parduos už 
$50,000, renda $5,880 su įmokėjimu 
$20,000. |

AUBURN PARK REALTY CO.
Mickeviče

7925 S. Halsted St.
Tel. Vincennes 7400

! JJ. JOJMON

.JEI JUS TURITE $1,000 
iki $2,000 pinigais, aš turiu 
bargeną, 5 kambarių frame 
builgalmv.

Del greito pirkimo atsišau
kite

šiuo adresu:

7153 Diversey Avė.
808 W. 33 PI., tarti Halsted St. 

Tel. Boulevard 1550

EXTRA BARGENAS
Pardavimui namas labai pigiai 

2 augštų, su visais moderniškais 
įtaisymais, po 6 kambarius. Pir
mas augštas, karštu vandeniu 
apšildomas. Aržuolu baig
tas, akmeninis frontas ci- 
mentuotas skiepas, garadžius 1 
mašinai. Morgičius $4,500, įmo- 
kėt reigalinga $4,000. Kaina $11- 
OOO. P. švelnis, 1443 N. Paulina 
St. Armitage 6411.

EXTRA DARGANAS, mūri
nis namas 5 ir 6 kambariai, 
karštu vandeniu šildoma. Ren
dos neša 120 į mėnesį. Parduo
siu pigiai. Irgi turi pardavimui 
pirmo morgičio $6,400. Par
duosiu pigiai. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos. Krei
pkitės pas sav. 4358 S. Cali for
ma Avė. 2 lubos prieky J. P.

WEST PULLMANAS
Tai yra vienas iš puikiausių gyveni
mų, tyras oras, darbai nuolatiniai, 
praguyenimas normališkas, tukstan- 
čiaį/lietuvių gyvena linksmai ir lai
mingai. Svetimtaučiai veržiasi į ki
tas dalis miesto, lieka tuščių namų 
pardavimui ir pigiai.' S. Markūnas. 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856.

MAINYMUI
4 flatų naujas, puikus, muro namas 

su naujos mados'. įrengimais. Mainy
siu ant neperdidelės fanuos, pilnai 
įrengtos ir išmokėtos. Taipgi turiu 
ir daugiau namų mainymui.

6 FLATAI
Augštos rųšies puikus muro namas, 

arti Washington Park. Renda $4,600 
metams. Kaina tiktai $22,000, nes sa
vininkui reikalingi pinigai. Įmokėti 
reikia tik apie $5,000, norintis gerai 
pelnyti pasiskubinkite.

S. SLONKSNIS 
3401 S. Halsted St. Tel. Yards 2242

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na 
mas, 6252 So. Honore St., 6-5-5-f 
kambarių, geros rendos, 2 karų ga 
radžius.

RICHARD KEĄRNEY & CO., 
932 W. o4 PI. 

Tel. Blvd. 6245

PARDAVIMUI labai pigiai 
prapertė, mūrinis namas, 7 
flatai po 4 'kambarius, su vi
sais įrengimais, kaina $12,500 

Soldan, 1236 S. Wood St., 
3 floras, frontas.

Farmos turi būt greit 
parduotos

Musų didžiausioj lietuvii. 
kolonijoj už pusę kainos negu 
jos vertos; 40 akrų, gera že
mė, budinkai, gyvuliai; užsėf 
laukai, $2000, įmokėti $500 
360 akrų, 160 akrų dirbamos 
200 akrų miškų. Miškas šian 
dien vertas $2500 Jr parduodu 
už $4600. Įmokėti $600, o li
kusią sumą per 40 metų išmo
kėti; 582 akrų geros žemės; ge
ri budinkai, gyvu9įiaj, padar
gai. Viskas už $10,000. Įmokė
ti $5000. Klauskit:

P. D. Andrekus,
Pentwater, Mich., Box 107

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 
St., Telephone Prospect 1364.

MOKYKLOS

BARGENAS. Muro 5 fletai ir sa
liunas ant S. Halsted 2x5, 3x4. Elek
triką, gasas, toiletai. Rendos per 
metus apie $2000, kaina $15,000, įneš
ti $7000 aiv mažiau.

2908 W. 38 PĮ. frame 3 fetų ir sto
ge, rendos neša į metus $1,548, mor- 
gičįo $3,250,j mokame kas mėnuo po 
$50, kaina $5650 ar pigiau.'

Farma prie Kenki, 57 mylios nuo 
Chicagos labai derlingos žemeės 80 
akrų, 70 akrų dirbamos, 11 karvių, 3 
arkliai, kitų gyvulių, paukščių ir visos 
mašinos, parduosime už $11,500 arba 
mainysim.' ant namo 2 ar 3 fletų Chi
cago je.

Vyrų ir moterų drapanų Krautuvė 
ant krosingo, mainysime ant namo 3, 
6 arba ir 12 fletų. Priežastis parda
vimo pas mus sužinosite, i

Kreipkitės:
R. N. BARSIS,

3122 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 0948

VALENTINES DRESSMAKING 
. COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą divėjimuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuoldt klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininką.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OP MOTORINO 

1567 W. Madison St.
BARGENAS tuščių lo*ty. Ke

letas lotų turi būti parduota 
šią savaitę, pinigais ar išmo
kėjimais, kad užbaigus reika
lus. Randasi pusė bloko nuo 
Marąuett Parko prie Fairfield 
Avė., netoli 71 St., arti šv. Ka-: 
jzimiero bažnyčios,
bus ten nedėlioj po 10 valandai 
ryto.

Frank A. Mulhollang Co. 
6243 So. iWestcrn Avė.

Atstovas

Leveskio 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 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

*


