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Stambulinskis 
užmuštas

Mūšiai tebesiaučia
I I 1 ..................... .. 1

Ir Cecho-Slovakija grumo 
ja Bulgarijai

Italija įspėja Jugo Slaviją
Bulgarijos ex-premieras 
Stambulinskis užmuštas

Stambulinskis liko užmuštas 
kada jį valdžios kareiviai 
jau buvo suėmę ir gabeno į 
Sofiją.

SOFIJA, birž. 15. — Buvęs 
Bulgarijos premieras Stambu- 
ilnskis liko užmuštas jam 
“bandant pabėgti”.

Pereitų šeštadienį jo valdžia 
liko nuversta ir vieton jos su
daryta koalicinė valdžia, ku
rion įėjo visos opozicijos par
tijos, išėmus komunistus. Pa
jutęs tai, Stambulinskis pabė
go į centralinės Bulgarijos kal
nus; kad pasislėpus, jis nusi
skutę usus ir permrėdė j * ar
mijos šoferį.

Didžiuma jo sekėjų jį ap
leido ir su juo buvo tik ketu
ri draugai, kada jis atvyko į 
Pirdot. Besivejantys naujosios 
valdžios kareiviai užklupo juos 
Pirdote ir keturi jo draugai 
liko suimti, o pačiam Stambu- 
linskiui pasisekė pabėgti į mi
šką. Tečiaus jis neįstengė iš
trukti nuo jješjpmčių jį dide
lių spėkų ir jis ketvirtadieny 
tapo pagautas Molavi kaime, 
netoli Slavo vice.

. Pusiau oficialinis praneši
mas sako, kad jis tapo užmu
štas kada būrys ginkluotų val
stiečių užpuolė automobilių, 
kuriuo jis važiavo per Slavo- 
vice. Tas pranešimas sako, kad 
jis tapo kareivių suimtas Go- 
lak kaime 7 vai. ryte ketvir
tadieny. Jis pranešė koman
duoto j ui, kad jis nori pasi
duoti. Jį automobiliu atgaben
ta į Tatar Bazarčik, kur mi
nia bandžiusi jį nulinčiuoti.

Kad išvengus sumišimų, 
Stambulinskis vėl tapęs išga
bentas ir važiuojant per Sla- 
vovice kaimą būrys ginkluotų 
valstiicčjų įpuolė auitoimoibilių. 

Tuojaus tapo įsakyta jį areš
tuoti ir atgabenti į Sofiją po 
stipria sargyba. Valstiečiams 
besivejant ir šaudamt į auto

pardavimui 
automobiliy?

Gal kas iš tamstų turite var
totų automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 

Atiduosit už prieinamų) kai
nų.
Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

mobilių, Stambulinskis ir ta
pęs nušautas.

Opozicija tvirtina, kad Stam- 
buUnsjkffs kėsinosi nuversti 
nuo sosto karalių Borisą ir 
pats karalium pasiskelbti. Jis 
butų vadinęsis karalius Alek
sandras II iš Slavovice. Jis bu
vęs pasišaukęs karalių į Sla
ve vice jis liepęs karaliui pa
sirašyti apie tai dekretą. Ka
ralius gi paprašęs laiko pagal
voti ir tuo laiku ir liko su
tarta padaryti sukilimą ir ban
dyti Stambulinskio valdžią nu
versti.

Laike karo Stambulinskis 
karui priešinosi ir už tą liko 
nuteistas visam amžiui kalėji- 
man. Kalėjime būdamas jis 
parašęs ar 18 knygų ir taip
jau išdirbęs pienus šalies val
dymui, kuriuos jis klabar ir 
vykinęs. Iš kalėjimo jis liko 
paliuosuotas po mūšių paliau
bos. Stambulinskis paeina iš 
neturtingų valstiečių.

Smarkys mūšiai Bulgarijoj 
tebesiaučia

Sukilę valstiečiai valdo visą 
šiaurinę Bulgariją.

VIENNA, birž. 15. — Smar
kus mūšiai tarp valstiečių ir 
valdžios kariuomenės Bulgari
joje tebesiaučia. Sužeistieji at
vyksta į Sofiją iš šiaurės ir 
rytų. Valstiečių kova darosi 
vis smarkesnė.

Valstiečiai taisosi apkasus, 
pirmuosius ties šumla, antruo
sius ties Filipopolis, trečius 
ties Badomiru, o ketvirtus ties 
Fernik, kur yra vienatinės Bul
garijos anglių kasyklos. Valstie 
čiaį smarkiai kaujasi su val
džios kariuomene Fernike. 
Komunistų sukilimas Grafove 
tapo kariuomenes numalšin
tas.

“Sofija turi būti sunaikin
ta”, sako Stambulinskis savo 
atsišaukime, kurį paskleista 
šiaurinėj Bulgarijoj. “Tai 
miestas vamplirų, kurie geria 
valstiečių kraują. Mes nepa
liksime nė vieno akmens.”

Kadangi Jugo Siavija labai 
priešinasi naująjai Bulgarijos 
valdžiai, tai ji veikiausia pa
siųs savo kariuomenę net jei
gu Stambulinskis ir liktų su
muštas. Tai reikštų ilgą oku
paciją.

Jugo Slavijos kabinetas nu
tarė pasiųsti naująjai Bulga
rijos valdžiai aštrų protestą 
prieš laužymą sutarties, ypač 
prieš koncentravimą kariuo
menės. Prie to protesto prisi
dės Čechijos ir Rumunijos am
basadoriai Sofijoje.

Visi Belgrado laikraščiai 
reikalauja karinės intervenci
jos.

Mūšiai prie Sofijos.

ATHENAI, birž. 15. — Iš 
Sofijos pranešama, kad arti

lerijos mušis siaučia už 35 my
lių nuo Sofijos, o civilinis ka
ras siaučia įvairiose Bulgari
jos dalyse. Slavovice susirėmė 
Stambv|liinskidi (ištikimi (karei
viai su naujosios valdžios ka
reiviais. Viena iš valdžios šal
tinių paeinanti žinia sako, 
kad valdžios kareiviai laiko 
veik visus miestus, kuomet 
15,000 valstiečių If/ikosli FHev- 
nos apygardoj. Gautomis ži
niomis, smarkus mūšiai siau
čia keliuose miestuose. Val
stiečiai gi ginkluojasi ir spie
čiasi į karinius būrius visoje 
Bulgarijoje.

Naujoji valdžia deda di
džiausių pastangų, kad daugiau 
kareivių sumobilizavus kovai 
su valstiečiais.

Cechija grūmoja Bulgarijai
čechija stovi už paskelbimą 

karo Bulgarijai.

VIENNA, birž. 15. — Čecho- 
Slovakijos valdžia pasiuntė no
tą Jugo Slavijai, kad mažoji 
ententė turi stengtis išlaikyti 
taikos sutartis ir turi sustab
dyti, nežiūrint kiek tas nė kai
nuotų, Bulgarijos mobilizaci
ją, nors ji butų daroma tik 
dėl civilinio karo.

čechijos valdžia, kaip talki
ninkė, telegrafavo pilną leidi
mą paskelbti karą Bulgarijai, 
jei bus reikalas, ir užimti va
karinę Bulgarijos dalį. Jei rei
kalas, pati Praga yra prisiren
gusi griebtis Jkaninių priemo
nių.

Italija įspėja JugoSlaviją - - - - -  \
Reikalauja sustabdyti mobili-* 

zaciją.

RYMAS, birž. 15. — Italijos 
valdžia pranešusi Jugo Slavi
jai, kad ji nepakęs visuotinos 
Jugo Slavijos armijos mobili
zacijos, nors ji butų daroma 
dėl padėties Bulgarijoje. Ži
nios apie Jugo Slavijos mobi
lizaciją pagimdė didelį susi
domėjimą Ryme.

Bulgarijos valdžia visur 
laimi

Bet Balkanų šalys nėra .jai 
prielankios.

Paryžius,birž. 15. — Ne
žiūrint pranešimų apie Sofijos 
blokadą ir mušius arti Rumu
nijos rubežiaus, išrodo, kad 
naujoji Bulgarijos valdžia vi
sur laimi ir jos vargai >. eina 
prie užbaigos.
Bulgarijos legacijos ir ambasa 

dos veik visur pasiliko ištiki
mos nuverstajai Stambulins
kio valdžiai. Jos sako, kad 
Stambulinskio valdžia atsto
vauja 6,000,000 valstiečių, kuo
met naujoji valdžia atstovauja 
tik 600,000 buržuazų ir inte
ligentų;

Balkanų šalys irgi yra prie
lankesnės Stambulinskiui, o ne 
naująjai valdžiai. Jugo Slavi
jos diplomatai prisipažįsta, 
kad jie. yra susidomėję padėti
mi ir jų šalis siunčia kariuo
menę apsaugojimui ^avo ru- 
bežių.

DVI MOTERYS ŽUVO 
GIRIŲ GAISRE.

ŲUEBEC, birž. 15. — Du 
miesteliai, Sully ir Les Etroits, 
Teiniscoauta paviete, liko su
naikinti girių gaisro, kuris vis 
dar plečiasi. Tame gaisre žu
vo mažiausia dvi moterys.

Prancūzai giriasi pa
smaugsiąVokietiją

Jie okupuodami Ruhr pagrie
bę Vokietiją už gerklės ir 
smaugs ją iki ji pasiduos.

PARYŽIUS, birė. 15. —Teks
tas Anglijos .paklausimo Fran- 
cijai apie tai kaip ji supranta 
“pasyvį priešinimąsi” ir kitais 
kontribucijos klausimais, nėra 
skelbiamas, bet Matin sako, 
kad paklausimas nededa jokių 
pastabų ir nepadaro Anglijos 
valdžios nusistatymo.

Nota, pasak laikraščių, esan
ti draugiška ir reikalauja pla
tesnių ^pasiaiškinimų apie 
okupaciją, kaip franciai su
pranta “sustabdymą pasyvio 
priešinimosi” ir kokių gvaran- 
tijų Franci ja reikalauja užtik
rinimui Vokietijos užmokėji
mo kontribucijos.

Francijos atsakymas, kurį 
premieras Poincare buvo pada
vęs ir Belgijai, jau tapo pa
siųstas Londonan. iJLe Matin 
sako, kad lengva yra nuspręs
ti kokis yra Francijos atsaky
mas. Laikraštis priduria, kad 
butų gerai, jei Anglija prisi
dėtų prie užbaigimo pasyvio 
priešinimosi Ruhr distrikte, 
bet Francija jau pasiekusi to
kį laipsnį, kur tokia pagelba 
nėra Franci jai būtinai reika
linga.

“Vokietija yra laikoma už 
gerklės,” šaukia laikraštis. 
Jos mirties kriokimas jau gir
dėtis. Jokia spėka pasauly ne
gali sustabdyti to (smaugimo. 
Vokietija turt pasiduoti, ar žū
ti.”

Esą valanda pasidavimo ar 
susmukimo stiek 'ateisianti 
ir be Anglijo^ pagelbos, ir 
daug greičiau, negu kad Ang
lija mano, tvirtina tas laikraš
tis.

Rusija džiaugiasi susitai
kymu su Anglija

-......................- i- - r \

MASKVA, birž. 15. — Čia 
skaitoma, Kad Anglijos užsie
nio reikalų ininisterio Curzo- 
no atsakymas\į Rusijos notą 
pašalina Visas y^ajlimybes nu
traukimo ryšių siu Rusija.

Rusija džiaugiasi, kad šis 
krizis praėjo ir taipjau, kad 
yra galimybės susitaikinti ir 
susiartinti su Japonija.

THEUNIS PASILIKS BEIr 
GUOS PREMJERU.

BRIUSOEUS, jUirž. 15. - 
Karalius Albertas šiandie pa
sišaukė premierą Theuiiis, ku
rio kabinetas vakar rezignavo 
ir pavedė jam sudaryti naują 
ministeriją.

Atstovų butas šiandie veik 
vienbalsiai priėmė užsienio rei
kalų ministerijos biudžetą. 
Skaitoma, kad rodo, jog ka
bineto rezignacija neįvyko dė
lei Ruhr politikos. Atstovų bu
tas po to užsidarė iki birže
lio 26 d.

PINIGU KURSAS
Vakar birželio 15 d., užsienio pi

nigą ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banką buvo skaitoma Amerikai ptoJk 
Kais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ___  $4.63
Austrijos 100 kronų_________ H c
Belgijos 100 markių ............... $5.48
Danijos 100 markių.................$18.07
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ..........   $6.35
Italijos 100 litų ....................... $4.65

i Lietuvos 100 Litų..---- ..---------$10,00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų........... $16.64
Olandų 100 guldėnų ........... $39.20
šveicarų 100 markių ........... $17.98
Švedijos 100 kronų ............... $26.54
Vokietijos 100 markių

Išrinkoarbitracijos tarybą
Darbininkai pasirinko buvusį 

prokurorą Hoyne.

CHICAGO. — Arbitracijos 
taryba, kuri spręs apie gatve- 
kar.ių ir elevatorių darbininkų 
.reikalavimą pakelti algą po 10c 
į valandą, jau tapo vakar iš
rinkta.

Taryba susidės iš trijų na
rių. Neutralinį, kuris 'atsto
vaus “publiką”, išrinko ma- 
yoras Dever. Tuo nariu bus 
/miesto advokatas Francis X. 
Busch. Jis pirmininkaus tary
boje abejose arbitracijos — 
gatvekarių ir elevatorių.

IDairibininkai pasirinko savo 
atstovu arbitracijos taryboje 
buvusį valstijos prokurorą 
Maclay Hoyne, didelį darbinin
kų priešą, kuris, būdamas pro
kuroru, ne kartą puolė ir ban
dė ardyti darbininkų unijas. 
Jis atstovaus darbininkus abe
jose arbitracijose.

Gatvekarių kompanija savo 
atstovu arbitracijos taryboje 
pasirinko savo advokatą James 
M. Sheean, o elevatorių kom
panija pasirinko irgi savo ad
vokatą William A. Morrow.

Arbitracijos tarybas spręs 
tik apie darbininkų reikalavi
mą pakelti algą po 10c į va
landą ir jos nustatytoji alga 
veiks per dvejis metus, pra
dedant nuo pereito birželio 1 
dienos.

Mušis ant laivo
9 žmonės liko užmušti.

NEW YORK, birž. 15. — 
Vienas išlikęs chinietis prane
šė apie mūšį ant laivo Mary 
Beatriče, kuriame 5 chiniečiai, 
du negrai ir du baltieji žmo
nės liko užmušti. Laivas su
gautas be kapitono ir įgulos; 
ant jo rasta vien 15 chinie- 
čių. Tie chiniečiai kiekviena^ 
užsimokėjo po $500, kad juos 
įšmugeliuotų į Ameriką. Tada 
kapitonas pabėgo, o įgula ban
dė atimti iš chiniečių dar li
kusius pas juos .pinigus. Delei 
to ir ištiko mušis> kuriame tie 
9 žmonės liko užmušti. Chi
niečiai bus deportuoti.

Mušis įvyko netoli New Yor- 
ko, kada laivas laukė progos 
įšmugeliuoti chiniečius ir deg
tinę, kurios jis irgi gabenosi.

Ghinijos prezidentas 
atšaukė rezignaciją

Sako, rezignacija išgauta per 
prievartą.

III1 I............. ..

LONDONAS, birž. 15. - 
CJiinijos rezignavęš preziden
tas Li Yuan Hung išleido 
Tlieintsine Įpraneš(imą, kad jis 
atšaukia savo rezignaciją iš 
Chinijos prezidento vietos. Jis 
sako, kad jo r.ezignacija bu
vo išgauta per prievartą, ka
da jis buvo militaristų belais
vėje, sako Pekino žinia.

PRIfiMC (PROHIBICIJOS AT
ŠAUKIMO BIUŲ. v

MAIDISON, Wis., birž. 15. 
— Wisconsino atstovų butas 
priėjmė šiandie 39 balsais 
prieš 35 galutinai priėmė bi- 
lių, kuriuo atšaukiama valsti
jos prohibicijos vykinimo įsta
tymai. Dabar bilius eina sena- 
ta/n, kur^ manojma, jis bus 
“atidėtas neaprubežiuotam lai
kui” — ’ palaidotas, nes sena
te sausieji turi didžiumą bal
sų.

Grąžina bažnyčiy turtus
Naujoji Bulgarijos valdžia at- 

steigia senąją tvarką.\ _ _ ____
SOFIJA, ' birž. 15. — Vienu 

pirmųjų naujosios Bulgarijos 
valdžios žingsniu buvo atstei- 
gimas senosios orthografijos ir 
senojo alfabeto, iš kurio Stam
bulinskio valdžia buvo išme
tusi keletą nereikalingų rai
džių, kurios tik apsunkina raš
tą.

Sofijos teologinė seminarija, 
kurią Stambulinskio valdžia 
buvo pavertusi į astranomijbs 
institutą, naujosios valdžios 
tapo sugrąžinta kunigams. 
Taipjau tapo sugrąžinta bažny
čiai didelis Bilą vienuolyno 
miškas, kurį valstiečių valdžia 
buvo konfiskavusi ir išnuomo
jusi. >

Naujasis finansų ministeris 
Feodorov pranešė bankie- 
riams, kad jie turės mokėti 
didesnius mokesčius. Bet taip
jau bus uždėti daug didesni 
mokesčiai ir ant valstiečių.

Vidaus reikalų ministerija 
įsakė panaikinti visus valstie
čių politinius kliubus, kuriuos 
buvo suorganizavęs Stambu
linskis. Prisibijoma, kad tie 
kliubai nepradėtų perdaug 
veikti, kada naujoji valdžia, 
atsteigdama senąją tvarką, 
pradės siaurinti valstiečių tei
ses.

Apkaltino milioneriy
CHICAGO. — Maršalo pa- 

gelbininkai vakar išvyko areš
tuoti Mortimer B. Flynn, mi- 
liohierių narį Pittinger, Flynn 
Coal Co. Eina gandų, kad fe
deralinis grand jury jį apkal
tino už neteisingą padavimą 
savo pelno kšda jam reikėjo 
mokėti taksus.

EL PASO, Tex., birž. 15. — 
Savo namuose Chinuahua City, 
Meksikoj, pasimirė gen. Luis 
Terrazas. Jis buvo turtingiau
sias gyvulių karalius Meksi
koje, bet neteko turto laike 
Vilios sukilimo ir buvo privers
tas bėgti į Jungt. Valstijas. 
Tai buvo 1913 m. Prieš tai jis 
turėjo nuo 5,000,000 iki 7,000,- 
000 akrų žemės Chihuahua 
valstijoj ir jo turtas siekė 
$40,000,000. Vilią konfiskavo 
jo žemę, o galvijus išpjovė.

Jau Tik Keletas Dienu Laiko 
Liko iki Naujienų Ekskursijai

Todėl kurie rengiatės važiuoti, pasirūpinkite, 
kad jūsų pasportai ir visi dokumentai butų su
tvarkyti taip, kad neturėtumėte nemalonumų 
kelionėje. Del “Income Taxų” pasirūpinkite 
gauti raštiškus liudijimus nuo savo darbdavių, 
parodančius uždarbį už 1920, 1921, 1922 ir 1923 
metus ir atsilankykite į Naujienų ofisą birželio 
18 dieną. r / 11

Iš LIETUVOS
Kurie ilgai nesulaukėte atvažiuojant savo gimi
nių ir norite, kad musų atstovas pagreitintų jų 
atkeliavimą, kreipkitės į Naujienų ofisą ne vė
liaus birželio 19 d.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS, 

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL I

Antras ištrauktasis lavonas 
irgi lietuvio - - - - -

Lavonas yra Juozo Visockio, 
/kuris išvyko kartu su Gi’j* 
goniu.

CHICAGO. — Užvakar iš 
upės prie 25 ir Halsted gatvių 
tapo ištraukti du lavonai. Vie
ną jų tuojaus pažinia, kaipo 
lietuvio Kazio ,Grigonio, 6002 
S. State St. Vakar Grigonio se
suo Grybienė, 4429 S. Fair- 
field Avė., pažino ir antrąjį 
lavoną, kaipo Juozo Visockio, 
kuris gyveno prie 44 ir Tal- 
man Avė. gatvių.

Grybienė, sako, kad ji ma
čiusi juos abu gyvus savaitę 
atgal, kada ji&du nauju Gri
gonio automobiliu išvažiavo 
pirkti vaisių sankrovą.

.Policija spėja, ikad gailhut 
jiedu tapo nužudyti apiplėši- 
tikslais ir paskui jų lavonus 
(mesta į upę.

Penki slapta vykusieji Ameri
kon užtroško ant laivo.

MARGUS HOOK, Pa., birž. 
13. — Anglijos laivas Santa 
Theresa praneša iš Havanos, 
kad penki žmonės, kurie bu
vo pasislėpę ant laivo, kad 
galėjus slapta įvažiuoti į Ame
riką, užtroško savo landynėj 
— anglių sandely, ir tapo pa? 
laidoti juroje. Du kiti slapu
kai sunkiai susirgo. Yiso gi 
ant laivo buvo devyni slapu
kai.

.____________ I :

Angliakasių sterikas.

NORTH SIDNEY, N. S., bir. 
— Visi angliakasiai Sydney,dis
trikte sustreikavo delei pašalini
mo iš darbo dviejų angliakasių.

Šiandie —' apsiniaukę, gal
būt lietus; nedidelė permaina 
temperatūroje. :

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
7:27 v. Mėnuo leidžiasi 9:17 
valandą vakare.

..;...... i



DIDELIS IR PUIKUS PIKNIKAS
' Rengia Garf ield Parko Lituviv Kliubas 

Nedėlioj, Birželio 17, 1923 
NATIONAL DARŽE,

Riverside, III. x
Pradžia 9:30 ryto

Rengia piknikus draugijos ir parapijos, bet tokio pikniko dar nie
kas nebuvo surengęs, kaip šis piknikas kad bus. Gros muzika susi
dedanti riš 15 muzikantų. Iš tikro tai bus bent piknikas. Nes ir 
ciceriečiai pamate, kad mes, jų kaimynai, rengiame puikesnį pikniką 
kaip jie. Orkestras bus iš Bostono, grieš šokius prie kurios jauni
mas galės gerai pasišokti, o dėl senesnių bus taipgi daug visokių 
smagumų. Yra sunku čia viską ir pagarsinti, kas bus tame piknike. 
Tikrai bus nepaprastas piknikas, nes j bile kokius piknikus milijonie
riai nevažiuoja, o į šį musų pikniką, daug musų kolonijos milijonierių 
žadėjo atvažiuoti pasižiūrėti kaip lietuviai gražiai šoka ir katrie gra
žiau šoks, duos geras dovanas. Dėlto mes ir dedam pastangas, kad 
mvsų piknikas butų puikesnis už visų. Taipgi bus du kftlbėtojai: 
Dr. Biežis ir Dr. Cherry. Vietinis musų vaikų choras dainuos ir vis 
tame pačiame piknike. Kviečiame visus Chicagiečius lietuvius, o 
Ciceriečiai, ačiū, visi kaip venas žadėjo būt musų piknike.

Kviečia KOMITETAS.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI 1

Turiu už garbę pranešti ger
biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarna
mį (summer resort), kur ga
lima linksmai praleisti karštas 
vasaros dienas, prie gražaus 
ežero kur randasi geriausio 
maudynes visoj Wiseonsino 
valstijoj. /

1S

šeštadienis, Birž. 16, 1923

DABAR YRA LAIKAS ■
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 
kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mū
šy tautiečiams. \

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

SZEMETS/LONG LAKE 
RESORT,

Campbdlsport, Wis.,
R. 4. R. 56

F. J. Szemet Vedėjas.
Pasarga: Važiuojantiems

Chicagos reikia imti traukinį 
nuo North Western stoties iki 
Campbellsport, Wis., o iš ten 
iki Long Lake. Taipgi auto
mobiliais yra labai paranku 
važiuoti.

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

MAJESTirPlTHEATREV

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIDN AS CO

809 W. 351h SI.,. Chicago
Tel. Boulevard C611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

nrmniiiirijiiiHrrtiiiiiiiiiiiiiiTn^iiiiiiiisiiTtBiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiifLiiiiiiiiiifiJiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiriii
DIDELIS IR IŠKILMINGAS PIKNIKAS

ZIONO DUKTERŲ DRAUGIJOS

Sekmadienį, Birželio-June 17, 1923 
PETRO GAČIONIO DARŽE 

5360 So. Western Avė.

Monroe gat. arti State bepersto- 
Šinis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šehn. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
‘*Kur gauni pilną pinigų vertą.”

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Pradžia 10 vai. iš ryto.
Kaip tai bus linksma vėl visiems sueiti j vieną didelę šeimyną, kur 

bus galima linksmai laiką praleisti. Visi linksmumui, žaidimai, juokai, 
valgiai, gėrimai visiems parupnti.

Muzika net iš Washingtono.
Kviečia KOMITETAS.

MRS. HINCKLEY
SUIRĘ NERVAI

IHMmilIlIlIM

Pasako moterims kaip ji 
pasveiko vartojant Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Coni- 
pound.

/

EKTRA DIDELIS

BALIU
Motinos Dievo Šidlavos parapijos Lietuviu 

Tautos Kataliku
Rengia

Suimtoj, Birželio-Juns 16 d., 1923
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

3509 So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Šis pavasarinis balius bus vienas iš puikiausių. 
Puiki muzika. Šokiai, skanus valgiai bei gėrimai.

Todėl kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, 
nes tai bus paskutinis balius šiame sizone.

Kviečia Klebonas ir Rengimo Komitetas.

SAFEtt
Jus surasite pilną saugumą varto- .UTr
darni puritan Malt,—
Pirmiausiai — pasekmes yra tik
ros. Tas apsaugoja jus nuo eik
vojimo laiko ir pinigų. , 

- geru- 
garan- 

Jųs tik 
tikėtis 
skanu-

Antras - 
mas yra 
tuojamas. 
rai galite 
gerumu, 
mu ir stiprumu. 
Pabandyk kianą 
šiandien.

Klauskit jū
sų groser- 

ninko!

t

PURlTAN

RjriTąn Malt
HOP FLAVORED 
SUGARSYRUP

PLAIH EJCTRACT WITH 
FRESH PRESSCO KOPS

Memphis, Tenn. — “Du metai at
gal aš visai buvau nupuolusi ir mano 

nervai buvo suirę. 
Aš negalėjau išluo- 
ti kambario be pa- 
silsio. Aš galėjau 
dirbti savo darbą 
tik po trupučiuką 
ir daktarų gyduo
lės nieko man ne
gelbėjo. Vieną sy
kį kasžinkas įmetė 
man jūsų knygą j 
stulpąį Jįr.aš joje iš
skaičiau keletą nu-

rodymų ąpie moteris kurios buvo to
kios kaip ir aš. Aš tuojau nuėjau ir 
nusipirkau butelį Lydia Pinkham’s 
Vegetable Coinpound ir aš išvartojau 
visą butelį ir aš žinojau, kad jos pa
gelbėjo man. Aš išvartojau 6 bute
lius ir apie trįs menesiai atgal aš pa
ėmiau dar du buteliu. Dabar aš esu 
pilnoje sveikatoje. Dirbu visą savo 
darbą ir galiu dirbti dar daugiau. Aš 
tikrai galiu pasakyti, kad aš žinau 
jog Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound suteikė man sveikatą.” —- 
Mrs. O. J. Hinckley, 316 Union Avė., 
Memphis, Tenn.

Lydia E. Pinkham’s Privatiška Tek
sto Knyga apie “Ailments Peculiar to 
Women” bus pasiųsta jums dykai kada 
paerikalausite. Rašykite pas Lydia E. 
Pinkham’s Medicine Co., Lynn, Mass. 
Si knyga, turi daug naudingų informa- 
cijų.

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop
Visuomet tų daro.

Įsitikinkite pačios. Ploš- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis- 
tės. Taipgi darome užsi- 

sisakymap.

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai 

nupirkti. t

gą.' N odelio 
iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6390 
Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek-

Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Miisų Šlakas Yra Pilnas

fįį.p>

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

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dėl pluminimo 
(phimbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
nai kiekvienam. Jei nebu 
site užganėdintas, mes su 
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje. ,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet jggf

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Sidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake z

Auksinių, deimantinių, muąjkališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 

v armonikų ir balalaikų.
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru

mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiemsi kurie Išvažiuoja i 

Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Pradžia 10 vai. ryte

PIKNIKAS su DOVANOMIS
f i .

Rengia

SUSIVIENIJIMAS LIET. DRAUGIJŲ ANT BRIDGEPORTO
Nedėlioj, Birželio 17 dieną, 1923

A. BLINSTROPŪ DARŽE, JUSTICE PARK. ILL
Tikietas 50 centų

Gerbiamieji lietuviai! Kviečiame visus atsilankyti, į šitą pikniką ir pa
remti tą prakilnų darbą, tai pastatyti Lietuvių Auditorium, kuri bus pradėta 
statyti šią vasarą; taigi, neatbūtinai yra reikalingas musų visų atsilankymas 
prisidėjimo prie to darbo. Visas pelnas yra skiriamas svetainės statymui.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

490 MilwauB\e A v 
TelephonKjL

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Anburn 
Avė., Chicago.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St.
Cor. Washington & Clark

J. P. WAITCHES *
LAWYER Lietuvy! Advokatas

Dienomis Room> 514-516 
127 N. Dearbom SU

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 8. Wabash Ate.

Tai.: Pullman 6877.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HE ATIMS 
SN^PLY COMPANY

, 461 N. Kalstą & 
,/markei 1018



šeštadienis, Birž. 16, 1928

6% į Metus Be Jokio 
Pavojaus

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 musų augštos rųšies Pirmus 
Morgičius ar bonus.

Platesnias informacijas veltui suteiksime.

Ženklas
Pinigai padėti į Metropolitan State Banką yra dvigubai apsau

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

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

Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

2201 W. 22ndHST.
CHICAGO.LIEPOS MENESIS

Yra žinomas kaipo mėnesis pini
gų investavimo. Daugelis žmo
nių kurie turi kiek susitaupę pi
nigų savo taupinimo skyriuose, 
investuoja dalį tų pinigų j pir
mus Real Estate Morgičius, kad 
gavus didesnius nuošimčius.

Musų bankas turi ant rankų 
užtektiną skaičių Pirmų Morgi
čių ir Auksinių Bonų, kad užga
nėdinus bile ką kurie jieško tik
rai gerų ir saugių investmentų 
nešančių didelius nuošimčius.

Ponai Grišius, Sedemka ir Ma- 
cikas maloniai patarnaus jums 
bile kada kuomet ateisite į ban
ką. Malonėkite klausti jų.

v^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.fCITIZENS STATE BANK

. MELROSE P ARK, ELLINOIS 
(Bankas ant kampo)

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba-

_______________ - NAUJIENOS, CKteSĘO, HL

1,100,000,000,000,000,000,-
000,000,000.

Pačioje pradžioje šimtme
čio mes kalbėjome apie mu
sų “elektrikos amžių”, bet 
yra keletas dalykų gamtoje 
apie kuriuos mes mažai dar 
težinome. “Elektrinė sro
vė” skambina musų varpelį, 
veža musų traukinius, ap
šviečia musų kambarius, bet 
niekas nežino, kas ta elek
trinė srovė yra. Mes daleis- 
kime žinome, kad tai yra la
bai smarkus judėjimas elek
tronų vėluoje ar kur ta sro
vė plaukia. Elektronas yra 
atomas elektrikos, labai ma
žas dalykas, todėl, kad jis 
užima 1 oktiloną 100 septili- 
jonų arba 1,100,000,000,000,- 
000,000,000,000,000 elktronų 
kad svertų gramą (28 gra
mai padaro unciją). Ar jus 
galit tą sau jsivaiduoti? Tik
rai ne. Daug musų kostu- 
merių yra nustebinti kuo
met jie skaito, kad daugiau 
9 milijonai butelių Trinerio 
Karčiojo Vyno tapo išpar
duota. Ir tas skaitlius vis 
didėja ir didėja, todėl, kad ši 
populiarė gyduolė vis eina 
augštyn ir augštyn. Todėl, 
kad ši populiarė gyduolė tik
rai pagelbsti atsitikimuose 
prasto apetito, užkietėjimo 
vidurių, gazų žarnose, gal
vos skaudėjimą, nervingumą 
ir panšių vidujinių nesmagu
mų, įgauna naujų draugų 
kiekvieną dieną. Pirkite bu
telį šiandien ir gaukite nu
rodymų apie kitus puikius 
Trinerio prirengimus nuo 
jūsų aptiekoriaus arba gy
duolių pardavinėtojo. Apsi
moka žinoti apie tokius da
lykus !

UŽDEKIT SIETELIUS 
ANTFRONTINIŲ 

PORČIŲ 
DABAR TUOJAU

Busto Telefonas 
Armitage 8299DR. H. A. BROAD

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St„ kamb. 1202. Kampas State gaL 
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southainptoną ant 

Milžinų laivų .
AQUITANIA MAURETANIA 

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

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-čia klesa (į Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50).'Ka
rės taksų $5.00.

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj. _ _
CUNARD LINE
140 N. Dcrborn 1
St. Chicago, IĮ>yWĮQ.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LAFAYETTE June 23, Aug. 4, Sept.
PARIS June 27 July 18, August 1S 
FRANCE July 4, July 25, August 22 
LA SAVOJE July 14, Aug. 11, Sept.

NEW YORK, HAVRE-PARIS 
ROUSS1LON .............................. Jun»

i

8

21

NEW YORK, VIGO (SPAIN) 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
didįjį ofisų 19 State Street New York.

Šlakai, Sporai ir JuodgalviaK
Dedervinės, paraudonavę lopai, sau

lės nudegimai ir kiti nesmagumai, 
kurie atsiranda ant veido ir suga
dina kompleksiją — gali būti pra
šalinti po keletą sykių vartojimo su 
linomu "VERVENA BALSAM OF 
YOUTH”. Tas puikus prirengimas 
yra vartojamas pasekmingai tūkstan
čių žmonių, tai nėra paprastas vei
do kremas. Bet GYDUOLE kuri gy
do odą nuo visokių ligų ir padaro 
veidą gražų, dailų ir jauną. Kaina 
ui slojikelį su nurodymais $2 00. 
Klauskite aptiekoae arba užsisakyki
te laišku nuo musų Įdedant 25c. kra- 
soe ženklelių, kitus užmokėsite kaip 
atveš. VERVENA LABORATORY Ine.
195 Hartford Bldg, Chicago, III.

Justą Pačitą

NAMAS 
Uždaryme Išpardavimas

Ateikite Nedelioj į CONGRESS PARKA
Pamatykite (raikius namus, kokie yra pastytyti 

musy pirkėjams.
DARBININKAMS ŽMONĖMS PROGA

Tas išpardavimas, tai kalba Chicagoje. Visi lotai tapo išpar
duoti pigiau negu olsėlio kainomis. Ir kainos jų pakils grei
tai 25% po šio išpardavimo.

DIDELI 50 PĖDŲ HOMESITES
Vanduo, suros, elektros šviesa ir medžiai susodinti ant da
lies praperčių. Nuo $575 iki $179

$50 iki $100 pinigais, kitus po $5 iki $10 į menesį.
Tai yra ideališka namų vieta darbininkams. Tik 35 mi
nutes nuoi didmiesčio, kelione kainuoja mažiau negu 10 cen
tų. 60 traukinių eina į dieną. Didele nauja mokykla ant 
praperčių. Bus linija iki Western Electric Co., 10 minučių 
patarnavimo; feras 7c. Daleiskite jums pagelbėti. Turė
kite savo nuosavą namą augštos rųšies 'lietuvių apgyventoj 
vietoj. Veikite tuojau!

ATEIKITE NEDĖLIOJ i
Musų žmogus turės prisisegęs raudoną “Oliver Salinger & 
Co.”. ženklelį pasitiks jumis prie C. B. & Q stoties kaip nuro
do lentelė:
Western Avė. iit 18th St.

iMVo'itįį

Kuomet jus uždėsite šiuos ekonomiš
kus sietelius, padarytus taip, kad tin
ka Visiems porčiams, jus turėsite ap
saugojimą nuo musių ir uodų.
Dadėkite lauko kambarį prie savo 
namų ir naudokitės tyru oru šią va
sarą. Užbaikite nesmagumus ir iš- 
kaŠČius sykį ant visados.

į Mes paduosime aprokavimą bile kada, 
j Ar jums reikia tik vienų sietelių ar ir 
durų, ar prirengimų visam jūsų na
mui, ar porčių — ar bile ko iš medžio 
materijolo — mes galime užganė
dinti jūsų reikalavimus.
Mes esame išdirbėjai ir galime sutau
pyti jums pinigų. Nelaukite kol 
kainos pakils. Pasimatykit su mu
mis šiandien.

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gaf.
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai prak t akavu
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo ri 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

Cicero Stotis—48th Avė.
9:48 ryto 9:45 ryto

10:47 ” 10:53 ”
11:48 ” 11:54 ”
1:48 ” 1:45 ”
2:38 ” 2:39 ”
4:14 ” 4:20 ”

Kelias automobiliais:—Ogden Avė. iki didelio užrašo prie 
prie Arthur Avė. Congress Park, paskui du plokus į pietus 
iki vietai.

Chicago Title & Trust Co. garantuoja jūsų title

OLIVER SALINGER & COMPANY
629 First Nat’l Bank Bldg.

Randolph 5334-4333 >
Laike šio išpardavimo neateikite be depozito
Jei jus negalite ateiti nekėlioj, tai atsiųskite šį kuponų.

I “OLIVER SALINGER & CO., |
629 Ist Nat’l Bank Bldg. .

Į Chicago, 111. |
I GERBIAMIEJI: ,
, Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link |
| jūsų lotų |

I Vardas ....................   I
Adr^as ..........................................................   •

I Telefonas ........................................................ i-...................................... I

Douglas Products Co 
2510-16 Archer Avė. 

netoli Halsted 
Visi telefonai Victory 6545

NEW CITY PHARMACY1

Turiu patyrimą,

tarnauju

me

3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz 

BAN1S 
Akušerka

P»- 
prie 

j kiek- 
___j atsitiki- 

Teikiu ypa- 
j prižiurėji- 

Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl

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

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

3327 So. Halsted St., Chicago, III. 
k.__________________________________ )

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.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
 ■ ' ■ ■ '

DR. A. J. BERT (SIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas 
Leavitt St/ Tel. Canal 6222 

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18-th Street

Phono Canal 0257 
_______________ _ ■■■/

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį. 
........... , N ■«/

Telephone Yards 5932

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Stn • 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3261 Soath Halsted St- 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 9—9 P.M. 
Ned. 19—12 A. M.

Eesidcnce Canal 2118
_____________-—

Telephone Yards 5884

DR. P. D. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 Ud 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St„ Chicago, IU.

■ =- ........ ____________ ._____________________ ___ ________ -..................... -..

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS ■
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Ganai 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nerišliomis 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

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

(Dr. Herzman kraustosi iš senot 
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

4^-DR. HERZMAN^l
—Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipę patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1926 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

,Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai l

DR. CHARLES SEGAL
A Praktikuoja 16 metai 

Ofisas •
4729 So. Ashland Avė., 2 leboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 val» po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2880Dr. Maurice Kahn

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., nedildieniaia nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698 <

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgae 

Specialistas Moteriškų, Vyriiką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicaga. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 19—12 dienų. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

akimis, pasiteirauk
BLUMENTHAIi

Optematrirt
Tai. BOtf Urard MST

4441 8. JuiUaaS Aw
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NAUJIENOS
The UthBaalaB Daily Nava 

Pttbliahad Daily aacapt Saaday hy 
The Ldthuaniaa Kewa Pub, lac.

Vdltor P, Grigaiti!

South Haiated Mzbm 
Chicago, III.

Talephona RooMvelt 8MMI

Subscriptipn Bataai 
•8.00 per year in Canada. 
ITSfl per year (nitride of ChfcafD. 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered aa Second Clau Matter 
17th. 1914, et tha Port Office 

•f Chicago, 111., andar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmadJsniua Leidžia Naujieną Ben
droj, 1789 So. Halsted St, Chicago. 
01. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Ulsimokljimo kainai
Chicagoje — paltui

Metama —-------- $8.00
Pusei metų ________ v 4.K)
Trims minėdama -- .. 4 , 2.00
Dviem minesiam - r i 1.50
Vienm minėsiu! ... - , u , .75

Chicagoje per neliptfijuil
Viena kopija _ - Be
Savaitei • r • , r - » ■ ■ 18c

Mineriui ................     , „ 75c
Suvienytose Valstijose ne fihieagoje 

paltu:
Metams . . - $7.00
Pusei metų - 8.60
Trims minesiams - . - - 1.75 
Dviem mCnesiam _____________  1.25
Vienam mSnesiui . .75

Lietuvon ir kitur uirienluoMi 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymo.

Ford yra tinkamas kandi
datas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Visi jį pripa
žįsta nepaprastai gabiu biz
nierių, bet niekas, neskaito 
jo dideliu politiku.

Bet jo kandidatūra į pre
zidentus yra labai rekla
muojama. Išrodo, kad 
Hearsto laikraščių rašyto
jas, Brisbane, įspėjo tos rek
lamos priežastį. Jisai sa 

ko, kad jeigu Fordas “ru- 
nys” į prezidentus, tai prie
šingieji republikbnų parti
jai balsai taip susiskaldys, 
jogei bus vėl išrinktas p. 
Hardingas.

Gudrus politikieriai, ku
rie yra susispietę aplink 
dabartinę
tur-but ir ketina pavartot 
garsiojo automobilių fabri
kanto vardą savo priešų 
balsams suskaldyti. O jisai 
jau ėmė tikėti, kad žmonės 
nori jį matyt baltamjam na
me! g

lionėmis svaidosi į visas puses.
Socialistai griežtai gina savo 

idėjas, bet kovoje už jas jie 
nori turėt gerus, gabius ir. rim
tus priešus, su kuriais pasigin
čyti yra ir moralia pasitenkini
mas ir visuomenei nauda. Jie 
pasitiki laimėt ne ačiū savo prie
šų pakrikimui, o ačiū savo idė
jų stiprumui.

DEL IŠKABŲ TERLIOJIMO 
LIETUVOJE.

administracija,

Karo 
pasekmes.

Vakar visose Jungtinėse 
Valstijose žmonės mokėjo 
antrąjį ketvirtadalį mokes
čių nuo pajamų už pereituo
sius metus. Ne vienam te
ko gerokai pakrapštyti sa
vo kišenius, kad atsiteisus 
su Dėde Sapiu.
'Tie mokesčiai nuo paja

mų tapo įvesti tam, kad pa
dengus valdžios skolas, už
trauktas didžiojo karo me
tu. Jeigu Amerika nebūtų 
dalyvavus kare, tai tų mo
kesčių nebūtų.

Bet ką Amerika turi už 
tai, kad ji sukišo miliardus 
dolerių (ir tūkstančius žmo
nių gyvasčių) į karo nas
rus? Ji ėjo ginti pasaulio 
demokratijos nuo vokiečių 
militarizmo. Jisai tapo su
muštas, jo vietoje Pečiaus 
atsirado franeuzų militariz- 
mas.

Jeigu Amerika butų nesi
kišusi į karą ,bet butų sten
gusis įtaikyti kariaujan
čias šalis, tai ji tikrai butų 
daugiaus patarnavusi de
mokratijos reikalams. Ir jos 
gyventojų kišeniams butų 
sveikiau.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI PRIKLAUSO INTER

NACIONALUI

Kauno “Socialdemokratas”, 
rašydamas apie tarptautinį so
cialistų kongresą Hamburge, į- 
vykusį gegužės 21 d. ir įsteigu
sį naują socialistinį Internacio
nalą, sako:

“Nuo L. S. D. P. dalyvauja 
kongrese dr. S. Kairys tomis 
pat sąlygomis, kuriomis prisi
dėjo prie jo Vienos interna
cionalas.”
Labai yra malonu, kad Lietu

vos draugai nepraleido progoŠ 
susirišti su viso pasaulio darbi
ninkų organizacija.

KLYSTA.

“Vienybė” rašo apie Chica- 
gos tautininkus:

“Labai apgailėtinus prane
šimus turime nuo musų ko
respondentų iš Chicagos. Čio
nai tuom tarpu pasidarė net 
trys tautininkų frakcijos, ku
rios dėl labai smulkių prie- 
žaščių laikinai nesusitaiko 
bendrai veikti. Svarbiausi 
nesutikimų priežastis yra ke
leto veikėjų lenktynės apie 
Lietuvos konsulo urėdus ir 
kitus mažesnius dalykus. 
Lenktynės biznyje taipgi yra 
viena iš priežasčių, ir ta yra 
seniausi.

“Vietos klerikalai ir socia
listai dėl šito pasigavo labai 
gero ūpo, nes jie tikisi tauti
ninkų veikimą vėl atgal atso
dinti...”

“Naujienų” redaktorius ga
vo tokio turinio laišką:

Pittsburgh, Pa.
Rašau kelis žodžius į Nau

jienų Redaktorį, negalėdamas 
nutylėt tamstos tokių žodelių 
apie Lietuvą. Jus sykiu sta
tot, sykiu ardot. Kam reikia 
garsint, kad lietuviai negerai 
daro, kad parašus svetimom 
kalbom ištrina? Duot valią 
visiem svetimiem rašyt kaip 
kas nori, ir dar kaip Kaune 
tai lietuvių butų visai nema
tyt. Koks svetimžęmis atva
žiuotų, tai nežinotų, ar jis Ru
sijoj, ar Lenkijoj, ar Palesti
noj, jeigu jų nepriverstų lie
tuviškai parašyt. Tikrai tie 
vaikinai, kur užtrynS para- 
šus, reikia pagirt, o jus juos 
peikiate. Aš nesu klerilęalų 
pusės ir jūsų Naujienas skai
tau tik sakau teisybę.

-•—Povilas Lcnkevičius.
Už atvirą nuomonės išreiški

mą mes dėkojame laiško auto
riui, bet sutikti su juo nieku bu- 
du negalime.

Jisai turi gerą norą: kad Lie
tuva, ir ypač laikinoji josios so
stine, butų kiek galint labiaus 
lietuvišką, Vienok jisai mano, 
kad prie to galima eiti smurto 
(prievartos, pajiegos vartojimo) 
keliu. Smurtas tečiaus yra 
skriauda tiems žmonėms, prieš 
kuriuos jisai yra kreipiamas. Ki
tąsyk lietuviai kentėjo Rusijos 
carinės valdžios priespaudą ir 
jie, visai teisingai, protestavo 
prieš ją. Bet nejaugi mes gali
me geisti kitoms. * tautoms to, 
ko mes negeidžiamo savo tau
tai?

Antra vertus, prievarta iš
šaukia pasiprįešinimą. Tauta, 
kuri jaučiasi esanti skriaudžia
ma, ima atkakiiaus ginti savo 
teises (jeigu ji susideda iš lais
vos dvasios žmonių, o ne iš ver
gų) ir rezultatas būna priešin
gas tam, kurio norėjo pajiegos 
vartotojai. Antrojo Lietuvos 
Seimo rinkimai tą jau parodė, 
nes tautinės mažumos pravedė 
beveik tris kartus daugiaus at
stovų, negu pusė metų atgal: 
nelietuviškų iškabų degutavi- 
mas, žydų langų daužymas ir 
kitokios tautinėms mažumoms 
padarytosios skriaudos suerži- 
no jas ir paskatino susivienyti 
prieš lietuvius!

Jeigu lietuviai nori, kad kitos 
Lietuvoj gyvenančios tautos pri
imtų jų kalbą ir gerbtų jų kul
tūrą, tai jie turi apseiti su jo
mis kuo draugiškiausia, o nė 
kumščią kišti joms į panosę.

vietinės Liet. Brolių ir Seserų 
Dr-tės. Gražus būrelis atvyko 
iš So. Milwaukės, waukeganie- 
čių irgi atvyko du automobiliai 
—Maseliunas su buriu draugų, 
Adomkevičių šeimyna ir kele
tas kitų.

žaislų programas susidėjo iš 
15-kos punktų; gabiausi žaisti 
pasirodė kenoshiečiai su So. Mil- 
waukės, kuriems didžiuma ir do
vanų teko. Virvę traukiant ra- 
ciniečių su Milwaukės lietu
viais kenochiečiai su So. Mil- 
waukės ką tik į Michigano eže
rą nenutraukė. Mat jie pastatė 
vyrus kaip ąžuolus ir išėjo per
galėtojais. Palaukite brolyčiai, 
kitą sykį mes netaip 'lengvai 
pasiduosime! •

“Manicuring setą” laimėjo 
vietinė lietuvaitė Ęrzikevičiutė.

Pirm žaislų programą pradė- 
siant ir po programo buvo pora 
muzikantų, kurie svečius links
mino iki vėlumai.

Finansinės pasekmės tokios: 
įplaukų $229.05, išlaidų numato
ma apie $129; gryno pelno spė
jama liks šimtinė. Visas išva
žiavimas tvarkiai vestas ir grar 
žiai pabaigtas. Suruošimui iš
važiavimo kliuvo pasidarbuoti 

H. Mockui, Povilenskui, Stris- 
kei, Girbartui, Yurkui ir k.t.

S. L. A. 10-to Apskričio tre
čias kuopų atstovų suvažiavi
mas bus birželio 17 d., 10 v. ry
to So. Mihvaukee. Visos kuo- T
pos priklausančios 10-tam apsk., 
ir kurios dar nepriklauso, kvie
čiamos atvykti į laiką. Vieta bus 
galima atrasti atvykus.

—M. Kasparaitis.
1420- Howe St., Racine, Wis.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbi. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime „pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 84 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

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

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

« y »______

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(plrmlaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Tel. Lafayette 4221
Plnmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vieados 
patarnauju kuogerismlal

M. Yuika,
8228 W. 88tl St., Chtcaga. OI

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

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

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

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

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

DEL GERUMO RAKANDU IR KAINŲ PASIMATY- 
KIT SU JŪSŲ SENU KAIMYNU IR 

LIETUVIŲ DRAUGU

J.. L. TELSER 
"Teisingas patarnavimas visiems" 

YRA MUSy MOTTO
Šis puikus 5 šmotų valgomojo kambario se
tas tiktai.............. ............................$69.50

f HANKAN JEWELRY & GRAPHūPHONE CO. INC?'
2209 W. 22nd St., netoli Leavitt 

PRITAIKOME AKINIUS 
COLUMBIA GRAFONOLAS 
IR VISOKIE REKORDAI

Mes turime didelį bargeną deimantinių žiedų ir mes galime darodyti 
tai. Taipgi labai gerų vyrams laikrodėlių ir moterims brasletinių 
laikrodėlių.
Jei jus pirksite susižiedavimo.ir šliubinį žiedą puo musų, fnes garan
tuojame gerą pasisekimą.

Lengvais išmokėjimai.

Mes importuojame musų deimantus tiesiai iš Europos.
Užlaikome visas Columbia mašinas ir rekordus.
E 7603 — Kaipgi gražus, gražus.
E 7868 — Iš Virbaliaus i Kauną.
E 7669 — Laukiniai.
E 7025 — Noriu miego.
E 4716 — Laiškas nuo Barbutės.

i
Kalbame Lietuviška

Ateikite ir pirkite. Mes parduodame ant lengvų išmokėjimų.

SALUTAROv RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; \ 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangps.

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

- 1) — Salutaras pridųodą apetitą;
2) — Salutaras vidurius Išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvot^ris bonkai.'
Klauskite aptiekose arba prie

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

' TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

......................................................................................................................................... II■ IIII II II llHM

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

Tonic”

Anglį j a—Intern a- 
cionalo centras.

Tarptautinis socialistų 
kongresas, įvykęs pereitą 
mėnesį Hamburge, paskyrė 
Londoną centru Socialisti
niam Darbininkų Interna
cionalui.

Thomas Shaw, iš Angli
jos, ir Friedrichas Adleris, 
iš Austrijos, tapo išrinkti 
naujojo Internacionalo sek
retoriais.

l5ęg. Adleris pasižymėjo 
karo laiku, kaipo vienas drą
siausiųjų karo priešų. Jo 
vardas visuomet buvo mini
mas greta su Vokietijos Ka
rolio Liebknechto vardu. Bet 
Adleris niekuomet nepatai
kavo Rusijos bolševizmui.

Fordo kandidatūra.
Vargiai kuris rimtas 

žmogus mano, kad Henry

Apie nesutikimus tarpe Chi- 
cagos tautininkų mes irgi esa
me girdėję, bet Brooklyno 'laik
raštis klysta, manydamas, kad 
socialistai tuo džiaugiasi. Į idė
jinių srovių santykius socialis
tai žiuri ne iš bizniškų lenkty
nių atžvilgio, ir todėl jie visai 
negeidžia blogo taut/ininkams.

Yra faktas, kikl nė viena 
lietuvių srovė Amerikoje nega
li pasigirti pajiegų turtingu
mu. Visos jos gyvena gana 
skurdžiai ir dirba savo darbą 
apgraibomis. Kįlant kokiam 
nors svarbiam visuomenės klau
simui, kuriuo srovių nuomonės 
pasidalina, jos dažniausia ne
sugeba išgvildenti jį nuodugniai 
ir jų ginčai paprastai nukryps
ta į menkniekius arba asme
niškus vaidus.

Kuomet gi dar pąčiose srovė
se pajiegos susiskaldo, tai pasi
daro tikrA mizerija. Paimkite 
tiktai, pavyzdžiui, komunistus, 
kurie gimė, kaipo atskala, ir 
paskui savo tarpe viS’ labiaus ir 
labiaus dalinosi į frakcijas: 
šiandie jau jie beveik ir panašu
mo į kulturingus žmones yra 
netekę. Tik dantis griežia ir ko-

rKORESPONDENCI JOS
L ,.,i . — n. , , i ■•■a,,-- ■—

Racine, Wis. < * *
S. L. A. Dešimto Apskričio 

Išvažiavimas.

Birželio 10 d. Midway Parke 
įvyko bendrai suruoštas keturių 
10-to Apskr. kuopų Wisconsino 
valstijoje išvažiavimas. Lietu
vių dalyvavo iš penkių kolonijų, 
kas sudarė gražų būrelį, nors 
oras buvo prostas, lynojo visą 
laiką, o vakare ir smagiai pra
dėjo 'lyti. Daug svečių dėl tokio 
oro susilaikė neatvykę. Bet ne
paisant blogo oro žmonių vis tik 
buvo, ir pasekmės geros. Dau
giausiai svečių buvo, tai kenot 
shįečių; milwaukiečių atvyko 
pilnas didžiausis trekas apkai
šytas Lietuvos- vėliavos spal
vomis ir kiekvienas turėjo tokį- 
jau ženklelį prisisegęs. Buvo su
sirinkę ir vietinių, bet nedau- 
giausiai, kadangi tą pačią dieną! 
buvo antras piknikas suruoštas

2 coliŲ postai ir 1 colio groteles Simmons lo
va, ^springsai ir matracas, pilnai įrengtas, 
tiktai................ $19.75
3 šmotų oda apsiūtas setas, aržuolo, klevo ir
riešuto medžio ........ $52.50

Pinigais arba lengvais išmokėjimais
Pabandymas pertikrins jumis!!!

FUrosffl&E 
anJTJariety Store 

2107-11W. 22nd St.
/ ’ Z . X -

Įsteigta 1912 m.

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

FREDERICK BROS. 
3700-10 So. Halsted St. 

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

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

terims. Nesirkite ir nebūkite nusiminę I Gaukite patarimą 
nuo Dr. Van Paing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuris 
patars jums kaip gauti palengvinimą. Kad būti išgydytu, 
jus turite surasti savo ligos priežastį Nenuodinkile savo 
kūno vartodami netikras gyduoles jūsų ligoje. Pasitarkite^ 
au patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite v 
pilną cgzaminaciją. Jūsų kraujas ir šlapumas turi būti 
išegzaminuoti bu mikroskopu ir bu X-ray pagelba surasta 
jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil
vio, inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, reumatizmo, 
skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, chroniško silpnu
mo, lytiškų ligų arba kraujo užnuodijimo jums gal būt 
reikia specialio gydymo. 1

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLE

DR. J. VAN PAING
Ofisas ir laboratorija:

Phone Yarda 1119.8101 South Halsted Street, 
CHICAGO, ILL 

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėliomis nuo 10 iki 1

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

f
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NOEL STATE BANKAS.

Kad Padėjus Jums
Ar jus norite siųsti pinigus 

Lietuvon? Ar jus norite pirk
ti 6% auksinius bonus? Ar 
yra dalykas pasidėti mažų su
mų pinigų dėl taupymo ir gau
ti juos kuomet reikalaujate?

šis bankas yra, kad pagelbė
jus jums bile kuriame šių da
lykų ir daugely kitų dalykų. 
Yra tai didelė draugiška įstai
ga, visuomet pasirengusi pa
tarnauti jums visokiose pini
giniuose reikaluose.

Atdara visų dieną, subatoje
ir iki 8 vai, vakare.

BANK

CENTRAL MANUFACTURING 
fflSTRICT BANK

1112 West 35th Street -
Valstijinės valdžios kontrolėj — Clearing 

/ House kontrolėj.

Greitas 
Patarnavimas

Laivakortes pasažieriams iš Europos, reiškia greitą patarnavi
mą kuomet pirkaite pas Noel State Banką. Sekami žmonės at
važiavo iš Europos:—

Frank Rogosh, 1834 N. Wood St., iš Lenkijos j 2 mėnesiu.
Robert Bossinbn, 2046 W. North' Avė., iš Vokietijos, į 6 savaites. 
Iwan Shukiw, 1070 N. Hermitage Avė., iš Rusijos, j 2 mėnesiu. 
Maria Unrath, 3623 Wrightwood Avė., iš Vokietijos, į 7 savaites 
Kari Eifer, 3780 N. Central Avė., iš Vokietijos, į 6 savaites. 
Paul VVogutzke, 2531 N. Lawndale Avė., iš Vokietijos, į 2 mėn.

* 4 « < v . j • * t :• .■ t. * i k ,■ •' < ' r •, I
Mes galime nurodyti jums didelį skaitlių Užganėdintų kos- 

tumerių iš musų laivakorčių departamento. Laivakortės par
duodamos j ir iš viso pasaulio. Yra padaromi reikalingi doku
mentai atvažiavimui į šią šalj.

Voel §tate JJank 
jLI ▼ MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUFS ▼

“Bankas visiems žmoniems”

P-lė Kudulaitė
i š

The Stock Y ards 
Savings Bank

Ši jauna panelė, jūsų Mačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čfcAi yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuvišRln kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

L. HARRINGTONO KREDITORIAMS
THE UNITED STATES NOVACULITE CO. šiuo paskel

bia, kad laikinai atidarė savo ofisą, 3622 Division St., »Chicago. 
Kad L. Harringtonas depozitavo valdininkams šios kompanijos 
nekurto stako certifikatus, kadiatidavus tokių notų paveldėjams 
minėto L. Harringtono, kurie norėtų gauti tuos certifikatus už 
jų notas. Ofiso valandos yra nuo,9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų 
ir nuo 9 vai. ryto iki 12:30 vai, po pietų subatomis. i

United States and Novąculite Co.

Kauno Malt Exract ir Apyniai
Geriausia kas lig šiol yr^šdirbtas. Del naminio alaus KAUNO BRAND 

Bohemian J
6 kenai.............. ...........  $5.75

4 oz apyniai ant kiano
12 kenų.................................. $10.50

Štorininkai rašykite dėl price listų
Iš už miesto siųskit užsakymus su Money Orderiu

LITHUANIAN PRODUCTS CO.,
3613 S’o. Halsted St., Tetaptume Boulevard 7258 Chicago, III.

Domestic
6 kenai ......  «......... $4.00

3 oz apyniai ant kiano
12 kcnų ..................................  $7.25

Trečia iš eiles prakalba apie 
biznio padėtį surengta per 
Noel State Banką, bus utar- 
ninke, birželio 19, 1 vai. po 
pietų, priėmimo kambary, ban
ko name, kampas Milwaukee, 
North Avė. ir Robey St. Kal
bėtojas bus E. E. Farvvell, 
Managerius Chicagos ofiso Ba- 
bsono Statistikos Organizaci
jos, kuris kalbės temoje apie 
biznio prospektus sekamais 
metais.

Pereitose mitingose buvo su
sirinkę daug žmonių ir jie 
greit susipažįsta su vietiniais 
biznieriais. Kalbėtojas yra la
bai geras, kuris moka išaiš
kinti dalyką, labai gerai ir bus 
naudinga kiekvienam išgirsti 
jį. Jis atsakinės ir klausimus, 
kurie lytėsis temos prakalbos 
ir diskusos 15 miliutų po sa
vo kalbos. Kiekvienas žingei- 
daujantis malonėkite atsilanky
ti be jokios atsakomybės.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo-
• vomis yra ant visų šitų lai 

vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės 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.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 

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

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

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

DAVID RUTTER & CO.,] 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii Mtail 
kiemų. Visur priatatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.lb- -------

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

KELETAS SVARBIŲ

APLINKYBIŲ

1. Dėlto, kad čia nėra privatiškas biznis, sutvertas dėl privatiškos ypatos naudos; 
čia yra Korporacijai dėl gerovės visų.
2. Dėlto, kad šis biznis yra tvarkomas per įžymias ypatas kurios supranta gerai šį
biznį. 1 k <
3. Dėlto, kad turime dvi didžiausias iš lietuvių Rakandų Krautuves Chicagoje, 
svarbiausiose lietuvių kolonijose, kur labai yra paranku visiems Chicagos lietu
viams lankytis.
4. Dėlto, kad čia parsiduoda vien tik užtikrinti (gvarantuoti) tavorai.
5. Dėlto, kad kainos yra užtikrinamai žemesnės, negu kur kitur.
6. Dėlto, kad musų krautuvių darbininkų suorganizavimas ir jų pasiryžimas duoda
skubų ir mandagų patarnavimą visiems. ’
— Tai dėlto ir daugumas Chicagos Lietuviu dėvėja sau rakandus pirk
tus iš Lietuviu Korporacijos Krautuvių.
Jeigu dar kuris Chicagos Lietuvis, Tamistų pažįstamas, ar draugas nežino musų 
krautuvių, mes taipgi ir jis busime labai dėkingi Tamistai už atrodymą į musų 
Krautuves.

Ine.

1930-32 S. Halsted Si. 4177-79 Ave-- ,ex..eu.c. JgĮį*Jį**-Į> «»«,..ar.-

J. Nakrosas, Generalis vedėjas M. Kežas, Brighton Park kraut, vedėjas.
PARDUODAM ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

TAUPUS ŽMOGUS

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

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

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Narys Federal Reserve

cSg8 HouseChAcsX° Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

H. LEIB0WITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aidų specialistą*

Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose atr 
sitikimuoi d egzaminavimas daromas 
su elektrh parodančia mažiausias 
klaidas. fflTecialė atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom g'alima 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.

KUOMET JŪSŲ 
j KOJOS . 
i PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge- 

riausiąs gyduoles t 
SWEDOLA

Pasekmės bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per: 
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

B' Tai w
F Negraži 1
' Žaizda į

MENTHOLATUM 
f yra antisepti-' j 

kas ir pamažu 1 
padeda B

L išgydyti #

■ Reumatizmas Sausgėla B
3 Nesikankyldte savęs skaus- C
■ mais, Reumatizmu, Sausgile, Q
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu Q
■ — raumenų sukimu; nes skau- S
■ dėjimai naikina kūno gyvybę Q
■ ir dažnai ant patalo paguldo. S 
M CAPSICO COMPOUND mo- B 
N stis lengvai prašalina viršmi- B 
N nėtas ligas; mums šiandie datt- ■ 
R gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
J vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
B pačtą 55c arba dvi už $1.05. M
■ Knyga: BALTINIS SVEI- įj
S KATOS”, aagalaia gydyties, R 
3 kaina 50 centų. R

3 Justin Kulis 9
3 3259 So. Halsted St. Chicago, III. Q

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles

G ar sinkities “ N A U JIE N OŠĖ

KLIŪTIS 
visokios rųšies gydiiau 
per 26 metus prie Sta
te gatvės.

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

Parašyk dykos kny
gelės.

FRANKLIN O. CARTER 
120 S'o. State SL

Valandos: 9 iki 5 Septihtaa. 10 iki 12
............................... - - ■■■
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Kauno Viešbučio B-vė
Kviečia Tamstą prisidėti prie pabu- 

davojimo viešbučio Kaune.

VIEŠBUTIS KAUNAS
Chicagiečiai sumanė pastatyti šitokį viešbutį Kaune 

ir pradžiai darbo sudėjo virš $20,000 dolerių. Viešbu
tis virš 200 kambarių ir kelios salės dėl vakarienių, susi
rinkimų ir suvažiavimų. Kad pastatyti tokį Viešbutį- 
Hotelį greitai, tam tikslui kreipiamės į visus tuos tautie
čius, kurie lik trokšta dėl Lietuvos gerovės ir kartu nori 
įvestuoti saio pinigus į saugų biznį. Kad įvestavimas pi
nigų į viešbi čio t endrovę yra saugus, tai rodo tas faktas, 
kad kiekvienas viešbutis kur tik buvo pastatytas davė 
šėrininkanis didelį uždarbį už įdėtus pinigus.

Kad viešbutis reikalingas Lietuvos sostinėj Kaune, 
tai tą pripažįsta kiekvienas, kuris tik lankėsi Kaune. Lie
tuvos sostinėj pastaytas viešbutis duos didesnį pelną ne
gu kur kitur, kadangi tenai suvažiuoja visoki diplomatai 
iš įvairių šalių; kadangi tenai lankosi įvairus pirkliai; 
kadangi kiekvienas amerikietis parvažiavęs į Lietuvą no
ri pamatyti savo sostinę; kadangi visoki suvažiavimai 
draugijų ir partijų laikomi Kaune, todėl pastatytas dide* 
lis viešbutis neš didelį pelną kiekvienam, kuris tik prisidės.

Kad trumpam laike, amerikiečių pinigais, pastatytas 
viešbutis galėtų puošti Lietuvos sostinę, kviečiame prisi
dėti su kiek kas išgali prie šio viešbučio. Prisidėti gali 
ne mažiaus kaip su $25.00. PRISIDĖJUS SU DIDES
NIU KAPIAALU GALĖS TURĖTI PRIE VIEŠBUČIO 
PUIKŲ DARBĄ ir nereikės parvažiavus į Lietuvą jieškoti 
kur galės gauti kokį užsiėmimą.

Norintieji prisidėti arba gauti platesnių informacijų
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

Viešbučio Kaunas Ak-nė B-vė,
3241 So. Halsted St., Chicago, III

Dabar Yra Laikas
Pirkti

Sol-Edis & Sons

Jūsų Plumingą — Apšildy
mo ir elektrinius reikmenis
Mes esame šiandien didžiausi 
pardavinėtojai naujo ir vartoto 
plumingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kad mes pa
tįs perkame didelį apštį pinigais. 
Todėl duodame progą jums su
taupyti, nes mes patįs galime 
daugiau sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes prisilaikome savo 
motto, kainose.

Kainos gerumas ir patarnavimas 
Apskaitliavimą ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.
Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimų ir pirksi- 
te tavoro už $10 ar daugiau gausite nuleidimo 
50 centų.
Specialis bargenas 50 colių ilgio, 4 j plotį, 7 tru- 
belės $6.00.

Namas tūkstančių bargenų

CHICAGOS
ŽINIOS I

Rytoj Socialistu Partijos 
Presos Piknikas

Kiekvienais metais Socialis
tų Partija rengia presos pik
nikus. šįmet jis rengiamas bir
želio 17 <1. Kasmet į Socialis
tų Partijos presos piknikus su
važiuoja tūkstančiai žmonių 
— socialistų ir jų pritarėjų. 
Ir jie tenai gauna daug, taip 
sakant, dvasinio peno.

Šįmet tame piknike bus žy
mus kalbėtojas iš New Yor- 
ko. Todėl, kurie supranta ang
lų kalbą, turės progos išgirsti 
labai gero kalbėtojaus kalbą. 
Lietuytiibi supraptantyls anglų 
kalbą, turėtų pasinaudoti ta 
nepaprasta proga.

Be' to, kaip dr kiekvienais 
metais, bus didelis lietuvių 
skyrius. Dainos choras ir kal
bės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis.

Geistina, kad lietuviai dar
bininkai pasinaudotų ta pro
ga — skaitlingai atsilankytų į 
Socialistų Partijos Presos pik
niką. — Darbininkas.

Gandras laimėjo 
lenktynes.

Užvakar gandras ir Yellow 
Cab “taxi driver’is” ėjo lenk
tynių. Tečiaus gandras laimė
jo. Dalykas tame. Yellovv Cab 
driver’is vežė Mrs. iLouis Woin- 
stein, 1502 Lmvndale Avė., Mi- 
chael Rcese ligonbutin. 
bloko nuo ligoninės, 
Weinstein’nienei gimė 
gaitė. Reiškia, gandras
jo lenktynėse su drlver’iu. Ir 
driver’is vėliau pareiškė, kad 
jis dar pirmas tokias lenkty
nes turėjęs.

Tik už 
Mrs. 
mer- 

laiinė-

Vyras, 82, nušovė savo 
žmoną, 70, ir paskui 

pats nusišovė.
Seniems neverta gyventi, pa- 

reilškfė nušaudamas savo 
žmoną.

Emil Vanda, 82 m. amžiaus, 
pastaruoju laiku dažnai pri
mindavęs savo žmonai, 70 m. 
amžiaus, kad juodu jau atgy
venę ir 
gyventi.

kad seniems neverta

Apie savaitę laiko atgal 
Mrs. Vanda pabudus iš miego 
vidurnakty rado atsuktą gazo 
'įvadą. Jii (šiaip 'tajip pribėgus 
prie lango atidarius langą ir 
tuo bildu išgelbėjįus savo vy
rą ir pati save nuo mirties.

Užpereitą naktį prieš eisiant 
gulti senukas vėl prisiminęs, 
kad jau jiem nebėra reikalo 
gyventi, nes jau juodu atgy
venę savo amžių.

Ji išbudus iš miego apie an
trą valandą nakties ar pama
čiusi savo vyrą stovintį neto
li jos.

‘“Mudu išbuvova drauge pen
kiasdešimts metų”, pratarė se
nelis, “ir tai užtenka”. Ana- 
pusy yra užtektinai vietos į 
kur mudu galiva keliauti ir 
kur mudu galčsiva vėl būti į 
jaunais. |

“Christina, mudu eisiva

zapo ligonbutin, kur ji dar 
galėjus apie visą tragediją po
licijai papasakoti. Tečiaus gy
dytojai tvirtina, kad gal ir se
nelė neužilgo turėsianti keliau
ti į “anapusį” pas savo vyrą.

Per savo drąsumą ne
teko gyvybės.

šeštadienis, Birž. 16, 1923

VERTA $1.000
SURASTAi

Nogėjo /pasirodyti, kad jis ne
bijąs įlipti į stulpą.

Ketvirtadieny keletas vaiką 
žaidė “elėj” užpakaly Chicago 
Hospital, 2325 E. Ninety-fifth 

žaismes “sekti vadus”. 
Gornak, 16 m., 9153 
Avė., nevisai dalipęs 
stulpo viršūnei pradė- 
žemyn.

St.,
Stanley 
Paxton 
iki pat 
jo lipti

“O, tu bijai lipti iki viršui, 
kad tavęs nenukrėstų elektra”, 
ėmė šaukti jo draugai.

“Pažiūrėsim ar aš bijau”, 
atsakė jis jiems, ir pasileido 
lipti į viršų. Bet prilipus prie 
pat viršaus jį elektra mirtie 
iiai nukrėtė. Jis nupuolęs ant 
žemės už kelių minutų pasi
mirė, gi jo draugai nubėgo 
kas sau palikdami jį negyvą.

Munšainierių bėdos
Eksplodavo munšaino varykla; 

sunaikino namą ir apdegino 
prižiūrėtoją.

Trcčliadienį prie Maplewood 
ir Miljvvaukee Avenucs dviejų 
aukštų name eksplodavo 150 
galionų munšaino varykla. Be- 
nnett Ferg, kuris tuo laiku ten 
tlirbo, tapo pavojingai 'apde
gintas. Be to, kįlęs gaisras su
naikino visą namą.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

BAŽNYČIA
Po vardu 

Motinos Dievo Šidlavos 
- Lietuvių Tautos Katalikų 

3501 So. Union Avė., 
CHICAGO, ILL.

Mišios Šv. sekmadieniais 9 ir 11 
vai. prieš piet.

Mišparai 7:30 valandą vakare 
Visus Bažnytinius patarnavimus atlie
kame pagal Jėzaus Kristaus įsakymus, 

meilė Dievo ir artymo.
Klebono rezidencija 

3509 So. Union Avė., 
dHICAGO, ILL.

JUOZAPAS VISOCKIS ir 
KAZIMIERAS GRIGONIS

Persiskyrė su šiuom pasauliu, 
netikėta mirtis patiko abudu 6 
d. birželio įpuolė automobiliu į 
Canalport kanalą, 14 d. šio mė
nesio, rado abudu prigėrusius.

Juozapas Visockis paliko dide
liame nuliudyme seserį Veroni
ką Grybienę, švogeri P. Grybą. 
Lietuvoj motiną, brolį ir seserį- 
Paėjo iš Pužų kaimo, Skaudvi
lės vai. Amerikoj išgyveno 10 
metų nevedęs.

Kaz. Grigonis išgyveno Am. 
10 metų.

Juoz. Visockio lavonas randa
si 4429 S. Fairfield Avė. pas 
Petrą Grybą. I^aidotuvės atsi
bus 18 d., birželio 9 v. ryto į 
Nekalto Prasid. parap. bažnyčią, 
iš ten į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliudusi Veronika ir P. Grybai

Tel. Armitage 4381
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialuma* 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.
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UZ $400
Visi nori uždirbti pinigą, o jai kas sako kad 

nenori, tai nesako teisybės.
Čia yra proga pirkti lotus, ne tik už pusę 

kainos, bet beveik už trečdalį, suliginant už 
kiek kiti pardavoja.

Lotai randasi ne tik gražioj vietoj, bet ir greičiau
siai augančioj dalyj miesto, kur kainos kyla kasdien 
ir kur namai taip kaip grybai iš po lytaus digsta.

Lietuvių jau tūkstančiai turi savo namus, šitoj apielin- 
kėj ir šimtai kožną dieną dauginasi. Parduoda sato na
mus^ kitose kolonijose, p erka šitoj, už tai kad čia orfts ty
ras kur žmogus gali būt visada sveikas, o gražumas dide
lis Marųuette parkas puošia visą apielinkę, kvepėjimas vi
sų žolynų priduoda žmogui gyvybės ir energijos. Už tai
gi kurie apvertina savo sveikatą, traukiasi šalin nuo susi
kimšimo, dušnaus oro, durnų ir atsiduodančių dirbtuvių.

Tamista padaryki taip kaip ir kiti padare, atvažiuok pa
matyk šitą puikią apielinkę, kuri beabejonės Tomistai pa
tiks. Pradek su $50 ir nėjusi kaip išmokėsi lotą, tai tada 
busi atsistojęs ant tikro Slenksčio, nuo kurio galėsi lipti 
augštin i didindamas savo turtą, nereikės bijoti apie saugu
mą pinigų. Chicagoje tūkstančiai žmonių, tapo labai tur
tingi, vien tik išl nuosavybių, ant kurių jokios rizikos nėra. 
Auga Jūsų turtas kartu su miesto augimu. Chicaga savo 
milžinišku augimu pralenkė kitus miestus, šiandie jau yra 
trečias didžiausias miestas ant pasaulio, o netrukus hus 
pirmas, tą liudija miesto priaugimas šimtais tūkstančių 
gyventojų kas metas. Visi kurie tik įdės pinigus į Chica- 
gos nuosavybes, geręse vietose, ne. tik padarys didelį pel
ną, bet taps turtingi, taip kaip jau dabar yra daug tapu
sių turtingais, visai nerizikuodami savo pinigų ant kokių 
investment'ų.

Lotai randasi tik 2 blokai nuo Marųuette Parko ir 3 blokai nuo 63 
gatves. Ne tik gražioj vietoj bet ir privažiavimas iš visur parankus. 
Lotai dideli po 30125 pėdų. Kaina laike šito išpardavimo bus po $400. 
$50 įmokėti ir po $10 ant menesio, ant bulvaro lotai po $600. Išpar
davimas bus tik per 3 dienas, o paskiau niekad už taip žemą kainą 
nebus galima gauti. Išpardavimas prasidės subatoj, nedėlioj ir pano- 
dėlyj June 16, 17 ir 18 nuo 9 vai. rytoi iki 8 po pietų.

Nepraleiskit progos. Lytus ar giedra, visi atvažiukite ants Westem 
Avė. prie 63čioa gatvėsi po numeriu 6243 So. Western Avė. Pardavė
jai parodys Tamistoms lotus, kurie pirmiau pribus, tai išsirinkt ge
resnius lotus.

J. SINKUS,
6243 So. Western Avė

1
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SVEIKATA TAI TURTAS IR. LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau- ir 

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

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

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA- 
LUTES STOMACH BITTE1 
RIS ir į 6 menesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tukstančiąi žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
Dabar . Pirma tilc norite bifti sveiki ir tvirti,

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

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

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų-savo antrašą ir adresuokit
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

NT GALO
Systema sveikatos atgavimo. Gam
tiniu pry<lytojų ir pramtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa- 

gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker
ir M. B. Jewell
5 N. 1^ Šalie St.,
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotojai.

i

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvė*

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

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniška* liga*t 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinj 
susišlapinimą, dusuli ir visa* kita* li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Learitt St.

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 m. Nedžlioj

9 iki 12 a. m.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ros*.

AI PATARIMAI
AMERIKOS IR EURO-

bite koki* ligą, 
Atvažiuokite kad

D
Geria 
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

te
Privatinių
Ligi
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir ii toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambary* 566, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kuriu] tūkstančiai tmenlt 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 

^ligonių atsilankymui.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų

Nerviškų

□ Suburbau

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS.

muzikališkų instrumentų naujausios išdlrbystės: armonikų, koncerti
nų, gkripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaliŠkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III. v

c o M
s

2112-14-16-18-20 So. State St
Vakarinėj pusėj gatvės.

Telefonai: Victory 2454-4356
Musų pardavėjas kalba lietuviškai

Tatai pasakęs drebančia ran
ka atstatė jis jai revolverį.

Tečiaus Mrs. Vanda nei kiek 
nesuriko, ir, turbut, nei kiek 
nenusigando. Kuįipka pervėrė 

jos kairią pusę krutinės. Jos 
vyras bandęs pataikinti tiesiog 
į širdį. Ji tupjaus sukniubo. 
Tečiaus dar galėjo žiūrėti į sa
vo vyrą. Jis tuom tarpu * pri
bėgęs prie jos ją apkabino, tar
si atiduodamas jai paskutinį 
‘tiki pasimatymui”... Staiga 
paleido kulipką sau galvon iri 
ant vietos mirtinai sukniubo.

Jis, bevežant jį į Alexian 
Brothers’ ligonbutį, pasimirė, | 
o ji dar gyva nuvežta šv. Juo

TIK PAGALVOK! Tamsta gali patapti savininku namo įnešdamas tik 
x ’ • $150.00 ir mokėdamas po biskį kas mėnuo.

BUK NEPRIKLAUSOMU — “įsigyk Namą Elmore Budu”
. mokėti rendą ir neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo

kėti už namelį ar dviejų gyvenimų budinką.
Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor

macijų niekuomi Tamstos nesurišdami.
PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKĘ

□ South Side □ North Side □ Northwest Side
Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiusk mums. —

H. W. Elmore & Co 29 So. La Šalie St

Atkaklių

Privatiškų

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

Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

Dr. Whitney
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

c 
Ofiso valandos: 

Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
Šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

»
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Chicagos Symfonijos or
kestrą ir Dailės Insti
tutas gaus po $500,000.
Clyde M. Carr, milionierius, 

mirdamas paliko po $500,000 
Chicagos Symfonijos orkestrai 
ir Dailės Institutui. Kitoms 
įstaigoms, kaip tai ligonbu- 
čiams bei prieglaudos namams 
jis paliko po mažesnes pinigų 
sumas.

Vaikas irmergaitė 
prigėrė.

Trečiadienį, aštuonių metų 
vaikas ir dvylikos metų mer
gauto per neatsargumą prigė
rė. Jų draugai bandė juodu gel
bėti, bet veltui.

John O’Brien, 1536 E. Mar- 
ąuette road, prigėrė Jackson 
Parke, o Anna Banks, 1613 S. 
Jefferson St., prigėrė įpuolu
si upėn prie West Aštuoniolik
tos gatvės.

------------------- p

Atrado dviejų Lietu
vių lavonus.

Birželio 6 dieną, vakare, iš
važiavo automobiliu pasivaži
nėti Juozą pas Visockis ir Ka
zimieras Grigonis. Juodu dau
giau negrįžo. Gi užvakar jų 
lavonus atrado upėj prie 25 
ir Halsted gatvių. Kol kas po
licija dar' nesurado kaip jtio- 
du galėjo prigerti ir, kas atsi
tiko su jų automobiliu.

Lietuvių Rateliuose
Organizuojamas motoru 

kliubas
Organizuoja jį lietuvių “Society 

Ladies” — bet organizavimo 
darbas kol kas dirbamas 
privengiant viešumo.

Chicagos Bridgeportas — di
džiausia lietuvių kolonija, tat 
nenuostabu, kad čia paprastai 
ir ima pradžią visokį sumany
mai, visoks lietuvių bruzdėji
mas.

Štai dar jums viena naujie
nėlė iš tos kolonijos. Kaipo 
Naujienų reporteris sužinojau, 
kad birželio 13 dieną vienuos 
privačiuose namuose Bridge- 
porte lietuvių “sosaiti leidės” 
laikančios ne viešą susirinki
mą, bet kuriuo tikslu — nie
kas negalėjo pasakyti. Žinoma, 
susidomėjau labai — juk kam 
gi bučiau reporteris? Bet kaip? 
— pro langą ar kaminą tik 
nelįsi. Mėginu telefonu:

— Yards OOOO, plyš.
Po kelių sekundų atsiliepia:
— Heilo!
— Heilo! čia poni Tokia- 

Tokia?
— Taip. Kas kalba?
— Naujienų reporteris...
— Well, ko tamstai?
— Girdėjau, kad pas tam

stos laikomas ne viešas leid
žiu susirinkimas — visai slap
tas susirinkimas — sako, stei
giate slaptą organizacija — su 
vyrais kovoti, ar kam....
* — Goodness, nieko pana
šaus. Pasikviečiau savo drau£ 
ges, turime tik “tea party”, 
nieko daugiau; dalyvauja tik 
apie dešimts viešnių.

— Tik? O man pasakojo, 
kad buk esą apie trysdešimts 
penkios.

— Visai ne, netiesa... At
leisk, tamsta, laiko neturiu...

Pasikalbėjimas pasibaigė. At- 
sjžinot nieko neatdižinojaų. 
Kas daryt? — krapščiaus pa
kaušį, nes dalykas mane stip
riai suinteresavo.

Netrukus susitikau vieną 
leidę, kurią žinojau dalyvavus 
kalbamo j tea partijoj. Nusi
maniau, kad tiesiai neprieisiu 
prie šaltinio, tai leidaus ap
linkiniais takais 'takeliais. Ir 

neapsirikau. Mano lėidė papa
sakojo, kad visa paslaptis es
anti tokia: .padaryta planai or
ganizuoti Lietuvių Moterų Kliu- 
bą tokiais pat pamatai^, kaip 
kad esąs amerikiečių moterų 
“Chicago Woman’s Club”, su 
apribotu narių skaičium iki 
35. Stįsirink^me dalyvavę be 
rods dvidešimts trys, ir kadan
gi nepilnas skaičius kviestų 
dalyvavęs, tai esą nutartu stei
giamąjį susirinkimą atidėti į 
rudenį, kai visos bus sugryžu- 
sios iš atostogų. Kadangi savo 
informuotojai daviau žodį ne
skelbti iniciatorių vardų, tu
riu žodį laikyti' Pakdks to, 
kad pavyko bent paslapties kra
štelis pradengti, o toliau — 
pamatysime.

Linkiu lėidėms geriausios 
kloties. Kliubas —' geras daik
tas, tik kam ta tokia didelė 
paslaptis? — Well, tai irgi 
paslaptis.

— Reporteris.

Pasidaugino lietuvi? den- 
tistkos profesija

PETRAS LOMANAS.

Kaip jau “Naujienų” skaity
tojams yra žinoma, birželio 5 
dieną lietuvys Petras Lomanas 
pabaigė dentistikos mokyklą 
— Chicago College of Dental 
Surgery. Vidurinę! mokyklą 
(high school) jis baigė Val- 
paraiso Universitete. Jis mano 
užsiimti praktika čia pat Chi- 
cagoje.

Letuvė laimėjo pirm? pri
zą Illinois nuversite Z ■

Birželio 7 dieną Illinois Uni
versiteto vaistininkystės sky
riaus alumnai surengė baigu
siems vaistininkystės mokslus 
vakarienę Sherman viešbuty, 
Chicagoje. Crystal kambariuo
se susirinko pora šimtų žmo
nių. Po skanių užkandžių tę
sėsi prakalbos ir dalinimas 
prizų.1 Iš devyniasdešimts de
vynių baigusių mokslus tik ke
turios merginos gavo dovanas 
už atsižymėjimą moksle. Rei
kia pažymėti, kad iš jų pirmą 
prizą gavo ponia Francis Sto
gis, žinomo lietuvių daininin
ko p. Stogio žmona. Ji geriau
siai atsižymėjo moksle. Tas, 
be abejo, daro, garbės lietu
viams.

Gavus pirmą prizą ponia 
Stogis pasakė trumpą prakal- 
bėlę, dėkodama mokyklai ir 
profesoriams už suteikimą jai 
progos laimėti pirmą dovaną.

Ponia Stogis mano neužilgo 
atsidaryti savo ąptieką Chica
goje.

— Baniutės Duktė.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Garsinkitės Naujienose

MATEUŠAS ŽILVITIS.

Birželio 5 dieną lietuvys 
Mateušas Žilvitis — (Dr. P. 
M. Žilvičio brolis) — pabaigė 
dentistikos mokyklą — Chica
go College of Dental Surgery. 
Jis taipgi vidurinę mokyklą 
(high school) baigė Valparai- 
so Universitete. Jis irgi mano 
užsiimti praktika čia pat Chi
cagoje. \

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS ( 
Pagerbimui d. P. Grigaičio išvažiuo
jant Lietuvon, liuli House salėj, 800 
So. Halsted St. Subatoje, birželio 16> 
1923. Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 
asmeniui $1.00. Rengia LSS. Pildoma
sis Komitetas.

Tikietus jau dabar galima gauti 
Naujienų ofise. Pasiskubinkite Įsigy
ti tikietus iš anksto.

Rengėjai.

z SOCIALISTU PRESOS PIKNIKAS’ 
Rivierview Parke, Birželio 17 d. 
Sekmadienj, birželio 17, jvyks So

cialistų Presos piknikas Riverview 
Parko piknikų darže. _Ten ir LSS. 
VIII Rajonas turės surengęs puošnų 
Lietuvių Skyrių. Bus įvairus, turi
ningas programas — prakalbos, mu
zika, chorų dainos. Socialistų Par
tija turi pakviėO^’biipjau ‘ -gaišius 
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai. 
Erdvioje šokiame jo j salėj bus šokiai 
iki vėlumos. Lietuviai turės savo 
“barą”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.

Įžangos bilietai 30 centų, iš'anksto 
galima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
LSS. narius. Kviečiame Chicagos ir 
apielinkės lietuvius gausiai atsilanky
ti ir nofloniai laiką praleisti šioj mil
žiniškoj darbininkų puotoj.

Pikniko Rengėjai.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo pus
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
birželio 16, 7:30 v. v., K. Ukialio svet. 
3436 So. Auburn Avė, Visi malanė 
kitę laiku atsilankyki, nes bus rinki
mas naujo pirmininko. Kurio neatsi
lankys bus baudžiami pagal L. N. K. 
konstituciją.

— J. M. Vainauckas, nut. rast.

Naudai Auditorium Susivienijimas 
Draugijų ant Bridgeporto reigia dide
lį pikniką birželio 17 d., Blinstrupo 
darže. Kviečiame visus atsilankyti į 
šį pikniką ir paremti tą prakilnų 
darbą.

Kurie turite automobilius ir turite 
laiko, malonėkite atvažiuoti subatoj 
5:30 vai. vak. kampan 33 gat. ir Au- 
bum Avė. padėti išgarsinti šį pikni
ką po kitas kolonijas, važiuojant lat
vėmis su tam tikrais parašais (signs).

— Kviečia Komitetas.

Dr-tė Pažinties Lietuvių Amerikoj 
laikys prieš pusmetinį susirinkimą 
nedėlioj, birželio 17 d., 1 Vai. po pie
tų, A. Stanevičiaus svet., 4625 So. 
Paulina gat. Svarbių reikalų dėlei 
visi nariai malonėkite laiku susirinkti.

— J. Michaels. pirm.

Taupykite pinigus. Sptilka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na-
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.>===---- a
Pinigai

iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS j 
3210 So. Halsted St, ! 
Tel. Boulevard 9663. ’

įprug/dĖiogo, a.

PRANEŠIMAI.
Didž. L. K. Vytauto Leb.-Gvardija 

laikys mėnesinį susirinkimų subatoj, 
birželio 16, 7:30 v. v., šv. Jurgio svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. Svarbių rei
kalų dėlei, visi nariai malonėkite lai
ku susirinkti. — S. Kunevičius.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadeinį, birėo- 
lio 17 d.. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. ■*— Valdyba.

Lietuvių Pažan. Moksl. Susiv. Am. 
2-ros kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj, birž. 16 d., 8 vai. vak., pas 
Mrs. Franceš Stogis, 4049 So. Rich- 
mond St. (arti Archer Avė., ant ant; 
rų lubų. Svarbių reikalų delei, visi 
malonėkite laiku susirinkti.

— K. J. Semaška, Rašt.

Bridgeport. ~ šv. Domininko Drau
gystės susirinkimas įvyks šeštadieny, 
birž. 16 d., 7:30 v. v., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 32 PI. ir Auburn Avė. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi daug svarbių dalykų, 
svarstymui. — A. Bugailiškis, rašt.

Socialistų Presos Piknikas bus Ri- 
vervievv Parke birželio 17 d. L. S. S. 
VIII Rajonas suruoš programą. Prieš 
išvažiavimą į Lietuvą kalbės drg. P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius, dai
nuos Pirmyn Mišrus Choras. Kvie
čia visus kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. L. S. S. VIII Rajono Valdyba.

Vieksniečių Kliubo nariams atydai. 
Kliubo išvažiavimas įvyks ateinančia
me sekfnadieny birželio 17 d. į miš
kus prie Tautiškų kapinių. Su mu
zike ir žaismėmis. Žaismes po vado
vyste J. Uktverio. Mylinčius žaismes 
kviečiame dalyvauti, — Komitetas.

Briglhon Park. — Ateities Žiedo V. 
D. rengia gražų išvažiavimą į Jeffer
son miškus nedėlioj, birželio 17 d. 
Bus gražus programas, dainos ir šo
kiai bei žaismės. Visi draugijėlės na
riai ir jų tėvai bus vežami trokais. 
Norintys važiuoti malonėkite susirink
ti prie Davis School, ant 39 St., 9:30 
vai. iš ryto. Visus kviečia

— Komitetas.

Draugijos šv. Antano iš Padvosi 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks! 
sekmadieny, birž. 17 d., 1 vai. po pie
tų, Dievo Apveizdos parap. svet., So. 
Union Avė. ir 18 gat. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

f —i aVldyba.

.North Gide. — Lietuvių Politinis 
kliubas tusės išvažiavimą Jefferson 
giriose, nedėlioj.vbirž. 17, 1 vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkite daly
vauti. Kurie važiuos automobiliais, 
malonėkite susirinkti 12 vai. prie kliu
bo svetainės. — Komitetas.

Lietuvių oMterų Pašelpinis Kliubas 
neturės pusmetinio susirinkimo sek
madienį, birž. 17 d. dėl priežasties 
Auditorium Bendrovės pikniko. Pus
metinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, liepos 15 d., 

■» — Raštininkė.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius strėikus, 
•dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
.ibcjotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol ndl- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint I sekamos die 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Juliaus Bų- 

gailiškio. kuris prasišalino vasario 9 
d. šių metų. Aš už viską dovanoju, 
jeigu tik sugrįši. Gyvensime taip kaip 
pfrma kad gyvenome. Musų mergaitė, 
beverkiant tėvo labai susirgo ir da
bar ji daugiau nieko nenori kaip tik 
savo tėvelio. Jis pats arba kas apie 
jį žino, malonėkite duoti žinią. Moni
ka Bugailiškienė, 927 W. 35th Place. 
Chicago, III. ' 1

JIESKAU savo brolio Juoza
po Babono. Raseiniuose gimęs, 
o Kelmėj augęs. Kas jį pažį
sta, meldžiu atrašyti man lai
šką. F. BOAS, 122 Harrison 
St., Davenport, Iowa.

PAJIEŠKAU savo brolių Simano ir 
Baltramiejaus KaČiusiai. Paeina iš 
Liolių vai., Žalpių kaimo, Raseinių 
apskr. Dabar gyvena Moline, III. 
Bukit malonus — Broliai atsišaukite. 
Brolis,

STANISLOVAS KAČIUŠIS 
3245 So. Pamell Avė., Chicago, III.

jiESlOMERiU
REIKIA partnerio į bučer- 

nes biznį. Biznis eina taip ge
rai, jog vienas negaliu apsi
dirbti. Patyrimo nereikia —‘ 
išmokinsiu ir nemokantį. Kreip 
kitos: 3965 Archer Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI po Yieną vai

kiną, viskas naujai įtaisyta.
Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted St.

Box No. 34

IŠSIRANDUOJA ruimas dėl dviejų 
vaikinų arba vieno. Ruimas yra šva
rus, maudynė, elektra ir telefonas. Aš 
viena gyvenu 5 kambarių falte. Atsi
liepkite, kurie nereikalaujate gaminti 
valgio. Galite mane matyti subatoms 
po 4 vai. p. pietų nedėlioms visa die
na 2900 Emerald Avė., 2ros labai iš 
fronto A. Daukša.

■ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepor

to ar Brighton Parko apielinkėj, esu 
našlys su duktere 7 metų. Reikalin
gas auklėjimas, geistina, kad butų 
prie katališkos šeimynos. Kas turit 
tokį kambarį ir apsiimtumet auklėti 
mano dukterį, praneŠkit laišku. J. P.

3122 So. Wallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų.

ELECTRIC APPLIANCE
, EXCHANGE INC.,

18$3r Milwaukėe Avė., Room 407-8 
y*’ 144 So. Wabash Avė.,

Phone Randolph 4209

JIESKO DARBO
ŠIOFERIS su laisniu pajieško dar

bo prie duonos išvežiojimo arba prie 
taigi, reikalui esant galiu ir paranką 
uždėt, kam reikalingas kreipkitės.

PAUL GLEMZA, 
Box 154, 

’ St. Charles, III.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ_______

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo, ma
ža šeimyna, nėra skalbimo- 
Darbas ant visados, mokestis 
gera. Reikalinga rekomendaci
ja. Keer Shoe Co.» 655 We$t 
Roosevelt Road.

REIKIĄ verpėjų prie loom, 
rankomis, karpetų siulus. Nuo
lat darbas.

Atsišaukite:
OLSON RUG CO., 

1508 W. Monroe St.

REIKIA salesladies, kurios 
moka lietuvių kalbą. Nuolat 
darbas, gera alga. Atsišauki
te tuojau. STERNS DEPART
MENT STORE, 3442 South 
Halsted Street.

REIKIA moterų sortavimiii 
plunksnų, darkė namie arba 
šapoje. Lengvas darbas. Paty
rimo nereikia. Rašykite,

KATZ,
651 Obrien St.

REIKIA finišerkų prie vyrų 
kautų, taipgi siuvėjų ranko
mis.
KUH NATHAkN & FISHER 

COMPANY,
1811 W. North Avė.

Reikia -
^MERGINŲ IR JAUNŲ MO- 

terų, 16 metų amžiaus ar 
senesnių, abelnam dirbtuvės 
darbui. Kaip tai:

Mašinų operatorkų
Jjnspektorkų 
Sortuotuojų 
Punch press operatorkų 
ir t. t. \
Patyrimo nereikia. Nuolat 

darbas. Geros darbo sąlygos. 
Gera pradžiai mokestis ir pa- 
siįiėkimąs augšČiau kaip iš
moks darbą. Jei) jaunesnės ne
gu 18 metų, atsinešlęįtę daro- 
dymą savo amžiaus. Anglį kal
ba nebūtinai reikalinga.

CONTINENTAL CAN 
COMPANY, Ine., 

, 22Ž1 So. Halsted St.

>

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ PARDAVIMUI minkštų gė

rimų Ice cream; parloras, ge
ra proga. ')

Atsišaukite:
4932 W. 14th St.

Cicero, 11.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge- 
roj vietoj .visokių tautų apgy
venta, turiu parduoti greitai. 
Priežastis patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
. 2114 S. Halsted St.

Reikia-
Keletą porterių nuolati

niam dieniniam ir nakti
niam darbui.

THE HUB,

Henry C. Lytton and Son

EXTRA GERAS BARGENAS.
Bučernė turi būti parduota 

į labai trumpą laiką. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Parduo
siu labai pigiai. Atsišaukite bi
te laiku. 939 W. 33rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir gfosemė 
apgyventa lietuvių vieta, senas biznis. 
Parsiduoda lotas, ,32x425. ' kampinis 
68 St. ir Atisiąn Avė. Parduosiu abu 
dalyku, už. teisingą pasiulimą.

Savininkas
’ 3140 So. Wallace St.

REIKIA —
DARBININKŲ
MOLDERIŲ.

Atsišaukite:
CHICAGO STEEL FOUNDRY
37th PI. and So. Kedzie Avė.

REIKIA molderių, skvizerių, 
grinderių ir darbininkų. Atsi
šaukite į samdymo departmeų- 
tą. ILLINOIS MALLEABLE 
IRON COMPANY, 0 U' / 

1760 Diverseyt Parkvvay

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

REIKIA vyrų abelnam dirf>- 
tuvės, darbui, 45c ir 50c į vai. 

Atsišaukite: 
FITZPATRICK BROS., 
1319 W- 32nd Place

REIKIA agentų. Didelė Chi
cagoje kompanija reikalauja 
keletą gerų ir atsakomų vyrų. 
Gera proga visam gyvenimui 
atsakantiems vyrams. Alga ir 
nuošimčiai. Atsišaukite asme
niškai 309 South La Sįalle St., 
Room 706.

REIKALINGAS antrarankis 
kepėjas. Geras mokesnis ir ne
blogos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
906 W. 31st St.

REIKALINGI AGENTAI.
Visuose miestuose po visą Suvieny

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

AMERICAN EAGLE GARMENT 
COMPANY,

339 W. Broadvvay, So. Boston, Mase.

REIKALINGAS agentas dėl 
Real Estate. Geros sąlygos. 
Gavrilojwicz Real Estate Co., 
217 E. 115th St., Kensington, 
III. Pullman 0675.

REIKALINGAS BARBERIS 
vakarais. 1

Atsišaukite:
BRIGHTON BARBĖK SHOP,

4222^ Archer Avė.

REIKALINGAS porteris j 
saliuną. Atsišaukit greitu laį- 
ku. Su mokesniu susitaikė 
sime.

2907 So. Union Avė.

PARDAVIMUI J
PARDAVIMUI geras galiūnas, su 

visais įtaisymais. Yra elektrinis or
kestro pianas. Biznis išdirbtas. Pir
mas sąliunas nuo teatro. AtsišaukfL 
nepraleiskit geros progos. Priežastį 
patirsit ant vietos.

309 Kensington Avė.
Pullman 4788

PARSIDUODA barbernė ant 2jų 
krėslų, viskas gražiai .įrengta; randa
si geroj vietoj ant JuzniavOs gatvės. 
Biznis daromas labai geras, pardavij- 
rno priežastį patirsit ant vietos. Kreip
kitės antrašu.

4642 So. W ėst e m Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, vieta apgyventą lie
tuviais, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3247 So, Morgan St.

PARDAVIMUI biznis, ąpto- 
mobilių landrė ir sipiofiizing 
garadžius. Pelno $450 į mene
sį. Turiu parduoti*tuojau, kai- 
ha $2,500, > >•’'

. ;l56i5 Harper Avė.

PARSIDUODA galiūnas geroj vie
toj biznis gerai išdirbtas per'ŽO metų 
arba mainysiu ant namo, loto ar au- 
tomobiliaus, nors namas ir mažame 
miestelyje. Išrepdudgiu. Renda — 4 
rūmai pagyvenimui.

804 W. 31 St.
Antros durįs nuo So. Halsted St.

PARSIDUODA Ice Cream parlor, 
candy cigarų ir cigaretų krautuvė biz
nis išdirbta per 10 metų. 4 ruimai pa
gyvenimui. Renda nebrangi ir lysa« 
ant 3 metų. Priežastis pardavimo ei
nu į didesnį biznį.

A. JAKUTIS/
4986 W. 14th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, rū
kytos mėsos, kendžių, tabako 
krautuvė. Parduos su fikče- 
riais ir visti staku labai pigiai, 
nes važiuoju ant ūkės. Atsišąjį- 
kite, 2640 W. 47th St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Puiki vieta, lietuvių 
apgyventa. Biznis geras, par
duosiu pigiai. Klauskite nuo 2 
iki 4 po pietų.

Tel. Roosevelt 8626.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis labai geras. Vieta apgyven
ta, švedų, vokiečių ir airių. 
Galima pirkti visą arba pusę. 
Prie^tį pardavimo patirsit 
ant Wetos.

5128 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, bu
černė ir (hardware store). Biz
nis labai geras. Noriu parduo
ti, nes einu į kitą biznį. Vi
sokių tautų apgyventa vieta.

1901 W. 22nd St.

Tokios progos žmonės jieš- 
ko su žiburiu ir neranda, čia 
ji dabar ateina ir beldžia tau 
į duris. Jei esi vyras su per- 
matymu, tu ją paimsi pirmu
tinis. Tai yra “Cafe” kur žmo
nės praleidžia daugybę pini
gų- Pirksi pigiai. Atsišauk tuo
jaus. Naujienos No. 259.

PABSlDU(OiDA saliunas, vi
sokių tautų apgyvento j vietoj. 
Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon.

Atsišaukite: 
2241 W. 21st Street

PARDAVIMUI lidėlcls ver- 
tės Gibson Mandalinas- Išrodo 
kaip nauja. Kainuoja $150 nau
ja. Atiduosiu už $60. Ateikite 
ir pamatykite. A. LAUB, 

2223 School Street
^PARDAVIMUI grosernė ir 

džiovintos mėsos krautuvė. Se
nas ir išdirbtas biznis, kur ga
lima padaryti gerą pragyveni
mą. Kreipkitės:

1918 W. 47th St.

r
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ANT PARDAVIMO

2 aukšt
leis krautuvė

T AUTO

RAKANDAI
PIRKĖJŲ ATYDAI

SOUTH SIDE BARGENAI

AUTOMOBILIAI

$15,000,

sėdynių

MOKYKLOS

nauji

TIKRAS BARGENAS
na

BARZDŲ skutykla ant par-
nuo

BEALTY 
35th St.

laudry, 
$10,000, 
randas

turi būt parduotas 
oj vietoj, galima pa- 

i dieną biznio. At- 
, kas pirmutinis tas

PARDAVIMUI muminis 4 p4 
gyvenimų namas antj 1967 Ca- 
nalport Avė. Nupirksit pigiai 
Kreipkitės prie savininko. J 
M. Kenney, 3401 Parnell Avė 
Tel. Yards 4609.

namas 
aukštu 
Greitu

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

karus
kaina $29,000

kaip statytas 5 ir 
už $13,000.

nauji ’2 plunksni- 
j rakandai, galės

PIGIAI parsiduoda automo 
bilius, 1921 metų 
atrodo kaip naujas. Kaina tik 
$250.00. Atsišaukite į drabu
žių krautuvę. 4140 Archer Av. 
Tel. Lafayette 68-17.

PARDAVIMUI 6 ruimų bun- 
galow ant cemento stulpų ir 
tvirto pundamento pastatytas. 
Garadžius dėl 4 mašinų, lotas 
60x125. Ypata nupirkusi tikrai 
ius užganėdinta. 6034 So. Ko- 
in Avė., Tel. Prospect 9159.

JEI jus norite turėti gerų 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

3207 So. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 
niai patalai ir narni 
pirkti po vieną ar visus ant syk. Par 
duosiu 
Atsišau 
cago arti Robey, subatoj ir nedėlioj 
visą dieną, šiokioms dienoms tik va
karais. * i

frame. Kaina 
$157 į mėnesį. 
STANDARD 

736 W.

šeštadienis, Birž. 16, 1923

PARDAVLMiUil namas dvie
jų flatų 5 ir 6 kamb., aukš
tas ir beizmentas, lotas 45x125. 
Kaina $6500. Taipgi katadžius 
ir tuščias lotas. Lengvi išino- 
keščiai. Atsišaukit tuojaus pas 
KAŠTE, 5124 Archer Avenue.

Kreipkitės pas savininką 
5252 Artesion Avė. 
Phone Prospect 3590

PARDAVIMUI 2 namai ir smulkių 
daiktų Storas (cigarų, ice cream, ken- 
džių) su visais rakandais, štoras su 
vandeniu apšildomas. Reikia $8000 
cash ir likusius $8000 savininkas duos 
morgičių. Randasi ant Oakley Avė. 
ir 23 st. Justin Mackiewich, 2342 So. 
Leavitt St. Phone Canal 1678.

pora farma kuri randasi pat 
ra 71 akeris; 
i lietuvių ap-

PARSIDUODA elektrikinis 
pianas, tinkamas biznio vieto
se. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite:
2535 S. Halsted St.

Telefonas Victory 6743

PARDAVIMUI SALIUNAS 
PIGIAI.

Atsišaukite:
PAUL RADOSZA, 

■ 4125 So. Ashland Avė. 
Tel. Baulevard 4937 — J.

PARDUOSIU bučemę ir grosemę, 
labai pigiai, biznis eina gerai, viskas 
už cash. Bučernė randasi labai ge
roj vietoj; apgyventa vokiečių ir šve-

Atsišaukite:
1720 So. Union Avė 

Tel. Canal 4126

Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 

9:80.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St 

No. 270

PARDAVIMUI kampinis mu 
rinis namas, saliunas ir 8 fla 
tai, 32Q0 Wallace St.

Savininkas:
524 W'. 32nd St.

WEST Pullman. Pigus na
melis prie pat bažnyčios. Tu
riu greit parduoti, o jei ne tai 
paklius svetimtaučiui.

S. MARKŪNAS, 
654 W. W. 120th St.

Kaina greitam 
Išmokėjimais, sa- 

Taipgi 2 
j linijos. 

$50 {mokėti, kitus po

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

PARDAVIMUI grosernė ir 
skanumynų krautuvė. Senas ir 
išdirbtas biznis. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo la
bai svarbi. Kreipkitės:

4753 So. Honore St.

BRIDGE
SALES CO

PROGA visam gyvenimui, 6*4 akrų 
žemės, prie Oak Park Avė. ir 43 St., 
medžiais apaugusi, gera vieth dėl pik
nikų, pigi

migiai, Pasinaudokite proga 
ite 6336 So. Lincoln St. Chi-

SUSTOK IR SKAITYK ČIA YRA 
DIDELIS BARGENAS.

Pardavimui 2 augštų muro namas; 
2 pagyvenimai po 5 ir 6 kambarius!; 
viskas geram stovyje; randasi Brigh- 
ton Parke; kaina $5,500 reikia tik 
$1,000 {mokėti, o likusiu lengvais iš
mokėjimais kaip renda.

Pardavimui 2 augštų medinis namas 
2 pagyvenimai po 4 kambarius; namas 
6 metai kaip statytas; kaina $4,000; 
nereikia visų pinigų turėti.

Norėdami pamatyti virŠmffiėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais

PARSIDUODA DODGE, 5 pasažie 
rių, touring karas 1920, pirmos kle 
sos padėjime už $250

Atsišaukite
F. PALASKY, 

5046 So. Kolin Avė 
Phone Lafayette 2928

BARGENAS už $3,400 — $1,200 pi

WEST PULLMAN yra puikiausis 
r geriausia gyvenimas. Darbai nud- 

latiniai. Biznieriams gerai {gyti nau
dingas biznis. Turiu parduoti kampi
nius mūrinius namus.

S. MARKŪNAS, 
654 W. 120th St. 

Tel. Pullman 2856

Didžiausias bargenas Chicagoje, 2 
lotai, 27 pėdų pločio, visi {rengimai ir 
apmokėta, prie Irving Avė., netoli 8b 
St., tik $1,400. James W. Hubka, 2121 
S. 49th Avė., Cicero, III. Tel. Harrison 
2272.

ra proga dėl gero žmogaus.
Atsišaukite: 
2735 No. Halsted St.

PARSIDUODA trokas Internacio- 
nal 1 tono gerame stovyje, geras dė
lei bučemės ar kokių daiktų išvežio- 
jimui. Parsiduoda spigiai, savininkas 
išėjo iš biznio, parduosiu už $500. 
Kam reikalingas, atsišaukite J. Bal
čiūnas 3200 S. Lowe Avė. Tel. Boule- 
vard 9265.

GRIGHTON REALTY COMPANY- 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av. prie Califomia Av,

iPlARDAVIMUi mūrinis 
augštų po 4 kamb. namas, va
nos, elektra, cementuotas beiz
mentas ir visas įtaisymas pir
mos rųšies. Parduosiu pigiai

Atsišaukite:
4603 S. Francisco Avė.

/ PARDAVIMUI grosernė ii 
kendžų biznis, geras. Neša ge 
rą pelną.

Atsišaukite:
3247 So. Union Avė.

PARDAVIMUI geras mūrinis 
namas prie Lawe Avė., netoli 
30 gatvės. 4 flatai, po 4 kamb. 
kiekvienas, elektra, geras skie
pas, renda $782. Kaina tik $6,- 
000. Savininkas, 559 W. 31 St.

KAS TURITE cash namą, o norite 
greitai parduoti, nėra skirtumą kokioj 
dalyje miesto, bučernė ar saliunas ar 
kitoks biznis arba automobilių. Ar 
norite mainyti namą ant biznio, biznj 
ant namo. Mes perkam namus, biz
nius, mokame cash, o parduodame ant 
lengvų išmokėjimų. Kas turite par
duoti arba jieškoti pirkti. Kreipkitės 
pas mus, gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą.

ZAKSAS AND BALCHUNAS 
828 W. 31 St.

netoli Halsted St.

TURIU parduoti už išlaidas 
Chalmcrs Limoziną, pirmos 
kiesos padėjime, $375, išmokė
jimais.

Atsišaukite:
3126 W. 43rd St.

UŽ PUSĘ KAINOS, 60 ak
rų farma 23 mailės nuo Chi- 
cagos, puikiausi įtaisymai, vi- 

įtaisyti 
kaip mieste. Elektrikos ir mau
dynės, visokios mašinos kat
ros tik reikalingos ant ūkės. 
3 arkliai, 10 karvių, 23 kiau
lės, 7 antįs, 100 vištų, taipgi 
ir kiti visokį įtaisymai. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu 
ant miesto prapertės. Kreipki
tės pas: C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St., Chicago.

DEIJKATESSEN krautuvė, 
sena įstaiga. Gerai apsimokan
ti. Tirštai apgyventoje kolo
nijoje flatais ir apartmentais, 
North Sidėje. Naujos mados 
įrengimai, daug šviežio stako, 
pigi renda. Gyvenimui kamb., 
garu šildoma. Nėra konkuren
cijos. Tikras pinigų uždirbėjas. 
Svarbi priežastis priverčia greit 
parduoti. Atiduosiu viską už 
$1,500, jei reikės išmokėjimais. 
Atsišaukite nedėlioj visą dieną, 
1512 Lawrence Avė., kelios du- 
rįs į vakarus nuo Clark gatvės.

Parsiduoda naujas biznio

REIKALINGI 4 mūriniai na
mai Brighton Parke. Arba to
liau į Southus. 2 po 4 kamba
rius, vertėje nuo $6,000 iki 
$10,500. Ir kiti 2 po daugiau 
kambarių. Vertėje nuo $8,000 
iki $15,500. Turinti tokius na
mus, rašykit laišką į Brighton 
Park Naujienų Skyrių, 4138 
Archer Avė., No. 14. Telefo- 
nuokit nedėlioj tarpe 8 ir 9 
vai. ryto Lafayette 5837.

PARDAVIMUI medinis namas, S 
pagyvenimai po 5 kambarius. Rendos 
$86 j mėnesį. 7 metų senumo. Kaina 
$8,500; parduosiu pigiai. Kreipkitės 
laišku { Naujienų Brighton Park 
Brenčių, '

4188 Archer Avė.
J. D.

DIDELfi proga gražiausioj dalyj 
Cicero, Parkholme parsiduoda keturi 
nauji namai, po du flatu, po 6 kam
barius su naujausiais įtaisymais; lo
tai 30x125. Kaiha prieinama. Atsi
šaukit pas savininką

A. MILAUCKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

FARMA MAINYMUI ANT NAMO 
Pardavimui ar mainymui ant nomo 

labai 
mieste Granville, III.; : 
viskas gerai auga; puf 
gyventa vieta; mainysiu ant bile kokio 
namo Chicagoje; labai svarbi priežas
tis kurią patirsite ant vietos; atsišau
kite pas savininką sekančiai.

_ STAPONAS MELKO, 
4084 Archer Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, viela apgyventa Lietuvių ir Ame
rikonų; apielinkė nepagadinta pigioms 
krautuvėms. Pigi renda, ant ilgai 
lysas.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen krautuvė, taipgi 
vienų metų senumo Ford tour
ing karas. Yra 4 gyvenimui 
kambariai iš užpakalio. Gera 
vieta lietuviams.

2109 S. Halsted St.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, - 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komdšinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

8335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PRIVATBS AUTOMOBILIU
120 Instrukcijos 121

Jei nori turit garą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
vašiuot ir taisyt praktiškiausiu bud*, 
visokio išdirbta* automobilius. Leta 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais kiesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1567 W. Madlson St

PARDAVIMUI saliunas, ar
ba mainysiu ant mažo namo. 
Turiu greitai parduoti. Prie
žastį pardavnino patirsite ant 
vietos.

2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, vie
nas iš geriausių ant Bridge- 
porto, kur galima daryti gerą 
biznį ir gera ateitis. Nupirksit 
už prieinamą kainą. Kreipki
tės: 3204 So. Halsted St.

PARIDAVIiMUI automobilius 
WiIlys^Knight 1919 metų mo
delio, gerame stovyje. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite: 2722 
W. 39th St. Galima matyti va
karais tarpe 7 — 8.

PARSIDUODA karas, Elgjn 
x, 1923. Pigiai; kaip nau-

ANT pardavimo namas, su 
5 kambariais viršui, su 5 kam
bariais žemai. Gasas, elektra, 
maudynė ir garadžius. Preke 
$4,500.00.

2449 W. 45th St-

Netoli nuo Vienuolyno, 2 lubų na
mas mūrinis po 5 kambarius, štymu 
šildomas, elektra, vanos tt. Kaina 
$12,500.

6 kambarių mūrinis namas, garu 
šildomas, vana, elektra, baisemantas

GREITU laiku 
saliunas, labai gen- 
daryti virš $50.00 
sišaukite greitai, 
laimės. Parduosiu pigiai.

Savininkas 
3564 So. Halsted St.

2ros lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI 9 ruimų frame 
namas, 2 kampini lotai su vi
sais įtaisymais, 2 garadžiai. 
Cash ar ant lengvų išmokes- 
nių. Dienoms Tel. Boulevard 
1876. Vakarais matykit.

3400 So. Paulina St.

Cottage ant biznio loto, netoli Ar
cher Avė. karų linijos ir netoli trans- 
ferio vietos Kedzie ir Archer. Cimen- 
tiniu pamatu, skiepas, vana, elektra ir 
kiti visi įrengimai 
pardavimui $4,750. 
vininkas duos morgičių. 
lotai, netoli bulvaro ir karų 
Kaina $550, *
$10 j mėnesį.

J. N. ZEWERT & CO
4400 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA medinis 3 flo
rų po 6 kamb. ant kiekvieno 
floro. Elektrikos šviesa, gasas 
ir vidui klozetai. Klauskit gro- 
s-rnėje.

3530 Parnell Avė.

PARDAVIMUI barbernė, su trimis 
krėslais. Biznis geras ir išdirbtas 
per daug metų. Barbernė randasi 
tarpe visokių tautų. Parduosiu pi
giai tam kas greitai atsišauks.

2019 Canalport Avė.
Phone Canal 6574

veik naują 5 kambarių namą ir pusė 
akro žemės. Du blokai nuo karų ir 
krautuves. Imkit Halsted St. karų, 
pažymėtą 111 St. & Sacramento iki 
galui, eikit 2 blokus į šiaurę, 1 namas 
{ vakarus nuo gelžkelio, 109 gatvė. C. 
A. Nelson. 3014 W. 109 St.. Mt. 
Greenwood, III.

Parduodu namus, lotus, farmas. bu- 
černes ir kitokius biznius. t Taipgi 
mainau namus ant farmų, lotus ant 
namų, turiu daug visokių namų dėl 
pasirinkimo, visose dalyse miesto, dar 
catrie norite mainyti namą ant bu- 
černės. arba bučernj ant namo; arba 
kitokio biznio, tai 'neškit kuogreičiau- 
siai pas mane, tai bus išmainyta arba 
parduota į trumpų* laiką, nes daugiau 
yra pirkėjų kaip reikia. Didžiausis 
jasirinkimas pas ihane, duris atdaros 
nito 9 vai. ryto iki 9 vai. vakarais. 
Del sekančių reikalų kreipkitės pas

< FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Parsiduoda naujas 2 auk. mūrinis 
namas, dar visai nevartotas, 5-5 kamb. 
garu (steam) apšildomas ir šiaip vė
liausiais įtaisymais, renda $1,800, kai
na $13,500, {mokėjimas $3.500, namas 
randasi ant Fairfield Avė, arti 59tos.

AUBURN PARK REALTY CO.
Mickeviče

7925 So. Halsted St. 
Tel. Vincennes 7400.

PARSIDUODA automobilius, Road- 
ster 6 cil. Continental motoras, gerai 
bėga,geras pentas puikiai atrodo,kaina 
$150, mašinerija pora metų galima 
važiuoti cento nepridėjus, bet aš tu
riu greitai parduoti j porą dienų už 
tai kam reikia pasiskubinldt, gausit 
pigiai, matyt galima pėtnyčioje. suba
toj kaip 4 po pietų, nedėlioj visa die
ną., 8546 So. Emerald Avė. pirmas iš 
i§ užpakalio. Klauskit A. Smlth.

PARSIDUODA saldainių, gro- 
serio ir visokių delikatessen 
krautuvė, o taipgi arklį ir ve
žimą sykiu su bizniu.

Atsišaukite:
2547 S. Halsted St..

PARDAVIMUI labai gera pe- 
karnė, senas ir išdirbtas biz
nis. Parduosiu labai pigiai, nes 
pardavimo priežastis yra labai 
svarbi. Klauskit: Frank Stup- 
ka, Tel. Prospect 4231, tarpe 
7 ir 8 ryte.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda naujas mųrinis 2 aukš

tų namas 6 ruimai viršui apačioj 4 
ruimai ir grosernė. Biznis išdirbtas 
nėr daug metų ir labai patogi vieta 
oučei-nės. Už namą ir biznj kaina, 
tik $13,000. Reikale ir ant lengvų iš- 
mokesnių. Išvažiuoju į Lietuvą. 
Skubinkit, tai yra gera proga, nes yra 
jargenas.

5752 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 7363

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių mainyti ir par

duoti. Malonėkite atsišaukti laišku 
Kurie norite turėti gerą uk{.

P. A. Mažeika
1877 E. 57th St., Chicago, III.

KAMPINIS namas, iš trijų pusių 
išeina { gatvę. Gera vieta dėl auto
mobilių taisymo, garadžiaus, didelė 
ateitis dėl gasohno stoties. Parduo
siu pigiai, nes apelidžiu miestą.

2089 Canalporth Avė..
ir 21 gatvė

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas po 7 kambarius, saulės kamba
riai. Namas išdirbtas geriausiai ar- 
žuolo medžio^ pagal vėliausios mados; 
kambariai ,visi šviesus ir dideli. Mie
gami kambariai su veidrodžiais dury
se; didelis skiepas išpleisteriuotas ir 
išmalevotas; geležies balkiai ir stul
pai skiepe; šiltu vandeniu apšildo- 
nas, 3 karų mūrinis garadžius, taip 
au apšildomas. Namas randasi la
jai gražioj vietoj. Parsiduoda už 

817,500, neša rendos $200 į mėnesį.
DR. C. Z. VEZEL, 

5943 So. Campbell Avė. 
Tel. Prospect 7107

PARSIDUODA saliunas su 
barais ir visais įtaisymais. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.
v Ateiišaukiite:
\ 5353 So. Morgan St.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marauette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkltėsyaptiškai arba 
telefonuokitė i James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364, »■

CICERO BARGEN/ft 
MŪRINIAI NAMAI

2 štorai, 4 pagyvenimai ....... $18,500
\ saliunos. 4 pag...................... $16,1)00
2 aukštų, 4 flatai....................... 13,500
2 aukštų, 6 ir 6 kamb..............$16,500

2 aukštu, 6 ir 6 kamb. .................16.800
2 aukštų 5 ir 6 k. šalę lotas $15,000
2 aukštų, 5 ir 6 k. garadžius $12,000
2 aukštų, 5 ir 5 H. W. H. gar. $11,000
2 aukštų, 5 ir 6, garadžius.........$9,700
2 aukštų, 5 ir 5 fom. H..........  $9,600
2 aukštų, 5 ir 6, fom. H...........$8,500
2 aukštų, 5 ir 6 fom. H..........  $8,000

Norėdami viršminėtų namų kreipki
tės pas

J. PETRAITIS
4922 So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 8605

ASTUONIŲ kamb. namas, 
gasas, elektra, karštas vanduo, 
renda $45, gryno pelno $220. 
Parduosiu pigiai jei pjrksite 
šią savaitę. Wm. G. Chekos 
& Co., 118 North La Šalie 
Street, Room 404.

PARDAVIMUI didelis 6 kambarių 
cottage ant 2 lotu, 50x125 pėdas, ci- 
mentinis pamatas, gražus daržas, ap
sėtas, vištininkas. Prie clmentinio 
kelio. Graži vieta.

5810 Narragansett Avė. 
arti 64th Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų mu
ro namas, po 5 kamb., namo 
įtaisymai sulig šią gadynę, par
duosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažo namuko, groserio ar
ba bizniavo namo. Nepraleis
kite progos. Kas pirmesnis tas 
laimės. Dėl sužinojimo to žar
gono kreipkitės pas, Frank G. 
Lucas, 4116 Archer Avė.

GROSERNĖ ir bučernė par 
davimui, arba mainau an1 
mažo namo ar morgečių.

Atsišaukite:
1447 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu medi
nį namą keturių pagyvenimų, verti 
$4,500 ant mažesnio bile kur. Savi
ninkas yra priverstas parduoti iš prie
žasties ligos . Atsišaukite 635 W. 
46th PI. Iš užpakalinių durt; ant ant
rų lubų.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. 
2 flatų namas su saliunu, ba
rai, stalai, pulteibelis priklau
so prie namo. Rendos $75 
mėnesį, kaina tik $7,500. Mai
nysiu ant grosernes. Priimsiu 
lotus į mainus. C. P. SUROM- 
SKIS, 3346 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, atskirai, arba sykiu 
su namu. Biznis gerai išdirb
tas per ilgą laiką.

2438 W. 45th PI.,
Tel. Lafayette 1681

KAS TURIT $6000, nupirks 2 pa
gyvenimų namą, mūrinį namą, prie 
lietuvių Klioštoriaus su štymu ir sun- 
parlors, metai 
kambariai, parsidu-

Kreipkitės pas
WM. GRITENAS,

3241 So. Halsted St., 2 fl 
Tel. Boulevard 5066

BARGENAS! Mūrinis namas 
5 ir 6 kambariai Marguette 
Manor. Kaina $11,500, įmokėt 
reikia $5,000. Mūrinis namas 4 
pagyvenimų po 5 ir 6 kamb. 
Lotas 50x125, garadžius dėl 4 
karų, $175 rendos i į mėnesį. 
Kaina $12,500. 2 aukščio mū
rinė rezidencija, lotas 53x125 
kampas prie Marąųette Parko. 
Labai graži vieta gyventi, kai
na $10,000; įmokėt reikia $5,- 
(XX). 5 lotai ant Western Avė. 
Kaina $1,000 vienas lotas, tie 
lotai yra labai pigus ir bus 
parduoti į trumpą laiką.

Matykite:
A. M. MASULIS, 

6G41 So. Westem Avė. 
Phone Republic 5550.

Brighton Park, $990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, ''naujas bizniavas 

mūrinis namas. Didelė krautuvė su 
aukštu, skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galima 
užimti tuojaus. Parduodame an; 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko- 
mišinų. Savininkai

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6804

na $8,500.
Hrigthon Park, mūrinis 2 lubų na

mas po 6 kambarius, elektra, vanos 
ir tt. Kaina $7500.

Cicero medinis 2 lubų namas, 5 ir 6 
kambariai, elektra, vanos, cimento 
fundamentas, renda $82.00 Kaina 
$7800.

Bizniavas medinis 2 lubų namas, 5 
ir 6 kambariai, cimentinis fundamen
tas, elektra, vanos ir tt. Kaina $7500.

Mūrinis 2 lubų namas 5 ir 6 kam
bariai. electra, vanos ir garadžius. 
Kaina $9800.

Mislydami pirkti namą, sena ar 
naują, keripkitės pirmiau pas mus.

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18th St.

Canal 1603
Turi būt parduotas šią savaitę.

2 auk. mūrinis namas, 6-7 kamb. 
apie 10 metų senas, garu (steam), ap
šildomas — elektra, gasas, 
renda $1,740, kaina tiktai 
{mokėjimas $3,500, namas 
Aubum Parke.

PARDAVIMUI Oldsmobile 6 cil., 5 
pasažierių automobilius, gerame sto
vyje, 5 geri tajerai, modelis 1919. Par
duosiu pigiai, už pirmą, teisingą pa- 
siulijimą, nes savininkas apleidžia 
miestą.

4339 So. Califomia Avė. 
2-ros lubos

PAJ1SIE>U.OI)A grofserne, ice 
bo$, barai ir kiti įrengimai, 
gerame stovyje. Priežastį par
davimo, saVininkas važiuoja 
ant farmų. Savininką galima 
rasti visados namie. TeL Vic
tory 7115. 2856 S. Emerald Av.

KRIAUČIŲ biznis parsiduo
da, geroj vietoj. Yra gana dar
bo. Kreipkitės:
F. BOAS CUSTOM TAILOR, 

122 Harrison St. 
Davenport, Iowa.

NEUŽMIRŠK geras mainas 
grosernė ir Ice cream parlor. 
Mainysiu ant mažo namo, ar
ba bizniavo loto. Atsišaukit 
Su visokiais mainais mes pri- 
taikysim. į

UNITY REALTY CO., 
750 W. 33rd St.

Klauskit Klem Widzes.

AR NORI PIGIAI PIRKTI 
bučernę? Netikėtas pardavi
mas, parduosiu už pirmą pa
siūlymą arba mainysiu ant na
mo, ar kitokib biznio. Kreip
kitės pas:

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatessen krautuvėj ir kitų 
visokių mažmožių. Senas biz
nis. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Kreipkitės:

3245 So. Parnell Avė.

BARGENAS. 4 pagyvenimų 
muro namas, parsiduoda už 
$8,500. Arba mainysiu ant ko
kio biznio. Kurie • reikalaujat 
tokio namo kreipkitės pas P. 
Grigas, 3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši
nų. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Atsišaukite prie savininko.

4429 So. Fairfield Avė 
Brighton Parke

Biznio prapertė pas Mar- 
quette Manor, 2 augštų mūri
nis namas, krautuvė ir 5 kam
bariai. Flatas dar nėra užbaig
tas, jis bus gatavas liepos 1 d. 
Gera vieta dėl biznio, prie 63 
gatvės. Kaina $23/000. Įmokė
ti $9,000.

3 naujos krautuvės — pui
ki vieta prie 63 gatvės. Kai
na $23,000. Naujas 2 augštų 
mūrinis, po 6 kambarius kiek? 
vienas, garu šildoma, kampi
nis lotas. Kaina $16,000.

Naujas 2 augštų mūrinis 
— 6 ir 5 kambarių. Kaina 
$15,000.

Naujas 6 kambarių bunga- 
low, šiltu vandeniu šildomas. 
Kaina $8,500. Įmokėti $2,500 
ir po $65 į mėnesį.

Biznio prapertė prie Halsted 
St., netoli 34 gatvės, 2 augštų 

renda

namas 
rie 79tos 2 blokai nuo Hailsted į va- 

3 krautuvės — retula $3,660. 
{mokėjimas $12,000.

PARDAVIMUI 2 krautuvės, lotas 
75 pėdų pločio, Hardware ir malevų, 
grosernė ir bučernė. Greitas parda
vimas, nes savininkas išvažiuoja { 
farmas. Parduosiu narna su bizniu. 

6652-50 Archer Avė.
Tel. Republic 2487

PABDIAVIMUI automobilius 
Stephens six, 1921 model. Vi
sas geras, kaip naujas. Parduo
siu visai pigiai, nes man rei
kia pinigų. 4530 So. Wood St. 
Tel. Lafayette 0329.

PARDAVIMUI 30 pėdų lotai už 
$800, kol jų yra. Puikiausioj vietęj 
mieste.* Suros, vanduo ir šalygatviai, 
viskas apmokėta, prie Hermitage Avė. 
tarpe 82 ir 83 St., 3 blokai { vakarus 
nuo Ashland Avė. Eikite ir pažiurė- 
dte juos, paskiau ateikite ir pasi
kalbėkite su manim. Aš neturiu 
agentų.

H. W. KERN,
179 W. Washington St,

PARDAVIMUI rakandai iš priežas
ties išvažiavimo j Lietuvą, parduosiu 
4 kambarių rakandus už labai prieina
mą kainą. Turi būt parduoti iki.'20 
dienos birželio. Matyti galima nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

3255 So. Union Avė., ■ 
2 lubos.

NAMAI-2EME ,

VALENTINIS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 WMt Madima Street 
TeL Seeley 1648

Kirpimas, dazaininimas, siuvi
mas, dresmaklng ir patteni ma- 
ker. Bizniui ir narni divijimuL 
Dienoms ar vakarais kiesos. Spe- 
dalis narni kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit a 
kirpti, pritaikyti ir pas 
drapanas.

Biznio ir narni kursai skryMlii 
padarymui Kreipkitis, rašykit, 
arta telefonuokit klausdamos in- 
formadji.

Bara Patek, plrmlnink*.

ANT PARDAVIMO geras 
medinis su 2 pagyvenimais su 
beismantu parsiduoda pigiai, 
laiku.

Atsišaukite
4347 So. Artesian Avė. 

Brigtyton Parke.
AR JIEŠKAI bargeno. Tai ir sku

bėk, ba genesnio nerasi. Pardavimui 
2 muro namai ant Bridgeporto ir ant 
18 gatvės. Mažas {mokėjimas, savi
ninkas duos morgičių be komišino. 
Elektra ,gazas, maudynė, gerome sto
vyje. Savininkas, 722 W. 18 St., 3 
fl. iš užpakalio.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

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

■ Kiesos dienomis .ir vakarais.

PARDIAVIiMUil automobilius 
King 1920 metų. 5 pasažierių, 
gerame* stovyje. Parduosiu pi
giai už pirmą pasiūlymą. Ga- 
Ųma matyt vakare po 5. linos 
lubos. 2423 W. 46th St.
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PARDAVIMUI .automobilius 
5 pasažierių. Atrodo kaip nau
jas. 5 geri tajeriai, ar mainy
siu ant prasčiausio karo.

Atsišaukite:
3514 So. Wallace St.

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų r - - — - - - -
Prekybos dalykų.

kyklas.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30
Nedėldieniais
12:00 dieną mokina lietuvių kal
tas gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago.
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)


