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Madride paskelb
ta karo padėtis

Čarneckis išvažiuoja 
Lietuvon

Francuzai užpuolė vokie
čių miestą

Tyrinės kietųjų anglių kainas
Generolai įsteigė diktatūrą’
Septyni generolai paėmė val

džią j savo rankas.

HIN1 3AYE, F ra nei j a, r ugs.
1 L — įVeila .usiomis žiniomis, 
militarinis sukilimas plečiasi 
įk) visą Ispaniją.

Karalius Alfonso sutiko pri
imti mili tarinį diktatūrą, ku
riai vadovaus gen. Primo Bi
reni, geri. Agnilera, gen. Re- 
valcante, gen. Aniso, gen. 
Sars, gen. Dadan ir geri. De- 
regnere.

Buvo pranešta, kad buvu- 
sis premierąs Alhucemas tapęs 
areštuotas, bet ta žinia nėra 
patvirtinta.

Sukilimo vadai su rasė for 
malinį kaltinimo aktą prieš 
buvusį užsienio ministerį, Al
bą.

Paskelbė karo stovį 
Madride

Militarinis direktoriatas lesąs 
paėmęs valdžią į savo ran
kas ir paskelbęs karo stovį.

LONDON, rūgs. 11. — Iš 
Ispanijos sostinės čia gauta 
žinia, kad Madride tapo pa
skelbta karo stovis. Militarinis 
generolų direktoriatas esą pa
ėmęs valdžios aparatą į savo 
rankas.

Išmainyk 
savo antomobiliy 

ant loto ar namo.
Vasara pragjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęa užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 

•rasi naudingu išmainyti, jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį. pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalovv. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite Ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Lietuvos Atstovas išva
žiuoja Lietuvon

WASHINGTON, D. C., rug
sėjo 12, 1923. (LIB.). — Šio 
mėnesio pabaigoje atstovas 
Čarneckis važiuoja Lietuvon. 
Manoma, kad atstovas išva
žiuos šio rugsėjo 22 dieną lai
vu “Majestic”.

Francuzai užpuolė vokiečiu 
miestą ir užgriebė 35,000, 

000,0000 markiu
Tai esanti bausmė už puolimą 

franeuzų kareivių.

PARYŽIUS, rūgs. 14. — Iš 
Dusseldorfo esanti gauta ži
nia, kad franeuzų kareiviai 
buvo atakuojami granatomis. 
Kaipo bausmė už tai francu
zai įsiveržė j neokupuotą dar 
vokiečių teritoriją ir mieste 
IJimk užgriebė 35JOOQ,000,000 
markių.

Prezidentas paliepė ištirti 
kietųjų anglių kainas

'< — - - ■ - ■ J- - II,

Federalinei Prekybos Komiai’ 
jai ir Jungtinių Valstijų ang
lies komisijai įsakyta ištirti 
antracito kainas.

WASHINGTON, rūgs. 14.— 
Prezidentas Coolidge įsakė 
dviem komisijom — Federali
nės Prekybos komisijai ir 
lugtinių Valstijų anglies ko
misijai ištirti antracito (kie
tųjų anglių) kainas visoje ša
lyje. Vyriausias to tyrimo tiks
las yra prašalinti pelnagaudas. 
Bus bandoma surasti būdų 
pristatymui antracito anglių 
iš kasyklos tiesiai vartoto
jams. \

O jeigu to negalima padary
ti, tai bent kiek galima suma
žinti tarpininkų skaičių.

Senosios valdžios 
nugriuvimas •

Ispanijos socialistai nepritartą 
militaristų sukilimui, bet 
tuo paefu J^iku atviron ko
von dar nestoja.

MADRJD, nigs. 14. —* Is
panijos kabinetas, kuriam va
dovavo pirmiems Alhuoemas,

įteikė karaliui Alfonso savo 
rezignaciją.

Karalius paprašė generolo 
Rivera sudaryti naują kabine
tą.

Alfonso tarėsi su svietiš
kais ir militariniais vadais. 
Pranešarąa, kad gen. Rivera 
norįs sudaryt] maišytą kabi
netą — iš kariškių ir svietiš
kųjų.

Sukilėlių vyriausias reika
lavimas buvo prašalinti Alhu- 
cemaso kabinetą. šalyje ra
mu. Jokių susirėmimų dar ne
įvyko.

Parlamentas busiąs paleis
tas. Kitų rinkimų bent dabar
tiniu, laiku nebusią.

Socialistų darbo unijos iš
leido proklamaciją, kur sako
ma, kad darbininkai nenusi
lenks sukilėliams, bet tuo pa
čiu laiku ir nestos atviron ko
von su jais. Sukilimas smer
kiama kaipo militaristų žygis. 
Bet kol kas pračoma darbinin
kų nerengti atviru demonstra
cijų prieš sukilėliui

Apsivedė su 7 moterimis
Roshon, kuris apsivedė su 7 

moterimis, sako, jog realia
me gyvenime meiliški daly
kai atliekama kitaip, negu 
krutumuose paveiksluos®.

LOS ANGELES, nigs. 14.— 
Apsivedęs vyras mažiausia pai
so girdėti nuo savo žmonos, 
jog ji apsivedė su juo todėl, 
kad gerbė jį.

Bet to tikslo siekėsi Harry 
E. Roshon. Kiek jis buvo sėk
mingas, jus galite patys spręs
ti iš sekamo rekordo:

Roshon nelegaliniai apsive
dė su šešiomis moterimis, su 
kitomis šešiomis buvo susižie
davęs ii’ bėgiu sekamų dešim
ties dienų turėjo su dviem ap- 
uvesti. Tokią sutartį buvo pa
daręs:

Roshon yra paprastas žmo
gus: visai neatsiduoda frantu. 
Jis yra pusamžis žmogus, tvir
to sudėjimo, mėlynų akių ir 
storų lupų. Jį butų galima pri
imti už neblogą duoną turintį 
dvasiškį, bet tikrenybėje jis 
lėra tik dailidė.

Ir tasai žmogus dabar pa
puolė į kaėljimą už daugpatys
tę. Apie ženatvę jis turi savin
as idėjas. Jisai pareiškė:

“Aš nevedžiau nė vienos 
moters dėl pinigų, neigi apsi
vedęs nebandžiau nuo savo 
moters pinigus išgauti. Man 
patinka sueiti su moterims, ir 
aš suėjau jų daug. Aš visuo
met dirbdavau. Ir moterys, su 
kuriomis aš sueidavau, žino
davo tatai. Jos gerbdavo ma
ne už tai; jos pasitikėdavo 
manimi. .

“Aš visai neapgailestauju 
kad aš tai padariau. Aš nie
kuomet nepanaudojau moterų 
blogiems ir saumylingiems 
tikslapis. Man buvo smagu, 
kad moterys, su kuriomis aš 
draugavau, pilnai pasitikėdavo 
manimi. Daugelį jų aš nelie
čiau... Ir aš manau, kad jos 
supras mane net dabar.”

Roshon sako, kad jis nie
kuomet nebuvęs “romantiš 
kas”. Esą gyvenime to dirbti
no romantizmo ir nėra.

“Aš niekuomet meilės daly
kuose nesielgiau taip, kaip da
roma krutamuosiuose paveiks
luose arba teatruose. Tai bu
tų paika. AŠ ^etikių, kad rea
liame gyvenime taip žmonės 

elgtųsi. Aš manau, kad jie su
sipranta, o vėliau seka sutar
tis apsivesti, šių dienų mote
rys nebetiki į vaidinimą. Jos 
turi daugiau nuovokos.

“Aš nemanau, kad aš pada
riau kam nors didlelę skriaudą. 
Aš norėjau iš jų tik pagerbi
mo. Jeigu aš bučiau norėjęs 
pinigų, tai šiandien aš bučiau 
buvęs turtingas. Bet aš to ne
paisiau ir pats pasidarydavau 
sau pragyvenimą.

Boshon pirmą kartą apsive
dė mieste Warren, O. kur jis 
išgyveno su savo žmona 20 
metų. Kai pastaroji apleido jį, 
tai jis ėmė trankytis >po visą 
šalį. Jis apsivedė Devitsburge, 
O., ir buvo suimtas Už daugpa
tystę. Pasprukęs iš ten, jis po 
įvairiais vardai s ^apsivedė Ta- 
comojle, Wash>,> Fost Wayne. 
Ind., Spokane; Wash., Dės 
Moines, Io,wa, ir Evansvill, 
Wis.

Los Angelese jis buvo areš
tuotas per klaidą kaipo nužiū
rimas žmogžuda. Tik kai po 
licija padarė pas jį kratą, tai 
išėjo aikštėn jo darbai. Mat 
jas jį buvo surasta daug laiš 
kų. nuo įvairių moterų ir bu
vusių jo pačių.

Jis protestavo prieš jo sulai
kymą, sakydamas, kad rugsė
jo 17 d. jis turįs būti Burlin- 
gtone, Ioway kur turėsiančios 
įvykti jo vestuvės.

Bet iš visko, atrodo, kad Bo
shon vyks į Iową > ne apsive- 
dimui, bet tardymui. May S. 
Ronsh iš Dės Moines jau už
vedė prieš, jį .bylą: esą Ro
shon prieš kiek laiko buvęs 
apsivedęs su ja... t

Jack Dempsey laimėjo 
kumštynes

i T ■ i. >•.

Antrame susikirtime Firpo 
tapo parblokštas.

POLO GROUNDS, rūgs. 14. 
Plasaufl5j]|js kumštelių šempio 
nas, Jack Dempsey, laimėjo 
mūšį: Argentinoj .čempionas 
Louis Angel Firpo tapo įveik
tas antrame susikirtime. Tuo 
bildu Jack Dempsey vėl pasi
liko pasauliniu kumštynių 

čempionu.

BERLINAS, rugsėjo 11. — 
Dėl namų trukumo Berline į- 
vyksta juokingų dramatinio 
pobūdžio incidentų. Butų ko- 
misiontierius piaskelbė laikraš
čiuose tokį atsitikimą. Vienas 
vyras susipyko su savo pačia 
ir teismo keliu išgavo perski- 
ras. Tuoj po to jis apsivedė 
ui kita moteriai. Bet pirmoji 
pati pasiliko gyventi jo na
muose, nes butų komisionie- 
rius negalėjo surasti jai buto. 
Tuo budu vyras yra privers 
tas gyventi viename būtie su 
savo ex-žmona ir žmoni

•.. i . u . ’a
. . .... .............. į wi,į į n,, ,

PINIGU KURSAS
t Vakar rugsėjo 14 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole 
rių bankų buvo skaitoma Amerikoj 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.54 Y 
Austrijos 100,000 kronų,....... $1.4C
Belgijos 100 frankų............ . $4.4’
Danijos 100 markių ........... $18.0'
Finų 100 markių .................... $2.6
Franci jos 100 frankų ....... $5.83 V-
Italijos 100 lirų ................   $4.8

IJeHtvos 100 TJtų ...   $10.0
Lenkų 100,000 markių ........... 40
Norvegijos 100 kronų ........... $16.0'
Olandų 100 kronų .........;....  $39,3^
šveicarų 100 kronų ........   $17?7'
Švedijos 100 kronų........ .  $26.5f

. Vakiatijos 1,000,000 markių IHc

Iš Shano kompanijos 
rubsiuviu streiko

CHICAGO. — Rubsiuviai 
streikieriai šios dienos laikyta- 
nn!e suvirinkime daugiausiai 

kalbėjo apie tai, kaip lietuviš
ki boseliai, norėdami palaiky
ti streiklaužius ant ilgiau, me
luoja jiems visokiais budais. 
Tie skebai, kurie yra menko 
supratimo ištikrųjų .mano, 
kad jie jiems teisybę kalba. 
Dešimts savaičių atgal, strei
ko pradžioje, kada tik pradė
jo rankioti skobus, tai jie tik
rino, kad čia jokių streikų nė
ra, o tik, girdi, kelis “off pre- 
sserius” mes patys atHeidome, 
gi kiti visi už dienos kitos su
grįš. Dabar dauguma yra ant 
“vikeišino” išvažiavę. Ale kiti 
nauji streiklaužiai nėra tuo 
patenkinti — vis klausia, kada 
jie sugrįš. Boseliai atsako, 
kad esą išdikėliai gaudavę ge
ras “pėdės”, tai dabar norį 
ir “vikeišiną” ilgą turėti. Ir 
daug tų skebų mete darbą pa
būgę dirbti už streiklaužius. 
Likusiems boseliai sakydavo, 
kad aplėidusieji turėję būtinai 
išvažiuoti iš Chicago s arba 
vykti į mainas. Jie nė per pu
sę lupų neprisimindavo, kad 
metUsieji darbą į uniją su
grįš. Vienok ūž dienos kitos 
patys skebai pradėjo sutikti 
piketuojant tuos, apie kuriuos 
boseliai sakė, kad jie mainose 
dirba.

Visokiais budais tie lietu
viai tarnauja žydui, kad tik 
kaip sulaužius streiką, kurį 
lietuviai streikieriai nori lai
mėti Taipgi boseliai garsina 
visiėms savo skebams, saky
dami: matote, koki teisybė 
yra unijoje. Tie, kurie išve
dė musų darbininkus antį strei 
ko, būtent, Yocius, Pocius, 
Grigas ir kiti gavo nuo unijos 
po keletą šimtų dolerių. Vie
nam už tai saliUną nupirko, o 
kitiems dviem davė kur go 
riausaus darbus ir Šiandie jie 
sau dirba ramiai. Gi tie, kurtė 
klausė ir sekė juos., tai tie da 
ir dabar tebevaikščioja gatvė
mis ir taip jie vaikščios per 
žiemą užidyką .

Streikieriai sako, kad jokių 
kyšių unija nėra davusi. Bose
lių leidžiamos žinios, buk ne- 
kuriem saliUną nupirko, yra 
netiesa. Su tais, kurie pasi
kauks iš strteikierių eilių, ne 
unija n6 streikieriai nieko 
bendra neturi ir jie negali 
gauti nė vieno cento. Tie, ku
rie dirba, gauna unijos algas, 
o tuos, kurie streikupjar nie
kas neremia, bet jėigu jie pa- 
lores, tai bile dieną jiems dar
bas bUs duotas unijos dirbtu
vėse, ale ne skebšapėse.

Boseliai tegu nesidžiaugia 
š to, kad streikieriai per žie- 
ną vaikščios. Tai yra atbulas 
nanymas: boseliai nori, kad 
risi butų išsiųsti į darbą ir 
kad nė vieno neliktų, kur eitų 
’pie jų dirbtuvę. Ale to nebus 
— streikieriai neišnyks ir jie 
rarys tą kovą tol, kol ponas 
>hane ateis į streiklėrių susi- 
inkiiną ir pakvies juos atgal 
lirbti į savo dirbtuvę kaipo 
inijos darbininkus. Kitokio 
šėjimo jiems nebus. Tiktai 
ra sakoma, kad tas skebšapis 
legali gyvuoti ant Madison st., 
eigų jis da tęs ilgesnę kovą. 
H e boseliai nebeitais daugiau 
cyŠių nuo darbininkų, kaip 

kad jie darė praeityje. Laikant 

visuotiną susirinkimą .prieš 
šimtą asmenų atsistoję bose>- 
šlimtą asmenų atsistoję pa
sisakė tie darbininkai, ku
rie yra davę kyšius bose
liams. Jei katras esą 
atsisakė duoti, buvo 
lauk, nors jisai buvo 
riausis darbininkas.

Nors streikieriai prašė, kad 
butų jųjų ir boselių vardai pa
minėti, ale da šį kartą aplei
sime: vėliaus bus pagarsinti 
laikraščiuose vardai ir kokias 
dovanas katras yra ėmęs nuo 
darbininkų.

Ateinančią ęavaiitę strejjkiie- 
rių bus laikomas visuotinas 
susirinkimas, Diena ir vieta 
bus paskelbta “Naujienose” 
Tad tėmykite laikraštį kas 
dieną. Bus adug svarbių pra
nešimų.

—Toks kaip kriauČius.
•—»*"»»■■■■ I II M—h——llll.l ■

Sudėta $6,185,367 japonų 
šelpimui.
""‘H ■ ■■ 1 ■■

Pusė tų pinigų jau suvartota.

WASHINGTON, rūgs. 13.— 
Raudonojo Kryžiaus žinioje 
esančiam fondui japonams 
šelpti jau sudėta $6,185,367. 
Daugiau kaįp pusė tų pinigų 
jau liko suvartota sušelpimui 
nuo žemės drebėjimo nukentė- 
jusjų japoiyjv Trylika laivų su 
reSkinfenomi^ jau išplaukė ar
ba repgiasi plaukti į Japoni
ją 5

Atvažiavo Amerikon buvu- 
sis Vokietijos premjeras
NEW YORK, nigs. 14. — 

jDr. Wilhei!lint Cuno*, buvutsis 
Vokietijos kancleris, atvykęs 
į New Yorką pareiškė, kad 
vokiečiai galį užmokėti repa- 
raldijų 3O,(XKį,(MX^O0O auksinių 
markių, — bet ne daugiau.

Dr. Cuno atvyko į šią šalį 

SIŲSKIT PER 
•MUJiEHAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos ž mo nes ir 

taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt.

Chicago III.

biznio reikalais ir sakosi poli
tiką palikęs užrubežyje. Jisai 
yra Hamburgo laivų kompani
jos prezidentas. Tečiaus jis 
visgi tiek pasakė, kad nesusi-
ptaatimas tarp fVokidtjijos f r 

vejamas i Franci jos kenkia visam pasau
li* go- Į liui. Ir juo ilgiau tas nesusi

pratimas tęsis, tuo Europos 
padėtis bus blogesnė.

Bažnyčioje giedami himnai 
esą beprasmiai

Prof. H. Augustine Smith lie
pia ieškoti dangaus karalys
tės ant žemės, o ne dausose.

BOSTON, rugsėjo 11. —. 
Bostono universiteto profeso
rius, H. Augustine Smith, vėl 
atnaujino savo atakas prieš 
krikščionių bažnyčiose giedo- 
dus himnus ir giesmes.. Pasak 
jo, didelė dauguma tų giesmių 
neturi absoliučiai jokios pras
mės. Jų muzika esanti irgi 
nepakenčiama. .

Kuriems galams, sako pro
fesorius, krikščionys turi gar
binti dangiškas grožybes, kuo
met kiekvieno žmogaus parei
gai yra kurti dalngų čia ant že
mes. Mes giedame apie ėjimą 
į dangų, kuomet mes privalo
me tinkamai prisirengti prie 
pi 1d yni o pi lietini ų pa rei gų.
Mąs giedame apie norą tapti 
angelais, kuomet mes privalo
me išmokti prideramai savo 
vaikus auklėti. Žmonės priva
lo rūpintis sukurimu paken
čiamo gyvenimo ant žemės, o 
ne žiūrėti į dausas.

ŠIANDIE — giedra; kiek šil 
čiau. |

Saulė teka 6:29 valandą, lei
džiasi 7:03 vai. Mėnuo teka 
9:43 valandą ryte.
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— Rengiu —

Lietuvos Mylėtojų Draugija
Stato scenoj trijų aktų komediją

"NETIKĖTAS SUGRĮŽIMAS"
— Įvyks •—

Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 16 d., 1923 m
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242 W. 23rd I’lace.

; Produktų kainos Vilniuj®

Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 7:30 vai. vakare 
Tikietas 50 centų ypatai.

Veikalą loš Keistučio Kliubo dramatiško skyriaus nariai 
po vadovyste P. M. DUNDULIENĖS.

Taigi Gerbiama Chicagos Visuomenė! Kviečiame kuoskattttn- 
giausiai atsilankyti j šį musų rengiamą teatrą, kur turėsite progų 
linksmai laiką praleisti ir pamatyti kaip Netikėtai Sugrįš. Tai yra 
labai įdomi ir juokinga komedija, kurių turėtų kiekvienas pamatyti 
Mes užtikrinam, kad visi busit užganėdinti, o kurie neatsilankysit, 
paskui gailėsitčs. Bus skanių valgių ir minkštų gėrimų. , Pq perstar- 
tymui bus šokiai prie unijos muzikantų iki vėlybos nakties.

Kviečia visus KOMITETAS.

Produktams Vilniuje dabar 
reikia moklti šiaip:

Cbtettnė 850D—40000 lenkų 
mk. litras; varškes litras 20,- 
000; sviestas 45000—50000; 
agurkai po 1000 markių; rū
ginti po 3000; kiaušiniai —• 
3S,000 dešimčiai; mėsa kiau
liena 30,000—35,000 mk. svar 
rui, Jautiena — 20,000, avie
na — 20,000, taukinė — 50,- 
OOO; vyšnios 90,000—130,000 

nik. puduf; cukrus smulkus 
18,000—20,000 svarbi. (L. R.)

TRAUKINYS NUGRIUVO.

Aukso Rykštės Merginy Kliubo
Rudeninis Šokis

MELDAŽIO SALĖJ,
2242 W. 23rd PI., kampas Oakley Avė.

Gubotoje, Rugsėjo-September 15,1923 m.
Pradžia 8 vai. vakare

CHAPMANO ORKESTRĄ, 
įžanga 55 centai, su karės taksais.

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTAKAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St

TRYS DIENOS LAIKAI. <

SVEIKATA

Chicago, Illinois

Sol-Ellis & Sons
2212-14-16-18-20-22 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės
Namas tūkstančių bargenų. Visuomet teisingi gerume ta- 

vorų, patarnavime ir kainose.
Mes turime pas save labai didelį ir pilną ataką plumingo, 

apšildymo ir elektriškų prirengimų. Mes pristatome j visas da
lis miesto. . x •

Musų vieta ištiktųjų randasi labai geroje vietoje ir galima 
pasiekti labai lengvai karais, elevatorių ir bus linija. Savinin
kas yra gimęs Lietuvoje.

SPECIALIAI BARGENAI ŠIAI SAVAITEI
Auksinio aržuolo, beržo ar mahogany klosetų sėdynės po 

$2.00.
Vieno šmoto virtuvės sinka, 42 coliai ilgio, užbaigta su tri- 

iningais $25.00.
Enameliotos maudynės $27.50.
Ateikite ir pasižiūrėkite arba rašykite arba telefonuokite 

dėl jūsų reikalingo materijolo.

Sol ■ Ellis & Sons
2212-14-16-18-20-22 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės 
Telefonai: Victory 2454-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

Garsinkities “Naujienose’

Tarp Lydos ir Maistų nu
griuvo upėn traukinys. “Ex- 
press Wil.” žiniomis esą 50 
užmuštų Ir į 100 sužeistų. Del 
ko traukinys nugriuvo tikrų 
žinių negalima patirti. Vieni 
sako, jog pylimas savaime 
ėmęs irti, kiti tvirtina, jog 
tai esąs maištininkų darbas.

Ta proga tenka pastebėti, 
jog poskirtmiu laiku labai daž
nai tenka išgirsti apie nelai
mes lenkų geležinkeliuose. 
Matyt, tvarkos stinga. (L. R.)

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

<
ir reunialfcko uždegimo galima 

pasekmmjai gydyti su

SEVERAS
gotharDOL

i ■ ' Utlkinjas llnlrnenta*'
A j »

•< w w ’’

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, Imimo, raumeny štyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

A4MM JO //? CENTAI.

Klauskite pas apfiekoril/s.' *

W. F. SEVERĄ CO.
CĖDAR RAP1DS, , iqWĄ. .

MOTERIS SIRGO 
TRIS MENESIUS

Skausmai strėnose ir ner
viškumas. Pasveiko nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Montevideo, Minn. — “Per tris mė
nesius turėjau skausmus strėnose ir 

lilllllllfflf Ifllll fonuose ir buvauIIH’UŲlMlIlIl baisiai nervuota,
I ■^^wJI|ll kad negalėjau dar-

i bo dirbti. Kada
pradėjau vartoti 

W Lydia E. Pink-
p ham’s Vegetable
II Compound, pradė-
I i -iau stiprėti ir da-I Iii Vylll i)ar sveriu U>0 sva-I Aš užlaikau na-

mus» Raliu pakelti 
/ ir dirbti bet kokį

darbą. AŠ apturėjau stebėtinas pa
sekmes nuo Vegetable Compound ir 
širdingai patariu jj savo draugėms. 
Aš leidžiu jums garsinti mano paliu
dymą.” — Mrs. Ole Bergstrom, 210 
8th St., Montevideo, Minnesota.

Kita nervuota moteris apturėjo 
pagalbą. į

Port Huron, Mich. — “Per du me
tus turėjau skaudėjimą šone ir jei aš 
daug dirbau buvau labai nervuota ir 
rytmety tiek pat būdavau pailsus, 
kaip ir eidama gulti. Visą dieną bu
vau mieguista ir man nesinorėjo nie
ko veikti ir buvau tokia nervuota, kad 
aš sau nagus krimzdavau. Viena ma
no draugių papasakojo apie Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compoimd ir jis 
man tiek pagelbėjo, kad aš tuoj pra
dėjau puikiai jaustis.” — Mrs. Char
les Beeler, 1910 Eik Street, Port Hu
ron, Mich.

PUIKIOS NAMINES GYDUOLfiS
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ.» Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

. V

Musu Depozitoriai 
Nepražudys 

Nuošimčiu
MUSŲ BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI NUTARĖ IŠ

MOKĖTI PILNĄ NUOŠIMTI ANT VISŲ IŠTRAUKTŲ DEPOZI
TU, KURIE BUS ATGAL SUGRĄŽINTI Į BANKĄ LAIKE VIE
NOS SAVAITĖS.

Tokis nutarimas yra padarytas vien dėl to kad parodžius šio 
Banko tvirtumą ir prielankumą musų gerbiamiems Kostumeriams, 
kurie patikėjo neteisingiems gandams ir paskalams delei vieno šio 
Banko darbininko prasišalinimo, ir iš nepamatuotos baimes, buvo 
savo pinigus išsiėmę.

u A ' ' 1 ' ‘ * * *

Kurie perkelėte išimtus pinigus j kitus Bankus, priduokite 
mums tas knygeles. Mes patys perkelsim atgal pinigus ir Tamstos 
nuošimčiai nebus sugadinti.

Šio Banko kapitalas ir perviršis
$290,000.00

O visas turtas Banko siekiantis
$3,000,000.00

YRA GERIAUSIAIS LIUDININKAIS STIPRUMO IR SAUGUMO

ŠIO BANKO UŽPAKALYJE KAIP MŪRAS STOVI ILLINOIS 
VALSTIJA IR CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCIATION.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS, — Lai būna musų obalsis ir jo 
laikykimės. Tada tik lietuvių vardas augs ir gražiai skambės.

’ # ■■■

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir nuošimčius auginkite.

BANKO VALDYBA: Joseph J. Elias, Pres., James P. Doody, Vice-Pres., 
Andrew H. Nowak, Vice-Pres., Wm. M. Antonisen, Cashier, St. V. Valanchaus- 
kas, Ass’t., Cashier.

\^m. M. Antonisen 
John I. Bagdziunas 
Otto H. Beutler 
Paul K. Bruchas 
James P. Doody

BANKO DIREKTORIAI:
Jos. J. Elias 
Kasimir P. Gugis 
Matthew Kezes 
M. A. Meldazis 
Andrew H. Nowak

Anthony A. Slakis

Universal State Bank
v

(Under State Government and Clearing House Supervision).

3252 South Halsted Street, Chicago.
(Laikinai 814 W. 33rd St., kol užsibaigs remotnas)

fk Aidžiausia Lietuviška Krautuvo
Ant Town of Lake

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

annonikų ir balalaikų. v
a $$33 B Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru

mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja Į 

Lietuva arba ant ūkės.
Užlcviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti. ’

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

Tek: Boulevard 7309.
lyąiaarr.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
FC. TAS JUMS BUS|

“ NAUDOS. tį ANT NAUDOS. [

S. L. FftBIONAS CO
A’LT/Z

809 W. 351h SI., Chlcajo
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiami įmigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGI3
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus utarninkų 
ir ketvergų. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
> —IR................... Į <

~ 1 1 .....
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitf S’t.

Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose bils
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Serkant arba parduodant Lotus.

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidarmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Va k. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. BANES, Advokatas'
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Adresatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais* 10736 So. Wabash Are.

! Tel.: Pullman 6877.
V .......  -i i . . i *

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuviu lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

L - --- ----

LIEPOS 
DRABUŽiy 
PATUSTINJMO 
IŠPARDAVIMAS

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, iaipgi mano kostume
riams visoje Amerikoje, šiuom-i pranešamą, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą; apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią .— aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jos' Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą j visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Pancd., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat.
dieną.

Kliniko 
nuo 2 iki

5—9, Nedeliomis S—12

valandos: Utarnnkais
6, Subat. nuo J 2 iki 4.

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pr> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umauo iš
pardavimo neatsižvelgiant i pelną ai 
nuostolj.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabai* ..............................
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir 
vyrų vertės nuo $30.00, $3v-oO 
$35.00. Dabar ..........................  $25.(W
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų vertės nuo $37.50, $42.50 t» 
$47.50. Dabar................................$32.50
jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $27.50 h 
$27.50. Dabar ........... MJJ4I
Palm Beach ir Mohair 2 šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5*’ - 
augščiau.

S. GORDON 4
739 W. 14th Str.

1-mos durys į rytus nuo HalstaJ 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ ’i>* ! h 1 
Subatomis nuo 8 ryto lig 'C ». - 
Nedeliomis nuo 8 ryto Ii,; ;
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KAIP BANKAS
DARO SAVO
INVESTMENTUS

Tą jus lengvai galite dasižinoti nuo jūsų ban 
kininko. Tai nėra jokios misterijos tame. 
Bet neteisingi brokeriai ir jų agentai abelnai 
sako žmonėms neteisingas pasakas apie už
darbi padaromą bankų. Bet faktas pasilieka 
kad kiekvienas žmogus su keliais šimtais 
dolerių gali investuoti savo pinigus | tą pa
čią klesą apsaugos, kaip bankos kad daro.

Pavyzdžiui — bankos investina milijonus 
dolerių j pirmus morgičius ir pirmo morgi- 
čio auksinius bonus. Kodėl jus negalite tai 
daryti? Jūsų investmentai tuo budu nepra
žus, kaip pinigai duodami neteisingiems bro
keriams arba jų agentams.

Del tolimesnių informacijų apie saugius 
investmentus pasimatykit su pp. Grišius, 
Macikas arba Sedemka musų bankoje.

*«"■" Bank
DIDELIS BANKASK

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

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

P-le Kudulaitė
• v1 s

Fhe Stock Yards
Savings Bank

KOVA SU ŠIRDIES 
LIGOMIS.

Egzaminuojant industrijų 
darbininkus, tuos kurie nori 
apsidrausti, parodo, kad 2 iš 
kiekvieno 1OO, turi širdies li
gą. Ta liga, kuri labai tan
kiai išrauna iš musų tarpo 
labiausiai pasekmingus žmo
nes, vyrus ir moteris, dar la
bai jauname amžiuje, dar 
parodo, kad ta liga apsireiš
kia dviejuose gyvenimo pe
ri joduose, kaip tai, pirm 20 
ir po 40 metų amžiaus. Pa
skutiniame savo straipsny
je, Dr. Mortensen, iš Battle 
Creek, Mich., kurį visi pri
pažįsta kaipo širdies ligų spe 
cialistą, sako: “Širdies ligos 
apsireiškimas vėlesniame am 
žiuje, visuomet yra įskaito
ma kraujo^ gyslos ir inkstai. 
Tai gali apsireikšti per toxi- 
nus iš virškinimo pasekmių, 
kaipo rezultatas negero vir
škinimo.” Trinerio Kartusis 
Vynas prašalina visus toxi- 
nus arba nuodingus elemen
tus iš skilvio ir užlaiko jį šva 
riti. Ir todėl labai yra aišku, 
<ad kiekvienas privalo var
poti Trinerio Kartųjį Vynų, i 
kuris yra kaipo didžiai at- 
sakominga gyduolė. Per 34 
metus ji yra pardavinėjama 
tarpe žmonių ir pagelbsti 
nuo užkietiejimo vidurių, 
prisirinkimą gasų viduriose, 
prasto apetito, nervingumo, 
galvos skaudėjimo ir pana-, 
šių simptomų viduriose. Gau 
gite pas visus aptiekorius ir 
gyduolių pardavinėtojus.

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Ši jauna panelė,! jūsų pačių tautos, yra svarbi nare 
mušt) organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudųlaite 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. ;
r imu _ -- ii i----------------- 1------------------------------------ --------- 1 .. ......... " ' -•

■CUNARD
® AR MANOTE ATSIIMTI GI-
M MINĖS Į AMERIKĄ 
® 2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį
k:

Leisk musų raktinei Kaune n gelbė
ta ti Janų Kiminčtnn iš'cauti i>aaportus 
um iž vizas ir tinkamai juos 'prirengti i 
— kelionę.
* Nereikia laukti dėl vieton, turin
ei tiem* Cunard linijoj laivakortes. Cu-
■ nard laivas išplaukia iš Europos kas 
g| kelintą dieni). Cunard laivakortes 
m yra geros kelionei ant AQUITANIA,
■ BERENGARIA ir MAURETANIA, 
® greičiausia jurų kelionė tarp Lielu- 
M vos ir Amerikos.
U Del smulkesnių informacijų, malo- 
į,į nekito susižinoti su musų vietiniu 

agentu arba musų raštinė 1c.

■ Cunard Line
5 f 40 N. Dearbom |
®Street I _ Jj ffiTV F

III

R 
a

: Mrs. A MiCHNIEVICZ-ViDIKIENt
I AKUŠERKA
| 3101 So. Halsted St., kampas 81 gak 

Ofisas su Dr. J. F. Vun Paing
| Tel. Yards 1119
t

Baigusi akušeri
kolejos 

Kai

Saugus
Investmentas

Saugiausias investmentas šiandien yra' Pirmų

Morgieių Auksiniai Bonai. Jie atneša 6 iki

ir jus nedarote jokio riziko, nes jie yra apsau

goti savo vertėje įtaisytose miesto savastyse.
NEW YORK

ĮJomeBank «°TRUS T (6!
Mihvaukee ir Ashland Avė.

STATE rSAVINGS BANKk

RESURSAI 12 MILIJONŲ DOLERIŲ

šviesą Ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS. Pres.
1619 IV. 17th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

UNITED AMERICAN LINES
(HARR1MAN LINE) 

JO1NT SERVICE WITH

HAMBCRG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvienų aavaitt iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, »u 
tnuaų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir UI klesos pa- 
gažieriue ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Ilan- 
aa”, “Thuringia” ir "VVestphalia” 
su cabin ir III kleaa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovoa.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti- 
■ų> skripkų, rekordų ,*įsokiomjs kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
n ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik! K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Kaspar State Bank
1900 Bhie Island Avenue, kampas 19-tos gatves 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konseivatiškai Vedamas Bankas

Licitacija ' Lotų 
Proga Beldžia i Duris 

Investuotuojams — Statytojams ir. Namų Pirkėjams
76 Vertingi Statymui Lotai 76

Parduodama per ; Licitaciją
ŠEŠTADIENĮ IR SEPTINTADIENĮ RUGSĖJO 15 ir 16 DIENĄ
-7-..--------~---------------------------- ---- --------------------------- -- — -- '--------- -------------

2:30 VALANDĄ PO PIETŲ
.Šitie parinktiniai lotai 60 per 122 pėdas prie 111-toS gatvės tarp Hamlin Avė. ir Springfield Avė. Prie 
Kauntės vieškelio, vieno “Bruzdžiausių” i kelių Valstijoje. Trys ketvirtadaliai mylios atstumo iki karų 
linijos. Pasirūpink ateiti i šitą išpardavimą. Atsinešk mažą depozitą, NES TAMSTA TIKRAI NUSI
PIRKSI, kadangi mes esame pasirengę parduoti Tamstos paties kaina.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
10 mioš. įmokėti, Balansas Mėnesiniais Išmokėjimais

< Dykai Garantijos Polisą Išduoda
r i CHICAGO TITLE & TRUST CO.

. . . < , i Z TP hPaimk Mt. Greemvood gatvekarj iki kelio garo!' 94 ''mylios į vakarus iki išpardavimo vietas.' Automo
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W. F. OGLE,
LicituOtuojas

OFISAS: 3301 South Halsted Gatvė,

MICHAEL ROZENSKI
Savininkas

Chicago

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

DENTLSTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir G—9 vak.
2137 Se Cicero Avė., . Cicero, 1111.

Netoli Cicero Stoties Douglas
Pa i k Elevatorio. !

- . . . . . -t

dr. h. a. broad
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Busto Telefonas 
Armitage 3209

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel.,. Boulevard 5913

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:3® vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J, KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avc. z 
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 sutarti v J

Z" '' ' ,' 1

Telephone Yarda 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
- —✓

' ■1" ' " 1 ■ ........   H""’

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

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 
Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL. -

Office Hours: 10 iki 1°.pietų 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEPN 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

k

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Av*.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonus Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

„ ii I 
praktakavu 

Pennsylvani 
jos lipronbučiuc 
se. Sąžiniškai pa ' 
tarnauja, viso
kiose ligose priep) 
gimdymą, iai^t j 
gimdymo ir pol 
gimdymo.

Už dyką pata I 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasiu

se.

pagelbą.

Valandos nuo ' 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 \ 
vakare.

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

HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ij* chroniškas ligas 
vyrų, moterų iy vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį I)rexel 95 i 
Boulevard 4134 

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

Telefonai:

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkcwich 

BANIS 
AKUŠERKA

tarnauju mote
rims prie gimdy- 
uvo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims

Turiu patyrimą,

.. ............ ‘ *■-■■■■ K- -■!■■■■ I I ..............................

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 lubos

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku, ligų.

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

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

................................. «............................................................... ..

pa
tu ote-

prižiurė- 
pa- 

moterims 
merginoms dy

kai.
3113 South 
Halsted St.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47(h 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 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų' 

Ofisas: 3335 S’o. Halsted St., Cnicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 

1 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
; Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENT1IAL

OptometrUt
Tel. Boulevard 6487

* 4649 8. Anhland Ava
Kampu 47-to. gat.

2-ro« lubob.

.....    i

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
Y................  J

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
ir 6:30 iki 9:30 vakare , •

4608 S. Ashland Avė.,
netolh'46th St., Chicago, 111. I

OR. P. ŽILVITIS'
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
, 4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

\ -I —- - - _

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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Publiihad Daily, aicapt Sunday by 
Tha JLithuaiiian liawa Pub. Co„ Ine.

Cditor P, Grigaitia

1789 South Halsted Street 
Chicago, IU. 

Talephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi 
|8.U0 per year ia Canada. 
$7.00 per yeur outside of Chicage. 
$8.04 per year in Chicago. 

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at tha Post Office 
pf Chicago, III., undar tha act pf 
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams...... ........... —_____ $8.00
Pusei metų___4.00
Trims mėnesiams----------------- 2.00
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Orderiu, kartu su užsakymu. -

Dar viena 
revoliucija.

Ispanijos provincijoje Ca- 
talonijoje kariuomenės vir
šininkai, generolo Primo-Ri- 
vera vedami, sukilo prieš 
centralinę šalies valdžią, nu
veikdami toje provincijoje 
civilinę administraciją ir pa- 
reikšdami saVo pasiryžimą 
paimti valstybės galią j sa
vo rankas visoje šalyje. Gir
dėt, kad sukilėlių armija jau 
einanti ant sostinės Madri
do, nesutikdama žymaus pa
sipriešinimo.

Svarbiausia sukilimo prie
žastis, matoma, yra skaudus 
ispanų nepasisekimai kare 
su Moroccos gyventojais. Ka 
rininkai kaltina civilinę val
džią ir politinių partijų va
dus, ''kad jie be reikalo jvėlę 
Ispaniją į tą bereikalingą ka
rą ir paskui sutrukdę tinka
mą kariuomenės aprūpini
mą amunicija ir maistu.

Žinios apie sukilimą yra 
taip aštriai cenzūruojamos, 
kad šioje valandoje yra sun
ku numanyti, kuo jisai gali 
pasibaigti. Išrodo tečiaus, 
kad jisai grasina pavojum 
ne tiktai ministerių kabine
tui ir politikierių klikai, sto
vinčiai už jo nugaros, bet ir 
kai kurioms galingoms ša
lies institucijoms. Labai 
daug susirūpinimo savo liki

mu Ispanijoje, pa v. rodo ka
talikų bažnyčia, kuri iki šiol 
tenai turėjo tokią didelę ga- 
lybe..

Bet jeigu liaudis nedaly
vaus tame judėjime, tai per
versmas vargiai atneš daug 
pastovių atmainų Ispanijai.

Socialistų 
taktika unijose.

Dabar, kuomet bolševikiš
ki elementai kelia tiek daug 
triukšmo Amerikos darbi
ninkų unijose, yra pravartu 
nurodyt, kokios taktikos lai
kosi unijų klausimu Socialis
tų Partija.

Paskutinėje savo konven
cijoje Socialistų Partija pri
ėmė tam tikrą rezoliuciją, 
išdėstydama savo nusistaty
mą tuo klausimu. Rezoliuci
ja kviečia visus partijos na
rius ir savo spaudą nuošird
žiai remti darbininkų orga
nizacijas jų kovoje už dides
nes algas, trumpesnes darbo 
valandas ir geresnes darbo 
sąlygas ir jų pastangas pa
didinti savo narių skaičių ir 
geriaus apąviesti juos. Bet, 
sako rezoliucija, socialis
tai neprivalo stengtis dik
tuoti darbininkų unijoms, 
kaip jos turi tvarkyt savo vi
dujinius reikalus arba sprę
sti savo vidujinius ginčus, 
kurie neišvengiamai kįla jo
se laiks nuo laiko. Toliaus:

“Socialistų Partija ypa
tingai nurodo klaidą, į ku
rią kartais jpuldavo nuo
širdus socialistai arba žmo 
nės, skaitomi socialistais, 
stengdamiesi užgrobti uni
jas arba įbrukti joms sa
vo idėjas, tveriant jų vidu
je atskiras organizacijas 
arba keliant frakcinius 
ginčus jose ir atakuojant 
jų vadus. Šitie metodai re
tai kada davė arba visai 
nedavė gerų rezultatų, bet 
dažnai padarydavo daug 
žalos kaip unijoms, taip ir 
Socialistų Partijai. Pro
gresas reikia daryt, įtiki
nant narius, bet ne skal
dant juos ir niekinant jų 
viršininkus.”

Šita taktika yra griežtai 
priešingai tiems metodams, 
guriuos vartoja visokie Tos
teriai ir panašus organizuo
to darbininkų judėjimo ar
dytojai.

Garsinkitės Naujienose

RENANO PAMINĖJIMAS 
’ '______ i

“Vienybė” nurodo, kad šį
met sukanka 100 metų nuo 
garsiojo rašytojo, Ernesto Re- 
nano, gimimo, ir kad visas ci
vilizuotas pasaulis pažymi tas 
sukaktuves. Apie jo nuopelnus 
laikraštis sako:

“Renanas savo raštais pa
rodė begalinę grožybę savo 
asmeniškojo gyvenimo ir do
ringumo, o aštria ugnimi 
kritikavo dvasiškių pala idu - 
nybę ir veid’mainybę. Jis bu
vo vienas iš tų, kurie vadi
nosi ‘racionalistais' arba 
kurie viską rėmė ant faktų 
(racionalistai viską remia 
išmintim — ratio, t y. pri
pažįsta tiktai tą, kas nesi
priešina nuosakiam protavi
mui. “N.” Red.). Sulig to 
Renanas visą krikščionybės 
pradžią išvedė visai kitaip, 
negu* šiandien yra manoma. 
Renano obalsis buvo tikėti. 
Bet jisai tikėjo ne į daiktus 
neįtikėtinus ir neįrodomus, 
bet į begalinį atsidėjimą ant 
gailestingojo ir1 v|iską-my- 
linčio Dievo (suprantama, 
kad tas griovė religiją, kuri 
perstatė Dievą baisų, rustų, 
su pragaro uginiipis grąsi- 
nantį). žingsnis po žings
nio Renanas savo raštuose 
atmeta beveik kiekvieną 
bažnytinę Jdlogmą), kaipoab- 
surdą, bet jis ligi mirčiai 
liepsnojo Vis didesniu tikė
jimu į savotišką labai gerą 
Dievą.”
'“Vienybe” pataria skaityti 

Renano raštus ir semti iš jų 
faktus kovai su klerikalizmu.

Renano raštus (“Jėzaus‘Gy
venimą”, “Apaštaulus” ir t.t.) 
skaityt yra naudinga, nes jie 
yra pilni prakilnių minčių ir 
parašyti labai gražiu stilium. 
Bet krikščionybės tyrinėjimui 
Renanas nėra joks autoritetas. 
Nežiūrint viso savo “raciona
lizmo”, Renanas buvo daugiau 
romanrikas-svajotojas, negu 
faktų tyrinėtojas. “Jėzaite Gy
venime” jisai, pa v. piešia to
kius idilingus (gražius, laimin
gus) santykius Žydų žemėje, 
kur gimė ir augo krikščiony
bės įsteigėjas, kad tiesiog atsi
gėrėti negalima; tuo gi tarpu 
Kristaus laiku Judėjos viduje 
ėjo atkakli kova tarpe atskirų 
visuomenės šluOgsnių ir, iš ant
ros pusės, žydų tauta mirtinai 
grūmėsi dėl savo nepriklauso
mybės su Romos imperija.

Kristaus gyvenimo jokiu bil
du negalima suprasti, jeigu 
ignoruoti tą faktą, kad jisai 
buvo vienos žuydų kovojančių’ 
jų partijų vadas, kuri rengėsi 
ginkluotu sukilimu nuversti 
pataikaujančią ją Romai val
džią Jeruzolime ir paskui gink
lais paliuosuoti savo kraštą 
nuo Romos jungo. Kaip gi, 
sakysime, Juda butų galėjęs iš-

NAUJIENOS, CMcagC, DL 
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duoti Jėzų, jeigu jisai nebūtų 
buvęs slapto sąmokslo vadas? 
Iš kur butų atsiradę kardai pas 
Jėzaus pasėkėjus jo suareštavi
mo, valandoje, jeigu nebūtų bu
vę daryta prisirengimo gink
luotam sukilimui? Kode! butų 
Jeruzolimo valdovai geidę Jė
zaus nužudymo, jeigu jisai 
nebutųl konspiiĮavęs prieš 
juos?..

Renaną, kaip sakėme^ 1(yra 
naudinga skaityti, bet istorijos 
kritika yra jau toli nužengus 
priekyn nuo tų nuomonių apie 
krikščionybės atsiradimą, ku
rių laikėsi tasai rašytojas.

V. K. RAČKAUSKAS VAžIUO^ 
SIĄS LIETUVON-

'“Amerikos Lietuvis sako 
gavęs iš Clevelando žinią, kąd 
p. V. K. Račkauskas esąs pa
kviestas Lietuvos valdžios 
grįžti Lietuvon, o iš tenai ke
liauti į Londoną ir dirbti prie 
atstovybės komercijos skyriu
je.

“Šiojfc saVąitėje’p, (rašo 
Worcestierio laikraštis, 
“gavome iš Clevelando' specia- 
lišką žinią nuo musų ben
dradarbio, kuris pažymi, kad 
ponas V. K. Račkauskas 
gale šio mėnesio iškeliauja 
į Lietuvą ir ten valdžios įga
liotas keliaus į Londoną už
imt komercijos skyriuje vie
tą prie atstovybės, paskui 
tarsis Anglijos-Lietuvos 
reikaluose, 16 d. šio mėne
sio clevdlandiečiai p. Rač
kauskui rengia iše'listuves.”

POLITINAI KALINIAI 
IR KOMUNISTAI.

Amcriko's valdžia dar vis ne- 
paliuosuoja keleto dešimčių 
kalinių, kurie buvo nuteisti, 
pasiremiant karo laiko įstaty
mais, nežiūrint to, kad jau pen 
k i metai kaip pasibaigė karas.

Socialistai ir visi pažangus 
žmones nesiliauja kovoję dėl 
tų kaliniui palliuolsavimo.

Politinių kalinių reikalu ro
do didelį sušiinteresavimą ir 
komunistai bei jų pDarbo 
Unijų švietimb Lyga”. Jie šau
kia prieš buržuazinės va'lždios 
nuožmumą ir ragina visus 
darbininkus susivienyti ir kelt 
protestus prieš ją.

Labai gėrai. Bet kodėl ko
munistai nereikalauja, kad 
bolševikiškoji Rusijos valdžia 
paleistų iš kalėjimų politinius 
kalinius?
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
tinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- I 
(lojus _ .

Raffles J 

tą pleiskaną mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiąskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijp.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 .So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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Rusijoje šiandie yra kupini 
kalėjimai socialistų, daigiausia 
sočiai domkratų.. Tuos kali
nius Lenino ir Trockio valdžia 
pūdo kalėjimų urvuose po ke
letą metų, o kitus tremia į 
Turkestaną, į Narymo kraštą, 
į Pertaniinską ir kitas tolimų 
šiaurių vietas, kur žmogui 
grasina beveik tikra mirtis 
nuo šalčio, bado įr ligų. Kaip 
praneša “Socialističeskij Vjest- 
nik”, bollševlikai paskutiniu 
laiku ėmė tremti suimtuosius 
socialistus net į Solovecko sa
las, kur jiems yra atkertamas 
visoks susižinojimas su pasau
liu.

šito azijatiško bolšeikų val
džios žiaurumo Amerikos ko
munistai nesmerida; jie net 
pritaria jam. Taigi kokios 
reikšmės gali turėt komunistų 
šukavimai apie Iburžuazdiiės 
valdžios dĮejspotišką apsiėjimą 
sU savo politiniais priešais? 
Jokios reikšmės jie neturi. Sa
vo šukavimais apie politinius 
kalinius komfunistai parodo 
vien, kad jie yra veidmainiai, 
ir tuo budu jie diskredituoja 
teisingą reikalą.

Pirma negu jie ims kalbėti 
apie žmonių laisvę, jie turi 
pasmerkti priespaudą, kurią 
praktikuoja jų partija.

Padirvėmis
Kunigų monopoliai.

Kunigai monopolizavo dan
gų. Be kunigo leidimo nė vie
na žmogaus dūšia negail pa
tekti dangun.

Tai geras biznis.
Bet ir to kai kuriems kuni

gams nepakanka, štai kunigas 
Vailokaitis monopolizavo visUs 
Lietuvos vištų kiaušinius.

Sako, (lengviau kupranuga
riui išlysti pro adatos skylutę, 
ne kaip lobininkui feiti į dan
gaus karalystę. Turjbut (ne
lengva bus ir kunigui Vailo
kaičiui įsikraustyti dangun su 
kiaušinių vežimais, 'bet —šmu- 
gelninkai visur kelius žino...

S. Šimkus.

Naktiniai stebuklai.
Policistas, pamatęs vieną 

ponpalaikį vėlai naktį betriū
siantį apie savo duris, šukte
lėjo:

“Ei, prieteliau, su tuo tik jau 
durų neatrakinsi. Tai yra ta
vo cigaras!”

“O, kad jį velniai! Matyt, 
savo raktą aš busiu baliuje su
rukęs.
------ J J..I „I, . 'I J.UL.L Į,4........ J'
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MUZIKOS
Nacionales Kainos?

Gulbransen Trade Mark 
Lengvas Groti

Lengvas Mokėti

Lengvais Išmokėjimais
Kaina kiekvieno Gulbransen Registruoto 
Piano yra jspausta ant užpakalio —< $700, 
$600, $495 arba $420. Tas tai yra pub
likos apsaugojimas —• užtikrinimas teisin
go patarnavimo pelkant tokį dalyką kur 
paprastas žmogus mažai! apie jį nusima-t 
no arba negali gerai nuspręsti jo vertės/ 
Kiekvienas visur Suvienytose Valstijose 
moka tą pačią kainą už Gulbransen Regi
struotą Pianą. Ar jus manote, kad tos 
kainos gali surasti sau kompeticijos visur 
jei jos nebūtų teisingos?

LIETUVIŠKI REKORDAI GRAŽIAUSI.
KOMIŠKI MONOLOGĄ!.

Kelione orlaiviu ir šokiai
Važiavimas į Kauna ir Kelionė 
Lekcija iš Biblijos ir Sibyro nelaisvėjel 
Dykai nieks] neveža, Kas bus be degtinės 
Ubagėlis ir Ubagų peštynės 
Pas“ fotografą ir Jonas mokina kariauti 
Piršlybos ir Jaunikio išsirinkimas 
Liudnaą Gyvenimas ir Kotelyje 
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos 
Jaunavedžio pasiskundimas. Pas teisėją 
Girtuoklio metavonė. Stebuklai 
Naujas kareivis. Dainininkas pas profesorių 
Jonas Smikisyr Maršo kelionė 
Mano Palvis ir Smarkus vyras 
Velnias ne boba 2 dalys

DAINOS INDAINUOTOS MUSŲ GERIAUSIŲ ARTISTŲ. 
J20 Kur* bėga Šešupė, Kur nemunas teka. Operos Kvartetas. 

21 Oi kas ten žuburėlis. Operos Kvartetas 
7604 “....................................... ................ "*
7603 
7478 
7394 
7025 
3840 
3905 
4415 
4862 
3191 
2856 
2857 
2858

7869
7868 
7616 
7395 
7257
7092 
4016 
4795 
4716
4535
4475
4746
4237
1249
1248

Plaukia savi laivelis. Aš išvilkčia čigono rūbą
Kaip gi gražus, gražus rūtelių darželis
Onitė ir Gegužine ^aina
Du broliukai kunigai. Per tamsią naktelę
Noriu miego, -saldaus miego. Plaukia žąselį
Ant kalno karklai siūbavo, šią naktelę
Ant tėvelio dvaro. Nesigraudink mergužėlė
Piemenėlis ir Pavasaris
Kur upelis teka. Viltis
Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo
Lietuvą Tėvynė Musų. Tykiai nemunėlis teka
Kur banguoja nebunėlis. Birutė
Darbininkų marselietė. Sukeikime kovą.

ŠOKIAI — POLKOS, INREKORDUOTOS LIETUVOJE.
11'Berniukas* valcas; Šiaulių polka /
12 Jaunimo šokis, širduže Polka
13 Trepukas. Po Senopiutei
15 Jonulio Sočas,. Daili Porutė Valcas
02 šok mergaite per virtuvę. I kampus
10 Onyte polka. Gražus Vakaras polka
06 Pergalės maršas. Medžiotojų maršas
32 Kitra polka. Klametos polka
2397 Klumpakojis. Koketka polka
7093 Visi Lipo polka. Trepukas Kauno Kapeli ja

PIANO SU ŽODŽIAIS.
66 Kas Nuramins Man Širdelę
56 Gana Broliai Mums Miegoti
32 Suktinis
13 Koketka polka, be žodžių
67 Gegutė valcas •
11 Lietuvių šokis
12 Varpelis, valcas
7 Žirgelis šokis
5 Lietuvių muzika

ROLĖS DĖL PLAYER
27 Lietuvių Himnas
30 Noriu Miego Saldaus Miego
4 Pamylėjau Vakar
55 Pas Darželį Tris Mergelės
3.. Meilė
28 Jojau Dieną
39 Ne Dėl Tavęs Aš Mergelė
37 Ko Liūdėt Sveteliai
59 Suskintas Kvietkelis

Rekordus ir roles pasiunčiame visur ant pareikalavimo.
Daugybė bargenų, ant gramafonų ir pianų.
Didelis pasirinkimas deimantų, auksinių laikrodėlių, perlų ir t. t.

Juozas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III. 
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PADEGĖLIS KASMATĖ

Literalurosjarželis.
Daimus-Burtminkas

(Tęsinys)

Kontūrai tėra tiktai paspirties taškas, tik
tai psichologinis veiksnys, akstinas, 'kad 
sukelti skaitytojo sieloje eilę judėjimų, ei
lę fiziologiniai psichoinių procesų—jie duo
da tiktai medžiagą pergyvenimams. Tokiu 
budu, Savickio veikalai tėra tiktai eskizai 
šiokiadienėje to žodžio prasmėje, o patsai 
veikalas kaskartą naujas 'kuriasi skaityto
jo sieloje. Čia ir yra pagrindinis skirtu
kas tarp Savickio kttrybos ir kury bos “se
nosios mokyklos'**.

žmogus skaitydamas, pavyzdžiui, 
Flaubert’o veikalą, kaip sakoma, kas pus
lapį ryte ryja: kiekviena, eilute yra tolimi 
nis siužeto nitu lojimas, tolimesnis jausmų 
lukštenimas. Skaitytojas gyvena drauge 
su dainuojamais herojuis, drauge -sitf jų lai
mėmis ir nelaimėmis, gj’vena puslapis iš 
puslapio, ir baigdamas skaityti knygą, savo 
saldų j į gyvenimą baigia.

Ne taip pas Savickį. Pradžioj jis duo
da šiokį tokį pamatą tolimesniems pergy
venimams, bet toliau jis jau duoda, taip 
sakant, tiktai aliejų, kuris tenka į ugnį 
pilti, o toji ugnis pati savaime skaitytojo 
sieloje pleška.

Jeigu senosios mokyklos kartą skai
tytas veikalas, antrą kart skaitant beduo
da tiktai pusę to indomu’mo, kurį jis davė 
jį skaitant pirmą kartą, tai Savickio vei
kalas kaskadą naują skaitymą kartą duo
da naujos medžiagos, kaskadą jis daros 
įdomesnis. Kartą pergyventi sielos proce
sai nebegrįžta, o tiktai iš jų išauga nauji, 
vis gilesni, šit kodėl pirmą kartą skaitant 
Savickio knygą ji neišvengiamai turi pasi
rodyti “'sausa”, galvosūkio plilna, nesu
prantama, nuofbodi. Ir tiktai skaitant ant
rą, ir trečią, ir ketvirtą kartą, galima tik
tai pradėti įsitraukti į jos visas grožio 
gelmes.

Man Savickio knyga savo esme prime- 
pe stebuklrngite Čiuriionięs paveikslus ar 
dieviną Jurgio Baltrušaičio lyriką. Anie 
du genijų nepratusį žiūrėtoją ar skaitytoją 
iškarto užmuša savo masivine galią, savo
simbolių kalba, kurie yra musų žmogiško
sios išminties ir dvasios stiprybės konden
sacija. Baltrušaitį ir Čiurlionį galima pa- išpažintiu, ir antrą kartą, kalviui replėmis

žinti tiktai Nitšės žodžiais sakant, — am
žinai init juos grįžtant. Taip pat ir sii 
Savickio kuriniais. Ypač kad jų konstruk
cija irgi yra psichologiniai analoginė Čiur- 
lionies paveikslams bei Baltrušaičio ei
lėms. .

III. VIENAS PAVYZDIS.

Kad nors kiek galėtau savo žodžius 
pateisinti, aš neišvengiamai turiu duoti 
pavyzdžių. Bet Savickio nėra tokie veika
lai, iš kurių butų galima daryti ištrauką, 
o kitą pačiam atpasakoti: priverstas esu 
duoti visą veikalėlį: kad suiekonominti vie
tą pasirenku kuotrumpiausį — jeigu ir jis 
pasirodytų per ilgas, tikiuos, skaitytojai 
man atleis.

Esezas “Komedijontai’*, autoriaus 
apačioj pavadintas “humoreska”.

“Kumetienč minkštu pakuliniu pata
lu sušildyta nubodo ir daugiau nebegalėjo 
užmigti. . ■ > :■ ■/ }

■ “Ųž lango<kas tai įnirimos ijpintaria- 
mai šnąbždčjos..

“Pagalios Įaugau pabarškino kalavija 
du svetimos žemės kareiviai. Du kartu! 
savo gyvenime kumetienč buvo panašiai 
išsigandusi. Pirmą kart, stojant pirmon 

dantį traukiant. Iš to išgąsčio kumetie
nč gavo rožės”...

Tai yra pirmas esezo kontūras. Kiek 
maža jame žodžių, o kiek daUg jame pa
sakyta! Lietuvos gyvenimas karo metu, 
kada kiekvieno žmogaus gyvybė kas va
landėlę buvo pavojuj, Uetuvos bakūžių 
vargas, kad net dantų gydyt reikia eiti int 
kalvį, kuris juos replėmis traukia; kunigų 
jungas, kada net išpažinties prievolę atlie
kant tokis pat vargas, kaip ir kalviui dan
tį traukiant! Nors ir taip baisu, bet vis 
tiktai žmonės vargsta — eina išpažinties!

Šis kontūras, susidedantis vos iš trijų 
smulkučių bruožų apima tokį didelį gyve
nimo plotį! Toliau seka kitas kontūras.

...“'Žemę užpluko svetimi žmonės. Gy
venti 'buvo neramu. Prasidėjo karas.

“Kumietis proletaras ėjo tamsiu va
rymu smulkiam lietui in nugarą ir kitur 
plakant.

“Jis dėkavojo Dievui, kad Jis yra jį 
išvedęs ‘iš Egypto žemes’, nplygu jo sie
la blaškytųs su Tosca, jai puo Rymo aukš
tų sienų puolant ir vis dar telxipųojąnt 
nuo Europos kartoninių sienų.

“Kuomet arkliai buvo užkinkyti, visi 
susėdo ant aukšto, kaip kalnas, vežimo ir 
truktelėjo.

“—Tamsta namų dabok, paršų karna- 
ron nesuleisk, — inkvepė šeimininkė kur
čiam seniui.

f . .

“Vieškelį pasiekus sutiko daugelį pa
žįstamų.

“Priešakyje širmą žirgą apžergusi kin- 
ksnojo rudplaukė žmona laikydama glė
byje vaiką. Koks tai ūkininkas vežė į 
kalvę akėčias taisyti: ‘Žmogau, ką tu vei
ksi su savo akėčioms?’ — šiepė minia.

“Menkysta!
“Visiems buvo linksma, įspūdinga. 

Visi iš džiaugsmo liežuvius iškaišiotų, jei 
tat hutų galima.

“Važiavo in didelę Mugę, karo aran- 
žeruotą — linksmumo patvarą šaltinį”.

Tai antras karo dieną gyvenimo kon
tūras. Toliau.

“Dvare visi ramiai susėdo už stalo ir 
valgė. Po stalu landžiojo velniukas špo
sininkas ir žnaibė visiems in kinkas.

“'Kaliošais avęs, ispaniškų rankovių 
ilgas karūnėles išleidęs šventą breviorių 
bevartydamas slivyne vaikščiojo 'kunigas...

“Kieme vyrai nevykusiai mindė nau
jintelį, blizgantį, pavogtą dviratį, norėda
mi juo pavažiuoti: ‘Pašauk Joną, jis Ame
rikoj buvęs, dviračiu mokės pavažiuoti’.

(Bus daugiau)
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Saugi Vieta
Pinigai padėti į šį Lietuvių Vaistijinį Bankų yra 

pilnai apsaugoti jo dideliu kapitalu ir turtu. Taipgi 
yra po Valdžios ir Clearing House priežiūra. Moka 
me 3% į metus už pinigus padėtus taupymui.

Kapitalas ir Perviršis $275,000.00 
Turtas virš $2,500,000.00

Siunčiame • pinigus Lietuvon Doleriais ar Litais 
teisingai, greitai ir gerai.

Skoliname pinigus ant namų, etc.

Parduodame augštos rųšies pirmus morgičius ir 
bonus, kurie neša 5% — 6% į metus.

Atliekame visus kitus bankinius reikalus.

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra, 

2201 W. 22nd Sn ST 
CHICAGO.

. ■ ■!_____ U

NĖRA JOKIOS MAGIJOS TAURINIME
Taupiniinas daugiausiai yra metodas vartojamas tų protingų 
žmonių*, kurie yra pasiryžę gauti tą ko jie nori.

Yra trjs dalykai pasekmingam taupymui.
1. Nuspręskite kiek jus galite sutaupyti reguliariai, Yra 

paprastai 100% nuo jūsų įplaukų. *
2. Pradėkite tuojau — dabar.
3. Darykite reguliarius depozitus paskirtos sumos pinigų.

Šis planas visuomet yra pasekmingas. Jis tikrai atneš jums 
pageidaujamas pasekmes kokių jus norite.

Milwaukee Avė. prie Division St. 
John F. Smulski, Prezidentas.

Resursai daugiau kaip $20,000,000

Saugumas Pirmiusiai
Jei jus nenorite daryti bandymų pražudyti savo pinigus 

— “bukit arti prie kranto” finansiniose atsitikimose. Neskan
dinkite savęs, kaip tai yra, puldami j nežinomas versmes kur 
prižadama didelius nuošimčius — labai tankiai pasirodo, kad 
tai nėra saugu. .< V *

Del gero, saugaus investmvnto, ateikite į musų banką. Lei
skite pasakyti jums apie musų 6% Real Estate Pirmus Mor- 
gičius ir Auksinius Bonus kurie turi atsakomybę ir pasisekimu 
ir 17 metų patyrimą praeityje.

Morgičių ir Bonų Departamentas atdaras nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų, utaminkais ir subatomis. iki 8 vai. vakare.

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
---------- ...

Lietuviai belaisviai 
Lenkijoje

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Ęomiteto sekretorius “Liet. 
Hy tuose” rašo:

Lenkų vidaus reikalų ininis- 
teriiui leidus, aš buvau nuvy
kęs į ščalkovo (netoli Pozna
nės) koncentracines belaisvių 
stovyklas, kur kalinami 34 
lietuvių kareiviai paimti ne
laisvėn š. m. vasario- m.

Kaip tdko patirti belaisvių 
padėtis sunki, ypač vargu bu
vo jiems gegužio mčn., kada 
buvo teduodama jiems pusė 
svaro duonos dienai. Tada be
laisviai stačiai badavo ir nf3t 
buvo paskelbę bado streiką, 
llabair padėtis geresne, nes ir 
duonos porcija siekia 500 gr. 
(apie D/ą sv.) dienai. Bet su 
rūbais ir apsiavimu visai var- 
įįasi, nesi bejlajiisiviiių dauguma 
basi, -beveik visi neturi pilnos 
eilės skalbinių, o yra net to
kių, kurie be marškinių, įr pro 
skarjnalus matomas nuogas 
kūnas. Lietuviai laikomi sky
rium nuo kitų belaisvių, kurių 
padėtis nepalyginamai geres

nė, nes jie ir laisvesni ir turi 
galimybės dirbti pašalinį dar- 
b«.

Dabar, sumetus aukų ir su
teikus lietuviam^ belaisviams 
pašalpų, jų padėtis pagerėjo. 
Geistina butų, kad ir toliau 
Vilniaus lietuvių visuomenė 
šelptų ivailgšuls ^tautiečius... 
Taigi siųskite aukų j Laikiną
jį Vilniaus Lietuvių Komitetą 
(Domininkonų g. 12), o tautie
čiai belaisviai atmins jūsų ge
rą širdį...

Lai k. Vilu. Lietuvių Komi
teto Sekretorius

St. Kairiūkštis

t
• .'f-®

• ; ’ SS

i iii

Lenkai ir Klaipėda
“G-azeta ^arszavvskaf’ — 

esamosios seimo daugumos 
vyriausias organas, paskelbė 
savo pastarajam numeryj (18 
d.) didelį straipsnį — “Lenkai 
ir Klaipėda”, kur įtikinėja, 
kad Klaipėdos klausimas jau 
esąs Ambasadorių Konferen
cijos galutinai išrištas. -Pasak 
šio laikraščio, Lenkai gauna 
teisę turėti savo atstovą Klai
pėdos uosto taryboje taipogi 
naudotis laisvąja zona uoste. 
Laikraštis džiatfgiasi todėl, 
sąd tokiu budu galima bus 
ikviduoti ginčą su Lietuva. 

Toliau “Gazeta” siūlo Lietuvai 
neatsižvelgti į Vokiečius, nes 
;įk pastarieji trukdą Lietuvai 
susiartinti su Lenkija. Laik
raštis reiškia vilties, kad galų 
gale Liettfva susitarsianti su 
Lenkija, nes — sako — ką 
Nemunas sujungęs, to Vokie
tis nenutrauks. (L. ž.)
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PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRĘPARIS

FRANCE   Sep. 19, Oct. 10, Oct 31
LAFAVETTE i—-- Sept. 29, Nov. 10 
PARIS ........... Oct. 3, Oct. 24, Nov 14
LA SAVOJE Oct. 20, Nov. 24, Dec. 22

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rąžykite dėl žingeidžios apraiomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba į 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

žieminių rūbųrudeninių ir

kautai
$33.50, $25.00,

$33.50,
$42.50$47.50

Worombo

MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!

Mažais Iškaščiais

Pranešimas

Chicago

$37.50,
$42.50,

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

CHICAGO. ICL.

Siutai su 2 
kelnėmis

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

I musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste. 1

Pristatome 
priemiesčius be užmokesčio

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTĘR, M. D.

25 metai prie State gatves
120 So. State St., Chicago, UI.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

Mes parduodame tuos pačius rubus pasiutus tų p'ačių dirbtuvių, tų pačių 
spalvų ir materijolo, kurie yra pardavinėjami vidurmiesčio krautuvėse, su 
vienu tik skirtumu, kad mes juos parduodame pigiau nuo $10 * iki $15, 
negu kad jie yra pardavinėjami vidurmiesčio krautuvėse

Ant t 
tiekos, 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniaia 2 r. iki 12 dieno*.

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j 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 žiūrėįb- 
rao, ašaių bėgimą Ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas did*-. 
snės šviesos pagaminą mirksi- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės 
čio augšto virš Platto tp- 
umbariai 14, 15, 16 ir 17.

Jei negalite patįs ateiti, tai te 
lefonuokfte Drexel 3407 de 
kainų.

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.

Liet. Tautos Katalikų Bažnyčia 
Motinos Dievo 7Šidlavos

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebono Rezidencija:
3509 So. Union Avė., 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai.’ prieš pict. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

Visus bažnytinius patarnavimus 
atliekame pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meile Dievo ir artymo.

Mes išdirbame jr importuojame vi
sokių pirmos klesos ranka dirbtų 
Italijoniškų Armonikų.

Gal Jums reikalingi 
akiniai

Paauksuota aržuoline, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 
ir trimingai, kaip pa- CČ7 EA 
veikslely, specialiai po ■ ivUMes pirkome savo apšildymo 

įrengimus Kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame dalyke.

geriausių visame pasauly. Garantija 
dešimčiai metų. Musų kainos yra 
žemesnes negu kitų išdirbėjų. Pirkė
jams dykai armonikų instrukcijos. Ra
šykit dėl DYKAI katalogo.

Ruatta Serenelli & Co.,
817 Blue Island Avė., Dept. 92, 

CHICAGO, ILL.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

i) V tiriu . !>.<’. i h.C.
i H . OPKACTIC GYDYTOJAS 

3e ffyduolių, be opefacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M.

Švent :u. 9-12
1579 Mil va cc '.ve., 

Kampas Rohrv . : ), s‘.u Avė.

Overkotai naujausių stylių, spalvų ir materijolo 
Columbia Kainos

$30.00, $37.50, $40.00
ir augščiau

Klozetinės fiėdynės ~ kaip paveiks
lėly, specialiai par- $2.25 
duodamos po

■ BKEIHBHBHEaMiaBKBl

: PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS Į 
Į KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- Ę 
: RARANKIUS ĮRENGIMUS :

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Į J. KLEIN
■ 4544-48 Cottage Grove Avė.,
BBBBBBBBĮBnMBBBBBBBBgBBMB|IBBlB|iEBBBBBBBBBMBWSlUMianBH|g»BBBBnfflB

Atdara subatoj iki 10 vai. vak. g 
ISBBBBHKUft BMBBBHBBMBBBiSHifl

IBlIiniHIIIIlEIIGIj 

Reumatizmas sausgėlė•
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėlimų, \arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- * 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir J 
dažnai ant patalo paguldo. *

CAPSICO COMFOUND mo- į 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nitas ligas; mums šiandie dau- • 
gybė žmonių siunčia padėka- * 
vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- " 
KATOS”. augalais gydyties, g( 
kaina 50 centų. Mj

Jusliu Kulis ;•
3259 South Halsted Street, |į 

CHICAGO, ILL.
BBIIEBIBBIEBlIlIlin

Silpnos akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akįs 
Kreivos akįs
Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva nosis 
Nesveika nosis

InAKių
EXPERTĄS
Kreivus akįs ištaiso- 

amos daugeliui tik 
vien3 syki atsilan- 

■Ąjk kius. Be klorofor
mos, 1,000 išgydytų ant rekoru >. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ansų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios ausįs 
Nesveikos ausjs
Skaudanti gerklė 
Silpna gerklė 
Su kataru gerkle 
Pasididin. gerklė

■I  ■r-r-"i      1 -T" ................................................................ ■■■■■■■■ .

BBBBBBBBBBBBBBUBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSifflKinBBBBHBHIBKH  ̂

į Rudeniniai Styliai Vyrams ir Vaikinams
■ PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ IR ŽIEMINIŲ RŪBŲ ■
i DIDELE KRAUTUVE DIDELEJĘ WEST SIDEJE i
■ Turi dideli pasirinkimą rūbų suaųg usiems ir jauniems vyrams. Mes ■
■ turime juos visuose naujuose styliuose ir modeliuose. Jie tinka kiek- ■
■ vienam pilnam užganėdinimui. Tūkstančiai žmonių perka sau rubus i 
* musų krautuvėse ir visi yra užganėdinti kas link ,styliaus, materijolo J
■ pritaikymo ir dėvėjimo. Mes taipgi galime ir jumis užganėdinti tokiu » 
m pat budu. Ateikite pas mus pirkti jūsų rudeninių ir žieminių rūbų. ■



NAUJIENOS, Chicago, III

PADĖKAVONEVartoti Karai Del

Mes turime daug vartotų karų pas save, kur esame

proga pirkti karų ir sutaupyti daug pinigų

Atdara vakaraisPusė Kainos P. J. HOGAN, Manageris vartotų karų departmento

SMITH-SAUER MOTOR 00

Margelio Knygynas
2023 Saint Paul Avė. AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

3106 South Halsted Street

dabar

st’klftisstiklais

!!!!!VeikTuojauirSutaupykPinigi|!!!!!Pyplys neteko $75 ištesėti

Company

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo hiusų vardo

priversti parduoti su dideliais nuostoliais. Mes nu
stojome būti retaileriai ir dabar esame olselio parda
vinėtojai dėl 10 valstijų Case karų. Yra labai gera

" .r. ■ ■■■ '■

'hiuuunuiųrd

ic'Fashion Institute 
New York (Dept. S.)

aujausias ir 
avatniausias

2534 Michigan Avė.
Telefonas Victory 3646

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

Tel. Yards 1138
STANLEY 1 

MEžEIKA

bis
> audros 

langas 
2-514x4-0 

$3.20

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl »

Priteistas užsimokėti $75 pa
baudos už nešiojimą veidro 
dėlio ant kojos.

visiems 
lydėto- 
atilsies

audros 
langas 
0Ux4-0 
$2.88

Telegramui” nevalia par 
davinėti savo šery

Mes taipgi turime pilnų 
įrengimų plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary 
kitę tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

DR. VA1TUSH, O. D
Lietivis <Mri«

Mes suteiksime jums pro- 

gį įvesti jusi] apšildymo 
įrengimus į jūsų namų la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbų ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

Palengvins akių kuria
esti, priežastimi gal 4 skaudėjimo, 
svaigimo, akių apten.Ajaao, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaL 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
daidas. Speciali atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone BoulevarH 7589

Anglis ir Koksai 
Pirkite anglis tiesiai iš retai kie

mų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av, 

Tel. Yards 2296.

Dr. Anielė Kaushillas 
CH'ROPRACTOR 

3250 So. Halsted St.,
Ant viršaus Universal State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau į didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted St., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyrų ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mu kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedėly, seredoj ir su- 

batoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. Utarninke ir ne- 
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kainu 

prieinama.
3319 Aubum 
Avė., Chicago

Ros. 6117 So.' Talman Avė.
Valandos: 9 A. M. iki 12

DR. FELIX A. MANELIS
Naprapath

3267 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau naprapati- 
jos budu, staigas ir chroniškas li
gas, vyrų, moterų ir vaikų be vai
stų ir operacijų.

3538 S. Halsted St.
Vai. 9 iki 12'iim. 8f30 iki 9:30 p.m 

Phone Yards 7344
11132 Michigan Avė. 

Valandos: 2 iki 7 P. M.
Phone Pullm-an 5147 

Roseland, III.
Nedaliomis pagal susitarimo

Visų su Dideliu Su 
taupymu Pinigų

Tuojau bus čia.

Trukumas anglių
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au 
droš langus

Dear Sir:
Replying to your inąuiry 

of August 6th, will statė 
t ha,t the above mentionte-d 
company has not qualificd 
any of its securities for sale 
in this stato under the pro- 
visions of the Illinois Se- 
cu rities Law.

Vcry truly yotirs,
Lobis (L;< (Em>merso|ti 

Secretary of State.”

Kas nelegaliai pardavinėtų 
Tijljog^amo pertis, laužydamas 
šį įstatymą, gali būti nubaus
tas pinigiškai iki $25,000 ir 
kalėjimu ilki vienų metų, žiū
rint pagal to ar pirjnų ar ant
rą kartą bus prasikaltęs.

Kiekvienas kas yra nusipir
kęs iš Telegramo korporacijos 
šęrų, gali reikalauti savo pi
nigų atgal, ir gauti tame ' rei
kale pageibą nuo Chamber of 
Cominerce, 10 South La Šalie

Case Sedan, 1921, gerame padėjime,... $1450
Case Coupe, 1920, gerame padėjime,... $1250
Ilaynes 75, sedan, 1922, kaip naujas, .... $1400 
Paige, sedan, 1920, snappy naujos mados,.... $875 
Case touring, 1920, nepraleiskite šio karo,.... $800 
Stephen^, 1921, touring, puikus už šių kainų, $550 
Haynes 47,1921, touring, numalevotas žaliai, $750

Prisiunčiame visiems dykai. Rei
kalaukite tuoj, nes padarėme dar 
ligi šiol negirdėtą knygų išparda
vimą, — visokias knygas parduo
dam už

Nelaukite, kol, kainos pakils. Mes 
turime šimtą mietų langų ir du
rių jūsų pasirinkinvui.
Ateikite ir pamatykite musų su- 
i’ungtas žiemos ir vasaros duris.
Las-nors naujo. Dvejos durįs vie

nose. Jus jtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, fremų ir viso medžio materi- 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.
Jus Čia galite gauti malevų, sto
gams materijolo ir hardware oi- 
sėlio kainomis. Leiskite susipažin
ti su jumis.

Nvtuo Ldttummoa num.883, tik
rai pigus. Turi temą viršų ir vi
dutini sijoną. IŠ tvirtos šviesiai 
rausvos ar balto® materijos; dy 
diiai 24 iki 36 ; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums navo vardą, adresą ir 
38. Mes pasiųsime.

Netno H 
120 E. 16t

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

PAMOKOS
Pradinės Augštesnes Mokyklos /

. Prekybos Gramatikos
Kalbtj Prirengimo į Universitetus

už pamokinifną vakarais per tris mėnesius $18.
SANLYGOS: už pamokinimą, dienomis per vieną mėnesį $20. 

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius $40. 
už pamokinimą dienomis per.šešis mėnesius $60. 
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7, 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $80. 

Del platesnių žinių, ateikite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas

NYGU 
ATALOGAS 

JAU GATAVAS

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau

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

1545 West 47 th Street, 
Netoli Ashland Avė.

M. Levy
S iaur-ry finis Kamp, State ir22os Gatv

, Telefonai: Calumet

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriau sį Ameriko- 
nišką ir Europe- m 
jišką būdą gydy- 
m<o. Didelis skai- fgH MK
čius žmonių išgy- ~
domų kasdien per 
Dr. Ross, šutei- vįKį*!
kia progą duoti
geriausį medikalį 
patarnavimą že- ^41 Ag- 
miausia kaina. To 
kj mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad. nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross, 

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

W filiam Rngel, 2858 Armi- 
tagc avė., vetlęs vyras Jįr 
vaiky levas, tapo areštuotas ir 
priteistas užsimokėti $75 pa
baudos ir teismo lėšas už ne
šiojimą mažo veidrodėlio, pri- 
silipdžiusio prie šiušio viršū
nes ant kojos. Jis tapo areš
tuotas Jackson Parke, kai 
Mrs. H. H. Wilkie, 2639 Shef- 
fiedid avė., nusiskundė policis- 
tui, kad Engei aplink ją be- 
paliovos vaikštinėjęs tą veid
rodėlį ant šiušio laikydamas.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau ;V‘.u*anCtaos 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

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.

Šiiuomi išreiškiu 
padėkavojimą 
lankytojams ir 
jams jo amžinos 
mano mylimo vyro Jono 
Bagdono, palaidoto 12 d. 
rugsėjo, 1923 m. Ypatin
gai labai širdingai dėka- 
voju gerbiau) u i Adom iri 
Bartosh, prezidentui ir 
dalyvavusiam Sąnariams. 
Baltos Žvaigždės kliubo, 
pagal kurių pastangos pa
laidojimas buvo gražiai 
atliktas. Taipgi tariu 
ačiū graboriui John F. 
Eudeikiui, kuris manda
giai patarnavo. Dar įkartą 
tardama ačiū4 visiems pa
silieku nubudusi našlė.

ELENE BAGDONIENĖ.

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Kas pirko Tetegramo 
Šerus gali atgauti už 
juos savo pinigus, jeigu 
jų dar rasis.

Streiklaužių apgynimo, ir 
l>atiidkos latikriaštis ^‘Telegra
mas” mėgina užtikrinti sau 
gyvastį siūlydamas ir pardavi
nėdamas savo Šerus, apart to 
kad šmeižia geruosius musų 
visuomenės veikėjus.

Pasirodo vienok, kad. Tele
gramų i savo šėrų ^pardavinėti 
nevalia. Kas siūlo ar parda
vinėja Telegramo Šerus, tas 
laužo URinois valstijos įstaty
mus—Illinois Securities Law, 
—ir už tai ga'li būti baudžia
mas.

Tdlegramo “korporacija” ne
turi teisės pardavinėti savo 
šėrų neprisitaikiusi prie įsta
tymų. Štai ką praneša apie tą 
korporaciją Illinois valstijos 
sekretorius Loįris L. Ernmer- 
son:

f‘In 1pe': Telegramas Daily 
Nefws Corporation.

audros 
langas 

2-0*4 x4-O 
$3.68

DOUGLAS PRODUCTS COMPANY 
“Geresnis Lumberis ir Millwork pigiau’ 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St

Phone Victory 5273

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

u South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

CHICAGOS 
ŽINIOS

self-redUCING

Sis 
audros 
langas 

2-4 % -4-0 
$3.40
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Šeštadienis, Rūgs. 15, 1923

Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

Dėl nepriimimo kariuo
menėn nusišovė

Vis tik dar atsiranda žmo
nių norinčių tapti “didvy
riais.” O kas stebėtina, tai 
kad toki žmones negavę pro
gos savo “didvyriškumo” iš
bandyti žudosi. Štai kad ir Pe
ter Kilzer, 1249 WelHngton 
Avė. Jis eidamas šešioliktus 
metus nusitarė būtinai įstoti 
kariuomenėn, ir kai tai pada
ryti negalėjo,nes dar perjau- 
nas buvo, nusišovė.

Jis atėjo National Guard re
krutų raštinėn priimti jį į ka
riuomenę. Kadangi jo balsas 
buvo silpnas ir atrodė lyg vai
ko, rekrutų oficierius paprašė 
jo gimimo metrikų. Gi kai 
pasirodė, kad Peter buvo pa
melavęs savo mdtu& atsisa
kyta jį į kariuomenę priimti. 
Po kiek laiko Peter šautuvu 
mirtinai persišovė ir po poros 
valandų Alexian ligoninėj mi
rė.

Apdraudos agentas 
gavo kulką

Patrick Glynn, apdraudos 
kompanijos agentas, nuėjęs 
Otto Knack smuklėn, 3115 Ar
cher Avė., nusitarė būtinai ap
drausti Khack’ą ant dvidešimt 
motų. Knack supykęs ant jo 
šovė ir pagalios apleido smuk
lę. Tečiąus po kiek laiko jis 
tapo areštuotas,, o Glynn nu
gabentas Michael4 iRoose ligo
ninėn.

Lietuviu Rateliuose
V. K. Račkauskas gal dar 

užsuksiąs Cbicagon
Teko patirti,* kad V. K. Rač

kauskas prieš iškeliausiant iš 
Amerikos Londonan ketina 
dar užsukti Cliicagon, kur no
ri pasakyti . draugams “su
dieu !”

V. K. Račkauskas, kaip jau 
buvo • vakar pranešta Naujie
nose, Lietuvos valdžios yra pa
skirtas eiti Lietuvos Prekybos 
Atstovo **(attachė) pareigas 
Londone. Jis jau dabar yra 
Attache nuo rugsėjo 1 dienos. 
Į Londonu jis iškeliaus laivu 
Leviathan rugsėjo 29 d.

Dabar V. K. Račkauskas dar 
randasi Clevelande, Ohio.

Po lekciją. kas nedėldienį, 
Mokslo Draugy uždavinys

Paskaitos ir pamokos bus duo
damos kas nedėldienį per šį 
Sezoną Raymondo svetainė
je.

“Chicagos lietuvių inteligen
tija turi atlikti savo pareigą ir 
duoti čia lietuviams sveiko 
peno jų protui ir dvasiai”, — 
taip galvojo nedidelis būrys 
šviesių Chicagos vyrų ir nuta
rė pradėti Mokslo Draugų or
ganizacijų, kuri rengtų moks
lines paskaitas chicagiečiams 
lietuviams.

Ir šį rudenį ir žiemą chica- 
giečiai turės progos sekti Mo
kslo Draugų rengiamas pa
skaitas.

Pirifioji paskaita jau įvyks 
neužilgo.

Po to kas nedėldienį po pa
skaitą.

Paskaitos bus nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai. — patogiausiu 
laiku visiems ir geriausiu, ka
dangi iš ryto žmogaus protas 
yra pasilsėjęs ir geriau prisi
rengęs galvoti.

Paskaitos šiuo sezonu bus 
daugiausia iš žmonijos istori
jos, iš gyvybės ir žmogaus evo
liucijos ir iš socialių mokslų. 
Dabartiniuoju dvasios pakriki
mo laiku ypatingai visiems 

bus sveika dirstelėti žmonių 
praeities) gražiausius pavyz
džius ir susidomėti visuomenės 
stipresnės ir geresnės tvarkos 
klausimais.

IŠ lekcijų temų jau yra nu
žymėtos sekančios:
. Gyvybės atsiradimas;

žmogauk kilmė;
Kada Graikijos įcdvilizacija 

buvo aukščiausia pakilus.
Buddha ir jo tikrasis moks

las.
Žmogaus išminties išsivys

tymas, .
Jėzaus Kristauis gyvenimas 

ir tikėjimas.
Romos istorijos apžvalga.
Kryžiaus karai.
Atgimimo gadynė.
Kas yra protas? Proto su

dėtis ir veikimas. •
Protas, jo sveikata ir ligos.
H. Spencerio gyvenimas ir 

mokslas.
Medicinos nuopelnai žmoni

jai.
Suvienytų Amerikos Valsti

jų Konstitucijos aiškinimas.
Daugdlds kitų indonuų .te

mų buk apsvarstyta ir nužy
mėta vėliaus.

Paskaitoms skaityti vieta 
yra aprinkta Raymondo Insti
tuto svetainė, 816 W. 31st 
Street.

Babravičiaus koncerto 
reikalu

žmonės iškalno perkasi tikie- 
tus. — Manoma, kad trunr 
pu laiku visi tikieta* bus iš
parduoti. —7 Rengimo kon
certo darbas sparčiai eina 
pirmyn.

Kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta, p. Babravičiaus atsi
sveikinimo su Chicagos lietu
viais koncertas įvyks spalio 5 
dieną, 8 valandą vakare, Or
chestra Hali salėj, didmiesty. 
Minėtam koncertui tikietai 
jau atspausdinti ir sparčiai 
pardavinėjami. Manoma, kad 
bus iškabto išparduoti visi kon 
certtfi tikietai. -Todėl patarti
na visiems pasiskubinti iškal; 
no nusipirkti koncertui tikie- 
tus, nes pasivėlavusiems gali 
jų visai pritrukti.

Babravičiaus koncertui ti- 
kietus, galima nusipirkti iš
kalno šiose vietose:

Naujienų ofise
Draugo ofise
Elta Commerce Co.
Universal State Banke 
Metropolitan State Banke 
Telegramo ofise, 18 gat. 
P. Baltutis, 901 W. 33 PI. 
P. Baltutis, 46 ir Wood gat. 
Dargi s
J. J. Zolp, Town of Lake 
M. J. Kiras 
Montvido aptiekoje 
Venta aptiekoj
J. Tujpikaitis aptiekoj, 

Kensingtone
K. A. Kareiva Town of Lake 
Taipjau galima gauti tikite-

tų pas visų parapijų vargoni
ninkus ir choristus bei chori
stes.

Iš L. S. J. Lygos darbuotės
Lygiečiai rengiasi prie tennis 

tournamento..

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos sporto mėgėjai, 
kaip jau “Naujienų” skaityto
jams yra žinoma, jau nuo se
nai rengiasi prie tennis tour
namento. JRodos, įvyks paskut
iniai bandymai, o kad kaip, 
taj gal įvyks ir pats touma- 
mentas Jackson Paike. Mat 
jau visi lygiečiai tennis-mėgė- 
jai yra pusėtinai išsilavinę ten
nis žaisti, ir, bent dalinai, jie 
prie to tournamento jau yra 
prisirengę. Be to, jau ir vasa
ra baigiasi. Nors oro spėjįkai 
tvirtina, kad dar bus daug 
šiltų dienų — mat dar nepasi
baigė taip vadinama “bobų 
vasara” — bet tai tik spėji
mai: tikrai nėra žinoma kaip 
ilgtęi dar galima bus žaisti ten- 
nis. Tat kad kaip, tai gal ly-

giečiai šiandie po pirmų ban
dymų nusitars ir išspręsti ku
riam jų priklauso čiampionato 
vardas. Gi kandidatų tokį var
dą gauti yra gana daug. Tat, 
suprantama, bus nė kiek nes
tebėtina, jei lygiečiai nusitars 
Šiandie išspręsti kam tas čiam 
pionato vardas turi priklau
syti. /

Kurią valandą po pietų bus 
pradėta žaisti, nėra tikrai ži
noma, bet rodos apie kokią 
antrą, ar trečią valandą. Kiek 
lygiečių tame tournamente da
lyvaus, irgi nėra žinoma, bet 
spėjama, kad gražus jų būrelis 
lošime dalyvaus, o kad kaip, 
tai ga'l bus nemaža dar ir jų 
draugų.

Tournamento dpzultatai 
tilps “Naujienose” kiek vėliau.

— X.

Iš Chicagos Lietuvių Ta
rybos darbuotės

Kiek teko pastebėti, kai ku
rie chicagiečiai jau buvo pra
dėję manyti, ka4 savo laiku 
paskubusi savo darbais Chi
cagos IJetuvių Taryba jau1 yra 
“persiskyrusi su šiuo mizernu 
pasauliu”. Tečiaus įteikia pa
žymėti, kad dar nieko pana
šauk nėra įvykę. Be to, Taryba 
žada dar ilgus metus ekzi®- 
tuoti. Bent taip atrodo iš pe
reito Tarybos susirinkimo, ku
ris įvyko rugsėjo 11 dieną Mil
dos svetainėje.

Nors delegatų buvo susirin
kę nevisai pustuzinis, bet vis 
tik daug dalykų svarstyta, — 
nors, suprantama, prie nieko 
konkrėčio neprieita, išskiriant 
tik nutarimą paskelbti laikraš
čiuose gautą nuo Princetono 
Universiteto spaustuvės mana- 
dzeriaus laišką, kuriame jis 
prašo Tarybos suteikti jam 
Chicagos lietuvių adresus. Mat 
Princetono Universiteto spau
stuvė nesenai išleido to uni
versiteto profesoriaus Harold 
H. Benders parašytas anglų 
kalba dvi knygi, būtent, “The 
Home of Indo-Europeans” ir 
“A Lithuianian Etymological 
IndeK.”1 Aibėj osle ^knygose,; o 
pastarojoj daug rašoma apie 
lietuvius, jų kilmę ir jų kal
bos, kaipo vienos seniausių 
Europos kalbų, mokslišką rei
kšmę. Pirmoji knyga kainuo
ja $1, o pastaroji — $5..

Taipjau buvo prisiminta ir 
apie “Aušros” gyvavimo ketu- 
riasdĮešimts metų sukaktuvių 
paminėjimą. — Reporteris.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI.

Naujas išradimas kaip prašalinti 
skurdą. Musų patarimas tam pilnai 
atitinka. Mes užmokėsim $10.00 kož- 
nam cash už dvi valandas tamstos 
atliekamą laiką vakarais tamstų na
muose. Ir visus nurodymus su didžiau
siais nurodymais aplaikysite dykai, 
taip kad sekančios valandos gali at
nešti dar daugiaus. šita proga tik vie
nam airiui šeimynai gal būti vyras 
arba moteris. Ne tik šimtai, bet ir 
tūkstančiai gali pasinaudoti šitą pro
gą, taipgi visi biznieriai gali pasidi
dinti savo įplaukas dvigubai. Šita pro
ga suteikiame pirmiau lietuviams, ši
tas kontestas prasidės Sept. 15 ir tę
sis lig 25 šio mėnesio 1923.

Mes Šerų nepardavinėjami ir speše- 
lų nerenkam. Ofisas atdaras nuo de-: 
šimts iš ryto iki 9 vai. vakare, o ne
dalioms nuo pirmos po pietų lig 5 va
landą vakare. Ir abelnai interesuo
janti naujais išradimais meldžiame at
silankyti.

MODERN CONSTRUCTION 
MANUFACTURING CO.,

3555 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Pranešimai
'Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.Tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaite po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį. 
. Naujienų Spulka

1739 S. Halsted St.

Lietuvos Mylėtojų Draugija stato 
scenoj trijų aktų komediją “Netikė
tas Sugrįžimas” sekmadienį, rugsėjo 
16 d., M. Meldažio svet., 2242 W. Zo 
PI. Durįs atsidarys 6 vai. vak. Pro
gramas prasidės 7:30 vai. vak. Visus 
narius ir gerbiamą publiką kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas.

NAUJIENOS, CHcagū, HL  ■ \/ -

PRANEŠIMAI.
Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 

Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. Ir So. Hąlsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Kenosha, Wisconsin ir apieiinkės 
lietuvių domei. SLA. 10 apskričio 
suvažiavimas ir bankietas įvyks neda
lioj' Rugsėjo 16 d., Schlitz svetainėj, 
Kenosha, Wis. Suyažiavimas prasi
dės 10 vai. ryto. Progrmas prasidės 
3 vai. po pietų. Kenoshos ir apielin- 
kes lietuviai, dalyvaukite bankiete, nes 
bus vienas puikiausių. Kviečia 
— Komisijos Pirmi. J. Marcinkevičius

Tautiška Draugystė Tėvynės Mylė
tojų Brolių ir Seserų rengia pikniką 
rugsėjo 16 d., Riverdale, IH. (13413 
Indiana Avė.). Pradžia 1 vai. po pie
tų. Visi kviečiami atvykti. Busite pa
tenkinti.

— Komitetas.

Bridgeporto iv. Domininko draugi
ja laikys savo mėnesinį susirinkimą 
šeštadienį, rūgs. 15 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Jurgio parapijos salėj, 32 PI. ir 
Aubum Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti.

— Nut. Rast. A, Bugailiškis.

Lietuvių Tautos Parapijos susirinki
mas įvyks rugsėjo 16 d., 12:30 v. po 
pietų. Visi tautiečiai malonėkite lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

—Kun. P. P. Zalink ir Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks rytoj, rūgs. 16 d., 10 vai. ryto, 
Meldažio svetainėje.

Visi nariai prašomi ateiti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

Valdybai.

Liet. Moterų Patalpinės Draugijos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, rūgs. 
16 d., 1:30 vai. po pietų, Mark White 
Square svetainėje.

Visos narės malonėkite atvykti, nes 
turime daug svarbių reikalų.

— Nut. rašt. Juozaitiene.

Lietuvių kalbos pamokos. Prie Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.) yra 
mokama lietuvių, kalba. Mokytojauja 
A. Briedis. Norintieji gali pasinaudo
ti gera proga, nes p. Briedis yra pa
tyręs mokytojas. >

Brighton Park. — Ateitties Žiedo 
Vaikų draugijėlės dainų pamokos 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 17 d., 7 vai. 
vak., McKinley Park svet. visi na
riai malonėkite susirinktai.

— Valdyba.

Roseland, UI. — Kimbark State 
Bahk depozitorių nepaprastas susirin
kimas įvyks antradienį, rugsėjo* 18 d., 
7:30 vai. vak., Strumilo svetainėj, 
158 E. 107 gat. Svarbių reikalų delei, 
malonėkite visi minimo banko depozi- 
toriai laiku susirinkti.

_ _ — Komitetas.
' V ' " ' r

Roseland, III. — Vaikučių L. K. Gra
matikos mokykla prasidės nedėlloj, 
rugsėjo 16 d., 12 vai. dienoas, “Auš
roje”, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
vaikučiai yra kviečiami ateiti. Taip
gi butų gerai, kad tėvai galėtų sykiu 
ateiti. ' Tuosyk! galėtų spręsti, ar mo
kytojai yra jiems tinkami ar ne. Kvie
čia visus Globėjų Komitetas.

ASMENŲ JIESKDJIMAI'
PAJIEŠKAU Aleksandra ir Marijo

na Czamauskaitės, paeinanties iš Tel
šių miesto, Telšių parapijos, Kauno 
gubernijos. Aš Amilija Petrolevičaitė 
atvažiavau nesenai iš Rusijos. Jeigu 
kartais kas žino arba tamstos patįs 
išgirsit, tai meldžiu labai pakarnei 
man atrašyti laišką. Amilija Petrole
vičaitė, 3344 So. Emerald Avė., Chi- 
cšgo, III.

LIUDVIKAS VAITKEVIČIA 
liko sužeistas gatvekario ant 
Halsted ir 16 gatvės, ketverge 
rugsėjo 6, apie 5:30 vai. va
kare. Jei kas matėt, malonė
kite man pranešti.. J. Degutis 

1627 So. Rublie Str.
i

PAIESKAU Bam. Urbono “Urba- 
nowicz”, 1915 met. gyveno 1838 W. 22 
St., Cricago, III. Meldžiu atsiliepti, 
nes yra, svarbus reikalas Tamistos 
naudai. Jį žinančių meldžiu man pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

WM. YAKUBOWSKY
820 W. 35th Place., - ' ■ Chicago, III.

~ APSIVEDIMDI
JIEŠKAU apsivedimui lie

tuvaitės kuri mylėtų šeimyni- 
čką gyvenimą. Aš esu vaikinas 
26 metų stenamo ir merginos 
atsišaukite nesenesnčs kaip 26 
metų. Atsakymą suteiksiu ka 
trai vienai. K. M.
1750 Wabansįa Av. Chicago III

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS didelis Storas. Ga

lima uždėti saliuną, ice cream* parlor 
arba restauraną. “Priešais didelį Crane 
fabriką, kur dirba 25,000 žmonių. 
Renda pigi, $45.00 į mėnesį. Savinin
ką galima matyti nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakare.

4632 S. Ashland Avė.
Phone Boulevard 7309

RENIDON čeverykų taisymo 
šapa. Randasi vienoje geriau
sių vietų mieste. Renda pigi 

11260 Watt Avie.
Phone Pulhnan 4635,

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
<^«WWWV**WW*~M*«*V**~,W****^****'ww^*ww^*** 

DIDELIS ŠVIESUS kamba
rys rendai. 2 bloku nuo Wash- 
ington Parko. Elektra, telefo
nas, maudynės. Gera komuni- 
kaęija. Telefonuok po 6 v. vak. 
Drexdl 1561 arija ra&yk Nau
jienos Box 318,

KAM BARI S ant rendos, elektros 
šviesa ir visi parankamai, tinkamas 
vienam vaikinui ar vedusiai porai. 
Galima matyt pa 6 vai. vąkare ar ne
dalioms iki 12-kal nuo ryto, antras 
flatas.

M. KAZLAUSKAS, 
5521 W. 68rd PI.

RENDAVOJIMŲI kambarys dėl 
moteries arba merginos, gerai užsi
laikančios, pNe vienos moteries gy
venti drauge. Kambariai garu apšil
domi. Galima matyti bile vakarą po 
5 vai. vakare. Subatoj po 12 vai. Ne- 
dėlioi visą dieną.

4026 S. Artesian Avė., 2 lubos

PARENDAVOJU kambarį 
vaikinui! arba merginai. Garu 
apšildomais. Atsišaukite ant 
antrų lubų.

3237 Auburn Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYST®

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicągoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 mėtų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga. Chicągoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ •
Karpenterių į dirbtuvę, 75c į vai. 

Inžinierių, $40.00 į savaitę. Pečkurių, 
70c į vai. Prie gręžimo preso, 60c į 
vai. Mašinistų, 75c iki 80c į vai. Ja- 
nitorių naktimis ar dienomis, $25 iki 
$30 į savaitę. Dirbtuvės darbininkų, 
55c į vai. Steam fiterių, 75c į vai.

MOTERŲ
Indų plovėjų, $18.00 į savaitę. Mer

ginų į dirbtuvę, $15 iki $18 į savai
tę. Janitorkų, $62 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted St.

D¥BiffiKT
MOTERŲ

REIKIA—
Merginų ir jaunų moterų leng

vam dirbtuvės darbui, švarus 
darbas musų popierų boxų dirb
tuvėj. Patyrimo nereikia. Mokė
sime gerą algą kol mokinsitės. 
Nuo štukų mokestis po patyri
mo kur suteikiama proga daug 
uždirbti.

SEARS, ROEBUCK & CO., 
Homan & Arthington St.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie paprasto namų dar
bo, maža šeimyna, gera mokes
tis valgis ir kambaris. Atsišau
kite tuoj. J. Mačiukevičia 1036 
E. 93rd St., Chicago, III., Tel. 
Chesterfield 2822.

REIKALINGA indų plovėja. 
Už 6 dienas savaitėje $14.00.

Atsišaukite:
CAHILL RESTAURANT 

4153 So. Halsted St.

REIKIA —
MERGINŲ darbui į dešrų 
išdirbystę. Atsišaukite.
tuoj aus:
. 1215 So. Halsted Str.

..i, ■ - -1

REIKIA merginos namų dar 
bui prie mažos šeimynos, ne
reikia skalbti. Turi suprasti 
anglų kalbą. Mrs. DeVriles,

471'5 Ingįeside (Avė.
Kenwood 7855

REIKALINGA mergina ar 
moteris nors ir su vienu vaiku, 
prie namų, darbo. Kambarys, val
gis ir mokestis, nėra skalbimo, 
tiktai kariais reikės pabūti už 
baro. Atsišaukite: 3228 S. Hal
sted St., Emma Pormalienė.

?> ■ '> ■. '‘S j.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui poptierų * ^itkarpų. 
Geros darbo sąlygos, gera mo
kestis. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co 

1445 So. Peoria Str.

REIKIA DARBININKU
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MOTERŲ
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REIKIA patyrusių moterų 
prie spėka varomų mašinų 
siuvimui matrasų viršų. Dar
bas nito štukų, $20 į savaitę 
garantuojama.

A. Brandwein and Co.
2343 So. State Sfcr., 

Victory 3830

REIKIA —
MOTERŲ patyrusių dešrų 

kimšėjų. Atsišaukite.
Western Padking and Provi*- 
sion Co. 3854 So. Morgan St.

Reikia —
MERGINŲ Vyresnių negu 
16 metų amžiaus dirbtuvės 
darbui.
Atsineškite su savim 
certifikatus.
Atsišaukite:

3025 West 47-tli St.

, „....y......

REIKIA — merginos abelnam 
namų darbui, 5 kambarių apa- 
rtmentas.

Mrs. Iz. Shanedling 
549 Addison St.

Phone Buckingham 3799

REIKIA DARBININKU
_________VYRŲ________ _

VYRŲ 2. Reikalaujame naujų 
samdininkų, kurie kalba angliš
kai, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. 
Vedusių, perstatyti didelę Orga
nizaciją jūsų pačių apielinkėje. 
Gera mokestis. Pardavinėjimo 
pagyrimo nereikia. Mes jus iš
mokinsime. Turi būt atsakomin- 
gi. FtfUer Brush Co., Room 130^ 
159 N. State St.

REIKIA —
VAIKINO DARBUI IN
DEŠRŲ DIRBTUVĘ.
ATSIŠAUKITE

1215 South Halsted Str.
, . ......... , ■ . . .......... ' ---
REIKTA vyrų verpėjų prie 

hand Loom! Patyrimo nedei- 
kia. Darbas nuo štukų. Nuolat 
darbas.

OLSON RŲG CO
1508 W. Monroe Str.

REIKIA laikrodininkų. Nuo
lat darbas.

Atsišaukite tuojaus:
3542 Ogden Avė.

Chicago, III.

REIKIA vyru į geležies atkarpų 
jardą. Mokestis 50c į valandą, darbas 
tik iki 4 vai. po pietų, subatoje pil
na mokestis, nuolat darbas. Taipgi 
mums reikia draiverių prie geležies 
atkarpų vežimų.
IROQUOIS STEEL & IRON CO., 

4620 W. Roosevelt Rd.>
REIKIA agentų vaikščioti iš 

namų į namus, 2 valandas dieno
je ar daugiau. Teisingas biznis. 
Lengvai'luždirbami pinigai. Pa
tyrimo nereikia. Ateikite arba ra 
šykite, “Alberta”, 2338 W. 23rd 
PI., Chicago, Iii.

REIKALINGAS j'anitoriaus 
pagelbininkas, mokestis gera, 
darbas ant visados. Atsišauki
te 1832 N. Humboldt Blvd. ne- 
dėlioj ar kitom dienom išsky
rus subatas. W. Petrošius.

REIKALINGAS apysenis 
žmogus, kuris nori lengvi; 
darbą gauti. Darbas yra prie 
Hojeiliol, .geistina, kuris misi* 
mano maliavojimu ir pataisy
mu popierų. Darbas ant visa
dos, valgis Ir kambarys.

1606 South Halsted Str.

REIKALINGAS—
siuvėjas, patyręs prie seni, 

draibužių, įgera mokestis.
Atsišaukite:

4307 Greenwood Avė.

MAŠINISTŲ, 76c. į valandą. 
Raidžių rinkėjų, 76c, j vai. 
Asemblerių prie mašinų, 60 iki 
65c. į vai. Vyrų į landrę, 55 iki 
65c. į vai.

Atlas Employment Agency 
6300 So. Halsted St. 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
_____VYRŲ_________

REIKIA bušelmeno ir pres- 
erio. Nuolat darbas visą me
tą,

Atsišaukite tuojaus.
2325 E. 7Ut Str:;

VYRŲ DEŠRŲ dirbėjų, rūky
tojų, ir beef bonerių. 
Atsišaukite:

Western Packing and 
ProVission Co.

• 3854 South Morgan Str.

REIKALINGAS barbens
♦ į

prie nuolatinio darbo. Turi bu 
t i patyręs savo amate.

Kreipkitės:
BRIiDGEPORT BARBER SHOP 

3151 So. Halsted Str.
$30.00 į savaitę ir kamišinas

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI arba mainymui gro- 

sernė ir soft drinks parlor. Lysas 3 
metams. Taipgi Mitcnell automobi
lius pardavimui arba mainymui, sy
kiu arba atskirai. Priežastis parda
vimo — serga moteris.

Atsišaukite:
4612 So. Wells St.’ 

t .......... ■«- ■■■-■y ---«
PARDAVIMUI saliunas, biz

nis išdirbtas per 25 metus, 
priežastis pardavimo, patirsit 
ant vietos. ■_ t ’

Atsišaukite!:
3347 So. Morgan St.

PARSIDUODA KRAUTUVE
Malevos ir geležies įrankių 

(Hardware); taipgi malevoji- 
mo šapa su visais gerais įran
kiais. Didžiausioj lietuvių k<b 
lonijoj mes darome apyvartos 
45,000 dol. Pardavimo priežas
tis svarbi. Turi būt parduota 
tuoj. Atsišaukite Naujienos 
Box 325 1739 S Halsted Str.

PARDAVIMUI kampinis sa
liunas, tarpe dirbtuvių, parduo 
siu pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.. 
Atsišaukite 2600 W. 26 Str.

’ PADAVIMUI bučemė ir 
grosernė, su arba be namo, ge 
roj vietoj, Brighton Parke, ki
tų tokių biznių arti nėra. Prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Agentai ncajtslišaiik/ite

Lafayette 5354

PARDAVIMUI liesvaigina- 
mų gėrimų parloras, pigiai.

Atsišaukite.
639 W. 47-th Str.

Tel. Boulevard 5847

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė. Geroj vietoj. Tirštai lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo, turiu du 
bizniu. F. Pocius

9 E. 103 St. Roseland III

PARDUODU Bučern^ ir 
grosernę gteroj vietoj. Geras 
biznis priežastis pardavimo 
šavininkas miręs. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite pas J. Bal- 
chunas 828 W. 31 Str.

tel. Boulevard 9265

HARDWARE
PARSIDUODA paint ir hardwąro 

Storas ir painterių šapa, su visais/ge- 
riausiais įrengimais. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Didžiausioj lietuvių 
kolonijoj. Apyvartos daroma į rrietus 
$45,000. Priežastis pardavimo svarbi. 
Patirsit ant vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
BRIDGEPORT PAINTING & 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St.

PARDAVIMUI (fotografų studio). 
Senas biznis, jaunam ar senam žmo
gui gera ateitis. Nupirksit už priei
namą kainą. Reikalingas darbininkas 
dirbti, kuris moka fotografisto ama
tą. Geram darbininkui geros sąlygos.

J. MEŽINIS, 218 W. 6th St., 
Racine, Wis.

PARSIDUODA puse garage. 
biznis arba mainysiu ant bu- 
čcrnjčs, atrtoYnobilio arba lotp. 
Atsišaukite greitai. Savininkes 
turi parduoti į trumpi] laiką. 
Biznis yra varomas labai ge
rai. Garadžia yra 30 karų. Par
duosiu pigiai arba išmainysiu 
j 3 dienas. Kreipkitės: 3122 S. 
Halsted St. Klauskite Joseph 
Bružas.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, su namu, taipgi pe
čius ant kietų anglių. Priežas
tis pardavimo patirsite 
vietos.

2856 So. Emerald Avė.
Victory 7115

ant

PARDAVIMUI hardware 
krautuvė lietuviškoj kolonijoj, 
kur biznis visados gerai yra 
daromas. Nupirksit labai pi
giai, nes mano moteris ligoj, ne
begaliu toliau biznio laikyti. 
Kreipkitės: 2701 W. 47th St.

Turi būt parduota netoli 18 
ir Halsted, krautuvė ir 3 kam
barių flatas. Puiki biznio vie
ta. Flatas tinkantis daktarui 
arba advokatu4!. Rendos apie 
$800 turi būti $1,000. Lotas 
vertas $2,500. Tikras barge- 
nas. Kaina $3,500 pinigais, ki
tus lengvais išmokėjimais.

S. J. SKRIBA CO.
2308 So. California Avė.

RETA PROGA
Turiu parduoti tuojau mano vėliau

sios mados mano parloro setą, valgo
mo kambario setą, velvet karpetą, pa
statomą liampą, paveikslus ir t. t. 
Taipgi gražų dvigubų springsų fono
grafą su rekordais. Sykiu arba sky
rium už pirmą pasiūlymą. Viskas kaip 
nauja. Nepraleiskite šio didelio bar- 
geno.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 euyštas.

$ $ BARGAIN $ $
su

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saldainių krautuvė
lė, yra labai geroje vietoje, be krau
tuves yra 5 kambariai gyvenimui, 
šviesus, didelis skiepas. Taipgi par
davimui 5 kambarių rakandai. Galima 
pirkti sykiu su krautuve arba skyrium 
apsukrei moterei yra gera proga, ga
li būti krautuvei ir prižiūrėti kamba
rius. 143 W. 103 St. Tel. Pullman 5240

PARSIDUODA grosernė, ci
garų ir cigaretų ir saldainių 
krautuvė, garu šildoma su 4 
pagyvenimais kamb. Turiu pa 
rduoti greit nes turiu du biz
niu. 2630 W. 38-th Str.

PARDAVIMUI automobilis 
Paokard septynių sėdynių tou- 
ring karas ir republic trokas 
1 ir pusė tono trokiukas. Par
duosiu pigiai už teisingą pa
siūlymą. No. 906 W. 31 Str. 
Phone Victoria 7070 James

PARDAVIMUI saliunas, kur 
visados gerai biznis yra daro
mas. Nupirksit labai pigiai, 
nes turiu greitai parduoti, dėl 
svarbios priežasties. 3058 W. 
40th St. arti Albany Avė.

TURIU PARDAVIMUI smui 
kų didelių ir mažų.
3246 So. Halsted Str. ant 3 lu

bų Tek Boulevard 3514
John Jakubanis

NAMAI-2EME
FARMOS — ŪKĖS

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, turi Tart parduota į trumpą lai
ką, priežastį patirsite ant vietos. Biz
nis išdirbtas per 10 metų. Yra šaldo
ma mašina.

MALESH BROS.
10713 So. Michigan Avė., 

Roseland

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų, cigarų ir ice creamo krautu
vė. Geroj vietoj. Parduosiu pi
giai.

Atsišaukite:
1907 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir ru 
kytos mėsos ir kitokių smulk
menų krautuve. Vieta gerai iš
dirbta. Renda pigi. Lysas 3 me
tams. Ih'iežastis pardavimo pa
tirsi! ant vietos. Kreipkitės:

3642 Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernė, su 
bučerne arba be bučernės, nau 
ji įrengimai, taipgi namas, ga- 
rodžius. Viskas už $6,900. Di
delė renda ir didelis lotas. 
5114 So. Rookwell Str.

ANT PARDAVIMO
Pečius <{el kietų ir minkštų 

anglių, Mažai vartotas..
3001 \V. 39 place.

antros lubos.

PARDAVIMUI Victor Vict- 
la No 11, su 42 rekordais, 

krėslas irpigiai, taipgi Morris 
supama kode.

1044 W. 51 Str. 2 ti. front

PARSIDUODA grosernė ir 
bučemė arba mainysiu ant 
automobilio arba loto. Par
duosiu labai pigiai, nereiki; 
agentų. Savininkas.

4602 So. Rockwelll Str.

visa 
pirkti.

PARDAVIMUI grosernė 
bučemė, geriausia North 
dcje, nėra kompeticijos, 
apieJinkė eina čionai 
goriausi įrengimai, daug što
ko, senai įsteigta, cash, pig> 
renda.. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Verta daugiau 
kaip .$5,000, pard u’osiu už $2.- 
500, jei reikia išmokėjimais 
Atsišauk nedčlioj visą diena 

2918 N. Halsted St. netoli
Oakdale Avė.

PARDAVIMUI vaisių olselis 
su troku, su išdirbtu keliu, ga
lima pirkti su mažai pinigų. 
Biznis visas cash. Nemokantį 
to biznio išmokinsime. Atsi
šaukite nedėlios visą dieną, o 
kitomis dienomis nuo 6 v. vak.

4453 So. Honore Str.

REIKIA agentų pardavinėji
mui geležinkelio kampų. Dide
lis pelnas. Patyrimo nereikia, 
mes išmokinsime jus. Ateikite 
arba rašykite.
Frenk Kozumtlik 3445 W. 26 s

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosime geroj vietoj viena bu 
černė andBloko . Priežastis 
pardavimo apleidžiu miestą. 
Kreipkitės: 3210 So. WaUac» 
Str. Phone Yards 3689

PARDAVIMUI saliunas, kur 
zisados biznis gerai yra daro
mas. Priežastis pardavimo li- 
la.

5348 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI grosernė 
Bridgeporto apielinkėj. Par
duosiu pigiai ir greitai. Kaina 
tik $850.00. Pigi renda. Penki 
kambariai gyvenimui. Atsišau
kite: J. Legeiko

3352 So-. Halsted Str.
Phone Boulevard 4372

Kas manote pirkti ar mainyti na
mus ant ūkių, turite geriausį laiką, o 
kada atvažiuosite, pamatysite musų 
apielinkę, tai nenorėsite grįžti, maty
site tą ko nematėt. Musų lietuviško
je kolonijoje kas metai yra Ocean 
County Fair, galite pamatyti visokių 
augalų, gyvulių, paukščių, o tuo sy
kiu galėsite pasižiūrėti ir farmas, ku
rios parsiduoda už pusę kainos. Fair 
prasideda Rugsėjo-September 18, 19, 
20, 21.

40 akrų, gera žemė ir budinkai, 2 
mylios į miestą ant bulvaro, $1,700 
80 akrų, su viskuom už $3,000, 120 ak
rų, su viskuom, $4 573, įm-oketi kiek 
galite. P. D. ANDREKUS, Real Es- 
tate, Pentwater, Mich,

PARSIDUODA aptieka 
namu, labai geroj vietoj, nau
joj, augančioj lietuvių koloni
joj, parsiduoda labai pigiai; 
vien tik namas yra vertas ti 
pinigų ““biznį” gaukite bekeik 
dykai — namas randasi prie 
pat “transfer corner”, kur šim 
tai žmonių laukia katu kas
dieną. Biznis yra gerai išdirb
tas; — įplaukų nuo $50.00 iki 
$100.00 į dieną, čia yra milži
niška proga geram 
turinčiam pinigų, 

i gerą namą ir biznį, 
ga būti registruotas aptieko- 
rius, nes yra iš ko pasamdyti 
darbininką, nes ir dabar taip 
yra. Galima pirkti su mažu 
įmokoj imut, nes dabartinis sa
vininkas yra turtingas žmo
gus, taigi duos lengvas išlygas. 
Lietuviai — nepraleiskite šios 
progos, nes tokių labai retai 
pasitaiko ir aš prašau “Nau
jienų” skaitytojų kati duotų 
žinią tiems, kurie nepatėmy- 
lų šio pranešimo.

lietuviui, 
nusipirkti 

noreiikalin-

.feįSZ LIRAS

VARTOTAS pianas parda
vimui utž — $35.00.

Kitas pianas už $125.
J. F. BUDRIK

3343 South Halsted

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akerų, farmą ant namo Chicagoj. Pa
silikau našlė ir pati negaliu tvarkyti. 
Parduosiu labai pigiai. 2 mylios nuo 
Lyons Manor, Rosconimon County, 
Mich. Kreipkitės:

K. DERKINTIENfi,
1737 So. Union Avė., Chicago, III.

3241 So. Halsted St.
Phone Boulevard 5066

NE PRALEISKITE TOS PRO
GOS KATRA JUMS Į DURIS 

BALDOS.
IŠSIMAINO 4 pagyvenimų 

muro namas su4 extra lotu ir 
.garadžlium, -parankamai vėliau 
sios madps, parduosiu arba 
mainysiu ant bizniavo namo.

IŠSIMAINO 4 pagyvenimų 
namas, po 4 kambarius puikus 
namas ir gražiausioj apielin
kėj ant Town of Lake, mai
nysiu ant mažesnio namo ne 
paisant apielinkės arba ant ne 
didelės faunos.

PARDAVIMUI bizniavo® 
kampinis namas, West Pull- 
mane su biVčebne, parduosiu 
pigiai arba mainysiu 2-jų pa
gyvenimų namo. Namas turi 
būti parduotas arba išmainy
tas į trumpą laiką.

KAS TURITE $1000 pinigais 
ir bučernę, galite paimti 2-jų 
flatų namą po 6 ir 7 kamb. 
namą parankulinaįi vėliausios 
mados, namas neša 30 nuoš.

IŠSIMAINO Brighton Parke 
bizniavas kampinis muro na-, 
mas, su 3 štorais ir pagyveni
mui kamb. pri!e štoro; namo 
parankumai vėliausios 
parduosiu pigiaj. 'arba 
siu ant 12 flatų muro 
namas turi būt gražioj 
kėj.

PARSIDUODA vienas biz
niavas namas antras private 
namas. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant lotų ar ant bu- 
černės..

IŠSIMAINO lotas ant Ar
cher Avė. mainysiu ant auto
mobilio. Del sužinojimo virš 
minėtų bargenų kreipkitės pas

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu apšildoma. Ar- 
žuoliniai trimingai ir visas sutaisy- 
mas po šios mados. Kaina $8500.00, 
cash reikia $6000.00. Pasiskubinkite 
įsigyti gerą namą. Kreipkitės į 
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ SPAU-

. STUVĘ, 710 W. 33rd St., 
Tel. Yards 6751

$2000 PIGIAU
Parsiduoda 2 flatų muro namas. 

$3000 įmokėti, likusius ant išmokėji
mo.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS South 
Side. Parsiduoda 6 flatų muro namas 
ant dviejų lotų budavotas, šviesus iš 
visų pusių, gražioj apielinkėj. Parduo
siu arba mainysiu ant mažesnio na
mo, arba lotą priimsiu kaipo pirmi) 
įmokėjimą. Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

BIZNIS ANT PARDAVIMO
Kampinis namas su saliuno 

bizniu parsiduoda pigiai. Vieta 
yra labai gera šitoj apielinkėj e. 
Kaina $12,000.00. Dargis & Dar- 
gis, 726 W. 18th St. Canal 1603

DIDELIS bargenas. Parsiduo
da 4 flatų muro namas geroj 
apielinkėj; $1500.00 įmokėti, li
kusius ant išmokėjimo, arba mai 
nysiu ant biznio. Su reikalu kreip 
kitės pas A. GRIGAS, 3114 So. 
Halsted Street.

šeštadienis, Rūgs. 1.5, 1923

CICERO BARGENAS.
MURO biznio namas. Storas 

užipakaTy 3 ^aimbariai, viršui, 
7 kambariai, maudynės Jelekt- 
ra,z2 karų garadžius.. Randa
si ant Cicero Avė. $9000 cash.

Puiki medžio 2 pagyvenimų 
rezidencija. Cimonto beismen- 
tas, 5 ir 6 kambariai, maudy
nės elektra. Randasi ant 48-th 
Ct. $7,000 cash. .

2 biznio mediniai namai 1 
štoras 75 pėdų ilgio užpakaly 
3 kambariai, 2 storas užpaka
lyje 3 kamb., viršui 3 ir 4 
kambariai, maudynės elektra. 
Baradžius 30x22. Pernai sta
tyta. Rendos neša į mėnesį 
$190. $17,800. Priimsiu* gro- 
serį $2,000. Turiu bizniavą 
lotą, randasi ant 48-th avė., 
turi būti tuoj parduotas, 
pi 100 cash.

BRIGHTON PARK gražioj 
apielinkėj rezidencijos lotas 
turi būt tuoį parduotas $1000. 
arba mainysiu ant automobi- 
liaus. Kreipkitės pas

S. ZENKUS
1329 So. 49-th Avė. Cicero, III. 
ž lubos iš užpakalio po 5 vai. 
kare, nedčlioj 12 vai. ryte.

Str. SOUTH SIDE BARGENAI

mados, 
mainy- 
namo, 

apielin

PARDAVIMUI —
SALIUNAS
LIETUVIŲ APGYVEN

TO! VIETOJ.
639 West 18-th Str.

PARDAVIMUI (<De9icates- 
sen) ir visokių saldainių 
uniifikmenų krautuvė. Ruimai 
gyvenimui. Gera vieta. Kadan
gi aš vi’ena moteris negaliu už
laikyti

8308 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI įDedioatiessen 
Ice Crcam kendžių ir visokių 
smulkmenų krautuvė, kur 
visados biznis gerai yra daro
mas. Nupirksite pigiai. Kreip
kitės:

834 W. 33-rd Str.

3 aukštų muro namas geresnis kair 
naujas, 3 pagyvenimą; 5-6-6 kamba
riai, gasas, elektra ir maudynės, auk 
štas cementuotas sklenas, furnaęe ši
luma ant pirmi; lubų. Vieta graži, prie 
Garfield bulvaro. Už tokius namus 
moka po $16 000; mes parduosime už 
$13,1>OO; reikia įmokėti tiktai $5,000. 
Turi būti “parduotas į trumpą laiką. -

Atsišaukite 3122 S. Halsted St.

2 aukštų muro namas 4 pagyveni
mai po 4 ruimais. Saliunas ir halė dė! 
mitingų, parduosiu su bizniu. Biznis 
senas, išdirbtas per daug metų. Kai
na tiktai $16.500. Priežastis pardavi
mo per daug pinigų ir savininkas va
žiuoja ant farmų gyventi. Greitam 
pardavimui, reikia įmokėti $8,000.

Atsišaukite 3122 So. Halsted St., 
Farm Agency.

80 akrų farma su budinkais, 40 ak
rų po plugu, 40 akrų gražaus miško 
su ganykla, gera žemė Juneau County 
Wis. žemė visa lygia juoda su žviru 
maišyta. Kas pirks tas padarys pi
nigų. Greitam pardavimui, kaina tik
tai $1,800.

Atsišaukite 3122 So. Halsted St., 
Farm Agency.

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui 2 aukščio mūri

nis bizniavus namas. Didelis 
storas 4 ir 5 ruimai gyvenimui 
ant bizniavos gatvės. Šioj savai 
tei nupirksit labai pigiai, nes 
turiu parduoti greitai. Priežas
tis šeimynoj liga. Kreipkitės:

2607 W. 47th St.

PARDAVIMUI pigiai 45 akrų 
farma, netoli La Porte, Indiana. 
Įskaitant staką, javus, mašine
riją. Mainysiu į namą Chicago- 
je. Savininkas, Bodenstab, 1501 
Ashland Block, 155 N. Clark St.

4116 Archer AvenUe 
Phone Lafayette 5107

BARGENAS 2 augštų medi
nis namas po 6 kambarius ele
ktra vanos ir skiepas. Parsi
duoda-už $7,500. Savininką ga
lima matyt visuomet, 1 lubos 

4505 South California Avė

PARSIDUODA kukninis pe
čius anglinms kurint, yra gezas, 
vertė, beveik naujas, 3026 So. 
Emerald Avė. 3rd fl., atsišauki
te 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI 3 ruimų na
mas ant 4 lotų. Elektriką, kiau 
lių, vištų yra, ir galima laiky
ti visokių paukščių. Kaina tik 
$5,700.00

3945 W. 66-th Place

RAKANDAI
PARDAVIMUI —

5 kambarių rakandai, visai 
pigiai, nes apleidžiu miestą. 
Galima matyti iš ryto iki 8 
valandą ir vakare nuo 6 iki 

valandą.
Atsišaukite:

4936 So. Hermitage Avė.
2 lubos

9

PARDUODU labai pigiai 5 
ruimų rakandus, labai mažai 
vartoti.

J. JURGAITIS
4435 So. Sawyer Avė.

Telephone Lafayette 6208

PARDAVIMUI rakandai: lo
vos, komodos, stalai, show-kei 
sai ir tt. Labai pigiai.

5722 Wayne Avė.
Sunnyside 8006

DIDELIS bargenas, į 10 dienų turi 
būti parduoti 5 kambarių rakandai; 
visi geriausiame stovyje, atskirai arba 
po vieną. Taipgi automobilius 5 pa- 
sažierių, Kissel Car. Viską parduosiu 
už tikrą pasiūlymą, nes išvažiuoju į 
California. 149 South 19th Avė., May- 
wood, m.

TURIU parduoti tuojau 3 šmo
tų parloro setą, 2 Walton karpe- 
tus, consple, liampa, lova, valgo
mo kambario setas, davenport, 
stalą, pusrvčių setą, dieninę lovą.

800 So. Crawford Avė.

PARDAVIMUI narnas South- 
West Sidėje, 5 kambariai apa
čioj, 4 kambariai viršui, 2 
ti lotai, barnc i? garadžius.

Atsišaukite:
3303 So* Odkley Avė.

tuš

PARDAVIMUI 8 kambarių 
cottage, “lotas 62x175, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. Atsišauki
te 5301 Emerald Avė., tarpe 12 
ir 1, arba 6 ir 8 Vakhre.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

namas po 6-5 kam- 
garadžius. Kaina

GERAS INVESTMENTAS ir 
bargenas. Pardavimui N. E. 
kampas 47 St. ir • Princeton 
Avė., 2“ krautuvės, 2 fintai ir 
garadžius deT 2 karų. Įplaukų 
$1,800? Kaina $12,000. Leng
vais išmokėjimais.

Nustok it mokėję rendą. Tu
rėkite savo namą. 4804 Prin 
ceton Avė. Cottage, 6 kamba 
rių, attic ir skiepas, elektra, 
gasas, • vana ir garadžius, ply 
tų ir akmenų pamatu4. Barge 
nas, $4,500. Pinigais $1,500.

B. Neublerg, 254 W. 47 St

PARDAVIMUI arba mainui 
7 kamb. rezidenciją fumack 
šildoma, murinę 6 metų senu
mo modemiška. Mainysiu! an' 
mažo namelio arba loto. Na 
imas randasi geroj vietoj. Atsi
šaukite prfle savininko 491( 
So. Tripp Avė., arti Archer A^

SPECIALI^ BARGENAS 2 
augštų. 5 ir 6 kamb. elektra 
gasas, karštu vandeniu šildo 
mas, yra visi reikalingi įrengi 
mai ii* apmokėti. Savininkar 
atiduos už $7,500, $2,500 įme 
keti, kitus kaip rendą.. Del to 
limesnių informacijų pasima 
tyk su J. N. Zeiwert and €•.

4377 Archer Avenue

DIDŽIAUSIAS bargenas ant Bridge 
porto tarpe 31 ir 35 gatvės. 2 mūri
niai namai, 9 flatai po 5 ir 4 kamba
rius su maudynėm, elektro šviesa, lo
tas 50x125. Kaina $17,000; įmokėti 
$7,000, likusią sumą ant lengvu išmo
kėjimų. Atsišaukite pas K. Vilkas, 
3241 So. Halsted St., Phone Boule
vard 5066.

SPECIALI 5 kambarių cottage, $3,- 
950, 5 kambarių muro naujas bunga- 
low, $7,700, 2 flatų mūrinis, karštu 
vandeniu šildomas, $14,500, krautuvė 
ir flatas, prie 63 gatvės, $13,500.

OI TO PROPOTNICK, 
6003 So. Kedzie Avė.
Phone Republic 7465

2 flatų 
barius ir 
$3,900.

2 flatų 
mas 5-6 kambariai; įmokėki! 
$3,500.

2 flatų mūrinis namas 5-6 
kambariai, vanas ir elektrikas. 
Kaina $6,500.

4 flatų .mūrinis namas po 
5 ir 4 kani'BariUU, visi įtaisy
mai. Kaina $11*700.

Tie visi namai turi hut par
duoti arba išmainyti į trum
pą laiką. Galima mainyti ant 
biznio, loto, automobilio arba 
farmų.

C. P. SUROMSKIS,
3346 So. Halsted St.
Phone Blvd. 9641.

naujas murini® na-
PARSIDUODA 4 namai vie

nas su bizniu good bargen.
Atsišaukite :

4017 Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, garu apšildomas. Namas yra 
ęeras ir nupirksit už labai pigią 

' lainą.
Kreipkitės

4026 So. Artisian Avė,, 
Matyti galima subatoj ir nfedėlioj 

iki pietų.

BARGENAS ant kampo V 
pagyvenimų mūrinis narna? 
Pietai po 6 kamb. ar po 4 kam! 
Bcndos neša $10,000 į metus 
Parduosiu pigiai arba mainy 
shtf ant mažesnio namo. De1 
platesnių žinių klauskite Wm 
Gritenas, 3241 So. Halsted 
Str. 2-nd floor, telefonas Bvd 
5066.

TURIU parduoti tuojau naują 2 
flatų namą, viskas modemiška, 52 pė
dų lotas. Kama greitam pardavimui 
$8,950. Savininkas bus nedčlioj po 
bietų.

1011 — 25 Avė..
Melrose Park. III,

Or Phone Republic 7465

PARDAVIMUI 2 flatų namas Ci- 
ceroje, 5-5 kambarių, karštu vande
niu šildomas, modemiškas, netoli Wes- 
tern Electric, $4,000 pinigais, kitus 
mėnesiniais išmokėjimais.

C. A. CARLSON, 
2136 So. 48th Avė., Cicero, III. .

Phone Lawndale 5295

PARDAVIMUI 5 kambarių 
medinis namas su 1 akrų žie
mės Lyons, Ill.t Vieta ir namas 
labai geras. Nupirksit už pri
einamą kainą. Tiktai pusė blo
ko nuo upės kranto. Matyti sa
vininką galima vakarais po 6 
v. 842 W. 33 Pi.' 2 užpakalis.

BARGENAS už $3,100, $1,000 pini
gais nupirksite mano prapertę, 2 me
lų seną, 5 kambarių bungalow, elek 
tra ir t. t. ir pusė akro aptvertos že 
mes ir. krautuvę. Savininkas apleid
žia' miestą. Priims Ford touring karą 
<aipo dalį įmokėjimo. Imkit Kalstei 
St. karą pažymėtą 111 ir Sacramen 
to iki galo linijos, išlipkit ir eikit 2 
)lokus į šiaurę. Pirmai namas į va
tams nuo R. R. C. A. Nelson, 3014 TV 
109 St., Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI namas, 2 augštų, 
6 kambarių, elektros šviesa, baltos 
dnkos, kuknioj baltas floras. Naujas 
gražus namas, labai gerame padėji 
ne, akmeniniu pamatu, dėl greiti 
pardavimo tik $4,000, kitur reiktų m«- 
ėti du syk tiek. Rendos $50 į mė 
lesį. A. M., 1913 Morgan St., 2 fl., 
ontas.

VIŠTŲ FARMA PARDAVIMUI
5 kambarių moderniškas namas, viš

tos, Žąsis, vaisiniai medžiai, visi far
mos padargai, North Judson, Ind. Ar
ba mainysiu į namą mieste. Pardavi
mo priežastis, liga.

Telefonuokite:
Stewart 9713

DIDELIS bargenas ant South Sidės. 
Kam mokėti $17,000 už du flatu, šitai 
4 pagyvenimų mūrinis naujas namas, 
rųptų senumo, $16,750; įrengtas nagai 
naujausios mados, aržuolo grindys ir 
visas trimingas kieto medžio, pečiais 
šildomas. Reikia įmokėti $7,000, liku
sius ant lengvo išmokeščio. Atsišauki
te savininkui, Tel. Lafayette 1970

BRIGHTON PARK
2 augštų mūrinis, 1-5 ir 1-6 kam 

>arių flatai, viskas modemiška, ga 
radžius dėl 2 mašinų, garu šildoma, 
rendos atneša $140 į mėnesį, reikir 
pinigų, tik už‘ $4,500. Didelis barge
nas, $11,000.

2 augštų, frame, 2-4 kambarių fla-1 
tai, 37 pėdų lotas, bargenas $6,375.

4 kambarių cottage, skiepas, ga 
sas, elektra, vana, 27 pėdų lotas. Di 
delis bargenas, $3,350.

2 augštų fram’d. 1-4 ir 1-5 kamba
rių flatai, gasas, vanos, elektra ir toi 
etai. Specialis bargenas, $5,250.

Tiktai dėl šubatos. Atdara nedėlio; 
nuo 10 iki 4 vai. po pietų.

K0ZL0WSKI BROS., 
2525 W. 47th St.

PARSIDUODA arba mainau mu- 
-inj namą su saliunu 6 kambariai 
nric saliuno, 5 kambariai ant vir
šaus, 2 pagyvenimai po 4 kaniba
lus ant loto galo. Mainau ant prai- 
dt namo. Kaina $8000.00. Savinin

kas: J. B.
908 W. 35th Place 

Box 325 1739 S. Halsted St.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS 
3el pardavimo nauji 2 flatų namai po 
• kambarius, su štymu arba wandęniv 
'ildomi prie Marauette Manor arti 6C 
ratvės ir arti bulvaro. Del tolesniu 
nfoi-macijų, kreipkitės vaptiškai arb- 
detonuokite į James Kral, 2444 W 
*>7th St. Tel. Prospect 1364.

PARDAVIMUI mūrinis na- 
uas, dviejų augštų, po 6 kam
barius, elektra, gasas, vanos, 
jeizmentas dėl skalbyklos. Vi- 
u įtaisymai sudėti ir aipmo- 
:ėti. Parduosiu pigiai, nes no
riu eiti į biznį. Namas ran- 
iasi Brighton Parke. Mainau 
n,t loto arba ant saliuno. At

sišaukite prie savininko 4418 
S. Troy St. ant 1-mų lubų.

MARQUETTe’*MANOR ^šmt 
rampo •buniga'lo'vv, 6 kambariai 
r su stikliniais langais por- 
Hus; frontinis kambarys 20x- 
24, Tile sienos virtuvėj ir prau 
inyčioj, shaur maudynė. Sklė 
>as pleisteriotafe visur Apsau
gota nuo vėjo. 3 karų mūrinis 
pradžius; užtektinai didelis 
Id troko. Priverstas parduoti 
lel permainos biznio, $8,000 
ainigais, kitus kaip renda. Bus 
uiimtas tinkamas pasiūlymas 

6159 So. Mozart Str.
__f!________u>______ ___________ —
LIETUVIAI, TIKRAS BAR

MENAS! North Side, prie 
lumboldt Parko, vienas iš 

puikiausių mūrinis namas, 2 
tatai po 6 kambariais, ce- 

mentuętas sk’!epas, elektros 
šviesos ir maudynės,- ir švie 
;os iš visų pu4sių, pirmo mor- 
^ečiaus $6,000. Kaina tik 
nisoo.

Nepraleiskite šitos progos; 
crcipkitės kuogreičiausiai pas 

John A. AValulis,
1852 Wabansio Avenue.

;10RTGEC!Al -PASKOLOS
Antrų morgiČių paskola — $500 

ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
ino 1 meįįms už paskolą $1,000, 
lėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
ičra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue štam
as, ir. rekordavimą. Atneškite deed 

\rba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
27 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley.1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
hoh dėl jaunų merginų nuo 8 Iki 
14 metų amž aus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė:
.. m, i -i -u - - - - i ■ -—*

41 akro farma, netoli IJbertyville, 
rendon su tidsa pirkimo, labai pigiai. 
Yra visi įtaisymai, namas 6 kamba
rių, didelė bamė, 20 akrų alfalfos, 
vaisių, netoli didelio kelio, gerai gy
venti. Samuel G. Muffett, 25 N. Dear- 
bom St., Room 706, Dearborn 2856.

Rot.: 1217 Independente Tflvd. 
Crawford 0429

ANT PARDAVIMO LABAI GRAŽI 
FARMA HART .MICHIGAN 

110 akrų žemės, didelis sodnas 117 
obelių, 22 vyšnios, 34 slyvos. Gyvulių: 
7 karvės, 5 kiaulės, 4 arkliai, 200 viš
tų ir visi farmos įrankiai. Mūrinis 
namas, 10 kambarių, puild bamė ir 
graži ganykla, per vidurį upelis bėga; 
15 akrų miško. Kaina su viskuo 
*6500.00. Atsišnukit pas Kazimierą 
DobraAVolskį, 11341 Edbrook Avę., 
Chicago, III. Norintis tenai važiuot: 
Rtnit 1, 113 Hart, Mich.

LIETUVIAI! Negirdėtas Bargenas 
North Side, arti lietuviškos bažny
čios ir mokslainės. Puikus 6 pagyve 
nimų mūrinis namas su visais įtai 
symais. Puikus aukštas ir cementuo 
tas skiepas. Visi švarus kambariai i 
šviesus iš visi; pusių. Atneša 1C>7< 
Tą namą galima pirkti su $6000, c 
kaina tik $15,000, arba mainysiu an’ 
gero loto arba ant mažesnio narni' 
Priežastis pardavimo savininkas 
leidžia miestą. Nepraleiskit šios 
gos. Pamatvkit kuogreičiausia.

JOHN A. WALULIS, 
1852 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

ap 
pro-

PARDAVIMUI—
2 augštų mūrinis namas ir 

’otas parsiduoda, gasas ir mau 
dynės. Priežastis pardavimo— 
’iga.

454 West 29-th St.

PARDAVIMUI mūrinis, 3 
Tatij po 6 kamb. namas. Ga- 
”11 apšildomas ir elektros švie
sa. Randasi Garfield Boule
vard ir 55 gatves: arti Halsted 
Str. Kaina 15,800. Savininkas 
randasi: J. Legeiko.

3352 So. Halsted Str.

McDOWELL MOKYKLA
5 So. Wabash Avė. 

Dearborn 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo- 
kinimas dėl biznio ir namų varto
jimo. Dienotnis ir vakarais.

Reikalaukite katalogo.
------------į---- --- ---- ------------ --- ----- r. ,

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High Sc’nool ir 

‘rekybe*’ dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
ki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldienlais: nuo 10 ryto iki 
12:00 diena mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Oiicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)


