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Švedų kabinetas 
rezignavo

„ —7Rumunijoje neramu

L. Martov 
mirė

--------,------------

Buvo vienas žymiausių Rusų 
Socialdemokratijos darbuo
tojų.

Demokratija--ar. diktatūra? 
Taika--ar naminis karas?

Laisvė--ar vergove?
‘ I *

Didysis Lietuvos Tenoras 
/ Jau Vieši Cliicagoj

Juozas Babravičius, kurs su- Soap fabriko) pažinę Babravi-

‘Karalius’ PurnelI pabėgo
Bulgarai užmušė 50 anarchistų
Kabineto krizis Švedijoje
Socialistų kabinetas rezignavo 

delei neišgavimo pašelpos 
bedarbiams.

LONDONAS, bal. 6. — Šve
dijos kabinetas, vadovaujamas 
premiero Hjahnar Branting, 
padavė šiandie savo rezigna
ciją, sako Stockhohno žinia.

Rezignacija • paduota delei 
senato 76 balsais prieš 60 at
metimą valdžios reikalaujamos 
pašelpos bedarbiams.

Nors Švedijos ministerija 
susidėjo iš viertų socialistų, bet 
/socialistai neturi didžiumos 
parlamente. Išrodo, kad bur
žuazinės partijos pradeda vie
nytis, kad nuveikus socialistus 
ir sudarius savo koaliciją, ku
ri bandytų sudaryti savo did
žiumą parlamente. .

(Jau pirmiau buržuazinės 
partijos buvo n u vertusios B ra n 
t ingo valdžią, lxd paskelbus 
rinkimus, socialistai laimėjo 
dar daugiau, vietų ir dabar 
nors jie ir neturi didžiumos 
parlamente, jie visgi yra -di
džiausia partija parlamente ir 
todėl Brantingas vėl buvo pa
kviestas sudaryti kabinetą).

Kritinga padėtis 
Rumunijoj

Žmonės priešinasi naująja! kon
stitucijai. Paskelbtas ko- 

ro stovis.

PARYŽIUS, bal. 6. — Iš Bu- 
charesto pranešama, kad Rumu
nijoj padėtis tebėra labai kritin- 
ga ir visoj šalyj yra vedama agi
tacija už pennainimą naujos 
konstitucijos.

Valdžia yra paskelbusi karo 
sovį ir sutraukusi į miestus di
deles kariuomenes, kad neprilei- 
dus manifestacijų. Sumišimų, 
kuriuose žuvo žmonių, ištiko čer 
nevisliose ir Jassuose.

žinia priduria, kad karalius. 
Ferdinandas užgyrė naująją 
konstituciją, bet jis atsisakęs 
sudėti naują prisaiką.

ralius” išsigabenęs ir visą ko
lonijos turtą, kurį lengviausia 
yra pasiimti — brangmenis 
ir pinigus.

Delei syiso to eina įvairių 
garnių. Vi»i numano, kad “ka
ralius” Benjamin matydamas, 
kad jo kolonija bus tyrinėja
ma ir kad jam gal teks ir 
kalėjimą pamatyti, pabėgo, 
kad daugiau kolonijon riebe- 
grįžus. Todėl jis ir visą tur
tą, kokį tik spėjo pasigriebti, 
išsigabeno su savim. Tik dar 
nežinoma/į kur jis pabėgo. 
Vieni gandai sako, kad jis dar 
Ghicagoje slapstosi\ir todėl 
bus prašyta Chicagos poiięijųs 
padėti jį gaudyti. Bet kiti ma
no, kad jis pabėgo Australi
jon. Ir tai ne dabar, bet kiek 
seniau, kadangi jo kolonijoj 
esą nebematyt jau nuo perei
to spalio mėnesio.

Tuo tarpu valstijos ir fede
ralinė valdžios rengiasi veikti 
prieš jo koloniją. Valstijos 
teismuose jau užvesta byla, 
sulig kurios jis turi parodyti 
kodėl jo kolonija neturi būti 
panaikinta. Jis turi atsakymą 
duoti dešimtį dienų. Yra 
užvesta ir daugiau bylų. Fe
deralinės valdžios agentai sekė 
visą Hansell bylą prieš Pur- 
neil ir galbūt todėl federalinė 
valdžia įsimaišys į kolonijos 
reikalus. Jei ji to ir nepano
rėtų daryti, tai valstijos val
džia vistiek pakviesianti ją sau 
talkon, ypač padėti sujieškoti 
patį PurnelI.

Įkiši oi visos bylos prieš 
PurnelI buvo užvedamos Ber- 
rien pavieto teismuose ir jos 
būdavo ten numarinamos, de- 
lei didelės įtakos ir turto pa
ties Purnell. Bet dabar veikia 
gubernatorius ir generalinis 
valstijos prokuroras. Be to ne
senai byloje iškeltos tos baise
nybės, kurios dedasi toj kolo
nijoj, sujudino valstijos gy
ventojus ir dabar butų vald
žiai sunku numarinti bylas, jei ji 
tai ir norėtų padaryti.

BERLINAS, bal. 5. (“For- 
vCrts”). — Čia ką-tik gauta 
žinia, kad šiandie vienoj Švarc- 
vaklo (Vokietijoj) sanatorijoj 
l>asimirė L. Martov’as — vie
nas žymiausiųjų RujJu social
demokratijos darbuotojų ir ra
šytojų. ” Martov’as buvo žydų 
kilmės — jo tikroji [favtmlė 
yra Cederbaum — gimęs luųi- 
stantino]x>ly 4873 metais, Kur 
jo tėvas tuomet buvo vienos 
Rusų prekybinės firmos atstor 
vas. Rusų-Turkų ] karui pasi
baigus (įederbaumų šeimyna 
grįžo atgal Rusijon gyventi. 
L. Martovas, būdamas dar 20 
metų amžiaus, jiatapo revoliu
cionierius ir visą laiką, per 
30 metų veikė Rusų socialis
tiniame judėjime, ir buvo vie
nas žymiausiųjų Rusų Social
demokratų Partijos vadų. 1921 
metais jis apleido Rusiją, su 
stipriai paardyfca sveikata, ku
rios jis nebepataisė nei išva
žiavęs prieš keletą mėnesių į 
švarcvaldą sanatorijom Mirė 
džiova.

Lenkija nutrauks ryšius 
su Rusija?

Rusijos ambasadorius apleid
žia Varšavą. r t

VARŠAVA, bal. 6.-2 vai. 
po piet vakar visas biznis ir 
udėjimas Varšuvoje apsistojo 
aike demonstracijos protestui 
jrieš nužudymą kum Butkevi- 
čiatis. Minia susi rinko prie Ru
sijos ambasados ir pradėjo 
ai grūmoti, bet tapo nuvyta 

raitosios policijos. Draugingos 
demonstracijos buvo sureng
tos prie Anglijos ambasados 
ir prezidento ritmų.

iRuf/ijos ambasadorius Len
kijoje Obolcnski apleidžiąs 
Varšavą ir artinamąsi prie 
>ertra ūkimo diplomatinių ry

šių tarp Lenkijos ir Rusijos.

“Karalius” Benjamin 
PurnelI pabėgęs.

50 anarchistu užmušta
150 anarchistų suimta Bulga

rijoje po dviejų dienų mū
šio.

Policija niekur jo nesuranda.
Išsigabenęs ir kolonijos turtą.

ST. JOSEPH, Mich., bal. 6. 
— “Dlovydo Namų” kolonijos 
galva — “'karalius” Benjamin 
PurnelI nežinia kur prapuolė. 
Policija, kuri buvo pasiųsta 
pašaukti jį į teismą, niekur jo 
surasti negali. Nežino apie jį 
ir vietos policija. Apielmkės 
miestelių gyventojai irgi semti 
jo^bebematę. Kodo® i jos nariai 
sako, kad jo kmonijOj nėra. 
Bet kur jis yra išvažiavęs, ar 
kolonijos nariai nežino, ar ne
sako. Esama žinių, kad “ka

VIENNA, bal. 6.*— Apie 
500 anarchistų Jambol stojo 
mušyn su atvykusiu įš Philip- 
))opolis Bulgarijos kareivių ba
talionu. 50 anarchistų liko už
mušta, 30 sužeistą ir 150 pri
imta belaisvei! Anarchistai 
užsibarikadavo namuose ir gy
nėsi dvi dienas.

Vatikanas laimėjęs 
Ispanijoje

RYMAS, bal. 6. — Papa gavo 
žinių, kad pavojus pertraukimo 
diplomatinių ryšių tarp Vatika
no ir Ispanijos yra praėjęs. Is
panijos konstitucija duoda di
desnių teisių katalikų bažnyčiai 
ir tuo remianties Vatikanas turi 
padaręs konkordatą su Ispani
ja. Bet Ispanijos reformininkai 
buvo sumanę pakeisti Ispanijos 
konstituciją taip, kad visos ti
kybos turėtų lygias teises. Delei 
to Vatikanas buvo prigrūmojęs 
Ispanijai pertraukimu ryšių.

Vėliausios vątikano gautosios 
žinios rodo, kad reformininkai 
padarė nusilėidimų ir Ispanijos 
konstitucija nebus pakeista.

Nubaudė Ruhr miestus
ESSEN, bal. 6. — Kadangi 

Essen-Paryžiaus ekspresinis 
traukinis tarp Kettwig ir Wer- 
den trečiadieny užgavo padėtą 
ant bėgių dinamitą, kuris sutru
pino garvežį, Kettwig miestas li
ko nubaustas 50,000,000 markių, 
o Werden — 20,000,000 markių.

Injunctionas prieš streikierius.

BLOOMINGTON, III., bal. 6. 
— Federalinis teisėjas Fitzhenry 
šiandie išdavė nuolatinį injunc- 
tioną prieš Wabash geležinkelio 
dirbtuvių darbininkuą Decatur, 
III., kurie streikuoja jau nuo pe
reitos vasaros. Ikišiol veikė 
prieš streikierius laikinis injunc
tionas, kurį tas teisėjas buvo iš
davęs kiek laikb atgal prašant 
Wabash geležinkeliui.

Šitie klausiniai šiandie stovi prieš Lietuvos žmones. Juos 
pastatė begėdiškas klerikalų pasikėsinimas be daugumos piliečių 
pritarimo valdyti kraštą.

Krikščionys demokratai neturėjo nė pusės atstovų Seime, 
vienok jie užsimanė paimt į savo rankas ir Emisijos banko direk
toriaus Vi^tą, ir pirmininkaviiną Seime, ir prezidentūrą Respub
likoje ir ministerių kabinetą. Ir dėlto tiktai, kad dauguma žmo
nių išrinktųjų atstovų pasipriešino godiems jų apetitams, tai jie 
išvaikė Seimą!

Kaip išvaikė? Įsakymu p. Stulginskio, kurį renkant į valsty
bes prezidentus, tik 36 atstovai (iš 78) balsavo už jį! Ir pagelba 
milicijos bei ginkluotų “fašistų”, kurie buvo pašaukti į Seimą 
terąrizuot priešingus “krikščionims” atstovus!

Respublikos konstitucija tapo sulaužyta. Ginkluota jiega
tapo pastatyta prieš žmonių atstovybę. Ir dabar tie smurto 
apaštalai — klerikalai deda vjsas savo pastangas, kad naujuose 
Seimo rinkimuose nugąsdintoji liaudis atiduotų jiems savo 
balsus.

Jeigu “krikščionys” pasieks šito savo tikslo, tai sunki kleri
kalizmo letena ilgiems metams prislėgs Lietuvą. Nejaugi Ame
rikos lietuviai leis, kad tai įvyktų?

Kovokime prieš tai! Kelkime protestus prieš klerikalų te
rorą Lietuvoje! Paremkime Lietuvos darbinkų jiegas!

L. S. S. 4 ktiopžt, Chicagoje, ateinantį antradienį, balandžio 
10 d., rengia DIDELĮ MITINGĄ šituo tikslu (Mildos svetainėje). 
Kas gyvas ruoškitės dalyvauti tame mitinge!

Rusijoje įsigali karštu-
tinis elementas

340 žmonių esą sušaudyta žito- 
mire. Galima esą tikėtis nau
jos teroro kamapnijos.

BERLINAS, bal. 6. — Premie
ro Lenino pasitraukimas nuo ak- 
tyvio dalyvavimu sovietų val
džioje pažymi pradžią įsigalėji
mo ultra-radikalizmo. Viskas 
rodo, kad nuosaikesnieji elemen
tai yra nustumiami į šalį ir įsi
gali kraštutinieji elementai, ku
rie nori vykinti komunizmą tuo 
pačiu budu, kokiu jis buvo vy
kinamas pradžioje bolševikiškos 
revoliucijos.

Sušaudijnas kun. Butkevičiaus 
ir taipjau ‘nugirstas sušaudimas 
340 kontr-revoliucionierių Žito- 
mire, Ukrainoj, yra tik pradžia 
naujo periodo teroro siautimo.

Patys komunistai prisipažįsta, 
kad Rusijoje įsigali karštutinie- 
ji, kurie smerkia Leniną už ne
va perdaug didelius nusileidimus 
kapitalistams ir nori griežtai 'lai
kytis komunistinių doktrinų ir 
visu griežtumu jas vykinti gy
venimam

Nauji pogromai Varšavoje
BERLINAS, bal. 6. — Gauto

mis žiniomis, 50 žmonių liko 
sužeista pOgromose Varšavoje. 
Riaušės ištiko laike demonstraci
jos protestui jSrieš sušaudimą 
Rusijoje kun. Butkevičiaus ir 
jos tęsėsi kelias valandas. Daug 
sankrovų liko išplėšta pirm ka
riuomenė įstengė riaušes sustab- 
dvti. V

PIETINĖJE DALYJE PRA
DĖS VAIKŠČIOTI MOTO

RINIAI “BUS’AI.”

Apie balandžio 15 d. pra
dės vaikščioti motoriniai “bus’- 
ai”, kurių busią apie 22.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 6 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
gals Kitaip!

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.67
Austrijos 100 kronų...... ............
Belgijos 100 markių ............... $5.75
Danijos 100 markių ...... •......... $19.10
Finų 100 markių ................... $2.75
Ftancijos 100 frankų ...... ..... $6.66
Italijos 100 lirų ......     $5.00
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų...........$18.13
Olandų 100 guldenu ................ $39.80
Šveicarų 100 markių ............ $18.37
Švedijos 100 kronų ................ $26.62
Vokietijos 1QQ markių......... $4 c

Fosterio jury paleistas
Neįstengė susitaikinti apie nuo

sprendį Fosterio byloje.

ST. JOSEPII, Mich., bal. 6. — 
Jury, kuris nagrinėjo William Z. 
Fosterio bylą, tapo paleistas, ka
dangi neįstengė išnešti nuos
prendžio. Nors jury tarėsi pu
santros dienok, bet neįstengė su
sitaikinti ir teisėjas juos palei
do, neš pasirodė, kad susitaiki- 
mas yra visai negalimas, šeši 
jury nariai stovėjo už išteisini
mą Fosterio, o kiti 6 už jo nu- 
kaltinimą. Ir tokis pasidalini
mas buvo nuo pirmo iki pasku
tinio balsavimo. Viso gi balsa
vimų buvo padaryta 38. Už Fo^ 
sterio nukaltinimą stovėjo penki 
farmeriai ir vienas kryžkelės 
sargas.

Ar bus Fosteris teisiamas an
tru kartu, parodys Charles R. 
Ruthenberg byla, kurios nagri
nėjimas prasidės už kelių dienų. 
Jei Ruthenberg iiktyf išteisintas, 
tai valstija turbut nebebendytų 
teisti nė Fosterį, hė kitus komu
nistus.

Herrino angliakasig byla
Byla atiduota į jury rankas.

žavėjo savo dainomis Euro
pą, patiria^chicagiečių sve
tingumą. ’

Ir nedainuodamas paprastoj 
kalboj didis lietuvių daininin
kas .1. Babravičius parodo sa
vo aiškaus didelio balso galy
bę. O jam uždainavus — vi

rti turi nusilenkti prieš jo di- 
dybę.

Ir prieš jį lenkėsi didieji 
Europos dainų žinovai.

Jo meldė dainuoti ir karu
liai ir didžiuliai ir paprasti 
žmoneliai.

Jis dabar atvažiavo Chica- 
gon, idant jo balsu, jo daini- 
ninkiška galybe galėtų pasidi
džiuoti chieagiečiai.

Kada mes sutikome Juozą 
Babravičių, jis buvo truputį pa
sipiktinęs, bet ne chiicagiečlais 
— tik new-yorkiečiais. Mat, 
Nier\v Yorkc beveik visi lietu
viai veikėjai vienbalsiai jam 
uže ausin: “Babravičiau, sa
ko, jeigu nori pasisekimo -f 
tai nedainuok lietuviams, lai
kykis nuo jų ištolo.”

“Kaip galima duoti map to
kius patarimus!” protestavo 
dainininkas savo skardžiu, bal
si.. “Aš esu lietuvis ir aš no
riu būti su lietuviais. Londo
ne į savo koncertą puikiau
sioj Londono salėje ^aš susi,- 
kvieeiau visus lietuvius, bet 
kartu su jais mano koncer- 
tan suėjo daugybė Anglijos 
didžiūnų ir karaliaus giminė.”

Kada išgirdo būrys dailių
jų lietuvaičių chicagječių apie 
tokius netw-yorki*ečių išsitari
mus ir patarimu^, tai pakilo 
tokių protestų, kad net ir di
delis Babravičiaus balsas tu
rėjo paskęsti moteriškų balsų 
chore.

/‘Mes chieagiečiai parodysi
me, kad mokame vertinti sa
vo didžiuosius, ir užpildysime 
didždają Orkestros salę nors 
ir dešimtį sykių, kada mums 
dainuos lietuvis dainininkas 
kurą yra vienu iš didžiausių 
svieto dainininkų.”

J. Babravičius jau buvo at
silankęs i>as birutiečius, o va
kar viešėjo pas Gugius. Milio- 
nieriai Kirkai, (savininkai Jap 
Rose ir American Family

čių Europoj ir prašo jį į sa
vo draugiją.

J. Babravičius apsistojo Au
ditorium viešbutyje.

Jo koncertas įvyksiąs už po
ros savaičių.

Domą Šleževičienė jau 
Chicagoje

' --------------------- *

Atvyko vakar. Didelis būrys 
pasitjko stotyje.

«Vakar po penkių vakare 
gana skaitlingas būrys chica- 
giečių pasitiko Michigan Cen
tral stotyje laukiamą viešnią 
— delegatę Lietuvos našlaičių 
p. Domą Šleževičienę.

Kaip žinoma, ,p. I). Šleže
vičienė atvyko čionai su marš
rutu reikale Lietuvos našlai
čių. Ryto ^ikare jai yra ren
giamas priėmimo pokylis Great 
Northern viešbuty. Manoma 
turėti daug svečių. Bilietus 
vertėtų pasirūpinti iškalno, ku
riuos galima gauti “Naujie
nose” ir pas p. Stasį Valan
čiauską, Universal State Bain 
ko iždininką.

» — Raginius.

Didelė demonstracija
* Varšavoje.

VARŠUVA, bal. 6. — Vakar 
buvo surengta didelė demonstra
cija protestui prieš Rusijos nu
žudymą kun, Butkevičiaus. De
monstracijoj dalyvavo apie 100,- 
090ęi^»ąmų. , Dplegacija įteikė 
prieįBgjį^įjM/ofskiui protestą 
priešnužudymą ir rei
kalaujančią, ' kad Lenkijos val
džia energingai užsistotų už Ru
sijoje apkaltintus kunigus. Si
korskis užtikrino, kad bus de
dama visų pastangų neleisti ko
munistams suardyti vidurinę 
tvarką Lenkijoje.

Šiandie — apsiniaukę ir šal
čiau.

Saulė teka 5:21 v., leidžia
si 6:21 v. Mėnuo teka 12:21 
vai. nakties. _

MARION, III., -W. 6. — 
Herrino angliakasių byla tapo 
šiandie atiduota i; jury ran
kas, išnešimui nuosprendžio.

Kaltinamosios pusės advo
katai visai nė nesakė gynimo 
kalbų, kadangi liudytojai įro- M
dė, kad kaltinamieji buvo to
li nuo vietos kur užmušta 
strcliklau'žį, už kurio užmuši
mą jie yra kaltinami ir lo
dei prie to streiklaužio užmu
šimo prisidėti jie negalėjo.

Valstijos prokuroras irgi ne
reikalavo mirties- bausmės tei
siamiesiems. TUoj po jo kal
inis teisėjas perskaitė instruk
cijas ir bylą atidavė į jury 
rankas.

Teisme, prokurorui laikant 
kalbą buvo generalinis proku
roras Brundage ir Illinois ang
liakasių prezidentas Farring-

SUNAIKINS 800 GALIO
NŲ MUNŠAINO.

Clark gatvės policijos sto
tis šiandien išpils į kanalą 800 
galionų munšaino, kuris pas
kutinėmis dienomis buvo kon
fiskuotas ' iš namie augintų 
degtindarių.

Jau Eina 
Pinigai Rusijon 
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

" Siuntimas maisto draftų tapo panai- 
t akintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 

pasiųsti tik pask^ičiant ten pinigps per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

WJi'
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

—..... . . i n . ......................................
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EXTRA! EXTRA!

BALIUS
CHICAGO. Ekspliodavus 

niunšaino virimui katilui, Hur 
bert Spondack, 3135 
Park Avė., liko mirtinai apde
gintas. Gaisrą gesini liko sun
kiai sužeistas ugniagesių kapi
tonas. • ’

South

Rengia Bridgeporto Jaunuolių Draugija

Subatoje, Balandžio 7,1923
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

. 35th ir S'o. Union Avė.
* Pradžia 7:30 vai. vakare.-

Kviečia skailingai atsilankyli į šį balių

IŠRADĖJAS X-RAYS 
A MIRĖ

/Pirmas Pavasarinis Balius su 100.00 dol. dovany)
. Rengia f —7

Draugija Aušros Vartą L. M. P. Vyry ir Motery
Nedėlioj, Balandžio (April) 8, 1923

A. KAČINSKU) SVETAINĖJ ,
2301 Weat 22nd Place

1 Balius yra rengiamas Farmerskas. Kurie bus puikiausi Farmeriid 
apsirėdę, gaus pinnąJdovaną. Meldžiame nepraleisti progos, nes P?Iit* 
bus juokingas ir naudingas.

Muzika po vadovyste PHILLIPS ,
Pradžia 6:30 vai. vak.

Kviečia KOMITETAS.

Halsted Music'Shop
1242 So. Halsted Street

Gulbraoaen Trade Mark

Tūkstančiai pirmos klesos fonografų yra paskirti musų išpardavimui 
žemesnėmis kainomis, negu fabriko kainos, todėl, kad, mes norime 
surinkti pinigų. 
FONOGRAFAS vertas $125, dabartiniame išpardavime 
už ' *•
FONOGRAFAS vertas $150, dabartiniame išpardavime 
už .................................... J.............. ..... _•••
FONOGRAFAS vertas $200, dabartiniame išpardavime 
už ................. -..........................   -......................—— ___
FONOGRAFUS'parduodan.e už cash pinigus ir lengvais išmokėjimais. 
Mes jums garantuojame pilną užganėdinimą. 
Didelis 
Mes tai_ _ 
kalbame jus\T 
mums bus ma 
armonikas ir koncertinas, 
rekordus: \

$59 
$79 
$99

Wilhelm K. Roentgen, iš
radėjas X-rays spindulių, 
mirė Muniche, vasario 10, 
sulaukęs ,78- metų amžiaus. 
Kaipo profesorius* fizikos 
Wuerzburtge, jis padarė epo
chos išradimų spindulių, su 
Aurių pagelba galima nuimti 
fotografijas nų^ žmogaus 
kaulų ir kitų kurio dalių. Iš
radimas padarytas 1895. Jo 
išradimas yra didelis nuopel
nas žmonėms. ’K-Rei spin
duliai dabar medicinoje yra 
tokia dalis, kaip telefonai 
biznyje ir draugijiniame gy
venime, Jis buvo vienas tų 
žmonių, kurio išradimas yra 
labai praktiškas medicinoje, 
bet nebuvo dar mokinamą 
medicinoje: taip kaip Ispani
jos dainų mokytojas Manuel 
Garcia, kuris išrado laryn- 
goskopišką veidrodį, /ir di
džiausias iš jų, Paste/r, che- 
mistas. Taipgi vėliausiai 
Joseph Triner kuris išrado 
Trinerio Kartųjį Vyną Ame
rikos markete 33 metai tam 
atgal.. Ta gyduolė yra palai
ma kurie kenčia nuo užkie- 
jimo vidurių, prasto apetito, 
galvos sKapdėjimo, nervin
gumo, insdmnia ir panašių 
vidurių nesmagumų. Jūsų 
aptiekoriųs arba pardavinė
tojas gyduolių turi savo sta- 
ke. Bandykite taipgi kitus 
puikius prirengimus Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.: Trinerio Linimentas, 
Trinerio Kosėjimo Sedativą, 
Trinerio Dantų l^Iostį ir tt.

Šventoji Naktis 
KAUPO PARAPIJOJ! 
Sekmadieni, Bal.-April 8,1923 

M. Meldažio Svet., 
2244 W. 23rJ Place į

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skoliną pini
gus ant nekrutamos nuosavybių. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street 
Telef. Franklm 1176—4945 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

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

ANT NAUDOS.

S, L FABIONftS CO

Pradžia 7:30 vai. vakare

P *** l̂^***'*****w^*****^«*"***»'*^*#W»^^W**-^*rf»W»^WW**W^^W«Mrf

’ J. P. WAITCHES
LAWYER Liętfvyp Advokątą* 

Dienomis Room 514-516 
0127 N. Dearborn ŠC.,

Telephone Randolpu 5584 \ 
Vakarais: 10736 S. Whba«h Avė

Tel.: Pullman 6877,

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiasi pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

E. 7868
E. 7869

pasirinkimas rusų ir ukraįnų
*k^šį\įinčiame paštu fonografus ir rekordus apdraustus. Mes 

rigimta kalba. Rašykite arba ateikite asmeniškai, 
itfe su jumis susipažinti. Mes tik gavome naujausias 

Tarpe daugelio kitų mes turime sekamus

\ Columbia Rekordai
\ Juokinga komiška

Kelionę iš Virbaliaus į Kauną 
Šokiai, Lakūnai Plienumos ir Lušnakojis

n

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

MAJESTIf*
Imtheatrg-V,

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak- 

. šeim. rateliams 10c (išski- 
šeštad. sekmad. ir šventes.

Dideli komediniai aktai ir

Didelis Balius su Dovanomis
Rengia Bridgęporto Lietuvių Politiškas Pašalpos Kliubas

30th St. ir 3000 S.Union Avė. , T
Pradžia Gtą valandą vakare Inžanga 35 :entai ypatai
Drauges ir Draugai:— Kviečiame visus atsilankyti į šį-didelį vakarą kuoskaitlingiausiąl, nes tai yra 
pirmas Bulius po Velykų, su didelėmis dovanomis, auksinio laikrodėlio $25.00 vertės.^ Todėl nepamirš
kite atsilankyti, nes gal busite vienas iš tų, kuris gaus davoną. . . C T TvmiTini-

Nepamirškite dar tą, kad visas pelnas, kuris bub, padarytas, eis ant naujai stątomo L1E1UV1Ų 
AUDITORIUM. Žinome mes visi gana gerai, kad mums svetajnė ant Bridgeporto yra labai reikalinga, 
todėl visi Lietuviai subruskite darban. Jūsų atsilankymas {ferėrtis musų tdip prakilnų dabrą, ir sve-

■ ........... ; * . ) ’ Kviečia visus KOMITETAS.tainę greitu laiku įgysime.

Linksminkitės ir džiaugkitSs, nes Kun. Bimbų ir vėl su jumis. Jis 
aplankęs Lietuvą, Rymą ir v61 gryžo Chicagon. Jis sakys graudingą pa- 

/ mokslą ir palaimįs visus tuos, kurie tik bus jo parapijoje.
Visi, kurie norite būti išganyti, atsilankykite -patys ir kitus atsives

kite ant Šventos Nakties. Jam tarnaus kunigai, aniuolai giedodami ir 
grieždami ant visokių ųrstrumentų.

Nepamirškite šventos Nakties Balandžio 8 — 1923.
Apart Kunigų dalyvaus “Jaunuolių Orkestras”, p. J. Čepaitis, solis- 

tas-tenoras, Vyrų kvartetas ir kiti. Kviečia visus L. L. F. 1-ina Kuopa.

PIRMAS PAVASARINIS BALIUS
Su dovanomis

Rengia
DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS

Nedėlioję, Balandžio 8,1923 
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted Str.
Pradžia 6 vai vak. ’ Įžanga 35 ypatai

Bus gražiausia muzika ir kas lietuviškai pasirodys ir pašoks gaus 
dovaną.

Kviečia visus KOMITETAS.

MILDOS TĘATRAF
Balandžio 9-10-11-12-13 
Halsted, netoli 32 St.

M . ' \

Bus rodomą krutaihuose pa
veiksluose pirmu kartu už 
vidurmiescio Amerikos Nu

mylėtinė

Mary Pickford
/ losiftie

Tess of the Storiu Country
Šie krutami paveikslai, tai 

didelis pasisekimas Mąry’s 
Pickford karjeros. Persta
tymas gražus ir naujas.

Apart krutamu paveikslų 
dar bus gyvi aktoriai, 4 se
seris. Dorges: — Muzikalis 
surprizas, šokimas, švilpi
mas ant muzikališkų instru
mentų. Faktiškai bus pui
kus programas dėl lankyto
jų šio teatro. Kainos seka
mos: apačioj, 30c. — balko
nas 20c. x

DAVID ROTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai U retall 
kiemų. Viąur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tel. Yards 2890.

—■—----- — ■
.—"-X >

'■"■"j.'HV.rrrrr

Pradžia 7 :30 vai. vak.
Įžanga 50 centų. Muzika Jereck’s Band.

Meldažio

DRISKIU BALIUS

Rengia
Pašelpos Draugystė Mo

tiejaus Valančausko
Subatoje, 

Balandžip-April 7, 1923,
Mildos Svetainėje,

3148 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga 50c. su rūbų pasidėjimu. 
Muzika bus Brolių Sarpalių.

Pasarga: Driskiams bus 
duodama vieta apsirengi
mui. Bus duodamos didelės 
dovanos tiems, kurie atsižy
mės tikrais driskiais: Šiau
lių Lucė, Balsių Magdė.

Kaip vyrus taip ir moteris 
kviečia. Koiųitetas.
PLUMBERIO IR APŠILDYMO 

ĮTAISYMAI 
olselio kuiną tiesiai pfrkėjui. 

Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HJEATING 

SUPPLY COMPANY
490 Milwaukee 161 NAjalsted St. 

^Telephone Ha y markei 1018

Subatoje, Balandžio 7,1923
Tai bus pirmas ir smagiausis balius po Velykių. 

Čia bus proga visiems jauniems ir seniems praleisti
vakarą linksmai prie smagios muzikos

KONGE

Phone Yards 0994.
Utaminkais, seredomis, ketvergais ir 
subatomi» vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BE A UTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell sU- 
garbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So.-Ashland Avė.

Tai. Lafayott® 4223
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visadoa 
patarnauju kuogeriaux4«JL

M. Yuška,
3223 W. 88th SL, Chieag*, UI

1-------------- .— r. —, ,L 

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas jį8 gatvės

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

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

•ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
niekiama.

3319 Antyurn 
Avė., Chicago.

.... "'-y........      ■”
■f.......... 1

Natine Cine Institute
DR. J. A. YELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

Theater Bldg., 2-ros lutos.
Valaj^los: nuo 9 iki 12 dieną.

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

Tel. Lafayette 5G98.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyram®, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iKi\48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir >2 kelnėms po 
$13.50 ilęi $42.5|). Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50/$18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50, Pavasariniai viršu- 
HnUikautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalynvo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDPN, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St... 

tik biskį j rytus nuo Halsted St. 
Atdąra kasdien, vakarais ir nedėliomia

Ciceras Lietuviu Liuosybes svet,
14 St. ir 49 St

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau b*> operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be! operacijų ir be gyduolių 
visokias staigų 
nervų, reumati: 
susišlapinhną, < 
gas; vyrų, mo 
rimai dykai.
2159 W. 21 Si

Telefonas Rcosevelt 8135 
Valandos/ 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. na.

s ir kroniškas ligas: 
Imą, paralyžių, naktini 
Insulį ir visas kitas li
pni ir vaikų. Puta-

kampas Leavitt St.

min

K. S. JURGELIONIS
\ADVOKATAS

Veda bjdas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštui prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mer
gišius.

Vakarais iki 8 vai. a

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

>—i ..... ..... .............

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai <

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
, 3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarnihką 

\ir ietvergą. Nekėliomis nuo 9 
iki 12 ryto.- 

■ M. , „/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephone Cąnal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyėioj nuo 9 r. iki OjVak. 
Veda visokias bylas visuose [teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentu*, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.
L

...." 1........ . 11* ui .....
Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.; Hyde Park 3395
- *

Tel.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaūkee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5^ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
C Phone Central 2560 

Rez. 3203-So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
............... JI"! II..Į^i.L*  ............-

79

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Comzn«rce 
138 W. Washington St., 

Phone M ai n 1308 
Chicago, III.

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 

utaniinkais ketvergais ir subatomis 
1612 West 46th Street 

Telephone Boulevard 8172

Gerbiamieji Ciceros ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės, nepa- 
* ' t '

šito koncerto, nes bus venas iš geriausių koncertų, kokio dar 

nebuvo Ciceroj, nes šitame koncerte dalyvaus ponia Nora 
j r ** " ' ' . v

M. Rakauskaitė, panelę J. Širvai te, Birutės Chdras ir 
Choras. Taigi gerbiami lietuviai ir lietuvaitės ne- 
oncprto. Po koncerto bus šokiai prie geros K. Yuri- 

KOMITETAS.

oliai

Gugiehė, panele 

Kanklių Laisves 
pamirškite šilo 1 
jono muzikoj



šeštadienis, Balandis 7,1922
■ ■

Didžiausia Lietuviu
Tvirtove

Ar girdėjai Tamsta apie'Ją? Ar tėmijai kaip ji
tvirtėjo, augo ir kas dien vis auga?

Ar žinai kad ir Dėdė Šamas džiaugiasi tąją tvirto
vę ir savo pinigus turį į ją įdėjęs?

Ar žinai kad turtas jau viršija

$2,650,000.00
Ar žinai kad ir Tamsta esi kviečiamas prie jos pri

sidėt ir gražią knygelę įsigyt?
Ar žinai kad per šią tvirtovę gali savo gimines ge

riausiai ir tinkamiausiai sušelpti?
Taip, Tamsta tur būt šiek-tiek esi .girdėjęs apie 

I tikrąjį šios tvirtoves vardą.
Šia tvirtove yra

Universal State Bank
I DIDŽIAUSIS IR STIPRIAUSISI v LIETUVIU BANKAS

(Under State Government and CUaring House Suį^erv.sion)

I 3252 So. Halsted St., Chi ,111

PRIMINIMAS
Sekami poduodami faktai kas link Noel State Rankos 

yra abelnai žinomi ir suprantami, bet šis yra patogus lai
kas, kad atkartojus juos.

Jis yra Clearing House b.anku daugiau kaip aštuoni 
metai.

Yra operuojamas patyrusių bankininkų 
truoja savo laiką ir enerkiją dėl jų užduoties

Yra įsteigta daugiau kaip sfeptynioliką metų tam atgal
i dalyjir tuo budu yra seniausias bankas šiaur-vakarinėj 

miesto.

savo

apiet-

Jis turi įrengęs labai gerą ir pilną apsaugojimą 
depoz’torių.

Jis yra operuojamas ir pašvęstas reikalams šios 
linkės iš kurių yra 353 šėrininkais, kaipo dalis musų.

Jis visuomet buvo pasekmingas bankas mokantis regu
liariai dividendus ir dar prie to auginant savo įeigas iki 
$100,000.00 iš uždarbių.

J s yra triliktas valdijinis bankas arba trusto kompani
ja Chicagoje kuris prisidėjo prie Federal Reservo Syste- 
nvos su kurios piųtelba tuojau gali paskolai paversti j pi
nigus, kad pagelbėjus industrijai.

Jis labai st priai prisilaiko geriausios bankinės syste- 
mos. Jis niekuomet nefinansuoja ir nedaro expeiimentų, 
arba neteikia kapitalo ilgam laikui savo kostumeriams ir 
neskol’na nei jokių pinigų savo valdininkams, tiesioginiai 
ar netiesioginiai. Jis yra ne vieno žmogaus bankas. Jo 
septyniolika direktorių yra gerai žinomi, kurię p nigiškai 
yra atsakomingi. Jie asmeniniai ir kolektyvai turi didelę 
. .i Jie visuomet lanko mitingus savo direkcijos
ir išrinkti] komisijų ir yra gerai apsipažinę tais reikalais. 
Nei vieną* iš jų nėra apsiėmę būti vedėjais kito kokio 
nors banko.

Jis yra ne vieno žmogaus bankas.

Jie asmeniniai ir kolektyviai turi didelę 
Jie visuomet lanko mitingus savo direkcijos

Po užbaigimui biznio balandž o 3, 1923

Viso essets buvo ................. ...........
Viso depozitų buvo .........................
Perviršio assets ant depozitų.... ..

(lyginasi 17^4%)

$8,694,377.44
.. 7^01,379.73
.. 1,292,997.71

NAUJIENOS, Chicago, m.

Telefonai i

M. Levy

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

•"K"" fel. Pullman 5432

i

z

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, grarnafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaiso m viską, kam k 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus 
kam ko reik. 1

s reikia, 
miestus 

K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago} III.

Telephone Yards 5834

Kovo 31 d. A. I). P. į. S. 23 
kp. statė sąęnoj trijų veiksmų 

■ dramą “Paskutine bangą’’. Vai
dinimas pavyko gerai. Ypatin
gai gera buvo šeimininkes ro
lėj Tilindienė, O’Uitės rolėj P.

1 Sekevičienė, taipjau M. Čer
nius. Be to trys mergaitės —

; M. ir E. Višniauskaitės ir B. 
Briedukė gražiai sudainavo “Į 
kovą sesutės” ir 8 metų A. Viš- 
niauskutis padeklamavo <TBran- 
gus k u,dikėli”. Tuos vaikučius

i taip gražiai palavinęs M. Čer- 
1 nius. Žmonių buvo susirinkę 
pusėtinai, nors tai buvo pasku-y 
tinėmis pasninko dienomis. Bu-

i ... ...i vo kiek ir iš aplinkinių mieste- 
' iių atvykę. — P. Buvęs.

Naujienų Ekskursija su 
musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite, turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisų, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymų, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

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

Naujienį Pinigų Siuntimo 
Skyrius

18
25
28

Bnl. 7 
............ Bil. 
............ Bd. 
....... Bal. 
sutvarkymas

dviem, keturiems
Valgo-

paden- 
virsus, puikiausia pran- 

vynas x ir alus 
80- 

Amerikos ar Lietu, 
vizos ne- 

reikalais kreip 
Li- 

nrba j kompaui-

FREIMCHK NewY°rk Line Mymouth 
Havre—Paris

Juržmis visa kelionė j Lietu
vą ir ii jos, garlaiviais: 
I A SAVOIE 
FRANCE . . 
PARTS .......
CHICAGO .

Puikiausia 
kambariai
ir šeAiems žmonėms, 
man kambarys, rūkomas, ba
ras. barbernė, atdaras 
irtas 
euziškas valais, 
teikiama veltui, muzika, 
kiai. Tik 
vos pasui prancūzų 
reikia. Visais 
kitės prie vietos French 
ne agento, 
jos ofisų, 19 State St., New 
York City.—Chicn-ros ofisas: 

133 N. Dearborn St.

Ta paskutinioji suma yra viso jo kapitalo, surplus, neiš
dalinto pelno ir rezervas nuošimčiams, taksams ir tt.

Kaipo tolimesniam apsaugojimui savo depozitorių jo šė- 
rininkai yra atsakon7ingi pakęsti tiesas dar vieną milijoną
dolerių.
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BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

CUNARD
Ar turi giminiu atva- 
ŽIUOJANCIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kitų matų “quotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą diepų.

Cunard Unija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagebėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile .laivų agentą, arba:

Pirmas, —' Todėl, kad jo stipinamas yra ge
rai žinomas, nereikia nei komentarų.

Antras, — Todėl, kad jo saugumas yra ap- * ( 
saugotas per gerus viršininkus, stiprių 
i v 'k ei ją ir valstijos prižiūrėjimą.

Tre&W— Todėl, kad patarnavimas čia 
reikia tikrų patarnavimą, malonų pa
tarnavimą, tikrą pagelbą ir tikrų drau-

Kodėl Žmones Mėgsta $j Banką
CUNARD LINE, 

140 N. Dearborn St., Chicago, III.

'pamėgsit čia turėti savo bankinius 
reikalus.

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

Res. Tol. Englevvood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

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

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Garsinkities “Naujienose

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi
suomet grąžinami jei jys nesate patenkinti arba materijolas ap
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius

Duokite mums paban

dyti ir persitikrinkit

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalš- 

<e. Pasek 
ningai pa 
tarnauja , 

prie gim 
dymer. Duo- 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki 

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

patįs

Jei vieną sykį pirksite

nuo musu tada visada

pirksite čia

B

Pabandykite inusy tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite

Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumei

DIDŽIAUSIAS^

oncerti-

Telefonai: 
Rando) ph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

L Wcsley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1,317 Ashland Black, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
Notary Public.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
, Nedėlioj 9 iki 11 ryto

Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.

Telephone Yards 1532

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampus

Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. I^afayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 z

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

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

nuo 5:^0 iki 7:30 vakare, ir 
^■III III —

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, m. 
kampas 18-1 h Street 

Phone Canal 0257

z

R. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas iri Chirurgas 

Ofiho vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
3259 So. Halsted St., uhieago, Iii.

TVID
Chirurgas 

n St.

DR, A. MON
Lietuvis Gydytojas ir

25 E. Washingt< 
Valandos: nuo 10 ika 12 ryto

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. J. STRJKOL’IS
/ Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashlani Avė.

Vai. 6 iki 8 vnk.
* T '
: Boulevąrd 7820 

Namų Tel\ Lafayejtte 0263
Ofiso

Telephone Yar^s *5032

DR. m. STUPMICK1
8107 So. Morgui StM 

CHICAGO, II L.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisai yra 

uždarytas

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas r Akušeris 

8261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard

Vai. 10—12 A.M. 1—8 
Ned. 10—12 A

Residence Canal

DU. P. G. ’A'IEGNER
Priėmimo valandos nuo 3 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., diic«įfo, III.

...................
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGJĘON 

1900 So. Halsted 'Št. i
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Ai 

2 iki 4 pokpietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z, ZAL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

' DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 $outh Halsted St

Tel. Beulevardį7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviarr/s žinomas per 16 
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.,

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

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

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

Dienomis: k Canal 
J 8110 arba 0375 
I Naktį Drexe) 950 
' Boulevard 4136

3313 So. Halsted Str
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

* Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

A.SHUSHO 
fflSEPKA
Turiu patylimą 

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

Chicago, III.

JM. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

U13 S. Halsted si
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa 
•sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
Dingai patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
apatišką 
•ėjimą.
patarimu 
terims i 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu

rr.-o- 
merjęi-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Rusas Gydytojas ir Chirurgas y 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Hplsted SU Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2 —85 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

. Jei abejoji
Pr. A. R.

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAI 

OptMMtrUM 
t«L BOU !otm4 

«4*

5052
r 6—9 P.M. 
M.
2118
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džiausią Lietuviu I KORESPONDENCIJOS į
.............. ......■-=r.~ aj-. r -t - - Ji

Tvirtove
Ar girdėjai Tamsta apie Ją? Ar tėmijai kaip ji 

tvirtėjo, augo ir kas dien vis auga?
Ar žinai kad ir Dėdė Šamas džiaugiasi tąją 

vę ir savo pinigus turį į ją įdėjęs?
Ar žinai kad turtas jau viršija A

$2,650,000.00
Ar žinai kad ir Tamsta esi kviečiamas prie jos pri

sidėt ir gražią knygelę įsigyt?
Ar žinai kad per šią tvirtovę gali savo gimines ge

riausiai ir tinkamiausiai sušelpti?
Taip, Tamsta^tur būt šiek-tiek esi girdėjęs apie 

tikrąjį šios tvirtoves vardą.
/ Šia tvirtove yra

Universal State Bank
DIDŽIAUSIS IR STIPRIAUSIS

AS
Superv.sion)

\Ehicago, III.

Zeigler, III,

tvirto-

Kovo 31 d. A. I). P. L. S. 23 
kp. statė scęnoj trijų veiksnių 

'dramą “Paskutine banga”. Vai
dinimas pavyko gerai. Ypatin

gai geVa buvo šeimininkės ro
lėj Tilimdienė, O’ititės rolėj P.

1 Sekevičienė, taipjau M. čer- 
i nius. Be to trys mergaitės — 
M. ir E. Višniauskaitės ir B. 
Briedukė gražiai sudainavo “Į 
kovą sesulės” ir 8 metų A. Viš- 
niauskutis padeklamavo ^Bran
gus kūdikėlį”. Tuos vaikučius 

: tai Į) gražiai palavinęs M. Čer- 
1 nius. Žmonių buvo susirinkę 
pusėtinai, nors lai buvo pasku
tinėmis pasninko dienomis. Bu-

I vo kiek ir iš aplinkinių mieste- 
' iių atvykę. — P. Buvęs.

NEUJIENĮĮ EKSKURSIJA
LIETUVIŲ BANi

(Under State Government ;nZl Cl.arinų II

3252 So. Halsted St„

PRIMINIMAS
v 

i j

Sekami poduodami fąjttai kas link Noel State Bankos 
yra abelnai žinomi ir suprantam^bet šis yra patogus lai
kas, xad atkartojus juos..

Jis yra Clearing Hoūse banku daugiau kaip aštuoni 
metai. * • k

Yra operuojamas patyrusių bankininkų kuffe koncen
truoja savo laiką ir enerkiją dėl jų užduoties.

•Yra {steigta daugiau kaip septynioliką metų tam atgal 
ir tuo budu yra seniausias bankas šiaur-vakarinėj dalyj 
miesto. . , . *

Jis turi įrengęs labai gerą ir pilną apsaugojimų savo 
d«?poz'torių.

Jis yra operuojamas ir pašvęstas reikalams šios apie- 
linkės iŠ kurių yra 353 serininkais, kaipo dalis musų.

Jis visuomet buvo pasekmingas bankas mokantis regu
liariai dividendus ir dar piie to auginant savo įeigas iki 
$100,000.00 iš uždarbių.. - »

J s yra trinktas valdijinis bankas arba trusto kompani
ja Chicago je kuris prisidėjo prie Federal Reservo Syste- 
mvs su kurios pagelba tuojau gali paskolas paversti j pi
nigus, kari pagelbėjus industrijai..

Jis labai et'priai prisilaiko geriausios bankinės syste- 
mos. Jis niekuomet nefinansuoja ir nedaro experimentų, 
arba neteikia kapitalo JIgam laikui savo kostumeriams ir 
neskol’na nei jokių pinigų savo valdininkams, tiesioginiai 
ar netiesioginiai. Jis yra ne vieno žmogaus bankas. Jo 
septyniolika .direktorių yra ge~ai žinomi, kurie p’nigiškai 
yrą. atsakomingi. Jie asmeniniai ir kolektyviai turi didelę 
. .L ®tako. visuomet lanko mitingus savo direkcijos 
ir išrinktų komisijų ir yra gerai apsipažinę tais reikalais. 
Nei vienas iš ji] nėra apsiėmę būti vedėjais kito kokio 
nors banko.

I -
Po užbaigimui biznio balandžio 3, 1923

Naujienų .Ekskursija su 
imusu palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite, turėti smagią 

. kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu- 

. rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto g&vimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesiflo.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai pašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi- 

"mo metrikų.
Naujienų Pinigų Siuntimo 

Skyrius.

Viso essets buvo i................................. $8,694,377.44
Viso depozitų buvo .................   7,401,379.73
Perviršio assets ant depozitų.............. 1,292,997.71

FREIMCH
JI NevvYorkLt n C IHavre—Paris <

Jtirčmia visa kelionė į Lietu- I 
vq ir iž jos, garlaiviais: 
I-A’ SAVOJE .......... Bnl.
FRANCE .......... Bil.
PARIS ........................ Bal.
CHICAGO ................. Bal.

Puikiausia sutvarkymas 
kambariai dviem, keturiems 
ir šešiems žmonėms. Valgo
mas kambarys, rūkomas, ba
ras. barbernė, atdaras paden
gtas viršus, puikiausia pran
cūziškas valgis, vynas ir alus 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu. ' 
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais krelp 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba’ j kompani
jos ofisą, 19 State St., New 
York City.—Chicagos ofisas:

133 N. Dearborn St.

(lyginasi 171X2%).

Ta paskutinioji suma yra viso jo kapitalo, surplus, neiš
dalinto pelno ir rezervas nuošimčiams, taksams ir tt.

Kaipo tolimesniam apsaugojimui savo depozitorių jo šė- 
rininkai yra atsakomingi pagal tiesas dar vieną milijoną 
dolerių. , x

.Voel§ta te ĮJank
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“BANKAS VISIEMS ĮMONĖMS”

Kodėl Žmones Mėgsta šį Banką

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kitų matų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasazieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Unija turi p 
tart} Lietuvoje dėl pag< 
sažieriams per jų pači 
kus. r 
das dėl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:

su-
Hirto pa- 

... . ~ arbinin-
Sutaupo jiems laiką ir išlai-

Pirmas, — Todėl, kad jo stiprumas yra ge
rai žinomas, ųereikia nei komentarų.

Antras, — Todėl, kad jo saugumas yra ap
saugotas per gerus viršininkus, stiprią w ' • • • 1 i • • • V • •

Treč

Chicago, III.
CUNARD LINE

140 /N. Dearborn St., Ch

kciją ir valstijos prižiūrėjimą.
-— Todėl, kad patarnavimas čia 

reiškia tikrą patarnavimą, malonų pa
tarnavimą, tikrą pagelbą ir tikrą drau
giškumą. 1 C
Jus pamėgsit čia turėti savo bankinius 
reikalus.

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

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

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

Nerviškumo apsireiškimų 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
605-1 So. Halsted Street, Chicago

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Garsinkities
MPERFECT

Naujienose

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

IN ORIGINALI

Pirkit Sau Plumbingjus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jūsų pinigai vi
suomet grąžinami jei jus nesate patenkinti arba materijolas 
mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius.

MRS. A. MICHN1EVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gal.
Telefonas Yards 1119

Duokite mums paban
dyti ir persitikrinkit

patįs.

Jei vieną sykį pirksite

nuo musu tada visada

DIDŽIAUSIAS^
muzikališkų instrumentų naujausios iŠdirbystės: armonikų, 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir aukdnių vi- 1 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ij sutaisom viską, kam ki 
o ypač muzikaiiškus _instrunr?entus ir prisiunčiam j kitus 
kain ko reik. I

s reikia, 
miestus 

K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., ČhicaKoi III.

aetuviai
Lietuvių Daktarų

DR. A. J. BERTAŠyiS
PHYSICIAN IR SURGEON

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS - 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. I>afayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St., Chisagp, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

\ Phone Canal 0257

ap-

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; Ugal 

p r akt ik a- 
'Hisi Penn- 

silvanijoi 
hospitalė- 

se. Pasek 
ningai pa 
tarnauja 

orie gim 
dymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
gose ir kl 

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

OR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

• Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
) 8110 arba 0370

Telefonai i < , .. „ .. 1 Naktį Drexel 950
’ Boulevard 4186

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Inbos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

>................... ——* i ii.i.i i ■■.■■■■ ■ .

Telefonai f 
Randolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wcsley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

Daktarai
augijos Nariai

/-"■ -------  '
Telephone Yardg.1532

DR. J. KDI
Lietuvis Gydytojas ir 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pie' 
3259 So. Halsted St.,

JS
Chirurgas 

;ų, 7 iki 8 v. 
Chicago, UI.

DR, A. MOH
Lietuvis Gydytojas ir

■ 25 E. ^Vashingtc
Valandos: nuo 1D ik 

Telephone Centrą 
1824 Wabansia

Valandos: nuo 6 iki 
Rezidencijos tel. Ke<

TVID
Chirurgas 

n St.
12 ryto
3362

Avė.
8 vakaro
lzie<,7715

_ ________________ ____
______________ __J

DR. M. T. STR
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CH
4601 So. Ashland

Vai. 6 iki 8 ve
Ofiso Tel.: Boulevi 
Namų Tel.: Lafaye

* • • ' '

IlOtl IIAIKOL’IS '
RURGAS
Avė.

k. t
rd 782ąZ^ 
te 0263

____________________------ "

Telephone

DR. M. STUPi
1 3107 So. Morgilp

CHICAGO, IL
VALANDOS: Nuo 8 ik

! nuo 5 iki 8 vak
Nędėliomis ofisą} 

uždarytas ’

Yards 5032

MICKI
st^

11 ryto ir 
iro
yra

DR. V. A. Sll
Gydytojas, Chirurgas i

3261 South Halstį 
Tel. Boulevard Į 

Vai. 10--12 Ą.M. 1—3 į 
Ned. 10—12 A.

Residence Canal;

os7

r Akušeris
■d St
>052
r 6—9 P.M.
M.
2118

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

fel. Pullnvan 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu- 

1 riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St 
(’hieago, III.

JM. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

<113 S. Halstedat
Tel. Blvd. 3138

3325 So. Halsted St., Chicago, III,

Telefonas BoulevardJZ.042

DR. C. Z. VEZEUS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 y&k.

Tel. Cąrial 2118

DR. i, L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel, Lafayette 0098

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.

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

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

Per 15 metų pa 
prak
iuri u 

patyrimo. Pasek- 
ningai patamau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
vpatišką prižiu- 
ėjimą. Duodu 

patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu

. mo- 
mergi-

Dr. Maurjce Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Are.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.
hfcl ————

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St

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

kR l II m — ■ ...... ■ ■■—<

» Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pi*t, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagc

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Or. A. R. BLUMENTBAI

f»i. BOU l«rarS «4S1 
4*0 8. Aahlaa* Av*
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eyibJished Daily <xcapt Sunday by 
f be Lithuanian Pu b. Co., Ine.

Cditor P. Grigaiti*

.1789 SdiUh Halsted Street 
' Chicago, III.

Telephone Roosavalt 8500

Subscription Rateli
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago

8c per copy.

Entered as Second CIass Matter 
M are h 17th, 1914, at the Post Office 
a! Chicago, III., undar the act of 
March 2 n d, 1879. .

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekruadienius. Leidžia Naujienų Ben
droj, 1139 So. Halsted SU, Chicago, 
(U. —* Telefonai: Roosevelt 850Q.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams ............   , --- $8.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

tybėje, komunistai atmeta 
i su panieka, kaipo apgavin- 
'gas, kadangi'jie yra įsitiki
nę, jogei jokios demokrati- 

1 jos nėra ir negali būti kapi
talizmo sistemoje.

Pusės prisaikintųjų teisė- 
jų..suolo pasipriešinimas Fos
terio pasmerkimui ir įvy
kęs ačiū tam prokuratūros 
planų suardymas tą, komu
nistų įsitikinimą sunaikina, 
kaip muilo burbulą. Jį su
naikina taip pat ir teismo 
•pirmininko duotoji prisai- 
kintiemsiems teisėjams in
strukcija, kurioje jisai pasa
kė, kad Fosteris i? komu
nistų partijos delegatai tu-

l nu Reniui .m   ..jn m...,,.. — ■ į 

vos teoriją ir į sovietų dik
tatūrą, turėjo teisės tas savo 
idėjas skelbti ir turėjo tei
sės laikyti konvenciją •

Tiek teisių tai jau reiškia
pusetinai plačią demokrati
ją, o ne diktatūrą. Bet var
tojant šitas teises, galima 
juk kovoti ir u# dar didesnį 
demokratijos išplėtimą.

Fosterio bylos rezultatas 
tuo budu išmušė pamatą iš
po komunistų teorijos apie 
diktatūrą ir pilnai patvirti
no tą nusistatymą sulig šių 
dienų valstybės, kurio lai
kosi socialistai.

Fiziškai komunistai lai
mėjo, bet jų mokslas tapo

rėjo teisės tikėti į klasių ko- apverstas aukštyn kojomis.

Ar Rusija gali išgelbėti 
Vokietiją.

Rašo Kari Kautsky.

(Tęsinys iš “Naujienų” No. 82.)

šeštadienis, Balandis 7, 192J

dic (dar yra klaidinami nacio- 
balistinėmis^ informacj anais, 
žinos, jogei rcparcijų našta 
yra niekas kita, kaip tik Vokie
tijos darbininkų pavergimas, 
kuris dėl tūkstančių ryšių, jun-
giančių į daiktų vienos šalies 
ūkį su kilų šalių ukiu, neišven
giamai turi atvesti prie darbi
ninkų padėties pablogėjimo vi
sose šalyse.

Tuomet bus lengvinus pra
vesti intervencijos reikalą An
glijoje^ ir Amerikoje ir pada-
ryti opozieją Ruhro srities už
puolikams nepergalima Franci- 
joje ir Belgijoje.

Atvirumas ir aiškumas Vo
kietijos nusistatyme pildyti sa
vo prisiimtąsias priedermes, 
negailestingas apsiėjimas' su 
žlibių godumu tų turtingųjų
elementų, kurių liepsnojantis 
patriotizmas reikaWja di
džiausių aukų iš kitųCžmonių, 
kuomet jie patys žiuri liktai 
kaip iš tėvynės vargo įspaus
ti sauuąujus pelnus, —ir kar
tu nuolalinis pasiryžimas pra
dėti derybas, štai kas musų pu
sėje yra būtinai reikalinga, kad 
0geUbėtume savo kraštą.

' Bet ne sąjunga su sovietų

Laimėjimas ir 
'pralaimėjimas.

Prisaikintieji teisėjai 
(jury) Fosterio byloje,- St. 
Joseph’e, Mich,, nesusitaikė 
tarp savęs dėl nuosprentįįio 
ir teismas paliuosauo juos, 
neišteisinę^ kaltinamojo ir 
nepasmerkęs. Šitas valdžios 
nepasisekimas nubausti Fos- 
terį, kuris buvo apkaltintas 
dėl dalyvavimo slaptoje ko
munistų partijos konvenci
joje Bridgman’o miškuoęe* 
yra skaudus smūgis kaip 
federaliniam teisingumo 
departamentui, taip ir tiems 
atžagareiviams, kurie pra
vedė Michigano valstijoje į- 
statymą apie “kriminalinį 

sindikalizmą”.
Ir jisai yra kartu stambus 

laimėjimas žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų 
laisvės šalininkams.

Likimo ironija norėjo te- 
čiaus, kad tiesioginiai užin- 
teresuotieji šituo laimėjimu 
butų komunistai, kurie ant 
savo “revoliucinių” vėliavų 
yra užrašę, kad žodžio, 

spaudos, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvė esanti 
“buržuazinis išmistas”, su
galvotas vien darbininkų 
mųjkiniinui. Pilietinių 
laisvių priešai buvo privers
ti patys už tas laisves kovo
ti, gindami savo kailius! Tas 
parodo, kaip nesąmoninga 
yra bolševikiško komuniz
mo teorija.

Suprantama, kad Fosteris 
ir jo vienminčiai dabar 
džiaugiasi tuo, kad jam pa
sisekė išsisukti nuo bausmės. 
Bet kažin, ar jie pagalvos 
apie tai, kad savo laimėjimu 
jie uždavė mirtiną smūgį sa
vo princapams? Pamatinė 

*bolševikiško komunizmo 
mintis juk yra demokrati
jos nepripažinimas. Komu
nistai stoja už diktatūrą, 
kaipo priemonę kapitalizmo 
tvarkai pašalinti, kadangi, 
jų supratimu, kapitalizmas 
laikosi pagelba diktatūros, 
būtent, “buržuazinės dikta
tūros”.

Visokias kalbas apie tai, 
kad darbininkai turi jau 
šiandie stengtis iškovoti 
daugiaus demokratijos vals-

Bet jeigu ji (Rusijos sovietų 
respublika) ir butų pasiryžusi 
dėl Vokietijos labo paskelbti 
karą Francijai ir jos sąjungi
ninkams Rytuose ir kovoti tol, 
kol Fraiicijos užpuolimas bu
tų atremtas, tai ir tuomet ji 
negalėtų padėti mums. Nes ta 
šalis su fovo išgverusia pra
mone ir metiką susisiekimo 
sistema visai nėra gabi vesti 
sėkmingą puolimo karą su taip 
stipriai apsišarvojusiu priešu, 
kaip Francija ir juos sąjungi
ninkai. 1920 metais ji neįsten
gė apsidirbti su viena tik Len
kija, tat kaip gi ji dabar pa- 
jiegtų sumušti ir Lenkus, ir 
Rumunus, ir Čecho-Slovakus, 
kuriems pagelbon tuojaus at
eitų Prancūzai, kuomet sovie
tams gal padėtų tiktai atgįjan- 
čioji Vengrija ir Hitlerio ba
talionai (Vokietijos “fašistai”. 
“N.” Red.)?

Mintis apie tai/^kad triuvira- 
tas iš Trockio, Horthy’o ir Lu- 
dendorfo butų pakviestas išva
duoti Vokietiją, yra tuščias sap
nas—ir visai ne puikus.. Jisai 
pasibaigtų pasibaisėtinu Vo
kietijos pabudimu.

Bet jeigu ne tas sapnas, tai 
kokia kita išeiga belieka Vo
kietijai—pasidavimas?

Ne, taip blogai dar nėra. Ži
nomas daiktas, kad didvyrin- 
gas Ruhro darbininkų pasiprie
šinimas, kuris iki šiol tebėra 
vyrausioji gynimos priemonė, 
amžina? tęstis negali.

Visviena, ar Breitscheid (Vo
kietijos socialdemokratų va
das, nesenai keliavęs Anglijon 
tartis su darbininkų organi
zacijoms. “N.” Red.) šitą min
tį išreiškė Londone, ar ne, ji 
yra teisinga. Ji pasako tiktai 
tą, ką žino kiekvienas karinin
kas — tą, bent, kad apgultoji 
tvirtovė negali laikytis neapri
botą laiką, kad ji galų-'gale tu
ri pasiduoti arba priešas paima 
ją užpuolimo kovoje, jeigu jos 
neišvaduęja armija iš oro. Tai 
nereiškia, kad Ruhro sritis yra 
raginama pasiduoti, o tiktai— 
kad likusioji Vokietijos dalis 
būtinai turi tverti jiegas, ku
rios įstengtų išvaduoti ją.

Jas reikia tverti užsieniuose: 
Amerikoje, Anglijoje, Italijoje 
ir net pačioje Francijoje ir Bel
gijoje. Mums būtinai reikia 
politinės jų pagalbos. Bet mes 
ncgausįme jos, jeigu mes pa
tys nekrutėsime. Mes gausime 
ją tiktai per energingą propa
gandą, bet ne vien žodžių pro- 
pagndą, o ir darbų. Ir ne 
smurto darbų, kurie butų pro
paganda tiktai prieš mus pa^ 
čius.

Mums reikia pirmiausia 
dviejų darbų, kad sustiprinki
me savo draugus užsieniuose.

Kiekvieną kartą, kai iškįla 
karas šioje gadynėje, tai val
džios skaito reikalinga tam 
tikromis “Baltom i d”, “Gelto

nomis”, “Mėlynomis” ir t.t.

Knygomis supažindinti savo 
žmones ir pasaulį su reikala
vimais ir tomis derybomis, ku
rios ėjo pirm karui prasidė- 
siant. Poincarė jau išleido 
“Geltonąją Knygą apie dery
bas, įvedusias į Ruhro konflik
tą. Bet Vokietijos valdžia ty
li. Ji dar nepaskelbė to pa
siūlymo, kurį ji buvo įteikusi 
sąjungininkams pirm Prancū
zų įsiveržimo.

Šitas tylėjimas daro blogiau
sią įspūdį, žadina nuožiūrą, 
kad Vokietijos valdžia neėmė 
savo pasiūlymo rimtai arba 
kad ji pati nusimano; jogei jo
sios planas esąs ' niekam neti
kęs, arba pagalios, kad ji bijo
si, jogei ji pasiūliusi perdaug, 
ir kad ji nebenori pildyti savo 
pasižadėjimus.

Antras propagndos darbas, 
kurio mums reikia, yra Ener
ginga finansinė reformai pa
kankamas apkrovimas mokes
niais turto, ypatingai to turto, 
kuris spekuliacijomis arba ačiū 
monopoliams savo pobūdžiui 
prisiplėšė didelių pelnų ir dar 
tebeplėšia juos iš visuotino pa
dėties netikrumo ir visuotino 
skurdo. Musų vyriausybės ir 
reichstagas, ačiū savo buržua
zinei daugumai, šioje srityje 
iki šiod nėra nieko nuveikę ir 
tai dttfvė pa’mato nuomonei už
sieniuose, kad Vokietija tikrai, 
galėtų išmokėti begalines repa
racijų sumas, jeigu tik ji tu
rėtų pasiryžimo energingai 
apkarpyti riebius savo speku
liantų, dvarininkų ir industri
nių magnatų pelnus. Iš to kįla 
tokia pažvalga, kad Vokietijos 
priešai veda karą tiktai su jo
sios inšnaudotojais, o ne su jo
sios darbo žmonėmis. Tatai 
gi anaiptol neprisideda prie to, 
kad užsienių, ypatingai Fran
cijos, Belgijos ir Italijos darbo 
masėse įgimtų entuziazmas Vo
kietijos naudai.

Energingas lobininkų apkro
vimas mokesniais yra būtinai 
reikalingas jau vien tam, kad 
pataisius Vokietijos ūkį, valsty
bės ir miestų finansų. Jisai 
yra tarpe labiausia neapsieina
mųjų priemonių infliacijos pa
šalinimui ir valiutos stabilizav
imu. Bet šiandie jisai taip pat 
yra reikalingas sustiprinimui 
musų draugų užsieniuose, ku
rių intervencija Ruhro klau
simu mums yra taip svarbi.

Tiktai tuomet, kai mbs pa
darysime, kas yrą galima, kad 
užkrovus turtingomsioms kla
sėms tokią naštą, kokią jos ga
li pakelti, nedarant žalos kraš
to ūkini, tiktai tuomet mes su-
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gebėsime darbo masėms užsie
niuose aiškiai parodyti, kiek 
tikrai Vokietija įstengia mo
kėti. Ir jeigu ,tuomet ponai 
Poincarė ir Ko. dar vis reika
laus daugiaus, negu Vokietija 
gali mokėti (kad jie taip elgsis, 
nėra abejonė^/, tai visų šalių 
proletarai, nėr ir tie, kurie šian-

Busi ja. Ir taip pat ne pasyvus 
laukimas, kad koks .nors neti
kėtas laimikis išgelbės mus iš
musų vargo.

(Iš Bėdino “Vorvvaerls”.)

“Aušros” sukaktuvės 
Kaune

o ' I

(111. 4 d. 1923).
Universitete. 14 v. didžioji 

salė ir koridorius pilni, kiti 
nepritilpdami grįžta atgal. As
menų prisirinko apie 600. Už 
stalo sėdi Aušrininkai: D-ras 
J. Šliupas, M. Jankus, Pr. Ma
šiotas,.. A. Kriščiukaitis, Mairo
nis, A. Dambrauskas, kun. Ge- 
diminas-Biržanskis. Pirminin
kauja rektorius prof. J. Šim
kus. M. Biržiška jier 50 minu
čių daro turiningą pranešimą 
apie “Aušros” įtaką ir svarbes
niuosius jos darbuotojus. To
liau kan. J. Tumas daro gan 
vaizdingą sugretinimą d-ro J. 
Basanavičiaus ir d-ro V. Ku
dirkos.

Paskiau eina pasveikinimai 
ir “Aušrininkų” prakalbos.. 
Ūpas pakeltas.

Karo Muzėjuj. 16 v. susirin
kus kokiems 3,000 žmonių 
kapitonas Rusodkas pasakoja 
musų tautos atgimimo istoriją. 
Po jo eina aušrininkų prakal
bos —- M. Jankaus, Šliūpienės, 
Aglės, Maironio, J. šliupo. Il
giau už kitus karšiai ir turi
ningai kalbėjo d-ras J. šliupas, 
išrūdydamas “Aušros” pasek
mes ir musų per 40 metų pa
darytas klaidas.

Toliau kap. P. Rusecko bu
vo pranešti gauti telegrafu 
“aušrininkams” pasveikinimai 
iš Šiaulių apskrities savivaldy
bės, iš Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Šiaulių Sky
riaus, iš Šiaulių “Varpo”, iš 
Paryžiaus nuo M. Yčo. Paskiau 
p. Žilvičius paaiškina, kad mu
sų muzikos kuriniai irgi gali
ma svarstyti logingomis išva
domis iš “Aušras” paskelbtų 
idėjų, šį kartą koncertas susi
dėjo iš grynai lietuviškų, kuri
nių: Sasnausko, Tallat Kelpšos, 
Žilevičiaus. — Publikos lipas 
pakeltas, matyt gauta gerų įs
pūdžių.

Aušros Gimnazija. Apie 17 v. 
buvo iškilmingai moksleivių 
pakbinta prie I gimnazijos 
rūmų nauja' iškaba — “Aušros 
Gimnazija”.

Vakariene. Lietuvių Klube 
dalyvaujant apie 100 žmonių 
vakare buvo iškelta “aušrinin
kams” vakarienė, kur pasida
linta atsiminimais ir viltimis.

Lietuvos Universitete garbes 
daktarai. Sąryšy su “Aušros” 
40 metų sukaktuvėmis, Medici
nos Fakulteto Taryba posėdy
je vasario 28 d. yra nutarusi 
suteikti medicinos daktaro ho- 
noris causa laipsnį Jonui Ba
sanavičiui ir Jonui šliupui.

(“Liet. Žinios”).

golaire, Novelty,

■O

■a#

Šilkiniai apsiaustai ir ploščiai

Iliustracijoj y r 
gražių modelių

Daugelis iš tų p oš$ų yra apsiuvinėti su fringe, kailiukais ir furten.
Nekurios yra si T „ " " . .

'"pamušu, kitos j ra gryno šilko pamušu.
Išparda\

MO'

■a, Jačcįuard Jasperettes. Kai kurie labai žvilgan- 
nNjšeigin.ėmy dresems.

NAUJUASIU STYLIŲ '
. ti
ir sportiškai pasiutų kautų.

TKIMINGAI IR T. T.

EITER STORESa TATl •
Beiznįante Pardavimai 
3500K

VII
Bolivia,
Overplaidsjj/ Ęnglish Tweeds, 
Poiret Tw|U, Chinchilla, Ve-®į 
lour, Dvi 
lama, Nert 
nes.

3uitų,ApsiaustųirPloščių
i NAUJI MĄTERIJOLAI:

Polaire, Novelty,

lwin, cnmcniiia, ve- 
i/hibi Materijolai, Ya-

iniai Vilnoniai Cre-

EROS.

lingette pamušu, kitos su Yoke pamušu ir pusšilkio

imas prasidės 8:30 vai. ryto — ateikite anksti. 
ERIMS, MERGINOMS EXTRA M

Yra čia įskaitoui.^ Figured baronet satinai, Crepe Faillcjs, Altyme 
Crepe, Susųue; 
čhj. spalvų vąKi

ranešimas!

Hųpmobile

s pigiat, negu kitur, ir mokam augs-

eletas. Pasirinkimui yra ilgos, gracijoziškos,

Gerbiamieji lietuviai ir musų rėmėjai. Turime 
už garbę pi 
nuo Gambi

anešti, kad mes gavome pilną agentūrą
1 Motor Kompanijos pardavinėti

yra pagarsėję savo gerumu visame 
• kožnam vienam galima lengviausiai 
;us meldžiame atsilankyti į musų krau
pią valandą, mes Tamstom išiaškinsi- 
udu galima įsigyti šitą puikų karą.

Kurie 
pasaulyje i 
įsigyti. Vi 
tuvę bile k( 
me, kokiu l

Taipp^t automobilių savininkai, jei turite 
daug varg6 su karu, žinokit, kad kas yra su 
battery, ne j battery yra automobilio širdis; ji ne
dirba ir jūsų karas sustoja gyventi. Taigi skubin
kit atvažiuoti pas mus, o mes jus išgelbėsime nuo 
vargo ir duosim dykrai patarimą, ba musų yra di
džiausia Lifetuviška batterių išdirbystė Amerikoj. 
Tąippat užlaikom dalis dėl visokių karų; parduo
dam tajens pigiat, negu kitur, ir mokam augš- 
čiausias kainas už senus arba “džionk” karus.

Musų valandos nuq 7 ryto iki 9 vakare pa
prastomis r šventomis dienomis.

BOLĮEKUS BROS. MOTOR SALES 00.
HŪPMOlįlLE CARS, AUTO SUPPLIES, 

TIRE & BATTERIES 
f|01244 So. Kedzie Avė. *

Tel.: Republic 3733

P. BARSKIS
4644 So. Paulina St;

Išsikraustymo 
Išpardavimas

Dabar jums laikas pirkti

rakandai, kada nu

mažintos kainos.

Seklyčios setai pirmiau buvo 

$105, dabar............... ....  $85
Kurie buvo $165, dabar $145 
Player Pianai buVp $650, da
bar $450 
Kuris buvo $475, dabar $275 
Dining rūmo setai buvo $125, 

dabar...................$90
Kuris buvo-$75, dabar .... $45 
Pečiai anglims ir gazinis kartu 
.buvo $120, dabar .... $60
Combination balto enamal gasi- 
nis ir anglinis buvo $150, dabar

L............$1 -j 5 
Didelį gasinį balto enamal, buvo 
$105,'dabar...................... JĮgg
Mažesnis pečius, buvo $35, da

bar tiktai   ...........$25
Mažų vaikų vežimukai buvo $45, 
dabar $35
Kurie buvo $25, dabar tik $8 
Kimball Victrolas buvo $150, 
dabar tiktai ..... $85
Linerphone Victrolas buvo $75,

dabar..... ... ..........$45
Columbia Victrolas buvo $125,

dabar....... ....... $90
Su visokiais lietuviškai rekordais 
Karpetos, kur buvo $90, dabar 
«ktai ............................ 55Q
Kurios buvo $75, dabar .... $50 
Klijonkinės karpetos, kurios bu

vo $18 dabaw-*-— v* $18 
/ *

Congolenum karpuos buvo $17, 

dabar ........  $12
Kamodos buvo $105 dabar $85 
Kamodos buvo $95 dabar

Kamodos buvo $85 dabar

Kapiodos buvo $35 dabar

Kamodos buvb $20 dabar

$75
$65 
$25 
$16

Misinginės lovos buvo $45 dabar

tiktai............ ....................525
b

Misinginės lov< (vo $32 dabar

w.... ...$18
, kur buvo

... $25
Geležinės storos lovos, kur buvo

$12, dabar tiktai .......... ■ $9

Geležinė sto 
$39, dabar ...

Prieg to daug kitų reikalingų 
daikttbdel gyvenimo. 

\ )

IMPERFECT IN ORIGINAl



NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvių Rateliuose
Scrtloped U»i

Dainuos cicerieči

to Šerio
North West Šitie

DIDELIS BANKAS

The Fashion Cloak Shop

3401 So. Halsted St

aivos visiškai

MINA 50c

pas dpKe^pnbs.

Nevartoki!

TRYS DIENOS LAIKĄI

SVEIKATA

Panedėlyj;

kamb. 1202. Kampas Štate gat<

Ofiso Telefonas 
Central 4104

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

CHICAGO. ILL.

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound pagelbėjo 

''jai ir ji pradėjo valgyt, 
miegot ir šiaip geriaus jau

Privatinių 
Ligų

BESIARTINANTIS PAVASARIS 
PRIKELIA MINTĮ VAKACIJįP

Mes mokam gerai nupirk 
ti ir gerai parduoti.

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

Ar jus turite kiek pasidėję pini
gų, kad galėtumėt išvažiuoti iš 
miesto laike didelių karščių ir 
kad pasigėrėjus laukų vėsumu? 
Jei pe

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

niekuomet be jo 
Mrs. M. Ohlen, 3640 S.

Pinkham’s' Vegetable Com- 
šita moteris kalba iš

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

PINIGU SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po riet, išskiriant, Suba- 
tomia nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakarų.

pradėkite tuojau, da- 
Sutaupykit keletu dolerių 

kiekvienų išmokėjimo algų dienų 
ir iki Liepos mėnesio jus turėsi
te užtektinai pinigų, kad susidė
jus savo lagaminų ir išvažiavus 
vakacijų.
Jus galit pradėti savo taupymų 
šioje bankoje su vienu doleriu.

CALUMET BAKING COMPANY
HAMMOND, INDIANA. \

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

Užsisakykite nuo savo groserrpn 
ko. Nesakykit “duona” — sa
kykit “KLEEN-MAID”.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

ąi4 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

SU VARGU GALĖJO 
DIRBTI SAVO DARBA

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, kkių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuimą kataraktą, atitai- 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri-» 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

Draugijų Sąryšis balandžio 8 d 
rengia vakarėlį.

[ ŲS gal 1)U1 *r nemanėt apie 
J tai, kad yra daugybė bu
dy vartojimui KLEEN-MAID 
prirengiant jūsų valgius. Nieko 
jus negalite nupirkti gersnio, 
kad pagaminus gardžius valgius, 
kaip ši duona.
Mes turime prirengę iliustruotų 
valgių gaminmo knygutę, ku
rioje yra keturiasdešimta naujų 
būdų nurodyta, kaip sutaisyti 
valgiams KLEEN-MAID. Mie
lai prisiusime ir jums vienų ko
pijų.
Ir kuomet jus perkate duonų, 
žiūrėkite, kad butų maža Dutęh 
mergaitė ir vėjinis malūnas ant 
vynioklio. Tuomet jus žinosite, 
kad jus gaunate geriausią dųo-

K>uKnow

odBread

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

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

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

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

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 ąpetitą; )
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą. )

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptitfcose arba prie

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

Jeigu jus turite 
nenusiminkite. • 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, UI.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmoni* 
liko išgydyti, tai geriausia vi*ta 
ligonių atsilankymui.

JEIGU JUS SERGATE 
eĮpiliy ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 
- > gydote ne tą ligą.

PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PAGY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phonę Yards 1119 

_______ _______Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

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

sisakyman.

Nors ruoša “Bailaus Dakta
ro” pastatymui užimą birutie- 
čiams beveik kiekvieną vakarą 
bet karts nuo karto jie pa
deda parengti programą ir ki
tiems.

Ryto vakare jie važiuoja pa
linksminti cieenieaius. įKąrtu 

su choru važiuoja ir jųjų trys 
solistės—vM. Rakauskaitė, No
ra Gugienė ir Jule širvai tė.

Koncertą rengia vietinis Pa
šalpos kliubas, kur “Birutė” ir 
išpklys programų.—D. M.

• Nesikankykite savęs skąus- 
a mals, Reumatizmu, Sausgėlą,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
M — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvfbę
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

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

KnyRa: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, aagalais gydytiea, 
kaina 50 centą.

■ Justin Kulis
I 3259 $o. Hąhted St. Chicago, III.

Duris " Hardware
Langus Malevą
Frėmus 5 Namams popierą
Skrynus - Stogų materijolą

’žius, Plieninius garadžius. Porčiams materijolą

/I5OUGLAS PRODUCTS CO., 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted, Chicago, III

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) ' ■ 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS

Serganti'"žmonės yra užpraiomj 
pasitarti su Dr. Rosb.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško !\
Nervingumo fei
Kraujo 
šlapumo O x " $

Lentas
Grindims^ materijolą 
Šalinės
Lubas

Medinius gar

DR. H. A. BROAD ^Armitage 3209 

VIDŲRMIESČIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą

Boulvd. 8674

J.L. Grušo Orkestrą
3147 S. Halsted St.

Chicago. III. i

ForTopping and Rreading

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

HaffleS
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik\kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visVkat 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražią žvilgančią plauką, naudokit liūties, j
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 cėntus prisiunčiamo 

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

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

Budavokit, perdirbkit arba taisykit, dabar, 
tuojaus! Nelaukite kol kairios 

pakils augščiau!
Jeifiru jųa reikalaujate vienom lentos arba viso vagono lentų, langu, arba viso 
džio materijolo visam namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini- 
gų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. Musų 
dirbtuve yra atdara apžiūrėjimui. Pasiraatykite eu mumis pirmiau negu pirkaite 
sekamą materijolą namams. Atsišaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų lis to

U/IN&fnT/lH/IML1''

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH

HAMBURCAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visoks pro- 
mępadinės lubos tik 3 kle
jos pasąžieriams naudotis. 
Ląivai: “Mount Clay”, 
“Hansą”, “Bayern”, Moupt 
Cąrroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos.

Nauji laivai trinu šriu- 
bais “Resolute”, “Relian-

- ce” ir “AJbert Ballin” veža / 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, Iii.
arba įgaliotieji agenai.

M
- “Aš buvau silpna ir 
jkia nervuota, kad aš 
‘ su vargu galėjau 

savo darbą dirbti. 
Visuomet jaučiaus 

^pailsusi ir apkvai
tusi, negalėjau mie
goti ir neturėjau 
apetito. Ilgus me
tus bandžiau viso
kius vaistus, bet 
jie man nepagel
bėjo. Po to man 
teko perskaityti 

___ „___ ________laikraščiuose apie 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound ir kaip jis pagelbėjo kitoms 
moterims ir aš pamėginau jį. Aš pra
dėjau geriau valgyti ir miegoti ir 
skaitau jj stebuklingu. Aš patariu jj 

savo draugėms 
nebusiu “ 
Marshfield Avė., Chicago, Illinois.

šitokie laiškai kaip šitas paliudija 
Lydia K"r\." ‘ "
poundo- vertę.
tikros širdies. Ji, kaip mokėdama’ ap« 
rašo savo stovj, pirmutinius simpto
mus, kurie labiausia jai įkyrėjo ir pa
skui tų simptomų pranykimą. Tai yra 
Širdingos pądėfcųs išreiškimas.

Mažne per penkiasdešimt metų Ly
dia E. Pinkham’s Vegclable Com
pound buvo taip garbinamas moterų.

Pranešimas
jSIfcs. Plačiai pagarsė- 

jęs 20 .metų pra- 
ktikos fotografi- 

W s^as Voit^cevi-
x J čius pagrįžo iš 

iVIII Lietuvos ir savo 
?/ name 636 W. 18 

SU Chicago, Ilk 
y;::/'-/- . ( PHotO

Studio pagal nau- 
jausios mados.

7 *■ ■"" ’ r r -

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET z —

Tel. Kedzie 8902

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake * t

Auksinių, deimantinių, muzikai i akų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos pandos. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų. Į

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkua instru
mentus. Už darbą gvarantuojama. 1

Parduodam revolverius ir kulkas tięms, kurie išvažiuoja I į 
Lietuvą arba ant ūkės. į

Ųžkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti. 1
STEPONAS P. KAZLAWSKI, į

4632 So. Ahland Avė., Chicago, Iii!
Tel.: Boulevard 7309. ’

Vietinės draugijos yra susi- 
organizavusiosŲ į Draugijų Są
ryšį <lol palaikymo knygyno ir 
salės. Kadangi draugijų nėra 
didelis skaitlius, tai kiekvienos 
draugijos aktyviškas prisidėji
mas finansiškam palaikymui 
knygyno buvo būtinai reikalin
gas. Kada bolševizmo liga 
buvo užėjusi, tai kaikurie žmo
nės labai buvo susirgę, net 
pradėję buvo agituoti prieš tą 
įstaigą, kurią pirma patys bu- 
davojo. . Tos ligos mikrobais 
užsikrėtęs Bubsiuvių Unijos 
Skyrius ir išstojo iš Sąryšio. 
Nekurietms bolševizmo ligo
niams, matomai, norisi, kad tas 
knygynas pakriktų. 
. ..... - .......... I

(Seka ant 6-to pusi.)

Reumatizmas Sausgele

SEVERAIS

foui buitie ta | 
GoodUiead h

SEVERUS GYDUOLES UŽlAlKO 
SE1MYN05 SVEIKATĄ.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAM RAPIOS, IOWA
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Lietuviu Rateliuose.

kuris

Našlaičiu reikalu

■ Isitėmykit Korporacijos Vardą ir Krautuvių Adresus

PLIENINĖS AR MEDINES 
VAIKAMS LOVELĖS

<?

Pavasaris Atėjo
TAMISTŲ kūdikiai reikalauja tyro oro ir moti

nos nuvargę rankos benešiojant kūdikį nori pa
silsėti. Lietuvių Korporacijos Rakandų Krautuvėse 

Tamstos rasite didžiausį skaitlių moderniškų įran
kių dėl auklėjimo kūdikių už prieinamiausias kainas 
Kviečiame kiekvieną motiną, kuri auklėja kūdikius 
atsilankyti į musų krautuves—užtikriname geriau
sią užganėdijimą.

Krautuves atdaros vakarais iki 9 valandai

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Reikia priminti, kad sąryšis 
rengia vakarėlį sekmadienį, ba
landžio 8 d., knygyno salėje. 
Visas pelnas skiriamas palaiky
mui knygyno.—Vit.

siusti komiteto -iždininko var
du: N. Krukonis Elta Commer- 
ce, 3251 So. Halsted St.

D. Šleževičienės ir Vencienės 
pagerbimui yra rengiamas po- 
kilis Great Northern Holely. 
(Crystal rooin). Tikietai gali
ma gauti pas S. Valančių Uni- 
vcrsal banke. .— S. Z—pis.

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI APSIVEDIMUI

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI 
Desėtkai skirtingų madų ir 
spalvų, padaryti per gar
siąją Lloytl vežimėlių dlr- 
byklą.. Labai smulkiai nu
pinti, turinti dailiausią iš- 
vaizą, kurių 
$30.00, musų 
se 
po

I kaina yra 
j krautuvė-

S 18.75
Didelis skabius įvairiausių rūšių 
negirdėtą žemą kainą.

Plienėnės Lovelės po $9.50 ir 
augščiau.
Medinės Lovelės po $7.50 ir 
augščiau

AUGŠTI KRĖSLAI
II $7.50 vertės, turinti labai tvirtą B subudavojimą, nubaigti dviejo- I se spalvose (baltai ir mėlynai H ar žaliai. Parduodam veik už 
■ pusę kainos $4.50

VAIKAMS LOPŠIAI

uz

Turinti automatišką mašineri
ją, kuris su vienu užsukimu 
supasi per “ ištisą valandą, 
[vairiuose baigimuose, su atda
rais šonais C "f O
po 9IC.0U

. tnon oo c M 1 . c. ^Urniture. Kuęs.StoMes.Plonos.i 1930-32 S. Halsted St. Phonographs. ftnnts.Hardware. 4177-79 Archer Avė.
l9U PUAC. and CewnlI Goods CORNER RICKMOND SZ M

J.*A. Nakrošis, Gen. Vedėjas
M. Kežas, Vedėjas Brighton krautuvės. !

Lietuviams Piliečiams
Širdingai'/clėkojų visiems savo draugams lietui 

viams piliečiams už jų didelę paramą išrinkime Tei
sėjo Wm. E. Deverio dabartiniu Chicagos Miesto 
Majoru.

Taipgi šiuomi noriu padėkoti visiems savo drau- 
gams-lietuviams piliečiams 12-to Wardo kuriame 
priguli ir Brightonparkiečiai, už jųjų stiprią para
mą duotą rinkimuose mano draugui Aldermonui 
Wm. J. Gormley.

Su gilia pagarba, :
DR. S. A. BRENZA

Iš Town of Lake kolonijos
Draugijų Musiveiiijimas pliv- 

nuoja statytas nuosavą svetainę.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, balandžio 8, 1 vai. 
po pietų Mark White Sųuare svet. 29 
ir So. Halsted gat. Visi nai*kn-rės 
malonėkite susirinkti, nes yra oMfr 
reikhlų apsvarstymui, bus rinkimas 
darbininkų baliui, kuris bus balandžio 
22, Mildos svet., 3142 So. Halsted 
gat. Taipgi neatsilankiusieji nariai- 
rės j balių turės užsimokėti už tikie- 
tą, taip yra nutarta. — Raštininkas.

Bridgeport. — Ilinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks balandžio 7 diena, H v. val|are 
paprastoje svetainėje, 3301 S. IVIoi'- 
gan g;atve. Visi kliubiečiai malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

— A. J. Lazauskas, rašt.

Kenosha, Wis. —• Amerikos Lietu
vių Politikos kliubas laikys savo ber- 
t aminį susirinkimą balandžio 13 d., 
7:30 vai. vak., parapijos svetainėje. 
Yra labai svarbių reikalų tat visi na- 
riftT malonėkite atvykti.

— Vladas Chekas, rašt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PA JIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio ne jaunesnio kaip 35^ me
tų ir ne senesnio kaip 45 metų, aš esu 
35 metų ir našlė be vaikų ir turiu sa
vo rakandus ir esu ne prastos išvaiz
dos. Paveikslų nepageidauju, meldžiu 
atsilankyti ypatiškai.

ELIZABETH WARNER, 
1359 N. Paulina St., Chicago, UI

suminkštins akmenines šir- 
ir ištrauks džiaugsmo aša-

Balandžio 2 d. J. Lctukienča 
svetainėje, 4523 S. Wood St., 
įvyko lietuviškų organizanijų 
susirinkimas. Pirmininkui L. 
Geležiniui susirinkimą atida
rius, raštininkas perskaitė pro
tokolą pereito susirinkimo.

S u si ri nik ima s buvo ndskait- 
1 i ngas. Vakare
misija raporto j išduoti negalė
jo, nes ne vi$pjos nariai tebu
vo atsilankę.

Brighton Park. — Sekmadienį ba
landžio 8 d. “Ateities Žiedo” vaikų 
draugijėlė stato scenoje keturių veiks
imi vaizdelį. “Marcelę” ir vieno veik
smo komediją “Žioplių Jonas”. Vaidi
nimas įvyks McKinlcy Park svet., 3 v. 
po pietų. Tikimės, kad visuomenė 
parems vaikus ir skūitlingai atsilan
kys j jų parengimų .

— A. Z. V. I). Renginio Komitetas.
rengimo ko-

JUOZAPAS VISKONTAS, esu ap
skustas per savo moterį; tad kurie 
pažįstate mane ir žinote mano gyve- 
nima iv umete bvit-i Ii vicl i r»in-
kais, meldžiu man pranešti laišku.

JUOZAPAS VISKONTAS, 
4214 Milwaukee Avė., Chicago, 111.

Tel. Colosce 0012
Apie 12 vai. dieną arba vakare 9 vai.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO vie- 

nam, Bile kokioj <lalyj mies
to.

Kun. Bimba jau Chicagoje
Pasklydo gandas, kad laisva

manių vakare, sekmadienį, ba
landžio 8 d., Meldažio svet. 
kun. Bimba laikys misijas. 
Kaikurie kalba, kad jis dar 
Lietuvoj, ir lietuviška valdžia 
jo neišleisianti. Dabar teko 
sužiniti, kad jis jau Chicagoje. 
Jis rengiasi prie pamokslo, ku
ris 
dis 
ras.

Jaunuolių Orkestras specia
liai rengiasi prie programo. Dg. 
J. Čepaitis, tenoras, dainuos ita
liškas ir lietuviškas dainas. 
Lietuvių kvartetas, kuriame 
dalyvauja: J. Čepaitis, V. Asci
te, J. Jankus ir Dilius, dai
nuos, tam vakarui tinkančias 
dainas. Bus ir daugiau dainin- 
kų, bet kitus laiko slaptybėje. 
Nėra žmogaus# kuriam nepati
ktų šis vakaras. Jei jis nemyli 
dainų, — jis girdės muziką;

džiaugtis kun. Bimba, 
daug galingesnis už kun. Moc
kų. Jis pasakys, delko yra 
paleistas Lietuvos Seimas, 
kaip atvaduoti Vilnių, uaka- 
riati Varšavą ir 11. Sako, kad 
busianti Šventoji Naktis Kardo 
parapijoj. Bus įleidžiama ir 
kitokių pažvalgų žmonės. Jie 
kviečia visus, o aš patariu per
sitikrinti. —' Samsonas.

Mes aukavome tuksiančius, 
pirkome ginklus, kad tik Lie
tuva butų neprigulminga ir 
laisva. Bet dabar prieš akis 
stovi vargingas našlaičių liki
mas?

Tamsta, kad yra 
Kikstančiai našlaičių Lietuvo, 
išmėtytų po kaimus ir mieste
lius, kurie neturi tėvo nei mo
tinėlės. Nėra kam jų papenėti, 
ąprengti ar paguosti.

įe reikalingi musų pagelbės, 
pinigi^kos pagalbos. Mes auka
vome \doleriais ir šimtinėmis, 
kad Ii padarius Lietuvą ne
priklausoma. O Lietuvos' pilie
čiai, gavę iš musų amerikiečių 
pagalbą, paliko' savo mažučius, 
kovoje paguldė savo galvas 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
palikdami savo 
rais našlaičiais 
liais. šiandien 
yra ištiesti savo 
ti linksmą veidą, 
mažyčių ašaras.

Kadangi pilietės D. Šleževi
čienė ir V. Vencienč važinėja
si po Ameriką aiškindamos na
šlaičių likimą, tai musų prie
dermė yra kaip pavienių taip ir 
draugijų, prisidėti su pinigiška 
pagelba.

Chicagoje yra susitveręs Ben
dras Našlaičiams šelpti komi
tetas. Aukas malonėkite pri-

mažyčius tik- 
ir pastumde- 

inusų užduotis 
ranką, parody- 

nuškiostyti

KATRYNA RAŽIENĖ 
(Urbuniukė)

Persiskyrė iš šio pasaulio ba
landžio 6 dieną 1923 metų, 4:35 
iš ryto, sulaukus 41 metų, paėjo 
iš Kauno R., Šiaulių aps., Šau
koto miestelio, paliko nuliudime 
5 vaikus, Antanina 18 metų, Jo
ną 16 metų, Stanislovą 14 me
tų, Juzefą 11 motų, Petruką 7 
metų. Laidotuvės atsibus ba
landžio 9 dieną, 8:30 iš ryto į 
Šv. Jurgio par. bažnyčią, iš ten į . 
Šv. Kazimiero kapines. Pašar
vota po 841 W. 34 Place. Visi 
giminės ir pažįstami ir draugai 
kviečiami dalyvauti šiose laido-, 
tuvėse, ir atiduoti paskutinį pa- 
tamaviipą.

Nuliūdę,

Vaikai, brolis, sesuo ir giminės.

Besikalbant kilo klausimas, 
kati šiai kolonijai reikalinga į- 
sigyti nuosavą svetainę. Gyve
nimai! tą sumanymą įvykinti 
nebūtį sunku, jeigu tik bus su
tartinai dirbama. Tat arti
miausioje ateityje nutarta 
draugijų., atstovai šaukti atvi
rukais ir per laikraštį. Susi
rinkimui ta propozicija bus pa
tiekta apsvarstymui. Kad ko
kios, tai ir musų kolonija ne
apsileis ir pradės 
svetainę.

L. S. S. 174 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 8 d., 10 vai. ryto, 
3950 So. Rockwell St. V. Jasmanto 
name ant pirmo aukšto. Visi draugai 
privalote atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi bus dalina
mos knygos, kurias Sąjunga prisiuntė 
nariams. Knygos randasi pas orga
nizatorių. Nauji nariai, norinti įstoti 
kuopon nesivėluokite.

— Organizatorius.

Iškilmingas pokilis, pagerbimui p. 
D. šleževiečienės ir p. V. Venc’enės, 
įvyks nedėlioję, balandžio (April) 8, 
Great Northern viešbuty, 6:30 vai. va
kare su programų ir šokiais. Norin
tieji dalyvauti prašome rezervuoti bi
lietus ne vėliau pėtnyčios, april 6, pas 
S. Valančių, Universal State Banke, 
Phone Boulevard 0700.
Rengia Ch.L.N.Š. Bendras Komitetas.

sau
Pr. Puteikis.

CICEROJE LAUKIAMA 
PAPRASTO VAKARO.

Dainuos Birutė su visomis 
žvaigždėmis.

,NE-

savo

Balandžio 3 d. Lietuvių Pa
šalpos kliubas laikė mėnesinį 
susirinkimą L. Liuosybės sve
tainėje. Liko užgirtas projek
tas vienytis kliubams bei drau
gijomis daiktan. Išrinkta nau
jas pirmininkas, o taipgi ryto 
įvykstančiam koncertui reika
lingi darbininkai.

Kliubo koncertu ciceriečia 
labai įkiomauja. Ir nebereikalcš 
Čia pirmu kartu dainuos “Ma
riute”, “Norą” ir 
to, p. Kvedarui 
dainuos “Birute”.

Širvai te. Be 
vadovaujant

ryto Liuo-Koncertas įvyks 
sybes svetainėje.

—Kliubo korespond.

RENGIAMA MITINGAS DRG. 
Ų. MARTOVO ATMINČIAI.

Lietuviai socialistai kviečiami 
prisidėti.

Socialdemokratų grupė kvie
čia darbininkiškas organizaci
jas konferencijon dėl surengi
mo nesenai mirusio drg. .L. 
Martovo atminčiai mitingo. 
Konferencija įvyks šiandien, 
5 vai. vak., Forvvard ofise, 
1128 Blue Island Avė.

Sekretoriai gali atstovauti 
savo organizacijoms.

— S. d. grupės komitetas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

North Side. — Ateities Žiedo Vai
tų Draugijėles dainavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p< iki 4 
v. po p. Kriaučių Unijos svet., J 1564 
M. Robey St. Be to yra mokinama 
ietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rie norite, kad jūsų vaikuČili butų 
ęražiai pamokinami dailės ir lietuvių 
talbos, leiskite j tą mokyklėlę.'Smui- 
co lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
C Gaubis, choro vedėjas.

— Komitetas.

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

Chicagos Liet. Draug. S’av. Paš. mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio 8 
d., 2 vai. po pietų, lenkų svetainėje, 
1315 N. Ashland Avė. Visi nariai 

| malonėkite atsilankyti; yra svarbių 
reikalų. — Sekr. A. Lungevič,

Dr-stės Palaimintos Lietuvos, mėne
sinis susirinkimas jvyks sekmadienį 
balandžio 8 d., 1 vai.- po pietų, papra
stoje svetainėj. Norintiems įstoti j 
musų draugystę dabar gera proga, 
nes įstojimas laikinai atpigintas.

— Raštininkas....

North Side. — L< S. S. 81 kp. mėn. 
susirinkimas įvyks bal. 7 d., 8 v. v., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai prašomi pribūti laiku ir 
atsiimti jiems priklausančias knygas.

— J . Lapaitis, Sekr.

Svarbus pranešimas. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 75 kuopa 
šiuo praneša turintiems išlaimėjimo 
tikietų balandžio 8 dienai, kad dėl kai- 
kurių priežasčių išlaimėjimas liko 
atidėtas neaprubežiuotam laikui. Ger
biamieji, tėmykite “Naujienas”, 
jose bus paskelbta diena ir vieta

— V. F. Andrulis, rašt.

liko

nes

Roseland. — Auksinės Žvaigždės P. 
ir P. Kliubas rengia balių balandžio 8 
d., 8 vai. vak. K. Strumilo svetainėje. 
Gros 1. Ivanausko orkestras, 

e ---- Komitetas,

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinis Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą balandžio 8 d., John 
Engels svetainėje, 3720 W.. Harrison 
St. 1 vai. po piet. Nariai malonėsite 
visi pribūti laiku.

r— Marijona Medalinskas, rašt.

North Sides Dfaugijų 'Sąryšis ren
gia vakarėli atvelykyj, balandžio 8 d., 
7 v. v., Viešo Knygyno svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi prašomi atsilan
kyti. Pelnas skiriamas palaikymui 
Viešo Knygyno. Bus gera muzika.

— Komitetas.

Cicero Lietuvių Kooperacijos valgo
mųjų daiktų bendrovės visuotinas šė- 
rininkų bertaininis susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, balandžio 9 d., 
7:30 vai. vak. Liuosybės svetainėj, 14 
St. ir 49 Court. Viši šėrinirikai susi
rinkit laiku, nes turėsim daug svar
bių reikalų.

— Nut. rast. V. Strumilla.

Laisvamanių Vakaras, kufiame\da
lyvaus, kun. Bimba jvyks septinta&ę- 
nį, balandžio 8 d., Meldažio svet., 2244 
W. 23rd Place. Visas vakaras pa-, 
įvestas linksmybei: dainoms, muzikai, 
šokiams ir susipažinimui. Ten kiek
vienas suras savo draugus ir drauges. 
Pradžia 7:30 vai. vak. ‘

— Komitetas.

S. L. A. 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą balandžio 8 d., 2 vah po 
pietų, K. ---- 1X1 *“ *“ —
3059 W. 38th gatvės, 
tės susirinkti skaitlingai, 
daug reikalų

— J. A. Povilaitis, rašt.

Kukuraitienės svetainėj, 
Nariai teiksi - 

nes yra

Cicero Lietuvių Tarybos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Mildos svetainėj, 
antradienį, balandžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare. Meldžiam gerb. atstovų ne- 
sivėluoti, nes yra daug labai svarbių 
reikalų išsprendimui. — Valdyba.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas jvyks šeštadienį, 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vakare Auš
ros kambariuose po No. 10900 Mi- 
chigan Avė., antro? lubos, kambarys 7. 
Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
ateikite j susirinkimą. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Pas. Kliubas 
rengia šaunų koncertą ir balių sekma
dienio vakare, t. y. ryto. Vakaras 
įvyks Lietuvių Liuosybės svet., 14 st. 
ir 49 et. Programą išpildys Chicagos 
žvaigždės — M. Rakauskaitė, N. Gu- 
gienė ir J. širvaitė, o taipgi “Birutės” 
choras. — Kliubo koresp.

Melrose Park. — Draugyste Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos sumažino įstojimo 
mokesnį iki 1 dolerio tiems, kurie nė
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki 
balandžio 15 d. Norintieji draugi jon 
įstoti atvykite balandžio 15 d., 1 vai. 
po pietų J N. Vąičiulio svet., 23 av. ir 
Lake st. — Rašt. V. Kaspariunas.

NITTA MITCHIELL

JEI KAS pažįsta Vincentą Gericką, 
gyvenusį Ęumford ar Rockford, 111., 
bet apie kuri jo gimines neturi žinių 
jau nuo 1912 metų, prašau pranešti 
“Naujienų” Redakcijai.
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SIŪLYMAI KAMBARIO

Jieškau merginos, kuri save vadina 
Nitta Mechiell, ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 mėnesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. (Doctor office). Ji ap
leido Chicagą pabaigoj Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit, 

 

Mich. Apleido Deitrotą pradžioje va
sario (Feb.) 1923, ir nieąs nežino kur 
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: papasakodavo anie žmogaus 
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas nevo ir užžavėdavo, užkal
bėdavo jas. . 
augščio, sveria 140 sva 
nos, tamsių akių, smulkių dantų, 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun ir Rožė Bernėtaitė. ? 

 

Netta Mechiell jieško/jo per laikrašt 
“Keleivį” No. 43, SeptTmėn. 1922, de 
apsivedimo vyro, ale j ne biedno, biz
nieriaus arba profesijpnalo. 21 
note kur ji randasi, 
nešti, už pranešimą

P. Uvick, advokatas, 1618 Ford Bldg. 
Detroit, Mich.

Ji yra 5 pėdų ir 4 coliu 
pailgos bur- 

Su

Taipgi • 1 y i •

Kas ži- 
alonėkite pra

auš dovaną. J.

PAJIEŠKAU savd susiedų: Petro
nės šinvasikės, Motie, aus Vitorto, Pra- 

Visi Žv ngių parapijos, 
. Prašau ats;šaukti.

DOMICĖLĖ MOCKAITĖ 
3237 N. Na 

Chicagn

nes Geca.
Lapkasių kaimo.

gi e Avė. 
, 111.

šbrolj Pranciškų 
Šilalių parapijos,

P A JIEŠKAU pu 
Naujoką, paeina iš 
žansino kaimo, Tauragės apskr., ir 
švogerkos, Uršulės Jakaitės, po vyru 
nežinoma. Paeina 
Šilalių parapijos, Ta 
riu svarbų reikalą, 
šaukti, ar kas žinote praneškite.

KAZIMIERAS IJ<LŠČAUSKIS, 
4348 So. Wood St

iš Deblių kaimo, 
jragės apskr. Tu- 
Malonėkite atsi-

Chicago, III

JIEŠKAU 
lės Norkaitėę,
1
nų Vaičiaus. Pirmi.

savo pusseserės Izabe- 
po vyru Petkienė, ji 

paeina iš Trimėsėdžiu kaimo, Nevarė- 
aus jie gyveno 

Waterbury, Conn., dabar nežinau kur 
randasi. Meldžiu atsišaukti, arba ki
ti kas žino atrašyti. Frank Norkus, 
218 W. 110 St., Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partenerip mokančio ap

tiekęs biznį, norintį susidėti su geru 
žmogumi ir turintį savo namą, 
kus kampas dėl to bizpio. 
rintį randavoti Storą. 
Taipgi kambariai prie Storo, 
rendavoti arba eiti į partnerius su sa
vininku, atsišaukite yi 
pašaukite ant telefono

Lafayette 12'
JOHN D. DOVK 
3000 Pershing I 

Chicago, III

Pui- 
Arba no- 

Pigi renda. 
Norinti

atiškai

71 
įlKA, 
foad,

arba

REIKALAUJU pusininko vyro arba 
moteries, prie grosernės ir pieninės 
biznio. Kapitalo dau# nereikia. 
Renda $20. Lvsas ant pilno laiko. 
Gerą progą pailsusiam dirbti ir pasi
daryti pinigų.

MARY M. BRUNZA 
1413 So. 49th Ct., Cicero; III.

APSIVEDIMAI.
P A J IEŠKO merginos) ar naš

les ant apsivedimo, skirtu
mo tikėjimo, nuo 35 iki 45 
metų senumo. Aš esu 'laikinas 
38 metų, turiu gerą į darbą. 
Merginos ar našles tupi būti 
antros klesos ar trečios Įklesos, 
jo pirmos klesbs mergi) 
sugyvena gerai. Vieną | 
šlubas, o antrą dieną dh

Box No. 226 Naujten 
1739 So. Halsted S

ia ne- 
dieną 
orsas.

Atsišaukite į
Naujienas, Box 227.

---------------------- j-------------------  
įPlAJIEšKAU kambario dėl 

vieno vaikino 18-tos apielinkes, 
pas laisvus žmones. Geistina 
kad ir valgyti pagamintų. Ku
rie turite meldžiu pranešti po 
šiuo atnešu: 1735 S. Halsted 
Street, J. C.

RENDAI kambOris vienam 
ar dviem vaikinam, su valgiu 
ar be valgio. Kainbaris su vi
sais parankamais. 4800 South 
Seeley Avė. Antros lubos iš 
užpakalio.*

RENDAI kambaris dėl augusios 
merginos arba moters. Ruimą duo
siu U> dyką, i^es norėčiau turėti drau
gę namuose. ;’Oai yra kuriai nereika
lingas ruimai^ galit kreiptis. Klaus
kit moters ant antrų lubų.

’ Tel. Republic 48'<6
RENDAI ruimas dėl 2-jų 

ar dėl vieno vaikino. Kamba
ris švariai 'užlaikomas ir ne
brangi kaina. Pirmos lubos iš

819 W. 34 th P L

RENUMIN kambarys vienam 
ar dviem vaikinam, garu šil
domas^ elektros šviesa, mau
dynė. 3 augštas.

F. BOLIS,
733 W. 18th St

■m

(VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

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

ĮIEŠKO DARBO
NORIU dirbti lietuviškoj įstaigoj, 

arba biznyje. Galiu puikiai kalbėti 
su žmonėmis. Kalbu vokiškai, daniš
kai, rusiškai, lenkiškai ir latviškai. 
Kas gali panaudoti tokią ypatą, rašy
kite paduodant darbo sąlygas, Naujie
nose, 1739 So. Halsted St. No. 226.

REIKIA DARBININKU '
MOTE

Reikia -
MOTORŲ

Lengvam dirbtuvės darbui.
Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite:
CHICAGO CURLED HAIR CO.

2301 So. Paulina St. .

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į rųšis popierų at
karpų.
Rocco Rizzo Paper Stock Co., 

612 W. Taylor St.

REIKIA moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui.

Kreipkitės
ROTHENBERG & SOMERMAN

223 W. South Water St.

MOTERŲ ir merginų į kia- 
navimo kambarį. Nuolat dar
bas, gera
BAKER

4856

mokestis.
FOOD PRODUCTS
COMPANY,
S. Halsted St.

REIKALINGA 4 merginų mokintis 
už norelis. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir turi turėti pradinį mokslą, 
kursas 2 metai. Ritimas, valgis, kny
gos ir priipokėjimas per nroklnimos 
laiką. K remkitės 

ST. KfcUL 
828 W. 35trFPl., Chicago, III

MOTERŲ dirbtuvės darbui. 
Turi būti stiprios. Ateikite pa
sirengusios darban, atsineškite 
kvartukus*

5801 So. State St.
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui, prie mažos šeimynos. Ne
reikia skalbti. Privatis kambarys ir 
vana. Gera vieta gerai ypatai.

1252 Columbia Avė.
2rd Apt.

Tel. Rogers Park 0849

Reikia - ‘ .
Operatorkų viena adata siu

vamų, spėka varomų mašinų. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite:
WESTERN GARMENT,
900 W. Van Buren St., 

7th iioor.

REIKIA moterų prie rinki
mo skudurų, įera mokestis. •

Kreipkitės:
MAX KAPLAN,

2106 So. State St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ________

REIKIA mašinų molderių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St. 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA —
Vaikinų lengvam dirbtuvės 

darbui.
AERMOTOR CO.,
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKALINGAS bartenderis, 
turi kalbėti gerai angliškai ir 
turėti gerą paliudijimą.

Kreipkitės: 
5210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Darbininkų

Įlirbti ant trekių

45c į valandų

Nuolat darbas

WESTERN ELECTRIC 
CO., INC.

OPERATORKŲ patyrusių 
prie spėka varomų mašinų. 
Nuolat darbas, $18 į savaitę 
pradžiai.

M. RUDOLPH & CO.,
1401 W. Jackson Blvd.,

ĘŲIKIA vyrų į..
Anglių jardą.

•\ Atsišaukite
WESTERN FUEL CO.

2623 *W. Adams St.

48th (Cicero) Avė. and 
. 24th St.

REIKIA 6 moterų ir 1 vy
ro sortavimui. Nūčiat darbas, 
mokama gera mokestis. Atei
kite pasirengę’ darban pane- 
dūlio rytą.

1IARRY DRAY,
1417 Blue Island Avė.

*_______ ___ . •'*
REIKALINGAS BUFERIS, 

kuris supranta savo darbą.
Kreipkitės:
3158 So. Union A ve.

REIKIA moterų indų plovė
jų, valandos nuo 9 iki 7 vai. 
vak. $14.<X> j savaitę.

VICTOR Y RĘSTA UR ANT, 
4048 So. Western Avė.

REIKIA molderių prie Kon
čiaus ir sųueezerių, nėra uni
jos, nuolat darbas, gera mo
kestis, netoli Chicagos, nerei; 
kia mokėti važinėjimosi, pasi- 
matykit su Boss, 611 W. Ma- 
dison St.

DARBININKŲ. Mes turime 
daug vietų geriems darbinin
kams. Yra gera proga atei
čiai. Atsišaukite į samdymo 
skyrių. * , z

INTERNATIONAL IlA R-
VESTEifi COMPANY, 

Tpactor Work?
2600 W. 31 st Blvd.

PARDAVIMUI .
PARDAVIMUI galiūnas su 

svetaine, geroje vietoje. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4628 So. Wood St.

PARDAVIMUI galiūnas užpa
kalyj 3 gyvenimui kambariai. 
Strytkarių barnės prieinama ren 
da, pardavimo priežastis turiu ki 
tą biznį. 163 4W. 69 St. kampas 
Marshfield Avė.
---------- 1--- j-------- -
EXTRA bargenas bučernė ir 

grosernė parsiduoda, senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai. 
Tai yra gera proga norinčiam tu
rėti gerą biznį 939 W. 33rd Št.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj arti dirbtuvių, apgyventa visokių 
tautų. Biznis geras. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos, 5266 Federal 
St. Tel. Keenwood 2467, Klausk Petro 
arba klausk Alex Bulevard £161. **

KRIAUČIAMS ŽINGE1DU!
Pardavimui kostumeriška kriaučių 

šapa. Dirbam daugiausiai moteriš
kus rubus, gerai apmokamas ir per 
vienuolika metų išdirbtas biznis. Par
duosiu pigiai, nes rengiuosi važiuoti 
Lietuvon.

J. M. LOCAITIS, 
306 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė; esu pri
verstas parduoti, nes turiu 2 bizniu ir 
negaliu gerai prižiūrėti. Biznis iš
dirbtas per daugel metų ir apgyven
ta ivisokiu tautų. Parduosiu^pigiai.

A ‘ J. JOCEVICH,
4432 So. Honore St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME
GREITAM PARDAVIMUI, tikras 

bargenas. Krautuvė Jubilerijos ir, 
laikrodėlių, No. 10823 Michigan Avė.,1 
turint ant rankų dvi vietas, turiu vie- ; 
ną parduot. Saviningą galima matyt j 
kiekvieną dieną iki 11-tai vai. iš ryto 
arba nuo 6 iki 8:30 vakarais;

S. F. MARTINKUS, sayininkas,

MES
DUOSIME

BARGENAS
PARDAVIMUI mastinių tavorų 

krautuvė, su namu arba benamo. Da
roma daugiau kaip $20,000 biznio į 
metus. Turi būti parduota, nes part
neriai parsiskyeč. 1307 — 139th St., 
Indiana Harbor, Ind. Tel. 1526 J.

PARSIDUODA* saliunas ir lunch 
room, geroj, vietoj, \tarpo dirbtuvių, 4 
kambariai viršuj, du užpakalyj. Ly
gas ant kiek norit. Turi būt par
duotas greit.

1458 W. 15 St., 
kampas Laflin

PARDAVIMUI karčiama viena iš 
seniausių ir geriausioj vietoj ant 
Bridgeporto. Kas dėl biznio ir par
davimo atėję ant vietos patirsit.

Kreipkitės
J. KINDERIS, 

3428 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir Malt 
Hops biznis. Išdirbtas biznis, volsel 
ir ritei. Turi būti parduota į trtimpą 
laika, nes savininkas iena į kitą 
biznį.

Kreipkitės
• 6652 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė* 

 

Randasi Brighton Parke. Biznis yra 
cash. Visokių tautų apgyvento. Prie
žastis pardavimo, perku kitą biznį. 
Turiu ir touring car parduoti, pigiai.

2722 W. 47th St.,
. Lafayette 7352

$150
Už bilę vieną vartotą 

karą
o

Nežiūrint kokiame stovyje 
kaipo dalį jmokėjimo už vieną muši į

Gerą vartotą karą

Gera naujiena
35 daugiau naujai 

malevotŲ
vartotų karų kurie eina ši 

išpardavimui

Ateikite ir pirkite vieną tų pi 
karų parduodamų šiame “reikiai 
mo” išpardavime. Pasinaudoki^ 
dar yra proga. /

SEDANAI

Pasinaudoki

m

ikių 
rui- 
kol

KUPĖ

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
DARBININKŲ
ROSENBAUM BROTHERS 

FEED MILLS
87th & Stevvart Avė.

REIKIA patyrusių vyrų pa- 
sažierinių karų valymui, gera 
alga, nuolat darbas. A Įsišau
kite: PfENN. RAILROlAD,

> 327 W. 12th St.
Foreman — Doyle.

REIKIA LANGŲ PLOVĖJŲ.
CHICAGO WINDOW .

4 CLENING CO.
62 W. WASHINGTON ST.

ROOM 21

VYRŲ
Dirbti ant kapinių. Visokių darbinin
kams darbų. Medžių sodinti, žoles 
kirpti, laistyti ir tt.

MONTROSE CEMETERY 
COMPANY

5400 N. Cravvford Avė.

REIKALINGAS bueeris, ku
ris gali kalbėt lietuviškai ir 
lenkiškai. Gera mokestis. Klau
skite Mr. Smith.

2462 W. 46th PI.
Phone Lafayette 4536.

Molderių.
Darbininkų.

Korė dirbėjų į 
geležies fandrę.

Padidinant šapą. Darbas 
nuo štūkų.

INTERNATIONAL .1IAR- 
' VESTER COMPANY,

Traotor Work, 
2600>W. 31st Blvd.

REIKiA\pirmok kįįcsos pianų 
paliišiotojų prie pirtaisymo 
darbo. y\

G. HEIDER, 
2217 S. California Avė.

PARDAVIMUr^
PARDAVIMUI saldainių, icc cream 

minkštų fėrimų ir tabako krautuve už 
$300.00, o gal ir pigiau. Gera vieta 
priešais teatro šviesa. Renda tik 
$15.00 j menes j, 2 ruimai gyvenimui. 
Gera proga pinigų padaryti. Prieža
stis pardavimo svarbi.

3843 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Priežastis pardavimo’ — keliuosi 
į savo namą kitoj kolonijoj,, Renda 
$40.00. Lysas 3 metams.

4511 So. Wood $t.
PARSIDUOd\ labai pigiai pirmos 

klesos saliunas ir kendžių storas. Vie- 
nuoliką metų senas biznis. r Parduo
siu iš priežasties, kad jau nupirkau 
kitą biznį ir turiu prasišalinti tuojau.

SARAFINAS STALAN 
201 East 116th St. 
Tel. Pullman 4110.

PARDAVIMUI bučernė ir gfoser- 
nė, kuris nori turėti gerą biznį, tam 
yra yrh proga įsigyti. Ruimai dėl 
gyvenimo. Nupirksit už gana pigią 
kainą. Priežastiš pardavimo patir
sit ant vietos.

Kreipkitės
3140 Wallace St.

- ..................-—.r-. ’— . . > - -----------------------------—- - ■ ■ -—r

PARDAVIMUI buęjknė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau
kite, 5914 S. State St.

Reikia —
Darbininkų kaipo tukerių L 

abelnam darbininkų darbui. Va
landos nuo 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Algos 44c. j valandą. Atsi
šaukite į samdymo skyrių.

STEWART WARNER 
SPEEDOMETER CORP. 
1828 Diversey Parkvvay

REIKALINGA 2 vyrai dirbti ant 
farmų, darbas ant visados ir geras 
užmokestis.

Atsišaukit tuojau
F. J. SZEMET, 

4180 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6824

Reikia -
Flterių pagelbininkų ir ri- 

veterių pagelbininkų į struc- 
tural geležies šapą.

Nuolat darbas. ♦
. Gera mokestis. *
MARAVA CONSTRUCTTON 

COMPANY,
85th St. & Stesvart Avė.

Reikia -

PARSIDUODA pigiai pieniškas 
biznis vienas geras arklys, 2 vežimai. 
Renda pigi $25' už menesį, biznis ge
rai išdirbtas per daug metų, turi daug 
kostumerių. Savininkas parduoda iš 
priežasties ligos. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie Joseph Bružas, 3122 
So. Halsted St., Chicago, Iii.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roje vieloje, apgyventa viso
kių tautų. Priežastis pardavi
mo — labai svarbi.

4328 So. Hermitage Avė.
Phone Boulevard 4443.

GROSERNĖ pąrdavimui prie moky
klos, biznis gerai išdirbtas, kambariai 
gyvenimui, rertda nebrangi. , ’ Parduo
siu pigiai ba noriu greitai parduoti. 
Priežastis pardavimo svarbi.

3656 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 3787

PARSIDUODA visai nauja čevery
kų 'taisymui mašinerija, kokia tik yra< 
reikalinga prie to amato. Kaina tik 
$150.00. * Priežastis pardavimo man 
nebereikalingi.

Kreipkitės
3112 W. lllth St, 

Mouth Greewood, III.

SPORT KARAI
ROADSTERIAI

TOURING KARAI

REIKIA F ANDRĖS DARBININ
KŲ IR ŠAPOS DARBININKŲ, die
nomis ar naktimis ii’ čiperių. Atsi
šaukite į samdymo dept.

Employment Department 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St. 
arba South Canal l&th St.

DARBININKŲ 
TRUKERIŲ 

IR 
TORCERIŲ.

PARDUOSIU arba mainysiu bučer- 
nę ii- grosemę, ant namo Brighton 
Parke, parduosiu už $1,800, arba mai
nysiu ant loto arba automobilio. At
sišaukit

MASHKEN AND CO. 
4922 So. Ashland Avė.

PARDUOSIM bučernę ir grosernę 
arba priimsime pusininką, teisingą 
nevedusį vaikiną. Priežastis pardavi
mo du bizniu turiu. Norėčiau išduoti, 
patyrimas nereikalingas.

Kreipkitės
J. S.,

3500 S<5. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Biznis da
romas cash. Ge^as bargenas. Par
duosiu už prieinamą kainą iš priežas
ties. Senatvės.

Kreipkitės į savininką
5306 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, se
nas išdirbtas biznis, daug švie
žio stako. Parduosiu pigiai. 
Renda pigi. Kas nupirks tas 
laimes. Kreipkitės:

1549 N. Wood St.

PARDAVIMUI cigarų, eiga- 
retų, 
menų 
ta.

saldainių, visokių smulk- 
ir biliardinė. Gera vie-

1448 W. 18111 SI.

BIZNIO KUPĖ

Tik biskį pinigų

Kitus ant notos

Lengvais mėnesiniais 
išmokėjimais

OAKLAND

REIKIA x patyrusio bučerip. 
Geros sąlygos.

Atsišaukite.
219 E. 115th St.

* KenMngton, III.

PASTOVUS DARBAS.
✓--------_

UŽ TĄ DARBĄ MOKAMA 
45c Į VALANDĄ.

PARDAVIMUI RestaArantas lietu
viais apgyventoje kolonijoje. Biznis 
išdirbtas. 'Parsiduoda už gana pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo 
kitas biznis. Kreipkitės sekamu ant
rašu:

2325 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI saliunas, se
nas biznis per daug metų iš
dirbtas. Nupirksit pigiai. Par
davimo priežastis svarbi.

Kreipkitės: —
2535 So. Halsted S t.«

EXTRA EXTRA
Parsiduoda bučernė ir gro

sernė. Vėliausios mados fix- 
tures,' arba mainysiu ant ga
liūno. Atsišaukite:

5744 So. Ui*ion Avė.

PARDAVIMUI NESVA1GI- 
namų gėrimų parioras, su vi
sais įrengimais.

Kreipkitės: '
1908 Canąlport Avė.

PARDAVIMUI gerai apsi
mokanti grosernė ir bučernė, 
įsteigta daugiau kaip 20 me
tų. Savininkas eina lauk iš biz
nio. Atsišaukite nedėlios rytą.

E. OORM’AN, "
5013 S. Halsted St.

WĘSTERN ELECTRIC CO., 
Ine.

18th (Cicero) Avė., & 24 St.

PARDAVIMUI bučernė ii’ grosernė, 
turi btiti parduota į 3 dienas, kaina 
$1,500. Biznis geras ir išdirbtas per 
ngą laiką, tarp visokių tautų.

Kreipkitės į Naujienų Skyrių 
/ 3210 So. Halsted St. 

No. 8.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, visokių tautų apgy
venta; biznis išdirbtas per 
daug metų.

Atsišaukite:
1445 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuviais' ir lenkais apgyventoje 
kolonijoje. Gatvekariai eina 
pro šalį, biznis išdirbtas. Kai
na pigi. Priežastis pardavimo 
sužinosite ant vietos.

18į8 W. 47th Street. ’

REIKIA BUČERIO.
Atsišaukite:

AELEX SUCILLA
12300 Emerald Avė.,

W. Pullman, 111.

REIKIA —
/ Darbininkų į fandrę.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.,« 
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

Reikia -
■DARBININKŲ.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.
TĮJE NATIONAL LEAD 

COMPANY,
1710 N. Peoria St.

<> • -

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
su visais patogumais. Pusę arba visą. 
Turi l?ut parduota greit. Biznis se
nas, gčrai išdirbtas. Priežastis par
davimo — turiu išvažiuoti į kitą 
miestą.

z 10701 So.lState St.
Roseland

Pullman 4699

PARDAVIMUI bekernė, su 
namu ir kitais įrengimais, 
Brighton Parke. Gera biznio 
vieta. /

4\106 Archer Avė.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Gera vieta, geras 
pelningas biznis. Darbo yra 
užtektinai. Atsišaukite j Nau
jienas, Box 228.

Rfiikia ~ .
' VYRŲ • v

Lengvam dirbtuves. darbui.
Geros darbo sijlygds.

Atsišaukite^
CHICAGO GURLED IIAIR CO.

2301/S^. Paulina St.

Reikia -
Darbininką darbui į fandrę 

50c į 'valandą. Nuolat darbas.
Atsišaukite:

• STROMBERG MOTOR 
DEVICES, 

61 E. 25th St?

Pardavimui bekorne ir namas 2 fia
lų ir du lotai prie šalies. Bekarnė 
įrengta su visais parankumais. Gra
ži vieta, netoli .Chicagos, tarpe 3500 
lietuvių. Atsišaukite greitai, ba tas 
bargenas ilgai nebus.

M. ĖARTASKT,
238 W. ’ 51 St., Chicago

------ ’---------- ------------------------------ -
TURIU PARDUOTI savo $250 ver

tės Viktrolą, vartota tik 2 mėnesiu. 
Yra daug rekordų ir deimantinė ada
ta. Kaina $65. .

2502 W. Division St., 
2nd Fl. . .

Tel. Armitage 1981

PAiUJAVIML'I SALIUNAiČ 
Geroj vietij. Pigiai.

Atsišaukite pirm 3 vai.
II. RHOME,

6500 S. State SI. • ...

PARSIDUODA saliunas pelningoj 
vietoj, biznisSŠdiHitas. Visokių tau
tų apgyventa, vieta. Parduosiu pigiai 
priežastis pardayimo 2 bizniai, turi 
būti greitai parduotas. Atsišaukit po 
numeriu w

1632 W. 46th St.

IMiRSIDUiODA saliunasį\la- 
bai geroj vieloj, gerai eina biz
nis. Kiis nupirks nesigailės. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
greitai. W. Yuška, 3564 So. 
Halsted St., 2-ras augštas iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu

Atsišaukite:
1822 Canalporl Avė.

PARDAVIMUI saiiuno fix- 
tūriai. Parduosiu už pusę kai
nos, nes turi būt parduotas į 
greitą laiką.

1436 S. Halsted St.

PARDjAVIMUI saliunas, vi
sai už pigią kainą, nes turiu 
išvažiuoti į Vakarines Valsti
jas. Kampas 471 h St.

Kreipki te$:
4660 Wentwort)i Avė.

' X ? ' Z
A- . * - V ’ * /

; J
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(PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, taipgi mainysiu ant 
namų ar lotų. Biznis gerai 
išdirbtas. Priežastį patirsite 
ant vietos.

371 Kensington Avė.

REIKALINGA TIK $2,000
Kad nupirksit šią vieną iš 

geriausių farmą Luther Mi- 
chigan valstijoj, susidedan
čią iš 120 akrų žemės visa 
dirbama, nes ganyklos yra 
valdžios kirtimai (Govern
ment Slashings). Namas 
yra 11 kambarių imenta- 
votu beisma 
melnyčia, d 
naujas šilo, 
vištininkai, 
kiti maži budinkai reikalingi 
ant faįmos. Sodyba apau
gusi dideliais topuliais ir la
bai vaisingu sodnu.

Šią farmą savininkas laikė 
iki šiolei kaipo savo Summer 
Resort kurį atvažiuodavo 
vasaros laiku. Su šia farma 
savininkas parduoda savo 2 
arkliu, 2 karves ir 3 telyčias.

Dabatrinė farma yra pa- 
randavota ir randorius laiko 
50 galvijų, 6 arklius ir viso- ’ 
kių kitų gyvulių ir paukš
čių. Jus galit patys matyti, 
kad ši farma yra labai der
linga ir kas pats norės gy
venti ant jos padarys pinigų.

Keliai yra labai geri ir per 
farmą eina Grand Trunk Li- ' 
ne Automobile Road.

Nepraleiskie šios progos 
nes su mažu kapitalu galit 
įsigyti šią gerą farmą.

Kaina tik $7,500.
Kreipkitės pas

S. L. FABlONAS 
COMPANY

809 W. 35th St., / 
. Chicago, III.

Klauskit L. Bušmanas.

2426 So. Michigan Avė. 
Calumet 5310

Atdara vakarais ir nedėldieniaig,
PARDAVIMUI karas, nau- 

jas, 1 mėnesį vartotas. Morgi- 
čiaus yra $350. Yra 5 nauji 
tąjerai, išvažinėtas lik 500 
mylių. Parduosiu už $100.

1514 N. iMaplewood Avė.

šulinis, su 
jos barnės, 
ų, svirnas, 

iaulininkai ir

ANT PARDAVIMO

2 augštų medinis namas, Storas ir 
3 flatai po 4 kamb. tuščias lotas Sale, 

mas yra ant bizniavo kampo, kaina 
$1W).

MOTOR CAR COMPAN
2 augštų

4 kgmb.

\ 3 augštų mūrinis namas, storas ir 
i flatai ant gero bizniavo tryto, par
duosiu arba mainysiu ant loto, biznio, 
autemobiliaus arba mažesnio 
$17,000.

medinis namas, 4 
ir tuščias lotas

namo.

flatai 
šalę.

Taipgi turim daug kitų namų ir 
farmų ant pardavimo arba mainymo.

NATIONAL AŲENCY & 
LOAN ?£O. /

1505 South 49,th Court, 
Cicero, Illinois.

Phone Cicero 6048

DIDELIS bargenas ant au
tomobilių, Paigc, Ford, Hud- 
son ir Oklsmobile. Geram sto
vį ir pigiai. Mainysiu taipgi, 
ant mažesnio karo.

Atsišaukite:
4138 Archer Avė.

x Tel. Lafayette 6817
Arba 3041 W. 40th St.

PARDAVIMUI Marmon 1921 
7 pasažierių, kaip naojas, ar
ba mainysiu ant 2 pragyveni
mo namo. Galima matyt vi
sados. West Sale Garagc, 

2037 W. 22nd St.

DIDŽIAUSIS, NETIKĖTAS BAR
GENAS ANT BRIDGEPORTO.

3 augštų, 3 pagyvenimų po 6 kam
barius saliunas ir sv^ainė, 2 pianai ir 
visi svetainės rakandai, garu apšil
domas. Visi modemiški įtaisymai. 
Rendos neša į metus $4000.00. Kam
pinis mūrinis namas. Kaina tik $28- 
500.

Parduodu 3 augštų mūrinį namą 6 
šeimynų, gyvenimui po 4 kambarius, 
su. naujausiai įtaisymais, gcjŽr beis- 
mantas, viškai, garadžius mūrinis, dėl 
3 mašinų, bizniavas, su saliunu. Ren
dos neša į mėnesį $90.00, nupirksit už 
$19,000.

Kreipkitės / .

# A. WAIČIULIS,
3436 Emerald Avė.

Tel. Yards 4691

RAKANDAI
JAUNA pora parduoda 4 kam

barių rakandus. Vartoti tik 2 
mėnesiu. Bargenas. 357 So. 
Crawford Avė., Phone Nevada

Į^.1 ■ Ui ■ ■

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valurir ot&Aįengtaą 
parloro setas. Riešuti piedzio va!ge
nio kambario setas, 2 rfiiegamo Kam
bario getai, fonografas, pastatoma 
liajnpa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

NAMŲ: — Kas nori savo 
namą parduoti, tai atsišau
kit pas mus. — Mes turime 
pirkėjų, kurie turi gatavų 
pinigų dėl pirkimo namų — 
ir bus greitai parduoti.

JOHN KUCHINSKAS
& CO., • 

2221 W. 22nd St.

PAlRSIDUpDĄ greitu laiku 
studios ir ofisą , rakandai, di
delis safe, sho,w cąse, 3 pe
čiai ir šiaip daug dalykų.

Kreipkitės: R. Urban, 1721 
W.‘47 Št., Phone Blvd. 3473.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui namas bizniavus su 

groserne ir delikatesen biznis išdirbtas 
per 20 metų, yra graži vieta, parduo
siu pigiai, turi didelį trubelį ir turim 
išvažiuoti į kitą miestą, atsišaukite 
tuojaus, 6632 So. May St. Telefonas 
Englewood 8951.

Pardavimui Rakandai
Puikus aržuolinis bufetas, 

knygoms šėpa ir China elo-

Telefonas Stewart 4013.

PARDAVIMUI 5 akrai žemės arba 
dalis jos, su nauju 5 kambarių namu. 
Viskas labai gerame stovyje. Gera 
vieta auginimui vištų, 115 Place it 
Hamilton Avė., 2 blokai į rytus nuo 
Crawford Avė.,

F. OEDENBURG, 
Boulevard 0508

PARDAVIMUI rakandai, 5 ruimų 
frontinis setas, dining jęuimo setas, 
karpetas, veidrodžiai.

' reikalingas. Nupirks 
či^k dalį kainus.

Kreipkitės.
* 822 W. 37th

2 lubos

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
namo, farmą 61 akras geros juodžę- 
mes žemės. Visi geri budinkai, visos 
ūkiškos mašinos. Norinčiam turėti 

arti miesto Chicagos. Kreip- 
laujienu Skyrių, 3210 South 
St. No. 7.

\ ūkiškos n
^Jgerą ūkę ;

_ Vitos j N
Halsted S

ruimo s 
Kas tik 

pigiai už
yra 
tre*

PI.

PARDUOSIU ar mainysiu 2 dide
lius mūrinius namus ant mažesnių na
mų ar biznių, lėtų aį’ ffei’U farmų. 
Kreipkitės viršui saiiuno.

Ą. ZABELA,
844 W. 38th St., Chicago, III,2:
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NAMAI-ŽEME N AMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
TIKRI BARGENAI!

Brighton Parke.

vinis namas, 9 pagyvenimai, 
6 flatai po 4 kambarius ir 3 
flatai po 5- kambarius, visos 
įtaisos vėliausios mados, visi 
šviesus kambariai, prie pat 
parko. Rendos netoli $4000.00 
ant metų. Kaina $25,5OQ.OO. 
Morgičius yra $12,000.00; tu
rėdamas $12,000.00 arba dau
giau galima pirkti; namas at
neš su virš 14%. Nuo May 1, 
atneš 16% ir daugiau; pečiais 
šildomas.

NETIKĖTAS BARGENAS. 
NETOLI JACKSON PARKO IR 67 

BOULEVARDO
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mas, abu flatai po 6-6 kambarius, 
elektra, maudynės, aržuolo trimingai. 
Beismantas didelis, cimentuotas ir iš- 
pleisteriuotas, skalbynės. Viskas su
lig šios mados įtaisymai. Frontas na
mo akmeninis. Dabar toks namas pa- 
budavot kainuoti) $15,000, senumo tik 
12 metų. Da gali stovėt 100 metų. 
Rendos neša $82.50 į mėnešį. Kaina 
tik $8,200; įmokėt reikia $3,000, o ki
tus savininkas paliks morgičiu, be jo
kių iškaščių.

Tokis
J pa‘

mes

Brighton Parke.
2 fialą mūrinis namas, po 

5 ir 6 kambarius. Gasas, elek
tra, toiletai ir vanosA 
namas šiandien kainuol 
statyt suvirs $10,000.00;
parduodam už $6800.00. Mor
gičius yra $3800.00. Pinigų 
reikia $3000.00; atsimoki t de- 
positą.

« *. *
Geras 2 pagyvenimų medi

nis namas, flatai 3 ir 5 kam
barin, geram padėjime, su toi- 
letais> vanos ir t. t. Kainas 
$3600.00. Morgičius $1500.00. 
Pinigais $2100.00.

Taipgi turime po 3 flatus, 
naujus namus, su vėliausiom 
įtaisom, kur galima parduoti 
kibai pigiai.

Cicero
Mūrinis kampin 

mas, 2 aukštų, ir
na-iznio 

_ .. ^xtra lotas. 
Krautuvė ir kambariai iš už
pakalio, ir didelist) kambarių 
fintas ant antrų lubų; visi 
šviesus kambariai; antras na
mas iš užpakalio, ir 2 karų ga
radžius ant extra tuščio loto; 
abudu lofhi ir namai parsiduo
da už $12,800.

West Side.

Geras mūrinis namas, 3 aug
štų, 2 flatai po 6 kambarius 
ir 1 flatas 4 kambariai, su 
skalbykla bcizmente, pečiais 
šildomas, elektra gasas, va
nos, toiletai, i t. Kaina 
$10,750.00.' Morgjįčiįis $5000.00. 
I^nigais reikia 5750.00.

Mūrinis namas 4 pagyyem- 
mų, 4 flatai po 4 kambarius 
Gasas, elektra, toiletai, skiepas 
ir t. t. Kaina ‘$8000.00. Morgi
čius $4400.00. Pinigais reikia 
$3600.00.

Noredamj ‘ t viršmi- 
nėtus namus, ugeiį kitų 
kur mes turim a t pardavi
mo, ateikit tiesiog į ūsų ofi
są ir atsiveskit sa moterį, 
kad galėtų sykiu pamAtyt bar
genus.
JOHN KUCHINSKAS & CO., 

2221 W. 22įd Street.
Musų ofisas bus atdaras Ne- 

dėlioj, nuo 10 vai ryto iki 3 
po piet. PARDAVIMUI

Piet-Rytinis kampas Wallace ir 36 
St. Kaina .................................. $2950
Vieno augšto mūrinė krautuvė, kam
bariai ir barnė, $800 įmokėti, kitus po 
$25 į mėnesį. Renda $30. .

471 W. 26th St., netoli Normai Avė. 
Kaina tiktai ..............  $5000
3 augštų mūrinis namas, frame, skie
pas, 6 flatai po 4 kambarius. Rendos 
$80 i mėnesj. įmokėti $1000, kitus 
išmokėjimais po $50 į mėnesj.

2543 S. Halsted St., netoli nuo 26th 
Street. Kaina .................................. $6000
2 augštų su skiepu, frame namas, šil
tu vandeniu šildomas. Atskiri kam
bariai rendori, neša gerą pelną.

2521 So. Halsted St., netoli Archer 
Avė. Kaina .................   $8000
2 augštų frame namas, krautuvė ir 2 
salės mitingams. Sena įstaiga, 
rakandais ir t. t.

Atsišaukite prie savininko arba 
KOCH & CO. 

Vienatiniai agentai 
2603 S» Halsted St., Victory 6590

su

NORINTIS PIGIŲ NAMŲ '

2 flatų medinis 5-6 kamabrių, ren- 
da $75.00, kaina $6200, ant Marąuette 
Parko.

2 flatų mūrinis 6-6 kambarių, kaina 
$6000, ant Bridgeporto.

2
2

2
2
1
1

flatų
flatų 
flatų 
flatų 
flatų
flato 6 kambarių mūrinis.
flato 5 kambarių taurinis.

Biznių ir rezidencijų lotai

6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6

kambarių 
kambarių 
kambarių 
kambarių 
kambarių

murinis. 
mūrinis, 
mūrinis, 
medinis, 
medinis.

BRTDGEPORTO KOLONIJOS 
BARGENAS

2 aukštų, 4 įlatų mūrinis namas. 
Visi flatai po 4 kambarius. Elektra, 
maudynės, beizmentas cimentuotas; 
visi geriausi įtaisymai. Rendos da
bar neša $80 į’ mėnesj, galima gauti 
$100. Kaina tik $8800; jnešt reikia 
tik $4500, o kitus ant išmokėjimo.

Kreipkitės tuoj pas

808 West 33rd Place, 
arti Hulsted

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 
GYVENIME!

Pardavimui 9 pagyvenimų katapinis 
muro namas, 5 metai statytas; v's- 
kas pagal naujos mados; 6 flatai po 
4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba
rius, renda $296 į mėnesj, pečiais šil
domas; neša virš 14%; kaina $26,000; 
nusę reikia turėti, kitus ant morgičio 
lengvais išmokėjimais.

Pardavimui muro namas 2 augštų 
oo 4 ir 5 kambarius; statytas (pagal 
naujos mados su visais parankamais; 
furnisu šildomas ant pirmo floro, pui
kus skiepas; kaina $7500, $3,500 įmo
kėti kitus ant morgičio.

Pardavimui 2 augštų meilinis na
mas; a pačio 2 kambariai su maudyne 
ir Štaru; antram flate 6 puikus kam
bariai su vėliausiais parankumais; 
kaina $5,000, pusę reikia turėti, kitus 
ant morgičio.

PardavirfliSrTeveik nauja mūrinė 
bungalow fumasu šildoma, viskas pa
gal naujos mados; kaina $5,000, pusę 
urėdamas gali pirkti.

Pardavimui 4 kambarių medinis na
melis; su maiudyne> gasu ir elektra;! 
kaina $3,000, pusę turėdamas gali 
pirkti.

Pardavimui 2 augštų muro namas 2 
flatai po 6 kambarius; karštu vande- 
liu*šildomas; 2 boileriai; 5 metai sta
tytas pagal naujos mados; kaina 
?9,800; vertas $12,000.

Norėdami daugiau sužinoti ats’lan- 
kykite diena ar vakarais pas. !
BRIGHTON REALTY COMPANY, | 

J. Yushkewitz, vedėjas j
Archer Avė. (prie California

Avė.), Chicago, III. į
1034

DIDELIS LOTŲ BARGENAS!
Pardavimui 4 lotžii labai gero vieto 

žadinama Clearing; visi 4 lotai po_30 
oėdu pločio; brukuota gatvė; sudėta 
vanduo, gasas, suros, elektra, šalygat- 
■nai ir medžiais apsodintas priešakis; 
krautuvės, bankas, visokios dirbtuvės 
ir mokyklos yra ant vietos; privažiuo
tame už 7 centus iš v;sų dalių miesto; 
atiduosiu visus 4 lotus už $1,200, 
erti trisyk tiek: mainysiu ant auto

mobilio ar ko kitko; tai yra tikrai ge
ras bargenas, kreipkitės prie savinin
ko tuojau.

JOSEPH YUSHKEW1TZ. 
1034 Archer Avė. (prie California 

Avė.), Chicago, III.

, TIKRAS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis namas, 

tik keli mėnesiai kain statytas, 2 
oagyvenimai po 6 didelius kamba
rius, narms 66 pėdu ilgio, karštu van- 
lehio apšildomas, sulyg vėliausios ma
las įtaisymai, pečiai, ice taksiai, sun 
parlors, užpakaliniai porciai aptaisyti 
su stiklais, skiepas 7’4 pėdų augščio, 
nleisteriuotas. lotas 30x125 pėdų, na
mas randasi labai gražioj vietoj, prie 
Marquette Parko, no numeriu 6550 S. 
Mapletvood Avė. Tas namas statytas 
ne ant pardavimo, bet savininkas yra 
nriyerstas, parduoti į trumpa laika; 
mrduoda pats savininkas. Neprae
ikite progos, jeigu norite nupirkti ge-> 
ra namą. Savininkas gvvena ant 
■dėtos, ant pirmų lubų. Matyti gali
te 5 valandą vakare.

Atsišaukite greitai, nes tas namas 
ilgai nebus.

6550 Sd. MaplewGod Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimni mū
rinis namas 5-6 kambariai, 2 furni«ai, 
elektra, maudynės, viskas pirmos kle- 
sos namas ant 59 įr Throop St. Puiki 
vieta. Parduosiu rabai pigiai; priim
siu lotą arba arnvabil’ų į mainus. Kas 
pirmas tas laimes. Joseph A. Mash
ken & Co.. 4922 S. Ashland Avė. Tel. 
Prospect 8605..

PARSIDUODA namas su bizniu, 
bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas. hot water heat. beizman- 
tas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų. 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoja 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI aptieka ir 6 flatų 
mamas. Geroje vietoje. Du flatai ga- 
tti šildomi prie Marųuette Manor. 
Taipgi čevervku krautuvė ir flatas.

FOURNIER & SMITH 
2600 W. 59 St. 
Republic 5781

PARDUOSIU namą pildai arba
pigiai' mainysiu ant bile kokio biznio, kaip 

parsiduoda Marųuette Parko apielin- tai ant grosernės, saliuno ar aiitopi’o- 
kėje arti Vienuolyno, 1 ant Western bilio. Rendos ne<ša $660 į mei 
Ava. ir 70th St. labai pigiai pfcrri- ♦ Parduosiu už $4000. Parduosiu M 
duoda. , . ninkas.

6837 So. Washtenaw Avė. I 1648 N. Wood St.

!S.

TIKROS AUKSO MAINOS, kas 
nori pinigų daug padaryt, saliunas, 
restaurantas ir hotelis, 12 kambarių 
su visoms lovoms ir rakandais ir vi
su bizniu nuo seniai išdirbtu po $200 
į dieną įplaukų, tarpe didelių fabrikų, 
North Side muro namas 2 augštų ci- 
mentiniai I florai, Store ir bęisemante, 
štymu apšildomas, lotas 50 ir 125 pė
dų garadžius 2 automobiliams įtalpos, 
greitu laiku parsiduoda tik už $13500 
iš priežasties ligos ir nesveikatos. 
Jeigu nori pinigu padaryt greitai tai 
nesnausk pamatyk

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. Western Avė.

Amerika matomai patampa 
šalis namų savininkė. Štai bū
das kaip yra geriausias namų 
pirkimas Amerikoj. Šiandieni
nės augstos rendos dar bus pa
keltos nuo 1-nios gegužės 
(May). Vieton mokėjinjo tų 
augštų rendų, ar įiegeriau dėl 
jūsų nusipripkti lotą, ir grei
čiausiai galimu laiku pasibu- 
davoti ant jo namą. Mokant 
už jį kaip jus mokčtumėt ren- 

I dą. Keturios dešimts trjs nuo
šimčiai žmonių šioje šalyje at
rado, kad tai yra teisingiausis 
ir geriausia būdas išrišimui na
mų klausimo. Kadangi toks 
skaičius žmonių turi nuosavus 
namus. Tai yra šios klesos 
žmonės. Tai yra proporcija 

! musų gyventojų, kurie susida
ro svarbiausia atrama šios 
respublikos. Jeigu jus priguli
te prie likusių 'penkios dešim
tis septynių nuošimčių, tai ap
svarstykite šį namų klausymą 
rimtai. Yra pripažinta, ^kad 
pietvakarinės Chicagos miesto 
dalis turi suteikti namus mu
sų vidurinės klesos baltiem- 
siems gyventojams, aprobuoto
se apygafdėsi ir kur aplinki
nes išsivystymos bus vedamos 
geros klesos namų savininkų. 
Westrwood yra tokios rųšies 
subdivizija ' suplenuota, grąži
nama ir išvystoma didžiausios 
nekilnojamos nuosavybes išvy- 
stimo organizacijos Suvienyto
se Valstijose. Jos fiziška gro
žė, jos apribavimas, jo 
dėjimas ir jos apielinkės išski
ria ją, kaipo aukštos rųšies, 
išimtinai rezidencijų nuosavy
bės dėl baltųjų žmonių. Apie 
nuosavybės yra puikios moky
klos ir bažnyčios, du blokai 
iki Marąuette Parko. Oras čy- 
stas. Linksmios vietos, geros 
transportacijos.

Kad ir su žvake užsidegęs jieškosi 
nerasi tokio bargeno kaip š tą, naujas 
kampinis muro namas ant geros biz
nio gatvės 2 Storai, 4 pagyvenimai, 
karštu vandeniu apšildomas, pirmos 
skolos $20500. greitu laiku parsiduo
da tik už $28000, 
kaip

vertas daug’au 
$35000. Pamatyk
FRANK DOBROWOLSKI

4454 So. Westem Avė.

$5500 pigiau netru šiandien galima 
pabudavoti 2 augštų muro namą, 4 
pagvvenimai su sun parlors su mau
dynėms ir vėliausios mados įtaisy
mais cimentuotas be’smantas Briirh- 
tan Parke, garadžius 2 automobilių 
įtalpos, greitu laiku • parsiduoda tik 
nž $14500, nemiegok, pamatyt greitai 
klausk

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. Westem Avė.

13 pagyvenimų kampinis nmijas 
muro nanvas su sun porčiais,. štymu 
nešildomas ir visokiais vėliausios ma
dos įtaisymais, rendos $10.000 me
tams ant didelio bulvaro. Kar»a $55- 
000 vertas daugiau kaip $75,000. 
Klausk

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. Western Avė.

------------ R-------------------- ——- 
PARDAVIMUI
-------- ----------— U)

Gali eiti gyventi gegužės 1, 2 fla
tai po 6-6 kambarius — 521 West 
45th St. $3250.

2 flatai 5-5 kambarius — 8424 Gil- 
bert St., $5000.

6 ‘ ‘ ‘
St..

2
St.,

2

kambarių namas — 9040 Iromis 
$6500.
flatų 5-5 kambarių — 6011 May 
$6950.
flatų 6-6 kambarių (išrendavoti) 

$7425.
6 kambariu bungalonv — Emerali 

netoli 77 St.,‘$7500.
2 flatai — 5-6 kambarių — Eme- 

rald netoli 77 St.. $13.000.
4 faltai 3-S-4-4 kambarių — 928 W.

50 PI.. $16,500.
4 flatai 4-4-5-0 kambarin — Un'on 

Avė., netoli 78 Št., $19,500.

TUŠTI NOMŲ LOTAI
a-

ii
117x125/Loomis net*di 87 St., 
neda. *

x125 Elizabeth netoli 83rd 
$4$ už nėdn.

0x133 “ ------
pėda.

50x125
už nėds.

50x125
už neda.

50x125
pėdą.

Morgan netoli 87 St.,

Carpenter netoli

Carpentcr netoli

Peoria netoli 84

$18

St.,

$20

87 St., $20

87 St., $20

St., $24 už

SUPRATLYVAS ŽMOGUS NAUDO
JASI IŠ GEROS PROGOS

Kaip yra gera proga PIRK N AM A 
ir NELAUK, — nes gera proga ne
laukia žmogaus, bet žmogus turi laukt 
geros progos. \

Pamatyk pažymėtus sekančius bar
genus.

BRIDGEPORTE
2 augštų muro kampinis namas, — 

3 Storai ir 3, flatai, rendos per mėnesj 
$140. Kaina tik $13,300. Įmokėt 
$4000.00, — likusi paskala bus aprū
pinta be kamišino ant lengvo išmokė
jimo.

Dviejų augštų mūrinis namas, — 2 
pagyvenimai 1 — 5 ir 1 — 6 kamba
riai, — elektra, maudynės, augštas 
skiepas, aržuolo padlagos. Kaina 
tik $8500. Reikalinga $2000 įmokėti, 
likusius ant lengvų išmokėjimą, be jo
kio 
So.

KAS NORI GREIT PAR
DUOT, PIRK AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučernes, 
grosernes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį namą iš
mokėję, galiu tamstamos išmainyti 
ant didesnio namo, 
grosernė, automobilius 
namų. Dar kas ieškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

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

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

loto, bučernės, 
mainau aht

komišino. Namas randasi 3607 
Ix>we Avė.
M. J. KIRAS REAL ĖST ATE 

' IMPROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St. Yards

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

VALENTINIS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 W«flt Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezatalnimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spė
riai namų kursas moterims ir 
me noms, atsineiklt audėkla, en
ki , pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

znio ir namų kursai skrybilią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos In
formacijų.

Sara Patek, pirmininkl.

Amerikos Mokykla Etikos 
-GRAŽUMO KŪRYBOS——* 

apmokama profesija lian- 
yra Gražumo Kūryba. Ar jus gy- 

ar kaime, jus visuomet 
Mes išmokinsime jua 
Water waving ir plau-

6894 
i

BRIGHTON PARKE
Naujas dviejų augštų muro namas, 

— 2 pagyvenimai po 6 kambarius, — 
pirmas flatas garu .apšildomas, — 
“Sun-parloriai” ir kiti vėliausios ma
dos įtaisymai, — tą namą pirkdamas 
sučėdysi $2000, — randasi 4208 So. 
Maplewood Avė. Norintis Brighton 
Parke narna pirkti, negausi geresnio 
arba pigesnio. Nueik ir persitikrink.

Naujas 2 augštų bizniavas namas, 
ką tik užbaigtas. Didelis Storas ir 6 
i'uimų flatas. — galima užimti dėl 
gyvenime, tuojaus, randasi 3990 So. 
Archer Avenue. Kaina $15,500, — 
$5000 įmokėti, — likusią paskola savi
ninkas pa rūpins be jokio kamiSino.

Taipgi 2 augštų kampinis muro na
mas, tinkantis dėl bučernės, kArčia- 
nvos arba kitokio biznio. — Trys pa
gyvenimai ir Štaras, 
So. Maplewood Avenue, 
$25.000, — įmokėti $8000. likusius sa
vininkas paskolins, be jokio kamišino.

M. J. KIRAS RE A I. ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 So. Halsted St. Yards 6894

ANT pardavimo arba mai
nymo ant namo 160 akrų fer
mą, Custer, Micliigan, su vir
šum 100 akrų dirbamos, vieta 
apgyventa lietuvių. 6 kamba
rių namas; didelis tvartas ir 
kiti namai. 1X4 prekes ir pla
tesnių žinių, kreipkitės prie:

GEO. F. KLIMAWICZ
& (X)MPANY, 

10801 Michigan Avė. 
Tel. Pullman 1732.

Geri kimiai 
dien 
vena te mieste 
esat t užsiėmę. 
Mar :el waving, 
kų iabinimo. Uždirbsite pinigus kol mo
kins tės.

yra gerai 
... kaip

vesti savo tapę. Trumpas ir pilnas kur- 
==. LYJ ,’ 
Deai born 4323,

Pi 
apm

nbaigusios ' tlą 
lakamos ir" j

I mokyklą 
yra išmokinamos

randasi 4200 
kaina

SOUTH SIDE BARGENAS
88tos ir arti Halsted, — 6 kamb. 

medinis namas su 5 lotais, garadžius, 
vištinyčia ir aplink namą šiaip didelių 
medžių; aptvertas su geležine tvora 
aplink visus lotus; gatve cimentuota. 
kaina tiktai $6,500, su įmokėjimu

AUBURN PARK BARGENAS
2 augštų muro namas 5 ir 6 kamb., 

cimeutotas beismantas, skalbykla, 2 
fumasai, elektriką ir gazas, maudy
nės, aržuoliniai trimingai. ir grindįs. 
garadžius dėl 3 automobilių, naujai 
nabudavotas. Ix>tas 30x125. Turi 
būt greitai parduotas; metinė randa 
$1 440, kaina $9,800, įmokėjimas 
$3.000.

Ir šiaip turim® pardavimui didelį 
pasirinkimą maži) ir didelių namų su 
prieinama kaina.

AUBURN PARK REALTY CO.
(Mickeriče)

/ < 7925 So. Halsted St.
Vincennes 7400

•PARDUOSIU namą, ar mai
nau ant didesnio.

4142 S. Campbell Avė.
Matyt ^ima visados. >

sau. 
r_.
N.
KO,

Labai prieinama mokestis. . Phone 
kambarys 618-620,4 190 

State St., State-Lake Bldg., Cnica- 
111.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.,

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, laiškų Rašymo, Suv.
V '

Aritmetikos, Knygvedystės,

BARGJ^AS BUDAVOTO- 
jams. Pardavimui 10 įlotų,. 
30x125 kiekvienas, netoli Mar- 
ųuette Purk, prie lietuvių 
klioštoriaus^ Parduosiu ir at
skirai. Yra visi įtaisymai. At
sišaukite nedėlios rytą, Pros
pect 1401,

IL. N. GALHOUSE, 
2538 W. 641 h St.

netb-

TIKRAS BAROLNAS!
Biznio lotai, 2 lotai prie 

Kedzie Avė., netoli 59 St., 1 lo
tas prie Crawfond Avė
Ii 63 St., 1 lotas prie W. 71st 
St., netoli Fairfield. J'aip^ 4 
30 pėdų lotai prie Kostner Av., 
netoli 60 St, 1 lotas prie Saiw- 
yer Avė., netoli 55 St., prie 
Gnriield Manor. Visus paau
kuosime uiž pinigus. Pamaty- 
kit savininką. S. BlJVSYK, 

6019 S. Kedzie Avė.

PlARDlAVIMUI 4 KAMiBA- 
rių stuba $2,200. Lengvi išmo-

Ist. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
ografijos, Politines Ekonomi

jas, Pilietybės, Dailrašystes, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
, . >20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
pasimatyk su mumis. Mokiname

važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud?*, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais tiesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1607 W7Madlson St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Fh-irengla prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos, 
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

Šiandien viešpatauja indus- 
trijinė nerimą, ir jo pasekmes 
bus tai, kad darbininkų kle
sos žmonės pradės įsigyti nuo
savus namus, savo asmeniniai 
apaugai. 'Žmogus, kuris turi 
nuosavybę užima geresnę vie
tą miesto saloje, darbininkų 
unijose, kuopoje, draugijose, 
jis turi turtą/ ant kurio jis 
gali pasiskolinti pinigų. Turi 
svarbesnę vietą kuopoje, kuri 
duoda jam asmeninę atsako
mybę, negu klajūnas, kuris ne
turi užpakaly savęs tokio bū
tino turto. Kiekvienas žmogus 
turi mažiausia nors dalį sa
vo pinigų įdėti į nekilnojamą 
nuosavybę. Tai yra puikiau- 
sis, pastovus turtas, kokį 
jus galite turėti.

Atsišaukite:

tik

ADAM MARKŪNAS,
General Manager 

856 First National Bank 
68 W. Monroe St.

Chicago, III.
Telephone Randolph 7400.

Bldg.

DIDELIS BARGENAS 2 pagyveni
mų mūrinis namas; 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, beismentas, rendos 
$60. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu ant bučeAiės, saliuno ar lotų. 
Namas randasi, ant 55 ir Lowe Avė. 
Kas pirmas tas pelnis. Joseph N. 
Mashken Co., 4922 So. Ashland Avė. 
Prospect 8605.

BRIGHTON PARK &ARGENAS. 
2 pagyvenimų mūrinis namas, elektra, 
maudynės, 4-4 kambariai ir viskas. 
Labai geroj vietoj, kas jieškot pigaus 
namo, tai ttirite matyti šitą namą 
tuojaus. Kreipkitės

JOSEPH N. MASHKEN & CO. 
4922 S. Ashland Av. Prospect 8605

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

Sf>. parda-Krautuvės nrie Halsted 
rimui ir rendai. Tuščia biznio pra
nerta nrie 75 St.. Halsted St., Ashland 
Avė. ir Racine Avė.

PERMUL REALTY CO.
7757 So. Halstad St..

Phone Vincennes 8080 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

DIDELIS PIGUMAS
Brighton Park. Naujas mūrinis 

namas, 2 fintu, po 6 kambarius, nau
jos mados įtaisvmai. cimentuotas ir 
P1eisteriuot<,s beisementas. Parduo
siu už $10,000.

Parduosiu arba mainysiu arti Gar- 
field bulvaro ir Ashland Avė. kampi
nį muro namą, 9 flatai po 6 kamba
rius, aržuoliniai viduj ištaisymai, 
elektriką, maudynės, gasas. Rendos 
$600. ant mėnesio, parduosiu už $35,- 
000 arbd išmainysiu ant bizniavus 
prapertes.

BARGENAS
Sherman Park ant biznio gatvės 3 

augštų mūrinis namas, storas ir 5 
flatai po 6 ir 4 kambarius, naujos 
mados ištaisymai, augštas beisemen- 
tas. rendos $180 ant mėnesio, pečiais 
šildoams. parduosiu už $13,500, įmo
kėti reikia tik $3,500.

JASUDES IR ABRAMAVIČE 
2015 So. Robey St.

5XTRA BARGENAS. Par
davimui farma Wis. valstijoj. 
130 akrų, naujos trobos. Gy\ 
vuliai, padargai, sėkla, paša
ras. Arba mainysiu mieste į 
namą. Savininkas C.. Jarum, 
2859 W. 40 St.

PARDAVIMUI mūrinis namas: 
krautuvė apačioj, Ir du flatai po 5 
kambarius riršuj. , Gasas, elektriką ir 
visas įtaisymas; nąmas gerame sto
vyje.

Atsišaukite
948 W. 18th St.

Viršutinis augštas, iŠ fronto
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui namus ir galiūnas, la
bai geroj vietoj. Apgvventa lietuvių 
ir lenku. Biznis, išdirbtas pftr daug 
metu. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju Lietuvon.

4415 So. Wood St., 
Telephone Yards 4286

PARDAVIMUI dvi faunos: 
viena su gyvuliais, 50 akrų; 
antra be 
toli didėlių inkstų. Gera žemė
ir sodai. JONĄS 

R. 2, Laistei

yulių, 80 akrų. Ne-

JUODKUS, 
Mieli.

4 FLATŲ BARGENAS

2 flatai-^-3 kambariai kiekvienas.
2 flatai—4 kambariai kiekvienas.
Pečiais šilodams namas tik dviejų 

metų senumo, mūrinis. Kieto medžfc 
baigimo, aržuolo grindįs. Cementi
nis skiepas. Laadrė. Gerąj apmokėtas 
$16,500.00.

FERMUL REALTY CO.
1 757 iSo. Halsted Street.

Phone Vincennes 8080.
Atdara vakarais ir nedėldieniais.

PARDAVIMUI BUNGALOW
Puikus mūrinis 6 kambarių Bun- 

galow prie 79 ir Marshfield. West 
Aubum Men subdivizijoj. : Arti baž
nytinės mokyklos. Dvi karų linijos. 
Iš šono inėjimas. Raudonmedžio ap
taisą. Garo šiluma. Elektros ugnia
vietė. Augšte grindys, fruktams skie
pas. Boiler rūmas. Glaziruota ir ap
dengta. Pirmas mortgage $4,000.

Telefonas Stewart 4013;

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas, krautuvė ir 2 kambariai gyveni
mui ant 1 augšto ir 5 kambariai ant 
2 augšto. šiltu vandeniu šildoma, ga
radžius 6 karams, randasi prie 46 St., 
tarpe Wood ir Honore St. Kaina 
$12,500. F. Wozniak, 2703 W. 47th St. 
Phone Lafayette 4607.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
Biznio namas ant Halsted St. netoli 
35; gera vieta dėl saliuno, bučernės 
hrba ko kito. 4 fintai ant viršaus, 
elktrika, vanos ir kiti įtaisymai. Par
siduoda visai pigiai. Ateikite su rank
pinigiais, ba kitai" pralaimėsite. Cen
tral Realtv Co., Frank Young, Frank 
Mažeika, 3528 S. Halsted St. Phone 
Boulevard 0962.

ATYDAI spekuliantų ir pirkėjų 
Didžiausis bargenas Chicagoj. Par
siduoda 4 pagyvenimų 5 metai tiv 
kaip statytas, mūrinis namas 48x125 
otas su naujausios mados įrengimais. 
Namas South Side į. Kaina tik $14,- 
000. Pašaukit Wm. Gritienas. 3214 
So. Halsted St., 2 lubos. Tel. Boule
vard 5066.

EXTRA BARGENAS

Parsiduoda 2-ju augštų muro 
mas po 6 ir 6 kambarius. Nam« 
rankumai vėliausios mados, namas 
randasi gražioj anielinkėj. Savinin- 
cas parduos už $9,500 arba rpainis 
ant cottages, bučernės, galiūno, loto, 
arba kitokį gerą biznį, namas turi būt 
nauduotas arba išmainytas j trumna 
’dką, nes labai svarbi priežastis, 
platesnių žinių kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė. 

Phone Lafayette 5107

na- 
pa-

del

Atsišaukite:
5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių, 
2 augštų mūrinė cottage.ant 
33 pėdų loto, netoli nuo Crane 
ir lietuvių bažnyčios.

J. A. DUPONT, 
2825 39lh Place

PARDAVIMUI 4 flatų mo
derniškas 
500.

Tel.
5731

namas. Kaina $13,-

Normai 8820.
S. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas 2 fla
tų namas, su 5 ir 6 kamba
riais flate. Garu šildoma, ne
toli 63 St. ir Sacramento Avė. 
Atsišaukite: 2444 W. 67th St., 
Jos. Kcal, Tel. Prospect 1364.
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3 LOTAI ant pardavimo lotai ran
dasi labai puikioj vietoj, vienas blo
kas nuo Marųuette Parko ir arti šv. 
Kazimiero Vienuolyno. Lotai vienas 
kampinis ir du pagal tą. Parduosiu 
po vieną ir pusę, arba visus tris kar
tu, Savininkas galima matyti kas 
vakarą po 6 vai. antr antrų lubų, 819 
W. 34 St.

PARDAVIMUI farma 82% akrų su 
namais, padarais ir g 
giria, ganyklos ir že 
pigiai arba išaminysiu ant namo, prie
žastis viena ypata, gera proga žmo
gui su šeimyna.

Atsišaukit
1801 Wabansia Avė. 2nd F. R.

ruliais, puiki 
.ė. Parduosiu

PARDAVIMUI 2 lotai, biz
nio apielinkej, ant Archer 
Avė., 4092-4 prie Mozart St. 
Turi būt parduoti greitu lai
ku. R. Urban, 1721 W. 47th 
St., Phone Blvd. 3473.

STOCKAI-SEROS
Rimavimui 10 &rų co- 
tive Society of America,o

$100. Pirkite tuojau, nes kai
na pakils augščiau. L. J. Ma- 

Į ther, 6807 Union Avė.^ PhtTne 
’EngI®wocd 0187.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim’, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo Ihiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ak 
gą.

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILOR1NG SCHOOL

190 N. State StM Kampas Lake 18tw 
4 lubos, Chicago.

Jo«. F. Kasnicka. vizijas.

snės mokyklos priren- 
odegijon į dvyligą mėno-

ose dvyliką metuose ( 
lietuvių moksleivių pa-

Tuli iš jų jau prakti- 
profesion&lai ir yra 

vo apielinkėse. Ateik

HOFFMANO MOKYKLA. 
Įsteigta 1910.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos .mo
kykloj, mokiname aritmetikos 
(skaitljvimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

AukŠ
giame 
šių.

Perei
daugeli 
geibėjom 
kuoja 
vadovais 
pas mus, |o mes išvesim tamstą , 

 

iš tamsos 'į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk Lilė su kuom, vyru ar 
moteria intįeligentiškai, o gausi 
gerą rekonjendavimą Hoffnfiąno 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykįit dabar naujam ter
minui dienoįnis ir vakarais kle- 
bos. 1

1537 Nbrth Robey St, 
(Arti Mi!waukee Avė.)

GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE


