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Vokietija paduos
savo pasiūlymus
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Vokiečiai tęs priešinimąsi

Ent«r«d aa Mcond Omui Mattar March 7, 1914, at the Po«t Office of Chicago, III.,
*nd*r tha Act of Marcfe I, 1879.
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Nori uždaryti šventadie
niais visas pasilinksmini
mo vietas.
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Didžiausias1 lietuviu
dainininkas

Francijos-Belgijps premiery konferencija.
' t r

Lenkijos seimas protes
tuoja

Ryto - North Siete
Naujieną Redaktorius P. Grigaitis kalbės .

Bus labai gražus programas. P. Grigaitis kal
bės apie dabartinę padėtį Lietuvoj, juodąjį terorą ir
kitus svarbius klausimus, kurie stovi prieš Lietuvą
ir Amerikos lietuvius darbininkus. Visi iki vienam
ątsilankykite į šį gražų ir svarbų vakarėlį.
v
— La S. S. 81 kuopa.
•

ANGLIJA SUŠAUDĖ 264
ŽMONES LAIKE KARO.

LONDONAS, bal? 13. —
Karo ministeris Derby grafas
paskelbė, kad laike karo liko
sušaudyti 264 žmonės, o 2,240
žmonėms mirties bausmė liko
pakeista, vn

Pasenusios oficialinės ži
nios apie Klaipėdos streiką

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

Ką franeuzai pelnė.
, Užmušė 51 vokietį, bet mažai
anglių gavo.
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- Valstijos atstovų buto

STREIKAS MALŠINAMAS.
VVASHINGTON, I). C., Ba
landžio 9, (Elta). — Klaipėdo
je septintos balaindžio‘ nakčia
provokatoriškom protestui bu
vo nuversti seni Vokiečių pa
minklai. Balandžio <8 d, po pief
Smek* priemiestyje susirinko
Hei m atbunda ninku kurstoma
Vokiečių minia. Atkartotinu
reikalavimu jųjų neišsklaidžius ir miniai pradėjus grąsi iiii, prisiėjo pavartoti ginklą.
Vienas užmuštas, 'šeši sužeis
ti. Šilutėje prasidėjo streikas.
Visų riaušių vadai yra svetimi
kraštui gaivalai Heimatbundininkai, kurie kursto Vokiškų
laikraščių gandais buk Lietu
viams Paryžiuje siūloma pasi
dalinti Rytprūsius su Lenkais.
Helmatbundininkai lyderiai Pir
mininkas Orlovvski, Sekreto
rius Kūno, taipgi “Memelrundschau” redaktorius išsiųsti Vo
kietijon; vietiniai suimti.
KLAIPĖDOS STREIKAS
LIKVIDUOJAMAS.

buvusių

Herrine

ko-

tyrinėji
streik

kietis užmuštas, bei tik 238,000 laužių skerdynių. Tų “tyrinętonų anglių gauta. Tokios yra jimų’’ tikslu yra nukaitinti gu
pasekmės trijų mėnesių Franci bernatorių Sniall ir jo pageljos okupacijos Ruhr distrikte.
bininkus, kam jie nepasiuntė
Vokiečiai sako, kad jei francu- Į Htrriną milicijos padėti streizai nebūtų okupavę to distrikto, kierius suvaldyti.
tai per mos tris mėnesius jie
Pirmiausia liudyti pašaukta
butų gavę iš Vokietijos kontri- generalinį adjutantą Black ir
bucijomis 4,200,000 tonų anglių/ klausinėta jo kodėl jis nepu
ls 48 Aižmuštų vokiečių 25 y/a siuntė milicijos. Jis teisinosi,
darbininkai, 13 valdininkų, 2 kad jis tokio reikalavimo ne
moterys, o likusieji yra pirkliai gavo, o negavęs reikalavimo,
ir fabrikantai.
negalėjo siųsti ir milicijos.
Po to pašaukia liudyti pulk.
Hunter, kuris buvo Black pa
siųstas ant vielos ištirti padėtį. Jis liudijo, kad jis, numa
WASH1NGT()N, bal. 13. — tydamas galimumą sumišimų,
šiandie, prezidento Tbomas pakartotinai reikalavo milici
Jeffersono gimtadienis buvo jos, bet jos nesiųsta, kad ci
iškilmingai apvaikščiojamas jo vilinė pavieto valdžios jos ne
gimtąjame miestely Monticel- reikalavo. Šerifas gi ir kiti
lo. Kartu pradėta kampaniją VVilliamson pavieto valdinin
įsigyti tuos namus, kuriuose kai priešinęsi milicijai.
jis gimė ir užlaikyti juijMkaiKomitetas mano pašaukti
po atmintį. Tuo tikshrffra šil liudyti patį gub. Sinall ir niesikurusi Thomas Jefferson Me- kurius kitus valdininkus, o pamorial Foundation draugija, skili vyksiąs į Herriną, pada
kuri sieksis surinkti $1,900,000 ryto tyrinėjimus apie buvusias
tų namų nupirkimui ir jų už skerdynes ant vietos.
laikymui. Thomas Jefferson
buvo vienas demokrątingiau»ių prezidentų Amerikoj, yra
autorius Nepriklausomybės De
klaracijos ir Virginijos įstaty
TIHBAIX)UX, La., bal. 13.
mų apie laisvę tikėjimo. Taip —- Trys negrai liko užmušti
jau ijs pasirūpino pravesti ir keli desetkai baltųjų ir hetuos priedus prie įjungt. Val grų sužeista laįįke viesulas.
stijų konstitucijos, kurie už Daug namų sugriauta.
tikrina žmonėms laisvę.
SPBINCrFIELD, 111., bal. 11.
Nušovė savo pačią ir
— Valstijos aiigšciausias teis
pats nusišovė.
mas patvirtino nesenai Illinois
valstijos priimtus suteikimo
CHICAGO. — Charles M. bonuso buvusiems kareiviams
Cook, 64 m. amžiaus, 4758 įstatymus.
Calumet Avė., užpereitą naktį
nušovė savo pačią Jessie Wallace Cook, 44 m. ir paskui
pats nusišovė. Ją prašovė mie
gančią. Jiedu apsivedė penki
metai atgal, l>et negalėjo sugy
šiandie --- veikiausia lietus;
venti ir rengėsi skirtis. Ka*
dangi Cook turėjo apie $125,- maža permaina temperatūroj.
Saulė teka 5:12 v., leidžiasi
000 turto, ije neįštengė juo
pasidalinti ir tai ir privedė 6:28 v. Mėnuo teka 4:38
vai. ryto.
prie užmušėjystės.

Pirks Jeffersono .namą

3 žuvo viesulo]
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WASHINGTON, I). C., Ba
landžio 11, (Elta). — šūviu iš
minios sužeidus vieną kareivį,
prieš demonstrantus pavartota
ginklas. Streikuose dalyvauja
Vokiečiai išvien su komunis
tais. Komunistai reikalauja paliuosavimo savo lyderių. Dar
bininkai pareiškė buvę lyderių
suklaidinti ir grįžta darban.
Pertraktacijos eina sumažini
mui Ivderiams bausmės. Fab
riką!! dar nedirba; krautuvės,
nors komunistų trukdomos, at
sidarinėja; elektro stotis dirba
nevisą laiką, vandentraukis vei
kia; telegrafistų —■ paštininkų
streikas jau užsibaigė. Brau
ningo šūvių sužeistasis karei
vis tikimąsi pasveiks. Vakaro
žiniomis streikas galutinai lik
viduojasi.

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir iš Lietuvos

50 valandų šokis.

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.
Kas nori važiucti tik j svečius Lietuvon, tam
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.
Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pasportą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metriku_arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuoj aus.
Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu
“George Washington”, kurs yra puikiausia
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.
Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon,
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą
___ išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.
Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.

NEW YOBK, bal. 11. —
P-lė Almos Oummiugs, Texas
mergaitė, savo atsiekė. Ji šoko
be jokios paliovos 50 valandų
ir 2 min. Per tą laiką ji nu
dėvėjo dvi i>oras čeverykų ir
pagalios turėjo basa šokti, nu
vargino 7 vyrus ir dvi orkes
tras.
Dabar jos rekordą bando
sumušti p-lė Helen Mayer, 21
m., Clevelande. Ji šoka jau
daugiau paros laiko ir dar nesijaučianti nė kiek nuvargusi,
tarsi tik dabar butų pradėjusi
šokti. Jos partneris pasitraukė
iš šokio po 23 valandų galuti
nai (nuvargęs.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St.,

įįc

j; i,

SPRINGFIEL1), III., bal. 12.

mitetas jau pradėjo

cals iitaipi
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... • $4.67
Austrijos 100 kronų.............. .....
Belgijos 100 markių ......
$5.72
Danijos 100 markių ........... $18.95
Finų 100 markhj ..............
$2.7R
Francijos 100 frankų ...... .
$6.65
Italijos 100 lirų ..........
$5.00
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ................... M c
Norvegijos 100 kronų ........... $18.00
Olandų 100 guldenų ........... $39.17
šveicarų 100 markių ........... $18.20
Švedijos 100 kronų ............... $26.57
Vokietijos 1QQ markių

Tyrinėja Herrino skerdynes

ESSENAS, bal. 12. — 51 vo mus

WASH'INGTOiN, 1). C., Ba
landžio 7, (Elta).
Naudodahiosis neaiškia Klaipėdos pa
dėtimi Vokiečių nacionalistinės
organizacijos kursto streikus.
Vakar sustreikavo ipašto, tele
grafo ir telefono įstaigų tar
nautojai, kur palikę daug se
nų Vokiečių valdininkų.

įnešta Icgislaturon įstatymo
projektas, kuriuo einant, bus
uždaryta teatrai, kino ir kil
tos pasėlinksir?nimo viekas
— Chicagos dvasiški ja reipM
tą įstatymą. — Atsiekimui
savo tikslo ji skelbia me
lus.

n
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Kunigas kunigą užmušė.

Liuosybes Svet., 1822 Waban$ia Avė.

h

KLAIPĖDOJE STREIKAS.

Vokielijairgi paduosianti Ruhr vokiečiai tęs pasyvį
priešinimąsi.
. savo pasiūlymus

-

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
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Reikalauja ‘melinųjų įstatymų’

1-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Iii.
Telephone Roosevelt 8500

Chicago, III., šeštadienis, Balandis-April 14 d., 1923

Jau nuo senai Chicagos pa
storiai, kunigai ir kitokie dva
siški tėveliai vedė plačiausią
pro.pa gandą, kad šventadie
niais butų uždaryta teatrai, ki
no ir kitos pasilinksminimo.
Bet vi stirnoje publika į tą pro
pagandą žiurėjo pro pirštus.
JUOZAS BABRAVIČIUS
Bet štai valstijos senatorius iš
Vokietijos nuolaidus pasiūlymai Franciai didiha Ruhr sargy Chicagos ima ir įneša bilty.
Garsus lietuvių dainininkas,
bą.
Dar
433
vokiečiai
iš
butų švaistomi Franci jos.
Tuo senatorių yra republikokurio koncertas įvyks' seka
tremti.
nas James E. MacMurray (4933
mą pėtnyčią, balandžio 20
Woodlawn Avė.) Biliaus pa
d., Orchestra Hali, 220 So.
LONDONAS, bal. 13. — Par
tvarkymai yra neįmanomai aš
lamentariniuose ir ministeriMichigan Avė. — Skaityki
BERLINAS, bal. 13. — Nau
niuose rateliuose vaigšto gandų, josios ir senosios < okupuotųjų trus. Jais einant klraudžiama
te Anglijos spaudos atsiliepi
kad Vokietija už kelių dienų teritorijų) žymiausi fabrikantai sekmadieniais rengti visokie
mus apie jį kitoj vietoj šia
pasilinksminimai, kur imama
paduosianti savo pasiūlymus iš
me Naujienų numeryje.
ir darbininkų atstovai, kurie
rišimui Ruhr keblumų; tie pa laiko Berline savo konferenci įžangos. Vadinasi, teatrai, pik
siūlymai busią tokie, kad jie su ją, vienbalsiai nutarė ir to nikai, parodos, šokiai, etc. ne
darys pamato naujoms dery liau tęsti pasyvį priešinimąsi galėtų butų rengiami sekmadie
niais. Už prasižengimą prieš
boms.
f ran Aižų -belgų okupacijai. Kon
tą puritonišką įstatymą numa Prisipažino prie užmušė jistės,
Oficialiniuose rateliuose kal ferencija pareiškė, kad svar
toma labai sunkių bausmių —
bet vyskupas jį teisina kaipo
bama, kad Anglija ir Francija biausiais dalykais busiančiose
50 ar $100 baudos arba šeši * beprotį.
dabar labai priekuikiai pasitiktų derybose su francuzais ir bel
Vokietijos pasiūlymus, jei jie gais turi būti pilnas evakavi- mėnesiai kalėjimo.
KALAMAZOO, Mich., bal. 13.
sutiktų su Francijos laipsnišku mas okupuotosios teritorijos,
ĮdoŲiu pastebėti ir tai, kad
pasitraukimu iš Ruhr distrikto. atlyginimas už padarytus lai religinėms organizacijoms pro- — Katalikų kunigas Charles DiiTokie pasiūlymai butų tuoj aus ke okupacijos nuostolius, pa- ponuojamas įstatymas nedrau-. lon pietaujant 6 šūviais nušovė
talkininkų apsvarstyti, o paskui liuosavimas areštuotų žmonių džia rengti su įžangomis kon Šv. Augustino parapijos kleboną
butų pašaukta į konferenciją i? ir sugrąžinimas ištrenktųjų.
certus ir kitokios , rųšies “do Henry O’Neill. Kun. Dillon bu
vo tos parapijos vikaras. Nu
Vokietija.
rus” pasilinksminimus.
Padvigutbino sargybą.
Vyriausias to judėjimo pi šovęs kun. O’Neill, užmušėjas
ESSENAS, bal. 13. — Tiltų liorius yra Chicagos “tėvelis” paprašė kitą pietavusį kartu ku
ir geležinkelių kryžkelių ka Boynton. Ir kaip geram dva nigą duoti užmuštąjam paskuti
reivių sargyba tapo padvigu siškam tėveliui pritinka, Boyn nį patepimą. Jis pats norėjęs
binta visame Ruhr ir Pareiny ton negali apsieiti be prasi išklausyti užmuštojo kunigo iš
iš priežasties padidėjimo sabo- manymo ' nebūtų dalykų. Jis pažinti ir atleisti jam nuodėmės,
tažo. Naujos pastangos ardyti skelbia visiems ir visur, kad bet nesuspėjęs, nes reikėjo pa
leisti į jį dar du šuvius.
PARYŽIUS, bal. 13. — tiltus ir geležinkelius įtikino artistų asociacija labai norin
Kun. Dillon prie žmogžudys
francuzHS,
kad
vokiečiai
pra

ti
tokio
įstatymo.
Artistai,
gir

Francijos ir Belgijos prfemietės prisipažino ir atvirai viską
dėjo vykinti gerai organizuo di, vadiną Chicagą žiauriausiu
nū su v.isafis savo svarbiau tą pieną naikinimo ten, kur
papasakojo kaip visą tai įvyko.
miestu Amerikoje, nes jiems
siais ministeriais šiandie pra nepavyko pasyvia priešinima prisieina be poilsio vaidinti Bet jis sakosi paleidęs tik 4 šu
vius, kuomet kunigo lavone ras
dėjo svarbią konferenciją kon sis.
septynias dienas savaitėje.
ta 6 kulkos. Revolverį irgi ne
tribucijos klausimu.
Bet
pasirodė,
kad
tėvelis
Deportavo 433 vokiečius.
senai nusipirkęs ir tai vienati
skelbia
tą,
ko
nėra.
Frank
Pirmiausia svarstoma kaip
niu tikslu — nušauti tą kunigą.
COBLENZ, bal. 13. — Pa- Darė, artistų asociacijos atsto
padidinti Ruhr distrikto pro
Užmušti gi jį pasirįžo dėlto, kad
reinio komisija įsakė šiandie vas Chicagoje, griežtai užpro
klebonas laikė jį kaip vaiką.
dukciją, nes talkininkai mano, deportuoti dar 433 vokiečius.
testavo
prieš
Boyntono
prasi

kad kol okupacija neš nuo Ištremtieji yra daugiausia mui
Detroito vyskupas Callagher
manymus.
Jis
pareiškė,
kad
teisina kun. Dillon ir sako, kad
stolius ir negalima bus gauti
tinių ir < geležinkelių darbinin artistai absoliučiai neturi nie
tasis, būdamas išguitas iš Fran
daugiau anglių, tol Vokietiją kai.
ko
bendra
su
visokiais
religi

cijos,
trankėsi po visas šalis. Jis
sunku bus prikalbinti taikin
niais reformininkais. Jis sako: buvęs geras kalbėtojas, bet vi
tis.
“Prieš kelias dienas aš buvau sur elgėsi labai keistai, tarsi bu
Kontribucijos klausime, ma
pašauktas dvasininkų konfe tų nepilno proto. Ir jis esąs įsi
noma, didelių ginčų tarp tų
rencijom kur aš pareiškiau, tikinęs, kad kun. Dillon tikrai
dviejų šalių nebus, nes jos abi
jog aktoriai visais budais ko yra beprotis ir tik beprotybėj
nori iš Vokietijos gauti kuovos prieš tos rųšies įstatymus. papildęs žmogžudystę.
daugiairsda, neatsižvelgiant j
“Mes norime turėti vieną
tai, ar Vokietija pajiegia tiek
VARŠAVA, bal. 13. — ILen dieną poilsio savaitėje, bet ne
BUS DIDELIS STREIKAS
mokėti, ar ne. Abi nori palai kijos seimas priėmė skubotą sekmadieniais, nes mes gerai
ANGLIJOJE.
kyti okupaciją, o jei tai ne įnešimą, varde Lenkijos pro žinome, kad tuo būdu mes ne
galima butų padaryti, tai kad testuojantį prieš Rusijos nu duodame galimybės r pasilink
Susterikuos 500,000 namų
okupuotąjį distriktą valdytų žudymą kun. Butkevičiaus ir sminti tiems žmonėms, kurie
budavotojų.
tautų sąjunga pagelba inter prašantį valdžią ir toliau gin tėra liuosi tik sekmadieniais.
nacionalinės tarybos ir inter ti nuteistuosius Rusijoje ka
“Mes pilnai pritariame Illi
LONDONAS, bal. 13. — Jei
nacionalinės policijos.
talikų kunigus.
nois Darbo Federacijos Diliui, gu valdžia laiku neįsimaišys,
1 ---- ■
■ ..... ............. . —- --------------------- ■
■■—»—
kuriuo einant aktoriams pro- tai tuojaus-prasidės visuotinas
ponuojama suteikti viena die namų budavotojų streikas viso
Z
........ —...........
- .........-...........................
I
na poilsio. Tai gali būti bile je šalyje. Streikas apims apie
diena išėmus sekmadienį.”
500,000 dhrbininkų. Valdžia par
Iš to aišku, kad dvasinin lamente prižadėjo dėti pastangų
kai savo tikslo atsiekimui nau- streiko neprileisti. Darbininkai
s-. doja net melus.
reikalauja algų pakėlimo.
Išviso reikia stebėtis, kad
toks įstatymo projektas galė
L. S. S. 81 kp. Draugiškame Vakarėlyje
PINIGŲ KURSAS
jo būti įneštas legislaturon. Ir
Septintadieny, Balandžio 15 d., 7 v. vak.
Vakar bal. 13 dieną, užsienio pi
reikia tikėtis, kad jis bus be
nigu
ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių
• (
jokio dvejojimo atmestas.
bankų buvo skaitoma Amerikos pini/■*'

|

The Lithuanian Daily News

Puhlished b y the Lithuanian Neivs PublishijtfCo., inc.

VOL. X.

- ---- --- ........... ..............

j

, ' P

į

: y

■ į I.

-

...

/

.

,

Chicago, III.

Šeštadienis, Balandis 14, ’23

NAUJIENOS, Chicago, IH.
ATYDOS.

matyti tik smulkiuosius ženklus
—centus. Iš ko aišku, kad stam
besniuosius pinigus, litus, žmo
nės suslėpė kišenėse. Tas blo
gai atsiliepia į valstybės plėto
tės reikalus.
Dabar ką tik gauta ir greit
bus paleista apivarton naujų
ženklų po 50 litų vėrės. Taigi
paleidus juos apivarton reikia ti
kėtis kad slėpusieji smulkiuo
sius litus piliečiai ištrauks iš
savo kišenių ir ims juos vartoti
apyvartoje.—Kaunietis.

Kas Dedasi
Lietuvoj

Delegatai Redaktorių ir leidėjų svetimkalbių
laikraščių buvo vakar sve
. 7 ' H
V * ’ '' c . '$*•
5;čiais pas John F. Jelke Komponijos,
išdirbėjai Oleomargarine. Jie apžiu
Rengia
rėjo dirbtuvę, kuri yra viena iš ciidžiausių ir moderniškiausiai įrengta
D-stė Atg. Lietuvių Tautos, vyrų ir moterų
pasaulyje. Tai buvo žingeidumas lei
EKSKURSIJOS.
dėjams pamatyti ir studijuoti tą dide
Subatoje, Balandžio-April 14 d., 1923
lę maisto išdirbystę, kur yra gamina
ma iš geriausio materijolo ir geriau
BAŽNYTINĖJ SVET.,
siomis mašinomis. Tas maisto pro
3509 So. Union Avė., kampas W. 35th St.
\ Lietuvos Mokytojų Profesines
duktas yra išdirbamas be pridėjimo
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius ir lietuvaites į rengiamą balių, Sąjungos Centro Valdyba š. 1923
žmogaus rankų. Tikrai pats išdirbi
nes turėsime girdžiu gėrimų ir užkandžių. Taipgi bus pasilinksmintas su
nio procesas Jolke Good Luck Margam\ liepos m. organizuoja Čeko
šokiais prie geros muzikos iki vėlam vakarui.
rinos pats per save yra artizmas ir jei
Kviečia Komitetas.
Pradžia
6:30 vai. vakare.
Slovakijon Ekskursiją per Vo
narnų šeimininkes ir pardavinėtojai
tik pamatytų kaip čia švariai yra vis
kietiją. Ekskursija tęsis 3 sa
kas atliekama ir kiek uaug pastangų
vaites. čeko' SI. 10 d., Drezdene
yra dedama pei* Jelke žmones, pie tik
rai
nevartotų nieko kito.
2, Leipcige 2, — Berlyne 3 d.,
Tarpe delegatų buvo Milės Gerinlikusios dienos kelionėje'., čeko
ger nuo čekų Svomost; Vladimir
Slov. mokslas baigiasi 30 liepos, DEŠINIŲJŲ
BUV.
SEIMO Spatny nuo čekų Hlasatel; Fred
nuo norvegų Skandinaven;
todėl turėsime progos pamatyti FRAKCIJŲ ATSIŠAUKIMAS. Asche
Gunnar Boberg nuo slavų tribunen
Nytheter; William Larson nuo Svensveikiančias mokyklas.
Visos
Rengia
ka Amerikanaren; Mrs. Benson nuo
ekskursijos išlaidos numato
Kaunas, kovo 19 [musų ko- Svenska
Kuriren; Mr. Dalkowski nuo
Draugystė Susivienijimo Brolių Lietuviu
mos minimume 300 litų, čeko resp.] Kauno gatvėse pasirodė Polįsh Dziennik Zjednoczenia; Phillip
Ksycki nuo lenkų Zgoda; Justin JanSI. Konsulas Giala maloniai su išlipdyta didelio formato spaus kovvski
nuo lenkų Dziennik Narodotiko tarpininkauti ir prašė pra dinti lapai antraščių “Visiems wy; I. J. Gorczinski nuo lenkų Dzien
nik Chicagoski? P. Galskis nuo Nau
nešti jam iki kovo 20 d. ekskur lietuviams”,
į
jienų; Hacter Durant nuo L’Italia ir
sijos dalyvių skaitlių.
Minėti lapai tai dešiniųjų buv. John R. Polandech nuo American Asof Foreign Išanguage NewsPabaigoje birželio arba pra Seimo frakcijų atstovų agitaci sociation
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJ
papers.
džioje liepos mėn. L. M. Prof. nė proklamacija, po kuria yra Mrs. Ida C. Bailey Allen, žinoma
kampas 18-tos ir Union Avė.
mokslų mokytoja, pasakė:
Sąjunga laukia svečių, tai eks pasirašę Krikščionių-demokratų, naminių
apie Jelke Good Luck Margarina:
kursantų mokytojų iš Latvijos Darbo federacijos ir Ūkininkų “Per keletą metų aš jieškojau geriau-*
Įžanga ypatai 35c
Pradžia 6 vai. vak.
sigs rųšies margarino, kurį galima
ir Estijos.
Sąjungos visi atstovai.
butų vartoti be abejojimų, kurj gali
Proklamacija parašyta pasi ma butų vartoti prie saldainių dirbi
mo. Jelke Good Luck Margarinas at
NEGJMSTINAS APSIREIŠKI piršimui į busiantį Seimą, todėl kreipė mano atyda ir aš be jokių abe
dešiniųjų frakcijų buvusieji at jojimų sakau, kad ant galo aš atradau
MAS.
stovai stengiasi įrodyti, kad tik produktą, kuris atsako visokiems reialavimams.
jie vieni tedirba naudingą vals
Kaunas, III. 22. [Musų koDieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
tybei darbą, o kairiųjų frakcijų įKįj Vakarais
10c.-31c.-45c. (ir taksai
resp.] — Įvedus Lietuvoje sa

DIDELIS BALIUS!

,

* __

J

Didelis Balius

A. E. STASULANI
Advokatas
Peržiūri abstraktus ir gkolina pini
gus ant nekrutamos nuoaavybi*. ) PIRKTI,
P1KKJLT, PARDUOTI
EAKllUOTI AR MAL
MAI
Ofisas didmiesty, kambarys 1104
NYTI
VISADOS
KREIPKITĖS
Chamber of Commerce Bldg.
» S PAS/MUS.
PAS MUS. TAS
....... JUMS.
....... .. BUS
....... k
183 W. Washington Street
. // ANT NAUDOS.
Telef. Franklin 1176-4945
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

! NORĖDAMI
*“

Rengia A. C. W. of A. Lokalas 269

Nedėlioję Balandžio-April 15 d., 1923
LlUOSYBĖS SVET.,
1 ith St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Dųp’S atsidarys 6:30 vai. vak.

Balius prasidės 7 v. vakare.

Todėl visi Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės yra kviečiami dalyvau
ti ir paremti vienatinį A. C. W. of A. Lietuvių Skyrių. Grieš Unijos Or
kestrą. Įžanga 50c. ypatai.
Kviečia KOMITETAS.

Pavasarinis Šokis

atstovai sąmoningai vedę valtsybės griovimo darbą.
Tik vargu, begu jiems tai pa
vyks apdumti Lietuvos landžiai
akis, nes labiau susipratusieji
kad ir kaimiečiai sekdami buvu
siojo Seimo darbus galėjo įver
tint kas ką veikė.

vąją valiutą-litus niiolatinieji
litai išsyk buvo paleista apivart6n smulkiųjų kupiūrų Gentiniai
ženklai nuo 1 ligi 50 centų. Pa
leidus daug vien smulkių pinigų
į apyvartą buvo susidarę daug
keblumų jų skaitliavime, ypač
valstybinių įstaigų kasose.
Po kiek lako apivarton paleis
ta ir stambesni piniginiai ženk
lai, po 1, 2, 5 ir 10 litų, ir po to
atsiskaitymo reikalas buvo Žy
miau pagerėjęs. Bet neilgam.
Paskutinėmis dienomis apyvar
toje visur daugiausia begalima

S. t FABIONAS CO.

V

. J. P. WA1TCHES

LAWYER Lietuvy* Advokatai
Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St,
Telephone Randolph 5584
Vakarais i 10786 S. Wahash A v
Tel.: Pullman 6877.

809Tel.W.Boulevard
351h St,
Chicago
0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam ninjgus ir
Parduodam Laivakortes.

K. S.ADVOKATAS
JURGELIONIS

Phvnbing, Heatinf
Kaipo lietuvis, lietuviam* visada*
patarnauja kpogeriauaiaL

M. YušIhl
532S W. MIK St.,
.
<» y m—i

CMcsko.

III.
................ .—i

HoT Wai'ER Boi'TLE.
iirnrajmriT
HE. iŠ GeTT/NS

MELDAŽIO SALĖJ
• •

-*■—

1^...I I

Subatoj, Balandžio 14, 1923
Pradžia 8 vai. vakare.
Įžanga 55c. su taksais.
“Husk” O’IIare’s Orkestras

--

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 vi v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką
ir ketvergą. Nedėlioml* nuo 9
iki 12 ryto.
j

«ei E9 a k r h e n u fi u » ra w b q

S RsumatlzMs
Saiism s
Reumatizmas Sausra

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

K
Nesikankykite savęs skaus
IH
S mais, Reumatizmu, Sausgėle,

Te!. Yards 1138

Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai pražilina viršminčtas ligas; mums Šiandie dau
žmonių siunčia padėkaa gybė
vonės pasveikę. Prekė 50c poi
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
M KATOS
”, augalais gydytiee,
i
kaina
50
centų.
N
X.

STANLEY P.
MAŽEIKA

te

GRADORIUS IR

Balsamuolojas

Turiu automo•ilius visokiems
eikalamš. Kaina

e
r
»

3319 Auburn
lve., Chicago.

E
B

Taip, j minutę ar dvi jųa galite visuo
met prašalinti skaudėjimu
sąnarių, skau
damus
muskulus,
neuritis,
reumatizmą,
lumbago, arba neuralgijos skausmus, gal
voj, nugaros ir dantų skaudėjimą arba sustyrusio kaklo, vien tik trinant su Crimson Heat. Tai yra laiko išbandyta gyduolė
nuo visokių skaudėjimų iv niežėjimų.
Ge
riausiai žinoma gyduolė nuo persišaldymo
krutinės ir kitų nesmagumų. Veikia kiek
vieną sykį. Laikykit trubelę Ciimson Heat
jūsų namuose visuomet. Jųa negalite žino
ti tikro jos gerumo, kol nevartosite joa.
Beveik kiekvienose namuose kasdien reika
lauja jos. Gaunama visur gerose aptieko.
se. Klauskite jūsų artimiausioj aptiekoj —
jei jie neturi, tada rašykite tiesiai mums,
įdedant paprastą kainą 75c. ir didelė, gra
ži triubelė bus jums atsiųsta tuojau. The
Alpen Co.,
107,
Publicity
Bldg.,
St.
Louis, Mo.

tą pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jūsų
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Ifaiffles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkrt liufflcs savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c.
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn, N. Y.

<

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

v

.

.x-i...................................... ....

...............................
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Didelis Kepurinis Balius

KODĖL?

Rengia
.

TRYS DIENOS LAIKAI.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; )
.
2) — Salutaras vidurius išvalo;
SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą, j
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUC7& CHEMICAL CO
Chicago, Illinois.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or
ganizacija Suvienytose Valstijose, kurios turtas arti $500,000.00.
Nuo susiorganizavinio iki šiam laikui išmokėta $248,
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000
PAŠALPOS SKYRIAI —

§6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
D^Lpįatesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
I 307 w. 30th ^Street,
.
New York, N

DRAUGUI D. L. K. KEISTUČIO

Nedėlioję, Balandžio 15, 1923
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242-44 W. 23rd Place
Pradžia 6 valandą vakare
Įžanga ypatai 50c
v > t Muzika grieš J. PILLIPH
Kurie į>us navatniausiomis kepurėmis, tie gaus geriausią dovaną
Draugija aukauja $10.00.
Vyrams $5.00 ir Moterims $5.00
Bus ir kitokių visokių dovanų

MUZIKA
Sarpaliaus Orkestrą
DEL VISOKIŲ REIKALŲ
814 W. 33rd Si.
Tel. Boulevard 0352

PLUMBERIO IR APšiLDYMO
ĮTAISYMAI
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimąs garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY
490 Mihvaukee Ar., 461 N. Halsted St.
Teleohone Haymarket 10IŠ

a

4632 So. AhĮaąd Avė.,
Tel.: Boulevard 7309

Chicago, III.

A. A. SLA KIS

Natūra Cure Institute

DR. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiropratas,
Naturopathas
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera*
cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tel. Lafayette 5698.
liililiililliitroiiiim
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V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681
Tel. Brunsvvick 36(lp

JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Milwaukee 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.
* 1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Centrai 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai.

O
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CATARRH

Herman P. Haase

OF THE STOMACH

609-610 Chamber of Commerc*

imu! lllllliuillllllllllllllll
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įjlOU CAN’T ENJOY

r~iH
F

ADVOKATAS
133 W. Washington SU,

Phone Main 1308
Chicago, III.

LIFE

........

with a
«our, U
bloated
<» sore,
o (JI C, oVJUI,
1U c.lt d stomviūluB“Ba ach. Food does not nourish.
Instead it is a source of misery, cauting

-....... —-...........

...

JOSEPH. C. WOLON

pains, belclūng, dizziness and head-

LIETUVIS ADVOKATAS
309 So. La Šalie St. Room 706
Telephone Harrison 0421
utaminkais ketvergais ir subatomds
1612 West 46th Street
Telepbone Boulevard 8172

1 he right remedy vvill act upon thc
linings of the slomach, enrich the blood,

aid in castmg out the catanhal poijons
and strcngthcn every bodily funetion.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,

'J ei. Randolph 4758

Namų Tel.: Hyde Park 3395

sliould be satisfied with nothing Icm
than pernianent, lasting relief.

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojamų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų
armonikų ir balalaikų.
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojan^a.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į
Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

„H,

■

"

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG
19 So. La Šalie St.
Rcom 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

The person with a bad etomach

Ant Town of Lake

I

’ ADVOKATAS

achcs.

niausią Lietuviška krautuve

—■

Chicago, III. Į

GHEITAI PUAAAUNA SKAUDĖJIMĄ
SĄNARIŲ IR MUSKULŲ.

Ryffles

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2562
Valandos?b ryto iki 9 vakare. Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu*
ir padirba visokius Dokumentu*
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farinas ir Biznius. Skoli
na ‘Pinigus ant pirmo morgičiau*
lengvomis išlygomis.

prieinama.

M M N SBBlia V M ■ W M l« $1 w 1M M » ®

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

1707 S. Halsted St.,

ADVOKATAS

:_________ :_____ .___ :___ :____________

Juslia Kulis

Net ir kūdikiai pastebi!

1) _ RYTAS — )
2) -pietus3) — VAKARAS. )

K. GUGIS

8

sft 3259 So. Halsted SI.

104-114 So. 4th St.

Telef. Roosevelt 8500

Monroe gat. arti State beperstoginis Vodevilius šeštad., Sekm,.
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
“Kur gauni pilna pinigu verte.’

u

.

1739 So. Halsted St.

Tol. Lafayette 4223

Golden Rod Girls’
2242 W. 23rd PI. kampas Oakley Avė.

Vakarais iki 8 vai.

MAUESTir

—Kauno darbininkas.

ANOTHER CONC£ALE£>

Rengia Auksinio Baro Merginos

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg
zamiųuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant morgižius.

FI«TMEATRe*W
—M___ i_____ ______ !_______ f__ ___ ■___

I
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Kriaučių Balius

--

The largo number of people who
have succcssLIly used Dr. Hartman’s
famous medicine, rccomtnended for all

u

catanhal condiiions, offcr ths slrongcjt

IH SERVICE Įfim
goi.d

Evr?’7w:*rr r:

iminmifiiurfiMiu

1!t-.:u.,**tei.iiJ.'z :

I. Weslęy Baker
Advokatas ir teisių patarėjas
Kambarys 1317 Ashland Block,
155’N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie-1
tuvių kalbom Tyrinėtojas.
Notary Public.
•

possible endorsement for

TA3LE76 OR

W . Telefonai:
Randolph 2675 ir Dearborn 6272
Ros. Telefonas Park Ridge 2252

f

Garsinkitės Naujienose
.t.,.. .

.•

į-

NAUJIENOS, Chicago, DL

šeštadienis, Balandis 14, ’23
Lietuvos šaipokas.

POPULERINGIAUSIAS
SIU DIENŲ BANKAS
Tai yra vienas bankų, kuris netik
didelis ir tvirtas, bet kuris su
teikia patarnavimą žmonėms la
biausiai užganėdinančiu budu.
Jei jus turite pasitikėjimą į dak
tarą jus jį rekomenduojate savo
draugams,ar ne taip?
Musų kostumeriai rekomenduoja
musų banką savo draugams ir
tas padaro didelį augimą šio ban
ko.
Tas suteikia mums garbės minė
ti faktą, kad mes turime kostumerių, kurie gyvena ųž Chicagos,
kurie daro su mumis bankinį biz
nį laiškais.
Ponai: Grisius, Sedemka ir Macikas visuomet yra prisirengę pa
sitikti jumis asmeniškai. Kuomet
esate bankoje, klauskite jų.

MKS. A. MICHNJEV1CZ
AKUšERKA

Tvirtumo

— Kainai, girdėjai, kad dėde
Seimas amžiną atilsi pasakęs?
—Girdėjau.
—O palaiky neliko?
—Liko, kurgi ne. Trys bač
kos deguto, dvi kapos niokotų ■
ir virš trisdešimties deguti n in
kų, kurie likę, ibe darbo ieško
tarnystes kokioj nors dvokian
čioj įstaigoj.
—[“S.-d.”l.

Bankas Stipresnis Negu Žmonės Manė
Nors METROPOLITAN STATE BANKAS jau 9 metai kaip gyvuoja aug
damas vis didyn ir stipryn, ir nors visi žmonės gerai žinojo, kad NEI VIE
NAS CENTAS ŽMONIŲ PADĖTAS Į ŠĮ BANKĄ NEPRAŽUS dėlto, kad ji
yra po VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA, tečiau blogos
valios žmonės sumanė iškrėsti kenksmingą šposą bankui — suerzino žmones
melagingomis pasakomis, kad buk Me tropolitan State Bankas užsidaro ir nekurie žmonės paklausydami šių melų supuolė pereito Utarninko nakties laike,
kuomet visi kiti Chicagos Bankai nėra atidaryti ištraukti savo pinigus. Tą nak
tį išmokėta virš $400,000.00. Visi kurie tik norėjo atsiimti savo pinigus gavo
juos tuojaus be jokių kliūčių.
Šis bankas yra visuomet pasirengęs atmokėti žmonėms visus jų pini
gus ant kiekvieno pareikalavimo — ir tą padarė Balandžio (April) 10-tą,
1923, kuomet virš 2000 žmonių ant syk supuolė atsiimti pinigus. lik šiol nei
vienas kitas bankas neatmokėjo žmonėms tokią milžinišką sumą nakties
laike, bet Metropolitan State Bankas atmokėjo be jokių kliūčių, o ant ryto
jaus pamatę didelį stiprumą šio banko, beveik visi atgal atnešė pasidėti.
Jei pamišta. iš išgasČio-susirupinimo išėmei savo pinigus ir dabar esi įsi
tikinęs šio Clearing House Banko saugumu, atgal pasidėsi, tai gausi procentą nuoi Sausio (Jan.) 1-mos, 1923, lygiai taip, kaip kad visai nebūtumei išėmęs.
O jei dar nebuvai šio bankC kostumeriu, tai ateik susipažinti su Lietuvių
seniausiu ir stipriausiu banku.

Peoples “ss^Bank

Kapitalas
Perviršis

$13,236,174.81

■

TURTAS

H

Kapitalo Stakas................................. $700,000.00
Surplus ir neišdalintas pelnas.......... 237,140.46
Neuždirbtas Diskauntas .......... ;...... 59,475.05
Rezervas dėl taksų ir M.........................249,556.55
Atsakomybė ant kredite laiškų........... 34,000.00
Neišmokėti dividendai.......................... 4,480.00
Depozitai .................................... 11,951,522.75

E
H
I

I

I

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd £.*« St. Chicago, Illinois
Banko Valand.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak.
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.
*

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos įtariai
Telephone Yards 1532

DR. A. J. BERTA®

DR. J. KOLIS

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedalioj 9 ilci 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Ofiso va).: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted Sti Chicago, 111.

DR. A. MONTVID

DR. S. BIEŽIS

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephoue Central 3332
1824 Waban*ia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

f

UfflTfflMEMUII LINES,
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE

Pasidaugino depozitų į 15 mėnesių $1,579,000.00

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86,
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovonvią yra ant visų šitų lai
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinės lubos tik 3 Vie
šos pasažieriams naudotis.
Laivai: “Mount Clay”,
“Hansa”, “Bayern”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya”
taipgi specialus kajutos.
Nauji laivai trimi šriubais “Resolute”, “Reliance” ir “Albert Ballin” vežą
1. 2 ir 3 klesos pasažierius

'

VALDYBA

Benj. S. Mayer, Prez. Direktorių
Chas. Hollenbach, Vice-Prezidentas
Albert F. Ossman, Asist. Kasierius.
Chas. O. Fetscher, Prezidentas.
Herbert S. Pflaum, Kasierius.
Carl L -Jerberg, Asist. Kasierius.

/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

visas dalis

Lietuvos

4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5117

b

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryt*;
nuo 5:30 iki 7:80 vakare, ir

’

Ofiso Tek: Boulevard 7820

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS

United American

Lihes
arba įgaliotieji a genai.

12th STREET
Ttl Kftfci 80M
8614-14 Roo*ev*H RdL
Arti 8L Loui* Ava.
CHICAGO. ILL.

DR. C. K. KLIAUDA
< *
Tel. Armitage 4381
Dr. C. A. KIRKWOOD
Ištikima Dentisteriju
Piorijos gydymas specialuma*
1562 Milwuukee Av*.
Arti Robey gatvė*
Chicago, III.

TeJephone Yards 5834

DENTISTAS

į

—IŠ

RUSIJOS—

Garai lietuviams žinoma* per 18
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniška* liga*,
vyrų, motenj ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu*
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1325 W
I8th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vak vakarais.
Dienomis: Canal
8110, arba 0375
Telefonai»
Makt j Drexel 956
Boulevard 4136
3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

iMt CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
Ofisas
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 vaivakaro. Nedčliomis nuo L0 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
Tel. Pūliavau 5432

A.S4USH0
AKUŠERIU
Turiu patyrimą
moterų ligose; r u
pestingai prižiui u ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St.
<”bicago, III.

M. WAIT

Akušeriu

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138
Per 45 metų paprakdkavimo
turiu
patyrimo. Pasekringai patarnau
i u prie gimdymo
Kiekviename at
itikime - teikiu
ą prižiu-

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Morgan Stn
CHICAGO, ĮLL.

3325 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves
Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

1821 So. Halsted St., Chicago. III.
kampa* 18-th Street
Phonš Canal 0257
_ ___ __ ,.................................. -v> 1

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ŽILVITIS

Gydytoja*, Chirurgas ir Akušeri

Gydytojas ir Chirurgas
8248 South Halsted St

8961 South Halsted B.
Tol. Boulevard 6052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 6574
Chicago

Garsinkities “NAUJIENOSE”

EWICZ

(Bari

DR. P. G. MIEGNER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
VAI.ANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
6 iki 9 vakare
nup 5 iki 8 vakaro
NedėJiomis nuo 9 iki 12 ryto
DENTISTAS
Nadtliomis ofisas yra
1821 So. Halsted St.,
Ipaama X-spindulių paveikslai.
IM
Kampa* 18 ir Halsted St,
uįdaryta*
Duodama Nitrous Oxid ir
k
Oxygen (“gesas”)
r
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- 1
re. Nerišlioj nuo 10 iki 12 ryto. 1 ■
3261 So. Halsted St., Chįsago, III. J

171 W. Randolph St.,"
Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

DR. M. T. STRK0UIS
Lietuvis

Trumpiausias kelias j

^-DR. HERZMAN^l

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Depozitų Sausiol, 1922 ................... $10,372,854.00
Depozitų Sausio 1,1923 .............. 11,768,632.00
Depozitu Balandžio 1, 1923 ........... 11,951,522.00

$2,520,000.00

Metropolitan State Bank

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

$13,236,174.81

II
I

j Į Turtas Virš

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

4729 So. Ashland Avė., 2 Inboe

>3

•

$200,000.001
$75,000.001

Mokame 3% į metus už pinigus padėtus ant taupymo, o 5% iki 6% už pi
nigus padėtus ant augštos rųšies Pirmų Morgičių ar bonų,
Siunčiame pinigus Lietuvon tobuliausiu budu už labai žemas kainas; pa
darome įvairius dokumentus-daviernast's; parduodame laivakortes ant visų
linijų; etc.
•
*
Kreipkitės ypatiškai ar laišku

SI DE V

B F*

Baigusi
Akušeri
jos kolegi
ią; ilga>
praktika
vusi Penn
silvanijo*
hospitali»e. Pasek
ningai pa
tarnauja
prie
gim
iymo. Duo
da rodą vi- t
šokiose li
gose ir kl
tokiuose
reikaluose
moterims h
merginoms

State Banko

APTIEKORYSTĖ JAU
BUS 700 METŲ
SENUMO.

Kitą metą aptiekorystė
apvaikščios atmintiną jubi-i
lėjų. 1224 metuose, Fridri-;
kas II, Vokietijos karalius
ir Romėnų imperatoriuj pa- ■
skelbė savo žinomą ediktą
kur aptiekorystė padarbr a
žinoma profesija. Tas bu
j Italijoj, kur augštesnėji klesa buvo mokinta. Fridrikas
pats buvo labai žingeidus as
muo. Jo Sicilijos kortas bu
vo centru intelektualio vei
DIDELIS BANKAS
kimo. Krikščionių, žydų ir
mahometonų mokslininkai
ant kampo
buvo priimami tenai. Jis
47 St. ir Ashland Avė.
įsteigė Naples Universitetą’
ir buvo geras rėmėjas žino
CHICAGO
mos medikalės mokyklos
Salernoje. 700 metų praėjo,
Gerai žinomas bankas tarpe tie*
ir šiandien Amerikos aptietuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.
kos , nešioja tikrą originalį
Grekų vardą “apotheke”,
itališkai tas vardas reiškia
i “bottega”, reiškia: “krautu! vė su geru staku”. Ir tose
aptiekose yra pardavinėjaI ma geriausios gyduolės: lai
nerio Kartusis Vynas, ge
riausia gyduolė nuo prasto
Lįįaį
apetito, užkietėjimo vidurių,
RUSW’ S/^INGS BAN k
I galvos skaudėjimo, nemigęs
y
i:
I ir kitų vidujinių nesmagumų
Halsted Street. Chicago
Trinerio Linimentas nuo re
umatizmo ir neuralgijos,
Trinerio nuo kosulio Sedative ir kiti puikus Trinerio
Steitmentas užbaigiant biznį Balandžio 3, 1923
į prirengimai, kaip tai Trine! rio Dental Cream, Trinerio
1 Liąuid Shampoo, Trinerio
Rankų Lotion ir tt. Klaus-/
. $8,169,973.88
Paskola ir Diskauntai .
! kitę jūsų aptiekoriaus ir par Į
Overdraftai.................
davinėtojo gyduolių ir pa
Bankos Namas.................................... 101,000.00 . bandykite jas! Del bile ko
kių informacijų rašykite pas
S. V. Bonai.... .........
2,154,250.00
Joseph Triner Company,
Bonai...............................r
966,300.00
Chicago, III.
I
Accrued Nuošimčiai..... ........................ 55,858.12
Kostumeriu atsakomybė ant kredito
laiškų ........................................... 34,000.00
Pinigais ir reikia gauti iš bankų .... 1,746,908.38

3101 So. Halnted St., kampa* 8| gal
Telefonas Yards 1119

atarimus
JOBOifi ir naergiš veltui.

Cr. Ilaurice Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
46*31 So. Ashland Avė.

Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 Iki 8
ir 7 iki 9 v., nedCldieniaia nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.

'ei. Austin 0737

DR. MARYA
DOWIAT—- SASS
5208 W. Harrison St
Valandos 8—12 kasdiena ir 6—8
vakare išskiriant nedžldlenlu*

Rezidencijos te). Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*
Sgeeialiata* Moteriikų, Vyruk*,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8835 Su. Halsted St„ Chicago

7—8 vak. N*d«iomi* !•—18 dieną
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcagt

Jei abejoji akiniiM. pasiteirauk

Or A. R. BLUMENTHA1
« aoc
»m*
4* I. AahluM a-v

šeštadienis, Balandis 14,

NMMĖNOŠ ~
The Li t h Maniau Daily Naw>
eubdahad Daily ucapt 'Bunda, by
Cha Lithuanian Naw« Pub. Co., Ine.

Cdftor P. Grigaitis
*<89 South ffaistea surast
Chicago, III.
Telephona Roossvalt 8501

$8.00
$7.00
18.00
8c

Subscription Katėsi
per year in Canada.
per year outside of Chicago.
per year in Chicago
per copy.

Entered as Second Clasa Matter
M ere h 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., undar the act of
March 2nd, 1879.
*----------------- >

...... —...................................

Naujienos eina kasdien, (ištiriant
sekmadienius. Laidftia Naojienų Ben
drove, 1789 So. Halsted SL, Chicago,
QL — TMafenaai Reoaevalt H9Q.

Užsimokijlmo kalnai
Chicagoje —- paltai
Metama__
,------.$8.00
Pusei metą
ri.
4.90
Trims mėnesiams
.......... 2.00
Dviem mineaiam
- - 1.50
Vienm mėnesiui
Chicagoje per nelietojos:
Viena kopija
Savaitei > ......
tftneeiul
.. - ....
Mrtąnu____... _____________
Puaai matą
• JI
Trims mUiMlama '
----- 1.75
Dviem mSnariam ......
1.25
Vienam mėnesiui............ _............. —■

.75

Lietuvon ir kitur užsfenfuaaei

(Atpiginta)

čiusi pramone ir skaitlin
gas, gerai organizuotas pro
letariatas. Rusijoje gi tų
dalykų kaip tik trūksta, to
dėl bolševizmo nepasiseki
mas ne sumuša socializmo
mokslą, bet patvirtina jį.

Ir kad tai yra tiesa, tai ro
do Anglijos pavyzdys. Kaip
tik tuo laiku, kai visas pa
saulis mato Rusijos bolše
vizmo bankrutą, tai Angli
joje socialistinis judėjimas
auga ir stiprėja diena iš die
nos.

Bažnyčia ir
pasilinksminimai.
Senatorius MacMurray, iš
Chicagos, įteikė Illinois vals
tijos senatui įstatymo suma
nymą, kuriuo draudžiama
rengti nedėldieniais teatrus,
koncertus, šokius, žaidimus
ir kitokius mokamus pasi
linksminimus.
Kieno naudai yra sugalvo

Sveikatos Dalykai
Socialinės ligų prie
žastys.
(Tęsinys)
Skurdas. Nėra mažiausios
abejonės, kad džiova tarpsta
teiykur žmonės suvargę, persidinbę, gyvena prastuose kam
bariuose, dirba ilgas valandas
ir neturi ištekliaus gero mais
to nusipirkti. Džiova—darbi
ninkų liga. Bet skurdas duo
da progos plėtotis šimtams ki
tų ligų. Vargo suspausti žmo
nės negali pasinaudoti medici
nos mokslo nurodymais, nega
li kartais nei svajoti apie dak
tarą... Didesnė dalis suvargu
sių vaikų tiktai dėlto serga ir
miršta, kad jų tėvai dideliame
skurde gyvena. Didmiesčių svei
kates departamente statistikos
aiškiai tai įrodo. Skurde augą
vaikai visuomet silpni, paliegę
ir linkę prie visų ligų. Labai
dažnai geriausi
jiems vaistai
butų

luotais skystimais, kvailu bobu
čių patarimais bando atsikraty
ti nuo ligų; užsendina savo li
gas, nesisaugoja kitus apkrė
sti. Tai, žinoma, veda dar sun
kesnių ligų žabangus, duoda
prbgos ligoms plėtotis. Musų
garbingos žmonių naudojimu
paremtos draugijos palaikyto
jai kiek galėdami fanatizuoja
skurdo ir tamsumo suvargin
tus žmones, liepia jiems ramiai
gyventi šiame sviete, o po mir
ties prižada amžiną gyvenimą
be jokių ligų, dar
skelbia,
ka<Į viisas ligas Dievas žmo
nėms už jų menamas nuodė
mes suteikia... Tokiu bildu
pasilaiko naudojimas, skurdas,
tamsumas ir ligos. Iki kaulų
įtamsinti žmonės bijosi pasi
teirauti apie lyties reikalus,
apie venerines ligas: jie šitomis
ligomis apjsikre^ia, nesligydo
kaip reikia, apkrečia kitus arbtupatys ligą užsendina ir daž
nai visą amželį delei to turi

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su
musų palydovu išvažiuos iš
Chicagos Birželio 15 d. Todėl
kurie norite turėti smagią
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš
pildžius aplikacijas dėl pasporto, nes pagal Lietuvos
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparodymų Lietuvos pilietybės, pasporto gavimas užsitęs apie
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00
žyminio mokesnio.
‘ Šitų visų kliūčių galima
išvengti pristačius gimimo
metrikus iš Lietuvos. Tad
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.
Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius.
Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą.
ANNA M. BONDZINSKI
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell sugarbiniavim-as. Plaukų šukavimas ir

dažymas. Columbia Kolegijos metodu.
4631 So. Ashland Avė.
švarus kambarys ir žmo vargti. ISudami tamsus ir prie neužtaria tai jis iš pykčio pra Manicuring.
taringi, žinoma, ir savo
vai

niškas maistas. Stoka tyro oro

tas šis įstatymo sumanymas, I irgi veik jmujuuju
uKiai uaixH
išimtinai tiktai
ddrbi-. kams nepasako kas
$8.00 *

Metams___
Puiei metų _____.......... ___ - 4.00
Trims m6nesiams _______ ....__ 2.00

ma, tiktai tuos, kurie jo klauso
ir pildo ,o kurie to mokslo ne
klauso tie yra bolševikai, bedie
viai ir t.t. ir po mirties nueina
į pragarą ir ten turi amžinai
kentėti ir t.t.
Vasario mėn. 1 d. š. m. minė
tas kunigas irgi atvažiavo dės
tytų tikybos. Kai kurie iš mo
kinių nemokėjo ir, bijodami kad
nepaklupdytų ( nes buvo grąsinama) pabėgo iš klasės 'laike, pa
mokos. Iš to pykčio kunigas
pradėjo visus mokinius ir jų tė
vus vadinti bolševikais bedie
viais ir t.t. siūlydamas jiems
“rabinav ”.i
Vasario mėn. 22 d. š. m. į mi
nėtą mokyklą taip pat atvažiavo
tas pats kunigas ir paklausė II
skyriaus vieno mokinip ątsakyti
pamoką, bet jis buvo neišmokęs
todėl negalėjo atsakyti/ Tuo
met kun. išvadino jį bolpevlfrų,
bedieviu, suskiu, velnio apsėtu
ir t.t. ir norėjo paklupdyti, bot
tasai neklausė. Kunigas pasi
šaukęs buvusį žmogų ir iš kam
bario mokytoją pagalbon, bet
tie atsisakė patarnauti sakyda
mi: “Kad Čia ne musų darbas”.
Matydamas kunigas, kad nie
ko gera neišeina ir niekas jo

reikia ši
tais klausimais žinoti: jų vai
kai apsikrečia venerinėmis li
gomis arba užgenia su veneri
nių ligų suardytais kūnais...
Venerinės ligos (pv. sifilis) su
ardo ir protą, žodžiu sakant,
tamsumas ir prietarai ligų iš
platinime ir palaikyme lošia la
bai svarbią rolę.
(Bus .daugiau)

dėjo prie visų mokinių išmėti
nėti, buk mokytojas esąs toks
pat kaip ir tasai mokinys, dėlto,
kad nepadėjo paklupdyti moki
nio. Tai dabar įš privestų tų
faktų bus visiems ' aišku kaip
toks kunigas gali ką nors gero
išmokyti mažus vaikučius. Be:
to, dar kenkia visai mokyklai
trukdydamas mokslo vaisiams
plėtotis. Ir jeigu dar ilgai taip
bus, tai tokie “tikybos mokyto
jai” prives musų Nepriklauso
mą Lietuvą ant bedugnės krašto,
nes jiems
tada bus
geriau
“drumstame vandenyje žuvis
gaudyti”.

Kės. Tel. Englewood 3836

Dr. J. F. Andrešunas
KOJŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Be gyduolių gydymas — Elektros
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. Didelių skausmų prašalintojas.
Nėrviškumo apsireiškimą
gydau pasekmingai.
Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Čhicago
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Lietuvon per 10dieny
Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant
Milžinų laivu
AQUITANJA
MALKETANIA
’ 45,647 tonų
30,701 tonų
BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. Greitas persėdimas Southamptone. Lietuviai ypatiškai lydimi.
Į
(2ra kl. $150.00) Karės takPiliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant. į
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika
lingų dokumentų atvažiuojantiems
keleiviams galite gauti *nuo. Bile
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, 111.

________ "... „ J

kad jame yra ninkus ir jų šeimynas kankina,
pasakyta, jogei jisai neliečia Kalbėli šitokiose aplinkybėse
Pinigus reikia siųsti pašto Money “šventų kocertų, nei morali- apie bakterijas butų daugiau
Orderiu, kartu su užsakymo.
nio arba religinio pobūdžio negu juokinga: tiems žmonėms
apeigų, kuriąs daro religinės reikia gyvenimo, tyro oro, šva
rių kambarių, gero maisto ir
organizacijos”. Imti dešim nepersunkaus darbo, tada jie
Jonas Lukošius
Generalis Parda
tukus iš žmonių, atėjusių į nesirgs. Trumpai suglaudus,
vėjas No. 5. Bu- '
__________________
„
_________
_
_____
/■
siu dėkingas už
bažnyčią^ daryti bažnyčiose skurdas prirengia dirvą šioms
COME PUT O F THE B E ATE N PATH
atsilankymų,
O
Italijos premjeras Musso- rinkliavas, rengti bažnytinė ligonis: džiovai,v mitybos orga
’
suteiksiu geriau-sį patarnavimą.
lini sako, kad nei fašistai, je svetainėje koncertus šu nų ligoms, širdiesNįgoms, plau
nei komunistai nepripažįsta įžanga — vadinasi, tas įsta čių ir kitų alsaviino>nrganų li
įvairiems nosiesk gerk
laisvės. Tai yra tikra tiesa. tymo sumanymas nedrau goms,
lės, ausų katarams, jaknų li
Bet jisai klysta, kuomet įsi džia.
goms, inkstų ligoms, odos li
vaizduoja ,kad pasauliui jau Aišku, kad tai yra bažny goms, difterijai, x kokliušui,
Nepamirškite, kad šį mėnesį yra didelis išpardavi
“nusibodo” laisvė ir kad ji tinių elementų planas, su Skarlatinai, skorbutui, neuras
mas pas mus ant rakandų, Pianų, Victrolų, Karpetų,
tenijai
ir
kitokioms
nervų
li

sai atsižadės jos.
galvotas tam, kad prispyrus
Parlor Setų ir tt. Neužmirškite atvažiuoti ir išsi
Na* ne. Laisvės žmonės žmones nedėldiehiais remti goms, proto ligoms, akių li
skirti tų didelių bargenų. ( Pasišaukite. Joną Luko
goms
ir
tt.
Skurdo
prislėgti
neatsižadės. Jie išmes į są kunigų biznį, o ne leisti lai
Kunigai sakosi, kad jie esą
šių, No. 5, oAbusite užganėdinti. Patarnausiu kuožmonės paprastai negali apsi
šlavyną tas partijas, kurios ką teatruose arba kitokiose vesti kada vesti reikėtų: užtat, “Kristaus mokslo” skelbėjai.
geriausiai kožname departamente. Pas mus galima
kovoja prieš ją.
pramogose. ' Kunigai norė žinoma, jų tarpe pasilaiko pro K<fd jie visai to Kristaus mo
gauti ant lengvų išmokėjimų, be jokio procento.
•so£i| Sdbipo n>\o|č| JJ
kslo
nežino,
arba
žinodami
ei-,
tų, kad, šešias dienas savai stitucija, kuri suteikia
Dastatome konžną daiktą ant pirmo įmokėjimo.
ipluM3qgi ‘ųzaili oqb spIiipIoįjp^
giasi
visai
ne
kaip
Kristus
mo1
gonorėją,
šankroidus
ir
kitotėje dirbęs, žmogus septintą
kių iš šitų ligų kylančių suiri kino, bet kaip paskutiniai bar
dieną ateitų į bažnyčią ir mų ir kančių. Galima drąsiai barai, skaitytojai gali matyti iš
MIDDLET0N & SONS
pasidalintų su kunigu savo pasakyti, kad 75 nuoš. visų ligų to, kaip jie Lietuvos mokyklose
Žinomas katalikų litera uždarbiu. Dvasiškų tėvelių išnyktų, jei išnyktų skurdas, dėsto vaikams tikybos dalykus.
1 A .A
tas Uuosis rašo “Darbinin idealas, mat, yra gyventi darbininkų naudojimas. Taip “Socialdemokratas” pav. rašo
Dešimčiai metų garantuojami.
štai
ką
iš
šiaulaičių,
Šiaulių
Gražus mahogany keisai. Tikro
ke” :
taip, kaip tas danguje skra sako visi įžymiausi medicinos
apskrities:
|
vario skambus ir stiprus balsai.
mokslo autoritetai.
jojantis
paukštis,
kuris
neVisas materijolas pilnai garan
“Sociajalizmas — nusto
Sausio mėn. 25 d. š. m. į vie
akėja,
nesėja
ir
nepiauja,
tuojamas.
Tamsumas. Tamsumas Ir tos mokyklą atvažiavo kunigas
jo būti pajėga nuo to lai
skurdas tai du tikru broliu: kur Antanas Ragažinskas tikybos
DYKAI — Mahogany Jjenčius,
ko, kad nuoseklieji socia- bet sotus esti.
uždangalas ir 20 naujausių ro
žmonės tamsus, ten jie skursta,
jalfctai — Leninas ir Troc Pranešama, kad tam tikra kur daugiau apšvietus, ten ma dėstytų. Beklausinėdamas molių. Lengvais išmokėjimais, be
<ini patyrė, kad kaikurie visai
kunigų
ir
davatkų
organiza

nuošimčių; $10 Į mėnesį.
kis, nutarė grįžti į kapita
žiau skurdo, mažiau visokių li nemokėjo pamokos sakydami
.
V1VMI3AS 50NAHI35
cija ketinanti vesti tą kovą gų. Žmonių tamsumas dažnai
OMltflZlf 531 OnOAG 50M3A3S
lizmo vėžes.”
<unigui kad per daug užduoda
Fotografai ir rekordai
prieš pasilinksminimus viso prisideda prie skurdo, kad dar išmokti, o taip pat ir mokytojas
Socializmo priešams butų je Amerikoje. Ji esanti ypa daugiau visokių ligų pagandi
............... ............ .... ............... .
Victor — Brunswick ^Coįįiiibia.
reikalauja išmokti užduotas pa
Visų modelių, visų užbaigimų.
didelis džiaugsmas, jeigu tingai pasiryžusi kovot su nus. Tamsus žmones nenori mokas. Tuomet kun. pradėjo
No. 80 Viktrola......... ............. $100
Rusijos bolševizmas ištiesų krutamaisiais paveikslais. klausyti medicinos mokslo nu visiems sakyti: Ką mokytojas
No. 100 Viktrola....................... 150
butų “nuoseklus socializ Bet iš to vargiai kas išeis, rodymų, nenori nuo ligų apsi mokina pav.: skaityti, rašyti, sąPlačiai pagarsė
No. 130 Viktrola............... ...... 275
mas”. Bet, jų nelaimei, taip nes didelė dauguma žmonių saugotu, ypatingai nepaiso ki skaituoti ir t.t. tai nėra ko mo
jęs 20 metų pra
' No. 207 Brunswick................... 125
ktikos fotografitus apsaugoti; jie neturi supra kintis, nes be svietiško mokslo
nėra.
stas A. VoitkeviYork Brunsvvick ..................... 150
šiandie jau nesiduoda va

matyt iš to,

Laisvas
priešai.

Kaip “Kristaus mokslo
skelbėjai” mokslą
dėsto Lietuvos
mokyklose

LIETUVIAI! LIETUVIAI!

Tuščias
džiaugsmas.

Grojrkliai Pianai Dabar

‘.i

J

• '

•

■

.

•

. ..

Pranešimas

timo iš kur kyla ligos; jie klau žmonių pav.: mokytojų, inžinie
nesigydo rių ir t.t. galima viešiems žmo

Pamatinė socializmo mintis džiot už nosies tiems gaiva so visokių prietarų,

yra ta, kad socializmo tvar lams, kurie daro biznį iš “lo kada gydymas labiausia reika- nėms gyventi.
Tikybos mbkska gali būt įsteigta tiktai te tų” pardavinėjimo dangaus Ingas, maldomis, burtais, auko as tai prirengia žmogų po mir
mis bažnyčiai, įvairiais paten- ties į dangaus karalystę, žinonai, kur yra augštai išsivys- karalystėje.

Literatūros

Darželis

Padegėlis Kasmatė

Užžėlusių takų dainius
[Antanas Vienuolis]
(Tęsinys)

Gulėjo ir sunėręs už galvos rankas žiurėjo
į lubaV..” Pavaikščiojo aplink, bet niekur
nerado jokių ženklų, kad jo geroji sesuo
Onytė ir motina butų buvusios gyvos. Pas
kui vėlei prisiglaudė prie sienos. “Pavalgęs
tėvas persižegnojo ir norėjo vienas nueit
į užkrosnį, bet tuomet pašoko iš viduaslio
Olesys ir apkabinęs tėvą, privedė prie lovos.
O Petras, nors buvo ir arčiau ir pieko ne
dirbo, tačiau nepakrutėjo iš vietos..* Aš
susiėmiau už galvos ir pamiršęs patvory
nei tėvy“Neturiu dabar nei vietos
nes, nei senatvei prieglaudos, Dabar visi
man sako ‘tu’, vadina valkata, girtuokliu,
netiki mano pasu... Tačiau, nelaimės drau
gai, tepasiulie man vėl tą pačią vietą ir to
kį pat gyvenimą, kokį turėjau pirma—aš
atsisakyčiau, nes mano gyvenimas, ir kiek-

vieno jūsų, yra vis dėlto įdomesnis ir gra
žesnis už gyvenimą visų tų tardytojų, revi
zorių.. .” — “Bet vis dėlto tu, tėve, ne tuo
keliu nuėjau!—ištarė kiek palūkėjęs vienas
nuplyšęs valkata, supdamos skarmalais. —
Ne tuo, tėve, ne tuo...—kuždėjo kampe,
drugio grečiamas antras valkata...”
Taip skurdžiai baigia savo liūdną pa
sakojimą Vienuolis.
< Kad ne tuo keliu nuėjo—net drugio
krečiami kalėjimo rūsy valkatos kužda —
bet kur tas kelias, kuriuo reikia nueiti!
Gal tie nelaimingi valkatos ir į šį klausimą
butų visų teisingiausiai atsakę, bet tam jie
ir valkatos, kad jų žodžio niekas negirdė
tų! Tik jų atsakymas tįkrai jau nebūtų
panašus į atsakymą tų visuomenės žmo
nių, kurie oficialiniai nustatinėja įstatymus
šeimyniniams santykiavimams ir... iš gy
venimo daro piktą karikatūrą! Problema
vėlei iškelta pilnoje visumoje. Vienuolis
dar kartą palietė vieną pagrindinių žmo
gaus gyvenimo klausimų.
Visuomenes
santykių tvarkytojai, prisiekusieji moralės
skelbėjai -dabar jums priklauso žodis! O
tuo tarpu gyvenimas eina savo, visus pasly
dusius nušluodamas...
Apysakoj “Gryžo” nupiešta dar vienas
toksai kelias. Provizoris Janulis visą savo

čius pagi'įžo iš
Lietuvos ir savo

nąm<e 636 W. 18
St;, Chicago, 111.
atidarė

Photo

Studio pagal nau
jausios mados.

Tudor Brunswick ............................... 250

Lengvais išmokėjimais \
Pirkite jūsų rekordus čionai
L. Klein trečias augštas.

Bendrovės leidinys, 350 puslapių, didelio sai kosmarinik skundas, v§ąi neatitinkąs
formato, smulkaus šrifto).
Toje knygoj savo formai, visai tarytum kažkoks instinrandas dar ir daugiau apysakų bei vaizdų, klivinis, nesąmoningas pagalbos šaukimas.
bet jos jau nebeturi tokios moralinės reik- Todėl ir visas veikalas, nežiūrint į visą per
šmės, kaip aukščiau minėtosios. Daugumoj gyvenimų stiprybę, į kai/kurius ir visai pa
tai yra šiokiadienio gyvenimo įspūdžiai, vykusius aprašymus, toli gražu negali ly
kaip jie rašytojo sieloje gimė, net ne stili gintis su Vienuolio apysakomis.
zuoti, net neįvilkti į atitinkamą literalinę
Panašus yra ir “Krymo Įspūdžiai.”
formą, V dėl tos priežasties kartkartėmis
Žinoma, čia medžiaga jau kitoniška. Įsta
besidarą kiek nuobodus ir nepakankamai bios Krymo marės, mėnesiena, kiparisai,
gyvi. Tokie yra “Kalėjimo Įspūdžiai,” to krantai paskendę rytų šalies augmenyse*,
kie yra ir “Krymo Įspūdžiai.”
Kalėjime klimato švalnumas — visą tai iššlavė kalėj
praleistos dienos perdaug skaudžiai atsi jimo įspūdžių žiaurybės liekanas. Visumoj
liepė į jauną poetą, patiekė jam tiek daug ^Kryino Įspūdžiai”, žinoma,
tebėra dar
pergyvenimų medžiagos, kad jis jau nebe
dienynas, bei neretai nejučiomis vėlei prasi
galėjo sunaudoti ją, jis pajėgė tiktai regis muša tikrasai dailininkas. Daugelis pavei
truoti, kaip kad daro mokslininkas, regis kslėlių, atskirų scenų, tipų, karakteristikų
truodamas studijuojamo reiškinio atmai labai gyvai ir jautriai nupiešta. Ir jeigu
nas, kaip kad daro tardytojas, pasižymė nėra vieno bendro veiksmo, kuris tuos atski
damas iš nelaimingos aukos iškvostus žo rus gal net pavienius vaizdelius sumegztų
džius.
į vieną gyvą paveikslą, tai visliktai juos
Bet Vienuolis ne mokslininkas ir no jungia vienas ūpas, virpėjimas, įkvėpimas.
tardytojas, jisai negali vien liktai laktus Vis tiktai dainuoja juose gyvus orientalizkonstantuoli — jis dailininkas, jis turi kon mas, kaip motivuose, taip ir poezijos ele
statuotus faktus apibudinti. Tačiau kalėji mentuose.
mas turbūt ne tam pasaulin leistas, kad
V—Gyvenimo verpetuose.
jame butų galima kurti ar bent aiškiai są
Todėl
(Bus daugiau)
Visos viršminėtos apysakos randas pir mone konstatuotus faktus tirti.
mame tome A. Vienuolio raštų (“šviturio” Vienuolio “Kalėjimo Įspūdžiai” yra kažkbk-

Itrukšmingą amžių praleidęs Rusijoje, vie
nas, apleistas, paskutiniame džiovos hjQ>Sny grįžo į tėviškę—numirti, kas greitai,
delei didelio susigraudinimo, ir įvyko. Ne
tuo keliu, ne tuo keliu gyvenimas ėjo, bet
į kapą visi lygiai veda, skubiai veda!...
Kuriuo keliu kapo siekti!
Dar niekas lietuvių literatūroj taip
gražiai nedainavo priešmirtinio
ilgesio,
priešinirtinio troškulio gyventi! Apysakėle
visa beveik baltomis eilėmis parašyta, gam
tos aprašymais suposmuota, yra greičiau
epinė daina, negu psichologinis škicas, nors
joje vien tik ir dainuojama grįžusio tėviš
kėn mirti Janulio pergyvenimai. *
šia apysaka Vienuolis kaip ir baigia
eiklių savo apysakų, kuriose kelia mora
linius klausimus. Kokios išvados?..
‘Dan-gun du-šia, ku-nas že-men, dan
gun du-šia, ku-nas žc-mėn, dan-gun du-®ia,
ku-nas že-mėn” — gaudė bažnyčios varpai,
lydint grįžusį tėviškėn mirti Janulį į ka
pus. .
Deja! Nejaugi tai yra atsakas į klau
simą: kuriuo keliu eiti?!...

?

NAUJIENOS, Chicago. HU

šeštadienis, Balandis 14, ’23
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Iš GELŽKELIEČIŲ GYVE
NIMO.

Kas Padaro Stiprų Banką

Kaunas, III-23 [Musų koresp.]
—Paleidus Seimą, į Kauno Plačijų Gelžkelių dirbtuvę buvo at
ėję Darbo Federacijos atstovai
ir norėjo padaryti darbininkų
susirinkimą, bet darbininkai federacininkų nepaklausė ir jokio
susirinkimo tą diena visai nedar6. ,
Gi šeštadienį kovo 17 dirbtu
vių darbininkai padarė savo
dirbtuvėje susirinkimą be jokių
tarpininkų iš šalies ir išnešė šio
kį nutarimą: Reikalauti vaikų
priedo po 15 litų kiekvienam vai
kui, brangenybes priedą kelti su
lig kainų kilimu, medicinos pagelba kaip patiems darbinin
kams taip jų šeimynoms turi
būt nemokama, ir tt.
Su minėtais
reikalavimais
darbininkų delegatai kreipėsi
Susisiekimo ministerijon ir ten
jiem buvo pažadėta po dviejų
savaičių duoti atsakymą.
—Gelžkelietis.

Bankas yra taip stiprus, kaip jos direktoriai. Jei bankos direktoriai yra biznio vyrai, turtingi, turi gerą vardą
ir norą dirbti, tada bankas būtinai turi būti tvirtas, taip
kaip ir šiame musų atsitikime, direktoriai asmeniniai
prižiūri bankinį operavimą.
Direktoriai Stock Yards Savings Banko yra vyrai kurie
turi nacionalę reputaciją finansiniu atžvilgiu ir biznio pa
žinimu. Visas bankinis biznis yra vedamas valdybos nuo
latinėj priežiūroj šių vyrų. Nėra daroma jokių spekulia
cijų, apsauga užlaikoma pirmiausiak
šis bankas yra tvirtas iš tvirčiausių.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street,

Chicago, Illinois.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIUS IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

PRADĖSIĄ STATYTI
FABRIKĄ.

Amerikos ir Lietuvos Audimo
Korporacijos Bendrovė šįmet
artinantis vasarai rimtai rengia
si pradėt statymo fabriko dar
aus. Tam tikslui skubiai gabe
nama į fabriką cementas ir kito
kia statymui reikalinga medžia
ga. —Kaunietis.

Bankine* valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Bubė
tomis nue 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

M

Nelaikyk Pinigu Namie!
Padėk Juos
*

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

į

Patarimai Suteikiami Dovanai.

I ■

DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

Tvirčiaueį ir Didžiausį Lietuvių
Valstijinį (State) Banką

3315 So. Halsted St.,

Chicago, III.
r. .
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki
9, Nedaliomis nuo 10 iki 1.
Tel. .Yards 0632. *'

Universal *State Baiik
Under State Government & Cleari'rtg House Supervision)
Tai Dviguba Apsauga
.

Čia visados galite gauti savo pinigus su nuošimčiais ant kiekvieno
pareikalavimo.
Didžiausios Lietuvių Organizacijos, Bažnytinės Parapijos, Kliubai, Draugijos, Advokatai, Daktarai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietu
vių daro biznį tik su šiuomi Banku ir savo,pinigus jame laiko.
Gauk ir Tamsta šio Banko knygelę padėdamas $l,000.oo SlOO.oo arba
Vieną Dolerį

GALITE APMOKĖTI ŠIAME BANKE

GERIAU IR PIGIAU NEGU KITUR
Per šį RANKA
SIUSKITE PINIGUS LIETUVON

Louisville, Ky. — “Noriu padėkoi jums už tai, ką, jūsų vaistas man
gero padarė. Gulė
jau lovoj po aštuonias ar devynias
dienas kas mčnesis ir turėjau dide
lius skausmus. Gy
dytojas sakė, kad
man gali pagelbė
ti tik operacija. Aš
perskaičiau
apie
Lydia
E. Pink
ham’s vaistus ir
pamėginau Vegetable Compoundo ir Sanative plovalo ir jie tikrai padare man stebuklus.
Dabar aš visą laiką jaučiuosi puikiai,
taipgi pradedu daugiau sverti. Aš pa

AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakari.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Jeigu jus reikalaujate vienos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba viso mc_
džio materijolo visam namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai auglčiausifts vertės visokio medžio materijolo. Musų
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirksite
sekamą materijolą namams. Atsišaukite' asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo
No. 4
Lentas
Grandims materijolą
Šalinės
Lubas

Medinius garadžius,

(j

Duris
Langus
Frėmus
Skrynių

Plieninius garadžius.

Hardware
Malevą
Namams popierą
Stogų materijolą

Porčiams materijolą

pasakosiu kiekvienai, kad jūsų vais

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

tai yra stebuklingi ir jus galite pa
garsinti mano laišką, jei norite.” —
Mrs. Ed. Boehnlein, 1130 Ash Street,
Louisville, Ky.
Strėnų skaudėjimas, nervuotumas,
skausmingi laikai, nereguliarumas,
pailsimas ir pavargimas yra moterų
, ligų simptomai. Lydia E. Pinkham’s
d<f.Vėgetable Compound pareina vartoti
visur, kur tik yra pamato tikėtis to
kių kliūčių. Jame nėra nieko, kas ga
lėtų pakenkti ir jis sutaiso ir sustip
rina tuosius organus taip, kad jie
veikla sveiku normaliu .budu. Tegul
jis pagelbsti jums, kaip jis pagelbė
jo tūkstančiams kitų. Lydia E. Pink
ham’s Vegetable ^Compound yra> da
bar pardavinėjamas mažne visam pa
ti šauly.

UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St

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. Specialis gydymas lytiškų ligų
*
vyrų ii* moterų.
Taipgi gydau.

Akis, ausis, nosį ir gerklę.
DR. J. ’VAN PAING,

£

a
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Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.
-•>
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Ofiso Telefonas
Central 4104
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Busto Telefonas
Annitage 3269

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

X-----

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 Wesi Madison St., kai n b. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Viską ką mes parduodame yra garąntuota. Jūsų pinigai vi:
'i
suomei grąžinami jei Jus nesate patenkinti arba materijolas ap
4

4

mainomas. Mes skoliname ir permainome įrankius.

Duokite mums paban
dyti ir persitikrinkit
Iį8j Įį!
I

i?
1

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

patįs

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

Ii
i-,j'ffi
ii ii

nuo musu tada visada 4

1545 West 47th Street,
• Netoli Ashland Avė.

pirksite čia.

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr, Robs.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Pabandykite
musų ♦ tavorą vieną sykį tuomet persitikrinsite
'\ .

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Slapumo
ii
Privatinių
Ligų

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

tknra

Telefonai: Calumet 0645
1692

Jeigu jus turite bile kokią ligą,
nenusiminkite,
‘Atvažiuokite kad
ir iš toli suteiksiu geriausi gydyiųą .

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
IN TINS

k

Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurti
esti, priežastimi galvos skaudėjime,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab
so trumparegystę ir teliregystę. 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

Jei vieną sykį pirksite
PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiurėjinvui ii
pasirinkimui naujus moderninius stylius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir patemų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų
gemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30.
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50.
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalymo išpardavimas
□verkautų jūsų kaina. Parduosime
viską.
S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.
tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedeliomii

DR. VAITUSH, O. D.

Chicago, III

Pirkit Sau Piumbingus ir Apšildymo
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

JEIGU JUS SERGATE

Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt
.,
gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ.

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 ak|s raudonos.
JEI nors mažiausis bijojimas dide
snes šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA

_____________ >

Buda voki t, perdirbkit arba taisykit, dabar,
tuojaus! Nelaukite kol kainos
' pakils augščiau!

£al jums reikalingi
akiniai

Šio Banko turtas viršlIZ,650,000.00

NEREIK JAI OPERACIJOS
Ji paėmė Lydia E. Pinkhatn’s Yegetable Compoun
dą ir išvengė operacijos,
kurią gydytojas patarė.

JUS AKYS

DR. B. M. ROSS

IN LOAVES

35 South Dęarborn St

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir neivų 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. Anelė Kaushillas D. C
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligasnervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St, kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj
9 iki 12 a. m.

PARIS .............
Balandžio 25
CHICAGO .......
Balandžio 28
tAFAYETTE .
... Geg. 12
ROCIIAMBEAU
... Geg. 31
Puikiausia sutvarkymas — kambariai
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms,
Valgomasai kambaris, rūkymui, baras,
barbernė, puikiausia prartauzižkas valgis,
vynas ir alus*muzika, šokiai. Kartu yra
ir perkalbėtojas.
Visais reikalais kreipkitės prie vietos
French Line agento, arba j kompanijos
ofisą, 19 State Str., Ncw York, City
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom St.

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

DAVID RUTTER & CO,
Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš zetaįl
i lemų. Visur pristatėm.
South Slde ofisas 8801 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

J

(Kampas Monroe ir Dearbom St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto
Priėmimo kambarys 506,
Chicago, Iii.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Ned 11dieniais 10-1 po piet. Panedšlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 V.
TRISDEŠIMTS metų toje
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių
liko išgydyti, tai geriausia vieta
ligonių atsilankymui.
(

NAUJIENOS, ChlcagO, III.\šeštadienis, Balandis 14, ’23

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Ar begalima kas
geresnio, pasakyti
apielartistą?
Anglijos spauda gražiausiu budu
atsiliepia apie lietuvių tenorą
Juozą Babravičių.
Lietuvių dainininkas, Juozas
Babravičius, kurio koncertas
Chicagoje įvyks kitą pčtnyčią,
balandžio 20 d. Orchestra salėje,
atvyko Amerikon po eilės kon
certų Anglijoj, Franci joj ir Lie
tuvoj.
Kaip matyt iš spaudos atsi
liepimų, po tėvynės Lietuvos
musų dainininką Juozą Babravi
čių Anglija labiausia pamilo ir
apverti no.
Anglijos laikraščiai vienbal
siai giria Babravičių, kaipo dai
nininką turintj reto gražumo
balsą ir dainavimo dailę. Kiti
matyti įpuolė tiesiog ekstanzon,
beklausydami gražaus jo dai
navimo. Ištikro į tokius spau
dos atsiliepimus galima žiūrėti
su džiaugsmu, pavydu ir pasi
gėrėjimu.
Paduodame čia keletą ištrau
kų iš Anglijos laikraščių apie
Babravičių—tiesiog anglų kal
boje, o paskui vertime:
Anglijos Spauda
apie Babravičių.

"■
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And oh, how beautifully he sang —
Cesar Cui, Rachmaninoff, Gretchaninov, and Lithuanian folk songs.
“Eve”, November 22, 1922.

M. Bobrovitch is an interesting
figure "on the platform. He has
imangination, a good deal of spontaneous’ feeling, and decided temper
ament.
■ *
“Glasgow E. Times", September 4,
1922.
,
He is burdened with the name of
Juozas Bobrovitch-Babravičius, būt
he is a very charming and delightfu
singer, with an admirable “fonvard”
tone and excellent dietion in Russian.
The Russian Opera has ahvays been
more distinguished for its basses-than
its tenors. Here is \velcome exception
to the rule.
“Daily Express”, November 7, 1922.

Įvairi-marga publika.

Publika buvo
gan įvairi,
daug buvo tokios, kurios musų
lietuviškuose parengimuose vi
sai nesimato. Kiti sako, kad lai
vis iš “poniško luomo”. Lietu
vių kalbos mažai girdėjosi —
vien tik anglų, ypatingai pas
merginas. Man į ausį vienas
asmuo pakuždėjo: “Intcrnacionalis vakaras”. Bet aš apsi
dairiau ir neteko matyti nei
vieno tikro “kraujo” interna
cionalisto, nes nei policmono
nebuvo.
Keisti rūbai.

“Ketvergo vakare, Steinway salėje
tenoris iš laetuvos — vardu Juozas
Bobrovitch-Babravičius — atvyko gau
ti musų malonės; ir negi galėjome

Na, kada marga publika, lai
rūbai dar margesni. Kaip pa
tarlė lietuvių sako “genys mar
gas, o pasaulis dar margesnis”.
Taip ir čia buvo visokio rū
bo, taip kaip kokiame muzėju-

mes jos atsakyti jam, kuris yra taip

je.

tobulas dainos dailėje. Mums yra pa
sakyta, kad jis atvykstąs iš Maskvos
Imepratoriškos jDperos, bet mes ryž
tamės manyti, kad jo menas yra taip
intimus ir delikatnas dalykas, jog jis
turi daugiau bendra turėti su koncer
to sale.
Jis yra dainininkas užbaigtas savy
je (nėra net reikalo praminti lietu
višku Caruso), kurio balsas yra toly
gus ir pilnai išreiškia jo asmenį; tai
yra balsas šaldžios melancholijos —
dvasinės taip jau fiziškos grožės.
“Daily Telegraph”.

Pas vyrus

daugiausia

pa

prasti. Nora buvo matytis ir
“Tuxedo”. Bet du vyru atkrei
pė publikos domę: vienas “full
dress”, o antras, kurio aš neži
nau nei kaip pavadinti, nes bu
vo tokia keista kombinacija.
Pav. anglų styliaus ilgas švar
kas, kalniečius apykaklė lenkta-dvilinka juoda,
murzina,,
marškiniai spalvuoti, “apkram
tytas” paišelis viršutinėje ki
šenėje. Buvo ir gana švariai
Ponas Babravičius ne vien yra teno
ir tinkamai apsirengusių.
riu, kurio tonai turi neišreiškiamos

On Thursday evening. at the Stein\vay Hali a tenor from Lithuania —
by name Juozas Bobrovitch-Babravi
čius — came to beseech our grace;
nor could we withhold it from one so
versed in the art of song. He comes,
we are toki, from the Mosęow Imperia
Opera, būt we venture to think that
his art is so intimate and delicate
a thing that it is to be more happily
identified with the concert-hall.
He is a singer complete in himself
—(no need for the label “Lithuanian
Caruso”) — vvhose voice is the exact
counterpart ant faithful expression of
his personality; it ir a voice of sweet
melancholy — of spiritual as well as
physical beauty.
grožės, kurio vyriausioji ypatybė ro
“Daily Telegraph”, November 4, do jį esant tikru tenoriu, kurio teml>
ras atspindi koloritą; bet jis taip-jau
1922.
yra artistas, prakilnus savo srityje,
Mr. Babravičius — to be authentfc, pilnai valdąs techniką, kuri duoda
if seemingly pedantic — is not only jam galimybės teisingai valdyti jau
a tenor whose tones possess undefin- no karšto temperamento gyvą prigim
able charm, whose chief characteristlc tį, trykštantį jausmingumą.”
“Glasgow Evening Nevvs”.
is that which denotes the quality of
a genuine tenor, whose timbre is
Ar jus girdėjote Lietuvį daininin
susceptible to colour; būt he is also
an artist, refined in style, in full ką, kurį Connaught’o kunigaikštis
possession of a technique which (Anglijos karaliaus dėdė) perstatė
enables him to guide aright the Londonui prieš išvažiuojant į Beau
naturally lively nature, the spon- lieu? Juozas Bobrovitch-Babravičius
toneous emotionalism, of a young yra jo vardas, su ženkleliu ant raidės
“c” ir kitomis įvairenybėmis, bet ačiū
and fervent temperament.
“Glasgow E. News”, Septem-ber 4, Dievui jį čia vadina tiesiog llobroviteh. Lordas Goerge Arthur išrengė
1922.
jam pokylius po to kaip kunigaikštis
išvažiavo, ir jo prašymai ponia Henry
Have you heard the new Lithuanian Edwąrdes sukvietė žinovus, taip kurių
singer whom the Duke of Connaught buvo didžiausi kritikai, pasiklausyti
introduced to London before he left jo. Ir ach, kaip gražiai jis dainavo
for Beaulieu? Juozas Bobrovitch- —Cesarą Cui, Rachmanovą, GrečaniBabraviciusis his name, with an accent ną ir lietuvių liaudies dainas.”
on the “c“ and other variations, būt
“Eve”.
mercifully they call him Bobrovitch
over here. Sir George Arthur gavę
Ponas Babravičius yra žingeidi fi
parties for him after the Duke left, gūra scenoje.
Jis turi vaidentuvę,
and
got the
Hon.
Mrs. Henry daug jausmo ir aiškų temperamentą”.
Edwardes to gather
some
know“Glasgovv E. Times”.
ledgeable
people,
including the
greatest of the erities, to hear him.
Jis turi sunkų vardą Juozo Bobrovitch-Babravičiaus, bet jis yra labai
žavėjąnfis ir smagus dainininkas su
mielu drąsiu tonu ir puikia dikcija ru
sų kalboje. Rusų opera visuomet la
biau atsižymėdavo savo bassais negu
tenorais. Čia turime geidžiamąją išim
tį iš taisyklės.
“Daily Express.”.

JONAS VAIKAS’AS

31 metų amžiaus persiskyrė su

Lietuviu Rateliuose

šiuom pasauliu balandžio 13 die

ną, 2 vai. po pietų.

Nabašnin-

kas paėjo Avižlių kaimo, Papi
lės vai. Amerikoj išgyveno

10

m. Paliko nuliume

brolį Pran

ciškų ir seserį Oną.

laidotuvės

atsibus 17 d. balandžio iš namų
1749 S. Halsted St. į Apveizdos

Dievo bažnyčią, išten į šv. Ka
zimiero kapines. Giminių ir
pažįstamų meldžiame dalyvauti
laidotuvėse.

Margos dukters ir jy
balius
Esant baliuje kilo klausimas:
kam, delko ir kodėl egzistuo
ja ta keista draugija.

Moterų rūbai.
Aš daug esu girdėjusi sa
kant “cVsiine pamatyti iiigbt
gowns — naktinių marškinių”.
Teko lankytis kitataučių ir lie
tuvių parengtuose geresnėse
vietose parengimuose, bet to
kių rūbų neteko dar
matyti
kaip čia. Rankos, kaklas 'pliki.
Ant kaktos kokios tai žvaigždės
pavidale blizgučiai: viena —•
pusė aukso pusė kokio tai pusšilkio; kita sidabro, trečia visa
blizgučių. Publika ir viešbu
čio patarnautojai žiuri kaip į
kokius “dyvus”. Kili sako, kad
pas “ponus aukštos
klesos”
taip priimta. Ištikrųjų toks rū
bas, kuris moters nepridengia
yra niekas daugiau, kaip tik
“Night Gown”.

Šokiai.
Daugiausia amerikoniški šo
kiai. Du kartu griežė ir europi
skus, bet visai mažai kas tešoko,—nemoka. Ir nieko stebėti
no, nes vieni lietuviai tik dar
palaiko europiškus šokius, kiti
neišmokę; o dar kiti europiškus
pamiršę, o amerikoniškų neiš■nokę.
v.
Pertraukose penkidšA mažos
mergaitės šoko klasiškus ir
“Jazz” šokius. Kai kurios ir
vykusiai pašoko. Balius traukė
si iki pirmai valandai ryto.
Nors įžangos imta po pus
antro ■dolerio, visgi publikos
buvo apie du šimtai. Įspūdis
nekoks, nejauku, lyg ir esi žmo
gus visai kur kitur nežinomoj
vietoj; draugiškumo nesimatė,
Buvo keletas birutiečiy, kurie
susibūrę vienoj vieAoj šnekučia
vo ir linksminosi.
Bet ant galo vertėtų paklaus
ti tos “Lithuanian Daughters
of America”, kas toji
per

viška draugija, tai visuomenei
vertėtų daugiau žinoti apie ją.
Nes apie viršminėlos draugijos
veikimą nieko negirdėti, apart
rengimą šokių. Jeigu draugija
— tai koks jos tikslas? Ką
jos šelpia, ką jos atstovauja?
Nejaugi platina tarptauliškumą?
— Zosė.

Slapta konferencija
su Gabriu'

North Side

•

Anądien “Naujienos” pra
nešė, kad pas Chicagos kuni
gus vieši', slapta atvykęs čio
nai, garsus politinis avantiurininkas Juozas Gabrys-Paršailis. Tą žinią paskui patvirtino
ir vietinis kunigų laikraštis,
kuris pirm to tylėjo apie Gab
rio atvažiavimą.

Vakar kunigai sukvietė į
vieną vidurmiesčio botelį iš
tiki iriausiųjų žmonių konfe
renciją pasitarti su p. Parkai
čiu apie kokius tai biznio su
manymus. Konferencijoje da
lyvavo ir keletas stambesniųjų
tautininkų vadų, būtent, Dr. K.
Draugelis, adv. Fr. Bradchulis
ir Dr. A. Zimontas. Keista,
kad dauguma kitų tautininkų
veikėjų ne tiktai nebuvo kvie
sti į tą slaptą mitingą, bet nė
nežinojo, kad jisai įvyks.
* Kartu su p. Gaibrio-Pairšaičio atvykimu, Chicagojie pa
sklido gandas, kad klerikalai
darą planus padėti savo vien
iu inčiams Lietuvoje nuversti
respubliką ir jos vieloje įsteig
ti konstitucinę monarchiją, pa
sodinus ant sosto “kunigaikš
tį” Gedeminą Klausutį Blržanskį (vokiškas princas Urachas
jau, matyt, išėjo iš mados).
Klerikalai, mat, įsitikinę, kad
be monarchijos pagelbės jie
negalėsią valdyt Lietuvą.
Bet kažin, ar jie tuos savo
planus drįsiu tuojaus pasakyti tautininkų vadams? Prad
žioje' jie, veikiausia, mėgins
prie jų prieiti su kokiais; nors
“prekybos sumanymais”.
Nekviestas.
-

Kaikunie žmones kalba, kad
Gabrys manąs daryti biznį
Chicagoj. Kadangi, kaip jau
žinoma, dabar publika domisi
Klaipėdos klausimu ir pačia
Klaipėda, tat p. Gabrys naudo
damasis gera proga, žadąs
pardavinėti chilcagiečiams lo
tus Klaipėdoj. O gal šalia Klai
pėdos ant Baltijos juros dug
no... Kiti žmones, kurie dau
giau permato Gabrio kelionės
tikslus, kalba, kad jis tik tuo
nori paslėpti tikrąją savb ke
lionės misiją. Jie kalba, kad
Gabrys atvažiavęs Lietuvos ku
nigaikščio — karaliaus reika
lais.
si pastaroji nuomone labai
panaši į tikrenybę, nes jau.se■uai yra žinoma, kad klerika
lai bandė užtupdyti ant Lie
tuvos sosto Urachą. O jiegu
imti domėn tą laktą, kad kle
rikalai išvaikė Lietuvos Seimą
ir tuoj po to išvaikymo p.
Gabrys atvykti šion šalin, tai
įgausime labai aiškų vaizdą jo
atvažiavimo.
Galbūt neužilgo teks dau
giau patirti apie šį nepapras
tą paukštį ir jo tikslus. Gi
tuo tarpu, kol nėra “oficialių”
žinių, chicagiečiai turės ten
kintis tuo, kas aukščiau pa
minėta.
— Vincas.

\

J. Paršaitis-Gabrys dary
siąs biznį Chicagoj
Vieni žmonės sako, kad Gab
rys pardavinėšiąs chicagdečiams Klaipėdos “lotus”, o
kiti spėja, jog jis atvykęs
Lietuvos kunigaikščio — ka
raliaus reikalais.
Iš patikėtinų šaltinių teko pa
tirti, kad J. Gabrys, kuris ka
ro laiku varė politinį šmuge
lį Europoj, ir kuris taip ne
garbingai tuo laiku tapo išmes
tas iš visų pažangesniųjų lie
tuvių politinių partijų, šiomis
dienomis atvyko Chicagon ir,
kaip girdėti, bando susukti sau
lizdą klerikalų lageryj. Rodos,
nieko nebūtų įstabaus, kad Ga
brys čion atvyko. Bet juk Ga
brys tai jau ne paprastas pilie
tis ir jis beredkalo nevažinė
ja. Jo keliones tikslas labai mig
lotas ir neaiškus. Chicagiečiai

P. Grigaitis kalbės draugiška
me vakarėlyje.

Ryto vakare, bal. 15 d.,
Li uosy bes svetainėj, 1822 Wabansia Avė., L. S. S. 81 kp.
rengia smagų vakarėlį su la
bai įvairiu programų.
Ne tik kad bus gražus pro
gramas, bet — svarbiausia —
tame vakarėlyje kalbės Nau

jienų Redaktorius d. P. Gri
gaitis. Ir kalbės apie tuos da
lykus, kurie kiekvienam lietu
viui išeiviui, taigi ir north sidiečiams, labiausia apeina —
apie dabartinę Lietuvos padė
lį, viešpataujantį Lietuvoj kle
rikalų „terorą, Seimo išvaiky
mą, “fašistus” ir t. t. Kadan
gi north sidieČiai jau senai
pageidavo d. Grigaičio prakal
bų, tai jiems dabar yra tei
kiama gera proga netik išgir
sti labai svajri)ia,s prakalbas,
bet ir paskui smagiai pasi
linksminti smagjiamq vakarė
lyje. Gal labai negreit pasitai
kys kita tekia progai išgirsti
d. Grigaičio kalbą.
Todėl visi north sidiečiai (ir
apielinkės lietuviai), lAas tik
gyvas, atsilankykite į šį vaka
rėlį su prakalbomis — Ryto
vakare, Liuosybės svetainėj.
Pradžia 7 vai. vak.
— Vietinis.

Laisvamaniu
vakaras
.. ■
Kadangi iki šiol niekas nera
šė apie vakarą, tai gal bus ge
rai šį tą paminėjus.
Pereito sekmadienio, baland
žio aštuntą, vakare įvyko lais
vamanių vakaras Meldažio sve
tainėje. Publikos susirinko nedaugiausia.
Programe dalyvavo ir atli
ko: Jaunuolių orkestras, kuris
išpildė programe gana daug.
Tenka pažymėti, kad Jaunuolių
orkestras jau nebe tas, kurį te
ko man girdėti apvaikščiojiinuose bei draugijų parengi
muose: skaičius dalyvių ma
žesnis ir griežiant instrumentai
nesiklijavo taip, kaip kitados.
Jie sugriežė keletą maršų, solo
pianu, maža mergaitė padaina
vo solo “Vakąrinė daina” S.
Moniuško. Ji gerai dainavo ir
toks darbas- yra pagirtinas, tik
reikėtų tuos mažyčius prid^bo.li, kad jiie geriau vartotų lietiųvių kalbą, bent negadintų jos.
Antru programe buvo solo—
tenoros J. Čepaitis. Jis padai
navo itališkai “O Salomio” ir
lietuviškai “Jojau dieną”
M.
Petrausko. J. Čepaitis turi dai
lų tenoriį, tik visa beda, kad

tis nepatingės, tai jis bus pir
mu tenoru Chicagoje. O tenorų
mums kaip tik reikalinga. Ki
ta jo yda, tai užsilaikymas sce
noje. Visgi nepatartina būti
jam tokiu “savotišku”.
Toliau sekė kvartetas iš J.
Čepaičio, V. Ascilos, J. Jankaus
ir S. Diliaus.
Kvartetas su
dainavo gania 'vykusiai ke’clą
dainelių. Publika jiems gausiai
plojo.
Vėliau perstatoma publikai
kun. Bimba. Publikoje klege
sys,-juokas. Žmogus kunigiš
kais rūbais, komiškas grimas ir
aprėdalas, —> na, ir tikras ku
nigiškas pamokslas.. Publika
prisijuokė lyg soties. Paskui
Rumšienės vaikučiai Augustas
ir Juozapata griežė smuiką ir
gitara, o kartu ir dainavo. Sa
vo dalį atliko pagirtinai.
Paskutiniu programe buvo
“Vikaro pamokslas” — apie pa
rapijų streikus. Jis taip lošė ir
šaukė, kad net pirštą nusimušė
plakiuku.
Pertraukose drg. P. Dubickas agitavo už Liet. Laisv. Fe
deraciją.
Publika, rodos, buvo paten
kinta vakaru. — Ten buvęs.

NAŠLAIČIŲ ATSTOVĖS Pn. D.
ŠLEŽEVIČIENĖS PRAKAL
BOS BRIDGEPORTE.

Trečiadienį, balandžio v ienų o*iktą, įvyko jau trečios prakal
bos iš eilės p. 1 lomos Šleževi
čienės reikalu paremti Lietu
voje vargstančius našlaičius^
Pirmos prakalbos bei priėmi
mo vakarėlis įvyko vidunniesty, kuris davė aukų $1,043.00.
Antros prakalbos Ciccroj davė
virš $50.00. O dabar Bridgeportas, nors publikos ir mažai
buvo—apie penkiasdešimts as

tilo platesnė dirva darosi, dau
giau žinai, nelaikąs perpjovus
pilvą eiti knygon ieškoti žinių.
Lietuviai turi turėti savo speci
alistų be svetimtaučių.”
Taiip-gi Dr. C. K. Cherry stu
dijuoja deni isteriją toliau, ir
stengiasi būti pirmam laipsny
je. Jie savo ofisuose turi įsi
taisę X-Ray spindulius ir “gazą” — migdymui lengvoms
operacijoms.
— Raganius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.
VISI ČIA BUSIME
Garsaus lietuvių dainininko JUOZO
BABRAVIČIAUS koncertas jvyks pėtnyČioj, balandžio 20 d., Orchestra Hali,
220 S. Michigan Blvd. Pradžia 8:15
vai. vak. lygiai.
Juozas Babravičius buvo pirmuoju
ir mylimiausiu tenoru Maskvos ope
roje. Rusijoj jam lygus buvo tik ki
tas didis lietuvių dainininkas Kipras
Petrauskas. Europbje muzikos my
lėtojai ir žinovai nulenkė prieš jį gal
vas ir sveikino jį kaipo vieną iš di
džiausių svieto dainininkų. Kaip Kubelikas cechų vardą, arba Caruso' ita
lų vardą, arba Paderevskis lenkų var
dą, taip musų Juozas Babravičius intikinančiai liepia svietui pamylėti ir
gerbti lietuvių vardą, kaipo tautos,
kurį gamina dainos genijų.
Chicagiečiai — turite progos da
bar priimti išgirsti ir pamylėti savo
tautos didžiausią dainininką ateinan
čią pčtnyčią. Taigi ateikite visi ne
atsilikdami viens nuo kito.
/
Kviečia'Rengtai.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS
MARŠRUTAS.
Bal. 14. Town of Lake, J. J. Elias
svetainėj, 7:30 vai. vak.
Bal. 17. Halsted Inst. Church Au
ditorium, 1935 S. Halsted St., 7:30
vai. vak.
Bal. 18. Cicero, 111., Liet. Liuosybės
svetainėj, vakarienė, 7:30 vai. vak.
Bal. 20. Roseland, III., Strfcųnilo sve
tainėj, 7:30 v. v.
v
Bal. 21. Rockford, UI., N. Bažnyčios
svet., prie Island Avė., 7:30 v. v.
Bal. 22. North Side, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30
po pietų.

menų— <lavč $79.48.

Tas parodo, kad užuojauta
Lietuvos našlaičiams yra dide
lė, nežiūrint to, kad klerai pur
vais drabstė į veidą viešnioms
ir visaip niekino jų misiją ir
biaurojo tuos vargšus našlai
čius tik dėl to, kad jie nėra po
globa “Jezusėlio”.
Kalbėtojai buvo: atstovė p’.
Domą Šleževičienė, p. Stasys
Valančius, Dr. Žimont”3 ir p.
J. J. Hertmanov/icz.
Prakalbos, nors žmonėmis
buvo neskaitlingos, bet gana
duosnios.
<— Raganius.
DR. GRAIČUNAS DAR
CHICAGOJ.
•

Aną vakarą, eidamas Hal
sted gatve, visai netikėtai suį
sitikau Dr. Graičuną. Kadangi
jau anie porą savaičių laiku
atgal buvau skaitos “Naujie
nose” žiu ulę, kad sandariečiai
paskyrė $1,500 jo kelionės iš
laidoms į Lietuvą ir kad jis
turėjo būti Lietuvoj dar prieš
rinkimus Lietuvos Seimo, kad
agitavus ten už liaudininkus
valstiečius^ tai jo apsilikimas
iki šiol Chicagoj kelia kaikuriuose chįcagiečiuose klausi
mą, ar Dr. Graičunas važiuos
į Lietuvą, ar ne? Teko patir
ti, kad Dr. Graičunas tikrai
pasirengęs kelionėn, bet, dėja,
nesulaukia kokių tai ^doku
mentų” iš sandariečių aukšte
nybės. Ar tik neatsitiks su sandariečiais taip, kaip atsitiko su
tuo dideliu debesiu, kur la
bai mažai lijo?
— V.
NEMINIMI DAKTARAI.

Kaip kada tenka laikraščiuo
se pamatyti apie kokį daktarą:
ką jis veikia, kokį patarnavi
mą jis gali duoti žmonijai. Tai
gi čia hus gana naudinga pri
minti, kad Dr. S. Bicžis negana
to, kad karo laike buvo kariuo
menės daktaru, bet dar toliau
gilinasi chirurgijoje. Jis yra
Frances Willard ligonines dak
tarą štabe. Taipgi duoda lekci
jas General Memorial kolegi
joje, ir jvjis .gjilinasi tolyn.
Paklausus, ar neužtenka, (nes
pas lietuvius paprasta yra vi
sose profesijose — baigiai mo

Bal. 26. West Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.
BalN28. McKinley Park Auditorium,
7:30 vat\vakaro.
v
Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutes”
operetė).
Bal. 30. Išleistuvės.
A. Ivaškevičiaus ir K. Norkaus pri
ėmimo vakarienė* ir maršrutas.
Vakarienė svečių pasilikimui Įvykę
balandžio 14 d., 9 vai. vak., Juciaus
valgykloje, 3239 S. Halsted St.
Sekmadienį, balandžio '15 d., 2:30
vai. po pietų, McKinley Parko svet.
(Archer ir Westem) įvyks masinis su
sirinkimas. Kalbės A. Ivaškevičius,
K. Norkus ir kiti. Jžanga veltui.
Pirmadienį, balandžio 16 d., pra
kalbos bus Cicero Lietuvių lauosybės
svet. Pradžia 7:30 vai. vak.
Antradienį, balandžio 17 d.. Mildos
svetainėje (3188 S. Halsted St.) ant
antru lubų. Pradėm 7:80 v. v.
Balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., pra
kalbos rengiama North Side Vieho
knygyno svet. (1822 W. Wabansia
Avė.)
— A, L. T. Sandaros Chicagos Apskr.

Town of Lake. — Draugystes Šv.
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjime
apvaikščiosimas Paradise darže, prie
51 ir S. Robey gatv. tapo nufceltės
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 rnu,
iš priežasties renginy, tą dieną kitų
draugijų. Prašom kibų draugijų 22 d.
/aepos nieko nerengti.
Indiąpa Harbor, Ind. — S. L. A.
185 kpl rengia nepaprastą vakarą,
kuris įvyks balandžio 15 d., Audito
rium svet. (kanvpas Michigan ir
Grand blvd.).
Scenoje statoma M. Petrausko ope
retė “Lietuviškas Milionierius”. Ope
retę loš “Aido” choras iš Roselando.
Chorui vadovauja p. P. Sapalius. Be
operetės choras dar sudAinuos keletą
dainų.
— Rengimo Komitetas.

Liet. Moterų Paš. Kliubas turės sa
vo susirinkimą, sekmadienyj, bal. 15,
1923 m. Mark White Sųuare Parko,
(Engine Room) kambaryj. Prie 30 ir
Halsted gatvių.
Visos narės malonėkite atsilankyti
ir atsivesti naujų narių, nes dabar
yra nupiginta įstojimas.
Fin. rašt.
Juozaitiene.

Liet. Laisvės Pai. Vyrų ir Moterų
Kliubas rengia savo balių sekmadie
nyj balandžio 15, 1923 m. Balius
įvyks po numeriu 3834 W. 88 PI. Pra
džia 6 vai. vak. Visus malųiai kvie
čia.
Komitetas.
Liet. Darb. Draugija Amerikoje.
Susirinkimas įvyks bal. 14, 7:30 vai.
vak. šemaičio salėj, kanapas 18 ir
Uniop gatvės.
— K. Rūgte, pirm.

North Side. — LSS. 81 kp. rengia
draugišką vakarėlį su programų, ne
dalioj, balandžio 15 d., 1923, Liuosybės
svet., 1822 Wabansia Avą. Pradžia 7
vai. vak. Bus gražus programas, kal
bės Naujienų Redaktorius ’ draug. F.
Grigaitis apie dabartinę padėtį IJetuvoj. Kviečiame publiką skaitlingai
atsilankyti, daug svarbių dalykų iš
girsit.
— Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio
14 d., 7:30 vai. vakare, Ant. Urbono
svetainėje, 3338 S. Auburn Avė.
Visi nariai malonėkits paimti seri
jas dėl pardavimo, nes taip yra nu
ir tarta prae’tame susirinkina».

Palandžio 11 d. įvyko “Lithuanian Daugthers of America”
jalius, kurs tapo suruoštas ant draugija yra?
bando patirti ir išsiaiškinti sau* reikia jam pusėtinai darbo pri kyklą, gavai diplomą, na,
Ar tai koksai “partnership”, šio nepaprasto patikŠčio kelio dėti, kaį padarius iš jo solis visas kriukis atliktas) jis atsa
devynioliktų lubų La Šalie vieš
tą. Žinoma, jeigu p. J. Čepai kė: “Juo daugiau mokiniesi,
buty “raudoname kambaryje”. ar privatė įstaiga. Jeigu lietu nės tikslus.

— Kazimieras J. Detnereckls.

(Seka ant 7-to pusi.)

JSAtlJIENOS, Chicago, III

Šeštadienis, Balandis 14, *23

ASMĖNŲ JIFSKOJiMAl

PRANEŠIMAI.
(Seka nuo 6-to pusi.)
Liet. Teatr. Dr-stės Šv. Martno ba
lius įvyks sekmadienį, balandžio 15 d.,
6:30 vai. vak., Mildos svetainėj, 3148
So. Halsted St.
Kiekvienas draugijos narys privalo
būti baliuj, o taipgi atsivesti ir savo
draugus.
— P. Kilevičia, rast.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų.
— Komitetas.
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia
pikniką. Tat prašome visų kitų to
miestelio draugijų nerengti tą dieną
piknikų.
— Rašt. V. Kasparinas.
BINGHAMTON, N. Y. —r Drg. K.
Bielinis laikys prakalbas Lietuvių
svet., 267 Clinton st., šio balandžio
mėn. 19 d. 7:30 vai. vakaro. Visi vie
tos lietuviai susirinkite išgirsti kalbos
garsaus kalbėtojo iš Lietuvos, buv.
Steig. Seimo atstovo ir Socialdemo
kratų darbuotojo Kipro Bielinio. Kvie
čia LSS. 33 kp.
Kmitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir
Dukterų Lietuvos sumažino^ įstojimo
mokesnį iki 1 dfcterio tiems, kurie njL
ra senesni 35 metų. Sumažintu mo
kesniu nauji nariai bus priimami iki
balandžio 15 d. Norintieji draugijon
įstoti atvykite balandžio 15 d., 1 vai.
po pietų į N. Vaičiulio svet., 23 av. ir
Lake st.
— Rašt. V. Kaspariunas.
'k North Side. — Vaikų Draugijėlės
\jijunėlio lietuviii kalbos pamokos
Nyks subatoj, bal. 14, 1 vai. po piec.
Ateikite laiku.
— Komisija.

I)Vstč Pažintis Lietuvių Amerikoje*,
rengXi puikų pavesarinį balių, su tri
mis puikiais išlaimėjimais, subatoj, ba
landžiai (April) 14 d., 1923, A. Stanevicz svėt., 4625 S. Paulina St. Pradžia
7 vai. vak. Graži Orchestra, A. Jan
kausko. \Visi lietuviai esate kviečia
mi ant šio baliaus atsilankyti ir link
smai laiką praelisti.
Kviečia Komitetas.

Liet. Taut. Sand. Apskr. rengia
North Sidėj prakalbas, bal. 18, 7:30
vai. vak. Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. Kalbės Ivaškevičia ir K.
Norkus.
— Komitetas.
Melrose Park. — Sekmadieni, ba7 landžio 14 d., 8 vai. vak., Vaičiulio
svetainėje, 23 Avė. ir Lake St., Brighton Parko “Ateities Žiedo” vaikų
draugijėlė statys scenoje operetę
“Sniegų karalaitę”.
y Tėniykite “Naujienose” “A. Ž.” gru
pės paveikslus, kur vaikai yra pasi
rengę kostumais, kuriais jie lošia
“Sniegų karalaitėje”.
— “A ž.” V. D. Reng. Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

PAJIEŠKAU-'STANY BRANK. SeVYRŲ ir MOTERŲ
niaus jis gyveno Farmington, III., da
bar nežinau kur gyvena. Malonėkite
VYRŲ REIKIA
atsišaukti arba žinanti praneškite, už
Karpenterių j dirbtuvę 60c. — 70c.
ka busiu labai dėkingas.
į valandą. Anglių pilstytojų, 50-~-55c.
W. ŽAGARIS,
į valandą. Prie gręžimo preso 55c. į
2715 W. 36 St.,
Chicago, 111. vai. Prie eleveitorių $25 į savavrę.^
Inžinierių $40—45 į savaitę. Elek-1’
PAJIEŠKAU draugų katrie mano trišinų į dirbtuvę 65c. į valandą. Pečvažiuoti į Lietuvą gegužės mėnesyj, kurių 55—65c. į vai. Janitorių $25 ir
Darbininkų 45—52c.
geistina, kad butų Tel lių apielinkės. $27 j savaitę.
į
vai.
Mašinistu
70—75c. į vai. AlieAš neatbūtinai turiu važiuoti, dėlto
juotojų
55c.
j
valandą.
Punch preso
norėčia surasti draugi • dėl linksmespagelbininkų
55c.
į
vai.
Steanv fitenes kelionės. Malon/ ite atsišaukti,
rių
65c.
į
vai.
Sargų
$25
—427 j sa
F. TOLIE] te,
vaitę.
Chicago, III.
200 E. 116 St.,
MOTERŲ REIKIA
PAJIEŠKAU inteligentiškos Virėjų $18—$20 į savaitę. Indų
plovėjų, dienomis arba naktimis $15—
draugės, kuri mylėtų gyventi $20
į savaitę, Kotelių darbininkių
su drauge. Aš hunu viena, tu $45—$55 į mėnesį, kambarys ir val
Janitorių 38 —50c. į vai. Dar
riu tuštį ruimų, taipgi mylėčiau gis.
bininkių į dirbtuves $13—$22 į sa
turėti linksmų draugę. 4926 S. vaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT*
Wood St., Tel. Republic 3405.
BUREAU
________4193 S. Halsted St.________

APVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės, nejaunesnės kaip 20 me
tų ir nesenesnės kaip 28 metų. Aš
esu vaikinas 29 metų amžiaus, dai
laus sudėjimo, moku gerą darbą, už
dirbu gerus pinigus. Kuri malonėtu
mėt gerą gyvenimą, meldžiu atsišauk
ti,atsakymą duosiu kiekvienai. M.
Shirwin,\01 W. Main St., Hoopeston,
III. <
\
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba našles nesenesnės 30 metų;
mergina turi būti inteligentiška ir
augštos; mažiukės ir (liktos lai neatsišaukįju Aš esmių vaikinas 30 m.
inteligentiškas augštas, baltas, kalbu
keliomis kalbomis. Uždirbu 50 dolerių
i savaitę. Merginos rašydamos ma
lonėkit prisiųsti savo paveikslą, atsa
kymą duosiu kiekvienai. Paveikslą pa
reikalavus, gražinsiu.
F. Bijūnėlis, 2706 vinevvood Avė.,
Detroit, Mich.

namų

ir

<4 a vizitui

svarbių

atsišaukite ar kas ži-

note malonėkite pranešti. Anton Ki
nas, 3300 So. Union Avė., Chicago.
REIKALINGI tėvai, kurie galėtų
priimti auginti kaipo savo kūdikį, la
bai graži ir rami mergaitė, ir turėti
ant visados. Atsišaukite greitai pas
A. M. KAITIENĖ
2955 Emerald Avė.,
Chicago, III.

PAJIEŠKAU ‘savo sunaus Petro
Ežerskio; jis gyvena Detroit, bet pa
mečiau adresą ir aš turiu svarbu rei.
kalą, norėčiau kuogreičiausiai adresą
gauti. Atsišaukit šiuo adresu.
MRS. MARA LINKUS,
3600 So. Wallace St.,
Chicago, 111.
I

Reikia
Darbininkų į dirbtuvę, truke-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės, nesenesnės 40 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 35 metų am
žiaus, tarnavęs po biznius per daug
metų, taipgi moku visokius fabrikų
amatus.
Atsišaukite
1739 S. Halsted St.
Bok 230

JVAIRyS SKELBIMAI

PARSIDUODA saliunas. Tu
riu parduoti greitai; neg turiu

Avė. & 40th St.

REIKIA salesmenų pardavi kitų biznį ir todėl leisiu pigiai.
Atsišaukite
nėjimui pianų ir fonografų.
602 W. 14th St.
Ateišaukite į musų dirbtuvę.

REIKIA
moterų lengvam
dirbtuvės darbui, geros darbo
sąlygos ir gera alga.
FUER & STEMMER PIANO
CHICAGO CURLED
Darbininkų ir pagelbininkų
Co., 2701 S. Wells St.
HAIR COMPANY,
prie darbo geležies sandSlyj. Yra
Victory 8029
2301 So. Paulina St.
darbo keliems patyrusioms or
derių išpildytojams, 10 vai. dar
REIKIA vyrų prie dirbimo
bo dienoje, 45c. į valandų pra bresinių ingots. Nuolat darbas
džiai. Nuolat darbas, atsišau ir gera alga.
kite tuojau.
R. LAVIN & SONS,
715 W. 14th St.
Merginų reikia, 27c į valan JONĖS & LAUGHLIN STEEL
Canal 3675.
dų, lengvam dirbtuvės darbui.
CORP.
Dirbant nuo štukų galima už
46th St. & Oakley Avė.,
dirbti $20 į savaitę. Šviesi ir
netoli nuo Western Avė.
švari dirbtuvė.
T"
JOSLYN MFG. COMPANY
,37111 ir Morgan St.

Reikia —
«»

Reikia -

L

’

je, pageidaujama su valgiu ir
Šiuo pranešame, kad visi lietu arčiau prie Kedzie arba atsiliep REIKALINGA 4 merginų mokintis
viai, kurie gyvena M t Green- kite į Naujienų Skyrių, 3210 So. už norses. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir turi turėti pradinį mokslą,
wood, Ilk Gali gauti “Naujie Halsted St., No. 10.
kursas 2 metai. Ruimas, valgis, kny
nas” kasdien 10 vai. pas čeverygos ir primokėjimas per mokinimos
Kreipkitės
kų taisytojų
PAJIEŠKAU ruimo, be val laiką. ST.
PAUL’S HOSPITAL
gio ir ne brangaus, ant Bridge- 828 W. 35th PI.,.......
Chicago, 111.
A. ZUBAVIČIŲ,
porto ir 18 gat. apielinkej. Pra3112 W. 111 St.,
neškit:
Mt. Greenwood, III.
J. K.,
1739 So. Halsted St.
Merginų ir moterų, geros
PAJIEŠKAU kambario vie darbo sąlygos, gera mokestis.
JIEŠKAU parapijono Adomo Slf- nai ypatai. Kas turi moderniš
Atsišaukite:
vinskio, paeina iš Mimainių kaimo, kų kambary prie karų bei ele
Šėtos valsč., Kėdainių ap., apie 15
CHICAGO CURLED
vatoriaus linijų lai praneša,
metų kaip Amerikoj, atvažiavo šituo
HAIR jGOMPANY,
adresu: 612 Sumer St., Kansas City, Bok 15. ‘/Naujienų” Skyrius.
Kans. Kas apie jį žino, malonėkite
2301 So. Paulina St.
3210 S. Halsted'SL
pranešti man, už tai busiu dėkingas,

iš

VYRŲ

62 W. Washington St.

MT. GREENWO()D, ILL.

reikalų.

RBKIADARBININKŲ

Reikia —

JIESKO KAMBARlįJ

PAJIEŠKAU Juozapo Jakubausko
(sūnų Juozapo Jakubausko).
Paei
nančio iš Tauragės iš Lietuvos, yra

REIKIA patyrusių moterų .sortavimui popierų atkarpų. Geros darbo
sąlygos, šviesi ir su daug oro dirbtu
ve. Užtikrinta gera .alga jei mokate
tą darbą.
CONTINENTAL PAPER
GRADING CQ.,<
X
1451 S. Peoria St?

BARBER SHOP
PARSIDUODA saliunas ir rePardavimui
geroj
strauranas geroj vietoj, tarpe vietoj ir pigiai.barzdaskutykla,
Pardavimo priežas
dirbtuvių, gera užeigos vieta. tis; turiu du bizniu. Atsišaukite grei
Gyvenimui 7 kamb. viršuj. Prie tai sąliunan.
1957 Canal port AveC
Vyrų, 45c į valandų ir dau žastis — liga. 1511 S. State St.
Chicago, III.
giau, 10 vai. dienoje. Nuolat
darbas visų metų. Patyrimo
PARSŲJUODA saliunas la
PARDAVIMUI arbatos, kavos
nereikia. Atsišaukite į samdy ir groserio krautuve. Biznis yra bai geroj vietoj/Priežastis par
mo skyrių.
geras, parduodama užj^sh. Prie davimo patirsite \nt vietos.
10500 Indianai Avė.
CORN PROPUCTS
žastis pardavimo — nesveikata.
RJ^FMNG 00.,
Chicago, III. |
Phone Lafayette 2543.
63 St. ir Archer Avė.,
PARDAVIMUI (Dry Goods) krau
Argo, III.
PA.RI)A(hMUI (Dry Goods)
tuvę. Uždėta 10 metų atgal. Gera
biznio vieta ir galima padaryti gerą krautuve. Uždėta 14 metų *atREIKALINGAS geras buče- pragyvenimą ir pinigų. Parduosiu už gal. Renda pigia ir gerai už
pigią kainą.
ris dirbti bučernėje. Gera vie Kreipkitės
simokantis biznis. Nupirksit
3529 So. Halsted St.
ta. Atsišaukit pas:
pigiai. Kreipkitės:
Mr. JOSEPH DOBRAVALSKI,
3157 So. Wallace St.
PARDAVIMUI karčiama viena iš
2257 W. 23rd Place
seniausių ir geriausioj vietoj ant

REIKIA DARBININKr

įSRENŪAVOJIMUi

nes turiu svarbų pranešimą iš Lietu
vos, Maikis Sinkevičius, 4774 Melrose
St., Philadelphia, Pa.

MOTERŲ_______

r PARDAVIMUI

rių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Bridgeporto. Kas dėl biznio ir par
Patyrimo nereikia. Darbas die
davimo atėję ant vietos patirsit.
ir
Kreipkitės
nomis ir naktimis. Ateikite pa % REIKIA vyri) prie bench
J. SKINDERIS,
baisiklių fremų suvirinimo.
sirengę darban.
3428 So. Halsted St.
Kreipkitės
ACME
STEEL
GOODS
CO.,
MOTERŲ
ARNOLD SCHWINN
PARDAVIMUI bučernė ir grosemč,
2840 Archer Avė.
su
visais patogumais. Pusę arba visą.
REIKIA merginų suvynioji
1718 N. Kildare Avė.
Turi būt parduota greit. Biznis se
mui mažų elektrikinių magnetų.
nas, gerai išdirbtas. Priežastis par— turiu išvažiuoti į kitą
Pasimatykite su Mr. Droeger,
REIKIA fandrės darbininkų, ddfrimo
miestą.
Mills Novelty Co., Jackson Blvd. REIKIA —
45c. į vai., už menesio laiko mes
10701 fio. State St.
Langų plovėjų.
Rbseland
& Green Stmokėsime 50c. į vai. Apsišaukite
Pullman
4699
CHICAGO WIND0W
į samdymo skyrių. Crane Co., S.
CLEANING C0.,
Canal & 15th St. arba S. Kedzie

STOGD^NGYSTfi
Frijų stogų prakiurimas užtaisomas
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. DiIžiausia ir geriausia stogų dengimo
REIKIA pardavėjos į mote
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos riškų drabužių krautuvę, turi
International Associaticn of Machi- larbirinkai samdomi. J. J. DUNNE
sukalbėti ang
nist, S, rengia dideles prakalbas/ ku fiOOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., mokėti gerai
riose vyriausiu kalbėtoju bus Eugene Phone Lavvndale 0114.
liškai. Atsišaukit:
V. Debs, nedėlioj, balandžio 15 d., 2
SAMULE CLOAK STORE,
v. p. p., Ashland Auditorium, kertė
Ashland ir Van Buren gatvių. Kvie
1912 S. Halsted St.
čiami mašinistai ir mašinšapių darbi
ninkai, nes tik nv’nėtus darbininkus
REIKALINGA voiterkų (į
IŠRENDAVOJIMUI
liečiantys klausimai bus apkalbami.
6
kambarių
flatas
ant
Archer
Avė.
♦ — Agit. Komitetas.
stalus nešiotoji^). Darbas leng
X
__
prie pat Brighton Teatro, karštu van
deniu apšildomas. Tinkamas dėl Real vas — užmokestis geras. Kreip
Roseland. — Lietuvių Darbininkų Estate biznio, daktaro, advokato, arba
kitės: Nevv City Restaurant,
Namo Bendrovė šaukia extra susirin privatiškai šeimynai.
kimą visų ščrininkų balandžio 15 die
1630 So. Ashland Avė.
F. J. SZEMET,
nai, 1:30 vai. po pietų, K. Strumilo
4180
Archer
Avė.,
svet., 158 E. 107 gat.
Tel. Lafayette 6824
Bus svarstoma pagaminimas sve
MOTERŲ ir merginų į kiatainei plano. Visi šėrininkai būtinai
RENDAI 7 ruimų flatas, mūrinis navimo ruimų. Nuolat darbas
atvykite susirinkimam
— Sekr. K. Gavėnas.
namas elektra, vanos ir gražioj vie garantuojamas. Gera alga.
toj. Mylintiems švarią vietą ruimai
Atsišaukite:
Bridgeportas. — Viešnių pp. Šleže labai patogus. Kreipkitės:
BAKER FOOD PRODUCTS
vičienės ir Vencicnės pagerbimui be’
,332 W. 58th St.,
susipažinimui, S. L. A. 208 Moterų
COMPANY,
kuopa rengia pokylį, Seredoje balan Tel.: Wentworth, 2835.
4856 S. Halsted St.
džio 18tą 1 vai. po pietų Blaekstone
Hotel, English room. Apart užkan
džio bus dailus programas. Žinoma,
MOTERŲ ir mergimifOehgvam dirb
kad viešnios atvyko Lietuvos Našlartuvės
darbui, nuolat darbas ir geros
čių reikalu, todėl reikalinga dalyvauti
sąlygos,
40c. į valandą.
ir paremi! jų misiją.
PAJIEŠKAU moderniško kam CHICAGO
VITREOUS ENAMEL
PRODUCTS CO.
bario Brighton Parko apielinkė1407 So. 55 Ct.

Jasmenų jieskojimaT

PARDAVim

REIKIA DARBININKŲ

Reikia -

Darbininkų'Tk pagelbininkų į
fandrę. Geležie^šapa ir išsiun
tinėjime kambarys. Nuolat dar
VYRŲ lengvam dirbtuvės bas.
Ateikite ir pasimatykite
darbui. Geros darbo sųlygos.
su mumijS musų samdymo de
CHICAGO CURLED
partamente.
HAIR COMPANY,
LINK BELT CO.,
2301 So. Paulina St.
329 W. 39 St. ę
3 blokai j vakarus nuo
------- —
Wentworth Avė.

Rsikia — i ,

GABIŲ vyrų prie kopimo
reikia. ’
Atsišaukite:
GORDON BAKING CO.,
5324 Federal St.

Reikia
—
FANORĖS DARBININKŲ.
NUOLAT DARBAS.
50c j VALANDĄ.
Kreipkitės: *
STROMBERG MOTOR
DEVICES,
64 E. 25tl^ Street.

Reikia ~

Darbininkų į dirbtuvę, trakė
nų ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų.
Patyrijno nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
REIKALINGAS bučeris grei
sirengę darban.
tai. Bučeris patyręs savo ama
ACME STEEL GOODS CO., te. Geram, pastovi ir gera
135th & I. C. Tracks
vieta.
Riverdale, III.
Atsišaukite greitai.
3016 So. Normai■ • Avė.

PARSIDUODA pieno dastatymo biznis. Distriktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas įr
išdirbtas. Priežastis pardavimo
patirsite ant vietos. Joe Dųvidonis, 2241 W. 23rd PI.
,

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

■

■

—

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ANT rendos kambaris dide
lis ir šviesus, garu šildoma. Te
lefonas ir visi parankutnai.
3130 W. Harrison St.
Phone Ne vada 2168

ANT rendos kambaris
vaikinų ar 4. Kambaris
rus ir gerai užlaikomas.
Kreipkitės:
3317 VVall^oc SI.

1 108

liltK'

įsiauti

Avc.

3252

REIKIA

SiHEARMENŲ

ir

REIKIA jaunų1 moterų ir merginų
lengvam, švariam dirbtuves darbui. darbininkų į geležies atkarpų
Gera alga pradžiai. Darbas nuolat. jardų. Nuolat darbas, gera mo
Gera prdga ateičiai. Atsišaukite
kestis.
BERNHART BROTHERS &
RELIANCF2 IRON &
SPINDLER,
<
N., W. kampas Monroe
ir
Throop
St.
STFzEL CO.,
%

REIKIA merginos prie abeldėl 2 no ofiso darbo, turi mokėt ge
šva rai lietuviškai ir angliškai. Ge
ra mokestis.
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

2133 S. $3iwyer Avė.
J—
, ,
REIKIA patyrusio tarpe 30-40 me
tų amžiaus dirbti ant mažos farmos.
Piet-Rytinis kampas 95 St. ir Crawford Avė. Geistina, kad butų vedęs,
be vaikų. Pasimątykit su Mr. Du f f y,
3456 W. 51 St., arba ateikite ant
farmos.

S.

Halsted

St.

PARSIDUODA saldainių ir cigarų
krautuvė, geroj vietoj, visokių tautų
apgyventa. Renda labai pigi, tik $35,
lysas 3 metams, 5 kambariai gyveni
mui, visi atnaujinti. Priežąstis par
davimo — einu į kitą biznį.
602 W. 26th St.,
fs
Chicago, III.
PARDAVIMUI pigiai saliunns

pusė; biznis išdirbtas. Visokių
tautų apgyvento vieta. Priežas
tis pardavimo — nesutikimas
partnerių. 9 E. 103 St. Roseland.
PARDAVIMUI pigiai, už pirmą pa
siūlymą saliunas, visokių tautų apgy
venta, biznis išdirbtas, arti Pullmano
ir ki^ų dirbtuvių. Yra kambariai gy
venimui. Pigi renda. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Gali pirkti pusę
ar čielą.
10556 Gorliss Avonue.
Pullman, III.
»

PARSIDUODA bučernė ir grosernė
pusė arba visa. Biznis gerai išdirb
tas. Pigi renda, 4 kambariai pagyve
nimui.
Tpriu greitai parduoti, nes
pasibengęs važiuoti į Lietuvą.
Kreipkitės
ROSELAND GROCERY & MARKET
4 E. 107th St.

PARSIDUODA saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj.
Priežastis pardavimo, važiuoju
Lietuvon.
556 W. 14th St.

PARSIDUODA KEPYKLA;
turi būti parduotas į 2 savaiti.
NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St.
No. 229.

EXTRA
Parsiduoda Molt Extract ir groser
nė ir kitokių dalykų. Biznis yra pel
ningas ir geras, geriausia vieta
Southsidėj Marųuett boulevarde ir
Halsted St. Kas nori pinigų daryti.
Atsišaukit greitai. *
<4
6652 So. Halsted St.

BUČERNĖ ir groserne parsiduoda
už teisingą pasiūlymą arba priimsiu
pusininką teisingą nevedusį vaikiną.
Biznis yra daugiausiai daromas cash.
Nemokantį to amato aš jumis išmo
kinsiu. Kas turi mažą namą ir norė
tumėt turėti bučernę ir grosemę, tai
mos mainysim savo biznį ant jūsų na
mo. Atsišaukite ir nedėlios rytmetyj
iki 1 vai.
Pardavimo priežastis 2
bizniai.
J. K. SIMINAS
/
3500 So. Union
fotogrAfi^tų ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio
ant didelės gatvės, naujausk/s mados
apereiting room.
Puiki Iprga dėl
jauno artisto. Savininkas priveinstas
parduoti į trumpą laiką, fpriėžastis
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St.
No. 5.

PARSIDUODA geras arklys ir
2 geri vežimai. Priežastis par
davimo savininkas į kitą biznį
įstoja. Kreipkitės
3514 So. Emerald Avė.
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj. Parduosiu už $600 ir reikės pa
dėti $250 depozito už rendą. $60.00
rendos; 6 kambariai gyvenimui. Einu
ant faunos.
Atsišaukite
1822 S. Peoria St. Camp. 18 PI.

o# PARSIDUODA šuva St. Bernardo veislės. Tinkąs prie biz
nio. Tam jftu išmokintas.
2535 W. 45th St.
Visada galima matyti.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
PARSIDUODA pirmos klesos Saliu
su namu ar be namo, biznis išdirbtas nas ant pat kampo. Biznis išdirbtas
per 30 metų, renda pigi $40.0(1 į mė per 25 metus. Pardavimo priežastis
nesį. Garu apšildoma. Visi geri —apleidžiu miestą.
įtaisymai. Nupirksitc už gana pigią
Kreipkitės:
*
kainą.
1436 So. Morgan St.
Kreipkitės
5013 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė ir visokių smulkių daik
tų. Gera vieta, netoli lietuviškos
bažnyčios, 4 kambariai gyvenimui,
renda $35 į mėnesį.
Parduosiu pi
giai už $1,200. Savininkas. Einu į
didelį biznį. 4525 S. Fairfield Avė.

REIKIA antrarankio duon
REIKIA darbininkų į jardų ir kepio prie baltos ir juodos
dirbtuvės darbo.
duonos.
AMERICAN SPIRAL J>IPE
M. KAVALIAUSKAS,
PARDAVIMUI grosernė, saldainių
W0RKS
2457 W. 46th Hace
mokyklos
daiktų ir visokių mažmožių
14 St. and 48 Avė.
krautuve, priešais mokyklos, geroj
išdirbtas biznis. Gyvenipia ga
REIKALINGAS4- vyras dirb- vietoj,
lima
geYa
padaryti.
Parduosiu už
REIKIA gero vyro kuris norėtų
teisingą
pasiulimą.
Priežastis
patir
mokintis prie mulevojimo ir popiera- ti ant farmų, turi mokėti ūkės
sit
ant
vietos.
Kreipkitės.
vimo. Turi mokėt angliškai. Atsi darbų.
3518 So. Wallace St.
šaukite po 6 vai. vakare.
J. DOMBRAUSKAS,
T. PULASKI
1307 So. Scoville Avė.,
Box 132, Willow Springs, Iii. PARDAVIMUI saliunas su visais
Oak Park 4094-J
Oak Park, 111.
barais ir įtaisymais. Didelis biznis.
Netoli nuo Chicago.
Vieta išdirbta; prie didelių dirbtuvių.
Turi būt parduota šią savaitę. Taip
REIKALINGAS KAMBARYS vie
REIKIA tuoj bučerio. Geros
gi
salan trokas, 2% tono.
nam vaikinui prie laisvų žmonių Brid
SKUDURŲ SORTOTOJŲ rei sąlygos.
RE1KAL1NGAS
Mcssenger.
Atsišaukite
.
geporto apielinkej. Geistina, kad val
516
Roosevelt
Road
kia.
Ateikite
pasirengusios
dar

Jaunam
vaikfinui
gera
iproga.
gį pagamintų.
Atsišaukit
ANTON VISKAŠKA
ban.
Atsišaukite ypatiškai.
219 E. 115 gatvė,
3254 Lowe Avė.
grostris su namų
Kreipkitės:
UNIVERSAL STATE BANK, antPARDAVIMUI
Kensington, III.
dviejų floorų su 4 kambariais gy-

Reikia -

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė.
Pigiai, už pirmą pasiulimą. Kas pir
mas, tas laimės. Biznis senas, gerai
išdirbtas. Pigi renda ir 4 kambariai
gyvenimui. Atsišaukit pas savininką.
4537 So. Paulina St.

venimui ii- g-ararlžius trims automobi

PARSIDUODA Brighton Par
ke barfieraė ir (Pobl Room)
geroj vietoj. Labai pigiai.
Atsišaukite:
1726 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuviais ir lenkąis apgyventoje
kolonijoje. GaiVek ariai edna
pro šalį, biznis išdirbtas. Kai
na pigi. Priežastis pardavimo*
sužinosite ant vielos, i
1818 W. 47th Street.

PARDAVIMAI

kendž}ių

ir

notions krautuvė, geroje vie
toje. Lietuvių ir čekų apielin-’
kėj, prie School svetainės.
4753 So. Houore St.
Phone Boulevard 7227
PARDAVIMUI

buecrne

ir

liams.
groserne, geroj vietoj, visokių
Kreipkitės
tautų apgyventa. Biznis geras,
REIKIA gero vyro-kuris norėtų
4506 So. Talman Avė.
‘'mokintis prie malevojiino' ir popieraBrighton Parke.
galima padaryti gerą gyveni
vimo. Turi mokėt angliškai. Geram
mą, Priežastį pardavimo patir
vyrui gera mokestis, laike mokinimosi.
PARDAVIMUI
pekamė,
lietuvių
site ant vietos.
Atsišadkitc po 6 vai. vakare,
apgyventoj kolonijoj. Biznis išdirb
T. PULASKI',
tas per . 7 metus.
Priežastis parda
3001 Emerald Ave>
1307 So. Scoville Avė.,
vimo
—
labai
svarbi.
Greitai
par

Oak Park 4094-J
Oak Park, 111. duosiu.
BANIS VISOCKIS
PARDAVIMUI bučernė ir
REIKIA džęnitorių, pria virtuvės,
4550 So. Wood St.
grosernė. Biznis išdirbtas per
valgomo kambfirio ir indų plovimo.
Gera mokestis, su valgiu ir kambariu
PARDAVIM UI pirmos klėsos res- 15 metų. Parduosiu arba maB
nuolatiniams darbininkams. Ateikite taurantas, geroiė vietoje, lietuvių ap nysiu ant mažo n^no. Kreipki
asmeniškai . Housėkeeper.
gyventa. Parduosiu pigiai. Prieža
tės į Naujienų Skyrių, 3210
MARK NATHAN ORPHANS
stis pardavimo patirsite ant vietos.
Kreipkitės
HOME,
So. Halsted St., No. 14.
1550 S. Albany Avė.
2325 So. Leavitt St.

NAUJIENOS, Chicago, UI

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 5
su visais įrengimais.

1908 Canalport Avė.
PARDAVIMUI saliunas įvai
rių tautų apgyventoje kolt<>
joje. Biznis išdirbtas, kaina g*
na pigi. Pardavimo ’ priežastį
sužinosite vietoje. *
5301 So. Paulina S t.

PARDAVIMUI pigiai, saliu
nas su namu, unt pat kumpo.
Pasinaudokite šia gera

NAMAI-ŽEME
; Didžiausia proga jieškan
tiems bargeno

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

KAS NORI GREIT PAR
DUOT, PIRK AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučernes,
grosernes, automobilius ir kitokius
biznius. Jeigu turit kokį namą iš
mokėję, galiu taikstomos išmainyti
ant didesnio namo, loto, bučernes,
Parsiduoda kampinis muro namas, grosernė,
mainau ant
brighton Paiko, 4 metai kaip statytas, i namų. Darautomobilius
kas ieškot pirkt turiu vi
J štorai ir kiekvienam štorui kamba sokių namų didžiausius bargenus
riai pagyvenimui, namo parankumai, pasiskyrimui visose Chicagos daly
vėliausios mados, savininkas parduos se. Pas mane greitas, teisingas pa
daug pigiau negu verta, arba mainys tarnavimas.
ant garadžio, bungalovv, arba privaOfisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig
čio namo, namas turi būt parduotas, 8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo
arba išmainytas j trumpą laiką; taip 9 l’gi 1 valandos po pietų. >
gi norintis ingyti puikų namą ir pel
ningą, nepraleiskite tos progos, nes
ta proga nevigados pasitaiko. w

DIDŽIAUSIS, NETIKĖTAS BAR
GENAS ANT BRIDGEPORTO.

3 augštų, 8 pagyvenimų po 6 kam
barius saliunas ir svetainė, 2 pianai ir
visi svetainės rakandai garu apšil
domas, Visi moderniški įtaisymai.
Rendos neša į metus 1! 4000.00. Kam
$28,000.
pinis mūrinis namas. Kaina
T’
PatdUodu 3 augštų nuro namą, vie
tos 8 šeimynoms ir 2 storai. Saliunas
ir bučeme. Kaina tik $18,500. Ren
dos nęša į mėnesį $230.
Kreipkitės
A. WAIČIULTS,

3436 Emerald Avė.
Tel. Yurds 4691

proga.

Pardavimui South Side, 2-jų augš,tų namas, po 6 ir 6 kambarius, namo
įtaisymai po taja mada, garadžius 5 808 W. 33-rd Place, netoli Halsted St.
mašinoms ir extra lotas prie šalies
Tel. Boulevard 1550
namo ant kampo, parsiduoda pigiai
arba išmainysiu ant bizniavo namo.
PARDAVIMUI pigiai, saliunas su Atsišaukite tuoj, nes savininkas nori
visais įtaisymais, biznis išdirbtas, yra eiti j biznį.
AUKSINĖ PROGA
gyvenimui kambariai, taipgi maudy
nės. Tirštai apgyventa lietuvių.
Del biznieriaus žmogaus, padarytų
Atsišaukite
South Side, parsiduoda 2jų augštų didelį pelną. Parsiduoda Roadhouse
153 E. 107 St.
kampinis muro namas; ant bulvaro, su bizniu labai geroj vietoj. Biznis
Roseland, 111.
po 5 ir 4 kambarius, pirmas augštas išdirbtas, gera stotis prie didelio Boufurnasu šildomas, namo įtaisymai pa levardo, tūkstančiai automobilių va
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie gal šią gadynę. Savininkas parduos žiuoja, netoli Chicagos. Naujas mū
toj. visokių tautų apgyventa, biznis už $9,500 arba priims bučeinę, lotą rinis namas ir su 5 akeliais žemės, už
išdirbtas, arba mainysiu ant loto, automobilių Dry Goods storą, arba ki labai prieinamą kainą ir ant lengvo
arba kitko.
tokį biznį, kaipo pirmą įinokėjimą, li išmokesčio, kad iš to biznio galima
Atsišaukite
kusius kaip renda, nepraleiskite, nes greitai išmokėti už tą prapertę. Ne
daug tokių progų atsitinka.
Kuris
2994 Archer Avė,**)
geras pirkimas.
jieškote tokios progos, kre'pkitės
Chicago, III.
greitai prie
M. ROZENSKI
PARDAVIMUI čeverykų taisymo
3301
So. Halsted St.,
Tai dar tokios progos ir nebuvo,
dirbtuvė. Visos mašinos, elektrikinis kas turite- namą ant town of Lake ii
Chicago, III.
ir instrumentai kekie tik yra reika norėtumėt mainyti į South Sidės na
lingi tam amatui. 4 ruimai gyveni mą, tai atsišaukit greitai, nes savinin
mui. Renda pigi.
kas turi 2-jų augštų namą ant bulva
_ Kreipkitės
ro po 5 ir 5 kambarius, namo paran
FAKMEilUAI TŪMYKIT!
3432 S. Halsted St.
kamai sulyg šią gadyne, bet savinin
kas dirba Town of Lake apielinkėj, ir
papratęs gyvent, tai iš tos priežastie*
Gera’ proga gyvenimui vie
norėtų išsimainyti. Atsišaukit tuoj,
Priversta
nes stebėtinai gera proga, dėl sužino ną sykį pasitaiko.
jimo virš minėtų dalykų ir bargenų parduoti, arlxi išmainyti ant

Atsišaukite:
10501 Edbrooke Avė.
Roseland. _

PARSIDUODA kampinis namas su
bizniu, bučeme, grosernė ir žųvių
štoras, tai yra 2 Storai, 2 pagyveni
mai po 6 kambarius, biznis daromas
(cash). Pusė bloko nuo Halsted St.
Parduosiu pigiai, nes laikiau per 15
metų. Dabar noriu parduoti,\ Kreipkitės prie saviųinko.
J. MORKUS,
828 W. 31 St.,
Chicago, III.

Šeštadienis* Balandis 14, ’2

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

MOKYKLOS

DIDŽIAUSI BARGENAI
Naujas muro namas 6 pagyvenimai
vėliausios mados įtaisymai para duoda
greitu laiku, už mažą kainą, tik
$14500, yra vertiN $18500, namas ran
dasi West Side, pamatyk didelių bar
genų suradėją. Frank Dobrovvolski
& Co.
Naujas mūrinis namas bizniavus
štoras’ir 6 pagyvenimai puikus įtai
symai, parduosiu už $19500 yra ver
tas $25000. Klauskit Mr. Frank Dobrowolski. •
Naujas muro namas 3 flatai po 6
kambarius 3 lotai ir garadžius, parsi
duoda viskas už $14000, namas yra
Brighton Park.
Klausk Frank Doblowolski.
Didžiausias pigumas Brighton Park
naujas kampinis namas su saliunu, 3
ruim-ai
pagyvenimui, lotas 30 pėdų
pločio, parsiduoda namas su visu biz
niu, tik už $14000. Klausk Frank Doblovvolski.
Didžiausias bargenas Chicago nau
jas namas su saliunu, 3 ruimai pagy
venimui ir biznis su barais, parsiduo
da už $12500, namas randas Brighton
Park. Nekasi vėlinkite biznieriai, pamatykit šituos didelius bargenus.
Klauskit Frank Dobrovvolski.
Naujas mūrinis namias 2 pagyveni
mai 5 ir 6 kambariai, vėliausios ma
dos intaisymai, garu apšildomas, par
duosiu už $11500 yra vertas $13500,
namas randas prie vienuolyno (klioštoriaus) reikalingam- tokio namo, pnmutinis laimės. Klausk

PARDAVIMUI

VALENTINĖS DRESSMAK1NG
COLLEGE.
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dez&ininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem m&ker. Bizniui ir namų dėvėjimui.
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir
merginoms, atsineškit audeklų, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui. Kreipkitės, rašykit,
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų. *

Galima gyventi nuo gegužės 1, 2
flatai 6-6 kambarius — 521 West 45th
St., $3250.
7 kambarių frame namas — $3700.
2 faltai 5-5 kambarius'— 8424 Gilbert St., $5000.
6 kambarių hamas — 9040 Loomis
St., $6500.
2 flatai 5-5 kambarius — 6011 May
St., $6950.
2 flatai 6-6 kambarius (išrenduoti)
$7425.
6 kambarių bungalovv — Emerald
netoli 77 St., $7500.
2 flatų 5-6 kambarius — Emerald
netoli 77 St., $13,000.
4 flatai 3-3, 4-4 kamabrių
W. 50 PI., $16,500.
4 flatų 4-4, 5-6 kanvharių — Union
Avė. netoli 78 St., $19,300.

TUŠTI NAMŲtOTAI
33x125 Ix>omis netoli 87 St., $18 už
pėdą.
50x125 ELizabęth netoli 83 St., $19
už pėdą.
50x133 Morgan netoli
$20
už pėdą.
50x125 Carpenter netoli 87 -St.. $20
už pėdą.
100x160 Michigan netoli 87 St., $20
už pėdą.
33x125 Peoria netoli 84 St., $24 už
pėdą.
50x160 Michigan netoli 69 St., $39
už pėdą.

FRANK DOBROWOLSKl,
4454 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI naujas 2 fla
Pardavimui ir rendavojimui krautu
vės ant Halsted St.
Liuosa bizn'o
tų namas, su 5 ir 6 kamba
prapertė
ant
75
St.,
79th
Halsted
riais flate. Garu šildoma, ne Didelė ateitis ant Halsted ir 71 St. St., Ashland Avė. ir RacineSt..Avė.
biznio namo 2 augštų naujas muro
toli 63 St. ir Sacramento Avė. imamas
didelis štoras ir 6 kambariai
PERMUL REALTY COMPANY,
Atsišaukite: 2444 W. 67th St., ant antrų lubų, maudynės, elektra ir
7757 So. Halsted St.,
veliaus
:
os
mados
įtaisymai,
cimentuo

Jos. Kral, Tol. Prospect 1364. tas beismentas, rendos $1800 metams,
Phone Vincennes 8080

greitu laiku parsiduoda tik už $15500.
Atdara vakarais ir nedėldieniais.
Klausk J. Zacker, 4454 So. Westem
ATYDAI spekuliantų ir pirkėjų. Avė.
Didžiausis bargenas Chicagoj. Par
Geriausias ir pigiausias gyvenimas
siduoda 4 pagyvenimų 5 metai tik
kaip statytas, mūrinis namas 48x125 darbininkui žmogui Englewood, 2 pa
lotas su naujausios mados įrengimais. gyvenimų po 5 ųr 6 kambarius, ciNamas South Sidėj. Kaina tik $14,- mento fundamentas-' ir beismiantas,
000.
Pašaukit Wm. Gritienas, 3214 maudynės, elektra ir vėliausios mados
Nevisada pasitaiko toks bargenas,
PARDAVIMUI 4 kambariu
So. Halsted St., 2 lubos. Tel. Boule įtaisymai. Rendos metams $720, grei
tu
laiku
parsiduoda
tik
už
$4700.
Klau
namo
Chicagoj
89
akrų
farma.
360 akrų farmą galima nupirkti įihąvard 5066.
rakandai, bus parduota labai
skit
J.
Zacker,
4454
S.
Westem
Avė.
kant $700, likusius $4000 po $100/Kas
Tai tikrai yra pinigų daranti
Tursi
Brighton Parko pigumas,
5XTRA BARGENAS. Par Pigiausias ir vienas iš puikiausių metai, Labai gera apielinkė/art i
vieta, dc.Ho kad netoli did davimui farma Wis. valstijoj. namų ant Garfield Bulevardo arti
duoda 3-jų augštų muro namas po
Kreipkitės:
miesto ir geležinkelio.
Visa arma
5-6-7 kamabrius, netoli lietuviškos miesčio randasi, per 2 valan
Ashland
Avė.
3
augštų
naujas
muro
1737 So. Union Avė.
130 al<rų, naujos trobos. Gy namas 13 pagyvenimų po 4 ir 5 d (lė aptverta drato tvoromis, žemė' gera,
bažnyčios, namo įtaisymai vėliausio
das
pasieki
vidurmiestį
Chica

mados, namas statytas ant 2-jų lotų
vuliai, padargai, sėkla, paša lius kambarius sun porčiai kožnam 160 akrų dirbamos. Yra labai pui
ir pusę, savininkas parduos už $14,500 gos ir su
geriausiais įrengi ras. Arba mainysiu mieste į flate, štymu apšildomas, kieto medžio kus įvairių medžių gojus. Lengva
arba pigiau, pasiskubinki! pirkėjai
trinmingai ir vėliausios mados įtaisy proga gali likti dideliu ūkininku.
mais. Namas panašus į Mote
nes tikras bargenas.
Savininkas
C..
Jarum,
mai, rendos $9500 metams, greitu lai
lį, vidury prausykla maudynes, namą.
ku parsiduoda tik už $54500 su $152859 W. 40 S t.
Kreipkitės pas:
PARDAVIMUI Paige 1920 sport
000
įmokejimu, likusius rendos pa
40 akrų farma, su 2000 f raktinių
šiltas ir šaltas vanduo. Apleid
raodel, buvęs visa laiką pas privat š
baigs mokėt, dabar tokį namą nei už medžių. Su gyvuliais, padargais, dražiu tą vietą dėl susižeidimo.
kus žmones, užlaikomas ir raiulisi
$75000 nepabudavosi be loto kampinio to tvoroms, aptevrta. Geri budinkai.
geram stovyj, norėčiau parduot lietu
Pirmas
teisingas
nebus'
atmes

60x125
pėdų. Klausk J. Zacker, 4454 Kaina $4000. Įmokėt $2000. Žemė
PARSIDUODA NAMAI:
viai pigiau Kreipkitės į Naujienų
4116 Archer Avė.
tas. Busiu 3 dienas Chicagoj.
So. Western Avė.
Brighton Paik Skyrių, 4138 Archer
juodžemė.
Phone Lafayette 5107
Ą>ve.. TeL Lajtayette 6817
Kreipkitės: 938 W. 34th St., 2 Dviejų augštų biznio mūrinis namas
beismantas, 4 pagyvenimai ir što
ūbos užpakaly po 5 vai. va ir
NAMAS SU BIZN1A
80 akrų farma, su visais jtaisyma's
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
ras, lietuvių biznio centre ant Halsted
pirmos klesos. Farmos kaina $8000.
Turime keletą ukiiį mainyti ir par karais, arba nedėtioj matyki t St., parsiduoda greitu laiku.
VARTOTI AŲTOMOBIUAI
Trijų augštų ir beismentas biznio
duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, savininką. Klausk farmerio.
J mokėt $4000.
--------- —-----2 augštų mūrinis naujas biznio na
mūrinis namas akmeninis tfrontas, dikurie norite turėti gerą ūkį.
Didžiausias pasirinkimas vaitotų
dilis štoras, du flatai po 6 kambarius, mas ant didelės bizniavęs gatvės, ka
P. A. Mažeika
Mes turime 300 farmų pardavimtA
automobilių, visi gerame stovyje:
mūrinis garadžius dėl dviejų mašinų rų linijas pietvakarinėje dalyje mie
1377 E. 57th St.,
Chicago, III.
PARDUOSIU ar mainysiu 2 dide- — ant West Sidėp, geriausioj biznio sto, Storas, ruimai užpakalyj Storo ir ir mainymui. Mes esame viską pa
Bukk 5 pasažierių .................. $395.00 j
'ius mūrinius namus ant mažesnių na- apiolipkėj.
flatas 6 dideli kambariai viršuje. Ga- tyrę apie farmas. Duodame teisin
Jeffray 5 paaažtorių .... .......... $250.00
Ford Truck .............................. $350.00 1I PARSIDUODA namas su bizniu, nu ar biznių, lotų ar gerų farmų.
Trijų augštų ir cimentuotas beis- radžius 2 karanvs aržuoliniai trinungai gus patarimus. Kreipkitės ar rašykit..
Fard 5 pasažierių ........................ $95.00 i, bučeme ir groserne, 6 kambarių pra- Kreipkitės viršuj saliuno.
mentas biznio mūrinis namas, didelis vėliausios mados įtaisymai, 7% pėdų
A. ŽABEIA,
Col# Racing"............................. $150 00 gyvenimas, hot water beat, beizmanštoras, du pagyvenimai po 5 kamba cimentuotas be’smantas prie to namo
WILLIAM KAZLAUSKAS,
vis5> namą, garadžius, apgy- '844 W. 38th St.,
Chicago, III rius ir užpakali du. pagyvenimai po 4 dar priklauso bučeme ir grosernė, pui
F»rd Chase ............................... $45 00 taK
2047 W. 23rd St.,
Chicago, III.
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų
Ateikite ir persitikrinkite.
kambarius, garadžius dėl dviejų ma kus pikčeriai, daug stako ant rankų 2 augštas. Atsišaukite 6 vai. vakare.
Galiu
mainyt
ant
kito
namo
arba
lobiznis geras, parduosiu namą su visu
BALŽEKAS BROS.,
šinų.
1
to.
Priežastis
savininkas
išvažiuoj:
bizniu
tik už $15500, yra voras $186012 So. Kedzie Avė.
PA RDAVIMUI per savmin- Kampinis ant dv’ejų lotų mūrinis
Į iš Chicagos. 5601 So. Lincoln St.
3 štorai ir 12 pagyveninuj po 500, jeigu nenorėtum biznio,arba neI Chicago, 111.
2 flatai ir cottage, ant lo- 5namas,
kambarius, gerbi biznio apielinkėj. galėtum1 susitaikyt, parduos vieną naEXTRA BARGENAS
mą.
UŽ $5000. pirkimas ant labai lengvų išlygų.
25x
lO dldunio
44 AKRU FARM A pardavimui la
Du lotaf x!25 — Brighton Park,
Atsišaukite:
CHAS ZEKAS
bai pigiai ir gera juodžemė, sumaišy
Brighton Taikė, mūrinis kampini?
ant Archer A^-e., didelis bargenas.
4454
So. Western Avė.
ta su moliu, 2 mylios /iuc/ miesto pri<
namas, 125 pėdų ilgi, 2 Storai, beisTrijų lubų mūrinis namas, du fla
2906 W. 38th PI
gerų kelių, 40 ratų nuo upės, 3 my
mentas. extra lotas didelis garadžius.
tai po 6 kambarius, 1 flatas 5 kam
DIDEUS BARMENAS.
Pardavi lios nuo ežero, vasarą suvažiuoja daug
1 flatas.
bariu,
steam
heat,
geroj
apielinkėj.
Kaina
$25,000.00.
BARGENAS
ANT
BRIDGEPORTO
mui namas ir saliunas. Labai geroj žmonių. Kas norit pirkt tokią farmą
2
augštų
mūrinis namas, po 6 kam
Brighton
Park.
vietoj, apgyventa lietuvių ir kitų tau klauskit, o suteiksiu plačių žinių. Vla
Atsišaukit:
barius
$9,800.00.
tų. Biznis iMirbtos per daugeli me- das Raceviče, 703 W. 21 PI., Chioa
Muro namas 3 augštų, kožnam fla
Mūrinis namas, 2 pagyvenimui po 4
Elta commerce company
BARGENAS PRIE VIENUOLYNO
bų, parduosiu už teisingą pasiūlymą, go, III.
te
po 6 kambarius, elektra, maudynės, kambarius ir beisnventas, elektros
3251
S.
Halsted
Street.
2 flatų naujas mūrinis namas po 6
nes išvažiuoju Lietuvon. 4415 South
garadžius dėl vienos mašinos. Ran šviesa, maudynes, lotas, 150x35 pė
kambarius visi įtaisymai, lotas 37 pe
Wcod St. Telephone Yards 4286.
dasi gražioj vietoj; kaina $9000.
das. Parsiduoda už $10,000.00.
lų pločio, garadžius dėl 2 automobilių,
2343 So. Kendzie Avė.
/eitas $15,000, kaina tik $12,500.
PARSIDUODA lotas ant Turner
Klauskit Montvillo.
Pardavimui
arba
mainymui
mūri

7 ruimų bungalovv karštu vandeniu
PARDAVIMUI- 6 kambarių tarpe 54 ir 55 gatvių. luotas 30x125 apšildomas,
nis
bizniavus
namai,
su
saliunu,
6
randasi ant 46 ir Artesian
Gatvė Avė., kaina $7,700.
kambariai prie saliuno, 6 ant viršaus
mūrinis namas visa* geram sto pėdas, visi improvementai.
grista, viskas išmokėta.
saliuno ir heismsantas. Ant loto ga
DIDŽIAUSIAS
BARGENAS
C. P. SUROMSKJS,
vyj, maudyne, beismantas. Kai Kreipkitės pas
lo 2 gyvenimai, namas po 4 kamba PARDAVIMUI 2 augštų frame na3346 S. Halsted St.
Parsiduoda namas su bizniu, gro rius.
VASILIAUSKĄ
na tik $2,200.00. >
mas. Kaina $3000.
sernė ir ice cream parlor, gražioj ir
724 W. 19th St.
Kreipkitės
' 3212 So. Lime St.
bizniavoj vietoj.
Biznis vienas yra
JOSEPH KOSZIS,
904 W. 21 St.
vertas tiek kiek namas, kaina tik
SOUTH SIDE BARGENAS
548 W. 32nd St.
3 flatų mūrinis kampinis narnas, po $6.500.00, cash tik $3,500.
LOTAI PRIE VIENUOLYNO
Bizniavas muro namas,-štoras 6-6-5
PARDA.VTMUI arba mainymui h 6 kambarius, štymu apšildomas, vist
Jau keli lotai beliko, pigiai, geroj ic-taj
visi vienoj krūvoj, West Pull- įtaisymai, puse bloko nuo Halsted ir ruimai, 3 flatai, elektra, maudynės
vietoj, prie Vienuolyno.
Ant leng man. Parduosiu, mainysiu ant maže puse bloko nuo Garfield Bulvaro, kai ant geros bizniavos gatvės, Namas
PARDAVIMUI 2 augštų plytų ir
vo ižm&kesČio.
Atsišaukite veikiai. liame, automohiliaus. Kam reikalin na tik $14,800.
4
FLATŲ
BARGENAS.
frame
namai. Geroj apielinkėj. Ran
kaip naujas, gerą rendą neša, VerYra dar kali geri bizniški lotai.
dasi
prie
1915-17-21-23 Canalport Av.
tas'
$16,000.00,
turi
parsiduoti
į
tnnn2
flatų
mūrinis
namias
po
6
kamba

gi kreipkite^, 8 lubos frontas.
NAUJIENŲ SKYRIUS
Geriausis
pasiūlymas bus priimtas.
Kaina $8,000.00.
rius su visais įtaisymais, randasi ant pa laika.
Gali
5257
Princeston
Avė.
2 flatų — 8 kambarių kiekv:enas.
3210 Sa. Halsted St.
MRS. ANNA KOKES,
Garfield Bulvaro, netoli nuo Halsted pirkti su mažu įmokejimu.
Vakarais
nuo
5
iki
8
vai.
2
flatų
—
4
kambarių
kiekvienas.
Num. 11.
1921 Canalport Avė.,
2 flatas.
kaina $8,900.
Pečiais šildoma.
Namas naujas,
Kreipkitės tuojaus
2 flatai po 6 kambarius, visi įtaisy
mūrinis. Kieto medžio užbaigimo, arPARDAVIMUI 3 augštų mūrinis mą’, garadžius dėl 2 automobilių ren
DIDELIS NAMAS IR DIDELIS
žuolo grindįs.
Cementinis skiepas.
UNITY REALTY CO.,
DI'DELJS LOTAS. Bizniavus
BARGENAS ANT BRIDGEPORTO namas, 4-4, 1-6, 1-5 kamabrių flatai, dos $90 į menesį. Kaina $5,900, ran
Skalbimui
loviai.
Skolinsim pinigų.
750
W.
33rd
St.,
arti
Halsted
St.
Pigi renda dasi ant Normai Bulvaro, netoli 59
namas, tik vienas visame blo
8 pagyvenimų ir 2 Storų, tinkamas prie 847 W. 14th St.
Kaina $16.500.
Klauskit Klem. Widzes
$1,200.
Kaina
$7,500,
pinigais
$1,500,
stryto.
kriaušių Šapai arba kokiam kitam
PERMUL REALTY COMPANY
ke. Puiki vieta kiekvienam biz
C. P. SUROMSKJS,
bianiai. Randės naša $7,000 į metui. kitus mėnesiniais išmokėjimais. Šau
7757 So. Halsted St.,
kite savininką
3346 S. Halsted St.
niui.
Kreipkitės Num. 12
Phone Vincennes 8080
Franklin
3310
Numanų Skyrius
Atdara vakarais ir nedėdieniais.
1707 So. Morgan St.
3210 So. Halsted St.
PARIMVIMUI 2 aukščio per MURO NAMAS, 3607 S. L0WE AV.
Kampas 18tos gatvės.
PARDAVIMUI murini cottage,
2
augštų,
2
gyvenimai,
vienas
5
DIDŽIAUSIAS bargenas ant Brigh 1744 Wabansia Avė., 5 kambarių, di pusę medžio ir muro namas. kambainų, elektros šviesa, maudynės,
PARDAVIMUI 2 flatų frame PARDAVIMUI medinis 6 kamba
ton Parko, 2 pagyvėnimų muro na delis kambarys viršuj (attic) ir biz Garadžius dėl viejios mašinos aukštas skiepas ir kiti geri įtaisymai.
nio
skiepas,
karštu
vandeniu
šildoma,
mas, po 4 kambarius, 3 metų senumo,
arti bulvaro. Viskas gerame Kaina $8,500; $2000 įmokėt, likusius namas, cementiniu pamatu, po rių bungalow, gasas, elektra. Namas
elektra, 2 karų garadžius.
puiki vieta, parduosiu už $6,700.
modemiškas.
Lietuvių apielinkėj.
be komišino.
5 kambariui, elektra, šalygat Tik
Kildare 2859
padėjime. Kreipkitės ^savinin savininkas paskolis
Atsišaukite
vienas karteris į Argo dirbtuves.
M. J. KIRAS,
4922 S. Ashland Avė.
\
viai, furnace šildoma, garad- Parduosiu pigiai.
3385 So. Halsted St.
ką: 637 W. 54th Place\
PARDAVIMUI
kampinis
lotas
žius. Kaina $6,500. Įmokėti Kreipkitės
6056 So. Tripp Avė.
MAINYSIU arba parduosiu damą Brighton Parke ant biznio gatvės tin
Naujas namas, 4208 S. Maplewood $1,500. Barney & O’Brien.
BARGENAS ANT MAINO
Phone
Republic 0725
ant Bridgeporto. geriausia apielinkė. kama vieta dėl visokio biznio 44th St.
Kaina tik $1,600.
3 flatų mūrinis namas po 6 kam-, Avė., 2 gyvenimai po 6 kambarius.
Mainysiu ant saliuno, loto arba k to ir Camobell Avė.
1954 W. 69th St.
Kaina yra žema, pagal klesos namų.
kio Mimio. Parduosiu už $#,500, mor- Savininką galima matyt’ nuo 5 vai. barius, cimentuotas boismentos. Ren Parsiduos su mažu įnvokėjimu, ar ant
PARDAVIMUI farma, 82akrų
iki 8 vai. vakarais; 8 lubos.
dos $95 į mėneaį. Kaina $9,590. Mai
»,T0.
Wisconsin,
su visu inventorium, arba
lengvo
išmokėjimo.
A. VAINAUSKAS,
nysiu ant bučemes arba kitokio biz
Atsišaukit
(
PARDAVIMUI
5
’
kambarių
išmainysiu
ant
namo; kiek tūkstančių
M.
J.
KIRAS,
3342 So. Union Avė.
nio, priimsiu lotus už pirmą įmo4922 Ashland Avė. ’
skirtumo
bus
cash.
3335
S.
Halsted
St.
frame namas, furnace šildo
kijimą.
JOS. SYNKIEVIČE
C.
P.
SUROMSKIS
mas,
elektra,
sąlygą
tviai
ir
ap

PARDAVIMUI — 66W So. Clare1801 Wabansia Avė.
FARDAVIMUI 2 flatų fram* na
3346 S. Halsted St.
2 augštų muro kampinis namas, 3
mont
Avė.
namas
vienų
metų
senas,
antros
lubos iš užpakalio
mas, gerams stovyjs. Suro, vanduo,
Tel. Boulevard 9641
krautuvės. 8 gyvenimai, rendos per mokėta. Kaina $4,000. Įmokė
2
krautuvės
ir
5
kambariai.
Gera
vie

gseas, slSktrs, įrsaginaai. Lotas 87%
mėnesį $150; kaina $13,300. Nelauk ti $1,500. Barney & O’Brien.
Flatas pastatytas tub
Baramas. MMI išmok&jimaia. ta bučemei.
geresnės
progos.
BARGENAS FARMŲ ŽEMĖS
Ilsteli dm rMrMuvią ir S min. ėjimo formoje, miegojimui porčiai. Rendos
1954 W. 69th St.
M. J. KIRAS,
1 — 140 akrų farma, 60 akrų aria
Iki karų. M. GIoss, 12$ S. 19th Avė., metams $2,100. Saukite
8835 S. Halsted St.
Stevvart 3623
mos, 50 akrų lengvai išvalomų, 10 iki
Maywood, III., Tel. Maywood 1182-M.’
15 akrų girios. Puiki žemė, vanduo,
PARDAVIMUI 6 kambarių
REIKALINGA $14,000 pa
a
DUŽIAUSIAS BARGENAS
prie gero kelio, % mylios į mokyklą,
PARSlDUODA 40 akorjn farma su cottage, statyta ant cementinio
P^ RDAVIMUI namas su bizniu,
skola ant pirmo mortgage. Kas
Pardavimui namas bizniavęs su 4 mylios j Woodboro ir 9 mylios iki budinkais, 25 mylios nuo \Chfcagos, 3
bučerne ir groserne, namas mūrinis, groserne ir delikatesen biznis išdirbtas Rhinolander.
Greitam pardavimui mylios nuo Lement, 6 mylios nuo paniąto, elektra, šalygatviai ir galėtumėte tiek paskolinti, mel
ant kamne (r nauja* . Tik 5 mėnesiai , per
r.„. ____
___ yra
__ ____
___ , parduo....... kaina $4000. Išmokėjimais. Turiu
20 metu,
graži vieta,
____ Joliet. arti valstij’nio kelio, dėl dauišmokėta. Kaina $5,500. Įmo džiu atsišaukti. Jonas Milleris.
kaip statvtea. gražioj vietoj Brighton.. siu niūriai, turi dideli trubeli ir turim kpletą kitų genj farmų pardavimui giau informacijų kreipkitės.
Parke. Priežastis pardavimo partne-1 išvąžiuoti j kibą miestą, atsišaukite čia pat, žemomis kainomis. Rašykit©
1716 W. 14 PI.,
kėti reikia $1,500. Barney & 6813 S. Westem Avė., Chica’go,
rių nesutikimas.
j tuojaus. 663Ž So. May St. Telefonas
L. C. Fenelon.
Antros lubos front
O’Brien, 1954 W. 69th St.
III., Tel. Prospect 5173.
4359 So. Campbell Avė.
i Englevvood 8951.
Rhinelander, Wis.
po 6 vai. vakare.

Extra

RAKANDAI

Extra

AUTOMOBILIAI

Frank G. Lucas

•

11

•

1

1

1

•

— ‘GRAŽUMO KŪRYBOS—
Geriausiai apmokama profesija

Šiandien

yra gražumo
kūryba. Nėra negerų
hcįzonų.
Pabaigusios
&ią
rriokyklą Kauaft

Keriausias algas. Mes išmokinsime jus?
Plaukų dabinimo, Marcei Wąving, Water Wnving, Manicurlng, Galvos Gy
dymo, f Veido Masažo,
Electrolysis ir
Shnmųboing. Trumpas
Airsas.
Pigus
mokslas. Uždirbsite laikA mokinimosi.
Ateikite ir pasikalbėkite. \
AMERICAN SCHOOL OF\ETIIICAL
BEAUTY CULTURh
floor, State-Lake HMg.,
190 N. »tate St. \

Amerikos Lietuviu Mptykla
3106 So. Halsted St.?

<

Chicago, III.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Su v.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,.
Etimalogijos, Oratorystės.
Klesos dienomis ir jvakarais.
PK1VATBS AU'rtMįuBILlŲ
$20 Iaitrukcijcfe, $25
Jei nori turėt gerą dąrną, tad ateik
ir pasimatyk sa mumis.- Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’"
visokio išdirbimo automobiliui. Lais
čius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHMJL OF MOTORING
I5O7XV

Madison St

Leveskio Mokykla

Prirengiamoji ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų^tkalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis*, 1Ž:00 vai. dien.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mok'na lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
♦
3301 So. Halsted St.,
Chicago.
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

MOKINKIS KRIAUČYSTES.
Išmokinu kriaučyst^s į trum
pų laiką. Mokinu dienoms ir
vakarais. • Mokestis yra labai
prieinamas. Atsišaukite ypatiškai: 1501 W. Division St.,

NAMAI-ZEME

MMTGECIAI-PASKOLOS

'

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

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------

■

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

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

Dabar yra laikas gero
amato išmokti.

terims Drabužius Ęirpti 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 išmokai
amato Atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.
Specialė taksa bus suteikta iums
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą
su savim).
THE MASTER CUTTING AND
TAILOBING SCHOOL
190 N. Stąte StM Kampas Lake St,
-4 lubos, Chicago.
Jos. F. Kasaicka. v*4$ja«.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

Išmokina angliškai į labai
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mėginame aritmetikos
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijos ir viešo kalbėjimo, v
Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
'
A
Pereituose dvyliką metuose
daugeliui lietuvių moksleivių pagelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra
vadovais savo apielihkėse. Ateik
pas mus, o mes išvesim tamstų
i A tamsos į šviesą. ?
Mokintojai visai draugiSki.
Už mokslą mokestis prieinama.
Kalbėk bile su kuom/ vyru
moteria inteligentiškai, o gausi
gerą rekomendavimą Hoffmano
Prirengiamosios mokyklos.
Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.
1537 North Robey St.,
(Arti Milwaukee Avė.)

