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Prancūzai nesitiki 
taikos \

Prieš amerikiečius
*

Airijoj kariavimas apsistos
Išsprogdino Ruhr geležinkelius

Vną nuteriotosios šiaurines 
Pranei jos ir $6,000,000,000 at- 
inokėjimui Francijos karo 
rfkolų.

Prancūzai nesitiki taikos 
su Vokietija

Pačioj Francijoj Vra didelii 
kliūčių susitaikymui kontri Vokietija dar nepriruošė
bucijos klausime. pasiūlymo
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Tos eksplozijos sutrukdys 
transportadiją kelioms (die
noms, iki nebus pataisyti nuo
stoliai.

Pasinaudojant kįlusiu sumi
šimu, fv’ojkiiečiijiį bandė .išvežti 
slapta į Vokietiją daug prekių, 
bet daugely atsitikimų francu
zai juos sugavo. Tarp sugautų
jų slapta gabenant prekių yra 
už J 5,000,000,000 markių šil
ko, kuris buvo gabenamas 6 
a u bot rokai s.

12 žmonių žuvo NewYorko 
gaisre

NEW YORK, bal. 27. — 
Gaisras prasidėjęs šiukšlių krū
voje pirmame augšte, sunaiki
no penkių augštų tenementinį 
namą E. 100 gatvėje. 12 žmo
nių dviejose šeimynose, kurios 
gyvdno viršutiniame augšte, 
žuvo tame gaikre. 20 žmonių 
liko sužeista. Tame name gy-

Kitusskandino, pats 
pakliuvo *

Receiveris Goldman atsidūrė 
teisme; nepajiegia išsimo-j 
keti.

Visi priešinasi amerikiečiy 
koncesijoms Turkijoje

Italija irgi prieš amerikiečius.
Turkai atsisako likviduoti 
vokiečių nuosavybes.

veno apie 200 žmonių.
7 .žuvusieji yra Diavid Man- 

delbauni šeimynos, kuri šian
die rengėsi išsikelti ant ūkės. 
Kiti penki yra iš Aaron Kuxis 
šeimynos.

Panaikins kalinių vergiją
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PARYŽIUS, bal. 27.- Aukš
tas valdininkas užsienio reika
lų ministerijoje pareiškė, kad 
nėra nė vieno fakto, kuris ro
dytų, kad galima butų tikėtis 
greito susitaikymo tarp Fran
cijos ir Vokietijos, bet atpenč, 
yra penkios svarbios tokiam 
susitaikymui kliūtys.

Tos kliūtys yra sekamos:
1. Francija atsisakys, svars

tyti mažesnį kaip 40,000,000,- 
000 auks. markių kontribucijos 
Vokietijos pasiūlymą. 2. Fran
cija ir Belgija dar nėra susi
taikiusios tarp savęs apie kon
tribucijos reikalavimus ir nė
ra vilties, kad jos greit įstengs 
susitaikinti. 3. Frakcija griež
tai reikalaus demilitarizuoti 
Bjihr ir Pareini, kas yra gana 
k bhis klausimas. 4. Francija, 
gvarantijai užmoMėjimo koi^U 
ribucrfjos, rčikalaus Vokietijos 
muitų kontrolės ir dalyvavimo 
industrijoje, kas taipjau yra 
labai painus klausimas. 5. Ko
va tarp premiero Poincare ir 
prezidento Milierando. (laibu t 

reikės laukti iki viena ar kita 
puftė laimės pirm negu galima 
bus išrišti kontribucijos klau
simą. Poincare atstovauja kon
servatyvus, klerikalus ir mo- 
narchistus, kurie dabar suda-

rfERLINAS, balu 27. — Da
rosi labai abejotina ar Vokie
tijos valdžia dar šią savaitę 
padarys galutiną nuosprendį 
apie pasiūlymus, kokius ji pa
duos talkininkams kontribu
cijos klausime.

Kancleris Cuno dar nesušau
kė pilno kabineto susirinkimo 
galutinam apsvarstymui padė
ties.
Nesvarstys pasiūlymų, jei Vo

kiečiai nepaliaus kovos.
PARYŽIUS, bal. 27.— Pran

cūzų' ofidialiniuose rateliuose 
tvirtinama, kad sąryšy su lau
kiamais 'Vokietijos taikos pa
siūlymais, kad Francija > atsi
sakys tartis su Vokietija ir 
priimti jos pasiūlymus iki Vo
kietija nepaliaus įsavo Ipoliti
kos pasyvio priešdnimos oku
puotame Ruhr disrikle.

Vokiečiai išsprogdino Ruhr 
geležinkelius

Išsprogdinta penkiose vietose ir 
’ susisiekimas sutraukdytas ke* 

lioms dienoms.

ro didžiumą parlamente. Mil- 
lerand atstovauja liberalus. 
Yra davinių manyti,’kad kon- 
servatyvai sekamuose rinki
muose pralaimės, tada įsiga
lėtų Millerandas, bet jeigu Mil- 
lerandas butų priverstas re-

IMKSFJJKJBK bal. 27.
Penkios atskiros Trombų eks
plozijos pareitą naktf išardė 
geležankdlius, nukirto telegra
fą ir telefonus ir laikinai diz- 
organizavo susisiekimą Ruhr 
distrikte.

zignuoti, tai gal konservątyvai ? Prancūzai sako, kad tos bom-
įstengtų susivienyti ir toliau iš
laikyti savo valdžią.

Francijos skolos Jungt. Val
stijos ir Anglijos taipjau yra 
priežastim kodėl ifrancuzai ne
nori mažinti kontribucijos.

Dabar frajidiLzar reikalauja 
$6,&X>J)00,()00 už atbudavoji-

bos pridarė didžiausių nuosto
lių, kokių jie dar neturėjo nuo 
pradžios okupacijos. Eksplozi
jos išardė bėgius ir nutraukė 
vielas. Kitur ir traukiniai vos 
nenukentėjo. Viena išardytųjų 
linija yra labai vartojama ga
benimui kareivių ir reikmenų.

. ■ ' -..........■

Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimas

Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos Pildomasis 
Komitetas, Lietuvių Socialistų Jaunuomenės Lyga, 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija į ir LSS. 
Aštuntas Rajonas.

LIBERTY SALĖJE
3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir Union Avė.)

Nedėlioję, Balandžio 4$
Pradžia 2 vai. po pietų.

1923

Kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir Dr. A. 
Montvidas. Programe dalyvauja K. Pociaus Orkes
tras ir Pirmyn Mišrus Choras. Draugai darbininkai, 
ateikite visi apvaiksčiojiman. — Rengėjai.
... „i...... .■ij.Į.iiii.n.Hjynun- .1.1'11, i;

LAUSANNE, bal. 27. — Ita
lija ir Anglija renis Franciją 
jos kovoje giries amerikiečių 
gautąsias koncesijas Turkijoje. 
Tai paskelbta oficialiniai. Ita
lai savo pranešime sako, kad 
Italija yra užinteresuota talki
ninkų gautomis teisėmis. Tur- 
djoje, taip kad ji tas teises 
gins kartu su kitais talkinin
kais. Tai nutarta pasitarimuose 
visų trijų valstybių atstovų, po 
to kaip jie gavo instrukcijų iš 
savo valdžių laikytis išvien ir 
covoti prieš amerikiečių išgau- 
ąsias koncesijas Turkijoje.

Amerikos atstovas šiandie 
gavo instrukcijų iš savo val
džios, bet kiek žinoma, jos nie- 
<o neįeini apie gynimą ameri
kiečių koncesijų. Tik imąsi, 
<ad apie tai bus gauta intruk- 
cijas vėliau.

TALLAHIASSEE, Fla., bal. 
27.— Atstovų butas priėmė pa
taisą prie valstijos senato bi- 
liaus, kuriąja uždraudžiama 
kalinius persanutyli privati
nėms kompanijoms. Pataisa 
priimta 65 balsais prieš 5. Ma
noma, kad ir senatas tą patai
są priims.

šitą uždraudimą kalinių ver
gijos padaryta po ‘to, kaip ty
rinėjimai parodė, jog parduo
damieji kompanijos kaliniai 
yra baisiausiai kompanijų kan- 
tinaini ir net žudomi. Tyrinė
jimai parodė, kad kompanijos 
laiko net tam tikrus žmones 
kalinių plakimui ir moka še
rifams pinigus už kalinių par
davimą.

Turkija šiandie atsisakė lik
viduoti vokiečių nuosavybes 
Turkijoje ir gautuosius pini
gus atiduoti talkininkams. Tal
kininkams labiausia rupi vo
kiečiams priklausantis Berlino- 
Bagdado geležinkelis. Turkai 

sako, kad patys talkininkai tu
ri likviduoti, jei jie to nori ir 
negali tame dalyke tikėtis pa
gelbės iš Turkijos. Kaslink gi 
Turkijos užmokėjimo karo 
nuostolių, tas dalykas turi būti 
išmestas iš sutarties, kadangi 
is nesutinka su pirmiau pa

darytąja sutartimi.

Airijos respublikonai stab
do kariavimą 

1

Bandys taikintis su valdžia.

DUBLINAS, balandžio 27.— 
Respublikonų armijos štabo 
viršininkas įsakė sustabdyti 
lirmadienio vidurdieny toli
mesnį kariavimą su Adrijos sa- 
vyvaldybe tikslu pradėti taikos 
derybas.

Civilinis karas Airijoje siau
čia apie metus laiko. Valdžia 
daug kartų siūlė taiką respub- 
ikonams, bet pastaroji visados 

taiką atmesdavo. Dabar res
publikonai yra sumušti, jų va
dovai sugaudyti ir jie nebegali 
ilgiau laikytis, tai ir prašo tai
gos. Bet pastaruoju laiku val
džia yra pareiškusi, kad ji ne
darys jokių nusileidimų res
publikonams, nes esą nebever
ta to daryti ir pareikalaus iš 
jų vien besąlyginio pasidavi
mo.

112 valandų šokis.

SAN ANTONIO, Tex., balan
džio 26. — A. G. Watson pada
re naują pasaulinį be paliovos 
šokimo rekordą. Jis šoko viso 
112 valandų. Jam buvo leidžia
ma pasilsėti 3 minutes kas 7 
valandas; kada • užbaigė šokį 
jis buvo dar ganėtinai sveikas.

PAKĖLĖ ALGĄ POPIEROS 
DARBININKAMS.

NEW YORK, bal. 27. — 8 
popieros kompanijos ir 6 uni
jos veikiančios Jungt. Valstijo
se ir Kanadoje, pasirašė sutartį 
viniems metams, pradedančią 
veikti nuo gegužes 1 d., kurią
ja popieros darbininkų alga 
pakeliama po 5c. į valandą su 
40c. į vai. kaipo minimam al
gą. Sutartis paliečia apie 
30,000 ar 40,000 darbininkų.

—-------------- 4-..

Paskirė $55,000,000 išmokėji
mui bonuso exkareiviams.

SPRINGFIELD, III., baland
žio 26. — Atstovų butas vien
balsiai be jokių svarstymų pa
skyrė $55,000,000 išmokėjimui 
bonuso Illinois ex-kareiviams. 
Bilius dabar eina valstijos sė
li a ta n.

Vėtra sugriovė miestelį.

HENRIETTA, Teę., bal. 25. 
— Pereitą naktį siautusi dide
lė vėtra su lietum sugriovė ar 
apardė kiekvieną namą šiame 
3,000 gyventojų miestely. Nuos
toliai siekia $75,000.

CARFIELO PARK
Svarbios prakalbos 

apie Lietuvą 
Rengia

Bendras Socialistų 
Komitetas

Subatoj, balandžio 
28 dieną 
7:30 vai. vak.

J. Angel svetainėj,
3720 W. Harrison St.

Kviečiami visi apielinkės 
lietuviai į šias svarbias pra
kalbas.

r Kalbės
Dr. A. Montvidas
M. Jurgelionienė

Kalbės apie dabartinį padė
tį Lietuvoj ir kitais kiek
vienam lietuviui svarbiais 
klausimais.

^įhss=ss£easittn3£cxBascacs3SEMS& :
( '

CiHICAGO. — Teisėjas Scan- 
lan sukėlė didelį skandalą, ka
da jis pradėjo tyrinėti receive- 
rio Jacob Goldma n darbus. 
Skaitoma, kad prasidėjusia by
la tapo užduotas didelis smū
gis receivėrių (rusini ir jų 
advokatams. *,

Jacob Goldman buvo recei- 
veriu daugiau šimto, o gal ir 
kelių šimtų bankru Ii jaučių
kompanijų ir pavienių žmonių 
biznių. Jis turėdavo tokius biz
nius likviduoti ir paskui išda
linti pinigus krėkli toriams.

Jau nuo kiek laiko pradėjo 
eiti gandų,, kad pas jį ne viskas 
tvarkoj. Buvo paduota prieš 
jį ir skundų. Ir teismai tada 
pareikalavo iš jo atsiskaityti. 
Jis to negalėjo padaryti ir 
Scanlan pradėjo tyrinėjimus. 
Goldman, patariamas advoka
tų, nenorėjo stoti teisman ir 
stojo J ik tada, kada įsakyta jį 
areštuoti, nes jis kaipo teismo 
tarnasl turi prisistatyti ant 
kieKvįeno teismo pareikalavi
mo. ■

Atvyko jis su buriu advdka- 
lų. Bet tai nieko nepagelbėjo. 
Jį patį ir jo advokatus kaman- 
tinėjant išėjo aikštėn labai įdo
mių dalykų. Nors jis buvo re- 
ceiveriu labai daugelio kompa
nijų ir daug jų turto yra par
davęs, jis pinigų neturi; visus 
gautuosius pinigus\jis praleidęs 
advokatams jieškant progų pa
daryti liauju suktybių. Kada pa 
reikalauta atsiskaityti, tai jis 
susigraibęs kel/s desėtkus tūk
stančių dolerių, bet tos sumos 
toli neužtenka padengimui jo 
skolų. Teismas apskaito, kad 
jam trūksta dar tarp $200,000 
ir $.300,000.

Tyrinėjant pasirodė, kad 
Goldmanas veikė išvien su šai- 
ka advokatų, kurie tik jieško- 
davo mažiausių progų užtrauk
ti kokiai kompanijai receiverį. 
Iš to pa s i pelnydavo Goldma- 
nas, i>asipelnydavo advokatai, 
bet kreditoriai nieko negauda
vo. Kada nebūdavo progos 
kaip prie kompanijos prisika
binti, tai advokatai griebdavo
si klastos. Jie pasigaudavo ko
kį nors žmogų, kuris sutiktų 
pasirašyti, kad kokia-nors kom 
panija yra jam skolingą (nors 
jis pirmiau apie tą kompaniją 
nebūtų girdėjęs) ir jie tuojaus 
tai kompanijai pareikalaudavo 
receiverio. Tai išdavė vieno ad
vokato stenografė, kuri prisi
pažino, kad ji kartą pasirašė 
po skundu prieš vieną kompa
niją, kąd toji kompanija esanti 
jai skolinga $500, n’ors ištik- 
rųjų ji nieko nežinojo apie tą 
kompaniją ir toji nieko jai ne
buvo skolinga. Nors ji liestojo 
į teismą ir nieko iš advokatų 
negavo, bet receiveris tai kom
panijai tapo paskirtas — J. 
Goldman. Pats advokatas slap
stosi.

Už tokius patarnavimus 
Goldmanas tiems suktiems ad
vokatams yra sumokėjęs ne-

mažai pinigų. Dabar teismas 
stengiasi priversti kiekvieną 
advokatą kuris gavo pinigų iš 
Goldmano, tuos pinigus sugrą
žinti teismui, kad Goldmanas 
galėtų padengti visas savo sko
las. Niekurie advokatai, ku
rie gavo tuksiančius dolerių, 
spiriasi, nenori grąžinti, bet 
bijodamies dar blogesnių pa
sekmių, kad ir raukydamies, 
pinigus grąžina.

Teisiamasis Jacob Goldman 
buvo receiveriu ir lietuviu Li
berty Land and Investment 
Co., bet tai kompanijai, po il
goko bylinėjimos, lokio recei
verio pasisekė nusikratyti.

Roselando parapijony 
“ byly

.. ...............■' “ >

Balandžio 30 d .Circuit teisme 
bus klausinėjami kun. Lape
lio liudinipkai. /

‘A---------- I
Pirmądienį, balandžio 30 d., 

circuit teisme pas teisėją tBy- 
ner prasidės Roselando Visų 
Šventų, parapijos parūpi jonų 
su kun. Lapeliu bylos nagrinė
jimas. Bus klausinėjami kun. 
Lapelio liudininkai. '

Jau seniau buvo pranešta, 
kad kun. Lapelis išėmė indžion 
kšeną prieš 14 parapijonų, ku
rių dauguma įėjo į parapijos* 
komitetą. Einant ta drausme 
(indžionkšenu), tiems 14 para
pijonų negalima eiti į Visų 
Šventų parapijos svetainę, baž
nyčią, mokyklą, etc.

Drausmė išimta remiantis 
gandais, buk tie jjarapijonys 
grasinę vartoti bombas, revol
verius, etc,, kad išvijus kun. 
Lapelį.

Dabar kun. Lapelis turės įro
dyti, kad drausmėje surašyti 
faktai yra teisingi.

5 žmonės nužudyti.
HAW0RTH, Okla., baland

žio 27. — Piliečiai -įieško vieno 
ar daugiau žmogžudžių, kurie 
nušovė ant netolimos farmos 
penkis žmones, T. H. Hansell, 
jo pačią, jų dukterį ir pastaro
sios du vaikus. Juos nušauta 
miegant per pragrįštą duryse 
skylę. Vėliau tapo areštuotas 
KJanselI žentas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 27 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais iitaipi f*

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $03
Austrijos 100 kronų....................
Belgijos 100 markių....... .......  $5.90
Danijos 100 m-arkių ......  $18.83
Finų' 100 markių ................... $2.78
Ffancijos 100 frankų ........... $6.82
Italijos 100 lirų ................... $4.97
Lietuvos 100 Litų .....................$10.00
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ........... $17.40
Olandų 100 guldėnlj^.____ $39.08
Šveicarų 100 markių’........... $18.15
Švedijos 100 kronų ............... $26.72
Vokietijos 100 markių % Q

Pirmos Gegužės ap
vaikščiojimas

Bus rytoj 2 vai. po piety. — 
Kalbės P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvidas, dainuos “Pirmyn” 
mišrus choras ir grieš or
kestras.

Pirmoji Gegužės yra istori
nė darbininkų švente šven
tė kuri darbininkams turi di
džiausios reikšmės.

Tą šventę apvaikščioja visų 
šalių susipratę darbininkai.

LSS. Pildojnasis Komitetus, 
L.S.J. Lyga, L.D.L.D. ir LSS. 
Aštuntas Rajonas rengia Pir
mos Gegužės apvaikščiojimą 
rytoj, 2 vai. .po pietų, Liberty 
salėj (3000 Union AvJ.

P. Grigaitis^ir J)r. A. Mont
vidas aiškins tos šventės reikš
mę. Be to, “Pirmyn“ mišrus 
choras sudainuos kelias daine
les, taipgi grieš orkestras.

Visi darbininkai ateikite į 
apvaikščiojįmąl. Tuo jus iš- 
reikšite savo solidarumą viso 
pasaulio darbininkams. Tas

Hardingas įleis 500 rusų 
pabėgėliu.

WASHINGTON, bal. 26. — 
Prezidentas Hardingas nutarė 
leisti atvažiuoti į Jungi. Valsti
jas 500 pabėgėlių iš Vladivos
toko, kurie ne taip senai savo 
laivais atplaukė į Filipinus po 
labai audringos kelionės. Juos 
bus įleista dėlto, kad rusų kvo
ta nėra išsibaigusi ir kad jie esą 
pageidaujami ateiviai, nes visi 
yra arba amatninkai^ arba pro* 
fesonalai.

Ikišiol jie plaukiojo nuo vie
nos šalies prie kitos, bet nie
kas nenorėjo jų įsileisti ir juos 
priglausti.

t ŠIANDIE — nepastovus, vei 
įtarusia lietus; nedidelė permai
na’ temperatūroje.

Saulė teka 4:51 vai., leidžia
si 6:44 v. Mėnuo leidžiasi 3:37 
valanda nakty.

I
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Didelis los Gegužės Apvaikščiojimas

Pranešimas
-ilsiems

sti, gatvekariais ar ele

Kalbėtojas

Vocal Solo

Juozapas A. Rizgen,
JOSEPH SCHWARTZ

EUGENU DEBS

Pranešimas
Bailus Daktaras

rotto

Didel Pavasarinis šokis
SUBATOJE, BALANDŽIO 28,4923

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-81c.-45c. (ii taksai

lietu-

kad

Ofiso Telefonas
Central 4104

Taipgi gražus mu 
zikalis programas

d. lai- 
krau- 
Visas 

ir dar-

Baletas
Sylvia TelI

Didelis Balius

Municipal Pier

kaip 
Mu-

Ižanga su specia
liais tikietais. Gau 
kitę vieną nuo jū
sų šapus pirmi
ninko.

vianrs, 
atidarau 

gūžės 1 

krodžių 
tuvę. 
tavoras 
bas 
tuotas.

Konduktorius

A. Zukovsky

Pradžia 8 vai 
vakare.-——

Kviečia “BIRUTĖ

•Artistų 
Chicago Sympho

n y Orkestrus

Baritonas Chicago Civic 
Opera Company.

visu miesto daliu

Herman P. Hanse 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerc* 
. 133 W. Washington St., 

Phone Main 1808 
Chicago, III.

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

krut. paveikslai.
“Kur Kauni pilną pinigų verte,”

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

“Salome”, “Nora”, “Mariutė” 
SCENA IŠ “BAILAUS DAKTARO

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

ANT NAUDOS.

ryan
Kampas 8-tos gatvės ir Wabash Avė

K. GUGISADVOKATAS
» ^Miesto ofisai

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

<
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
nuo 6 iki 8 v. v. kiek-

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tek Boulevard 0352

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visekias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ję Biznius, š Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičlaus 

lengvomis išlygomis.

Rengia;
Lietuvių Baltos Žvaigždės Pašelpinis Kliubas

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 580 

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

314* Madison St., Maywood,
Phone Mayvvood 1055

VISIEMS NARIAMS
AMALGAMATED CLOTHING WORKEHS OF AMERICA

The Chicago Joint Board Amalgamated Clothing Workers of America 
Prašo jūsų susilaikyti nuo darbo Gegužės 1, 1923
TARPTAUTINĖ DARBININKŲ DIENA

Muzika nario J. F. POCIAUS 
nariams, kurie ne- 
“KOMITETAS.

Tel. Brunswick 3669
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.

Taigi Ryto
kaip 8:15, punktualiai, prasideda visų laukiamas \ 

operetės vaidinimas

Nurodymai 
nuvažiuoti 
nicipal Pier. Im
kite bile' karę iki 
Grand arba Chi
cago Avc. ir va
žiuokite • rytus 
iki Municipal Pier

AUDITORIUM TEATRE
Congress Str. ir Wabash Avė.

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

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus.. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro ^on- 
traktui ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, tar
nui ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiua.

Vakarais iki 8 vai.

1 1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

Didelis ir Linksmas Pavasarinis Šokis
Rengia DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ IŠ CICERO 

Nedėlioj, Balandžio-April 29,1923
.....-.. LIETUVIŲ liuosybės svetainėj

14th Street and 49 th (’ourt, Cicero, 111.
Įžanga 50c su pasidėjimu drabužių

Kviečiame širdingai visus dalyvauti šiame vakare.'Bus duodama dovanos draugy, 
ėmė pašelpos per dešimtį metų. Pradžia 6:30 valandą vakare. e

UtarninKe, Gegužio 1 mą
Pradžia 2 vai. po pietų

Įžanga su specialiais tikietais. Gaukite vieną nuo jūsų šapos pirmininku

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

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

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

SįŠN. Clark St. j 
Vedėjus pensSųJjjlų. Veęfcejas Jie 

tuvių kalbom Tyfirižtojas. 
Notary Public.

gąran-
Kas atsilankys, bus pil 

nai užganėdintas.

DR. H. A. BROAD Sta“?9 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

CORPS DE BALLET — SU SYLVIA TELI

Valandos __
vieną vakarą, išskyrus utarnin 
ir ketvergą. Nedeliomis nuo 

iki 12 ryto.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

'ei. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandom 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3895

■ ■ K »BR■■■■■■■■■■■■■■■■■■H■■

IŠKILMINGAS PAVASARINIS BALIUS t
Rengia

DR-JA RAŽANCAVOS PANŲ IR MOTERŲ 
Nedėlioj, Balandžio-April 29,1923 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.,
32nd PI. ir Aliburn Avenue.

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.
Gerbiama publiKh'l Nepraleiskite šitos progos, nes gal kitos tokios ne

teks matyti ir linksmai pasilinksminti kaip ant šito baliaus, nes muzika bus 
partraukta net iš New Yorko, kuri gros vėliausios mados šokius prie ku
rios jaunuomenė galės linksmai praleisti laiką.

Užtikrinam, kad kiekvienas atsilankęs bus užganėdintas.
Kviečia KOMITETAS’.

IŠKILMINGAS GEGUŽINIS BALIUS
Rengia

Šv. Petronėlės Dr-ja 
Nedėlioj, Gegužio-May 6,1923 

MIDOS SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted St.

Kviečiame visus kuoskailingiausiai atsilankyti ant šitp iškilmingo Gegužinio Ba 
liaus. Nesigailėsite atsilankę, nes grieš puiki muzika ir bus puikių mergaičių, su ku 
riom galėsite pasišokti ir pasilinksminti. ' KOMITETAS

pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.

IŠKILMINGAS PAVASARINIS BALIUS 
rengia

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO R. K.
Nedėlioj, Balandžio-April 29 d., 1923

Mildos Svetainėj
3142 South Halsted Street

Įžanga 35č ypatai

MELDAŽĮO SALĖJE 
2244 W. 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Muzika JERICK

Didelis Balius
RENGIA VYTAUTO BENAS

Ned., Balandžio 29, 1923
APVEIZDOS DIEVO PARAPIJOS SALĖJ

So. Union Avė., ir, 18 gatvi
Pradžia 6 vai. vakare. \ ................ Įžanga 25c. ypatai.

širdingai kvočiame visus atsilankyti j! šį puikų balių. KOMITETAS.

EXTRA! DIDELIS BALIUS! EXTRA!
Rengia

Jaunuomenė Lietuvių Tautos
Subatoje, Balandžio-April 28 d., 1923 

BAŽNYTINĖJ SVET., 
3509 So. Union Avė., kampas W. 35th S’t

Kviečiame atsilankyti visus lietuvius ir lietuvaites į rengiamą balių 
nes turėsime gardžių gėrimų ir užkandžių. Taipgi bus pasilinksminimas su 
šokiais prie geros muzikos iki vėlam vakarui.

Pradžia nuo 7:30 vai. vakare. Kviečia KOMITETAS.

MAJESTirFI-theatre-V



šeštadienis, Ęal. 28, 1923
■■■ - . .............. ■ '■■■■ ' ■ '■ " ............... .................. ■'■■■ ■

NAUJIENOS, Chicago, III.

DAR VIENA PROGA
Kad gavus Lietuvos žentlapį dy

kai. Nedaro skirtumo ar jus turite 

feikalų su musų banku ar ne. Ne
daro skirtumo ar jus gyvenate Chi- 
cagoje ar New Yorke arba kur nors 
kitur. Mes norime, kad jus gautu
mėt tą gražu Lietuvos žemlapį dykai, 
neprašant nuo jūsų jokio atlyginimo. 
Mes tai darome kaipd pažymėdami 
užganėdinantį faktą, kad musų ban
kas gal būt turi daugiau lietuvių de- 
pozitorių, negu kokis kitas bankas 
Amerikoje. Jei jus negalite ateiti į 
musų banką, meldžiame parašyti 
mums laišką lietuvių kalboje ir mes 
atsiųsime jųiųs Lietuvos žemlapį 
grįžtančiu atgal paštu. *

1

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo

47 St. ir Ashland Av£
CHICAGO

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

SUNKUS INKSTŲ 
DARBAS.

Inkstų tikslas žmogaus 
kūne yra pašalinti nuodin
gų išmatų kraują. Tai yra 
sunkus darbas: apie 1,700 
k\>rtų kraujo plaukia per 
inkstus kas 24 vai. ir iš to 
kraujo 30 kvortos išmatų at- 
skiriama ir išmetama. Ar 
yra musų tikslas tą darbą 
palengvinti ir neleisti nuo
dingom substancijom susi
rinkti žarnose ir persisunk
ti į kraujo vagą? Trinerio 
Kartusis Vynas užlaiko žar
nas švariomis, pašalina nuo
dingas išmatas ir dirba ge
ru ir priimniu budu. Tai yra 
geriausio budo šeimynos vai
stas. Papelė Beatriče Duff- 
any iš Schenectady, N. Y. 
kovos 19 mums rašo: “Aš 
naudoju Trinerio Kartųjį 
Vyną, taipgi ir visa šeimy
na naudoja, ir mes suranda
me labai pasekmingu”. Ir 
tuo pačiu laiku ponas John 
Kolar iš New Buffalo, Mich., 
rašo: “Aš sunaudojau vieną 
butelį Trinerio Kartojo Vy
no ir galiu pasakyti, kad 
mane pastatė ant kojų”. Jū
sų vaistininkas ar vaistų 
pardavėjas turi savo sande- 
lyj ir jo jums visada parū
pins su kitais gerais vais
tais ir sutaisytomis gyduolė
mis Joseph Triner Kompa
nijos, Chicago, III.

1 (Adv.)

Kadangi visi Valstybiniai Bankai kas 3 mėnesiai turi priduoti oficialius siate- 
mentus Illinois Valstijos Auditoriui, šiuomi pranešam Lietuvių Visuomenei, kad 
musų Bankas taipgi kas 3 mėnesiai tokius oficialius statementus skelbs ir Lietuvių 
kalboje, kad Lietuviai gilėtų matyti kaip šis Didžiausias ir stipriausias Lietuvių 
Bankas sparčiai auga ir geriausiai stovi. 

Dabar jau nėra reikalo lietuviams dėti savo i>inij»iis j svetimtaučių Bankus. 

Visus Bankinius reikalus, kaip taupymo, paskolų/ mortgiči 
nigų siuntimo, laivakorčių ir kitus GERIAUSIAI GALIMA ATLI 
TUVIŲ BANKE - UNIVERSAL STATE BANK.

STATEMENTAS BANKO STOVIO 
Kaip priduotas State Auditoriui 

BALANDŽIO 3, 1923
RESURSAI ATSAKOMYBE

Kapitalas.......................... ........ $200,
Perviršis ................... ........ ..........  90,000.
Nepadalintas grynas pelnas 37,203.46 
Neatskirtas nuošimtis.................5,850.04
Depositai: individualiai 2,265,261.38 
Depositai: Lietuvos Bankų .... 18,249.23 
Rezervas ..................................... 60,452.23 
Apmokėjimui bilų..................... 19,978.13

Paskolos................................ $1,206,708.20
Užaugęs nuošimtis............ .^jhz5,022.16
Kostumer Kreditas (over^rafts 376,73
S. V. Valdžios ir kiti bonai 919,673.99 
Banko namas ir žemė............... 90,323.00
Rakandai, vaultas ir 1.1........... 26,579.72
Pinigai ant rankų ir Bankose 428,310.67

(OFICIALIS PASKELBIMAS)
RAPORTAS STOVIO

THE VVIERSEMA STATE BANK
11106-08 Michigan Avė.

Illinois valstijoj, kaip parodo uždarant knygas Balandžio trečią dieną, 
1923, padaryta Auditoriaus publiškų aprokavimų Illinois valstijos, pri« 
silaikant tiesų. ,

Resursai Atsakamybė
Paskolos ir Real Estate $199,775.00
Paskolos ant Collateral

Security ................... $374,078.40
Kitos Paskolos ........... 1,589,404.47
Overdraftai ......................  1,039.17
S. V. Valdžios Invest- 

mentai ............................. 169,204.13
Kiti Bonai ir Stakas .... 944,338.76
Bankos Namas, Rakandai 

ir įrengimas ............. 148,814.98
Reikia gauti iš bankų, pi

nigai ir kiti pinigų re
sursai ....................... 544,654.73

Kiti Resursai ................... 1, 211.50

Capital Stakas ........... $200,000.00
Surplus .......................... 100,000.00
Neišdalintas Pelnas(Net) 49,786.21
Dabartiniai Depozitai 2,181,702.83
Pareikalaujantjs Depo

zitai ........................... 1,326,892.79
Reikia išmokėti bati

koms ............................  30,000.00
Neišmokėtas Dividendas 2,529.00
Rezervo Accountas ....... 30,110.31
Neišmokėtos Bilos ........... 51,500.00

SILPNI IR SERGANTI ŽMV 
PRIVALO PERSKAITYTI šl\A. 
šimtai musų skaitytojų žino, kokios 

puikios gyduolės yra Nuga-Tone rr- 
jeigu jus sergate, žiūrėkite, kad per- 
skaitytumėt jų skelbimą.

Nuga-Tone yra puiki gyduolė 
tiems, kurie kenčia nuo užkietėjimo 
vidurių, abelno nusilpnėjimo, nervin
gumo, galvos skaudėjimo svaigulio, 
suirusių vidurių prasto apetito, apsi- 
vėlusio liežuvio, atsirūgimų ir nuo 
gasų viduriuose. Jei jus turite bent 
vieną iš tų nemalonumų, išsirašykite 
butelį Nuga-Tone. Vartokite 20 die
nų ir jei jums nepagelbės, atsiųskite 
likusią dalį, ir jums bus sugrąžinti 
pinigai.

Mes žinome, kad National Labora- 
tory yra atsakominga biznio reika
luose ir pasielgs su jumis teisingai, 
jus galite neabejoti išsirašyti Nuga- 
Tone jų pasiūlytam 20 dienų išrnan- 
dymui.

Atsiminkite, kad bandymas tų gy
duolių nekainuos jums nieko, jeigu 
Nuga-Tone ir nepagelbėttj jums daug.

•ĖS

apdraudos, Pi
:ti savo lie

VISO ATSAKOMYBĖ .... $2,696.994.47

Šiandie Banko turtas jau virš $2,700,000.00
VISO RESURSŲ......$2,696,994.47

Wm. M. Antonisen 
John I. Bagdžiunas 
Otto H; Beutler 
Paul K. Bruchas 

.James P. Doody

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

31tl So. Halsted StM kampas 81 gal.
Telefonas Yards 1119

Dr. Herzmak kh 
vietos 3313 So. jia' 
jąi vietą 3410 B6.\\ 

^DR. HER

Bai/ęufd
■ Akušerl- 
■joi kolegd- 
j ją; Ilga!

praktika-
|H vusi Penn* 

silvanijoa
K hospitalS-
■ se. Pasek
I mingai - pa 

tarnauja

dymo1. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

justos! iš senos 
Isbąd St., j nau> 
dalstbd St.

Sykiu Resursu $3,972,521.14 Sykiu Atsakomybių $3,972,521.14
Aš, Nicholas W. Wiersema,' kasierius The Wiersenra Valstijinės 

Bankos, prisiekiu, kad viršui paduotas steitmentas yra teisingas mano ži
nojime ir įsitikinime, ir pažymėti dalykai ir sumos kurios paduodamos 
augščiau, sutinka su dalykais ir sumomis, kaip parodo raportas padary
tas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų, Illinois Valstijon, prisilaikant 
tiesų. z

SUSTABDO SKAUSMĄ IR SAUSGILĄ 
GREITAI.

NICHOLAS WIERSEMA, Kasierius.
Ilinois Valstija, Pavietas Cook, ss. Atėjo pas mane ir prisiekė šią 

dešimtą dieną balandžio, 1923.
(Antspauda) Wm. J. BROWN, Notary Public.

t *

Gegužės Mėnesio 
Investmentai

Jus galite prašalinti skaudėjimą sąnarių, 
skaudamus muskulus, neuritis, reumatiz
mą. lumbago, apie neuralgijos skaudėjimą 
arba sustyrusio kaklo, vien tik trinant su 
Crimson Heat. Tai yra laiko išbandyta gy
duolė nuo visokių skaudėjimų ir niežėjimų. 
Geriausi žinoma gyduolė nuo persišaldymo 
krutinės ir kitų nesmagumų. Veikia kiek
vieną sykį. Laikykit trubelę Crimson Heat 
jūsų namuose visuomet. Jus negalite žino
ti tikro jos gerumo, kol nevartosite jos. 
Beveik kiekvienuose namuose kasdien rei
kalauja jos. Gaunama visur gerose aptie- 
kose. Klauskite jūsų artimiausioj aptiekoj 

jei jie neturi, tada rašykite tiesiai mums, 
į liečiant paprastą kainą 75c. ir didelė, graži 
triubele bus jums atsiųsta tuojau. The Alpen 
Co., 107, Publicity Bldg., St. Louis, Mo.

Joseph J. Elias, Pres.
James P. Doody, Vice-Pres.

Andrew H. Nowak, Vice-Pres.
Wm. M. Antonisen, Cashier

S. V. Valanchauskas, Ass’t Cashier
C. S. Pavietas, Ass’t Cashier

Anthony A. Slakis, Banko Advokatas

Joseph J. Elias 
Kasimir P. Gugis 
Mathew Kezes /z 
Mike A. Meldažis 
Andrew H. Nowak

Anthony A. Slakis
•j

—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomai per 1b 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrui moterų ir vaikų pagal nau« 
jausrus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo G iki 8 va], vakarais.

Dienomis: CanaI 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

Telefonai!

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

ELEKTRA
švier.ą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namais, taipgi 

dirbtuve?. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacijr, Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Teh Boulevard 7101,1892. Chicago. f 
us»«iiii.iiiwwiMMW»BiiiiiisisiiiiiwiiiiMiiiiiMJimiiHiBiiiwjiiiJini]roMBeinaiiOTTnmiririRimiii~r~i(ir1'

Res. Tel. Engle\>\ifijd.,3836
Dr. J. F. Andrešunas

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

jas.
Nerviškumo apslreiškim-ą 

gydau pasekmingai.
Ofisas ir rezidencija:

6051 So. Halsted Street, Chicago
Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubjOt 

Chicago, Illinois. ! /
v Specialistas džiovos 

Moteriškų,^.Vyriškų ir 
Vaiki|\ligų

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Tel. Pullman 5432

A. SKUSHO 
AKUŠERKA e
Turiii patyrimą 

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

Chicago, III.

Ar jūsų pinigai uždirba 
mažiau kaip 6% palū
kanų? Jei jus negau
nate į metus $6 už padė
tus jūsų kiekvienų $100, 
tuomet pirkite MUSŲ 
PIRMO MORGIČIO 
AUKSINI BONĄ.

Resursų daugiau kaip vienuolika milionų.

St. Paul’s
Hospital

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

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

SNedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 153

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Milwaukee ir Ashland Avės

Nariai Chicago Clearing House Associaition

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Hess.

DYKAI PATARIMAI
Geriami AMERIKOS IR EURO
POS gydyme badai nso 

Chroni&kn 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo

U
Privatinių 
Ligi
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iŠ toli suteiksią gari ausi gy-

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephono Central 33G2 
1824 Wabansia Avė.

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

................ i ■

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės 
.... i i, i .... .  . ' J

M. WAITK1EWICZ
(Baniene)
Akušerka

3113 S. Halsted ai
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu

i patyrime. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus m»-

. terims ir mergi
noms veltui.

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263 

■. ■■■—....... ............... ...................✓

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

Tel. CanaI 2118

DR. A.L YUSKA
PHYSICIAN AND SURdftON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Dr. taries Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0787

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

CITIZENS STATE BANK
MELUOSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

■■■■" . ...... ■—y 1  .............. - 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll- 
dienlais 10-1 po piet. Panedilyj, 
Sersdoj ir Subatoj vakarais 6-8 t.

TRISDEŠIMTS METU TOJU 
PAČIOJE VIETOJE*

Vieta kurioj tūkstančiai fmenią Į 
liko išgydyti, tai geriausia vieta [ 
ligonių atsilankymui. {
’ ............ . ' ..... "'I"'. Į Į, J

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
/Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

z

VA

Telephone Yards 5032

DR. M. STDPNICKI
107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
✓

f— 1 ......
CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. 
h............................ .......

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

8261 Soath Halsted Si.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 AJH. 1—8 ir 6—9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence CanaI 2118

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

5208 W. Harrison St.

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

h !■■■■! .......
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicags



gavus savo skaitytojus ir ap
juodinus savo politinius prie
šus.

Imsime tiktai vieną pa
vyzdį. Rašydamas apie tuos 
laikus, kai drg. K. Bielinis 

(darbavosi lietuvių tremtinių 
tarpe Maskvoje, V. Kapsu
kas pasakoja, kad Maskvos 
lietuvių socialdemokratų 
grupė, darbininkų bolševikų 
spiriama, susidėjo su Petra
pilio ir kitomis lietuvių bol
ševikų sekcijomis, ir Bieli
nis neišėjo iš tų susidėjusių 
sekcijų, apsimesdamas bol
ševiku. Iš drg. K. Bielinio 
“Atsiminimų” (žiur. “Nau
jienas” balandžio 25 d.) mes 
patiriame, kad tai yra gry
niausi^ išmislas.

Jpena, niekuomet nebuvo 
jonio Maskvos lietuvių so
cialdemokratų grupės jungi
mosi su kokiomis nors bol
ševikų sekcijomis. Antra, 
niekas nereikalavo, kad toks 
jungimąsi įvyktų. Vadinasi, 
trečia, drg. Bielinis negalė
jo ir išeiti ąęba neišeiti iš 
tokių grupių susivienijimo.

Taigi tik keletu sakinių 
p. Kapsukas sugebėjo net 
tris kartus pameluoti 1

Maskvoje, pasak drg. K. 
Bielinio, buvo padarytas ne 
socialdemokratų grupės su
sijungimas su bolševikų sek
cijomis, bet Maskvos ir Pet
rogrado lietuvių Komisaria
tų suvienijimas. Tas suvie
nijimas įvyko tuomet, kai 
sovietų valdžia persikraustė 
iš Petrogrado į Maskvą ir 
atsigabeno sU savim daugy
bę visokių įstaigų, tarp jų 

' ir Petrapilio lietuvių komi
sariatą. Bu lietuvių komisa
riatu nebūtų galėję veikti 
viename mieste; be to, Mas- 

I kvos komisariato vedėjai bu
vo pasiryžę keliauti Lietu
von.

Maskvos lietuvių Komisa
riatą, tiesa, kontroliavo so
cialdemokratai, kuomet Pet
rapilio Komisariatas buvo 
bolševikų rankose, bet tai 
buvo visai ne partinės orga
nizacijos. Komisariato užda
viniai buvo: gauti tremtinių 
įstaigoms kreditų ir maisto 
ir perimti savo žinion tas 
įstaigas, kurios karo metu 
buvo išgabentos iš Lietuvos, 
t. y. mokyklas su jų turtu, 
teismus ir teismų rekordus, 
archyvus, knygynus, meno 
galerijas ir t. t. Supranta
ma, kad šitą, su partijų rei
kalais nieko bendra neturin
tį darbą galėjo dirbti ir žmo: 
nės, kuriems partijos visai 
nerūpėjo.

Drg. Bielinis, kuris daug 
dirbo Maskvos Komisariate, 
nepasitraukė nuo darbo per 
keletą dienų ir po to, kai 
Maskvoje tapo sudarytas 
naujas Komisariatas, iš su
jungimo maskviškio Komi
sariato su petrapiliškiu. 
Pats Kapsukas prašė jo pa
laukti, kol atvyks iš Petra
pilio naujas Komisariato 
reikalų vedėjas. Ir šitą fak
tą lietuviškų bolševikų vadas 
dabar iškreipia taip, kad iš- 
rodytų, jogei drg. Bielinis 
“apsimetė bolševiku” ir dir
bo bolševikų partijoje!

Padorus laikraštininkas 
šitokių nešvarių priemonių 
nevartotų. Dar būnant Kap
sukui Amerikoje, mes turė
jome progos matyti, kaip ji
sai ginčuose mėgsta šmeiž
ti savo oponentus ir kraipy
ti faktus. Nuo to laiko jisai 

gai iškreipia faktus, kad ap-' nėra nė kiek pasitaisęs. ■ Į

NAUJIENOS
The Uthvanian Daily Neirs 

CubHshed Daily axcept Sunday b> 
The Lithuanian H«wa Pub. Co., Ine.

I II e ll<

Cditor P. Grigaiti!

^<89 South flaiateu Mine 
Uhicago, III. 

Telephone Roosevelt 8501

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide ot Chicago.
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Ka^ch 17th, 1914, at the Post Office 
o? Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI — Telefonas! Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ............................
Pusei metų 
Trims mėnesiams___
Dviem mėnesiam 
Vienm mėnesiui

Chicagoje per neiiotojiu/ 
Viena kopija -----------
Savaitei ...__ ;-------------

Kinesių!_____
Suvienytos* Valstijos® na Chicagoje 

paltu:
Metams..... ............   -.....— $7.00
Pusei metų ___ ,, ........ 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam _____u-------- E25
Vienam mėnesiui __ ____ __ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ............... $8.00
Pusei metų _____ __________  4.00
Trims mėnesiams........------ .-----2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

_ $8.00
___4.90
___ 2.00
___  1.50
___ .75

8c 
18c 
75c

Kapsuko 
‘ ‘gabumai ’ ’.

Kovędanii su bolševikiš
kais komunistais, mes visuo
met statome pirmon vieton 
principų ir taktikos klausi
mus, o asmeninio pobūdžio 
dalykus stengiamės liesti 
kuomažiausia. Komunistai gi 
elgiasi priešingai. Kuone vi
sa jų polemika prieš socia
listus susideda iš asmenų 
niekinimo ir šmeižimo. Vi
suomenės klausimų komuni
stai, mat, nepajiegia rišti iš 
atžvilgio į ekonominius rei
kalus, todėl jie nuolatos yra 
priversti griebtis ‘‘dorybės” 
argumentų, moralų.

Vienok, kaip ne kartą mes 
esame šioje vietoje pastebė
ję, tas žmogus, kuris labai 
mėgsta raustis po svetimus 
“griekus”, dažniausia pats 
mažai tepaiso dorybės įsa
kymų. Kaip tik taip yra su 
garsiuoju lietuviškų bolševi
kų vadu, V. Kapsuku.

Nepersenai jisai paskelbė 
Brooklyno “Laisvėje” pilną 
moralinio pasipiktinimo 
straipsnį apie drg. K. Sieli
nį, kur jisai mėgino įrodyt, 
kad šis Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas 
daugelį kartų mainęs savo 
kailį ir elgęsis kaipo veid
mainis. Mes tuoj po to atrė- 
mėme kai kuriuos bendruo
sius Kapsuko priekaištus 
drg. Bieliniui, nurodydami, 
kad dabartinis bolševikų ko
misaras neturi jokios teisės 
pamokslininko tonu kalbėti 
apie socialdemokratų veikė
ją, kadangi kailio mainymu 
yra pasižymėjęs jisai pats, 
Kapsukas, — kuomet drg. 
K. Bielinis kaip buvo, taip 
ir tebėra ištikimas socialde
mokratijos principams.

Tikro smūgio tečiaus tam 
• smarkaujančiam bolševikų 
lyderiukui teko susilaukti iš 
žmogaus, kurį jisai be rei
kalo užkabino.

Eilėje straipsnių, kurie 
dabar eina “Naujienose” po 
antgalviu “Iš praeities atsi
minimų”, drg. K. Bielinis 
aiškių-aiškiausia parodo, 
kad p. Kapsukas yra labai 
nesąžiningas publicistas, sta
čiai melagis, kuris sąmonin-j

I r«XWTORK15S, CH«IO, UI . ', Šesia.iienis, Sal. 28, 1923
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Pavasarinis Rakandų Išpardavimas!
INE PEOPLES FURNITURE C O

KAINOS NEPALYGINAMAI

DIENINĖ LOVA
Plieniniai romai, walnut baigimo, aprūpinta su tvirtais springsais ir 
vatiniu matrasu apdengtu su dailiu viršų. Labai parankus daiktas kiek
vienam namui. Kaina labai nužeminta. v Ov ;] ‘7
Parsiduoda no ........................................................................ 4* ■ ■ nWw

NEPRALEISKITE NEPATĖMYJĘ ŠIO BARGĘNO
6 šmotų valgomo kambario setas susidedantis iš 42x54 pailginamo stalo, 
4 krėslai su tikros skuros sėdynėmis ir 60 colių bufetas. Visi iš walnut 
baigimo Queen Ann mados. Dabar yra proga pirkti už
pusę kainos, 6 šmotus už ................................ ................. ^OviUV

Galima pirkti atskirai.
$89.00

Pavasaris atėjo atgabendamas 
namų papuošimo laiką. Išpuoš
tas namas su dailiais rakandais 
suteikia parankumą, dailią ir 
džiaugsmą visai šeimynai, kurie 
jame gyvena, bet apleisti namai 
perstata skurdą ir bėdas. Lietu
vių Korporacijos Rakandų Krau
tuvės turi už privilegiją apreik
šti šiuos didelius kainų nužemi
nimus ant rakandų, duodant Chi- 
cagos lietuviams progą nušvie
sti saVo namus su naujais ra
kandais už mažiausias išlaidas.

Nors ant šio pavasario whole- 
sale kainos pakilo labai, bet mes 
turėdami užtektinai pinigų ant 
rankų ir duodami didelius užsa
kymus daug mėnesių iškalno, 
užbėgome už akių bekilant auk
štyn kainom ir dabar turime 
progą užkviesti visus Chicagos 
lietuvius su pavasariniais pirki
niais kreiptis į musų dvi krau
tuves būdami užtikrinti, kad čia 
Tamstos susipirksite sau patin
kančius daiktus su didžiausiu 
pinigų sučėdyjimu.

The Peoples Furniture Co. pil
nai gvarąntuoja parduotus tavo
ms ir stengiasi užganėdinti 
kiekvieną pirkėją. Jei pirkėjas 
neužganėdintas su pirkiniu, per
mainom arba pinigus sugrąži
nant be jokio blogo jausmo.

Negalintiems užsimokėti ant 
sykio duodam ant dalinių išmo
kėjimų pritaikant pagal išgalę.

Krautuvės atdaros vakarais 
iki 9 valandos.

KRAUTUVĖSE
NUŽEMINTOS

WJWBRS
^FURNITURK^

4 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS
klesos setas, walnut baigimo, rankoms pališuotas. Pilnos mie- 
apvaluniais kanrpais, komodė su didelės mieros veidrodžiu, Shi-

$145.00
Augštos 
ros lova _ 
forette. ir rodamas staliukas, visi 4 šmotai verti 

$275.00, dabar už ..........................................................
Galima pirkti atskirus šmotus

PILNAS LOVOS ĮRENGIMAS
Susidedantis iš pilnos mieros lovos, 2 colių stulpai ir po 5 tarp stulpų 
iš kiekvieno galo, keleriopkia baigimuose, springsai gvarantuoti ant 20 
metų, su 6 colių pakėlimu ir combinacijos matrasas apdengtas su tvir
tu viršų. Šis įrengimas vertas 2 sykiu tiek. 
Šių savaite parduosime po

Buinffliiiiiiiiimififi

$19.50
‘•ti

SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS 
ANT GRAMAFONŲ

Didelis rinkinys visokių išdirbyš- 
čių įvairiuose baigimuose, 

$100 vertės Columbia

už $67.50
$125 vertės Victrola

už $95.00ir *•t-
Mašinos yra visos naujos ir pil
nai gvarantuotos, 12 recordų vel
tui su kiekviena mašina.

GIBSONO LEDAUNĖS
Yra garsiausis Suvienytose Valstijose. Musų krautuvėse rasite desėtkus 
skirtingų madų, už žemiausias kainas. 4

Su 2 durim po .................................................... .................... $12,50
Su 2 durim, per šoną ledą įdedama ...... $19.50
Su 3 durim po ...................... x......  $19.75

NAUJAS GROJIKLINIS 
MELDORF PIANAS

Tai yra augštos rųšicš instrumen
tas, kurio materijolas ir mekeniš- 
kas darbas pilnai gvarantuotas. 
Grajina visokių išdiroyščių roles.

Mm.*

7/I.RUST

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ii! j GASINIAI PEČIAI
Už negirdėtai žemas kainas, čia vie
nas pavyzdis, tai yra garsus “Sani- 
co” pečius, visas pilnai parciluotas ir 
turintis labai dailią išveizda. Dabar 
parsiduoda veik už CKKA 
pusę kainos

» -u Y

po......... ............
Ir augščiau

Tikra kaina $600.00. Musų krautu
vėse $345.00

vežimėlis, kuris yra išdirb
tas garsiausis Amerikos vaikams ve
žimėlių dirbtuvės “Lloyd” labai smul
kiai nupintas pilnos mieros įvairiose 
spalvose, dabar yra tamistų proga 
pasirinkti po $17.95

$275 VERTAS IŠKIMŠTAS AKSOMINIS SETAS
Labai stambus krėslas, supamusai arba Ving krėslas, 7 pėdų davenportai apdengti su brangiu velour, 
pasirinkimas skirtingose spalvose ir išmarginimose, kaip apačia taip ir užpakalis turi visų springsų su- 
budavojimą ir darbas pilnai gvarantuotas. šiame išpardavime ......... $148.00

M

Ine.

Nepadarykite klaidos eidami į musų krautuves, įsitemykit gerai musų Kor
poracijos vardų ir krautuvių adresus.

9>

Ml

bresines lovos
VerČios iki $3į>.00,; ‘galima 
gauti visokio dydžio skirtin- 

“s.”a<los.. $17.85
■fr

1930-32 S. Halsted St. Stores. Pianos.
NtAo ,i *H pl.ce Phoįroįraphs. Pnmts. Huidware.

,9-4* PUACC and General Household Goods
J. A. NAKROŠIS, Gcn. Vedėjas.

4177-79 Archer Avė, 
CQRNĘR RICHMOND ST.'

M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuvės

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS
. į' 'i > ,

Tai .yra labai dailus setas. Aržuolo med
žio, -puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas, 
sėdynės aprūpintos dubeltavais springsais. 
Šis aukštos rųšies šėlas yra vertas du sy
kiu tiek. Mes parduo- CCA Kft 
sime už ............................. ........

J



šeštadienis, Bal. 28, 1923 _________ .______________ _ i .............. ■■ NAUJIENOS, Chicago, UI.’ • 8
....... .... ■■*' ii-ii i i - u n

Per Dvidešimts Vienus Metus
Per 21 metus The Stock Yards Savings Bank tarnauja 

savo apielinkėj teisingiausiai ir gerai.
Kiekvienas metas i$ tų 21 metų reiškia žingsnį pirmyn. 

Tai reiškia šimtams ir tūkstančiams musų naujų draugų 
progresą, — ir kodėl? *

Todėl, kad bankas išsidirbo labai gerą reputaciją kas link 
stiprumo ir saugumo ir pasižymėjo draugišku patarnavimu.

Šis Clearing House Bankus patarnaus ir JUMS.

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

Iš “BAILUS DAKTARAS” 5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

*

Gramafonu Išpardavimas

s AljiTsepilsI^is MosiTs

į

KAINA Mc

lŲubsMIe pas dptTegorius*

13.
W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIOS, IOWA

į
'h

SEVERAS

Vd.rięjcinias qUo niežti, išberinjdi 
ir ŲioŲy odirjes Ii Jos.

STRĖNOS BAISIAI ' 
SKAUDĖJU

Mrs. Robinson papasako
ja, kaip ji atrado pagalbą im
dama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Budavokit, perdirbkit arba taisykit, dabar, 
tuojaus! Nelaukite kol kainos • 

pakils augščiau!
Jeijru jus reikalaujate vienos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba viso me
džio materijolo visam namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. Musų 
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirkaite 
sekamų materijolą namams. Atsišaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo 
No. 4

Lentas ', Duris Hardware
Grindims materijolą Ląngus Malevą
Salinės ' Frėmua Namams popierą
Lubas Skrynus Stogų materijolą

••

Medinius garadžius, Plieninius garadžius. Porėtoms materijolą

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

kūdikiai pastebi!
!»• yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
kinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- Iii 
dojus 

Ruffles 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio ' 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje šiandie už G5c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
14th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILU

Nuža-Tone
Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą, kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus 'svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 'v 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazal ir 
Išpūtimai, užketėjimas ekilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovluje pilvų, jaknas, inkštus ir 
grobus. Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nųruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, nastiprin grobus teip, 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin Inkštus, išrvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, nlera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio 1 Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo Ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems l Nuga-Tone J adara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nyga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra Marem/am pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
akonj ir vartuoti galema be jokio neparan ----- J— D-’-------- 1
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJ _ __________________ - - .
už bonkute. Kožna bonkuto talpina devyfios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutes, ar, I-II.— ——Zz'.zz ..
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt |(20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas 
sektnip, sugrąžink bonkute ir pilsus, o 
prapuldyti vieną centą. Mes imame r 
aptiekose tomis pačioms išlygomib ir tai

PR (SIUSK SAVA PAS
National Laboratory, L. 2S —• 1018 So.

Gerbiamieji: įdedu čionals $.............. .
Nuga-Tone. z

šeštus menesius gydymo už penktus ($5.00) 
t) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa

ti urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
•į. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
įčia garantija.

įkVIMO ANT TUO KUPONĄ.
iąash Avė., Chicago, III.

iivmeldziu prisiųsti man

at1
_ _  ___________ . . _ _ . i
ūmo.* Bandyk juos. Rekomenduosi visiems

Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris

bonkut

Vardas Ir pavardė......................................................................................................................................
Z 

Gatvė ir numeris.............................. .............................................................................. ...........................

i ......................... Valstija. *.♦.<*)

Marijona Rakauskaitė Izabelės 
rolėje operetėje “Bailus

Daktaras” — rytoj Aryan
Grot to teatre.

Lietuvi!) Rateliuose
Iš “Birutės”

Ryto Grotto Temple teatre eis 
opertetė “Bailus Daktaras”— 
Dalyvauja geriausios Chica- 
gos spėkos.
Dar niekuomet “Birutė” ne

parodė tiek pasišventimo, liek 
energijos, kaip besirengiant 
prie perstatymo “Bailaus Dak
taro”. Nesigailėta nė laiko, 
nė iškaščių. Prieš kelis mėne
sius prasidėjo darbas. Ir dirba
ma buvo ne juokais: kelios re
peticijos įvykdavo savaitėje. O 
jastaruoju laiku repeticijos bu- 
,)o laikomos kas dieną — ir net 
du kartu dienoje.

Visi pasireiš'kusieji truku
mai buvo bandoma pašalinti ir 
>als vaidinimas išlyginti, at- 

šlifuoti iki aukščiausio laips
nio. Padarinyje ir gerai nusi
manantys žmonės sako, kad 
“Bailaus Daktaro” vaidinmas 
eina sklandžiai, suderintai. Jie 
virtiną, kad “Birutė” ryto į- 
ikins chicagicčius, jog pasi

šventimas ir darbas gali pakelti
lietuvių dailę iki tokių akšty- 

Jjių, kurių Chicagos lietuviai 
niekuomet nebuvo pasiekę.

Ir to pilnai galima tikėlis. 
Pakanka tik pažiūrėti į “Bai
laus Daktaro” dalyvių sąrašą. 
Ten randama visi žymesni lie
tuvių dainininkai: Mariutė,
Nora, Čerienė, Kvedaras, Sto- 
gis, clc. Gi Karloso. rolei clii- 
cagiečiai neturėjo atatinkamo
žmogaus, lat lai rolei liko pa
kviestas p. Arlauskas net iš 
Ncw Yorko. O lai rodo, kokiu 
rupcstinguniu lir rimtumu 
“Birutė” roušiasi prie operetės 
icrstatymo.

Pati operetė “Bailus Dakta
ras” yra labai puikus dalykėlis. 
Muzika gera, veikimas gyvas.

Tat ryto kas gyvas trauksi
me į Grotto Temple teatrą (7 
ir Wabash) “Bailaus Daktaro” 
pažiūrėti. K. Klausutis.

(Seka ant 6-to pusi.)
PLUMBERIO IR APŠILDYMO 

ĮTAISYMAI 
clselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užganėdinimas garantuojamas. 
PEOPLES PLUMB1NG & HEATING 

SUPPLY COMPANY 
190 Mihvaukee A v., 461 N. Halsted St. 

Telenhone Haymarket 1018
PAVASARINIAI IR VASARINIAI 

SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii 

pasirinkimui naujus moderninius sty
ti us jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Muši, 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėmis pc 
$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 viršų 
tini ai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime’ 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. l iti! St.. 

tik biskį i rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

DOUGLAS PRODUCTS CO.
TEIKIA TIKRĄ PATARNAVIMU

“Geresnės lentos ir iždirbimas jų 
pigiau”. Tai yra biznio sakinys Doug- 
las Products Co., 2510 Archer Avė. 
Tai yra pasekminga organizacija ku
ri prasidėjo iš mažo daug metų tam 
atgal, ir dar vis ji auga ir šiandien. 
Dabai- ji yra viena didžiausių kom
panijų, kuri padaro ant orderio viso
kį medžio materijolą.

“Mums nėra bėdos padaryti kad ir 
didžiausį darbą”, pasakė M r. M. W. 
Douglas, prezidentas ir kasierius kom
panijos, vėliausiame su juo pasikal
bėjime.

Douglas Products Company turi 
savo istoriją pasekmingo biznio. Per 
ketvirtą dalį šimtmečio Mr. Douglas 
buvo veiklus lentų plovyklos biznyje. 
Didesnę dalį to laiko buvo kaipo vir
šininkas įvairių didelių įstaigų toje 
Šakoje biznio.

“Mes esamo išmokę visas smulk
menas namų budavojimę industrijos 
ir darėme biznį .su didžiausiais varto
tojais medžio materijolo šioje Šaly
je. Mes dabar suteikiama visą med- 
ž'o materijolą dėl 60 namų kiniuos 
stato Riverside, Clarendon kalnuose 
ir Brookfield, ir taipgi suteiKiame 
materijolą didžiausioms namų buda- 
votojams Chicagoje”.

Už miesto, mažiems miesteliams 
kreipiame didžiausios atydos patarna
vime medžio materijolu ir dastatonie 
su musų trokais. Trumpai sakant, da- 
statome visą namams materijolą kas 
tik yra reikalinga.

Tel. Yards 1138

STANLEY^ P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 

Avė., Chicago.

J. P. WAUCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Waba»k Ate.

Tel.: Pullman 6877.

Didelis sumažinimas kainų ant 
Kolumbia gramafonu. Parduodu ge
riausius Phonografus Victorolas, Pi
anus, geriausių išdirbisčių už cash ir 
ant lengvų išmokėjimų.
Manydamas pirkti, užeik pas mane 

persitikrintį, išgirsk Brunswick 
naturališką baisą.

Užlaikome didelį pasirinkimą vė
liausių lietuviškų rekordų ir rolių dėl 
player piano.

Juozas f. Budrik
3343 So. Halsted St

fE

•jim 
«BU

Chicago, III

IŠSIKRAUSTYMO
IŠPARDAVIMAS
Geriausi rakandai už žemiausią kainą, 

turi būt išparduoti į trumpą laiką, nes rei
kės keltis į kitą vietą.

Todėl pasinaudokite šiuo dideliu bargenu.

P. BARšKIS
4644 So. Paulina St

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Amarilio, Tcxas. — “Didžiausią 
man kliūtį darė strėnos. Jos skaudė

davo taip baisiai, 
kad be maž ko ne
nugalavo manęs ir 
aš turėjau mėšlun
gį . Taip aš sirgau 
apie trejus metus; 
ant galo draugė 
patarė man pamė
ginti Lydia E. 
Pinkhair/s Vege
table Compound. 
Nuo to laiko mano 
sveikata pagerėjo,

aš užlaikau namus ir galiu savo dar
bą dirbti. Aš patariu savo drau
gėms imti Vegetable Compoundą, ka
dangi jis man tikrai pagelbėjo.” — 
Mrs. C. B. Robinson, G08 N. Lincoln 
St., Amarilio, Tex.

Vegetable Compound yra puikus 
vaistas moterims. Jis pašalina kliū
tis, kurios padaro tokius simptomus 
kaip strėnų skaudėjimas, skausmingos 
antdrapanės, nereguliarumas, pailsi
mas, pavargimas, nervuotumas. Tą 
tolydžio parodo tokie laiškai kaip po
nios Robinson ir kaip viena moteris 
papasakoja kitai. šitos moters žino, 
ką jis joms gero padarė. Jis tikrai 
vertas yra pamėginti.

šeimininkės padaro didelę klaidą 
leisdamos sau taip susirgti, kad pas 
jas beveik nėra pajiegų naminėm-s 
priedermėms eiti.

LA SAVOIE .............................. Gegužės 5
LAFAYETTE ...................... Gegužės
PAKIS ..................................... Gegužės 16
FRANCE .................................. Gegužės 23

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir ėešiepis žmonėms. 
Valgomasai kambario, rūkymui, baras, 
barbernė, puikiausia prancuzižkaa valgis, 
vynas ir alus muzika, Šokiai. Kartu yra 
ir perkalbėtojas.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba | kompanijos 
ofisą, 19' State Str., New York, City 
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn St.

12

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

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

Chicago, Illinois.
t

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikahskus Instru
mentus. Už darbą įvarantuojama. .

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.
r

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į 

visas dalis 
Lietuvos

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

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

Nauji laįyai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

CUNĄRD
AR TURI GTmINIV ATVA
ŽIUOJANČIŲ Amerikon?

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

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

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

CUNARD LINK,
140 N. Dearborn St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, Bal. 28, 1923

Iš “BAILUS DAKTARAS“

Svarbios prakalbos šiandie

T

Persiskyrė su šiuo pasauliu ket- 
virtadienyj, Balandžių 26 <1., 6 
val.v vakare, švento Povylo ligo
ninėj. Jis buvo 35 metų am
žiaus, paėjo iš kaimo Čižiunių, 
Ežerėlių valsčiaus, Kauno aps
kričio; išgyveno Amerikoj 16 
metu. Paliko nuliudime moterį, 
Teodorą ir gimines, Lietuvoje— 
brolį ir seserį.

Laidotuvės įvyks antradienyj, 
Gegužės L d., 9 vai. ryte iš na
mų, 4325 So. Artesian Avė., į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios bažnyčią ir į šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame tisus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nubudusi moteris
Teodora Atraškienė.

Ant atminties tos liūdnos die- 
z nos, 1 metų sukaktuvių. Persi

skyrė su šiuo pasauliu
LEONAS RUSECKAS

Balandžio 28, 4:10 vai. ryto su
laukęs 37 metų amžiaus. Buvo 
palaidota 2 d. Gegužės, 1922, 
į šv. Kazimiero kapines. Iš Lie
tuvos paėjo: Raseinių apskričio, 
Tytavėnų parapijos, Kuršių kai
mo. Kadangi velionis sutiko ne
laimingą mirtį, žmogžudžio ta
po nušautas savo saliune. Velio
nis bus perkeltas iš duobės į lo
tą, subatoj, Balandžio 28, 10 v. 
ryto. Giminės, draugai ir pažįs
tami užprašomi širdingai daly
vauti. Tie beširdžiai nepriete
liai išplėšė iš musų tarpo myli- 
miausį brolį. Paliekame nuliūdi
me sesutė, švogeris, pusbroliai 
ir pusseserės. IJsėkis musų my
limas. Tegul tau būna lengva 
šios šalies žemelė. Mes tavęs 
nebesulauksim. Lauk musų pa
reinant |pas save.

Sesuo ir švogeris Kučinskiai.
a—I—■ 11 II III n I ■ bihthti

Reumatizmas Sausgėla

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai pražalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandio dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop
Visuomet tą daro.

įsitikinkite pačios. Ploš- 
čiai, Eiles, Dresės ir Veis- 

tės. Taipgi darome užsi- 
sisakyman.

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai 

nupirkti.

Nature 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.

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gvdau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas j 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 StM kampas Leavitt St.

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

Globė Mutual Life
tainėje, 3720 \V. Harrison St., 
įvyks labai svarbios prakalbos 
apie Lietuvą, još vidujinę pa
dėtį, apie siaučiantį ten juodą
jį terorų, paleidimą Lietuvos 
Seimo, besiartinančius rinki
mus ir kitais kiekvienam lie
tuviui išeiviui svarbiais klau
siniais. Kalbės visiems žinomas 
veikėjas Dr. A. Montvidas ir 
M. Jurgelionienė. Bengia gi 
prakalbas bendras socialistų 
komitetas, atstovaująs tris did- 
žlasiąs socialistų organizacijas

LSS. VIII Bajona, LDLD. 
Cliicagos Bajona ir Liet. Soc. 
Jaunuomenės Lygų.

Visi apielinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti į šias svar
bias prakalbas, nes tokių pra
kalbų kilų kartą jau greit ne
bebus. Tad visi šiandie į pra
kalbas! — Rengėjai.

Salome čerienė, Onos tarnaitės 
rolėje “Bailiame Daktare” 
rytoj.

DAVID RU'ITER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii zttail 
kiemą. Visur pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
Vi

North Side
10 metinės sukaktuvės.

Z-" 1 — -
Tel. Lafayette 4228

Phunbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaualaL 
M. Yuška,

3228 W. SBth St., Chicago. III.

Insurance Company
431

$1000

So. Dearborn St., Chicag, III.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, 1 
leiskite jų. Jeigu kenti galvos 1 
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

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

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

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

neap
akau- 

jei

Telephone Harrison 1998
1999

tapo išmokėta moterei Onai Juška,

4420 So. Hermitage Avė., už jos vyrą Joną

Jušką, kuris buvo apdraustas tik vieni metai

ir 10 mėnesiu, kuris mirė Balandžio 18,1922.

Premija tąipgi buvo išmokėta $59.20. Jis bu-

vo apdraustas taipgi ir kitoj kompanijoj, bet

Gal jums reikalingi 
akiniai

šiandie vakare Liet. Kriau
čių Kliubas apvaikščios 10 me
tines sukaktuves. Vakaras 
Įvyks Liuosybės svet. Tai bus 
nepaprastas įvykis, 
dejom, programas 
įvairus, o pasibaigus
imli bus šokiai. Be to, dar bus 
išdalinimas dovanų — žiedų, 
tiems nariams <urie yra išbu
vę 10 metu Kl/ubo nariais, c c r

— Reporteris.

Kaip gir
inis gan 
progra-
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Globė Life Insurance Co. išmokėjo pirmiau.
...— ....... .. i. ....— ... ... ......................................
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The Globė Mutual Life Insurance Co., yra

seniausia apdraudos kompanijos ištaiga ir

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

JEI Raitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

apdraudžia nuo dienos gimimo iki 65 įlietų

amžiaus

T. F. BARRY, Prezidetnas ir įsteigėjas
(Seka

Garsinkities “NAUJIENOSE”

o
o
p

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija: 

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

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy-
* dote ne tą ligą.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystSs: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaliŠkus instrumentus ir prisiunčiara j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

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

KODĖL?
1 \ _  RYTAS _  )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
D — r ‘ ......................
2) — Saiuiaius vmuiiuB įsvmuj r
3) — Salutaras pataiso sveikatą. I

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptlekose arba prie

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

Salutaras priduoda apetitą; ) a m a
Salutaras vidurius išvalo; ■ SVEIKATA

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

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

FREDERIČK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

Pirjdt Sau Plumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš Atsakomingos Firmos

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

Duokite mums paban

dyti ir persitikrinki!
patįs

Jei vieną sykį pirksite

nuo musų tada visada

pirksite čia

Pabandykite musų tavorą vieną syki tuomet persitikrinsite

M. Levy & Company
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

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

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

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išty
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe
cialus gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

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

DR. V AITUSH, O. D
Lietuvis akiu specialistas

Palengvins akių {tempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervueto 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir ttliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

1
1''

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th>treet, 
Netoli Ashland Avė.

Tel. Armitage 4881
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas spedalumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.
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šeštadienis, Bal. 28, 1923

LIETUVIO RATELIUOSE
(Seka nuo 6-to pusi.)

KOMITETAS P. J. BABRAVI
ČIAUS KONCERTO RENGI

MUI.

Penktadienio vakare “Eltos” 
kambariuose buvo sušaukta 
veikėjų pasitarimas dėl rengia
mo gegužės 18 d. artistui Ba
bravičiui koncerto. Sudaryta 
komitetas iš 20 su viršum žmo
nių. Gi į Veikiantį Komitetą 
išrinkta 9 asmenys. Pastarasis 
rūpinsis koncerto garsinimu ir 
išviso bizniška koncerto dali
mi.

Bus bandoma tinkamai su
organizuoti jvisose Chicagos 
lietuvių kolonijose tikėtų par
davinėjimas.

Reilcai viltis, kad šį kartą 
koncertas nusiseks ir materia
liu žvilgsniu.—Rep.

j?1
■

2460 \y 45-th Place.

Pranešimai

Wis. — Sandaros Kliubas

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

Bal. 28. McKinley Faile Auditorium,
7:30 vai.' vakaro. /

yra sveika. Labai esame (16- 
jam už jo teisingus patari

norėtų persitikrinti apie

Bal. 29. Aryan Grottp, (“Birutės 
operetė).

Bal. 30. Išleistuvės.

“BIJŪNĖLIO” VAKARĖLIS

' Gegužės 6 d. vaikų draugijėlė 
statys scenoje operetę “Tar
naitės ; Pamoka.”

North Sidės vaikų draugijė
lė “Bijūnėlis” gegužės 6 d. sta
tys scenoje operetę “Tarnaitės

gera — 
muzika ir dainos puikios. “Bi
jūnėlio” nariai taipgi yra gero
kai muzikoje prasilavinę, tat 
pilnai galima tikėtis gegužes 6 
diena sn*ugans vakarėliu.

Prie “Bijunelioi” kviečiama 
prisidėti visi vaikai. Pamokbs 
įvyksta sekmadieniais p.iš ryto 
nuo 10 iki 12 vai. —K. S.

LABAI DĖKINGI _ ESAME P-ui 
Peter A. Milleriui, kuris gyvena 
2128 W. 22-nd St. Jis savo teisin
gais patarimais pagelbėjo išgydyti 
musų dukterį 16 mėnesių senumo 
Malviną, jai buvo atimtos kojos ir 
negalėjo vaikščioti nei pajudinti, o 
dabar 
kingi 
mus.

Kas
teisingumą šitų pranešimų, mes vi
sada galime paaišiknti ypatiškai. ,

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

ar kviečia.

Tikietus “Birutės” operetei “Bai
lus Daktaras”, kuri statoma nedėlioj, 
bal. 29 d., Aryan Grotto Temple, 8 ir 
VVabash Avė., galima gauti sekamo
se vietose:

Naujienose ir visuose Naujienų 
skyriuose, Universal State Bank, Ku
lio aptiekoj ir pas Birutiečius.

Prakalbos pp. Šleževičienės ir Ven- 
cienes, McKinley Park Auditoriume, 
kurios turėjo įvykt šeštadienį, bal. 28 
neįvyks. Visi Chicagiečiai yra kvie
čiami atsilankyt atsisveikinimo vaka
ran Meldažio svetainėn, ketvirtadienį, 
bal. 26 d.

Kacine, _________ ____
balandžio 29 d., Tumer Hali, 2 vai. 
po pietų, los didelį veikalą __
Jieškotojai” keturių veiksmų drama. 
Tarpakčiuose bus dainos ir deklema- 
cijos. Užsibaigus programai šokiai 
iki 11 vai. nakties. Širdingai užpra
šome kaip vietos, taip ir iš apielinkių 
visus lietuvius ateiti. — Komitetas.

“Laimės

North Side. Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis stato scenoje operetę “Tarnai
tės Pamoka”. Nedėlioj, Gegužės 6, 
1923, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kvie
čiame visus atsilankyti.

— Komitetas.

Pirmos Gegužes Apvaikščiojimas. 
Rengia Uetuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomasis Komitetas, Lietuvių Soci
alistų Jaunuomenės Lyga ir Lietuvių 
Darbininkų IJteraturos Draugija ir 
LSS. Aštuntas Rajonas, Liberty Salė
je, 3000 S. Union Avė. (30 gatvė ir 
Union Avė.) Nedėlioję, balandžio 2$, 
1923. Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius ir 
Dr. A. Montvidas. Draugai darbinip- 
kai, ateikite visi apvaikščiojiman.

— Rengėjai.

10 metų sukaktuvių vakarienė Drau
gystės šv. Kazimiero Karalaičio apt 
Town of Lake įvyks šeštadienį, ba- 
iandžio-April 28 d., 8 vai. vakare, Pet
ro Lukoševičiaus sve., 4531 S. Paulina 
gatvė. įžanga veltui.

Kiekvienas narys privalo pribūti j 
šį vakarą be pasiteisinimo.

Rengimo Komitetas ir Valdyba.

PRANEŠIMAI.
Melrose Park. — Balandžio 28 d., 

Vaičiulio svet. (23 Av. ir Lake St.) 
įvyks Draugystės Sūnų ir Dukterų 
Lietuvos koncertas. Durys atsidarys 
7 vai., o programas prasidės 7:45 v. 
vak. — Komitetas.

S’. L. A. 2 Apskričio kuopų delega- 

landžio 29 d. (April), 12 vai. dieną, 
Palmer Park svet., kampas 111 ir In
diana gatvių, Roseland. Delegatai 
yra prašomi nesivėluoti, turėsime 
daug svar

P. S. T 
kitę gatvekarius State, 119-Morgan ir 
važiuokit iki 11- gatvės. Čia išlipę, 
eikit vieną bloką į rytus ir rasite 
paikučio svetainę. — SLA. 2 Ap. sekr.

P. J. Petronis.

tų suvažiavimas įvyks sekmadienį, ba- 
r ■- "■ ■ : . .
Palmer Park svet., kampas 111 ir In- 

’ , Roseland. ’ 
prašomi nesivėluoti, 

ibių klausimų aptarti. 
Važiuodami iš Chicagos, im-

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienio balandžio 
28, 8 vai. vak., L. Juodomskio svet., 
733 W. 18 gatvės. Tarimui yra labai 
svarbių reikalų, dėlto visi draugai 
malonėkite būtinai atsilankyti.

— Valdyba.

North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo 
Knygyno yra rengiamas Vakarėlis su 
išlaimėjimais, sekmadienį,, bal. 29 d., 
7:30 v. v., Viešo Knyęyno svet., 1822 
VVabansia Avė. Kvįečiami visi North 
Sidės lietuviai į šį parengimų, nes bus 
daug laimėjimų ir smagus pavasari^ 
niai šokiai. — Komitetas.

West Pullman. — Balius su šokiais 
rengia Tėvynės Mylėtojų Paš. Draugi
ja subatoj, bal. 28 d., 7 vai. vak., Ba
jorūno svet. 120 ir Halsted gat. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

Liet. Kriaučių Kliubas Sav. Paš., 
rengia vakarėlį subatoj, balandžio 28 
d., 7 v. v., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Bus programas šokiai ir 
žiedų dalinimas. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidas. Visi kviečiami atsilankyti.

— Rašt. K. Ragis.

Garfield Park. — Svarbios prakal
bos apie Lietuvą įvyks subatoj, ba
landžio 28 d., 7:30 v. v., J. Angel 
svet., 3720 W. Harrison St. Kalbės 
Dr. A. Montvidas apie dabartinę Lie
tuvos padėtį ir kitais svarbiais kiek
vienam lietuviui klausimais. Tad visi 
atikite į šias prakalbas..

— Bendras Socialistų Komitetas.

TMD. 22ros kuopos mėnesinis susi- 
, rinkimas įvyks balandžio 29, 1923 an
trą valandą po pietų, Raymond Cha- 
pel Institute, 816 W. 31st St. Visi 
nariai yra kviečiami būtinai ateiti į 
šį susirinkimą, nes reikia užsimokė
ti, metines duokles ir atsiimti kny
gas _ Psicholiogijos Vadovėlis ir 
Emocijos ir Jų Kultūra.

— TMD. 22ros Kuopos Valdyba.

G. D. L. K. Vytauto. Mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, baland
žio 29 d., švento Kryžiaus parapijos 
svet. 'Visi nariai malonėkite pribūti.

— N. K. Rast.

Jaunuomenė Lietuvių Tautos rengia 
didelį balių subatoj, balandžio 28 d., 
bažnytinėj sVCtninSj,” 8509~So. Union 
Avė. 7:30 valandą vakare. Kviečiame 
atsilankyti visus lietuvius ijr lietuvai
tes ant šio baliaus.' ,

Kviečia Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu- 
bo “Lietuva” draugiškas vakarėlis 
įvyks šeštadienį, balandžio 29 d., 8 
vai. vakare, p. J. Elias svet., 4600 
So. Wood St. Visi draugai-gės daly
vaukite šiame vakarėlyj, nes tai bus 
vienas puikiausių.

— Rengimo Komisija.

Bridgeport. — Lietuvių Pažangio
sios Moksleivijos Susivienijimo Ame
rikoj 2-ros kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks bal. 29 d;>> 2 vai. po piet, 3223 
Parnell Avė., ant antrų lubų. Visi 
nariai ir norintieji prisidėti kviečia
mi būti laiku.

Užrašų rašt. K. J. Semaška.

West Side. — D-ro V. Kudirkos 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienio vakare, bal. 28 d., kai 8 
vai. vak., Meldažio salėj. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti apsvarstymui 
svarbių reikalų. / ’

— Valdyba.

Lietuvių Laisves Pašelpinis Vyrų ir 
Moterų Kliubas laikys savo susirin
kimą sekmadienį, bal. 29, 2 vai. po 

pietų, McKinley Park salėj, 38 ir 
VVestern Avė. Visi draugai ir drau
ges būtinai atvykite.

Nut> rast. Juozaitienė.

North Side. — Lietuvių x Kriaučių 
Kliubo Sav. Paš. pasilinksminimo va
karėlis įvyks šeštadienį, balandžio 28 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7 vai. vak. Nariai ma
lonėkit atsilankyt, nes bus išdalini
mas žiedų tiems, kurie yra išbuvę 10 
metų Kliube ir neėmė pašalpos. Bus 
ir programas k. t. kalbos, dainos ir 
kiti įvairus pamarginimai.

— Komitetas.

Laisves Vyrų Choro repeticijos sek
madienį, balandžio 29 d., neįvyks, nes 
negali atsilankyti mokytojas.

Mazola.— F.

Roseland. — šokiai ir 
giamas draugijų sąryšio nulaikanti 
“Aušros” Knygyną įvyks seKmadienį, 
balandžio 29 
nėj. Pradžia 
vyrams 50c,

balius re n-

d., Ch. Štrumilo svetai- 
6:00 vai. vak. įžanga 
moterims 35c.

— Komitetas.

Viekšniečių Kliubas palaikymui 
Viekšniuose Viešojo knygyno rengia 
vakarėlį, sekmadienį, bal. 29 d., 6:30 
vai. vak., J. Zalundauskio svet., 4501 
So. Hermitage Avė. Kviečiame visus 
be skirtumo atsilankyti į šį vakarė
lį. nes bus smagus pavasariniai So
čiai. — Komitetas.

Prakalbos. Temoje, Penkta abelna 
karalystė ir kas bus karalium*, tos ka
ralystės? Kodėl dabar didi vargai ir 
sumišimas atėjo ant žemės? ir, kas 
bus po šio sumišimu Tie dalykai 
jus išaiškinta iš istorijos ir pranašy
stės, nedėlioj 29 d., 3 vai. po pietų, 
Shields School svet., 4250 Rockwell ir 
W. 43 St., Chicago, l|l.

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Joe. 

Misevičiaus. Jis gyvena Detroit, 
Mieli. Aš norėčiau žinoti kur jis da
bar yra.

CHAS. SNYDER
1227 Front Avė. N. W.
Grand Rapids, Mich.

PAJIEŠKAU draugo Juozapo Ma
karo, girdėjau gyvena apie Joliet. Per 
tūlą laiką gyvenom drauge ir po tam 
rašiau liašką, bet negavau atsakymo, 
malonės atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą.

ANTANAS VAIČIULIS 
4503 S. Harmetage Avė., Chicago, 111.

PAJIEŠKAU sesers, Magdalenos 
Aleksandravičaitės, po vyru, Elgenės. 
Paeina iš Kauno apskričio šviekšnos 
parapijos, šalpėnų kaimo. Atsišauki
te ar kas žinote praneškite.

JIEVA GUMALAUSKIENĖ 
2514 W. 45 Place, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tėvo P. Kniukš
tos. Iš Lietuvos paeina, Mažeikių 
apskričio, Sėdos valsčiaus, Gudalių 
kaimd. Mielas mano tėveli, jei tebe
si gyvas, malonėk atsišaukti, ar kas 
zūiote apie jį, meldžiu pranešti. Kas 
•praneš, tas gaus $10 dovanų.

P. KNIUKŠTA, 
11356 Dugundre St., 
Hamtramck, Mich.

CŠKAU savo pusbrolio Wesclo 
Jurgio ir Petronėlės Weselo, keli me
tai atgal išvažiavo iš Brighton, Mass. 
į Chicago. Aš Ona Andrijauskienė, 
atvažiavau į Chicagą, turiu svarbių 
reikalų, noriu sueiti. Antros lubos.

930 W. 37 St., 
Chicago, III.

APSIVEDIMUI
JIEŠKAU merginos arba našles dėl 

apsivedimo, kad ir su vaiku, nuo 20 
iki 30 metų. Aš vaikinas, nevartoju 
svaigalų, 32 metų, linksmo budo, išro- 
dau gražiai. Katra norite laimingo 
gyvenimo, meldžiu atsišaukti. Geisti
na, kad prisiųstų ir paveikslą. M. 
Mackal, 5437 So. Laflin St.

įieško kambariu
REIKALINGAS KAMBARYS IR 

valgis Chicagos priemiesty ant ty
ro oro nioterei dėl vakacijų per va
sarą, geistina kad butų ne toliau 
2-3 blokai nuo gatvekarių linijos, 
ant pirmo f boro, prie blaivų ir 
švarių žmonių. Telefonuokite bite 
valandą, Phonc Annitage 3708.

REIKALINGAS geras 
dėl vaikino su valgiu arba 
Brighton Park apielinkej. 
kitę tiktai lietuviai.
. ...------------------ m

/Pėl. Boulevard 6993 
/3210 So. Halsted St.

kambarys 
be valgio 
Ątsiliep-

REIKALINGAS ruimas dėl vieno 
vaikino, pietinėj dalyj miesto. Geisti
na, kati pagamintų vakarienę. Mel
džiu atsišaukti vakarais po penkių.

M. MASKALUNAS, 
Telephone Prospect 6515

SIŪLYMAI KAMBARIO
TURIU kambarį parandavojimui 

dėl vienos ypatos, kambarys šviesus, 
su elektros šviesa, maudyne, telefonu, 
gera trensportacija ir visi parankumai 
Norinčiam puikiai gyventi pas laisvus 
žmones. Atsišaukite

656 W. 47th St.
Tel. Yards 2935

RANDAS patogus**kambarys 
vienam vyrui su valgiu, elekt
ros šviesos ir maudynės. Rei
kalaujantis galit tuojau atsišaų 
kilę 3-čios lubos 3247 S. Union 
Avenue.

UŽ DYKĄ
Kambarys, už pridabojimą 4 metų 

vaiko dėl ženotų žmonių, arba ant 
rendos dėl pavienio vaikino su valgiu 
arba be. Moderniškas kambarys prie 
strytkarių lainės.

Atsišaukite
3514 So. Parnell Avė., 2 lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

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

EXTRA
Pranešu visiems ščrininkams 

kurie* turite pirkę Šerus nuo 
Founlain Pcn and Brush kom
panijos. Jonas Butkus pasislė
pė, bet ta vorą mes atrandame. 
Katrie nori ką gauti, turite su
sirinkti nedėlioj, Balandžio 29, 
2 v. po piet. pas Žebra i tį, 1243 
N. Hoyue Avė. —A. Rulevičia

RYGOS MŪRININKAS per ilgus 
metus dirbęs Chicagoj. Galiu pabu- 
davoti garadžių subatoms ir neda
lioms. Moku pataisyti netraukiančius 
kaminus. Lietuvis pas LietavK

W. PLĘKAVIČIA
2721 So. Halsted St.

Tel. Victory 6748

IŠRENDAVOJIMUI
GRAŽUS LIMOZINAIRENDON 

$3.00 į valandą.
Tie yra geresni karai. 

Paprastomis taxi cab 
kainomis.

Mes samdome tik unios 
draiverius.

Telephone: Kenwood 4700

REIKIA DARBININKU
MOTER

Reikia -
Iš priežasties • padidinimo 

musų bizni<V mes reikalaujame

100 MERGINŲ IR MOTERŲ.

tuojau, nuolatiniam, švariam 
dirbtuves darbui. Dirbtuve švie
si. Geros darbo sąlygos. Kainos 
kaip darbui nuo štukų tuojau. 
Musų ‘merginos uždirba nuo $15 
iki 21 už 5 darbo dienas savai
tėje. Ateikite pasirengusios 
bau 7:30 bile rytą. Darbo 
landos nuo 7:30 ryto iki 5 
po pietų.

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.

SPAUiLDlNG and MERRICK

dar 
va- 
val.

REIKIA merginų išmokimui 
kaip lebeliuoti kenus. Nuolat 
darbas ir gera mokestis kol mo- 
kinsitės. K C Baking Powder 
Factory, 16th and Gailai St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortaviniui į rųšis popierų at-

Rocco Rizzo Paper Stock Co.

REIKALINGA 4 merginų mokintis 
už norses. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir turi turėti pradinį mokslų, 
kursas 2 metai. Ruimas, valgis, kny
gos ir primokėjimas per mokinimos 
laiką. Kreipkitės

ST. PAUL’S HOSPITAL 
828 W. 35th PI.,....... Chicago, III.

REIKIA MOTERŲ prie valy
mo kambarių Tigonbuty.

Atsišaukite:
PRESBYTERIAN IIOSPITAL, 

1753 W. Congress S t.

“REIKIA Ė&RBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

f VYRŲ

Automobilių mechanikų, $30 į sa
vaitę. Automobilių plovėjų, $35 į sa
vaitę. U 
vai. Inžinierių, 75c. į vai. PeČkuri 
ir pagelbininkų, 60-65c. į vai. Ja 
torių, $25 į savaitę. P 
55c. į vai. T’ ”‘ ‘ " ‘
Prie punčiavimo ir gręžimo preso, 60c. 
j vai.

Karpenterių į dirbtuvę, 70c. į 
Inžinierių, 75c. j vai.

Darbininkų, 50- 
Mašinistų, 70-75c. į vai.

Sargų, $25-30 į savaitę.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKįJ
VYRŲ

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

DARBININKŲ ir pagelbinin- 
kų į fandrę. Jauni vyrai, kurie 
nori ką nors išmokti čia yra ge
ra proga.

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.
DARBININKŲ

Mes turime vietų kur su ambicija 
vyrai tyri gerą progą pasiekimui ge
resnio darbo.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. TRACTOR W0RKS

2600 W. 31st Blvd.

REIKIA RAKANDŲ PER- 
kruslytojų ir pagelbininkg. At
sišaukite:

BLAiKESLEE’S
2535 Wašhington Bvd., 6 v. r.

MOLDERIŲ
Mes padidinome savo darbininkų 

skaitlių ir turime vietų darbui nuo 
štukų.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO. TRACTOR WORKS

2600 W. 31st Blvd.

REIKIA FANDRiiS DARBI-

valandos į savaitę.
SLOAN VALVE COMPANY 

4300 W. Lake Street

REIKIA PALIŠERIŲ (fran- 
euzišku metodu), patyrusių. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

2331 Ogden Avc., netoli
12-tos gatves.

----------- j.-------------------------------------------------------------------------------------- -

Reikia — <
VYRŲ į bekernę, 60 centų į

valandą:
GORDON BAK1NG CO. 

5324 Federal Str.'

REIKIA dženitorių, prie virtuvės, 
valgomo kambario ir indų plovimo. 
Gera mokestis, su valgiu ir kambariu 
nuolatiniams darbininkams. Ateikite 
asmenis Housekeeper.

MARK ATHAN ORPHANS 
HOME, 

1550 S. Albany Avė.

R'ĘIKIA darbininkų darbui 

 

ant garnių, patyrusių arba nė
šių. J. K. Wolosevich, 

arbininkų agentas, 905 
W. 14th St.

Indų plovėjų, $16-18 į savaitę. Mer
ginų į dirbtuvę, $15-16 į savaitę. Ja- 
nitorkų, trumpos darbo vaalndos, 38- 
40c. į vai. Moterų hotelio darbams, 
$45-50 į mėnesį, kambarys ir valgis.

South Park Employment Bureau 
4193 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų, keturiosde- 
širųtys devyni centai į valandą ir į 
mėnesį laiko mokėsime penkiosdešim- 
tys keturis centus į valandą. Šapos ir 
jardo dailjininkams keturiosdešimtys 
keturi centai į valandą.

Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

CRANE CO.,
So. Canal & 15th St., 

arba
So. Kedzie & 40th St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKALINGAS VYRAS 
dirbti ant mažos farmos.

J. DOMBRAUSKAS.
Box 132 Willow Springs, III.

Reikia -
DARBININKŲ į lentų jardą. 

Nuolat ir švarus darbas, sU 
proga išsidirbimui tally man 
ir gauti daugiau algos.

Atsišaukite prie samdymo 
vartų:

HARRIS BROS. GO., 
1439 West 35-th Street,

1 blk. į rytus nuo Ashland Av.

Reikia -
VINIŲ kalinėtojų ir vyrų, 

kurie vartoja gerai piuklą ir 
kujalį, darbas prie mažų na
mukų statymo, švarus ir nuo
lat darbas, su proga išsidirbi- 
mu.i. geresnio darbo. Atsišau

kite prie samdymo vartų:
HARRIS BROS. CO., 

1439 West 35-lh St.
1 blk. į rytus nuo Ashland Avc.

Klauskit Mr. Dunn.

Reikia -
VYRŲ prie ruberiu dengtų 

dratų. Darbas biskį prie dul
kių, bet gerai apmokamas. To
liau uždarbis dar didesnis pa
gal musų bonų systemos.

Atsišaukite:

Bcldcp Manufaęturing Co., 
2300 So. Wcstern Avė.

T

Reikie —
TRUKERIŲ ir loduotojų prie 

mažų namukų statymo. Nuolat 
darbas, gera alga, su proga iš- 
sidirbimo geresnio darbo, kaip 
lai čekio tojų ir statytojų. Atsi
šaukite prie samdymo vartų.
HARRIS BROS. COMPANY 

1349 West 35-lh St.,
blk. į rytus nuo Ashland Avc. 

Klauskite Mr. Dunn.
1

REIKIA —
Vyro į bąrnę. Darbas 

mis, gerą mokestis.
Atsišaukite:

333 W. Lake S t.

nakti-

REIKIA atsakančio bučerio, 
kuris moka savo darbą

Tel. Prospect 7756
2558 W. 69 St.

REIKIA —
MOflLDiERIŲ PAGELBI- 
NINKŲ.

REDER FOUNDRY,
3535 So. Oaklcy Avė.

REIKIA —
MOLDERIŲ ant floro ir prie 

benčiaus.
• REDER FOUNDRY, 

3535 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI čeverykų taisymo 

dirbtuvė, visos mašinos gerame sto
vyje. Vieta labai gera ant bizniavos 
gatvės ir geroj kolonijoj. Renda pi
gi. Lysas ilgam laikui. Darbo už
tektinai. Priežastis pardavimo, ren
giuosi j Lietuvą. Turi būt parduota 
iki 2 dienos gegužės.
.. Atsišaukite

J. JANUL1ONIS, 
3433 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė, geroj vietoj. Vieta ap
gyvento visokių tautų. Parduosiu pi
giai, nes turi greit parduoti.

Atsišaukite
1822 Canalport Avė. 1

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Reikia
Darbininkų į dirbtuvę, (rūko

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

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

Riverdale, III.

Reikia —
DAfiBININKŲ IR PAGEL
BININKŲ DARBAS

■ DIENOMIS IR NAKTIMIS 
GELEŽIES VERAiUZBJ, 
10 VALANDŲ. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU 
^JNES and LAUGHLIN 

STEEL GORP.
46-tli St. and Oakley Avė. 

arti Western Avė.

REIKIA —
»

VYRŲ oupola prižiūrėtojų.
Atsišaukite:

REDER FOUNDRY
3535 So. Oakley Avė.

1 VEIiKALlN  GtAiS 'darbiniūkas, 
kuris moka flat stogus taisyti.

Atsišaukite:
2500 West 39-lh Street

Tel. I^alayette 0919

PARDAVIMUI nesvaiginamų 
gėrimų parioras, pilnai įrengtas, 
geroj apielinkej, bargenas. 1016 
W. Cullerton St., Chicago, 
Illinois.

PARSIDUODA grosernė, ke
pykla. Parduosiu pigiai, nęs 
greit turiu parduoti.

Atsišaukite
831 W. 14th St.

PARDAVIMUI koncertina — 
kastantinka už tikrą pasiūlymą. 
Atsilanlcykite vakarais nuo 6 
vai. iki 9 v. 3-rd fl.
3524 Sr Union Avė. Chicago, III

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj maišytų tautų ap&y- 
ventoj. Biznis gerai’ išdirbtas. 
Priežastis pardavimo turiu du 
bizniu kreipkitės.

3201 Sq.( Aubutn Avė.

EKSTRA IMRGENAS par- 
duodu bučernčs ir grosernės vi
sokius pikčerius (įrengimus) 
už labai mažą kainą. Jurgis 
Šnekutis, 8823 Commercial Ąv. 
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai kampi
nis saliunas, geroj vietoj. Biznis 
išdirbtas, tirštai apgyventa vie
ta. Atsišaukite
10501 Edbrooke Avė., Roseland.

PARDAVIMUI pigiai bučernė 
ir grosernė su troku, geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Yra vieta 
dėl pagyvenimo. Prieždstis va
žiuoju į Lietuvą. 10236 S. Michi- 
gan Avė. Tel. Pullman 4456.

PARSIDUODA groserio pie- 
heriai ir stakas. Parduodu at
skirai arba viską ant sykio. 
Parsiduoda pigiau negu Holse- 
lio kaina. Kreipkitės iki ne- 
dėldieniui. 6652 S. Halsted St.

TEATRAS 640 sėdynių su visais 
vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
biznis išdirbtas. Renda pigi. Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą 
laiką. Nelaukite geresnės progos.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.
Phone Yards 6894

PARSIDUODA barbershop, geroj 
vietoj ir pigiai ir du lotai pardavimui 
arba išmainymui ant autonvobiliaus. 
Atsišaukite greitai saliunan. Klauskit 
Antano Stukas, 1957 Canalport Avė. 
Tel. Canal 7345.

PARSIDUODA saliunas, viso 
kių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo važiuo 
j u Lietuvon.

2241 W. 21-st Street

PARSIDUODA kampinis saliunas 
— vieta kur randasi 1 saliunas ant 4 
kampų, tarp didelių dirbtuvių. Taip
gi parduosiu krautuvę, cigarų, cigare- 
tų kendžių ir ice cream.

Kreipkitės
2202-2208 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas tirš
tai apgyventoj lietuvių apielin- 
kėj. Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Priežastis pardavimo turiu 
du bizniu. Nepraleiskit geros 
progos. 3347 So. Morgan St.
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REIKIA
Vyrų langų plovėjų.

CIIICACO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washin«tan St.

Reikia —
VYRŲ IR VAIKINŲ 

Abelnam dirbtuvės darbui
FULTON SAW WORKS

52-nd Avė. and 22-nd St. Cicero

REIKIA virėjo, turi būt paty
ręs, darbas naktimis. Gera alga 
ir nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
NATIONAL RESTAURANT, 

1841 So. Halsted St.

PARSIDUODA vienas iš ge
riausių (Dry Goods) storas ap
gyventa lietuviais it lenkais ir 
galima gerų biznį varyti ir daug 
pinigų daryti. Kreipkitės į Nau
jienų Sk., 3210 S. Halsted St. 19

REIKALINGAS siuvėjas, kad 
ir bushelmanas, gali būti ir se
nyvas žmogus, 
prisidėti partneriu,
kuogreičiausiai, 119 
try, St. Charles, 111.

REIKIA PATYRUSIO buce- 
rio, turi būti blaivas. Atsišau
kite tuoj aus. *

A. STANKUS,
3307 S. Wallace St.

PĄRSIDUODA .grosernė la
bai geroj vietoj. Kito biznio 
nėra arti. Galima daryti gerą 
pragyvenimą. Nąujas visfis ta- 
voras. Atsišaumte tuojau. 1109 
So. Lcavitt St.

Norintis gali
Atsišaukite

PUNCH PRESS 
ir DIRILL PRESS 

OPERATORIŲ 
FULTON SAW WORKS 

52-nd Avė and 22-nd S t. Cičcro

____ .2.........

REIKIA vyąų prie automobilių bu- 
davojimo ir penterių komercialių ir 
motor busų. Puikios darbo sąlygos. 
Nuolat darbas ir gera alga.

Atsišaukite
KAST0RY MF.G. CO., 

La Grange, Illinois.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
gera viela ir geras biznis, ka
sas ant 3 metų.

Atsišaukite:
2050 W. 21-sl St.

I
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ge

roje biznio vietoje lietuviais ir 
lenkais apgyventoje. Biznis iš
dirbtas. Gatvekariai eina pro 
šalį. Kaina pigi. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

1818 W. 47-th St.

PARDAVIMUI sol t . drink 
parloras. Geroj vietoj, svetim
taučių apielinkėj. Daroma į 
dieną nuo $50 iki $85. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vie
tos. 3069 Arinitage Avė.

TURIU parduoti už pusę 
kainos savo puikų gramafoną, 
vartotą tik 2 mėnesiu. Gražus, 
garsus, tyras, balsas 2245 \Vash- 
burn Avė., 1-st floor front.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesscn, vaisių, ice Creamo, 
Labai geroje apielinkėje. Pigi 
renda.

5318 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
synio šapa, su moderniškomis ma
šinomis. geriausiais įtaisymais. 
Biznis išdirbtas, per 14 inetų. Vie
noj vietoj; pardavimo priežastis, ap 
leidžiu Chicagą

1805 _ W. 45-th Str.

PARDAVIMUI saliunas, geriausioj 
ir seniausioj vietoj; biznis labai ge

rai eina; esu priverstas parduoti į 
trumpą laiką. Priežastį patirsite ant 
vietos. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3428 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė. Visas 
biznis cash. Išdirbta vieta per dau
gelį metų. Visokių tautų apgyventa. 
Lysas ilgas. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

Atrišaukite
5401 So. Morgan St.

PARDAVIMUI Ice Cream parlor. 
Biznis gerai išdirbtas ir geroi vietoj 
ant Halsted St. Bridgeportė didelė 
vieta. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 17

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
mašinos, parsiduoda labai pigiai ma
šinos visos naujos, parduoda iš prie
žasties, kad aš išeinu j kitą biznį. 
Kam reikalinga atsišaukit po 5 valan
dai vakaro.

3211 So. Union Avė.,
2 floras, frontas

PARDAVIMUI saliunas ru
sų ir lietuvių apgyventa vieta.

Atsišaukite
562 W. 12th St.

PA RDAV OMU I saldain ių 
krautuvė, geroj vietoj. Parduo
siu už $200, nes nemokame rci 
kiamų kalbų. Atsišaukite:

1044 W. 14 Str.

PARSIDUODA kampinis sa
liunas arba mainysiu ant Chi
cagos loto ar bučernės. Lysas 
ant 3 metų. Renda $25 į mė
nesį su ruimais. 144 W. 29 St. 
kampas Canal ir 29 St.

PARDAVIMUI
BUČERNĖ.

Atsišaukite:
255 W. 47th St.
Tel. Blvd. 3456

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Geros elektros maši
nos. Krautuvė ir vieiias kamba
rys ant pagyvenimui. Renda $5. 
Parduosiu už $200. Atsišaukite: 

3932 Rockwell St.

PARSIDUODA GROSERNĖ, 
ice cream sodos ir kitokių daik
tų krautuvė.

Atsišaukite:
834 W. 33rd St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, visų tautų apgyventoj. 
Pardavimo priežastis, turiu du 
bizniu. Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą.

1905 Canalport Avė.

PARDAVIMUI labai puikus Cash 
Registeris — tinkamas prie visokių 
biznių gana pigiai. Kam yra reika
linga atsišaukite — paprastais vaka
rais nuo 6 vai., o nedėldieniais visą 
dieną.

Atsišaukite
4602 S. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas už cash 
arba mainysiu į namų bei lotą. Sa
liunas randasi geroje biznio vietoje, 
apgyventoje švedų, vokiečių ir kitų 
tautų. Biznis yra nešantis gana 
rą pelną. Priežastį patirsite 
vietos.

5128 So. Wentworth Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Bal. 28, 1923

PARDAVIMUI'
PARDAVIMUI VIENA Iš GE- 

i’iausių ice Cream Porlorių; geriau
sias biznis iš visos Ciceras. Par
duosiu pigiai. Priežastis noriu grei
tai parduoti, nes apleidžiu miestą, 
išvažiuoju ant ūkės.

4932 W. 14-th St

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
parduosiu pigiai. Duosiu lysą ant 
kiek norit, renillr^jiebi’ąngi. Biznis 
cash ir gerai išdirbtas.

Atsišaukite
4516 So. California Avė.

Phone Lafayette. 0950

PARDAVIMUI grosernė, biznis iš
dirbtas per daug metų. štoras ant 
kampo, 4 ruimai gyvenimui. Ren
da pigi. Kreipkitės į savininką. 
Priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite i
3700 Emerald Avė.

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj, visokių tautų apgy
vento]. Priežastis pardavimo 

bizniu. Norintieji įsi-turiu du

21, 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI visai naujas Meis- 
ter pianas už didelį nupiginimą. No
rinti įsigyti gerą ir gražų pianą, pa- 
siskubinkit, nes iki panedėliui turi 
būt parduota.

Atsišaukite
4033 So. Campbell Avė.

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario setas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma liam- 
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 Sg. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI parlor setas, riešu
to medžio valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, fonografas, virtuvės 
setas ir tt. Išrodo kaip nauji, var
toti labai mažai. Parduosiu viską 
sykiu arba atskirai.

J. PINKE,
357 S. Cravvford Avė.

« -----
PARDAVIMUI rakandai: parlor se

tas, stalas, lova, Federal-Electric 
skalbiama mašina, komodė, krėslai ir 
kiti dalykai; turi būt parduoti 
tu laiku, už labai pigią kainą.

Kreipkitės: R. URBAN,
4750 Calumėt Avė., 

(2 apt.

grei-

BARGENAS. Pardavimui 4 
kambarių rakandai, visus arba 
dalimis. Pardavimo priežastis, 
apleidžiu Chicagą. Atsišaukite 
nedėlioj,. 1518 S. Rock\vell St.

PA I IDA VIM UI 6 k a mbar i ų 
moderniški rakandai, biskį var 
loti. Turi būt parduoti tuojau. 

Atsišaukite
3402 So. Auburn Avė.

AUTOMOBILIAI
* PARDAVIMUI Durant ir 
Star karai. Tuojau. Pinigais 
arba išmokėjimais.

1633 Mihvaukee Avė., 
Humboldt 0868

7 PASAŽIERŲ Olsmobilis 
parsiduoda, 5 geri tairai, atnau
jintas; naujos baterijos; parduo
siu pigiai, nes turiu greit par- 
douti, 2250 W. 22nd St. Tel. 
Canal 1186. .

PARDAVIMUI automobilius 
Stusz Sport model 4 sodinių. 
Parduosiu iš pirmo pasiūlymo, 
nes man labai reikalingi' pini
gai dėl svarbių reikalų. Kreip
kitės 3300 £0. Union Avė. 2 fl.

MAXWEL AUTOMOBILIUS 
1922 metų, 5 pasažierų. 
mažai važinėtas, 
su galiono gazalino. 
Fordą. 
3020 W. 
Teatrą.

šitas karas 
Padaro 20 mylių 

Didesnis už 
Tiktai dėl mažos šeimynos, 
42 St. prieš Brighton Park

Užpakalinis namas.

PARDAVIMUI OLDSMOBILE 6 ci- 
linderių, 5 geri tajerai, gerame sto
vyje. Vėliausio modelio. Parduosiu 
už pirmą gerą pasiūlymą. Parduo
du, nes išvažiuoju iš Chicagos.

Atsišaukite bile kada:
4339 So. California Avė.

AUTOMOBILIUS pardavimui Pai- 
ge 1921 model, 5, sėdynių, sport, Ca
lifornia top. Kaina $675. Galit ma
tyti visados.

Kreipkitės •
GARĄGE, 

3222 So. Halsted St.

HUMPMOBILE Tour parda
vimui visas geras. Kaina tik 
$2,50.00 2 Fordai su gerais ta- 
jerais visi gerame stovyje Brid- 

ant. geport Auto .Sales Co. 3207-09 
jSo. Halsted St.

ge-

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI automobilius 

Hudson sodan 7 sėdynių. Visai 
kaip naujas. Parduosiu pigiau
siai, nes man yra reikalingi pi
nigai. Kreipkitės 939 W. 33 St.

PARDAVIMUI DIDELIS BARGĘ- 
nas, 5 kambariu, frame namas prie 
6114 So Kildare Avė., lotas 60x125, 
kaina $3950.00. Ininokėti tik $700, 
lengvais išmokėjimais. Matykite 
savininką. , „

Rm. 802, 10 N. Clark St.
--

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage, elektra, vanduo, netoli 
karų linijos. Savininkas aplei
džia miestą. Kaina $1,800, — 
$650 įmokėti. Kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI 2 augštų framė mū
rinis namas, su saliunu. Yra visi 
įrengimai. Biznis eina gerai. Namas 
karštu vandeniu šildomas. Geroje 
apielinkėje. Kaina $12,000.

RAZDIK & CO.,
1826 So. Halsted St.

PARSIDUODA Mynes automobi
lius, 7 sėdynių 1921. Visas kaip 
naujas parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju į Lietuvą. Kaina tik '$650.

Kreipkitės
3222 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI arba mainymui mū

rinis namas su saliunu, 6 kambariai 
prie saliuna, 5 ant viršaus saliuno. 
Elektriką ir skiepas. Ant galo loto 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. Mai
nysiu ant praivit namo. Savininkas.

J. BUDRECKIS, 
908 W. 35th PI.

PARDAVIMUI kampinis namas 6 
ruimų, pigiai. Viskas pertaisyta ir 
geram stovyje, štoras, bučernė., Sma
gi vieta lietuvių apgyventa. Arti 
bažnyčia ir mokykla. Parduosiu pi
giai ir gretai, nes važiuoju į Lietuvą. 
Savirtinkas ant vietos.

3200 So. Lime St.

DIDELIS BARGENAS ant lotų 
Marųuette Parko. Lotas 30x125. 
Kaina $1,200, parduosiu už $900. Ant
ras biznio kam-pas 75x125, kaina 
4,500. Parduosiu už $3,800. Visas 
įtaisymas, tik reikia namą pasista
tyti ir gyventi.

J. AUGAITIS, 
808 W. 33 Place.

PARDAVIMUI 2 aukščio per 
pusę medžio ir muro namas. Ga
radžius dėl vienos mašinos arti 
bulvaro. Visikas gerame padėji
me. Kreipkitės į savininką: 637 
W. 54th Place

KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
groseunes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį namą iš
mokėję, galiu lamstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučernės, 

grosernės, automobilius mainau ant 
namų. Dar kas ieškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius bargenus 

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

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

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

DIDELI BARGENAI
Mūrinis naujas namas 9 

f lėtai po 6 kambarius, garu 
apšildomas, vėliausios ma
dos įtaisymai ant didelio bul
varo ir netoli parkų, renda 
$8000 metams, kaina $42000. 
Pamatyk šitų didelį barge- 
ną. Klausk Frank Dobro- 
wolski.

Naujas mūrinis namas 5 
ir 6 kambariai vėliausios 
mados įtaisymai, $9000.

Naujas mūrinis namas 5 ir 
6 kambariai, garadžius 2 ka
rams įtalpos, k^įna $8300. 
Pamatyk šituos didelius bar
benus, klausk \ 
FRANK DOBROVOLSKĮ 

4454 So. Western Avė.

PARDAVIMUI namas 3 fletų po 6 
kambarius ir garadžius. 
namas 
pigiai, 
ką.

Geriausias 
ant Union Avė. Parsiduoda 

Kreipkitės pas savinin-

3347 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
mūrinis namas, su vėliausios mados 
įtaisymais, po 6 kambarius. Beis- 
mentas, maudynės, elektra, namas 
ant Bridgeporto 5 metai tik kaip 
statytas. Kaina tik $13,300.00.

A. VISBARAS,
3210 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO 2 farmos 
viena 120 akrų kita 40 akrų. 
Atsišaukite pas - savininkų

DANIEL TOPERCER 
5921 So. Troy St. Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų 
frame namas, 5-6 , kambarių 
flatai, toiletai vidui, skiepas, 
attic ir garadžius <lel 2 karų.

1929 W. Huron St., 1 floor

PAiRiDAVIMUI namas, ga
sas, elektra, vanos ir toiletai 
viduje Savininkas 1 fl. front.

3018 W. 39 St.

PARSIDUODA lotas 50x125 ir 2 
mūriniai namai, 2 augštų kiekvienas, 
1940 — 1944 W. 35th, netoli “ ‘ 
$ft. Puiki bizniui vieta.

Savininkas
T. B. WILLIAM 
1944 W. 35th St. 

Tel. Lafayette 0134

Robey

DIDŽIAUSIS bargenas, parsiduoda 
namas bizniavas, su groserne ir deli- 
katesen krautuve. Biznis išdirbtas 
per 20 metų, graži vieta, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant automobi- 

’liaus, loto, namo, iš priežasties turiu 
kuGgreičiausiai apelisti miestą, 6632 
So. May St. Tel. Englewood 8951.

ANT BRIDGEPORTO, 4 gyvenimu i ~
mūrinis namas, po 4 kambarius augš- NORINTIEMS gera bizmavą na
tas beismentas. Parduosiu už $8000. j mą, pamatyk sekančius namus, 3990 
Antras mūrinis namas 2 pagyvenimų ° nnmns.
po 6 kambarius ir lotai prie šalies.
Parduosiu už $7,300. Namai randasi 
geriausioj vietoj ant Bridgeporto. At
sišaukit tuojaus, 4922 S. Ashland Av. 
Klauskit Leon Jarusz.

BARGENAI.
Mūrinis namas 3 gyvenimų, po 6 

kamb. ir rezidencijos 8 kamb. ant to 
paties loto. Namas randasi ant South 
Side. Parduosiu už $13,000; Rendos 
$140 į mėnesį.

Keturių gyvenimų mūrinis namas 
po 4 ir 5 kambarius. Karštu vandeniu 
šildomas, randasi South Sidėj, geriau
sioj apielinkėje, netoli eleveitorio ir 
karų linijų. Parduosiu už $17,500; 
rendos $245 į mėnesį. Atsišaukit, 

4922 So. Ashland Avė.,
Klauskit L. Jarusz.

Archer Avė. 2 augštų muro namas, 
krautuvė ir 6 kambariai.

Antras namas *4200 So. Maplewood 
Avė., 2 augštų 3 pagyvenimų ir krau
tuvė. Tie namai tinka dėl visokio 
biznio. Galima nupirkti su mažu 
įmokėjimu.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St., 

Phone Yards 6894

PARDAVIMUI puiki 8 kambarių 
frame rezidencija. Geriausia apielin- 
kc Englewoode. šviesus kambariai, 
furnace ir karštu vandeniu šildomi. 
Didelis lotas.’ Gera transportacija. 
$8500, išmokėjimais.

6UTTERWORTH,
426 W. 63rd St., Englewood 6145

2 fintų 2-2 kambarių, beiz- 
mentas, geroj padėti, netoli ka
rų linijos. Visi įrengimai ir ap- 
mokėti. Kaina $4,500, $1,000 pi 
nigais. Klius kaip renda.

2 fialų, mūrinis, 5-6 kamba
rių, moderniškas, garu šildo
mas. Visi įrengimai ir užmo
kėti. Kaina $12,500, — $5,000 
įmokėti, o kitus ant morgičių. 
Puikus bargenai.'

J. N. ZEWRRT and CO.

4400 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA medinis na
mas su bizniu (grosernė ir bu
černė) . Parduosiu pigiai, 
turiu greit parduoti.

4017 S. Artesian Avė.

nes

PARDAVIMUI 2 augštų fra
me ant cementinių blades. Yra 
elektra, Vana, porčius, 1-6-5 
kamb. gerame stovyje. Kaina 
$4,000. Išmokėjimais. Standard 
Realty 736 W. 35-th St.

DIDELIS BARGENAS!

RIEBI neišdirbta žemė Illi
nois valstijoj. Komų juostoj, 40 
akrų ar daugiau. Labai žemos 
kainos.

. WM. SEVERNS,
38 So. Dearborn St.

PAJIEŠKAU žmogaus kas norėtų 
pirkti lotą per pusę ant Tautiškų ka
pų. Atsišaukite per laišką.

MIKAS GUMAUSKAS, 
2129 Carver St., 

Chicago, III.

PARSIDUODA namas, arba jeigu 
kuris norėtų galim ir išrandavoti. Tin
ka dėl saliuno arba dėl bile kokio biz
nio. Apielinkė apgyventa vokiečių, 
švedų ir airių. Galima matyti savi
ninką bile valandą subatoj, g nedėlioj 
iki 10 vai. ryto. -i

5744 So. Union Avė.

TURIU už garbę pranešti 'lie
tuviams, kad turiu labai puikų 
namą ant pardavimo. Marinis 
namas 5 pagyvenimai po 4 kam
barius, elektra, vanos, pečium 
apšildomas, labai puikioje vieto
je ant 14 gatvės, vienas blokas 
nuo Crowford gatrekarių linijos 
ir 2 blokai nuo 12 gatvekarių. 
Namas 6 metų senumo, turi pui
kią išveizdą. Rendos neša $160 
į mėnesį galima daugiau gauti, 
ba šįmetą visur kelia remias. 
1-mas morgičius $7000, kaina 
$15,500. Galite vieni pažiūrėti, 
o jeigu patiks tai ateikite pas sa
vininką. Namas randasi po num. 
3917 W. 14th St., savininkas 
3700 Douglas Bld. skiepe, J. 
Gužauskis. ‘

PARDAVIMUI cottage, 5 
kambarių, vana, ^cementiniu 
pamatu, medžio trimingai, ele
ktra, gera transportacija, par
duosiu pigiai 2726 W. 39 PI.

BARGENAS.
Parsiduoda 4 fialų muro na

mas su augštu beizmentu už 
$6,000 ant išmokėjimo arba 
ant išmainymo. Kreipkitės:

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 kamb. na
mas, furnace apšildomas, elek
tra vanos, 1 blokas nuo Wes- 
tern Av. karų. Bargenas, $6150 
išmokėjimais. 550 S. Clare- 
mont Avė., Republic 1320

Pardavimui ar išmainymui ant 
namo. Garadžius yra statytas 
ant 2 kampo didelių lotų ir da
ro didelį biznį. Norėdami pirkti 
ar mainyti ant namo kreipkitės 
pas:

JOSEPII YUSHKEWITZ,
4034 Archer Avė., 

Chicago, TU.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 3 aukštų po 6 kambarius. 
Namas gražioj vietoj ant Bridge- 
porto. Yra elektra, maudynės ii’ 
garadžius. Kaina $9,000.00. Jo- 
seph Koszis, 548 W. 32nd St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas ir du lotai, kaina $3,500. 
Trijų kambarių namas, ir du lo
tai, kaina $2,500. Taipgi tušti 
lotai ant lengvo išmokėjimo. At
sišaukite: 5124 Archer Avė.

PARSIDUODA plytų namelis, 6 
kambarių rakandai, ir didelis trims 
automobiliams garadžius. Tinkama 
bile kokiam bizniui. Savininkas par
duoda ir todėl gausite pigiau.

Atsišaukite:
3815 Lowe Avenue

PARDAVIMUI 2 aukščio per 
pusę medžio ir niuro namas. 
Garadžius dėl vienos mašinos 
arti bulvaro. Viskas gerame pa
dėjime. Kreipkitės į savininką: 
637 W. 54th Place. Kaina $5500.

MOKYKLOS

SU NEPAPRASTU pigumu priver
sta parduoti j trumpą laiką geriausią 
ūkę iš priežasties ligos, arba išmainy
ti bile į kokį namą, ant kurio nebūtų 
skolos. Aš nertoriu pelno, nors mo
kėjau $12,000, 11 metų tam' atgal, o 
dabar kiek pats pirkėjas nuspręs. 
Broliai lietuviai gaila yra kad papul
tų j svetimtaučių rankas, nes vieta 
tikrai pinigų daranti. Platesnių ži
nių reikalaukit arba atvažiuokit pasi
žiūrėti. Atvažiavę klauskit (Patant 
Farm), nes toj apielinkėje mabe va
dina patant farmeriu, už tai kad ina- 
no įrengimai nepaprastai stebėtini 
yra. Automobiliu važiuodami iš Cm- 
cagos imkit kelią M 11> visas cimen- 
tuotas iki pat majjo farmos. \ 

A. LUPAS
Rout 2, Covert, Mich.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis, namas, 5-6 kambariai garadžius 
2 automobiliams, karštu vandeniu ap
šildomas. Rendos $120. Parduosiu 
už $10,800. Gražus namas ir labai 
graži vieta ant Pauline ir 56 St. At
sišaukit.

4922 So. Ashland Avė.
Klausk J. N. Mashken

MEDINIS bizniavas namas ir 
didelė barnė ant 3 ir pusės lo
tų, didelis štoras, lietuvių ap
gyvento} vietoj.

3643 W. 55th Place

VALENTINES DRESSMĄKING 
COLLEGE,

2407 Wost Madisoni Street 
Tel. Seeley 1643

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

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in-

ara Patek, pirmininki.

DIDELI BARGENAI!
Pardavimui 2 augštų muro namas 

po 4 ir 5 puikius kambarius; viskas 
pagal naujos mados; namas randasi 
pusę bloko nuo McKinley parkų; kai
na $7,500. Pusę turėdamas gali pirk
ti.

Pardavimui beveik naujas 2 augštų 
muro namas, 2 flatai po 6 kamba
rius; karštu vandeniu šildomas, yra 
2\boileriai; kaina $10,000; vertas $12,.- 
000. Atsišaukite pas

JOSEPII YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Avė., prie California Avė.

PARDAVIMUI. Bargenas, 4 aug
štų muro namas, dėl 7 šeimynų, land- 
rė, vanos, elektra gasas lengvais iš
mokėjimais pagal sutartį. savinin
kas padalys morgičius be kaštų. 
Kreipkitės pas savininką.

7£2 W. 18th St., 3 fl. rear

PARDAVIMUI 5 kambarių .frame 
bungalow. Yra sunparloras, elektra, 
porčiai, Vz akro daržas ir pieva. 
Vištininkas ir garadžius ir kiti budin- 
kai. Cemento šalygatvis. Kaina 
$5500, išmokėjimais. Savininkas.

6146 So. Kenneth Avė.

IŠMOKITE 
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 $15
Šoferio laisnis garantuojamas 

NELSON SCHOOL OF MOTORING, 
2825-27 5th Av., SthAv. garadžius, 

netoli California ir Madlson

FARMOS
Senai įsteigta korporacija padalino 

9258 akrų geros farmų žemės Mc- 
Kenzie Pavieto ir pasiūlo pardavimui 
mokiomis puikiomis sąlygomis, taip 
kad kiekvienas norės pirkti. Kompa
nija sutinka atiduoti pirkėjui kiekvie
ną 20 arų farmos, išdirbtos žemės, ir 
dar pastatys 3 kambarių namą už 
$450.00, išmokėjimais. Kiekviena 
farma susidės iš 20, 40 arba 60 akrų 
žemės, taip kaip kas norės. Kompa
nija sutinka išdirbti farmą ant pusės 
ir garantuoja pirkėjui 12% metinių 
nuošimčių nuo tvj farmų, užmokėdama 
jinigais kas mėnesį. Nepraleiskite 
šios progos. Ateikit arba rašykite.

J. L. WELLS,
22 W. Monroe St., Chicago, III.

BIZNIERIAMS DIDELĖ PROGA!
Pardavimui naujas bizniavas muro 

namas su trejiais Storais Brighton 
Parke ant Archer Avė., labai gero 
biznio vieta; kaina $25,000; pusę tu
rėdamas gali pirkti; neša 12%.

Pardavimui naujas bizniavas muro 
namas; štoras apačioj ir 6 kambarių 
flatas viršui; namas yra Brighton 
Parke ant Archer Avė. Kaina $15,500, 
apie $4,000 turėdamas gali pirkti. 
Kreipkitės pas

BRIGHTON REALTY CO., 
4034 Archer Avė., Chicago, III.

JEI JUS jieŠkote namo pigia kai
na, kuris atneš jums rendą, štai yra 
bargenas. Tik $2500 už 3 augštų 
frame namą, iš fronto krautuvė ir 2 
po 4 kambarius flatai. Elektra, ga
sas. Taipgi cottage iš užpakalio, 

1627 So. Morgan St., 
netoli 18 gatvės

PARDAVIMUI 2 flatų frame na
mas 5 ir 6 kambarių, Berwyn. lotas 
30x125. Bargenas. Kaina $4800.00. In- 
mokčti tik $800.00.

3014 So. Winfield Avė. 
Matykite savininką.

Room 802, 10 N. Clark St.

KAM REIKALINGA FARMA
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

miesto prapertės. 60 akrų žemės, 45 
dirbamos, 15 ganyklos su mišku, vi
sos naujos triobos, taipgi ir kiti įtai
symai katrie prie žemės dirbimo rei
kalingi. 3 arkliai, 10 karvių, 16 kiau
lių, 60 vištų, 7 antys. Randas 23 
mylios nuo Chicagos. Kreipkitės 
ypatiškai arba per laišką.
J. SM. ARCHER ROAD EAST FARM 

Box 2 Lement, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda muro namas, 4 pagy

venimo, po 4 kambarius, namas ran
dasi geram stovyje. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, bučernės, arba kitokio ge
ro biznio, reikale kreipkitės pas

PRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

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

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

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

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St<
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

PARDUOSIU ar mainysiu 2 dide- 
ius mūrinius namus ant mažesnių na
rini ar biznių, lotų ai’ gerų farmų. 
Kreipkitės viršuj saliuno.

A. Z A BEI A,
2844 W. 38th St., Chicago, III

FARMOS IR NAMAI
Turim labai gražių farmų mainyti 

ant namų, kurie manot mainyti na
mus ant farmos arba pigiai pirkti už 
cash. Greičiausiai kreipkitės pas mu
mis, nes pritaikinsim -iums farmą pi
giai ir gerai, netoli Chicagos miesto, 
arba

FARMOS FARMOS
Extra geri bargenai. 40 akrų, su 

Midinkais, gyvuliais, padargais ir ja
vais. Gera žemė, prie pat miesto. Kai
na $2,200; įmokėti $1,200.

Kita 40 akrų farma, geri budin
tai, puikus sodnas, žeme molis. Kai
na $1850, įmokėti $850.

Minėtos farmos randasi didžiojoj 
ietuvių kolonijoj, kur yra suvirš 400 
ietuvių apsipirkę farnvas. J. A. že

maitis, R. 1, Box 17. Fountain, Mich.

PARDAVIMUI naujas 2 fla
tų namas, su 5 ir 6 kamba
riais flate. Garu šildoma, ne
toli 63 St. ir Sacramento Avė. 
Atsišaukite: 2444 W. 67th St., 
Jos. Kral, Td. Prospect 1364.

PARDAVIMUI 3-2 augštų mu 
Vinis namas. 3 krautuvės, 6 
flatai. Įplaukų $170 j mėnesį. 
Randasi 1828-30-32 Canalport 
Avė. Kaina $10,71)0. Phone 
Humboldt 3273.

kitose valstijose.
C. P. SUROMSKIS 

3346 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių mainyti ir par

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

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

PARDAVIMUI 2 aukštų 4 pa
gyvenimų mūrinis namas. Na
mas visas gerai įrengtas. Kaina 
tik $6,600.000. Rendos neša 
$725 į metus. Kreipkitės j savi
ninką.

942 W. 33rd St.
PARSIDUODA mūrinis namas 

West Pullmane; labai maža kaina; 
vėliausios mados įtaisymai, garu Šil
doma. Kurio perka West Pullmane 
nuosavybes, visi užpelno didelius nuo
šimčius. Taipgi norėdami čystą ir 
uždarbingą gyvenimą, kreipkitės, S. 
Markūnas, 654 W. 120 St. Telefonas 
Pullman 2856.

LAIMINGAS BUSI NUO PIRMOS 
GEGUŽĖS

Pardavimui kertinis muro namas su 
bizniu, vertas $60,000. Parduosiu už 
$26,000^4mokant $8,000 cash, o liku
sius išmokėti po $1,100 j metus per 
16 metų>v, Ilendos neša $350 į mėne
sį. Geriausia vieta dėl saliuno ir dėl 
rendos! ant S. S. Atsišaukit pas 
Klem. nVidzes.

\UNITY REALTY CO.
750 W. 33 St. arti Halsted

PARDUOSIU mūrinį namą, 2 aug
štų 5 ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomi, vėliausios mados visi įrengi
mai. Rendos neša $120 į mėnesį ar
ba mainysiu ant loto. Taipgi turiu 
pardavimui pirmo morgičio $6000. 
Kas norit pirkt.

Kreipkitės
J. P.

4358 So. California Avė.
2 lubos

PARSIDUODA 4 lotai arba 
mainysiu ant namo arba au
tomobilio. Parduosiu pigiai.! 
Randasi Wcst Pullmane. Alsi- * 
šaukite vakarais arba nedėlioj 
5257 Princeton Avė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kai-, 
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvriting, Pirkly- 
bos Teisių, lėliškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalog-ijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’’, 
visokio išdirbimo automobilius, hals
ams ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W. Madison St.

DIDELIS bargenas plytų na
mas štoras ir 3 pagyvenimai, 
vienatinis visam bloke, geras 
kiekvienam bazniui; štoras da
bar tuščias. 1707 S. Morgan St. 
netoli 18-th tS.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

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


