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Poincare pasilieka
Vokietija nusigandus

Ruhr streikas plečiasi
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Priešinasi įvedimui 8 vai. dar
bo dienos liejiklose

Lietuvos Seimo sąstatas
Klerikalai turi 40 atstovų; ko

munistai nė vieno, žydų, len
kų ir vokiečių skaičius padi
dėjo. Pirmą kartą Seiman 
pateko ir rusai.

WASH1NGTON, D. C. gegu
žės 23, (L. I. B.). — Naujai iš
rinkto I^ietuvo« (Seimo galuti
nas sąstatas yra toks:

Ūkininkų Sąjungos — 14,
Krikščionių Demokratų — 

14,
Darbo Federacijos — 12,
Valstiečių Liaudininkų — 

16,
Socialdemokratų — 8,
Žydų — 5,
Lenkų — 5,
Vokiečių — 2,
Rusų — 2.

Francijos premieras Poin
care rezignacija atsiėmė

Jo rezignacijos nepriėmė prezi
dentas MiUerUnd.

PARYŽIUS, geg. 25. — Visas 
atstovų butas, išėmus kairiuo
sius, surengė premjerui Poincare 
ovacijas, kad jis įėjo į atstovų 
butą tęsti vakarykščią interpe
liaciją Ruhr okupacijos klausi
mu.

Kritikavimas premiero Poin
care politikos Ruhr distrikte vis 
dar tęsiasi, šiandie jį aštriai 
kritikavo radikalų vadovas Ed- 
ouard Herriot, kuris pareiškė, 
kad Francijos valdžios padaryto
ji klaida okupuojant Ruhr kraš
tą prilygsta laike karo papildy
toms vokiečių piktadarybėms. 
Jfs sakė, kad Poincare turėjo ii-

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMĖ”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtikai ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.
Ypač kad šie metai yra narnų 
pirkimo metais.

giau tęsti derybas su Anglijos 
valdžia, pirm negu pradėjus sa- 
vystovį veikimą. ,

Kalbinėtas pašauktas susi
rinkt šiandie vak., pirm prez. 
Millerond išvažiavimo 10 dienų, 
pasitarti kokios procedūros lai
kytis linkui Marcei Cachin ir 
kitų komunistų, kuriuos kaltina
ma pastatyme pavojun respub
likos saugumą. Valdžia buvo 
sumaniusi prašalinti juos iš par
lamento. Senatas buvo pakvie
stas juos teisti. Senatas tė
čio us nuo to atsisakė ir pre
mieras Poincare buvo prie vers
tas paduoti savo rezignaciją. 
Tečiaus kaltinimai prieš komu
nistus pasilieka ir dąbar kabine
tas tarsis ar bylą perkelti į teis
mą, ar visą reikalą visai panai
kinti. 1

Rezignaciją Poincare ir jo ka
binetas padavė vakar, bet jų re
zignacijos prezidentas Millerand 
nepriėmė ir tada Poincare savo 
rezignaciją atsiėmė. Preziden
tas Millerand yra sugabus viską 
savotiškai “išaiškinti”. Todėl 
jis ir dabar išaiškino, kad sena
tas, kada atsisakė teisti komu
nistus, buvo ne senatas, bet 
kaipo teisminė įstaiga ir todėl jo 
nuosprendžio negalima skaityti 
kaipo išreiškimą nepasitenkini
mo abelna valdžios politika.

Streikas Ruhr distrikte 
plečiasi

Prie angliakasių streiko dedasi 
ir kitos pramonės.

ESSENIAS, geg 25. — Ko
munistų pradėtas streikas 
Ruhr distrikte nuolatos .plečia
si ir dabar šalę angliakasių, 
streikuoja ir tūkstančiai gele
žies ir plieno darbininkų. Pa
skiausia prie streiko prisidėjo 
20,000 darbininkų iš geležies 
liejiklų Remscheide, arti Eber- 
feld, kada jų reikalavimas pa
kelti algą 50 nuoš. liko atmes
tas.

Apskaitoma, kad Gelsenkir- 
chen distrikte streikuoja 50,- 
000 angliakasių.

Komunistų kontrolės komi
sija vis dar laiko Gtelsenkir- 
chen policijos stotį, kurią ji 
užėmė vakar.

Derybos eina tarp miestų 
mayorų ir franeuzų okupaci
jos valdžios apie įsteigimą 
darbininkų policijos.

Berlinas nusigandęs.
BERLINAS, geg. 25. — Ber- 

liną labai nugąsdino žinios, 
kad darbas visose Ruhr dist- 
rikto kasyklose apsistojo ir 
kad darbininkai visame dist
rikte paskelbė generalinį strei
ką, išreiškimui užuojautos 
Dortmundo streikieriams. Te
čiaus paskui pasirodė, kad tai 
yra netiesa ir kad judėjimas 
už generalinį streiką apima 
vien Gelsenkirchen apskritį.

Darbininkai norį dirbti
12 valandą

Taip tvirtina geležies fabrikan
tų komitetas, teisdamas ilgas 
darbo valandas liejiklose.

NEW YORK, geg. 25. — Ge
ležies ir plieno instituto komi
tetas, kuris “tyrinėjo” kaip .ga
lima butų panaikinti 12 va- 
laindų darbo dieną Įfflieno ir 
geležies industrijoje, dabar iš
davė savo raportą. Tą raportą 
išdavė plieno trusto galva 
Elbert H. Gary, kuris tą komi
tetą buvo paskyręs Jr kuris 
tam komitetui pirmininkavo. 

Raportas buvo paskelbtas po 
pietavimo su prezidentu Har- 
dingu, su kuriuo tas dalykas 
buvęs plačiai svarstomas.

Pats Gary yra didelis prie
šininkas sutrumpinimo darbo 
valandų, tad ir jo komiteto ra
portas, žinoma, irgi turi prie
šintis valandų sutrumpini
mui.

Svarbiausias- komiteto argu
mentas už ilgas darbo valan
das yra tame, kad darbo va
landų sutrumpinimui buk 
priešinasi patys darbininkai, 
nes jie dirbdami ilgesnes va
landas daugiau uždirba. Ir vi
są agitaciją už darbo valandų 
sutrumpinimą esanti vedama 
be darbininkų pritarimo.

Komitetas tvirtina, kad il
gos darbo valandos nė kiek ne-- 
kenkia darbininkų sveikatai, 
negi kenkia darbininkams pro
tiniai ar moraliniai. Darbinin
kai plieno ir geležies liejiklo
se nedirbą sunkiai, nepavargs
tu ir ilgų darbo valandų ne
jaučią.

Komitetas nujausdamas, kad 
patys darbininkai gali užgin
čyti tokiam komiteto tvirtini
mui, jog jie nenorį darbo va
landų sutrumpinsimo, gabaus 
stveriasi ir ekonominių argu
mentų. Esą liejiklose darbas 
turi tęstis nepaliaujamai visas 
24 valandas, todėl darbininkai 
turi dirbti arba du šiftu po 12 
valandų (dabar jie dirba po 11 
vai. dienomis ir po 13 vai. 
naktimis, savaitinėmis pakai
tomis), arba tris šiftus po 8 
valandas. Dabar esanti reika
linga kuodlidžfaiįsia |ir kuopi- 
giausia produkcija, o įvedus 8 
vai. darbo dieną, produkcijos 
kaina pakiltų 15 nuoš., o no
rint palaikyti tą pačią produk
cijos kiekybę, reikėtų plieno 
ir geležies industrijai pasisam
dyti dar 60,000 darbininkų.* O 
pasisamdyti naujų darbininkų 
nesą galimybės, nes ir šiaip 
prie dabartinės 12 vai. darbo 
dienos darbininkų trūksta ir 
nėra iš kur jų gauti.^

Delei viso to komitetas ir ne
rekomenduoja plieno ir gele
žies industrijai bandyti trum
pinti darbo valandas ir įvesti 
8 vai. darbo dieną. Tai galima 
busią padaryti tik tada, kada 
pasidarys darbininkų perviršis 
ir jei bus galima pakelti gele
žies ir plieno kainą, — jei tą 
pakėlimą kainos užgirs kiti 
fabrikantai ir farineriai.

4 ŽMONAS ŽUVO SNIEGUI 
NUGRIUVUS.

DENiVER, Colo., geg. 22. — 
Dideliame sniego nugriuvime 
ant Corona kalno, 11,000 pėdų 
augštumoj, kuris užgavo Den- 
ver & Salt Lake geležinkelio 
tunelį, žuvo keturi darbinin
kai, kurie prie to tunelio dir
bo. Kiti du žmonės sužeisti.

Voketija nusigandusi 
komunistu

Girdėjusi, kad jie einą ant 
Esseno. Praį> Francijos leis
ti pasiųsti vokiečių policiją 
į Ruhr distriktą.

LONDONAS, geg. 25. — Iš 
Berlino pranešama, kad Vo
kietijos valdžią yra labai su
sirūpinusi žiniomis, Jog gink
luotos komunistų bandos eina 
ant Esseno.- Valdžia tuojaus 
atsikreipė prie Francijos, pra
šydama pastarosios leisti pa
siųsti vokiečių policiją iš oku
puotųjų k rašau į Esseną ir 
Gelsekirchen, kurį komunistai 
laiko užėmę. '

Plėšia Esseno sankrovas
ESSENAS, geg. 25. — Ko

munistų bandos šiandie užpuo
lė ir išplėšė Čia sandelius ir 
taipjau užpuolė turgavietę. Di
džiuma sankrovų mieste užsi
darė.

Komunistai tikisi laimėti
Mano užvaldyti Bochum ir Dort- 

mundą, Ruhr distrikte,

GELSENKIRCHEN, geg. 25. 
— Per pastarąsias 24 valandas 
šis miestas yra po komunistų 
kontrole ir viskas yra ramu. 
Patroliai su raudonais raikščiais 
saugo visas * gatves ir įėjimus į 
miestą ir nėra žymių, kad atsi
naujins antradienio ir trečiadie
nio plėšimai. t

Savanorių policija, kuri palai
ko tvarką, yra apsiginklavusi 
tik lazdomis ir kitokių ginklų 
nematyt. Darbininkai visur 
dirba, bet mieste vistiek viešpa
tauja netikrumas ir niekas ne
žino kas bus ryto. Naktį gat
ves patruliuoja komunistų 
“hundertschaften (šimtinės).

Manoma, kad šiandie ar ryto 
komunistai užvaldys Bochumą 
ir Dortmundą.

Francuzai nieko neveikia ir 
nebando maišytis nė vienoj, nė 
kitoj pusėj.

4 moterys sudegė
MOUNTAIN LAKE PARK, 

Md., geg. 25. — Trys dukterys 
žuvo liepsnose gelbėdamos sa
vo seną motiną. Mary O’Con- 
nor, 94 m. atvyko su dukteri
mis čia vakacijas praleisti. 
Stubelėj degantys lapai užde
gė prisirinkusį gasą. Dukterys 
buvo toliau ir jos atbėgo kai 
stubelė visa buvo liepsnų ap
semta. Nepalisydąmos sauguu 
mo jos visos puolė į ugnį, kad 
išgelbėjus motiną. Jos daugiau 
nebegrįžo. Kada gelbėtojai iš
ėmė lavonus, kamine rasta pa
slėpta aukso už $2,000.

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 25 dieną, užsienio pi

ro ne martaus kaįp už 2SA00 dolerių 
buvo įkaitoma Amerikai

Anglijos 1 sv. sterlingų..... . $4.68
Austrijos 100 kronų______ _
Belgijos 100 markių ........... $5.69
Danijos 100 markių................ $18,60
Finų 100 markių ...... . ..........  $2.78
Francijos 100 frankų :........... $6.60 
Italijos 100 lirų ...........   $4.86
Lietuvos 100 Litų _________   $10.00
Lenkų 100 markių .......... . .......■ %c
Norvegijos 100 kronų......... . $16.09
Olandų 100 guldSnų ........... $39.18
šveicarų 100 markių ........... $18.05
Švedijos 100 kronų_______ $26.68
Vokietijos 100 markių___ ___ _

Graikijos ultimatumas tal
kininkams ir Turkijai

Pasitraukia iš konferencijos. 
Gal sekmadieny pradės karą.

e

LAUiSANNE, geg. 25. — 
Graikijos delegatas Venizelos 
tuščiai pranešė vakar talkinin
kų delegatams artimųjų rytų 
taiko® konferencijoje, kad 
Graikija pasitraukia iš konfe
rencijos ir pasilieka laisvę 
kaip jai tinka veikti nuo šeš
tadienio vidurnakčio, jei iki to 
laiko nebus duota satisfakci
jos.

Laisvę veikimo graikai sup
ranta armiją, kuri pradės puo
limą ant Trakijos ir Konstan
tinopolio.

Graikija reikalauja, kad 
Turkijos reikalavimas iš Grai
kijos kontribucijos už nuterio- 
jimą didelių plotų žemės Ana
tolijoj butų visiškai panaikin
tas ir kad tai butų įrašyta į 
sutartį pirm negu vėl bus tę
siama konferencija.

NUTEISĖ ADVOKATĄ 
KALfiJIMAN.

ST. JOSEPH, Mich., geg. 25. 
— Teisėjas Dingeman iš Det
roito, kuris -tyrinėja Dovydo 
Namų “izraelitų” koloniją, 
šiandie nuteisė 30 dienų kalė- 
jiman advokatą Walter M. 
Nelson iš Detroito, už panieki- 

‘nimą teismo, kadangi Nelson 
atsisakė pasakyti ku^’ yra dvi 
jo klijentės, kurios iiatraukė 
teisman “karaliuj” Purnejll už 
jų išgėdinimą. Teisėjas Din
geman norėjo jas pašaukti liu
dyti, kad patyrus ar tai neat
sitiko mažiau kaip prieš 6 me
tus laiko, kad galima butų ap
kaltinti įPurnell. Sakoma taip
jau, kad Nelson dabar liudijo 
kitaip, negu kad kada jį pa
šaukia pirmiau. Nelson nese
nai vėlė Hanselio bylą prieš 
Dovydo Namus.

Del nesutikimo pirmesnio ir 
paskesnio liudijimo, viena “iz
raelitų” mergaitė Elizabeth 
Stroupe Rawe liko nuteista 15 
dienų kalėjimam

..........—L--------------

BĖGIMAS Ifi LAIVYNO 
DIDĖJA.

WASHINGTON, geg. 24. — 
Mažas, bet nuolatinis didėji
mas jurininkų bėgimo iš karo 
lajvyno (privertė lajivy|no de
partamentą oficialiniai at
kreipti į tai domę laivyno ko- 
manduotojų ir paprašyti, kad 
jie ištirtų padėtį ir paduotų sa
vo sumanymus kaip esančią 
padėtį pagerinti ir sustabdyti 
bėgimus.

LONDONAS, geg. 25. — 
Premieras Baldwin jau užbaigė 
organizavimą kabineto. Veik 
visi ministeriai yra tie patys, 
ką buvo prie Bonar Laiw. Iš 
naujų įėjo tik lordas Robert 
Gecil if Davidson, kurie svar
bių vidfų neužima. Nė Horne, 
nė Chamberlain kabinetan įei
ti nesutiko. Pats Baldwin be 
premiero dar eis ir iždo kanc
lerio apreigas.

KAST ST. LOUIS, III., geg. 
25. — Trys žmonės, kurie iš
plėšė pašto vagoną Marion, III., 
geg. 14 d. ir paėmė $21,000, 
tapo nuteisti 25 metams kalėj i- 
man kiekvienas. Jie prie kal
tės prisipažino. Valdžia atga
vo $19,000.

Bolševikai sušaudė 15 
žmoniy Gruzijoj

Sako, buk jie darę kontr-revo- 
liucinį suokalbį.

MASKVA, geg. 25. — Pravda 
paduoda žinią iš Tifliso, kad 15 
įmonių, visi jie princai, genero
lai ir didžiūnai, liko sušaudyti 
Gruzijoj, susekus kontr-revoliu- 
cinį suokalbį. Sušaudytųjų var
dai nepaduodami, bet tvirkina
ma, kad jie visi dalyvavę tame 
suokalbyje.

Pravda tvirtiną, kad tas suo
kalbis prasidėjęs pradžioj 1922 
m. ir jame dalyvavę penkios 
partijos; buvę tariamasi pada
ryti visuotiną sukilimą rugsėjo 
mėnesy. Jie turėję susižinojimų 
su buvusiuoju Gruzijos premie- 
ru žordani ir Gruzijos socialistų 
vadovu Cereteli, taipjau kitais 
bolševikų priešininkais užsieny. 
Savo tikslams jie panaudoję ban
ditą čelokajev, kurį bolševikai 
sumušę.

(Del šito tariamo suokalbio 
ir čelokajevo veikimo liko su
šaudyta daug Graži jos socialis
tų, kuriuos 'laikyta įkaitais ka
lėjimuose) .

Automobiliai užmušė 505 žmo
nes Londone.

LONDONAS, geg. 25. — 
Daugiau žmonių užmuša auto
mobiliai Londono gatvėse, negu 
kad užmušama ant visos Angli
jos geležinkelių. Taip pereitais 
metais 'fcfrtomobiliai Londone 
užmušė 505 žmones, omnibūsai 
63, arklių vežimai 59, gatveka- 
riai 35 ir dviračiai 22. Didžiu- 
žiuma nelaimių ištiko ne la
biausia susigrudusiuose distrik- 
tuose, bet miesto pakraščiuose, 
kur ir automobilistai ir žmonės 
nebūna taip atsargus.

' LONDONAS, geg. 25. — Iš 
Copenhageino pranešama, kad 

laike manevrų ties Zeelan ant 
Danijos lengvojo kruizerio 
Gejser sprogo bomba, kuri 
sužeidė 47 jurininkus, dau
giausia oficierius.

Ar Greit Galės Jūsų Giminės 
Atvažiuoti iš Lietuvos

Galima sužinot ar paskubint.
Naujienų ekskursijos Lietuvoii vedėjas turi 

ingaliojimą nup visų laivų kompanijų peržiūrė
ti jų knygas ir rekordus Kaune idant suradus 
priežastis, kodėl taip ilgai neatvažiuoja dauge
lis keleivių iš Lietuvos Amerikon.

Tas gal priskubins atvažiavimą Amerikon 
daugelio žmonių. *

Kas norite sužinoti priežastis kodėl jūsų gi
minės neatvažiuoja, nežiūrint kur pirkta laiva
kortė, galite kreipties j Naujienų Laivakorčių 
Skyrių tame reikale. Paduokite pasažierio var
dą, pavardę, antrašą, laivų kompanijos vardą ir 
laivakortės numerj. Musų atstovas sugrįžęs iš 
Lietuvos praneš priežastis ilgo neatvažiavimo ir 
kaip tą galima pagreitinti.

Jeigu koki klaida galima bus pataisyti ten ant 
vietos, tai tas bus padaryta ir keleivis galės va
žiuoti Amerikon po ypatiška Naujienų ekskur- 
sijos vedėjo priežiūra.

Naujienų ekskursija iš (Jhicagos išvažiuos bir- 
želio-June 20 dieną. Pasiteiravimai apie giminių 
neatvažiavimą ištyrimui Lietuvoje bus priima
mi iki birželio 17 dienos.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Lietuva - Anglija
Lietuvos prekybos laivai plau 

kios tarp Klaipėdos ir lx)n 
dono.

WASHINGTON, D. C., ge
gužės 23, (L. 1. B.). — Gegu
žės 25 <1. pradės nuolatos plau 
kioti tarp Klaipėdos ir Londo
no Lietuvos Garlaivių Bendro
vės laivai. Tos pačios bendro
vės garlaiviai taip pat plau
kioja tėnp Klaipėdos, Rygos ir 
Revelio.

DARBININKĖS ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

CHICAGO. — Užvakar eks- 
pozijoj Bauer & Black vaistų 
dirbtuvėj prie 25 ir Federal gat
vių, viena darbininkė liko užmu
šta, o 7 darbininkai-ės liko sun
kiai sužeisti. Be to gaisrą ge
sinant liko sužeisti trys ugna- 
gesiai.

Kitoj eksplozijoj, Yellow Cdb 
Co. garažiuje prie 22 gatvės, ne
grė darbininkė liko sunkiai su-

Paremta ant rugių paskola 
Berline.
BERLINAS, geg. 25. — Ber

lino miesto taryba nutarė už
traukti 200,000 rugių centne
rių paskolą. Nebos skolinama 
rugiais, bet tik dėl nuolatinio 
markės puolimo paskola bus 
paremta rugių kaina. Žmonės 
mo-kes už' paskolos bonus su
lig rugių kainos; ji taipjau 
bus atmokama sulig kainos, 
kokia tuo laiku bus rugiams. 
Dabar rugiai parsidavinėja po 
85,000 markių už centnerį.

šiandie — veikiausia apsi
niaukę; nedidelė permaina 
•temperatūroje.

Saulė teka 5:21 v., leidžiasi 
8:13 v. Mėnuo leidžiasi 3:10., 
v. r.



HANKAN JEWELRY & GRAPHOPHONE CO. IMG.
2209 W. 22nd St., netoli Leavitt 

PRITAIKOME AKINIUS 
COLUMBIA GRAFONOLAS 
IR VISOKIE REKORDAI

Mes turime visokių deimantų, laikrodėlių ir auskarų.
Mes parduodame deimantus ir žiedus 25% pigiau negu bile kitas kokis . 
laikrodininkas.
Mes importuojame musų deimantus tiesiai iŠ Europos.
Užlaikome visas Columbia mašinas ir rekordus.
E 7603 — Kaipgi gražus, gražus.
E 7868 — Iš Virbaliaus į Kauną.
E 7669 — Laukiniai.
E 7025 — Noriu miego.
E 4716 — Laiškas nuo Barbutės.

Ateikite ir pirkite. Mokėkite kiek jums patinka.

' ■ " ............." "<s

Į Tautiškas Kapinias
Važiuojant sustokit 

(ir su savim pasiimkit)

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Saldainių, Ice Creamo, Cigarų, minkštų 

ir kietų gėrimų.
G. BENOŠIUS, SAVININKAS

Registruotas Aptiekorius
6220 Archer Avė., Chicago, III.

JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ

KONCERTAS
Šį vakarą, Gegužio-May 26, 1923 

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St.

Pradžia 8 vai. vakare.
Po programai šokiai prie geriausios Jaunuolių Orkestros, tęsis 

ligi vėlumo nakties.
Taigi, gerbiamieji atsilankykite, nes tai bus puikiausia progra

mas, kurį išpildys patįs jaunuoliai. Programas susidės iš muzikos, 
dainų, dujėtų, kvartetų, deklemacijų ir taip toliau. Taigi atsilankę 
turėsite labai linksmą vakarą, matydami kaip rrtaži vaikai yra puikiai 
išsilavinę ir tuo priduosite jiems daugiau energijos ir toliau lavintis, 

Kviečia KOMITETAS.

Naujas Svietas Jau Prasidėjo!
MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR 
GYVENANČIU NEBEMIRS!

Žemiau paženklintose vietose:

Nedelioj, Gegužio-May 27 d., 1923
LIUOSYBĖS SVET.

Pradžia 7 vai. vak.
1822 West Wabansia Avenue, Chicago, III.

KALBĖS S. BENECKAS

Pradžia 12-tą vai. p p.
MILDOS SVET.,
3142 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Kalbės S. BENECKAS

Pradžia 2 p. p.
A. BANDŪROS SV.

5008 Baring Avė., 
East Chicago, Ind.

Kalbės A. STEPONAITIS

Pradžia 3 v. p p.
MAŽEIKOS SVET.

Spring Valley, III.
Kalbės F. ZAVIST
Pradžia 5:30 v. v.,

I. O. O. F. SVET.
29 10 Avė. ir Washington 
gatvė, Michigan City, Ind. 
Kalbės A. STEPONAITIS

Įžanga liupsa. Nėra kolektos.
Rengia ir kviečio T. B. S. S.

Basto Telefonas 
Arinitage 3219DR. H. A. BROAD 

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

r'

Kas Dedasi
Lietuvoj

Švietimo Darbas.

Šiauliai. — Lietuvos Moky
tojų Profesines Sąjungos Šiau
lių Skyriaus Valdyba, kad 
sparčiau /sui|in|kus irdikalingą 
sumą lesų kultūrinių įstaigų 
namams statyti, nupirko rei
kalaujantį kinematografą. Da
bar šis kinematografas pradė
jo veikti Šiauliuose, “Varpo” 
salėje, kasdien nuo 4 vai. iki 
8 vai. vakaro, eina gana įdo
mios pamokinančios filmos, 
kurias rodant mokytojai skai
to paskaitas. Pirmon eilėn ei
na žiūrėti ir klausyti Šiaulių 
prad. mokyklų mokiniai, vė
liau pradeda rinktis suaugę. t

Toliau manoma iš Vokietijos 
nupirkti filmų iš agronomijos 
bei statybos srities. Pabaigus 
Šiauliuose rodyti, važiuos į ap
skritį, per kaimus, miestelius 
ir mokyklas, kame rodydami 
skaitys paskaitas. (L. Ž.)

Kaunas
Kad sutaupius malkas, kalė

jimų apšildymas busiąs pakeis
tas durpėmis. Jau gauta prie 
visų (Lietuvos kalėjimų- (16 
vietų) durpynai. Neužilgo tuo
se durpynuose prasidės dar
bai.

Teisingumo M-ja susirūpinu
si kuogreičiausiai įsteigti pa
taisos auklėjimo bei drausmės 
įstaigą nepilnamečiams nusi
žengėliams. Tam reikalui iš 
Žemės U. ir V. T. M-jos gauta 
Šiaulių apskrityje Butniunų 
dvaro trobesiai ir 43 ha. že
mės.

Kadangi Kauno kalėjime yra 
keletas džiovininkų — nusi
žengėlių, kurie Jokiu budu ne
gali būt laisvai gyfyųni, tai 
atatinkamos įstaigos mano pa
daryti ant Kauno kalėjimo sto
go didžiulę verandą, kur gale-

UŽDEKIT sietelius 
ANT FRONTINIŲ 

PORČIŲ

NAUJIENOS, UEW0, m 
!■’. “'*7 tų ligoniai išėję kaitintis prieš 

saulę. Tam reikalui jau ruo
šiamas t projektas ir tariami 
su L. Atsf. Komisariatu, 
galima butų greičiau pradėti 
tą darbą.

Nesenai pabėgusiųjų iš Kau
no kalėjimo kalinių septyni 
jau sugauti. Jų tarpe sugauti 
ir žymesnieji pabėgimo inicia
toriai. Sugauti jie įvairiose 
Lietuvos vietose. Kiti — netoli 
demarkacijos linijos. Pabėgu
sieji visi buvo pavojingi kri
minalistai — galvažudžiai.

A OJAS METINIS PIKNIKAS
Rengiamas Draugystės

Tėv. Myl. Liet, ir Šv. Augustino
Nedėlioję, Gegužio-May 27 d., 1923 m.

A. BLINSTRUPIO DARŽE,
Justice Parke, Willow Springs, III.

Bus labai skanių gėrimų ir valgių. Taipgi įvairių pasilinksminimų 
jauniems ir .seniems. Pąvasario oras, ypač gegužio mėnesyje labai malo
nus! Kas norėtų tyrame ore gėrėtis bei praleisti linksmai laiką, tas turi 
būtinai atvažiuoti į šį Pikniką. Pradžia 10:00 vai. prieš piet. Visus širdin
gai kviečia. • RENGIMO KOMITETAS’.

šeštadienis, Geg. 26, 1923

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 1 
PAS MUS. TAS JUMS BUS M

ANT NAUDOS. Į

S. L. FA8I0NAS CO.

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

iMAJESTIf*
iniTHEATneV

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 gauni pilną pinigų vertą.”

Net lr kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartud panau-

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
palvos oda dus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorij?.

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

dojus

809 W. 35111 $1., Chicasti
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PARr 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

■jį/ ' ' ' '' 1 Į 1 1 ' ....... ■■^"•'7^

EXTRA! ROŽINIS DIDELIS BALIUS EXTRAl
Rengiamas Parapijos po vardu Motinos Dievo šidlavos Lietuviu

Tautos Kataliku

Sukatoje, Gegužės-May 26 dieną, 1923 m.
Parapijos svetainėj, 3501 So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vah^vąkare

Taigi, gerbiama visuomene: esate kviečiami kuoskaitlingiausia atsilankyti į šį taip gražų Gegužinį Balių, 
nes prie gražios muzikos galėsite smagiai laiką pralei sti. Bu/ prakalbos ir juokai.

Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS.
;...... ' ■ ' ' " ■—

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 1111-13

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v, kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir katvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
•———— ......——- ■/

JOHN KUCHINSKAS

Kuomet jus uždėsite šiuos ekonomiš
kus sietelius, padarytus taip, kad tin
ka visiems porčiams, jus turėsite ap
saugojimą nuo musių ir uodų.
Dadėkite lauko kambarį prie savo 
namų ir naudokitės tyru oru šią va
sarą. Užbaikite nesmagumus ir iš- 
kaščius sykj ant visados.
Mes paduosime aprokavimą bile kada. 
Ar jums reikia tik vienų sietelių ar ir 
durų, ar prirengimų visam jūsų na
mui, ar porčių — ar bile ko iš medžio 
materijolo — mes galime užganė
dinti jūsų reikalavimus.
Mes esame išdirbėjai ir galime sutau
pyti jums pinigų. Nelaukite kol 
kainos pakils. Pasimatykit su mu
mis šiandien.

Douglas Products Co., 
2510-16 Archer Avė. „ 

netoli Halsted
Visi telefonai Victory 6545

—.................................
Mes mokam gerai nupirk

ti ir gerai parduoti.

The Fashion Gloak Shop
Visuomet tų daro.

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

sisakyman.
3401 So. Halsted St.

Ten, kur moka pigiai 
nupirkti.

Iškilmingas Lietuvių 
Tautiškų Kapinių 

llas A pvaikšč lojimas
Seredoje, Gegužės-May 30 (Oecoration Day), 1923

Ant kapinių programas prasidės lOtą vai. ryto. Programas susi
dės iš geriausių Čhicagos spėkų.

Po prografnui piknikas kapinių naudai A. Blinstrupo darže, Justice Park.
Taigi gerbiamieji Čhicagos ir apielinkės lietuviai visi kviečiami atsilankyti, nes tai vienintelė įstaiga, 

kurion kiekvieno yra pareiga atsilankyti ir aplankyti savo brolius, seseris arba tėvus ir vaikus. Taigi visi, 
kad nepalikti nei vieno

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS 
BIRŽELIO 1O D. 
VISI PRADEKIT 
SKUBIAI RENGTIS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Ckicaro 
Tel. Yardš 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3208 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabasb Avė. 

TaL: Pullman 6377.
T-Į—* — l~ ~L ~ — T~ L ~L ’L»< r ~ I

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATU4G 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted 
Telephone Havmarket 1018
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6% | Metus Be Jokio
Pavojaus

Lietuvos Atstovybės 
pranešimas

Kam belaikyti savo pinigus išsklaidytus keliose vietose be jokio 
arba tik ant trečio nuošimčio, kuomet sutraukus juos i vieną vietą 
gali gauti 6% į metus padėdamas juos ant musų augštos rųšies 
Pirmų Morgičių, kurie duoda geriausią apsaugą žmogui.

Todėl patartina sutraukti visus savo pinigus j vieną vietą ir pasi
dėti juos ant 6% (nuošimčio) peikant musų augštos rųšies Pirmus 
Morgičius ar bonus.

Platesnias informacijas veltui suteiksime.

ŽenklasSausumo
Pinigai padėti į Metropolitan State Banką yra dvigubai apsau

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

Taipgi siunčiame pinigus Lietuvon ir j kitas šalis greičiausiu 
budu už labai žemas'kainas; parduodame laivakortes; skoliname pi
nigus; padarome daviemastis; parduodame namus, lotus, farmas, etc.

Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

2201 W. 22nd H ST
CHICAGO.

Dvi žolės auga dabar kur augo pirma viena

Atstovybon kartais kreipiasi 
asmenys, pasiskųsdami, kad 
jų siųstieji |L|ietuvon pašto 
siuntiniai nėra pasiekę adre- 
santų ir prašo tuos atsitikimus 
ištirti.

Astovybė yra tuo prikalu 
susinešusi su Lietuvos Pašto 
Valdyba, kuri prašo paskelbti 
žemiau išdėstytą žuvusių siun
tinių paieškojimo tvarką.

Kadangi pašto siuntiniams iš 
Amerikos Lietuvon tenka per
eiti didelę kelionę, todėl kad 
ištyrus kur siuntinys yra žuvęs 
ir kad suradus to ždvimo kal
tininką, reikia sekti visą siun
tinio kelionę, pradedant nuo 

latidavinio puštan. Tokį sekimų 
I daro sutartinai Lietuvos ir

Amerikos pašto Valdybos.
Todėl, kaip tik gausite žinių, 

kad jūsų siųstas Lietuvon siun-> 
tinys nėra pasiekęs to asmens, 
kurio adresą ant siuntinio bu
vote uždėję, tuojau kreipkitės 
ne kur kitur, bet į tą pačią paš
to įstaigą, kuriai buvote pada
vę savo siuntinį siųsti.

i Kartu su tuo paduokie tai 
pašto įstaigai:

1) Pareiškimą (jie gaunami
Ipašte), kad siuntinys adresantoĮ 
nebuvo gautas,

2) Tame pareiškime reikia 
įrašyti siuntin/io numerį, kada 
jis buvo įduotas persiuntimui' 
(metai, mėnuo ir diena), ir 
kam jisai buvo siųstas( koks; 
ant jo buvo uždėtas adresas).

Tokį pareiškimą Amerikos 
paštas pasiųs pakeliui siunti-, 
nio * sekimo ir tuomet tik bus 
galima susekti kur siuntinys 
buvo žuvęs ,arba jei jisai adre
satui atėjo sunaikintas ar iš
plėštas, tai susekti kas to yra 
kaltininkas.* —V. Čarneckis

Lietuvos Atstovas.
Nekurie žmones pasidaro žinomi kaipo daržininkai, todėl, kad jie 
gali padaryti medį. Pavyzdžiui galima gauti nuo vieno medžio 
dvejus vaisius. Kiti, todėl, kad daržovės išduoda labai didelius 
vaisius. Jie padaro kad, “dvi žolės auga d.tbar kur augo pirma 
viena”.

Jūsų vienas doleris gali uždirbti du, jei jus padėsite j j atsakan
čiai. Jūsų bankinėj knygutėj, laikykit tiek pinigų tik būti
niems savo reikalams. Daugumas jūsų pinigų privalo būti in
vestuoti j 6% morgičius. Jūsų vienas doleris tada uždirbs du. 
Atneškite savo bankinę knygelę čionai ir leiskite išaiškinti jums 

• kaip jus galite turėti daugiau nuošimčių ant jūsų pinigų be rizi- * 
kavinio savo kapitalo.

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

TAS YRA CLEARING HOUSE BANKAS
The Chicago Llcaring House nereikalauja perstatymo ar 

paaiškinimo Chicagos gyventojams, — jus žinote kas tai 
yra ir ką ji yra padariusi.

Jus žinote, kad būti nariu, tai praktiškai reiškia garan
tiją saugumo, — ir stiprumą.

The Stock Yards Savings Bank yra Cearing House Ban
kas, ji tiki, kad depozitorių pinigai turi būti apsaugoti iš 
visokio atžvilgio.

Bet ji tiki dar daugiau negu tas — ji tiki, kad patarna
vimas turi būti labai geras ir turi veikti sutartinai su ap
sauga ir stiprumu, jei bankas nori tikrai patarnauti pub
likai.

Saugumas, Stiprumas ir Patarnavimas yra musų motto, 
— daleiskite jums patvirtinti tai.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street

AR KARALIAI NAU- 
[ DINGI?

Europa šiandien yra dide
lis kūnas Respublihį, kurios 
susijungia su karalystėmis 
šiaurėje ir pietuose. Didy
sis karas sunaikino Vokieti
jos, Rusijos ir Austrijos ka
ralius. Ten karaliai dau
giau neviešpatauja, tik, keli 
jų dar viešpatauja: Didžio
joj Britanijoj, Švedijoj, Den- 
mark, Spanijoj, Belgijoj ir 
t.t. Ir jie pasilaikys ant sa
vo tronų taip ilgai kaip jie 
supras, kad jie turi naudin
gai tarnauti savo žmoniems. 
Tokie karaliai gal būt nau
dingi, bet jie nėra butini 
Žmonės gali valdyties ir be 
jų. Trinerio kartusis'Vy
nas yra būtinas, todėl, kad 
labai daug žmonių negali ap
sieiti be o. Jie rašo iš visų 
dalių šalies. Mr. JohnVese- 
ly, Morden, Manitoba, Cana- 
da, rašo balandžio 21 d.: 
“Trinerio Kartusis Vynas 
yra labai gera gyduolė. Nie
ko nėra geresnio žmoniems 
nuo kentėjimų skilvio nes
magumų. Aš teipgi kentė
jau nuo anemijos, ir nuo pat 
pirmo sykio kaip tik pradė
jau vartoti Trinerio Kartų
jį Vyną, aš jaučiu daug gė
riau”. Pabandyk jį, jūsų 
aptiekorius ar pardavinėto
jas gyduolių turi savo stake 
dėl jūsų. Teipgi klauskite jo 
apie kitas puikias gyduoles 
ir prirengimus Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, IR.

JŪSŲ

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, 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 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

—------ ---------------------- -

Chicago, Ulinois.

Tel. Armitage 4881
‘ Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
'Piorijos gydymas spedalumas 

1562 Mitwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

Pranešimas Visiems
Lietuviams

Nuoširdus jums,

Juozapas J. Grisius.

Apart visotino patarnavimo ir absoliutiško apsaugojimo šiuo di- 
džiausiu valstybiniu banku pietinėje miesto dalyje, (South Side) mes 
jumis užkviečiame pasinaudoti tą asmenišką patarnavimą tų klerkų 
kalbančių jūsų prigimta kalba. Del to mes jaučiame kad jus, labiau 
negu kiti, norėtumėt šiame banke padėti savo sutaupytus pinigus.

Tautinis jausmas visuomet yra stiprus, nežiūrint kur jis gyven
tų. Tas jausmas ypatingai reiškiasi tarp Lietuvių, gyvenančių Chi- 
cagoje. Nors visi jus esate ištikimi ir lojalus šiai šaliai, tačiau savo 
jausmais labai susirišę su gimtine šalimi ir sau draugus renkate savo 
tautos. Tas yra visai naturališka.

Jeigu norite informacijų dėl investinimo savo pinigų, jeigu nori
te siųsti pinigų į Lietuvą; arba, jeigu norite patarimų visuose reika
luose, neabejokite -atsilankyti pas mus ir pasitarti. O mes užtikrina
me kad busite užganėdinti musų patarnavimu.

Telefonai i

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

Dr. Herzman kraustosi iš senoe 

vietos 8313 So. Halsted St,, j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^-DR. HERZMAN^l
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinoma* per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ILgaJk 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

, Dienomis: Canal 
3110 arba 0875
Jaktj Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

i , ■■■ ... , .„J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

J. J. Grišius, Taupymo Skyrius
J. J. Sedemka, Taupymo Skyrius
A. Macikas, Taupymo Skyrius
J. Mickiewicz
A. Bai'kus
Lucia Anučauskaitė, Pinigų

Siuntimo Skyrius

Peoples Sb&nls Bank 
47th Street ir Ashland Avenue

“Ant kampo”

PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
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Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos} nuo 9 įki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 ild 7:80 vakare, ir

r

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
’ 1824 Wabansia Avė.

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

Garsinkitės Naujienose

Vykinant? tą, ypatingas kiekvieno mėgimas yra vesti savo biznio 
reikalus ir kalbėti tėvų kalba, šis bankas turi tą žymę, kad teikia spe
ciali Lietuviams patarnavimą. Nuo 1904 metų Peoples bankas visa
dos stengiasi patarnauti Lietuviams depozitoriams ir kostumeriams 
geriausiu, kaip galima, budu. Ir šiandie* po 18 metų augimo, šis ban
kas turi penkis Lietuvius klerkus, kurie gatavi kuogražiausia jums

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257
y

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Tel Boulevard *7880
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

*
Telephone Yards 5932

DR. M. STUPN1CKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris 

8261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10—12 A. M.

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

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 ; 
3259 So. Halsted St. icago, 111.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.

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

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

Mrs.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards UIS
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreiy 
kitės, , o rasite 
pagclbą.

Tek, Pultum 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
TeL: Ynrds 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po ptot 
7—8 vak. Nedėtomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage

Tel. Blvd. 8138
M.' Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tiŠką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3118 South 
Halsted St.

■ii i ■■■■—n
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OpteavtrM

Tol. ŠOU UvirJ S4ST
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NAUJIENOS
Tbe Litkuniu Daily Niwi 

eubUabad Daily axcapt Ehuaday by

•dftor P. Grigaiti!

South Haiateu crtroec 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8501

Subscription Ratui 
18.00 per year in Canada. 
$7 90 per year outaide of Chicago. 
18.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered as Second Clasa Mattel 
tfarch lTth. 1914, at the Post Office 

Chicago, III., endar the act of 
March 2nd< 1879.

Naujienos eina kasdien. liakiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
(11. — Telefonai i Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui 

Metama ______ _____
Pusei metų_________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam  
Vitam mėnesiui__ __ ~

Chicagoje per neiktojuaj 
Viena kopija —, - t, 
Savaitei --------- , , -

Minėsiu! —.......... .............
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltu:
Metama-------  . f. t r . . $7.00
Puse! metų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuoaei 
(Atpiginta) x

Metams --------    $8.00
Pusei metų ---------    4.00
Trims mėnesiams __________ 4MM)

Pinigus reikia siųsti paštų Monen
Orderiu, kartu su užsakymu. J

$8.00
4.00
2.00

. 1.50
.75

18c 
75c

kalizmo įtakos gali tiktai so
cialdemokratai. Tai bus ne
lengvas darbas. Bet dabar, 
kuomet komunistai Lietuvo
je subankrutijo, to darbo jie 
jau nebegalės sėkmingai tru
kdyti.

Klerikalų laimėjimas dve
jeto vietų Seime yra ne bai
sus daiktas. Atėjus Klaipė
dos atstovams į Seimą, jie 
vėl, kaip ir pereitame Seime, 
neturės daugumos ir jiems 
teks eiti į kompromisus su 
kitoms partijoms. Be to, kle
rikalams pasisekė tiktai ačių 
susiblokavimui su Pažangos 
organizacijomis ir su len
kais. Tai reiškia, kad kleri
kalų partija, kai^o tokia, ne
įgijo daugiaus pasekėjų žmo
nėse.

Šie rinkimai iš viso nepri
dėjo naujų liaurų valdančia
jai Lietuvos partijai. Begė
diškais savo oponentų šmei
žimais, bažnyčios pavartoji
mu politinei agitacijai ir 
biauriomis represijomis 
prieš opozicines partijas — 
ji tik dar labiaus sutepė sa
vo vardą.

m,

KAIP LIETUVA PRIĖMĖ 
SAVO VEIKĖJUS.

Šeštadienis, Geg. 26, 1923

“Galutiniai” rinųi- 
mų rezultatai. )

Lietuvos Informacijų B 
ras praneša “galutiną” n 
jojo Lietuvos Seimo sąstatą. 
Jis esąs toks: Ūkininkų Są
jungos 14 atstovų, Krikščio
nių Demokratų 14, Darbo 
Federacijos 12, Valstiečių 
Liaudininkų 16, Socialdemo
kratų 8, Žydų 5, Lenkų 5, 
Vokiečių 2, Rusų 2.

Palyginant su pirmesnė
mis žiniomis, šis pranešimas 
skiriasi tiktai tuo, kad so
cialdemokratams jisai duo
da 8 atstovus vietoje 9.

Apie klerikalinio bloko di
dumą buvo paduodama dvi 
skaitlinės: 40 ir 39. “Galuti
nas” pranešimas sako, kad 
jisai susideda iš 40 atstovų.

Apie liaudininkus irgi bu
vo pranešama dvejopai: 15 
ir 16. L. I. B. dabar pripažį
sta jiems 16 vietų Seime.

Paskiausias pranešimas 
patvirtina žinias apie stam
bų tautinių mažumų laimėji
mą ir apie visišką komunis
tų pralaimėjimą.

Pereitame Seime žydai su 
lenkais turėjo viso 5 vietas, 
o šiame Seime turės dvigu
bai daugiau — 10. Į Seimą, 
be to, pateko, 2 vokiečiu ir 2 
rusu. Pastarųjų Lietuvos 
Seime iki šiol visai nebuvo.

Kai dėl komunistų, tai jie 
prakišo visas savo 5 vietas, 
kurias jie buvo gavę prieš
paskutiniuose rinkimuose 
“darbininkų kuopų” sąra
šais. Šitas faktas parodo, 
kad komunistinis judėjimas 
Lietuvoje prilipo liepto galą, 
žmonių minios nuo jų nusi-

iu-

Dabar komunistai gali pa
sigėrėt savo “darbo” vai
siais. Jie suskaldė klasiniai 
sąmoningųjų Lietuvos dar
bininkų judėjimą, vesdami 
šlykščią, demagoginę kovą 
prieš socialdemokratus. Ir 
ko jie atsiekė? Nu-gi tiktai 
to, kad, susilpninę socialde
mokratus, jie padėjo įsiga- 
lėt klerikalinei Darbo Fede
racijai, o patys amžinai su
smuko !

Ištraukti Lietuvos darbi- vaidai tarpe pačių socialistų, 
ninku judėjimą iš po kleri- Ekonominiai atsilikusiąjų

Socialistinis Dar
bininkų Interna
cionalas.

Tarptautinis socialistų ju
dėjimas vėl susivienijo, įsi
kūrus Hamburgo kongrese 
naujam Socialistiniam Dar
bininkų Internacionalui.

Nežiūrint to fakto, kad 
komunistai nėra priimti į šį 
Internacionalą, jisai yra ne
palyginamai galingesnis, ne
gu pirmiaus gyvavusios tarp 
tautinės darbininkų organi
zacijos.

Socialistinio Internaciona
lo istorija prasideda nuo vi
durio pereitojo šimtmečio. 
1847 metais buvo įsteigta 
tarptautinė “Komunistų Są
junga”, kuri davė darbinin
kų klasei pirmą mokslu pa
remtą judėjimo programą 
garsiame “Komunistų Mani
feste”, kurį parašė K. Mark
sas ir F. Engelsas. Tai bu
vo tarptautinė socializmo 
propagandos organizacija, 
kuriai priklausė tiktai sau- 
jalė žmonių. Už trejeto ar 
ketverto metų ji pakriko, 
kuomet po 1848 revoliucijų 
Europoje ėmė įsigalėti reak
cija.

1864 metais įsteigta Lon
done “Internacionale Dar
bininkų Asociacija”, kurios 
priešakyje taip pat atsistojo 
K. Marksas. Ji susidėjo iš 
įvairių darbininkų organi
zacijų atstovų — apšvietos 
draugijų, susišelpimo ir po
litikos organizacijų ir profe
sinių sąjungų. Jos svar
biausias praktikos uždavi
nys buvo organizuoti darbi
ninkus ekonominei kovai, 
remti darbininkų streikus ir 
populiarizuoti darbininkų 
masėse profesinių sąjungų 
(unijų) idėją. Sukilimas 
Paryžiuje 1871 m., po fran- 
cuzų-prusų karo, pastatė In
ternacionalo darbuotojus 
Francijoje prieš uždavinį 
proletarinės valdžios tvėri
mo, kadangi sukilėliai įstei
gė “Komuną”, revoliucinę 
valdžią Frąncijos sostinėje. 
Paryžiaus Komunai žlugus, 
ne tiktai Francijoje, bet ir 
visoje Europoje prasidėjo 
žiauri reakcija, socialistų 
persekiojimas ir smarkus

šalių socialistai, vedami ru
so Bakunino, nukrypo į anar 
chizmą ir buvo, pašalinti iš 
Internacionalės Darbininkų 
Asociacijos. Už kiek laiko 
Internacionalo veikimas pa
siliovė.

1889 metais Paryžiuje vėl 
buvo atgaivintas Internacio
nalas, ir jis jau pasivadino 
Antruoju Internacionalu. Ji
sai susidarė iš atstovų dar
bininkų partijų, kurios tuo 
laiku jau buvo susiorganiza
vusios beveik visose stam- 
besniosiose šąlyse. Šitam 
Internacionalui pradžioje 
vadovavo F. Engelsas. Ant
rajam Internacionalui vei
kiant, darbininkų partijos 
vis labiaus ir labiaus dėjo į 
savo programų pamatą tarp 
tautinio socializmo princi
pus ir kartu vis labiaus au
go jų narių skaičius ir jų 
įtaka atskirose valstybėse. 
Anarchizmas, kuris suskal
dė Internacionalę Darbo 
Asociaciją, dabar visai nete
ko pasekėjų politikoje; tik
tai kai kurių šalių darbinin
kų unijose jo idėjos dar ne
buvo išnykusios. Prieš di
dįjį karą Antrajam Interna
cionalui priklausančios dar
bininkų partijos jau turėjo 
nemažai atstovų Europos 
parlamentuose ir apie 10 mi- 
lionų balsuotojų. Bet karas 
suparaližįayo Internaciona
lo veikiipą, o kilęs iš karo 
suirutės bolševizmas, pana
šiai kaip kitąsyk Bakunino 
vadovaujamas judėjimas, 
suskaldė jį . Šalę Antrojo 
Internacionalo atsirado 
“trečiasis”, bolševikiškas 
Internacionalas; paskui nuo 
Antrojo Internacionalo at
skilo dar revoliucinių socia
listinių partijų susivieniji
mas arba Viennos Sąjunga.

Dabar, po aštuonių metų 
pakrikimo, socialistinis In
ternacionalas ir vėl gyvuoja. 
Jisai susideda iš 30 šalių so
cialistinių partijų, kurių 
stambiausios yra Britanijos 
Darbo Partija ir Vokietijos 
Jungtinė Socialdemokratų 
Partija. Jiedvi dvi šiandie 
turi daugiaus narių ir dau
giaus balsuotojų, negu pir
ma turėjo visas Antrasis In
ternacionalas. Be to, ištiso
je eilėje šalių socialistinės 
partijos dabar jau turi di
džiausią skaičių atstovų 
parlamentuose ir yra tiktai 
keleto metų klausimas, kada 
jos paims į savo rankas val-

Vakar “Naujienose” buvo ra
šyta apie p-ios Biržiškienės nu
siskundimą Lietuvos visuome
nei. Jos vyrui, Mykolui Biržiš
kai, ir 32 kitiem, ištremtiem iš 
Vilniaus lietuvių veikėjam, Lie
tuva neparodė jokios užuojau
tos. Profesorius Biržiška ne
galėjo net gauti Kaune buto 
gyventi.

Štai ką garsiojo Lietuvos vei
kėjo žmona rašo apie išvytųjų 
iš Vilniaus lietuvių kelionę Kau
nan:

*
“Lig neiitralčs zonos lenkai 

vežė tremtinius traukinyje. 
Toliau kelis verstus reikėjo 
bristi 22 laipsnių šaltyje per 
didžiausius pusnynus, kol su
sisiekta su lietuviais. Buvo 
duota telefonograma į Kauną, 
kad atsiųstų traukinį. Suša
lę, nuvargę, alkani, kiti 'ligo
niai, lenkų iš lovų ištraukti, 
laukė, lyg išganymo, šiltų lie
tuvių vagonų. Deja, atėjo šal
ti tavoriniai vagonai neiššluo- 
ti po stovėjusių ten karvių ar 
kiaulių! Nustebę, nusiminę 
įsilipo visi į tas kūtes ir, kad 
nesušalti mirtinai, ėmė šokti 
(pakaruoklių šokį!), raminda
mi save, kad tai nesusiprati
mas, o Kaune tai jau tikrai 
jais rūpinsis, žinia gi yra duo
ta, viskas tvarkoje. Atvažiuo
ja Kauno stotin naktį. Nieko 
nėra, nesutinka. Prašosi nak
vynėn stotyje. Neįleidžia, nes 
jie be pasų. Vargais negalais 
įsiprašo pernakvoti stotyje 
ant grindų. Pernakvoję ir nie
ko iš valdžios nesulaukę, visi 
išvaikščiojo prieglaudos sau 
ieškodami...”

Jeigu Želigovskio ištremtuo
sius iš Vilniaus Lietuvos veikė
jus Kauno valdžia šitaip “pri
ima”, tai klausimas: ar rupi Lie
tuvos valdžiai kova dėl Vilniaus?

DOVYDAIČIO TVARTAS.

Mykolui Biržiškai, kurį lenkai 
išvarė iš Vilniaus, Lietuvos val
džia davė Kaune gimnazijos ve
dėjo vietą, kurią pirma užėmė 
p. Dovydaitis, stambus klerika
lų partijos šulas ir kitąsyk dvi 
savaiti buvęs ministeriu pirmi
ninku (jo ministeriu kabinetas 
yra žinomas, kaipo “gyvojo ro
žančiaus kabinetas”). Kartu su 
gimnazijos vedėjo vieta Mykolui 
Biržiškai buv6 pažadėta ir p. Do
vydaičio užimamas butas gimna
zijoj. Bet klerikalų šulas atsisa- 
kė jš buto kraustytis, ir štai dėl- 
ko:

NAUJIENŲ EKSKURSIJA

Su naujuoju socialistų In
ternacionalu eina ranka už 
rankos milžiniškas profesi
nių sąjungų (unijų) Interna
cionalas, kuris turi apie 25 
milionus narių. Nors jisai 
yra susiorganizavęs sky
rium nuo politinio interna
cionalo, bet jisai visais svar- 
besniaisiais klausimais ta
riasi su pastaruoju, ir juodu 
abu veikia, aip dvi' šakos 
vieno tarptautinio darbinin
kų judėjimo. Yra, beje, da 
ir trečioji to judėjimo šaka 
— tarptautinis kooperacijų 
susivienijimas. Jo atstovai 
irgi palaiko artimus ryšius 
su socialistiniu Internacio
nalu. į. z

Taigi tarptautinė darbi
ninkų vienybė tapo atąteig- 
ta, ir naujasis Sbcialištinis 
Darbininkų Internaciona
las dar sėkmingiau, negu 
pirmesnieji Internaciona
lai,ves proletariatų kovon už 
socializmo tvarką.

T f. a

COME OUT OFTHE BEATEN PATH

Puikus 3 šmotu Velour kambario 
setas — specialė kaina

3 šmotų labai dideles mie
los, expertų padaryta, gi-^ 
lios sėdynės, springsų, 
konstrukcijos webbing pa
pėdės, liuosos paduškos, U 
didelės vertCs’ vėtotn' iš- 
dirbimo. Geriausias pir
kinys už tą kainą

$139.50 IR $169.50
$8 j mėnesį

Naujienų Ekskursija su 
musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

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

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

išmokė

jimų be* pro

cento

2-colių postai, 2-colių fileriai, panel išmarginimo, angliškai lacąuer, 
satino ir polet užbaigimo labai gražiai atrodo 4^ 1 7
šiame išpardavime ^11 ■wV

' $2 į mėnesį.
,7^..

Ant lengvų

<»

«W4
-14 -

LA SAVOIE Birželio
PARIS ...... Birželio
LAFAYETTE ..................... Berželio 23
FRANCE ............................  Liepos 4

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

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba i kompanijom 
ofisų, 19 State Str., New York, City 
Chicagoa ofisas 183 N. Dearborn St.

Italijoniškas Renaissance”due-tone riešuto medžio valgomojo kamba
rio sėtas. Vėliausisa pristatymas Šių populiarių setų pasiūloma, šia
me išpardavime labai pigia kaina. Visi šmotai yra dideli ir geroje 
proporcijoje, dviejų spalvų užbaigimo, tikro riešuto medžio. Krėslai 
apdengti tikra skūra su atimamomis sėdynėmis.
China, eloset, Valgomojo kambario stalas, Bufetas 16 colių pločio, 
Krėslai su ramsčiais $96.50

MIDDLETON & SONS

Grojikliai Pianai Dabar
Dešimčiai metų garantuojami. 
Gražus mahogany keisai. Tikro 
vario skambus ir stiprus balsai. 
Visas materijoms pilnai garan
tuojamas.

DYKAI — Mahogany benčius, 
uždangalas ir 20 naujausių ro
lių. Lengvais išmokėjimais, be 
nuošimčių, $10 i menesį.

SSB3 *

Populiariška Krautuvė
Laikrodėlių, deimantų žiedų, fonografų ir 

įvairių prekių.

Jeigu rengiesi vesti, tai ateik su savo mylimąją 
mano krautuvėn žiedų pasiskirti arba puikų laikro
dėlį nusipirkti. Taipgi čia gausite gražiausius sta- 
lavus peilius, šaukštus ir tt. Pirkdami pas mane iš 
virš minėtų prekių, sučėdysite 25% arba 25c nuo 
kiekvieno dolerio ir gausite gražias prekes—daiktus.

CUN ARD
Lietuvon per 10 dienu

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant

Milžinų laivų
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southainp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingi} dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite - gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N. Dearbom St.» Chicago, III.

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

“Kiti sako, kad p. Dovydai
čiui buvo pasiūlytas butas, tik 
be tvarto, o jis laiko karvę ir 
be tvarto buto nepriimsiąs.”
Taip dėl Dovydaičio tvarto 

Mykolui Biržiškai ir nepavyko 
gauti pridermą butą,' ir jisai tu
rėjo, metęs viską, apsigyventi 
sodžiuje!

Garsinki ties “Naujienose
. t

5EVERA s

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAH HAPIDS, IOWA

Po num. 1816 So. Halsted St.
naują vietą, nes padidinau savo krautuvę.

MHHMHJi umZlADSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystšs: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, Jr sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzlkališkus Instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, 111.

Visados didelis pasirinkimas fonografų ir savo 
žmonėms parduodu lengvoms mėnesinėms išmo- 
keStim.

Rekordai visokiose kalbose, greitas ir manda
gus patarnavimas. Kviečiu brolius lietuvius prie 
saviškio. '

JUOZ. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

P. S. Katalogą savo krautuvės siunčiu visiems 
dovanai.

Persikėliau i savo namą
So. Halsted St. Užprašau savo draugus, kad ateitų i

Aljlfsepfišlęjs Mosite 
f

Vdrlcįdn]as qlio ųiežli, išberirųai 
ir Miolęfy odines lijęs.

KAINA joc

Kldbsktte pas optfelęontis.

UNITEDAMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiaurias kelias j 

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”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos. 

t Nauji laivai trimi šriu- 
bais ‘'Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 

. 1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
171 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

J.
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Lietuvių Korporacijos 
Rakandų Krautuvė

&E22H
Jurniture. Kuęs. Stovės. Piunos. 

1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Rainis.Hardvvare. 4177-79 Archer Avė.
niab ola placc Qnd General Household Goods corner richmond st.

BARGENAI KASDIENA
Kiekvienas žmogus, kuris turi už dolerį sunkiai dirbti — Rakandų 

krautuvės pagelbės jam, jo sutaupyt, perkant namams reikalingus daik
tus. Iš šimtų bargenų, keletu žemiau talpiname kaipo pavizdžiu, kurie 
yra ypatingai reikalingi pavasario laike.

PARDUODAME Už PINIGUS IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 vai.

GAS1NIAI PEČIAI GIBSONO LEDAUNfiS

Poincarė ir jo didelės 
žiotys. ’ a

Kiekvienas modemiškas namas rei
kalauja gesinio pečiaus Lietuvių 
Rakandų Krautuvėse, rasite desėt- 
kus j vairių madų ir išdirby sčių. 
Parceliuotų, baltai mėlini, pilki- ir 
tt. Čia viena talpiname Sanico pe
čiu, kuris yra visas parceliuotas, 
užtikrintas nuo rūdijimo ir labai 
švariai užlaikanti, pilnos mieros 
ovena. Vertas $95.00 CC4 E H 
nužeminta iki ' ^w"T«wW

Yra geriausis Suvienytose Valsti
jose. Musų krautuvėse rasite de- 
sėtkus skirtingų madų, už žemiau
sias kainas.
Su dvejom durim, $12.50
Su 3 durim, $19.75

Ir aukščiau

Amerikietis Hoover’is sako, 
kad Amerikos Jungtinėms 
Valstijoms turėti sUu $3,000,- 
000,000 (tris bilionus dolerių) 
auksu esą perdaug. Tai esą 
pavojinga Amerikos bizniui. 
Mažiausiai, sako, bent 1 
nas reikėtų eksportuoti 
r opą.

Didžiuliai bankininkai 
ka su tuo.

Bet franeuzų Poincarė yra 
kitokios nuomonės. Jis nori 
būtinai, kad Vokietija užmo
kėtų Francuzijai daugiau kaip 
$3,000,000,000 auksu, o be to 
aukso dar kad vokiečiai atiduo
tų franeuzams 
Ruhro kraštus, 
jiems begales 
inaterijolo.

Bet jei Amerikos bankinin
kai mano, kad $3,000,000,000 
yra perdaug Djėdei Šernui, tai 
tuo labiau perdaug butų fran
euzų gaidukui.

Hoover’is sako, kad tie 
$3,000,000,000 auksu sudaro 
pusę viso pasauly esamojo auk
so. Jeigu taip, tai iš kur Vo
kietija gali imti $7,000,000,000 
—$10,000,000,000, auksu, kad 
užmokėjus santarvininkams, 
ypatingai Francijai?

—(iMihv. Leader).

bilio-
,į Eu-

sutin-

Reino ir Saros 
o taipjau duotų 
darbininkų ir

Su dviem durim per 
šonų ledą įdedama $19.50

HALSTEŪ MUSIC SHOP
1242 So. Halsted Street

Beveik negalėjo 
nieko dirbti

jimų žemiausiomis kainomis, atei- 
Tukstančiai pirmos klesos fono-kite ir persitikrinkite.
grafų yra paskirti mu 
vimui žemesnėmis kain 
fabriko kainos, todėl, k 
rime surinkti pinigų.
FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime 
už
FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime 
už
FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime 
už t
FONOGRAFUS parduodame už cash pinigus ir lengvais išmokėjimais. 
Mes jums garantuojame pilną užganėdinimą. 
Didelis pasirinkimas rusų ir ukrainų. 
Mes taipgi išsiunčiame paštu fonografus ir rekordus apdraustus. Mes 
kalbame jūsų prigimta kalba. Rašykite arba ateikite asmeniškai, 
mums bus malonu su jumis susipažinti. Mes tik gavome naujausias 
armonikas ir koncertinas. Tarpe daugelio kitų mes turime sekamus 
rekordus:

$125, da

$59H

mes no

$150, da-

“$99 CW®

Nuo to laiko, kaip pradėjo 
vartoti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ta mo
teris jaučiasi labai gerai.

Keeseville, N. Y. — “Aš turiu pa
sakyti, kad Lydia E. Pinkham’s Ve

getable Compound 
suteikė man labai 
daug gero. Aš bu
vau labai silpna 
moteriškose ligo
se, beveik negalė
jau nieko dirbti. 
Aš pamačiau jūsų 
apskelbimą laik
raščiuose ir per
skaičiau jį 
vyrui. Jis 
man: 
pabandyk

savo 
sako 

“Tu geriau 
.': /Lydia 

E. Pinkham’s Vegetable Compound, 
aš nusipirkau šešius butelius ir be
vartodama juos aš nustojau savo ne
smagumų. Aš įgaunu spėkų ir da
rausi riebesnė. Mano moteriškos li
gos pranyko ir niekuomet nesijaučiau 
taip gerai, kaip dabar. Skilvio pilės 
yra geriausios kokias aš kuomet nors 
vartojau. Jei jus manote, kad ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims 
kaipo apgarsinimas, jus galite jį pa
naudoti”. — Mrs. Sarah Blaise, Box 
177, Keeseville, N. Y.

Dirbti namų darbą abelnai Ameri
kos moteriai, tai yra nemaža užduo
tis ir daug moterų nustoja savo svei
katos dirbdamos tą darbą. Jei jus, 
kaipo namų šeimininkė, kenčiate nu
garos skaudėjimu, nereguliariškumu, 
greitai nuvargstate ir nervuojatės ar
ba turite kitus kokius nesmagumus, 
kurie paeina nuo silpnumo, bandyki
te Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoud. Leiskite, kad jums jos pa
gelbėtų.

——" " 1 1 ..........
Daktaras Henry M. Hunt
Antras augštas — 189 N. Clark St. 
Turi daugiau kaip 25 metus paty
rimo gydyme Akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų.
Cataract, granulated blakstenus, 
priaugimą nosies, ausų varvėjimą, 
apkurtimą, galvos užimą, katarą, 
skaudamą gerklę, pasididinusius 
tonsilus, praradimo balso, goiterj 
ir visas naujas ir užsisenėjusias li
gas ausų, nosies ir gerklės.
Akiniai pritaikomi per expertus 

Valandos: 10 iki 4 ir 6 iki 8. Ne- 
dėliomis 9 iki 12.

David rutter & co
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii ratai!
kiemu. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Ar.

Tel. Yards 2296.
I ,7^,--- ..................................V#X)
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PUIKI Suv. Vals. Vėliava Duodama DYKAI

NEW CITY PHARM1CY

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis aidu specialistas

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.šešis sykius j metus kiek- 

vienas Amerikos namas 
reikalauja vėliavos

1. Dekoracijų Dienoje
2. Ketvirto Liepos
3. Labor Day
4. Paliaubų Dienoje
5. Linkolno Gimimo Die

noje
6. Washingtono Gimimo

Dienoje

CENTRAL

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Tos vėliavos yra trijų pėdų pločio ir penkių pėdų il
gio — kaip tik tinkama miera dėl namų ar krautu
vių. Jos yra padarytos iš tikro bunting su gražio* 
mis spalvomis. Dryžiai yra stičiuoti ir vėliava yra 
prijungta prie sujungiamos lazdos su bresiniu su
jungimu dėl pakabinimo. Prie kiekvienos vėliavos 
yra duodama sujungiamą bresu lazda ir lango bre- 
ketas. Pritaisius tą Mreketą, vėliavą galima greitai 
pakabinti ir atimti.

Kiekvienas asmuo kuris atidaro naują taupymo ac- 
cauntą su $5.00 depozito ar daugiau šioje bankoje 
pirm gegužės 30 d. gaus tą puikią vėliavą.

Parodykit savo Amerikonizmą gaudami vieną tų vė
liavų ir pakabinkit prie savo namų tautinėse šven
tėse .

Jus norite, kad jūsų pinigai butų stiprioje ir saugio
je bankoje. Dabar yra jpsų proga padėti juos į šį 
saugų banką ir gauti gražią vėliavą DYKAI.

Gaukit jūsų vėliavą šiandien,
I

Jūsų parankumui bankas bus atdaras šiandien visą 
dieną uuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.

Jšis bankas bus uždarytas gegužes 30 d. Dekoracijų 
Dienoje.

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

Clearing House Bankas BANK Bankas kuris padeda jums 
žengti pirmyn

Atidarymas Naujo 
Subdi vižino4

ANT lllth IR SPRINGFIELD AVĖ., ARTI KAZIMIE- 
RINIŲ itAPŲ, ROZENSKI’S ADDITION TO 

MT. GREENWOOD, ILL.

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

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

3327' So. Halsted St., Chicago, III.

ji yra 
prie 

Halsted

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuota- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su nvumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyram®, mie
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON,
X “Numažinta kaina rūbai” 
Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 

Sts. įėjimas 739 W. 14th St.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

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

Reumatizmas Sausgėla

Chicago, III

rwirr»

Tai

Žaizda

Didžiausias išpardavimas lotų, prasidės Gegužio (May) 
30tą dieną, 1923 (Decoration Day).

Lotai yra labai dideli: plotis 60 ilgis 122 pėdos. Da- 
• bar iš pradžių parsiduos labai pigiai ir lengvais išmokė

jimais, tik $50 dabar, o likusius po $5 ar $10 į mėnesį, o 
nepasijusi kaip paliksi savininku nuosavybės — ir sau
giausias investinimas pinigų į žemę tokioje vietoje, kur 
trumpoj ateityj jūsų pinigai kelis kartus pasidaugįs.

Kada gatvekaris bus pravestas pro šalį virš minėtų 
lotų (kurio laukiame netrakus) tada Tamsta neparduo- 
si nei už kelis kartus tiek, kiek dabar moki už šituos lo
tus šitoje apielinkėje.

Lietus ar giedra išpardavimas vistiek prasidės nuo 
10 vai. rytmetyj, virš minėtą Decoration dienoj. Subdi- 
vizija bus papuošta vėliavomis ir savininkas su savo 
pagelbininkais bus ant vietos, Brąnch Ofise, 3-čias na
mas į rytus nuo Bitino, Mt. Greenwood, III.

Del platesnių informacijų kreipkitės prie
M. ROZANSKI

3301 So. Halsted Street

Aidžiausia Lietuviška Krautuve 
Ant Town of Lake 

l

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėliu? bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiemsį kurie išvažiuoja I 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

TeL: Boulevard 7309

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 jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

■ Nesikankykite savęs skaus
ti mals, Reumatizmu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
ti — raumenų sukimu; nes skalb
ti dėjimai naikina kūno 
ti ir dažnai ant patalo p 
ti CAPSICO COMPOU
■ stis lengvai prašalina viršmi-
■ nėtas ligas; mums šiandie dau-
■ gybė žmonių siunčia padėka-
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per 
S pačtą 55c arba dvi už $1.05.

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

Justi n Kulis
3259 St. Hililid St. Chicų., III.

do.
mo-

Negraži

MENTHOIATUM
yra antisepti
kas ir pamažu

padeda
išgydyti
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Eksplozija vaistą dirb
tuvėje.

Užmušta vienas, sužeista 
septyni.

Ketvirtadienį apie 5 vai. vak. 
Bauer and Black vaistų dirb
tuvėj ištiko eksplozija. Užsi
degęs benzolas išsprogdino ka
tilų, iš kurio ėmė verstis ug
nis. P-lė Janet Lasky, 2509 
Indiana, liko ant vietos užmuš
ta. Be to septyni žmonės liko 
ugnies apdeginti. Visi sužeis
tieji nugabenta. į VVesley Me- 
morial ligoninę, kuri randas 
skersai gatvės nuo dirbtuvės.

New Yorko majoras pa
taria miestui kontroliuo 

ti požeminius kelius
Ketvirtadienį New Yorko 

majoras, John F. Hylan atlan
kė Deverj. Chicagos majorui 
jis patarė kuodaugiausia pra
vesti požeminių kelių. Tai esąs 
patogiausias ir greičiausias 
komunikacijos būdas. Elevato
riai nepatogus jau tuo, kad ap
temdo gatves ir daro daug triu
kšmo. Motoriniai busai ir po
žeminiai keliai tai geriausi su
sisiekimo budai.

Bet svarbu dar, pasak p. Hy- 
lano, ir tai, kad požeminiai 
keliai ir busai priklausytų mie
stui. Tik tada bus galima iš
vengti visokių streikų ir kitų 
nesusipratimų.

, North Side
Pavyzdingos vestuvės.

Chicagos profesorius 
gavo Gibbso medalių.
Amerikos Chemikų Draugi

ja paskyrė Willard Gibbso me
dalių Chicagos universiteto 
chemijos departamento deka
nui, prof. Julius Stieglitz. Tas 
medalius jam suteikta už kai 
kuriuos tyrimus organinės che
mijos srityje.

Prof. Stieglitz dirba prie 
Chicagos universiteto nuo 
1892 metų ir yra plačiai žino
mas kaipo vienas žymiausių 
Amerikos mokslininkų.

Lietuvių Rateliuose
Mariutė Rakauskaitė K- 
keliavo Lietuvon lydina jos 

talento garbintojų

Subatoj, gegužės 9 d., apsi
vedė gerai žinomas šioje apie- 
linkėje draugas A. Vilis su pa
nele Ona Uždrevaite.

Kadangi jaunavedžiai laisvų 
pažvalgų, tai ir šliubų ėmė ci
viliškų be jokių ceremonijų.

Vakare apie 9 valandą susi
rinko gražus būrelis giminių ir 
draugų, kad palinkėjus jauna
vedžiam ilgo ir laimingo gyve
nimo. Jaunavedžiai turėjo pri
rengę gerą vakarienę; laike va
karienės buvo ir programėlis. 
Dr. A. Montvidas pasakė gražių 
dėl jaunavedžių prakalbėlę, S. 
Viliutė garžiai padeklamavo, 
kas visiems labai paliko.

Tadgi ir sakau,jog pavyzdin
gos vestuvės, nes retai kur pa
sitaiko taip draugiškai ir links
mai laikų praleisti.

Apie 3 valandų nakties visi 
skirstėsi kas sau, linkėdami jau 
navedžiam visokių laimių.

—Svetys.

LSS. 4-tos kuopos su
sirinkimas.

Amatinių mokyklų 
paroda.

Pirmutinė tos rųšies paroda 
Chicagoje.

Geg. 30 d. Coliseume prasi
dės nacionalinė amatinių mo
kyklų paroda, kuri tęsis iki 
birž. 10 d. Parodos obalsis — 
“daug geresnį darbų”.

Parodoje dalyvaus šimtai 
amatinių mokyklų ir kolegijų. 
Kiekvienas norintis išmkoti mū
riu inkystės, duonkepystės,
spfeustuvninko ir elektrikininko 
amatų, laikrodininkystės ir 
daugel kitų profesijų ir amatų 
galės savo akimis matyti kaip 
tie davikai yra mokinami ir kur 
jų galima mokytis.

Merginoms ir moterims spe
cialiuos siuvimo, valgių gami
nimo, stenografijos, biznio etc. 
mokyklos rodys kaip tie daly
kai yra mokinami.

Bus reprezentuojama Jungti
nių Valstijų Darbo ir Pašto 
departamentai ir rodoma, kaip 
yra prirengiama vyrai pašto 
darbui.

Muzika, šokiai ir kitokie pa
silinksminimai įvyks du kartu 
dienoje. Įžangos bus imama 
25 centai asmeniui.

įPrimename draugams, kad 
rytoj, gegužės 27, 19 vai. ryto 
įvyks )LSS. Ketvirtosios Kuopos 
visų narių susirinkimas “Auš
ros” salėj, 3001 S. Halsted. 
Yra kai kurių svarbių reikalų, 
dėl kurių reikalinga bendras 
visų narių pasitarimas. Drau
gai pasistengsite kiekvienas 
atvykti. Kadangi šventadienio 
popietis kiekvienam malonu 
turėt liuosas, ypač šiltesnėms 
dienoms atėjus, tai' draugai su
sirinkite punktualiŠkai kaip 10 
vai., kad iki 12-tai galėtume 
susirinkimą baigti.

—Kuopos Valdyba.

Gatvekarių darbininkai 
nedarysią jokio kom

promiso.
Nebus streiko pirm 

biržielio 15 d.
Sprendžiant iš darbininkų 

nusistatymo, nėra jokios vil
ties, kad jie priimtų 5 centų 
pakėlimų valandai. Apskritai 
visi darbininkai stoja už tai, 
žad jų reikalu viniai butų išpil
dyti.

Paaiškėjo taipgi, kad dar ne
buvo daroma jokių žingsnių 
streiko skelbimui. Tad, jeigu 
streikas ir bus paskelbtas, jis 
neįvyks ankščiau birželio 15 d.

Stambios permaions po
licijos departametne. - 

Pusę policijos kapitonų busią 
pervesta į naujas vietas.
Policijos viršininkas Collins 

paskelbė, kad sekamų savaitę 
policijos departamente įvyksią 
stambių permainų. Iš 35 kapi
tonų apie pusė jų busią perkel
ta į naujas vietas. O tai dėl to, 
kad su savo distriktų politikie
riais jie yra užmezgę tokių ry
šių, kurių nebepajėgia nutrauk
ti. O tai kliudo tinkamam nau
jų patvarkymų pildymui.

Tokios jau permainos busią 
padaryta leitenantų ir seržantų 
tarpe.

Sudiev, Mariute!
Sudiev, sudiev!
Štai tau-gėlių, štai tau buč

kių!
Tik sugrjšk!
Surgįšk pas Chicagiečius, ku

rie tave išpuoselėjo ir tavo 
skambų balsų pirmieji pamilo 
ir tavo dainomis tapo sužavėti.

Taip lydėjo didelis būrys 
chicagiečių p-lę Mariutę Ra- 
kauskaitę, išvažiuojančlią Lie
tuvon dainuoti ten Lietuvos 
operoje.

Visa Union stotis buvo už
plūdus lietuvišku jaunimu su
sirinkusiu pasakyt sudiev iške
liaujančiai savo numylėtai dai
nininkei.

P-lė M. Rakauskaitė iškelia-
vo Lietuvon kartu su p-le Ona 
Balšaičiutc. Pirm išplaukiant 
į Lietuvą p-lė Rakaskaitė dar 
dainuos New Yorko lietuviams 
savo koncerte, kurį parengė jai 
jos talento garbintojai new- 
yorkiečiai.

Tel. Lafayette 4221
Plnmbing, Heating 

(alpo lietuvis, lietuviams visatine 
patarnauju IraoK^rlaraal*!.M. Yužka, 

1228 W. 88th SL Chleaft DL

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu savo drau

gam ir pažįstamiem, kad ati
darau gražų summer resorts. 
vasarnamį. Užlaikau svarius 
kambarius, duodu gerus pietus 
ir skanių gėrimų dėl svečių. 
Labai graži vieta praleisti va
saros karščiams, prie ežero 
Fox Lake; nuo Union stoties 
Adams ir Canal iki Fox Lake. 
Automobiliais, Waukegan Ro- 
ad, Milwaukee Avė.,

Mįm. J. ZIECK, 
New Neppersink Hotel

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 

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

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

Šventad. 9-12 
1579 Milwaukee Avė., 

Karnp Robey ir North Avė. !

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.
................ t --------------

LIETUVIAI PRAŠOMI ATSILANKYTI Į MUSĮJ
KRAUTUVĘ

Kada turite reikalą atnaujinti savo namą, tai 
yra reikalinga visokios malevos dėl malevojimo ir 
popieros dėl popieravimo sienų.

Mes užlaikome viską kas tik yra reikalinga prie 
namų, visokių įrankių ir daiktų, kurie kiekvienam 
yra reikalingi.

Mes suteikiame mandagų patarnavimą kiekvie
nam. Kainos yra žemesnės negu kitur.

1 Golden and Petkus
, 1841 W. 63rd Street,

CHICAGO, ILL.
......................... ................

NAUJIENOS, Chicago, HL

Phone Yards 1119.

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

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasveiksiu.

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

šeštadienis, Geg. 26, 1923

SVEIKATA, STIPRUMAS IR ENERGIJA SURASTA

JADVIGA PEČIUKIENĖ
6:15 vai. vak. po sunkios ligos 
per 3 savaites persiskyrė su 
šiuo svietu palikdama nuliudime 
vyrą Jurgį ir dvi dukteris Mal
vina ir Agnieška. Paėjo iš tė
vų Mamų, Juosvainių miestelio, 
Kėdainių ap. A. A. buvo 25 
m. amžiaus. Laidotuvės atsi
bus subatoj 9:30 iš namų, 
1713 S. Jefferson St. į tautiškas 
kapines. Meldžiame gimines ir 
pąžįstamus dalyvauti laidotuvė
se.

Pasilieka nuliūdę
Vyras ir dukteris.

ANELĖ MANELIENĖ 
(Vėžaitė)

Persiskyrė su šiuomi pasaulių 
gegužio 24 dienoj, 1923 m. 1:30 
ryte, sulaukus 38 metų amžiaus. 
Paėjo Raguvos vals., Budrionių 
kaimo, Panevėžio apskr. Velio
nė paliko dideliame nuliudime 
vyrą Liudviką Manelį, 2 dukte
ris Francę ir Genovaitę, 3 bro
lius, Leoną, Tofilių ir Mateušą, 
seną motinėlę Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus gegužio 
26 d., 8 vai. ryte iš namų, 3231 
Emerald Avė. į ŠV. Jurgio baž
nyčią, iš tenais į šv. Kazimiero 
kapines. Giminės ir pažįstami 
prašomi maloniai dalyvauti lai
dotuvėse. Lai būna lengva že
melė ilsėtis, tau mano m-ylima 
Anelite. Paliekame didžiausia
me nuliudime

Vyras Liudvikas, dukteris 
ir broliai.

Pranešimas

EXTBA!!!
Mes išdirbame visokios rųšies dėl 

krautuvių rakandus:
Grosernių, Bučemių, Ice Baxe’sius, 

S'aliuno Fixtures.
Lietuvių Kompanija

ARCHER REFRIGERATOR AND 
STORE FIXTUR MFG. CO.

1952 Archer Avė.
Phone Victory 3677

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

Serum 606 Elektra.
AKYS, AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir laboratorija:

CHICAGO, ILL
3101 South Halsted Street,

Valandos nuo 16 iki 8 Nedėliomia nuo 10 iki 1

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; 

z Sveikata atgyja, kaip aušta dangus. 
KODĖL?

1) — RYTAS — j
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir m-an tiek pasise
kė Surasti vaistus, vardu SA- 
LUTĘ^ STOMACH BITTE- 
RIS ir 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERJO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
Dabar Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,

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

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

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 

taip: SALUTES MANUFACTURING CO„
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

NT GALO
Systema sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu, kad prašalinus ligas pa
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai ligai. 
Mes rekomenduojame

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

Su laisniu 17 metų praktikuoto jai.

i

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 

šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą. • x J

JOHN J.vSMETANA
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 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolią 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin] 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitai li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

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

9 iki 12 u. m.

Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus Apsišildy 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Šlakas Yra Pilnas

ui

imttmuu

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.
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Mes taipgi turime visą 
prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 

kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu- 
site užganėdintas, mes šu
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje

M. Levy & Company 
Kampas 22os ir State Street 

Telefonai: Calumet

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško >
Nervingumo
Kraujo
Slapumo

ta
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

lei gu jus turite
nenusiminkite.
ir ii toli suteiksiu geriausi gy-«

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dienlais 10-1 po piet. Panedėlyjt 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE. 1

Vieta kurioj tūkstančiai imonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 

įjigonią atsilankymui.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų

Nerviškų

Atkaklių
I

Privatiškų

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

Yra teikiami dykai pa
tarimai jums

Dr. Whitney
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, III.
Ofiso valandos: 

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

✓
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REIKIA MNlRKįĮ PARDAVIMUIPRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUIPranešimai VYRŲ

Atsišaukite

departamcntinėse krautuvė-

Atsišaukite tuojau
46 St. and CĮakley Avė

ATSIŠAUKITE

STOGDENGYSTĖ

EXTRA

PARDAVIMUI

ATYDOS F. BITAUTAS
3262 So. Morgan St

Atiduosiu Lodge.ASMENŲ JIESKOJIMA1
Mes pasiūlome jums ge

dabartiniame darbe ir jus

118 N. La Šalie St

Room 205

JIESKO DARBO
REIKIADARBININKU

VYRŲ

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

APSIVEDIMUI

namo.

rą progą padaryti extra pi
nigų labai gerame biznyje.

GENERAUO 
SELESMANO

JONĖS and LAUGHLIN 
STEEL CORPORATION

Turiu 
tą biz-

nadarių 
eros Įš
alite š

galėsite pasidaryti daugiau 
naujų pažinčių.

300 N. Wells St.
Main 4061

NUOLATINIS darbas 
įplaukų. mėnesiui. > Tami 
f J ' , .
Busi bosu ir darbininku

. Kreipkitės:'
So. Artesian Avė

2 lubos

PARSIDUODA grosernė: ai 
skrim saldainių krautuvė; Par 
duosiu labai pigiai,

Atsišaukite tppjflus 
3642 Pgrnell Avė.

VYRO Į BARNĘį 
RA1PO SARGO 
NAK,TY. GERA 
MOKESTIS.

PARDAVIMUI — 
NESVAIGINANČIŲ 
GĖRIMŲ PARLORAS. 
PIGIAI. , ,

4914 So. Ashland Avė.

VYRŲ
tilo vėjų, $35 j savaitę, 
grbtuvęf175c į valuti1 

“ - relbininkų, 60c-65c 
fe iki $27.50 i sa- 
55c j vai. Mašini- 

savaitę. Auto- 
0 iki $35 į sa-

DARBiININKŲ 
GERA MOKESTIS 
IR'PROGA 
ATEIČIAI. 
NUOLAT 
DARBAS. , 
DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS 

ATSIŠAUKITE.
JOSLYN MFG. CO.
3700 So. Morgan St

CONTINENTAL CAN 
COMPANY INC.

2221 South Halsted St

PASARGA.
RESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
out atitaisytos į 24 vai.

lietaus Raincoatus, lietuvių 

kit tuojaus ir klauskit informacijų.

Gera proga vyrui ar moterei 

kurie produkuoja. Reikia tik 
patyrusio pardavinėtoj o-jos

PARDAVIMUI Grosernė ir 
šeip visolkių daiktų (krautuvė, 
alumino puodų, bliudų ir viso
kių -daiktų. Pi^iaij, iš priežasties 
nemoku darbo. 1901 W. 22 St.

REIKIA —
boilerių ir trukerių. Ateikite 

pasirengę darban. Gera alga.
FRANCIS HUGHES CO.

' 1405 W. 21-st Street

ko penkias dešimtis keturi centai j 
valandų. Atsišaukite i samdymo de- 
partmentą. Employment Dept., Craiie 
Company, So. Kedzie & 40 St., arba

100 — 21-st Avė 
Melrose Park, III.

REIKIA —
VYRŲ Bėkernės darbui, 
55—-60c į valandą.

GįORDON BAKERY, 
5324 Federal St.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių apgyventoje kolonijoje 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką 
Priežastis pardavimo liga.

4530 So. Paulina St.

Draugystė Sūnų ir 
‘ i 

įrašome visų kitų to 
ijų nerengti tą dieną 
Įašt. V. Kasparinas.

PARSIDUODA SOFT DRINK par- 
lor. Didelė vieta, biznis eina gerai, 
daugiausia apgyventą svetimtaučių. 
Priežastis patirsite ant vietos. Įplau
kos nuo penkių iki šešių dešimčių do
lerių savaitei. Didelis užpakalinis 
kambarys. Gražus ir didelis.

3069 W. Armitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj, maišytų tautų apgyven
ta. Esu praverstas parduoti grei
tai iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
2114 S. Halsted St.,

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Senas ir išdirbtas biznis. 
Kas nupirks tas padarys gerą 
biznj. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. Kreipkitės:

3140 So. Wallace St.

Tas nekliudys jums jūsų

BATŲ TAISYMO 
parsiduoda. Bargain 
geri įtaisymai.

Atsišaukite
7003 So. Halsted

REIKIA darbininkų j dirbtu
vę, trukerįų juc pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACMĘ STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Traoks

' Riverdale, 111.

50 MERGINŲ lengvam dirb
tuvės darbui. Geros valandos, 
gera mokestis^ Atsišaukite La
ke Shore Cold Storage Co. 
536 E. 27-th St. klauskite John 
Laytbn Co.

KAMBARYS DYKAI 
nos 
reikale padėtų nam 
dirba, šeimynoje 3 
kitę nuo 5 iki 9nų yakarais.

10356 Wabash Avė., 
2-rų lubų. 

Roseland, III.

PARSIDUODA KAMPINIS saliu
nas su barais. Gęra biznio vieta, il
gas listas, pigia renda su ruimais, 
apgyventa airių ir vokieČi 
greitai parduoti, nes turiu 
nį.

JOE AINQRIS,
444 W. 29th St.

yenta svelimtau
3 metų. Par

Pittsburgh, Pa. — Pittsburgho Lie
tuvių Kapinių Draugija prašo visų 
Pittsburgho ir apielinkių lietuvių da
lyvauti kapinių šventėj geg. 30 d., 10 
vai. ryto.

Bus paaiškinta apie žemės ir lotų 
pirkimą. Geg. 20 d. buvo susirinkimas, 
kur nutarta, kad pirkusieji lotų vi
sus pinigus sumokėtų iki 1924 m. Jei
gu to nebus padaryta, tai įmokėti pi
nigai bus L. K. Dr-tės nusavinti.,

— Liet. Kap. Dr-ja.

REIKIA —
2 INDŲ PLOVĖJŲ 

IR 2 VEITERKŲ. 
VICTORY RESTAURANT, 

4648 S. Wes>tern Avė.

REIKALINGI AGENTAI.
Visuose miestuose po visą Suvieny

tą Valstiją, pardavinėt gvarantuoja- 
mus nuo I
Įšdirbyįtės. Dabar sezonas. Atsišaū-

AMERICAN EAGLE GARMENT * 
COMPANY,

389 W. Broadway, So. Boston, Mass

Melrose Park.
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat 
miestelio drau 
piknikų. —

RENDAI ruimas vienam vai
kinui. Ruimas švarus, elektra, 
maudynės ir visi parankumai, 
švari vieta ir maža šeimyna. Ge
ra transportacija. Kreipkitės 332 
W. 38th St. Tel. Wentworth 2835

JIEŠKAU darbo už šoferį, 
turiu laisnį, arba mokintis už 
bučerį ar bekerį. Kam reikalin
gas, prašau kreiptis į Naujie
nas, 1739 So.‘ Halsted St.

Box 258

REIKIA DARBININKO
VYRŲ ir MOTERŲ

PARDUOSIU GROŠĘ^NĘ už pir- 
ią teisingą pasiūlymą. • Gera proga

po numenu 
634.x W. 18-th St.

Parsiduoda saliunas,* su 
barais. Biznis senas išdirbtas; 
parduosiu pigiai, nes turiu ap
leisti Chicagą. 4001 W. Ogden 
Avė., Tel. Lawndale 9185 .

dirbtuvė
ir visi

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

PARSIDUODA saldainių 
krautuve, labai pigiai, su ra
kandais ar įe rakandų, ar kas 
norėtų ant namo mainyti. Mel
džiu atsišaukįi

ELETRIBKOS SKALBIMUI 
MAŠINOS 

Visų išdirbysčių.

ELEI
Room 407 

Phonš Randolph 4209

PARDAVIMUI hardware krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadpius dėl 2 maši
nų. Parduosiu aęba mainysiu ant 

Atsišaukite prie savininko. 
4429 So. Fairfield Avė 

Brighton. jParke

. Ant 
rehda 

154
59tr St., kampas 59 St. ir Wentwqrth 
Avenue, Telephone Wentworth 7024 
Christ.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
nė. Parduosiu tuojau, pigiai 
kampo, gera transportacija,

NORĖįlA susipažinti su 
mergina, kuri sutiktų eiti į 
draugišką gyvenimą. Aš esu 
vaikinas 27 m. Atsišaukdamos 
prisiųskite savo paveikslą, kurį 
pareikalavus grąžinsiu. J. W. 
Plaw 4138 Archer A v. Chicago

MERGINŲ LENGVAM 
DIRBTUVĖS 'DARBUI, 
16 METŲ AR 
SENESNIŲ.
NUOLAT DARBAS, 
GERA ALGA.

A. R. BARNES CO.
1104 So. Wabash Avė 

3-eięs lubos.

North Side. — “Bijūnėlio” vaikų tė
vai, kurie manote trokais važiuoti į 
kapines geg. 30 d. (Decoration Day) 
su savo vaikučiais, prašome apie tai 
pranešti geg. 27 d., 11 vai, ryto, Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.

Jaunuolių Orchestros Koncertas 
įvyks subatoje 26 geg., 8 vai vak. Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

RANKOMS SIUVĖJŲ Paty
rusių rankomis guzikų skylu
čių išsiuvinėtojų, finišerkų ir 
rankovių skylių beisterkų prie 
kautų. Taipgi merginų kurios 
gali rankomis siūti arba išmo
kti šio amato. Gera alga moka
ma kol mokinasi.

Hart Schaffner and Marx 
Van Buren and Throop Sts.

512 S. Well$ St.,
4512 W. 22-nd St.
19-th St. and Washtenaw A v 
823 So. Tripp Avė.
£303 W. St. Paul Avė

Detroit, Mich. — Pirmas pavasari
nis draugysčių išvažiavimas rengia 
Ateities Choras ir Lietuvių Progresy- 
vė Dramos Draugija, Nedėlioj gegu
žės 27 d.,

Išvažiavimas įvyks Palmer Parke. 
Todėl, kurie mylite smagiai praleisti 
laiką ir pakvėpuoti tyrų oru, bukite 
tame išvažiavime. Apart to bus pui
kus programas, kuris susidės ir iš dai
nų ir iš lietuviškų žaislų. Kviečia

Komisija.

PALIŠERIŲ ir buferių, prie 
minkšto metalo ir breso, leng- 
va$ it nuolatinis darbas.

RUD. MUELLER MFG. 
COMPANY,

4310 N. California Avė.

Bridgeport. — Susivienijimo Liet. 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, geg. 
29 d., 8 vai. vakare, Mildos svet., 8140 
S. Halsted St.

Visi nariai susirinkite laiku, nes tu
rime išrinkti darbininkų Susivienijimo 
piknikui, kuris įvyks birželio 17 d., 
Justice Parke Blinstfupo darže.

— A. J. Lazauskas, rašt.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj aut kampo 22 ir 
Halsted. Parduosiu iš priežas
ties turiu 2 bizniu. Atsišaukite 

2202 So. Halsted St. '■

Visų kainų, 
mal 
W5E 
d. Wabash Avė.

PARSIDUODA saliunas 
ra vieta a 
čių Listas 
duosiu už teisingą pasiūlymą. 
Priežastis patirsite ant vietos 

3806 Wallaoe St.

NEPRALEISKITE progos 
parsiduoda saliunas. Visai pi
giai. Pardavimų priežastis ne
sutikimas partnerių.

3201 Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė ant 
Halsted arba mainysiu į jnažą 
namuką ar saliuną, automobi
lio. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Chas Valaitis. 3338 
Aukuru Avė. Tel. Yards 1571

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
ne senesnės 25 metų Aš esu vaikinas 
28 metų. Meldžiu atsišaukti su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
veikslą, paveikslus ant pareikalavimo 
grąžvsiu, geistina kad būt iš apieliii- 
kės, tai būt galima ir ypatiškai greitai 
pasimatyt. Tom. Petro, 1789 So. Hal- 
s(ed St., Chicago, III.

REIKIA —
MOTERŲ | lengvam dirbtu 

ves darbui. Atsišaukite.
PULLMAN COUCH CO.
3759 So. Ashland Avė.

REIKIA ženotos poros ant mažos 
ūkės, kad moteris prižiūrėtų stubą ir 
vieną vaiką. Duos ruimus ir dar 
primokės. Vyrui darba įtaisys.

Atsišaukite
Naujienos, 1739 So. Halsted St. 

Box 255.

REIKIA siuvėjo prie koštu 
meriško diarbo. Mokančiam 
darbą, pastovi vieta. •

911 W. 33-rd St.
Phone Boulevard 6836

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., 
Phęne Lawndale 0114.

PARDAVIMUI krautuvė mo 
teriškų' skrybėlių,’ dresių, sku- 
rinių kotų ir visokių mastinių 
čeiliių. Paj’duųsju pigiai.
5131 So. Halsted St. Chicago.

P. Petraitienes išleistuvės. Liet. 
Mot. ^Draugija Apšvieta rengia p-iai 
Petraitienei išleistuves šeštadienį ge
gužės 26 d., 8 vai. vak. Fellovvship 
svetainėj, 881 W. 33 Place Įžanga 
asmeniui 50c. P. Petraitienė yra ga
na pasidarbavusi visuomenės labui.

Kurie norėsite dalyvauti šiose išlei
stuvėse, malonėkite užsisakyti vietą 
ne vėliau kaip pėtnyčios vakare pas 
p-nią Valančauskienę, Phone Boule
vard 3514. Rengimo Komisija.

Jaunosios Birutės Orkestros pamo
kos būna kas antradienį vakare, Fel- 
loship svetainėje, 881 W. 33rd Place 
Pradžia 7 vai. vakare. Komitetas,

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

ar kviečia.

•KAMBARYS rendai de 
vaikinų švarus ir su visais 
toguma

4221

PARDAVIMUI 3 krėslų barbemė. 
Geras biznis per 16 metų. Renda $35, 
5 kambariai gyvenimui iš užpakalio. 
Lysas ilgam laikui. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Ir namų rakandai 
pardavimui. Bargenas. Imsiu karą 
mainais,

2502 W. 38th St.

EXTRA
Pardavimui grosernė ir pieninė, pir

kėjams gera proga, daug pinigų pasi
daryti. Pardavimo priežastis, turiu 
du biznius; taipgi reikalingas b^rten- 
deris.

Atsišaukite į
1518 ,So. 48 ‘ Ct., Cicero, III.

2 fl.

T. M. D. 28 kuopos susirinkimai 
įvyks pirmadienį, gegužės 28 d., M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
lygiai 7:30 vai. vakare

Visi nąriai teiksitės atsilankyti ir 
atsiimti knygas, kurios bus duodama 
seniems ir naujai prisirašiusiems na
riams. — Valdyba.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 2^ d. 
Liepos nieko nerengti. ( * r

Lietuvių tautiškų kapinių apvaikš
čiojimas įvyks gegužės 30 d. (Deco
ration day). Taigi kviečiame visų 
prisirengti. — Komitetas.

PAJIEŠKAU BROLIO Petro čer- 
nauskię. Nežinau kur gyvena čia 
Amerike. Paeina Daugiedų kaimo. 
Reitavos vals. Telšių apskr. Jei 
kas žinot bukite malonus pranešti- 
arba pats broli atsišauki

JUOZAJAS CERNAUSKIS 
3202 Auburn Avė. Chicago, III

REIKALINGtAIS geras fleib^-, 
rįp dirbti ant visados. Taipgi 
parsiduoda barbernia su 3 krė
slais ir niaudine, visokių taptų 
apgyventoj vietoj 1743 Sp. 

Uhion Avį.

TMD. 22ros kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks gėgužės 27, antrą va
landą po pietų, Raymond Institute 
Chapel, 816 W. 81st St.

Nariai būtinai turi ateiti į šį su
sirinkimą, nes yra labai svarbių rei
kalų aptarti, kurių atidėlioti toliaus 
negalima. — Valdyba.

West Side. — Dr. V. Kudirkos Dr- 
įos susirinkimas įvyks šeštadięnyj, ge
gužės 26 d., kai 8 vai. vak., M. Mel
dažio salėj. Visi nariai kviečiami at
silankyti. — Valdyba.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 22 kp. 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 28 d., 8 vai. vak., 
“Naujienų” name, 1739 So. Halsted 
St.

Draugai-gės malonėkite visi punk- 
tuališkai atsilankyti, nes turime svar
bių reikalų aptarti.

— J. Auryla, Organizatorius.

L. S. S. 4-tos Kuopos visų narių su
sirinkimas bus laikomas sekmadienį, 
gegužės 27 dieną, lygiai 10 vai. ry
to, “Aušros” svetainėj, 3001 S. Hal
sted. Draugai, atvykite kiekvienas, 
nes yra svarbus reikalas.

— Valdyba.

PARDAVIMUI groserne, ge
riausioj vietoj. Nėra kompeti- 
cijos, geras lysas, pigi renda. 
Geras cash biznis. Proga ge
ram žmogui. Sav. apleidžia 
miestą. 937 W. 55-th St., ar
ba Garfield Blvd.

PARSIDUODA Barbernė 2 
žedžių. Parduosiu pigiai, nes 
sergu. •

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, gegužės 
26tą, 8 vai. vakaro, L. Juodomskio 
svetainėje, 733 W. 18tos gatvės.

Tarimui yra labai svarbių dalykų 
tat visi draugai nrmlonėkite pribūti 
laiku. — Valdyba.

PARENDAVOJIMUI fialas 
ant 2 fl. su ofisu daktarui ar 
advokatui arba kitam bizniui.

Atsišaukįte
1816 So. Halsted

PARDAVIMUI knygų ir rašybos 
reikmenų krautuvė. Prie to da ran
dasi ir kiti smulkus bizniai. Parduo
siu už 400 dol. Del svarbios priežas
ties esame priversti parduoti labai 
greitai. Del sužinojimo kreipkitės ši
tuo antrašu: 1614 W. 46th Street, 
(prie So. Ashland Avė.)

REIKALINGA gerų ir 
žmonių darymui sutarties. Gj 
lygos, geras atlyginimas. (Į 
darbą atlikti ir savo liuosu lai 
sidarykite extra pinigų.

Kreipkitės ypatiškai: — Juozas K 
Uktveris, 856 First National Bldg. 
nuo 10 ryto iki 12 vai. vakarais 
Bridgepor|o “Naujienų” Skyrių.

3210 So. Halsted St. ‘

Town of Lake — G. I). L. K. Vy 
tauto mėnesinis susirinkimas įvyki 
sekmadienį, gegužčs 27 d., 2rą vai 
po pietų, šv. Kryž. parap. svet.

Visi nariai malonėkite susirinkti 
nes yra daug svarbių reikalų.

— N. K., Rašt.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės arba gyvanašlės, ne 
senesnės 35 metų. Aš esu vaikinais, 
35 metų senumo, neblogai išsižių- 
riu; laisvas tai ir norėčiau, kad 
mergina butų laisva. Daugiau žinių 
suteiksiu per laišką. Atsakymą dųjo 
siu kožnai.

F.rank Dąvis ..
General Delivery, Detroit, Mich.

KAS NORIT pirkti aukso saliuną. 
Nevedusiam vyrui parduosiu pusę, ve
dusiam visą. Už pusę tik kaina 
$550. Prięžastis pardavimo turiu du 
bizniu. •

Klauskit
' K. VALAITIS <
8338 Auburn Avė. r1' 1 ’ -,1

Cicero. — Draug. Liet. Tvirtybe 
laikys mėnesinį susirinkimą ryto 1:30 
vai. po pietų, S. Žvibo svet., 1347 S. 
50th Avenue.

Draugai visi bukite laiku, nes tu
rime svarbių reikalų.

— Sekretorius.

Paprastų darbininkų ir pa
gelbininkų dirbti į Steel ware- 
house; 10 valandų j dieną, pa
stovus darbas.

PARDAVIMUI barbernė 2 
sėdynių. Geroj vietoj, artį ki
tos barbernes nėra, jiCtf>irksit 
pigiai. Kas pirmas, lįs gaus ge
rą bargeną. Krėipkitės.

2359 So. Union Avė.

HŠRANDAVOJIMUI ruimas, 
vienam, dviem arba vedusiai 
porai. Moderniškame name, su 
visais parankuiinalis. Atsišauki 
te'ypatiškai arba laišku.

3423 W. 61 St.

P A JIEŠKAU savo dėdės Juo
zapo Miliaus ir Franciškaus 
Miliaus. Paeina Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Nemakščių pa 
rapijos, Tilių kaimo. Prašau at 
sišaukti. Zidorius Beistar, 14 
St. Claran Avė., East St. Louis, 
Illinois.

PAS1RANDAVOJA 6 kam
barių flatas northsidėj prie pat 
Humboldt parko. 3248 W. Di- 
vision St. 2 blokai iki gatveka- 
rio. Atsišaukite A. Rudins- 
kasT519 S. 48 Ct. Cicero.

REIKIA — 
vedusios jpbtos ant farmos

Rašykite tuojau.
M. KAZAN,

R. 2, Govert, Mich.

REIKIA molderių, core dir 
bėjų ir darŲinihkų dėl mallea 
ble ir grey geležies fandrę.

UI. Mjlllęable Iron Co. 
Employrųent Office

1760 Diversey Parkwąy -U.

PAJIEŠKAU brolio jsunaus 
Antano Plonio, paeina iš Bir- 
beiiškes kaimo, Triškių vals., 
girdėjau, kad atvažiavęs į Mi- 
chigan valstiją 15 metų atgal, 
o iš ten išvažiavo į Minnesota 
valst. Aš jo dėdė labai norėčia 
su juo susižinoti. Jis pats ar 
kas žinote praneškite.

JUOZAPAS PLONIS 
2922 S. Union Av., Chicago,III

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
jvyks sekmadienį geg-užžs 27 d., 11
vai. iš ryto Naujienų name, 1789 So. 
Halsted St

Draugai malonėkite visi laiku pri
būti, nes turime daug reikalų. Taitfgi 
nariai gausite knygą. Bukite prisi
rengę užsimokėt už šiuos metus, ku
rie dar nesate užsimokėję.

— J. Vainauskas, pjrm.

Automobilių 
karpenteriu į 
dą. Pečkmių jirfpi 
į vai. Janitorių,- 1 
vaitę. Darbininkų 
stų, maleyotojų, $33 
mobilių mechanikų, 
vaitę. Punch pfcess operatorių, 60c į 
valandą. Sargų, .$25 iki $30 į savaitę.

MOTERŲ
Indų plovėjų,. $16 įki $18 į savai

tę. Dirbtuvės ‘darbams, $16 į savaitę. 
Janitorkų, trumpos valandos, 38c iki 
40c į vai. Greitų orderių virėjos, $20 
į savaitę. !

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, .. 

4193 So. Halsted St. 
2 fl.

ateityj. 4 Kreipkitės - tuo jaus, pin 
turės progą nupirkti. Priežastis 
nesutikimas šeimynoj.

3721 So. Halsted St.

REIKIA darbininkų į jardą, 
vyrų išlodavimui anglių iš karų.

* Atsišaukite:
JOHN J. DUNN, Coal Co.

> 5100 Federal St.

SPALVŲ VARNIŠERIŲ 90c 
finišerių $1.10. Taxicab dar
bas.

CHECKER CAB CO.
1301 So. Cicero Avė.

MERGINŲ IR JAUNŲ
MOTERŲ
DEL žingeidaus ir len

gvo dirbtuvės darbo. Su paty
rimu arba be patyrimo kianų 
išdirbinėjime. (Garą pradžiai 
alga. — Kaipo inspektorės, pa- 
kuotojos, nitavotojos, prie len- 
gvių mašinų operatorkos. Gera 
proga ateičiai nuolatinioms 
darbininkėms.

—Pažinojimas ąpglų 
nebūtinai rei,kaįingas.

Kreipkitės '
šiuo adresu:

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie- 
ių ofisan apie einančius streikus, 
lant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 

jieškoji- 
apmoka-

nai, apsivpdimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Liet. Draugystė šv. Mateušo Apa
štalo laikys mėnesinį susirinkimą geg. 
26 d., 7:30 vai. vak., K1 Mačiaus 
svet., 3301 S. Morgan St.

Visų narių prašome laiku susirink
ti, nes yra svarbių reikalų.

— Frank Bakutis, rašt.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
vaikų draugijėlė geg. 27 d. rengia iš
važiavimą į Beverly Įlills. Bus pro
gramas. Visi kviečiami pasilinksmin- 
it tyrame ore.

— Rengimo Komitetas.

Reikalingi gerj kriaučiai ir 
kirpėjas. Kirpėjas gali būti ir 
neturintis praktikos; gera pro
ga pradiniai. Reikalingas 
kriučius ir prositojas prie senų 
drapanų. Darbas ant visados, 
taipgi reikalingas ir preseris 
Vakarais arba per dieną. Kreip- 
kitės.,,n>,1MX ’ ■

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

L S. S. kuopų valdybų domei Cobk 
County Socialistų Partijos prėsos 
Pikniko (kuris įvyks birželio 17 d., 
Riverview Picnic Grove). Tikietai 
jau gaunami S. Partijos ofise. Tikie- 
tul kaina 30 centų, 3c. karės taksų, 
2c. Cook County raštynės reikalams, 
25 centai lieka L. S. S. kuopai, nes, 
delegatų taip nutarta Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė
tus pinigus. Eidami tikietų turite tu
rėt mokesčių knygutę.

— Pikniko Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIU
DEL VIE- 

moteries arba merginos, kuri 
į darbe, kada ne
manęs. Atsišau-

REIKIA —
vyrų prie darbo į Dougb 

Bath House. Nuolat darbas.
Atsišaukite:
3514—16 W. Roosevelf Rd.
—----—-- ■ .44-?----

REIKIA vyrų darbui į skle 
pą. Gera alga; ilgos darbo va 
ĮtfMok Atsišaukite.

Superintendento ofisas 
Wm. Davies Co.

4101 So. Union Avė.

Roseland. — Sąryšis Draugijų pa
laikančių Aušros Knygyną rengia iš
važiavimą geg. 27 d., į Washington 
Heights miškus, 107 St. ir Racine Avė. 
10 vai. iš ryto. Roselandiečiam bus 
pirmas išvažiavimas, nepraleiskite nei 
vienas ten nebuvę, praleisime links
mai laiką.

— Rengimo Komitetas.

Draugystės Balsas Lietuvių ant 
Town of Lake mėnesinis susirinkimas 
įvyks gegužės 26 d., 8 vai. vak., p. 
J. Lešcinskio svet., 4535 So. Honore 
St. Nepamirškite pribūti į balių, ku

ris įvyks gegužės 29 d. toj pačioj 
svetainėj, 7 vai. vak.

— Valdyba.

200 dol. 
„ . . ... ___ _ užtikrin?
tas jei Tamstą įdėsi 400 dol. į biznį. 
Busi bosu ir darbininku pats savo 
biznyje. ' Todelgi ięi Tamsta turi 400 
ddl. o ne turi tinkaiho darbo — čia 
kaip tik ir yra dums tinkamiausia 
proga. Jei pradžioje Tamstai šitffe 
darbas; nebus suprantam®?, bile tiktai 
moki rašyti; mes Tamtsą sutinkame 
išmokinti. Kreipkitės tuoj. W. 
46 St. (prie. So. Ashla'nd Aveį), ;

REIKIĄ 10 patyrusių langų 
plovėjų. Geras darbas. ...

REIKIA darbininkų į fandrį, pra
džiai mokestis keturias dešimtis de 
vyni centai į valandą, o į mėnesį lai-

valandą. Atsišaukite į samdymo dę

Company. Bo, 
So, Canal & 15th St

REIKIA MBININKU
MOTERŲ

' U' - ■ -.
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KRAUTUVE SAL

DAINIU. CIGARŲ, popieros, mo
kyklos reikmenų, ice creain, soda 
fountain ir kitokių dalykų. Geriau
si vieta West Sidėįe. Prieš eleva
toriaus stoti ir prieš mokyklų.

Pigi renda su gyvenimui kamba
riais. Didelis stakas. Geri rakan 
dai, turi būt parduota greitai, svar
bi priežastis.

Kaina $1,500, išmokėjimais. Kai
nuoja dvigubai.

Atsišaukite:
4232 W. Harrison St. Imkite 

Metropolitan Garfield eleveitorj iki 
Tripp Avenue

PARDAVIMUI DELIKATESEN 
ir grosernė. Gera vieta mažai šei
mynai. Gražus gyvenimui kamba
riai. Tik $35 rendos. Ilgam laikui 
lysas. Renda užmokėta iki liepos 
1 dienai. įplaukų į dienų $45. Ati
duos pigiai.

649 W 69-th St. 
arti Halsted St.

PARDAVIMUI CEVERYKŲ TAI- 
svmo dirbtuvė, geros mašinos, pigi 
renda, biznis išdirbtas verta $500 
Parduosiu už 150, nes esu privers
tas apleisti Chicagą.

Atsišaukite
1419 W. 19 St. 1-mos lubos iš 

užpakalio; subatoj po pietų ir ne
dalioj visų dienų.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai, nes 
priverstas parduoti iki gegužės 
29. Atsišaukite 828 W. 14 St.*

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj. Kampinė vieta ir 
gatvekarių križkelys ir 2-os 
durys nuo kampo Halsted S t.

804 West St.

PARSIDUODA saldainių, gro- 
serio ir visokių delikatessen krau 
tuvė, o taipgi arklį ir vežimą sy
kiu su bizniu.

Atsišaukite:
2547 S.. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne, ge
roj vietoj su namu ar be na
mo, Parduosiu už pusę kainos

Atsišaukite
1921 W. Lake St.

PARSIDUODA 
grosernė su 
vieta. Senas 
pigiai.

JOE
6059 So. Kilder Avė

bučernė ir 
visu namu. Gera 
biznis. Parduosiu

SPRING

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, geriausioj vietoje North- 
sidėje. Tirštai apgyventa flatiniais 
namais. Įsteigta ir valdoma vieųo 
žmogaus per daug metų. Biznio da
roma į savaitę daugiau kaip $1,000. 
Biznis pinigais. Naujos mados į- 
rengimai. Naujas stakas.

Turi būt parduota, nes savinin
kas išvažiuoja į Europą. Greitam 
pirkėjui parduosiu viską už $2,500. 
Tikra kaina yra dviguba. Tai yra 
labai reta proga gauti tokį gerą 
štorą už taip mažai pinigų. Atda
ra apžiūrėjimui nedėlioj visų 
dieną.
2456 Montrose Avė., netoli Camp
bell Avė., vienas blokas į vakarus 
nuo Western Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė, saliunas ir tabako krau 
tuvė, netoli Jackson parko . Kito 
tokio biznio nėra per du blokus, 
pigi renda už krautuvę su kamba
riais.

Atsišaukite subatoj ir nedėlioj 
ligi pietų.

14L3 E. 58-th St.
Phone Fairfax 2619

EXTRA BARGENAS,
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

už pusę kainos arba mainysiu ant 
namo loto ar automobiliaus. Ku
rie norite gauti gerų binį ir pigiai, 
skubėkite. Priežastį sužinosite ant 
vietos.

671 West 14-th PI.

PARDIAVIMUI grosernė už 
gana prieinamą kainą. 6 rui
mų flatas viršui ir beismentas. 
Nedėlioję atidara. Kreipkitės

5700 Sd. HonOre St.

PARSIDUODA geresnė f ar 
ma verta $3,000; 40 akrų, 6 
karvės ir mažųjų gyvulių ir 
arkliai ir padarinės. Skersai 
farmą bėga upelis; šieno užtek 
tinai. Ariamos dirvos yra daug 
gerai viskas auga, gerai kątik 
sėsit. Kebas pro ipat namą ei
na. Geležinkelio linija stotis 
netoli. Atsišaukit laišku; ad
resas A. Norkes, Box 51

Irma, Wisc.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, su geru staku ir su U. S. 
mėsos piaustytoju, Toledo vogo- 
mis, kavai melnycaitė. Daromas 
geras biznis. Iš priežasties ligos 
parduosiu pigiai. įplaukų yra $45- 
$55 į dieną. Pigi rendą su gyveni
mui kambariais. Galit ateiti ir pa
žiūrėti. 149 W. 59-th St.

Tel. Wentworth 2639

PARDAVIMUI
DUOKEPYKILA ir grosernė 

Brighton Park, turi būti par
duota tuojaus, labai pigiai. Prie 
žąsis pardavimo liga savininko

Saliunas su namu kempinis 
namas gera vieta dėl biznio. Ir 
daug kitų bargenų. Atsišauki
te, D. Godlevvski,

2223 So. VVhipple S t.

PARSIDUODA saliunas nor- 
thsidėj, gera vieta, geras biz
nis. Priežastis pardavimo pati
rsite ant vietos.

T624 W. North Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Chend- 

ler 7 sėdynių Visas geras, origenal 
maleva ir gera visa mašinerija. Kaina 
tik $350.00. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės.
2524 So Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius Hud- 
son sedan, 7 sėdynių. Visas kaip 
naujas. Pardavimo priežastis labai 
svarbi už tai turiu parduoti greitai. 
Kaina tik $550. Kreipkitės į Ga- 
radžių.

3222 So. Halsted St., savininkas 
939 W. 33rd St.

LABAI pigiai parsiduoda 2 auto
mobiliai. Vienas $195, kitas $245. 
Abudu randasi gerame stovyje. Pa
silikę nuo biznio už storage charge. 
Atsišaukite vakarais.

3154 So. Wallace St.
2 lubos.

PARSIDUODA automobilius Stula- 
baker truck — 2 tonų. Gerame 
vyje, prieinama kaina. Matyti 
įima bile kada.

Atsišaukite
JONAS KOŠČIUKA, 
3562 So. Halsted St.

sto-
ga-

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
Marmon 34 touring. Turi du extra 
ratus su visais gerais tajerais. Kam 
reikalingas geras automobilius mel
džiu atsišaukti.

3021 So. Union Avė., 
Chicago, Illinois.

Ant pirmų lubų iš pryšakio.

PARSIDUODA automobilius 
Buick 6 cil. 5 pasažierių, dirba 
kaip naujas. Parduosiu pigiai 
už $325.00 Kam reikia atsišau- 
kit nuo 6 v. v. arba nedėlioj 
per dieną. C. Bagdon, 4516 S. 
Fairfield Avie, antros lubos.

PARDAVIMUI Cheverley, 
lengvas trokas, 1921 metų, 
randasi gerame stovyje, par
duosiu pigiai, atsišaukit

2917 W. 40-tb PI.

PARSIDUODA HUDSON Sedan 
bay ant septynių sėdynių 1920 me
tų. Atrodo kaip naujas 4 tajeraj 
nauji. Parduosiu pigiai, nes noriu 
išvažiuoti į Lietuvą. Matyti galima 
visados.

JONAS JANKAUSKAS 
3144 Parnell Avė. 
Tel. Yards 5194

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
gėręs išdirbystės. 7 sėdynių, 
tinentalmotoru (Baš magnetu), 
rduosiu pigiai, galima matyti 
kokią dieną iki 5-tai vai. ,

Atsišaukite:
4611 So. Whipple St. 

Tel. LAFA 2391

Con- 
Pa- 
bile

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
KING, 1919 metų, 7 pasažierių; ta- 
irai geri. Mechaniškai sutvarkytas 
tinkamai,’

Parduosiu labai, labai pigiai.
Atsišaukite:

Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
DORT, 5 pasažierių, 1921 metų, 
už $200. Cleveland, 1921, sėdan, 
už $650. $300 įmokėti iš kalno, o 
likusius išmokėti per 6 mėnesius.

Atsišaukite:
Tel Lafayette 1*355

RAKANDAI
DIDELIS bargenas; prikimštas sek

lyčios setas riešuto medžio dining se
tas, miegamojo kambario setas, pho- 
nograph ir virtuvės setas, e. t. c. kaip 
nauji. Vartoti visai mažai. Parduosiu 
kartu ar atskirai.

3826 W. Jackson Blvd.
2 lubos.

RAKANDŲ BARGENAS
Geriausia proga jaunai porai. Nau

ji rakandai 5 kambariams turi būti 
parduoti tuojau už bile kainą. Vėliau
sios mados parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, karpe ta s, Įtampa, paveikslai ir 
gražus fonografas su rekordais, par- 
auosiu sykiu arba dalimis. Nepralei
skite šio bargeno. Rezidencija,

1926 So. Kedzie Avė., 
1 lubos.

PARDAVIMUI geri rakan
dai. Labai pigiai. Matyti gali
ma visada. Kam reikalingi, 
tegul tuojau atsišaukia.

4431 S. Marshfield Avė.

NAMAI-ZEME
BRIGHTON PARK

3200 South Maplewood Avė

į 2 aukštų muro kampinis 
naujas namas, 3 pagyveni
mai ir viena didelė krautuvė 
šiandie sunku gauti pirkti 
tokį bizniavę namą dėlto, 
kad geriausios biznio vietos 
yra užimtos, šitoj vietoj rei
kalauja biznio dėl visokios 
rųšies. Ne pirk namą ir neik 
į biznį pakol nepamatysi šitų 
namą. Parduodame ant la
bai lengvų išlygų. Pamatęs 
dėl platesnių žinių kreipki
tės į savininkus.

M. J. KIRAS REAL 
ESTATE IMPROVEMENT 

COMPANY, 
3335 So. Halsted Street,

EXTRA PIGUMAI.
Arti Jackson Park ant bulvaro, kam

pinis naujas mūrinis namas vienų 
metų senumo, presotų plytų frontas, 
8 flatai po 5 ir 4 kambarius, naujos 
mados įtaisymai; sun parlors, aukš
tas cementuotas beizmentas. Lotas 
50x125, išrendavotas už 4400.00, pe
čiais šildomas. Turi tuoj būti parduo
tas už $29,500.00; įmokėti reikia $7,- 
000.00.

Priešais didelios parkos. 8 aukštų 
muro namas, 15 flatų, cementuotas 
beizmentas. Lotas 50x145, po 6—5 ir 
4 kambarius, rendos $8,000.00 ant me
tų. Pečiais šildomas, parduosiu už 
$49,000. Reikia įmokėti $13,000.00.

Washington Park. 3 aukštų mūri
nis namas presotų plytų frontas, Co- 
lonial porčiai, aukštas cementuotas 
beizmentas, 3 flatai po 9 kambarius, 
ąžuoline viduj įtaisymai. Gasas, elek
tra, 2 maudynės kožnam flate, ren
dos $4,020.00 ant metų. Parduosiu už 
$18,500.00, reikia įmokėti $4,000.00.

JASUDES ir ABRAMAVICZE, 
2015 So. Robey St.

Atsišaukite nuo 4 iki 8 valandai va
kare. Nedėlioms nuo 10 iki 2 po pietų.

PARSIDUODA medinis namas su 
grosemės bizniu. Apielinkė apgyvėn- 
ta visokių tautų, prie tam.1 didelė bar- 
nė. Taipgi 4 ruimų kitas ant atski
ro loto namas. Elektra įvesta visur.

Atsišaukite:
4455 W. 55th St.

BRIGHTON PARK,
3990 Archer Avė.

2 aukštų naujas namas su didele 
krautuve ir 6 kambarių pųgyvenimas 
ant bizniavos gatvės kur namų vertės 
labai kįla ir kur daug žmonių padarė 
didelį turtų pirkdami ir parduodami 
šitoj vietoj.

Kaina šito namo yra tiktai $15,500 
ir parduodame ant labai lengvų iš
lygą , ,

Kreipkitės pas savininkus,
M. J. KIRAS' REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO., 
8335 South Halsted Street,

KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINIT

Namus, lotus, farmas, bučernes, 
grosernes, automobilius ir kitokius 
biznius. Jeigu turit kokį namų iš
mokėję, galiu taikstomos išmainyti 
ant didesnio namo, loto, bučernes, 

grosemės, 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 S't. 
Tel. Boulevard 1550

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda ant Bridgeporto 2 flatai 

muro namas po 5 kambarius, maudy
nės, elektra ir skiepas gerai apcimen- 
tuota saidvokai. Kaina tiktai ? .
platesnių žinių kreipkitės į Milda 
Real Estate Co., 751 W. 31 St. Klau
skit K. J. Fillipovich

$6600,

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda Real Estate biznis, gali

ma pirkti pusę arba visų, parduos pi
giai už pirmų teisingų pasiūlymų.; Del 
platesnių žinių kreipkitės į Milda Real 
Estate Co., 751 W. 31 St. Klauskite 
K. J. Fillipovich

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė cottage. Yra elektra ir gerame 
stovyje, 2 augštų mūrinis namas, po 
4 kambarius, vanos, porčiai, elektra, 
cimentinis skiepas. Pinigais $4,000. 
Išmokėjimais $4,500.

STANDARD REALTY CO., 
736-W. 35th St.

TURIU GERĄ biznio lotų ant 
Westem Avė. ir noriu mainyti ant au
tomobiliaus. Turiu didelj garadžiu 
ant dviejų lotų labai t geroj vietoj 
South Sidej. Turiu gerų 8-jų pagyve
nimų muro namų už $5000. šios 3 
prapertės yra labai geri pirkimai. —- 
Atsišaukite tuojaus pas Wm. Gritė- 
nas, Boulevard 5066.

PAGAL MUSŲ kolonizacijos pla
nų, su mažai pinigų, kitus išmokėji
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplaukų farmą, su nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

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

NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
BARGENAI

3140 Emerald Ąvę., ant Bridgepor- 
to, 2-jų aukštų miėdinis narpas, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, kaina tik 
$3200.00,. Įmokėti $1,000.00, likusius 
kaip randa.

2 lotai, kampas Artesian ir 70 gat
vės, prie vienuolyno, kaina tiktai 
$2500.00.

Kampas 69tos ir ‘Artesian, prie vie
nuolyno, kaina tiktai $1300.00.

8127 Union Avė., 3 lubų muro na
mas, 6 pagyvenimai, 3 po 6 ir 8 po 5 
kambarius Randa per mėnesį $150. 
Kaina tik $13,500.00, įmokėti tik 
$5,000, likusių paskola savininkas pa
daro be komišinų.

3607 Lowe Avė., 2 aukštų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai, maudynės, elek
tras ir visi vėliausi įtaisymai. Kaina 
$8500, įmokėti $2000, likusius kaip 
randa.

Biznio kampas ant Bridgeporto, 3 
Storai ir 3 pagyvenimai, kaina tiktai 
$12,800, įmolcėti $4000, likusius savi
ninkas paskolins be komišinų.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

8335 So. Halsted Street,

NEPRALEISKITE šios gy
venime progos, girkite dabar lo
tus biznio centre Fordo mieste.

Atsišaukite
2131 S. Halsted St.

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda larma ant mainymo 

ant lotų ar namų, 360 akrų geros 
žemės 160 dirbamos, kita ganykla ir 
gražus miškas. Kaina $4,700, cash 
$700, likusius po $100 į metus.

55 akrai, geriausi budinkai, maši
nos, gyvuliai, žemė juodžemis. Kaina 
$3000, cash $1000.

40 akrų, budinkai, mašinos, gyvu
liai geri, 12 akrų sodno, žemė gera, 
visa dirbama. Kaina $2000, cash $500.

Kreipkitės pas mane, gausite far- 
mų kokios reikalausit.

6 vai. vakare ir nedėldienidis, arba 
laišku.

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 aukštas, frontas.

BARGENAS ANT BRIDGE- 
PORTO!

3 aukščio 3 pagyvenimų po 
4 kambarius naujas mūrinis 
namas. Elektra, gasas, ir t visi 
kiti parankumal. Parsiduoda 
už $8,300.00. Pardavimui 3 
aukščio po 6 ruimus geras 
medinis namas Su visais pa- 
rankumais, elektra, gasas, 
maudynė. Kaind’ tik $6,000.00. 
Rendos naše į mėnesį $90.00.

Prie vienuolytio, lietuviško, 
parsiduoda 2 aukščio po 6 ka
mbarius karštu vandeniu ap
šildomas Naujas’ mūrinis na
mas. Kaina tik $13,500.00 Mor- 
gtčių $7000. Rendos neša $160. 
į mėnesį. Tai riegičdėti barge- 
nai pasinaudokite kol ne vėlu 
ta

..S BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 

pagyvenimų, 5 ir 6 kambariai ir iš- 
cementuotas beizmentas. Pirmas pa
gyvenimas karštu vandeniu apšildo
mas. Labai.. geroj vietoj, netoli Sher- 
man Parko. Namas turi būti greitai 
parduotas; namas vertas $11,000, par
siduoda tik už $9,300.00, su $3000 įmo- 
kėjimo.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mūri
nis namas, ant dviejų lotų budavotas, 
vienas blokas nuo Sherman Parko. 
Kiekvienas pagyvenimas po 6 kamba
rius, maudyklės, elektros šviesa, iš- 
cementuotas beizmentas. Randos neša 
į metus $1,680.00, parsiduoda tik 
$14,500.00..

už

GERIAUSIAS BARGENAS 
SOUTH SIDĖJE!

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
pagyvenimų. Geras pamuravotas beiz
mentas; pirmas pagyvenimas karštu 
vandeniu apšildomas. Naujas mūrinis 
garadžius dėl 2 karų. Randos neša 
per mėnesį $80.00. Labai geroj vie
toj. Parsiduoda ant labai lengvų iš
mokėjimų; reikia įmokėti tiktai $1,- 
800.00, patsai savininkas padarys mor- 
giČių. Parsiduoda tik už $6,500.00.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų, po 5 ir 6 kam
barius; pagal vėliausių madų pabuda- 
votas ir garadžius dėl 2 karų. Namas 
randasi Brighton Parke, labai geroje 
vietoje. Kurie jieškot bargeno, pasi- 
skubinkit šitų namų pamatyti. Kaina 
tik $11,500.00.

PARDAVIMUI 2 lotai ant Archer 
Avenue, vienas blokas nuo teatro. Ge
riausias investinimas — tai yra pro
ga padvigubinimui pinigų į trumpų 
laikų, nes Archer Avenue yra spar
čiausiai vertėje auganti vieta. Šitie- 
lotai turi būti greitai parduoti.

Kreipkitės prie:
M. ROZENSKI, 

3301 So. Halsted St., Chicago, 
Phone Boulevard 6775

III.

PARSIDUODA meilinis na
mas 1 pagyvenimo ir 2 lotai; 
parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
7216 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI tušti lotai, 
50x125, Cicero Avė., netoli 14 
St. Tinka garadžiui, landrei, 
dirbtuvei. J. M. Hupp, 

3716 W. 22-nd S t. 
Tel. Lavvndale 8377

PARDAVIMUI ar išmainymui aut 
miesto savasties, 90 akrų farma, In
diana valst., apie 65 mylias nuo Chi
cago, III. Geri visi budinkai, ir puiki 
juodžemio žemė.

Atsišaūkite Naujienose: 
1789 S. Halsted St.

Box 254

PARDAVIMUI ar išmainymui 2 lo
tai ant 4092-94 Archer Avė., biznio 
apielinkėje. Turi būti- parduoti labai 
greitu laiku, ar mainysiu ant auto
mobilio ar kitos miesto savasties.

Atsišaukite Naujienose: 
1739 S. Halsted St.

Box 254
proga. Kreipkitės pas

CHARLES VALAITIS
3338 So. Aubum Avė. 

2 lubos
Tel. Yards 1571 

------------------- -------t----- ------- r _ _ _____ ______  
NAMAS ir lotas parsiduoda, randasi prie Edgewood, III. I____ A 4-o i Xnn U’14’ A "Mm*! T1OT1ACO •

kuris neša j metus grino pelno 
$1,400.00 Visai ^Jaujas namas.
Kaina tik $11,200 Kreipkitės. 4., TZ , .... .. .. . . . EXTRA1 ĘXTRA! Kas pirmas, tasprie savininko arti Halsted St. laimės> 360 akrų farmą, 40 akrų far- 

817 W. 34-th PI. ma gyvuliais, 120 akrų farma su
| gyvuliais, parduosiu labai pigiai už

' I teisingų pasiūlymą, ar mainysiu ant
PARDAVIMUI 6 kamb. mu namo, loto ar automobiliaus. 

. _ ,. r?t i * P. D. ANDREKUS,nne cottage. Elektra, vanos. Į 4609 Fairfield Avė. 
Kaina $3,500

Mrs. J. Henderson,
3610 S. Ashland Avė.,

Tel. Lafayette 1006

PARDAVIMUI namas su sa- 
lįunu. Yra 2 sales mitingams 
ir gyvenimui kambariai. Turi I PARSIDUODA 2 augštų biz- 
buti parduota iš priežasties njavas muro namas, -8 metai 
mirties. 2525 S. Halsted St. kaip statytas. Parduosiu už tei- 
--------------------- ------------------ slngą pasiūlymą. Atsišaukite

PARSIDUODA arba mainysiu biz- pas savininką, K. Dagis, 3318 
niavų namų apačia muro, augštas £ TT . . , .
skiepas ir viškai, prie Storo 4 kam-1 So. Halsted Street, 
bariai. Viršūi 8 kambariai, elektra,] _______________ —----------- —
maudynės, garadžius 2 mašinom, mai-| 
nysiu ant mažo namo, grosemės, bu- NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.

mr Turime keletą ūkių mainyti ir par- 
w6209nd qt^t d St’ Savin,llkas’ 548 duoti. Malonėkite atsišaukti laišku, 
W. 32nd Street._____________ - 1^ norite turėti gerų uk|.

PARDAVIMUI naujas 2 fla- 13„ R sfVs^CMcago, Iii. 
tų namas, su 5 ir 6 kambariais - 
flate. Garu šildoma, netoli 63rd Už $1,250 PINIGŲ JUS GALITE 

ir Sncrnmonfn Avė Aid- nupirkti 3 apartfnentų murini na- bL ir ^aeramemo Avė. Alsi- 5__g ir 6 kambarių. Elektra, 
šaukite Jos. Kral, 2444 AV. 67th Į moderniškas, garadžius. Kaina $8,- 
St., Tetephone Prospect 1364. 250' 444B So Wal]ace st 
---- T----------------- -------------------- p- Klauskit Kelly,

PARDAVIMUI žemė arti! Phonc Kenwood 2113
Chicagos, Lyons, IU„ lotais ar 
akrais, taipgi gali pirkti su 
namais. Atsišaukite prie savi
ninko. V. Kupstas, 45-th PI. 
and Joliet av. Chicago Box 293 
Lyons, III.

PARDAVIMUI ar išmainymui ant - ’ *----- ų pui-
_ .....______ . taipgi
nauja auza, ir kiti budinkai. Farma 

laši prie Edgewood, iii. 
Atsišaukite Naujienose: 

1739 S. Hąlsted St.
Box 254

miesto prapertės 60 akrų farma, 
ki juodžemio su moliu žemė, t

PARDAVIMUI DU LOTAI, 
50x126 ant 72nd ir So. Western 
Avė.

Savininkas:
2434 W. 69th St.

BRIGHTON PARK BARGENAS
Išsimaino bizniavas mūrinis 

namas, su bizniu, namas ir biznis 
turi būti parduotas ar išmainytas 
šią savaitę, -iš priežasties senatvės 

Kreipkitės pas:
FRANK G. LUCAS 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107,

BRIGHTON PARK BARGENAI

Gražus 3 flatų po 6 kambarius, 
mūrinis namas, cementavotas base- 
mentas viskas pabudavotas ant 
pusantro loto, turi 3 karam gara- 
džių iš fronto įvažiuojama, viskas 
vėliausios mados. Kaina $18,000. 
įmokėti $5,000.00

3 . aukštų muripis namas po G 
kambarius ant pusantro loto ce- 
inentavotas basementas. Kaina til 
$14,500. Reikia įmokėti $7,000

S L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35-th St., Chicago, III. 

SHERMAN PARK BARGENAI.
Gražus kampinis namas 3 flatai 

po '5 kambarius ir 1/G kamb. vis
kas vėliausios mados. Renda $1(70. 
Pečiais apšildoma. Kaina tik $16,- 
500. įmokėti $7,000. Randas neto
li Ashland Avė. ir Garfield Blvd.

Labai gražus namas ant Garfield 
Blvd., 2fl. po G kainb. ir 1 fl. 5 
kamb Garu apšildomas ir tuščias 
lotas prie šalies. Kaina $18,000. 
Reikia įmokėti $10,000. Rendos 
$250.00 į mėnesį.

S L. FABIONAS 
809 W. 35-th St., 
MARQUETTE PARK

2 fl. po 6 kamb. viskas 
sios mados ir 2 karų medinis gara
džius. Kaina $12,500 įmokėti $6,500

2 aukštų 5 ir 6 kambariai, garu 
apšildomas, 2 mašinom garadžius 
viskas vėliausios mados. Kaina 
$12,500. įmokėti $7,000.

Labai gerai padarytas gražus 
mūrinis namas 2 fl. garu apšildo
mas. Kaina $1'5,000. Randasi neto
li G3-rd ir Rockvvell

S L. FABIONAS 
809 W. 35-th St.,

KURIE NORITE įsigyti na
mą tai matyki! kaip namas 
yra budavojamas. Mes budavo- 
jam dvidešimts mūrinių namų 
po 5ir 5 ir po 6 ir6 kambarius 
vienas ažolo Irimas toletas ir 
maudynės ir visi vėliausios 
mados parankamai. Geriau, 
kad patys pamatytumėt. Mes 
turime ir gatavų tokių namų. 
Vieta lietuviams gerai žinoma, 
tarpe 65 ir 66 St. ant Rockwell 
ir Totmany Avė. mainysiu ant 
senesnių namų ir lotų.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Telephon ĮLafayette 7674

COMPANY 
Chicago, III.

BARGENAI 
vėliau-

Sts.
COMPANY 

Chicago, III.

PARDAVIMUI —
2 FLATŲ, 4—4 kambarių, netoli 

Carline, visi įrengimai ir apmo
kėti. Greitam pirkėjui kaina 
$4,750 Renda $50 į mėnesį. Paim
siu $500 pinigais ir lotų vertės $500 
pirmam (mokėjimui. Kitus po $40 
l mėnesį.

Taipgi rhoderniškas 9 kamba
rių namas ant pusė akro žemės 
Yra grėbsai ir vaisiai medžiai 
t. t.

Savininkas atiduos už $4,500 
Atsišaukite

J. N. ZEWERT and CO 
4400 South Kedzie Avc

ANT SOUTH WEST SIDE
Mūrinis namas 2 po 5 kambarius 

aukštas viršus ir cimentuotas au
kštas beizmentas, elektra, vanos ir 
visi kiti patogumai. Kaina tiktai 
$10,000. '

Du mūriniai namai 4 po 4 kamb. 
aukšta pastogė ir cimentuotas bei- 
zmentas, elektra, gasas ir 
Kaina tik $11,500.

Du po 4-rius kambarius 
$7200 vėl du po k kamb.

Vėl 2 po 4-rius kaina...
Vėl 2 po G kamb..............Vėl ~ - - -
Vėl
Vėl
Vėl
Vėl

Vėl 6 po
Atsišaukite.

vanos.

Raina 
kaina 
$6,500 
$6,300 
$8,500 
11,000 

$13,500 
14,000 
15,000 

o 6 platus lotas.. 16,500 
6 dubeltavas nam. 34,000

O. GODLEWSKI 
2223 So. Whipple St.

2 po 6 kamb............
3 po 4 platus lotas .
3 po 4 platus lotas
3 po 5 platus lotas
3 po 6

ir

LOTAS parsiduoda pigiai ar
ba mainysiu ant automobilio; 
randasi prie 45 ir Kedvale Av.,

Atsišaukite
6725 S. Oakley Avė.. Prospect 
1275

PARDUODU 2 lotus tarpe 
68 ir 69 ant Rockwell 2 ir 
nuo kampo $1800 už abudu.

Kazimieras Malaševičia 
6813 Westem Avė.

3
PARSIDUODA 2 LOTAI BIZNE- 

VI — 50x125 ant W. 69-th St. arba 
mainysiu ant namo prie Vienuoly
no.

Kreipkitės į savininkų 
P. GERLIKAS, 

942 W. 34-th St.

ROAD HOUSE
PARDAVIMUI biznis su namu ir 5 

akerais ženhės. Biznis išdirbtas ir vi
siem lietuviam gerai žinoma vieta. 
Randasi ant lllth Street ir Spring
field Avė., , arti Kazimierinių Kapų. 
Parsiduoda labai lengvomis išlygomis. 
Naujas mūrinis namas, 2 augštų, ga
radžius ir barnes. Nepraleiskite šitos 
progos, kuris norite turėti užtikrintą 
gyvenimui vietą, nes ratai tokia pro- 
?a pasitaiko. Nelaukdami nieko kreip
kimės kuo greičiausia dėl platesnių ži
nių prie savininko.

M. ROZENSKI,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.’ 

Phone Boulevard 6775

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas. Visas namas ^eras ir ne
ša gerą nuošimtį už įdėtus pinigus 

ųpirksite už gana pigių kainą.
Kreipkitės prie savininko, 
šiuo adresu:— '

4237 South Wells St.
2 lubos

n

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant mažesnės prapertės. Kampi
nis namas 2 Storai ir 10 flatų po 
4-rius ir 5 kambarius. Renda $300 
j mėnesį. Gera vieta dėl biznio. 
Kaina labai prieinama.

Atsišaukite:
Naujienos Box W 256

EXTRA!!1
40 akrų žemės molis 20 akrų mi

ško 20 dirbamos. Kaina $1',000 į- 
mokėti $300.

60 akrų visa dirbama gera že
mė. Kaina $600 cash $300. 80 akru 
molis žemė kaina 1,100 cash po 2 
mylias į miestą. W. Kazlauskas, 
2047 W. 23-.rd St, Chicago, III

BRIGHTON Parke pardavi
mui (northvvest) kampinis lo
tas, ant 45 ir So. Troy gat. At
sišaukite savininko namuose.

4232 So. Richmond St.

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, attic ir skiepas, 
gasas,. toiletai, visur naujas 
pltrmbingas. Metinės rendos 
neša $1,100 ir dar galima pa
dauginti. Kaina greitam par
davimui tik $9,500. Pamatykit 
šį gerą pirkinį. 927 W. 20 St., 
(dabar Cullerion St.) netoli 
Klein Bros Dpt. krautuvės.

BARGENAS Pietvakarinėj 
miesto daly, 2 pagyvenimai po 
6 kamb., karštu vandeniu apšil 
domi, su elektra, vanos, augš- 
tas beizmentas cimentuotas. 
Su skalbyklynėmis ir visais pa- 
rankumais. Vertas $13,500, pa
rduosiu už $ll,30<X Pašaukite 
telefonu Lafayeite 2403.

PARDUODU ARBA MAINAU 
mūrinį namą su saliunu, 6 kamba
riais prie saliuno 5 kambariai ant 
viršaus saliuno; elektra ir skiepas. 
Ant galo loto namas 2-jų aukštų 
po 4 kambarius,' mainysiu ant rezi
dencijos namo, arba atskirai vieną 
namą.

Kaina tiktai $8,000.00. Pusė tik 
įmokėti.

Savininkas
J. B.

908 West 35-th PI.

PARDAVIMUI NAMAS su 2 
akrais geros žemės, barnė, vištinin- 
kas, 140 vištų, jaunų ir senų, 2 
karvės. Netoli Cravvford Avė ir 
Leafy Grove kapinių. Kaina $3,700. 
Pusė pinigais, kitus lengvais iš
mokėjimais

JOHN MADVAS
. 10419 Springfield Avė.

MOKYKLOS
VALENTINIS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 W«rt Madison Street
- . TeL Seeley 104S

Kirpimas, dezaininimaa, siuvl- 
mas, dresmaking ir pattera ma- 
ker. Bizniui ir namą dšvijimuL 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audi 
kirpti, pritaikyti ir pasida 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skryMlią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, pirmininki.

« ®U- 
I sau

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATRS AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerų darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumii. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bude, 
visokio iždirbimo automobilius. Lale- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniųsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

ANGLIŠKOS KALBOS!!!

Del kreditų, dėl pasisekimo bizny
je ir draugijoje. Mokinkitčs prie 
Amerikoje gimusio mokytojo, kuris 
turi 15 metų patyrimo, pirmiau bu
vusio perdėtinio Adult Foreign Day 
School, Departamente Chicagos Mo
kyklų. Gaukite geriausį angliškos 
kalbos prisirengimų Chicagos mieste 
—pažinkite technišką gramatiką, ge
rų speliavimą — pereisit valstijos ir 
Civil Service anglišką egzaminų leng
vai. Mokinama grupėmis arba pri- 
vatiškai. Prieinamos kainos. Užga- 
nėdlnimas užtikrintas. Pasimatykite 

| su manim šiandie.
1NAVOLTA C. PEASE, Room 400, 
Isabella Bldg., 21 East Van Buren St.


