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Tęs Vokietijos nuginklavimą

mą Vokietijai, bet tik tada, 
kada Anglija ir Italija sutiks 
priimti Francijos-Belgijos nu
sistatymą nevesti derybų iki 
Vokietijos sustabdymo prieši- 
nimos ir kad ' Ruhr distriktas 
nebus evakuotas kitaip, kaip 
proporcionaliniai sulig to, kaip 
Vokietija moka kontribuciją.

Francuzų rateliuose tvirtina
ma, kad Vokietijos priešini
masis jau senai butų apsisto
jęs ir kad kontribucijos klausi
mas jau butų buvęs arti išri
šimo, jei Anglija nebūtų aksti
nus! Vokietijos.

Svarsto kaip atmesti Vo-
kietijos pasiūlymus

Anglija linksta 
prie Francijos

Talkininkai nepaten
kinti Vokietijos nota

Areštai Japonijoje

Anglija neprielanki Vokie
tijos pasiūlymams

Netiki, kad jie yra nuoširdus.

LONDONAS, birž. 8. — Vo
kietijos naujieji kontribucijos 
pasiūlymai yra tiek pat nepri
imtini Anglijai, kaip ir Fran- 
cijai. Oficialiniuose rateliuose 
išreiškiama tik apgailavimą, 
kad Cuno tiek mažai suprato 
pasaulio sentimentą, kad ga
lėjo duoti tokius pasiūlymus, 
kokių negalima skaityti nuo
širdžiomis pastangomis įvykin
ti naują kontribucijos konfe
renciją.

Anglija nori, kad |contribu- 
cijos klausimas butų galutinai 
išrištas ir pakartotinai ragino 
Vokietiją pradėti tą darbą pa
duodant nuoširdžius pasiūly
mus, bet kad kiekvienas Berli- 
no pasiūlymas yra tik išsisuki
nėjimas, tai Anglija pradeda 
netekti kantrybės.

$ /
Jeigu Vokietija butų pasiū

liusi 40,000,000,(MM) auks. mar
kių, ją galbūt butų dalinai pa
rėmusi Anglija, bet dabar ji 
padavė tokias menkas metines 
mokestis ir tai po kelių metų, 
kad jai imtų keletas dųsėtkų 
metų vien Anglijai atmokėti 
kontribuciją, neskaitant Fran
cijos ir kitų talkininkų.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie fiavo 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 užtiksi 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. J
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA
MAI-ŽEMĖ. '1

Ypač kad šie metai• yra namų 
pirkimo metais.

Manoma, kad premjeras Bal- 
dwin bandys dabar kooperuoti 
su premjeru Poincare. Ne tai, 
kad Anglija pritartų Ruhr oku
pacijai, bet padėti Francijai 
paklupdytU jVol^ietiją. TJaldwin 
negali atsižadėti neutraliteto 
linkui Ruhr' okupacijos, bet

Anglija veikiausia pasidarys 
daug griežtesnė linkui Vokie
tijos, ypač jei tęsis pastarosios 
pasyvis priešinimasis, kadangi 
Vokietija pakartotinai atmetė 
Anglijos draugiškus patari
mus.

!r Italija neprielanki Vokie
tijos notai.

Fašistai sako, kad Vokietijos
pasiūlymai yra 
tini.

toli neužtek' pasiūlymus. -

KRYMAS, birž. 8. — Fašistu 
laikraščiai sako, kad naujieji 
Vokietijos pasiūlymai vis dar 
yra to'li neužtektini, kad ga
lima butų juos svarstyti ir jie 
toli neatitinka toms sąlygoms,- 
kurias padavė fašistų premje
ras Mussolini Londono konfe
rencijai. Tik tiek šie pasiūly
mai geresni už pirmuosius, 
kad jie nebereikaaluja evakuo
ti Ruhr distriktą.

Kiti laikraščiai mano, kad 
Vokietijos nota stengiasi tik 
sukelti nesutikimus tarp Fran
cijos ir kitų talkininkų.

Francija atmes Vokietijos 
pasiūlymus

Kadangi pasiūlymai nieko ne
mini apie sustabdymą prie
šinimosi.

PARYŽIUS, birž. 8.— Fran
cija atmes naujuosius Vokie
tijos kontribucĮijos pasiuflymus 
dėl sekamų priežasčių:

Vokietija neprižada sustab
dyti pasyvio priešinimosi Ruhr 
distrikte. Francija gi nesu
tiks laikyti daugiau konferen
cijų iki Vokietijos priešinima
sis neapsistos. \

Pasiūlymuose nieko nemini, 
ma apie bendrą sumą ir apie 
mokėjimą kontribucijos pre

kėmis.
Jokiame atsitikime (Franci- 

ja nesutiks panaikinti Versai- 
llės sutartį ir leisti, kad inter
nacionalinė bankierių ir eko
nomistų komisija spręst1* apie 
tai, kiek kontribucijos Vokie
tija turi mokėti.

Francija sutinka padaryti 
bendrą su talkininkais atsaky-

Francija nori trumpo ir griež
to atsakymo, bet Belgija ne
nori uždaryti duris galimoms 

x paskesnėms deryboms.

PARYŽIUS, birž. 8. —• Ga
vus naujus Vokietijos pasiūly
mus, Paryžius ir Berlinas šian
die laiko nuolatinius . susižino
jimus apie tai, kokį duoti Vo- 
tietijai atsakymą į tuos kon
tribucijos pasiūlymus.

Abi šalys sutinka, kad Vo- 
cietijos pasiūlymai nėra pri
imtini, bet tik nesusitaikoma 
apie atsakymo formą. Franci- 
a laikosi tuos nuomonės, kėd 

arba Vokietijos pasiūlymus vi
sai ignoruoti ir nieko į juos 
neatsakyti, kaipo nesudarau-; 
čius pamato deryboms, arba 
jei atsakyti, tai atsakyti trum
pai ir griežtai, atmetant tuos

Belgija gi nori, 
kad atsakymas butų tokis, ku
ris paliktų duris atdaras toli
mesnėms deryboms.

Francuos užsienio reikailų 
ministerija oficialiuiai tyli tuo 
klausimu, bet yra žinių, kad 
atsakymas bus pasiustas ir 
Vokietija bus paprašyta pasi
suk ytŲ sykį ant visados, ar ji 
mano tęsti, ar sustabdyti pa- 
syvį priešinimąsi Ruhr dist
rikte.

Premjeras Poincare perskai
tęs Vokietijos pasiūlymus pa
vadinęs juos “juokingais” ir 
visi laikraščiai, išėmus kai
riuosius, tam pritaria.

Visi nurodo/ kad praneši
mas išleistas po premierų kon
ferencijos Briusely yra geriau
sias atsakymas į Vokietijos 
notą.
Laikraščiai mano, kad bend
rą visų talkininkų atsakymą 
galima pasiųsti tik formoj 
pranešimo, kad Vokietijos pa
siūlymai negali būti priimti 
iki ji neprisiims visų ant jos 
uždėtų sąlyga.

Belgijos kabinetas labai pri
tartų bendram visų talkininkų 
atsakymui, bet tokis atsaky
mas, išrodo, galimas tik tada, 
jei Anglija sutiktų aiškiai pa
sisakyti, jog ji pripažįsta rei
kalingumą sustabdyti Ruhr 
priešinimąsi. Tame Belgija ir 
Francija pilnai sutinka. Jokio 
tresioginiio suMižinoįjimo tuo 
klausimu tarp Londono ir Pa
ryžiaus nebuvo. Tečiaus čia 
tikimąsi, kad Anglija sutiks 
su tuo, kad Vokietija turi pri
sipažinti prie pralaimėjimo 
Ruhr distrikte.

VARSA VA, birž. 8. — Ru
munijos karalius Ferdinandas 
ir karalienė Marė atvyks j 
Varšavą birželio 24 d. trimš 
dienoms.

Japonijos valdžia areštuoja 
darbininkų vadovus

TOKIO, birž. 8. — Policijos 
veikimas prieš socialistus tapo 
nukreiptas dabar ir prieš dar
bininkų unijas. Dų žymus dar
bininkų vadovai tapo areštųot 
ir manoma, kad bus areštuoti 
net ir darbininkų rašytojai.

Policija sako, kad nieko bai
saus nėra užpakaly socialistų 
areštų, tik ji norinti sunaikin
ti suokalbį pačioje pradžioje. 
Policija/padarė kratą ir Wą- 
Kda universitete, kur nesenai 
bimTsumišimų, kurie kįlo ka
da profesoriai bandė suorgani
zuoti tarp studentų militaris
tinę draugiją. Universiteto 
laikraštis liko sustabdytas, nie- 
kurie profesoriai rezignavo.

Niekurie mano, kad areštai 
turi politinio pobūdžio, nes ar
tinasi derybos su Rusija, tad 
valdžiai! teikia parodyti žmo
nėms kaip pavojingas yra ko
munistų užplūdimas.

Vėl tęs Vokietijos 
nuginklavimą

Vokietija turės duoti komisijai 
pilną apsaugą.

PARYŽIUS, birž. 8. — Tal
kininkų ambasadorių taryba 
nutarė, kad talkininkų kontro
lės komisija prižiūrėti Vokie
tijos nusiginklavimą, kuri nie
ko neveikė jau per keletą mė
nesių, tuo jaus atnaujintų savo 
veikimą. į

Vokietijos atstovui Paryžių-? 
je šiandie tapo įteikta oficia-; 
line nota, pranešanti Vokieti
jos valdžiai, Ikad talkininkų, 
kontrolės komisija vėl turi pra
dėti veikti ir kad Vokietija tu
ri griebtis tokių priemonių, 
kurios palengvintų komisijos 
darbą, sustabdytų obstrukciją 
ir kad komisijai nebūtų daro
ma jokių nesmagumų.

KOMUNISTAI PUOLfi 
KALĖJIMĄ.

20 koimimistų sužeista atmu
šant juos nuo kalėjimo.

LONDONAS,1 birž. 8. — Iš 
Berlino pranešama, kad burįfs 
komunistų pereitą naktį ban
dė šturmu paimti Coblenz, Pa- 
reiny, kalėjimą, kad paliuosa- 
vus savo draugus. Ištikusiame 
susirėmime 20 komunistų liko 
sužeista, taipjau sužeista kelis 
policistus. Komunistai liko at
mušti.

Už dviejų valandų komunis
tai vėl puolė tą patį kalėjimą, 
bet taipjau nesėkmingai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 8 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
cais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.63
Austrijos 100 kronų__ ________  H c
Belgijos 100 markių...... ......... $5.60
Danijos 100 markių................$18.20
Finų 100 markių ....................  $2.78
Francijos 100 frankų ............ $6.49
Italijos 100 litų ........................  $4.71
Lietuvos 100 Litų_________   $10.00
Lenkų 100 markių .................... Mc
Norvegijos 100 kronų............ $17.00
Olandų 100 guldenų ............ $39.20
šveicarų 100 markių ............ $18;05
Švedijos 100 kronų ................ $26.63
Vokietijos 100 niarkių ................  %c

Reikalauja susitaikymo be 
streiko

Gatvekarių kompanija gali pa
kelti darbininkų algą be di
delio sumažinimo pelno ir be 
pakėlimo karterių kainos.

CHICAGO. — Mayoras De- 
ver bendrame jo raštinėje su
sirinkime gatvekarių ir elevą- 
torių kompanijų ir jų darbi
ninkų atstovų susirinkime pa
reikalavo, kad tos kompanijos 
susitaikintų su savo darbinin
kais algų klausime be jokio 
streikė.

Mayoras taipjau pareiškęs, 
kad dabartinis algų ginčas ne
turi būti panaudotas pakėli
mui karterių.

Konferencijoje buvo paduo
tos visos skaitlinės, kurios ro
do, kad gatvekarių kompanija 
lengvai gali pakelti algą dar
bininkams ir nejausti didelio 
sumažėjimo pelno. Gatvekarių 
kompanija reikalavo, kad ir 
miestas prisidėtų prie pakėli
mo algų. Jai tapo nurodyta, 
kad miestas prisideda prie pa
kėlimo algų daug daugiau, ne
gu pati kompanija. Miestas tu
ri gauti 55 nuoš. kompanijos 
pelno, tokiu būdu miestas pa
dengia 55 nuoš. pakėlimo al
gos, o kompanija tik 45 nuoš. 
Todėl esą miestas yra labiau t 
užinteresuotas finansiniai, kad 
streiką išvengus, o ginčai tarp 
darbininkų ir kompanijos nė
ra tokie, kad jie pateisintų 
streiką.

Imant /balandžio mėn. gat
vekarių kompanijos atskaitą, 
lieka aišku, kad jei kompani
ja ir pakeltų darbininkų algą 
po 10c. į valandą, tai kompa
nijos metinis pelnas vistiek- 
siektų $8,806,692. Jei pasilik
tų dabartinė algų skalė, tai 
kompanijos pelnas siektų $10,- 
433,748 į metus. Ir pakėlus al
gą jos pelnas bus užtektinas, 
kad išmokėjus savo šėrinin- 
kams j)o 5 nuoš. dividendo ir 
dar palikus kiek pinigų atsar
goje.

Chinija reikalauja Japoni- 
A jos atsiprašymo

I 1

PEKINAS, birž. 8. — Chini- 
jos užsienio reikalų ministeri
ja šiandie pasiuntė Japonijos 
valdžiai notą, reikalaujančią 
atsiprašyti ir atlyginti už žu
vusius chiniečiusj taipjau nu
bausti tą japonų komanduoto- 
ją ir jurininkus, kurie birže
lio 2 d., čangša, Hunan pro
vincijoj, šaudė į chįniečių, ja
ponų boikotavimo šalininkus.

Flamanų universitetas.

BRIUSELIS, birž. 8. — Bel
gijos senatas 92 balsais prieš 
46 nutarė, kad visi kursai 

hent univėrsitete butų moki
nami flamanų kąlboj. Tuo 
pačiu laiku liko nutarta, kad 
niekurie kursai gali būti mo
kinami ir francuzų kalboj. Pe
reito kovo mėn. senatas griež
tai atsisakė paversti Ghent 
universitetą į išimtinai flama
nų universitetą, kur viskas bu
tų mokinama flamanų kalboj.

(Belgai didžiumoj vartoja 
francuzų kalbą. Bet dalis Bel
gijos, ypač žemesnieji luomai 
vartoja ir flamanų kalbą).

Wiscoiisinas gal ir nepa
naikins prohibicijos 

vykinimą
MADISON, Wis., birž. 8. — 

Nors Wisconsino atstovų bu
tas ir nutarė atšaukti valsti
jos prohibicijos vykinamo įs
tatymus 48 balsais prieš 43, 
veikiausia tas įstatymas nebus 
atšauktas, nes vailst^ij^s sena
tas yra sausųjų rankose ir at
šaukimo bilių veikiausia at
mes. Nors senatas dar nebal
savo tuo klausimu, bet pirmes- 
nieji jo balsavimai parodė, kad 
jis pritaria sausiesiems.

tanas nepatenkintas 
Rusijos nota

Reikalauja ją pataisyti.

LONDONAS, birž. 8. — Ru
sijoj) atsakymas į paskiausią 
Anglijos notą jau yra gautas 
Londone.Tečiaus sprendžiama, 
kad nota yra perdaug vaidus 
keliančio pobūdžio, taip kad 
Rusijos atstovaš Leonidas Kra
pinas pirm negu ją įteikus 
Anglijos valdžiai paprašė Mas
kvos valdžią ją pataisyti taip, 
kad ji labiau patenkintų Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
rį Curzoną dėl jo reikalavimo 
atšaukti Rusijos atstovus Per
sijoje ir Afganistane, taipjau 
ir kitais klausimais, apie ku
riuos dabar eina ginčai. Jis ti
kisi, kad tai Maskva sutiks pa
daryti.

Rusijos prekybos delegacija 
pareiškė, kad Krasinas neuž
ilgo tikisi įteikti Anglijai pa
taisytą atsakymą.

Bankrutijo Šerų brokeriai.

NEW YORK, birž. ' 8. — 
Federalinis teismas šiandie pa
skyrė receiverį antrai didžiau
siai “cunb markete” Šerų par- 
davinęjimo firmai L. L. Win- 
kehnan & Co., kurį turi sky
rius Chicagoje ir po visą Ame
riką. Jos turtas siekia $1,500,- 
000, o skolos $1,750,000.

Didžiausia “eurb markete”’ 
firma Jonės & Baker bankru
tijo savaitę atgal.

Del Metrikų ir Pasportii 
Naujienų Ekskursija

Kas neturite metrikų gavimui pasportų ir 
iki šiol negalėjot išsiimti Lietuvos pas- 
portųjx- o norite važiuot Lietuvon su 
Naiyfenų ekskursija, — tuojau ateikite 
ar kreipkitės į Naujienų ofisą. Dabar 
dar yra laiko ir galimybės aprūpinti jūsų 
išvažiavimą.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Šleževičienė ir Vinčienė 
iškeliauja

Birželio 23 d. laivu Majes- 
tic iškeliauja Lietuvon p-ios 
Šleževičienė ir Vencienė, kurie- 
dvi lankėsi Amerikos lietuvių 
kolonijose, rinkdamos aukas 
Lietuvos našlaičiams, kaipo 
Lietuvių Moterų Globos Komi
teto įgaliotinės.

Gerb. viešnios turėjo daug 
nukentėti Amerikoje nuo kle
rikalų laikraščių, kurie šmei
žė jiedvi be jokios sarmatos, 
nepaisydami j to, kad jiedvi 
darbavosi vien tiktai labdary
bei ir visai nesikišo į politi
ką,

iBet užtai pažangioji Ame
rikos 'lietuvių visuomenė pri
ėmė Lietuvos darbuotojas la
bai nuoširdžiai ir padarė jų 
dviejų misiją pasekminga.

DENVER, Colo., birž. 8. — 
Colorado Darbo Federacijos 
metinė konvencija priėmė re

zoliuciją, pritariančią sugrą
žinimui alaus ir lengvojo vy
no.

Latvių invalidai.

Ryga. (E). Latvijos karo in
validų sąjunga įteikė ministe- 
rių kabinetui sumanymą išleisti 
ypatingas pašto markutes, nuo 
kurių bus imamas tam tikras 
piniginis priedėlis karo invalidų' 
naudai. Numatyta kiekvienos 
išleidžiamos serijos ,200.000 
markučių pažymėti ttam tikru 
užijašu ir piniginio priedėlio di
dumu; tas sumanymas duosiąs 
apie 3 mil. rub. pelno metais. 
Be to, karo invalidų naudai Lat
vijoj dažnai ruošiamos piniginės 
loterijos. ca

Ryga. Iki š. m. balandžio 1 d. 
Latvijon sugrįžo 221.959 pabėgė
liai, o išvažiavo—15.984.

Šiandie — giedra, gal ne
pastovus vakare; biskį šilčiau.

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:23 v. Mėnuo teka 2:42 va
landą nakties.
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RYTOJ Pasimatysime Naujienų PiKniKe
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS PRIE DESPLAINES UPES
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Davažiuoti į Chernausko daržą, Lyons" Iii., gaiipia nuo 4 u

Chicago, III3313 So. Halsted St

SVEIKATA TAI TthjTAS Nl LAIMfi

^AUJIENOS

W.*Dfcatbbrn’9O57

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tikietas 50 centų

Kviečia visus KOMITETAS

be SalutaroPhons Yards 1119,

10 iki 1 SVEIKATA
Tai. Lfcžayfetta 4228Ofiso Telefoną? 

Central <104

Diėną i(te.-27e^8«c'. (fr > taksai I 
Vakarį* 1Qc,t31c.-45c. (ir

$7.00
$5.00
$2.00

Mil-

T^eL Yards ^1138 

įJTANLEY ’ ] 
MAŽEIKA

i PRANEŠU Gerbiąmi Drau 
gal, kad turėsiu pasilinksmini 
mą*. arba inkurtuvea savo-jtau 
joj r,

reumatizmu, 
ikp silpnu-

Visi kas gyvas NAUJIENŲ PIKNĮKĄN.
v -* - .•■•■ /j -U. v'U \ 1» >

Piknikas tęsis nuo 11 valandos ryto iki 11. vai

SALUT
1707 S. Halsted St

muzikališkų instrumentų- "naujausios išdirl
nų, skripkų, nĄ.;, .1 ----- - „------------„ r_T._, ..
šokių daiktų: žiędų ir laikrodėlių, ir sutąisom viską, kam kas reikia,

7 We8t Madioon St., kamb. 1202. Kampas Štate gat 
Ofiso -yalandosj Npo 3. iki $po pjftų ir pagąl pu|ariny?.

VISADOS KREIPKITE! 
MUS. TAS JUMS BU 

ANT NAUDOS.

. 21, St., kampas Leavitt St. 
'ęleionaa Rcosevelt; 8135,. 
.. t _ 3 m. JilsdKlioJ

• JOHN KUCHINSKAS 
f. i t^TUVU'ADVOKATAS I'V 
2221 W. Z2«a SU‘tar liearih St 
ii >/av TelepbonedCanąl 2652 ..u . 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare*.Sere*

GRABORIUS IR 
. Bah‘amūdto)as .s

Tūrio autom e-^ 
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
•prieinama. ' k 
^i^Aūbinn

Avė., Chicago.

padaro 
Kaina 
$2 00.

I Į arba užsisakyki- 
mtaų jdedant 26c. kra^ 
kitus užmokėsite I kaip

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
' • • Gyvenimo viėH: (' ’> •
>Y 8323 So. Ę^lsted St

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai, 

’! ’ nupirkti. ■ •

Monroe gat. arti State bejiėrst'o- 
ginis Vodevilius šeštad., Sękm., 
svbht6mis. 22c. Ir 45c.’ (ir tak
są) h rateliams 10c (iiski-
riąnt aėkmąd. ir Šventes, 

koftiedtai aktai ir 
paveikslai .

Pradžia,/!*vai. po pietų.
•Kliubas deda

patarnauju kuogeriausifcl.
M. Yušk*.

3228 W. | Chicago. III.

, Per ilgų laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvalgęs., nuslabęs, 
kad' net Tr ^yVėnti' buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
sų daktarams ir išmokėdavau, 
ir ’ buvau pristygęa yilties, 

-|cąd bepasveiHsiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio. nuslabnėjimas, 
itkilyio nemalimas ir nervai; 
(sXąudędayo galvą, po krųtjnfc, 

‘strėnas ir’.t.t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai“ suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti , pats. . Ar man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu BA
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir j ,6. mėnesius palikau 

^sveikas ir tvirtas,'‘ir dabar cio- 
jiaįaš pasirodau • visutynėnei; 
Haipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę’nuo SADUTES B1T- 
TERIO ir dėkavęja jo Geya-

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A.M.Ikj 5 P. M. 
1811 RecterlBuilding

79 West Monroe Street, Chicago,
, ts. i..ęhona Central 2560 .

Rez. 3203 So. Halsted St.
YardąJp'IBjįf;,; vValy^ftpki 9 vai

GEO. CIŽINAUSKAS, 
<ŪK «•’ !).•>, t: <

1458 W. 15th St.
Tel. Canal 3514

Veda bylai visuose teismuose. Ptr 
rūpina visokius dokumentus. EgS 
zamtinuoja abstraktus. Padaro kon^ 
traktus Ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mą:lr biznią, ar uitraukiant msr- 
giMba^- \h v i. i

— Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
I JWM?.*^s^It 8«W*

A. A. SLAKIS
? AD$0KA$AS

Ofisas. vidiirmiestyj:
j Rooml726 a 

CHICAGO TEMPUE' BLDG, 
ca77: Wuwa?hwktpo St. 
Cof. WasHngtOn-fic, Clark

809 W. 351h St, Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

w Gulbransen Trade Mark^

500 Grafonolu yra paskirta išparduoti už pusę kai
nos. Parduodame ant lengvų išmokėjimų. Gavo
me daugybę naujų lietuviškų rekordų; yra proga iš 
ko pasirinkti.

Dedervinės 
lės nudegimai ir 
kurie atsiranda • *. 
dina kompleksija • 
fialihti įo * Wlet4 
Žinomu 
VOUTH’ 
yra vartojamas 
čių žmonių, 
do kremas, 
do odif nuo 
veidą gražų, 
už slojikęlį 
Kmuskite > aptiekose 
te . lai&km nuo r*-*— 
sos Ženklelių.
atveš. VERVENA LABORATORY 
195 ifr.irtford Bldg , Chicago, 1

Tuhu vtz {įdl'bę pi-yneš/t 
biainai visuomenei, -to/l 
riaų gražų ir 'ptftogų/ vasari
nu (suininer resorf), kur ga
lima linksmai praleisti karštas 
vasaros dienas, prie gražaus 
ežero kur randasi, geriausio 
maudynes ‘ visoj Wisconsino 
valstijoj.

J. P. WAITCHES 
, LAWYER Lietą vys Advokatai 
i - 'Dienomis' Reom 514j516 

... 127. N.rDearborn St-
Telephonė RandoĮph 5584 

'Vakarais:; 1(1786*3. Wabaab Ava 
T _.Tąi.:,PĮ4Įmap 687J. 

«____;___ a___

! Kviečiame visus atsilankyti j šitų piknikų ir pa
tai pastatyti Lietuvių Auditoriūrti, kUri‘buš praidėt^ 
neatbūtinai yra reikalingad musų visų atsilankymas 

Visas pelnas yra skiriamais svetainės statymui.
KViečU RENGIMO KOMITETAS, 

ūui c";,. cišfu i r Atneši n'r.

TODĖL,
Diena ibe 
negali būt f. J i
1) ~ Šalutaras priduoda apetitą
2) Šalutaras vidurius išvalo;
3) — Šalutaras pataįąę sveikatą,

Tik vienas doleriu ū’-kvpterią bonzai.,
ląuskite ą^tiąkosą’ akba prie

&6ĘEMICALC0 
Chicago, Illinois.

"THTfyrrnmr“-
.wi Ur_ jyodgĮiviji. . 
paraudonavę lopai, sau- 

kiti nesmagumai, 
’dnt ' veido 'h*'* auga- 
— gali būti pra- 

sykių • vaitojimo su 
VESVENĄ BALSAM OF 

' ‘ ptfiktis pridengimas 
pasekmingai tukstan- 
nėra paprastas vei- 

Bet GYDUOLE kuri gy- 
vlsokių ..ligų in 
/dailų) ir jaunų

• Dr. Anelė Kėushillas D. C.
H„i O? ,..

Gydau be .operacijų Ir bą, gyduolią 
visokias staigias .ų* kroni“* 
nervui .teųmaUzmą, pąralj 
susiAĮwinimį,,dH?ĮĮ|i |f,vi 
gas; vyra. fmqterų ir va| 
rimai dykdl.' ’ . u
215? tW, 
“ Ti,....................
Valandos: 3- vai. iki fi

9 uci 12 a.

kampo Cicero ir Ogden Avė. gatvekariais arba busais
| H A). -t į I 4 . L-l»rr. ’ J ALi t: U-i

SZKMKT’S LONG LAKE
* RESORT,

Campbollspori, Wis/,
R. 4i R. 56

F. J. Szemet Vedėjas.
Pasarga: Važiuojantiems iš 

ęhieagos reikia imtj traukinį 
puo North Wcateru stoties iki 
ČanipbeJlspiort, Wis., o iš tėti 
iki Long Lake. Taipgi auto 
piobiliais J’ra labai paranku 
važiuoti. ‘

8IRŽE1I0 IŠPARDAVIMAS
lįeimantai, Pertai auksiniai Žiedai", Laikrodėliai, di 
delis pasirinkimas vėliausios mados 25.% pigiau.

1 i 4k»(i;th-b . C Wf»tV« v ;< ViL .iriir

DR. H. AliBRpAD’

29 So. La'SaUe St. Room 580 \ 
— - Tel.: Central Š89Q

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicafo
|V,

čiu draugus ir rew«u|UĮ..ats*|ąH«f 
jtyii pa^tyti, nauj^ ir1 
prie gęęįs hiuzikos laiką. pra4 
leisti. UCaipgi dėkavoju šjrdiiH 
įai visiems^ kurie mane rėmini 
tę lig šiol. , Su draugiška pą-l

Dabar . Pirma,. > . "' ; v.iv iiviivc Muui .'jvtiAi u v vii į-i,
tm naudokite SALUTES BITTERI 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 influėnzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
autiekpse, karčiamose ir tam panašiose vjetosę. Kaina 1 bonka $1.00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00. • >

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o iei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing 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 MANUFAGTURINC CO.,*' n ;• M
616 W. 31st St., Chicago, III. i . į , , Tel.: Boulevard 7351

irt*
Užlaikom^geriausios rųsiefe ’ffayer Pianus ir roles 
dėl piano lietuviu4iftlbojeii^rw“ J vt'

Automobiliais tiesiai Ogden Avė

Visus širdingai kviečiame į šį pavasarinį Naujienų Pik

XŽQlwL .4Jtide) m 10

4 V”.’!

Chernausko daržą, Lyons, III

\ JNesikankykite .savęs jfcauą- 5 
i maier tRąųpiatizmų, Sausgėla, S 

L KifttN JMfaa jMfjąuąįdiąc 3
—r raumenų sukimu; n$str ękaų- 2 
dėjimai naikina kūno gyvybf S 
ir dažnai ant patalo paguldo, 

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- * 
nėtas ligas; mums šiandie dąU- ■

i gybs žmonių^siunčią padėka-, B 
; voųės, pakeikę. !Trekė .50c per B 

pactą 55c Arba dvi už $14)5.
Kąygąy “ŠALTINIS SVEI- J 

KATOSh a«gptab-> gydyties, J
į kaina 50 centą.,____  J
■ Justin Kulis ! 
r, 3259 So'. Hhfstad St. Čhicago, III. 5 
lEBBBB BBBBMBaBBBBBMJ

The Fashion Gloąk Shop
!l iflb Itn.^ «$cai ilMuny 

Visuomet tų daro.
T . -phi*,u*’ l,ti "**•**• įsitikinkite pačios. PJoš- 
čiai, Eilės/DrėSes dr Veis- 
tės. Taipgi'darome užsF 

'^fea^yman?^' !i ''

Nedėlioį, firiželio I7r dieną, 1323
A. BLINSTBOPO DARŽE, JUSTIGE PARK. 

■D ; 1A 4- Hi? Į

Pradžia 10 vai. ryte 
a.-i -v-r*- ' x : ’Gerbiamieji lietuviai 

remti'tų'prakilnų darte 
statyti šių vasarų; taig:, 
prisidėjimo prie to darbo

PLU1UBERIO APSiLpYMO
ĮTAISYMAI 

olselio kaina titesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBI$G & HEATI-rSS 
SUPPLY GOMPANY, . .

490 Miltfaųkee Av., 461 N. Halsted & 
y Telephone Haynįarket 101^ >

Piknikas su Dovanomis
Rengia

Salutąite.Ąfytafi'Cešviedid-t gr^ žus
Sveikatą ‘atgyja,'$aip ąpšta ds

KODĖL? •••.'■/ Į
1) -1 RYTAS- )
2) - MDŲS - į TRYS

ii.......p..,, i i" ui i»u»i ...................... **1 ,'1’** 'r*' * ... ” » 1! T*' '

PIRMAS IŠVAŽIAVIMAS “
Lietuvos Mylėtoju Draugystės

•*’ į Jefferšono Miškus "įV“'-— •
Įvyks

Nedalioj, Birželio (June) 10 d., 1923, 
10 valandą ryte • ■ > ♦ *• 11

Išlaimejimui bus leidžiąma šie dalykai:
1. Rašomoji Plunksna, vertės ........................................................................
2. Moteriškas Lietsargis, vertės ....................................................  i.
3. Knyga “Tūkstantis Naktų ii* Viena”, vertės ...............................................

Bus ir daugiau laimėjimų. Taipgi bus puikus programas. , 
PASTABA: Važiuokit iš visų dalių miesto iki Milvvaukee Avė 

waukee Gale karu važiuokit kol sustos. Išlipę eikite i žiemius.
Kviečia KOMITETAS

7 : liverdale j&tik, A: Sadurio
ljių3 Riv.erdąJe^L l-r

Įžanga 50c. ypatai, moterims dyjkat .. »> *. J < ‘ , •/•■
Bus linksmas piknikas dėl ijatinų ir senų, nes bus visokios žaismės ir įvairumai 

pastangas, kad visus svečius gepąį užganėdinus, h ,,
• toz ,bena^ gręs (leĮ Šokių. ‘ p -h-Ly,. ;

Davažiuoti galima iš visų kraštų miesto 119 Morgan State gatvekariais iki 119 Str. n* Michigan 
Avė.; čią imkit Riveuįalp karus,. kurie (ląvežš iki tilto, Čia*išlipę rasi{tęk/dąržą.

‘ Rengia
ano Lietuv

Meg-mokam g'erai hupfrk- Į 
■ ųfti iY žfėr^i parduot!.1

armonikų, koncerti 
ekordų visokioms kalboms, graniafonų, ir auksinių vi

• ypač muzikaliŠkus instrumentus ir . prisiunčiam j kitus miestus 
kam k,o reik. K. PIKELIS,.1816 So. Halsted St., Chieago, 111.

i ' daugiau negu auksas sergantiem* vyrams* ir mo- 
Negirkite ir nebūkite nusiminę! Gaukite patarimą 

Van I’aing, kuris supranta jūsų padėjimą, kuria 
Kad būti išgydytu, 
Nenųodinl- ite savo 

jūsų ligoje. Pasitarkite

turi būti

egu auksai 
nebūkite

nuo
patars jum* kaip gauti palengvinimą.

V jus turite surasti savo ligos priežastĮ
kūno vartodami netikras gyduoles w’ _ ____ „____

l \ MMvK T su Patyrusiu daktaru chroniškų vidujinių ligų ir gaukite 
pilną egzarųinačiją. Jutų kraujas ir šlapumas

• / MBą išegzaminuoti su mikroskopu ir Su X-rdy pagalba surasta
W/ mK y R ĮąĮąl Jūsų liga. Jei jus kenčiate nuo chroniškų ligų jūsų skil-
FA flv. FmĮ^EhML v'°> inkstų, pūslės, nervų, skaudamos burnos, 

skaudulių, pasididinusios kraujagyslės, enroniš’
r 9 (Į mo- lytiškų ligų arba kraujo užnuo^ijimo jun
L. 1 r«ikia ipeciallo gydyrtid.'' . \ ' '1 'f ,,

Seru m r 606 Elektra.
tTŽSS. AKYS. AUSYS, NOSIS IR GERKLĖ

DR. J. VAN PAING 
. 1 Ofisas ir laboratorija:

3101 South Halsted Street, 
CHICAGO, ILL

Valandos nuo 10 iki 8 Nedėllomis nuo

Fl TH£ATR£~W

IMPERFECT IN ORIGINAL



TurtasTAUPUS ŽMOGUS
Palūkanų Perijodas

gai

jos

laike!

pata

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

CENTRAL MANUFACTURING
OISTRICT BANK Tel. Pullman 5482

1112 West 35th Street TIK PAGALVOK!
CHICAGO

INVESTMENTUS
Telefonai 1

edėliomis nuo lt valau.*

DIDELIS BANKAS

Tel. Boulevarl 0537

CHICAGO

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNERAPSAUGOS SPINTOS
Priėmimo valandos nuo 8 Dd 12 ii

Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

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

A.SHUSHO
AKUŠERKA

3113 South 
Halsted St.

KAS JUS BUSITE 
1956 METUOSE?

Clearing 
House 

Bankas

KAIP BANKAS 
DARO SAVO

Valandos} nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Lietuvis Dentistas 
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės

žinomas bankas tarpe lie* 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Valandos nuo r< 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo G iki 9 v, 
vakare.

Gerai 
tuvių 
rumu

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

Tel. Kenwood 5107

TA 1OU
M4> B.UNU4Aw

Kiekvienas kuris gavo vėliavą Dekoracijų 
dienoje buvo labai užganėdintas. Jus galite 
dar gauti dėl Neprigulmybės dienos, liepos 
4 d. Ateikite šiandien bile kada tarp 9 vai. 
ryto ir 8 vai. vakare ir atidarykite $5.00 tau
pymo accauntą ir gaukite jūsų vėliavą.

3825 So. Halsted St., Chicago, III

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 
•. iki 2 vai. po pietų.

uždekit sietelius 
ANT FRONTINIŲ 

PORČIŲ 
DABAR TUOJAU

Artinasi. Prisiruoškite dabar investuoti jū
sų pinigus į musų saugų 6% real estate pir
mus morgičius ir pirmo morgičio real estate 
auksinius bonus. Jūsų pinigai bus apsoliu- 
čiai saugus tuose investmentuose.

7 JJd 8 v, 
icago, Iii,

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 771S

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

DĄVTD RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii ratail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8801 Normai Av, 

Tel. Yards 22S6.

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

8261 South Halsted St- 
Tsl. Boulevard 5052

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

Residenne Ganai 2118

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

Chicago, UI.

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

7—8 vak. Nedaliomis 16—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd, Chfcage

Greitas pinigų pa
siuntimas Lietu
von žemiausiomis 

kainomis.

DR. A. J. DERT AŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 r^to 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vd». ryte, nuo 2 ild 
5 vai. po 
vakaro.

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

Douglas Products Co 
2510-16 Archer Avė. 

netoli Halsted 
Visi telefonai Victory 6545

I Nedaro skirtumo kas jus 
esate 1923 metuose, bet kas 
jus busite 1956 metuose. Tris 
dešimt trjs metai yra užtek
tinai geras perijodas dide
lėms permainoms. Tik atsi
minkite, kad 33 metai tam 
atgal, 1890 metuose, didžiau
sias pasaulyje automobilių 
išdirbėjas dirbo baisikelių 
šapoje. Prezidentas Suvieny
tų Valstijų rinko raides 
spaustuvėje. Gubernatorius 
didelės valstijos valė čevery- 
kus ir pardavinėjo laikraš
čius. Didžiausiasx Rankinin
kas Westuose buvokartojas. 
Ir Joseph Triner, Sr., palei
do Trinerio Kartųjį Vyną į 
Amerikos marketą, be kapi
talo, bet su dideliu įsitikini
mu gerume tų gyduolių. Šian 
dien Trinerio Kartusis Vy
nas yra taip populiaris, kad 
vargiai rastumei žmogų gi
musį svetur Suvienytose Val
stijose ar Kanadoje kuris ne
žinotų Trinerio Karčiojo 
Vyno. The Joseph Triner 
Company, Chicago, III. išdir- 
binėja sale tos gyduolės dau
gelį kitų puikių prirengimų. 
Mes tik paminėsime čia Tri
nerio Dental Cream, geras 
antiseptiškas dantų pašte. 
Mrs. Fannie Rajchart, žmo
na iždininko miesto Brenzi- 
ce, Czechoslovakia, parašė 
mums keletas dienų tam at
gal kad pasiųstumėm jai tą 
prirengimą, todėl kad “tik
rai yra puikus”. Klauskite 
jūsų aptiekoriaus ar parda
vinėtojo gyduolių nurodymų 
apie Trinerio gydbolės ir pri- 
rengimus.

Dr. Maurica Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

i 
4631 So. Ashland Ava.

Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 11d 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00,

CUNARD
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 Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnerių. 3-čia klesa (i Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
res taksų $5.00.

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj. _
CUNARD LINE 
140 N. Derborn
St. Chicago, III .

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka 

[Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
įgimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
* PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VTESULOS 

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.
H. W. Elmore & Co., 29 So. La Šalie St

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

Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė, 

2 ild 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Tą jus lengvai galite desižinoti nuo jūsų 
bankininko. Tai nėra jokios misterijos ta
me. Bet neteisingi brokeriai ir jų agentai 
abelnai sako žmoniems neteisingas pasakas 
apie uždarbį padaromą bankų. Bet faktas 
pasilieka, kad kiekvienas žmogus su keliais 
šimtais dolerių gali investuoti savo pinigus 
į tą pačią klesą apsaugos, kaip bankos kad 
daro.

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

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

Telephone Yards 5882

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis-. Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 j ‘ 
8259 So. Halsted St,

Tamsta gali patapti savininku namo įnešdamas tik 
$150.00 ir mokėdamas po biskį kas mėnuo.

BUK NEPRIKLAUSOMU — “įsigyk Namą Elmore Budu”
Kam mokėti rendą ir neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo

kėti už namelį ar dviejų gyvenimų budinką. f
Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor

macijų niekuomi Tamstos nesurišdami. |
PAŽYMĖK PATINKAMĄ APIELINKE

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 sykį 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 sukmu- 
mis šiandien.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja J 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Telefonas Boulevard 7042 ;

DR. C. Z. VEZSIS

Rezidencijos tel. Van Burėm 8284 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką* 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3335 So. Halsted StM GhlcagU.

Mrs. A. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119 Į
Baigusi akušeri- 

kolegiją; il- 
praktakavu- 

Pennsylvani- 
ligonbučiuo- 

Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš] 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip! 
kitės, o rasite^ 
pagelbą.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone CanaI 0257

Dr. Herzman kraustosi iš seno* 
vietos 8313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

/^DR. HERZMAN^h
—IŠ RUSIJOS—

GęYai lietuviams žinomu per 11 
met/ kaipo patyręs gydytoju, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: CanaI 
8110 arba 0376

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

DR. M. T. STRIKDL'IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 Se. Ashland Ava.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Kasp
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatves 

Chicago, Illinois.
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LIETUVOS KOOPERACIJOS.
vietos 
rases,

daug pelnys, keldami šitokius 
jomarkus bažnyčiose?

šeštadienis, Birželio 9, 192Š

South Haiatea stram 
Chicago, Ilk

Talaphona Rooaavalt 8W

Subscriptign Ratui 
g.00 par yaar in Canada. 
*7JM per yaar putaida of Chlman 
>8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
af Chicago, III., andar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujianoa eina kaadian. iiakiriant 
■•kmadJaniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago. 
QL — Telefonaai Booaevalt 3800.

.75

3c 
18c 
75c

Užsimokėjimą kainai
Chicagoje —> paltai

Metama----- -------- $3.00
Pusei metu -----------------  4.t0
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiam - - - 1.50
Vienm minėsiu! -

Chicagoje per neifotajaaj
Viena kopija į

Savaitei ------------
Minėsiu!_______________
BuvienytoM Valstijose ne OUcacoj* 

paita:
Metams_________- r - $7.00
Pusei metų 8.50 
Trims mėnesiams_____ . . , 1.75
Dviem mėnesiam --- 1.25
Vienam mėnesiui - —, .76

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

. Metams _______ _____  ____ r. $8.00
Pusei metų ........... . 4.00
Trims mėnesiams 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo, 
gę—RRįąL ■

Komunistų bolše
vizmas ir klerika
lų bolševizmas.

sekėjai, tai tenai nebūtų nė 
kiek geriau. Veikiausia bu
tų dar daug bloginus, nes jie 
ne tiktai varžytų Seimo rin
kimų laisvę, bet ir visai pa
naikintų Seimų, ne tiktai 
baustų demokratinių ir so
cialistinių laikraščių redak
torius, bet ir uždraustų juos 
visus.

Kovot prieš klerikalinį 
terorų ir despotizmų socia
listai gali tiktai vardan de
mokratijos, o ne vardan soli
darumo su komunistais. So
lidarizuodamiesi su tais kru
vinųjų Maskvos budelių 
garbintojais,. socialistai ne
tektų dirvos po savo kojo
mis. Jų protestai paliktų be 
jokios principialės reikšmės.

Socialistai nenori nei kle
rikalinio bolševizmo, nei ko
munistinio bolševizmo Lie
tuvoje. Ir koliai mūsiškiai 
komunistai, smerkdami kau
niškės valdžios politikų, siū
lys jos vieton Maskvos val
dymo metodus, toliai socia
listams bus su jais ne pake
liui.

Negrų skriaudos

“SU DANTIMIS.”

Minėdama Rusijos social
demokratų vado, L. Martavo, 
laidotuves Berline, x “Laisvė” 
pastebi, kad tose laidotuvėse 
“senis Kautskis pasakė ‘bedan
tę*, anot Radeko, prakdlbų.”

Mes nežinome, ar Radekas 
turi geresnius dantis už Kauts- 
kį, bet kad Radeko liežuvis 
dažnai klumpa, tai seniai vi
siems žinoma. Augščiaus pa
minėtose laidotuvėse Kautskis 
dėl ligos visai negalėjo daly
vauti.

PARINKTIEJI.

“ty-

■Lietuvos Koperacijos Bend
ro vių^ą junga išleido plačių 
savo 1922 m. apyskaitų, iš
spausdintų 32 didelio’ formato 
puslapių sųsiuvinyje. Smul- 
kiaus pakalbėt apie jų mums 
teks vėliau. Dabar tik paminė
sime keletu įdomesnių skait
menų.

Koperacijos Bendrovių Sų- 
jungoje yra 153 bendrovės, tu
rinčios viso 31,825 narius. Kai 
kurios bendrovės turi/ po kele
tu dešimčių narių, bet yra ir 
tokių bendrovių, kurių narių 
skaičius siekia dvejeto ir tre
jeto tūkstančių^/ t

•Valdomieji k operacijų /Są
jungos organai yra:
taryba, revizijos komisija ir 
skyrių vedėjai.

Sųjunga 1922 m. rengė ko
peracijos kursus įvairiuose 
Lietuvos miestuose; ji leidžia 
savo organų “Talka”, tšip pat 
knygas ir lapelius:

Bendrai galima pasakyti, kad 
koperatinls judėjimas Lietu
voje jau yra nemenkas.

atatikti demokratiniams 
cipams. (Str. 20).

Visi Klaipėdos Krašto 
gyventoja^ be skirtumo 
kalbos ir tikybos yra lygusi 
prieš įstatymus; tarp kito ko,' 
visi turi lygių teisių eiti vie-

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

valdyba,

Klaipėdos Krašto vietos gy
ventojai nebus verčiami atlik
ti privalomos karo tarnybos 
ligi 1933 m. sausio mėn. 1 d. 
(Str. 22).

(Bus daugiau)

Direktorijos 
skiria Lietuvos 

Prezidentas; jis 
kitus Direktorijos

GARS1NK1TIES 
NAUJIENOSE

Kai lietuvių bolševikėliai 
Amerikoje išgirdo, kad ko
munistų (“darbininkų kuo
pos”) sųrašas vienoje Lie
tuvos apygardoje buvo pa
naikintas, o kitose apygar
dose prieš daugelį komunis
tų kandidatų tapo užvesta 
bylos, tai jie beveik nudžiu
go. Dabar, mat, jie gavo 
progų pateisinti tų nemalonų 
jiems faktų, kad nė vienas 
jų vienmintis nepateko į Sei
mų.

Lietuvos klerikalai tero
rizavo musų draugus! Juo
doji gauja atėmė pilietines 
teises komunistams! Musų 
srovė daugiaus už visas par
tijas buvo persekiojama! — 
Taip dabar šaukia bolševikų 
laikraščiai ir reikalauja už
tarimo iš socialistinių bei 
demokratinių partijų.

Socialistų užtarimo šito
kiame reikale prašyti nerei
kia, kadangi jie visuomet 
kovojo ir kovoja prieš tero
rų, despotizmų ir represijas. 
Mes neabejojame, kad Lie
tuvos socialdemokratai pir
mutiniai pakels savo balsų 
Seime prieš tuos valdžios 

.darbus, kuriais ji stengėsi 
padėt klerikalams laimėt 
rinkimus. Bet jie tų pada
rys, žinoma, ne tam, kad 
įtikus arba patarnavus ko
munistams.

Pirmiausia dėlto, kad ko
munistai nėra to vąrti. Jie 
niekuomet neduoda gėro žo
džio sociųlistams, bet nuo
latos juos šmeižia. Visas jų 
“veikimas” susideda iš to, 
kad jie purvais drabsto so
cialistus ir ardo darbininkų 
organizacijas.

Antra, butų labai akla po
litika kovot prieš kokį nors 
blogumų tiktai tam, kad jo 
vietoje atsirastų kitas toks 
pat blogumas. Smerkdami 
klerikalų terorų ir despotiz
mų, socialistai negali pri
tarti komunistiniam terorui 
ir despotizmui. Jeigu Lietu- 
vų valdytų ne Vailokaičio 
bei Krupavičiaus partija, bet

Per paskutinius kelerius1 
metus negrai vis daugiaus 
keliauja iš pietinių valstijų 
į šiaurines. Pietuose kai 
kur delei to jau pritruko 
darbininkų, ir legislaturos 
galvoja, ar negalima butų 
kokiomis įstatymų priemo
nėmis sustabdyti tų juodvei- 
džių emigraciją.

Nesenai pasirodė viešas 
pranešimas, kuriame kai ku
rie Mississippi valstijos neg
rai paaiškina, delko jų rasės 
žmonės bėga į šiaurius.

Kiekvieno balto vaiko 
švietimui Mississippi valsti
joje išleidžiama dvidešimts 
kartų daugiaus pinigų, negu 
negrų vaiko švietimui;

Valstija turi 1,000 augš- 
tesniųjų mokyklų (high 
schools) baltiems vaikams, 
bet nė vienos augštesniosios 
mokyklos negrams;

Jokių taisymų valstijos 
arba miesto lėšomis nėra da
roma tose dalyse miestų, kur 
gyvena negrai.

Vietomis negrai yra lai
komi baudžiauninkų padėty
je;

Teismuose vieno balto 
žmogaus liudymas sveria 
daugiau, negu 100 negrų;

Negrams uždrausta daly
vauti “džiurėje”, balsuot ir 
užimt vietas valdžioje.

Sutartinai kovot prieš tas 
skriaudas negrai nesugeba, 
todėl jie bėga į kitas valsti
jas jieškot žmoniškesnių gy
venimo sąlygų.

Įdomu, kad nelaimingais 
juodveidžiais visai nesirūpi
na nė viena “krikščionių” 
bažnyčia, kurios diena iš die
nos tiek daug plepa apie “ar
timo meilę” ir religijos rei
kalingumą teisingam gyve
nimui. “Krikščionimis” pie
tinių valstijų negrai jau se
nai yra paversti, bet nuo 
priespaudos nepaliuosuoti.

Pačių kairiausiųjų arba 
rųjų” komunistų organas “Ap
švietimas” 2-am savo numery
je rašo: < •-

“Pirm poros mėnfesių po
nas socialistas Snewiden’as, 
kairysis "buržuaztijote sparne
lis^ įnešė į parlamentų su
manymų, kad reikių įvesti 
socializmų į Anglijos tvar
kų! J . 1

“šunų juokai! (Tai kam 
gi šunis pamėgdžiot? ^N.”

* Red.) Taip jie nuramina 
darbininkus, taip juos mul
kina. Tokiu būdų proto.!pro
stitucijų neša į darbininkų 
eiles. Ta prostitucija siste- 
niatiškai nešama ir į Ame
rikos darbininkų eiles. Skir
tumas tik tas, kad ten jų 
neša socialkstai-biiržujai, o 
čia, Amerikoj — ir ‘komu
nistai’, ištvirkusios Komu
nistų Internacionalo Sekci
jos vadovai. Ta Sekcija dėl 
to ir tapo dabar panaikinta. 
Tie prostitutai vadovai nėra 
daugiau Komunistų Interna
cionalo nariais, bet jie savo 
prostitucijų ^ištiek skleidžia 
po darbininkų galvas; tų 
darbų atlieka vardu Ame
rikos Darbininkų partijos.” 
Extra-karieji, kurie • šitaip 

garbina iDėdelės, Bimbos ir Šu
kio partijų, pirma buvo geriau
si jų prieteliai ir išvien su jais 
šmeižė socialistus. Dauguma 
buvusiųjų jų draugų šiandie 
jau yra jiems “prostitutai.”

“Tyroji” p. Baltrušaičio at
skala primena mums vienų 
anekdotų. Senas *kvėkerisi” 
kartų sako savo pačiai:

“Žinai kų, mano miela? Kai 
aš pažiūriu į žmones, tai man 
rodosi,- kad jie visi yra su
kvailioję. Tik mudu, ačiū Die
vui, esava nenustoję sveiko 
proto.”

Į tų “kvėkerio” pati atsakė: 
“Ir man taip 

kartais 
galvoje

Jeigu 
nistų 
žmonės 
kits kitam savo mintis, tai jų 
pasikalbėjimas butų toks, kaip 
tarp tų dviejų “kvėkerių.”

Klaipėdos Krašto 
Autonomija

_ -----------— _ '■

Autonomijas deklaracija.

Respublikos Prezidentas tu
ri veto teisę Seimelio priim- 
iesienis įstatymams ir nuta

rimams . ir Klaipėdos Krašto 
Valdžios dekretams ir įsaky
mams, jei tie nubalsuotieji ak
tai arba dekretai ir įsakymai šų tarnybų. (Str. 21).

1) išeina! iš šio akto 2 str. 
pažymėtųjų Klaipėdos Krašto 
staigų kompetencijos ribų,

2) yra priešingi šio 4-to 
straipsnio nustatymųms.

Vykdomoji galia priklauso 
Jirektorijai, susidedančiai dau
giausia iš 7 narių, įskaitant ir 
, os pirmininkų 
pirmininkų 
Respublikos 
pasirenka 
narius.

Direktorija yra atsakominga 
prieš Seimelį. ,

Direktorija skiria ir palei
džia valdininkus tomis sąlygo
mis, kurios bus nustatytos 
Klaipėdos Krašto Valdžios pa
gamintame statute. (Str. 17).

Teisėjai nekilnojami: jie 
gali būti pašalinti tik išreiškus 
atatinkamų nuomonę aukščiau
siai instancijai, kuri spręs kai- 
p6 Aukščiausioji Taryba dis- 
ciplinos ir magistratūros kiau
šiniais. (Str. 18).

Klaipėdos Krašto Atstovai į 
Lietuvos Seimų renkami, ei
nant Lietuvos Rinkimų įstaty
mu. (Str. 19).

Rinkimai į valsčių, miestų 
ir apskričių savivaldybes atlie
kami, einant rinkimų įstaty
mais, kuriuos priims Seimelis. 
Tie rinkimų įstatymai privalo

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Ydrko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

TT

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

i Severa’s

Balzol
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

Rėk nduojamas

virš iniiftui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS 

LAFAYETTE June 23. Auj. 4, Sept. 1 
PARIS June 27 July 18, AuguHt 15 
FRANCE July .4, July 25, AuguHt 22 
LA SAVOJE July 14, Aur. 11, Sept. 8

NE iV YORK, HAVRE-PARIS 
ROUS8ILON .....................  Juiw 21

NEW YORK, VIGO (SI’AIN), 
BORDEAUX

LA UOURDONNAIS .................. June 9
Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 

knygutės jūsų vietiniui agentui arba i 
didjji ofisą 19 State Street New York.

‘t

Kaina 50 ir 85 centai. ;

Klauskite pas aptiekoriaus.

(Tęsinys)

dienų

to, Direktorijai prita-
Gubernatorius gali su-

Kam mama neleidžia tekėt — 
bandė nusižudyt.

Genevieva Kcszycka,5 17 me
tų mergaitė, 1632* N. Robey 
g., bandė nusižudyt priėmus 
nuodų ir atsisukus gazų. Bu
vo mat labai susisielojusi, 
kam mama neleidžia jai tekė
ti. Jų atgaivino.

rodosi. Bet 
aš manau, kad ir tau 
ne visai gerai.”
extra-kairiųjų komu- 

“apšvietos” draugijos 
nuoširdžiai išreikštų

POLITIKOS MITINGAI 
BAŽNYČIOSE.

Sandarietis A. Mikalauskas’ 
nesenai nuvažiavęs į/ Lietuvų, 
rašo savo partijos organui S. 
Bostone*

f

. “Jums, toliau gyvenant 
Amerikoje, negali būti gali
mybių tikrai atsivaizdinti 
šio# taip atkaklios kovos 
(prieš rinkimus. “N.” Red.), 
čia jau net prieita prie to, 
kad kunigui pradėjus po 
evangelijos skaityti iš laik
raščio visokius melus prieš 
ne jų partijas, žmonės, susi- 
Irinkusiieji pasĮimelsti, ima 
eiti lauk. Kunigas šaukia: 
Bedieviai, išgamos, kodėl 
jus perkūnas netrenkia! 
Tuom tarpu eidami iš baž
nyčios šaukia: tave tuo per
kūnas nutrenks! (Tas atsi
tiko Alytaus parakvijoje, 
Suvalkų pusėje.)”

Kažin, ar Lietuvos kunigai 
i........... .

Seimelis renkasi 15 
po rinkimų. Sekamais legisla- 
turos metais Seimelis renkasi 
sausio mėnesio ketvirtų pirma
dienį paprastai sesijai. Pap
rastosios sesijos tęsiasi bent 
vienų mėnesį.

Be 
riant,
šaukti Seimelį nepaprastai se
sijai. Nejpjąprastųsiųs sesijas 
uždaro- ir' pertraukia Guberna
torius susitaręs su Direktori
ja.

Gubernatorius privalo su
šaukti Seimelį, jei to reikalau
ja % atstovų dalis.

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, Direktorijai pritariant, 
gali paleisti Seimelį. Naujų at
stovų rinkimai privalo įvykti 
nevėliau kaip - po 6 savaičių. 
(Str. 10).

Seimelis priima savo darbo 
statutų; jis renka sau pirmi
ninkų ir kitus prezidiumo na
rius. (Str. 11).

Atstovas dėl savo kalbų, nuo
monių ar balsavimų Seimelyje 
arba vienoje jo komisijų nega
li būti jokiu budu Lietuvos 
Respublikos teritorijoj bau
džiamas ar ieškomas.

Sesijos laikotarpiui 
vas gali būti suimtas 
mo baudžiamas tiktai
liui sutikus, išskyrus tuos at
sitikimus, kada Atstovas yra 
užtiktas nusikaltimo vietoje 
(in flagranti). (Str. 12).

Sudaroma Klaipėdos Krašto 
Ekonominė Taryba, kurion įei
na:

1) Direktorijos pirmininkas,
2) Vyresnysis Klaipėdos 

Miesto burmistras,
3) Prekybbs Rūmų pirminin

kas,
4) Vienas apskrities viršinin

kas (landratas), Klaipėdos 
Krašto apskričių viršininkų iš
rinktas,

5) žemės Ūkio rūmų pirmi
ninkas,

6) Darbi ninku 
ninkas.

Ekonominė 
sau pirmininkų
zidiumo narius. (Str.‘ 13).

Inciatyvos teisė priklauso 
lygiai Seimeliui, Direktorijai 
ir Ekonominei Tarybai. (Str. 
M). J . - s
§ Kiekvienas jstątyirio projek-' 
tas iš pradžių privalo būti pa
teiktas Ekonominei Tarybai.

Ekonominė Taryba išreikš 
savo nuomonę dėl kiekvieno 

nevėliau 
laiko tar-

Atsto- 
ir teis- 
Seime-

artelės pirmi-

Taryba renka 
ir kitus pre-

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

P-lė Kudulaitė

Musu Pačiu
i i' /'i.b į X. - .*« A

Vi

—

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė, 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
• Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitė ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

jai pateikto įstatymo 
kaip vieno mėnesio

The Stock Y ards 
Savings Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

savo Bankų—

Gerovei
Ne visiems lietuviams yra žinomas dabartinis 

turtas ir stiprumas Didžiausio Lietuvių Banko 
Amerikoje. Ne visi turėjo galimybės prisidėti prie 
šio Banko, pirkti Banko šėrus ir t.t.

Tečiaus dabar VISI LIETUVIAI gali taupyti 
savo pinigus šiame Banke ir tuomi kelti lietuvių var
dą, parodyti Amerikonams lietuvių tautinį susipra
timą ir finansinę galybę.

UNIVERSAL STATE BANKO 
Jau viršija

$2,900,000.00
Tad visados remkite savo Lietuvių Įstaigas.
Sutraukime visus savo pinigus 

UNIVERSAL STATE BANK.
Galite gauti šio Banko knygelę su $1.00.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITM

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86,
NorthJliver, 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
Catroll” ir “Thuryngya
taipgi specialės kajutos.

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

Lines
171 W. Randolph St

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles 
KLIŪTIS 

visokios rųšies gydžiau 
per* 25 metus prie Sta- 

J te gatvės.
Žvairas akis atitai

sau saugiai, tikrai, ir 
greitai- savo specialiu 
budu; tonsilus išimu 

; prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.

i FRANKLIN o. carter 
/ 120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

PER ŠĮ BANKA 
SIŲSKITE PINIGUS 

LIETUVON 
PIGIAU ir GERIAU 

NUEINA

UniversalĮState Bank j
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo pždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. M turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 keln\ų siutus su
augusiems ir jauniems ams, mie
los 34 iki 48, vėliausių skylių. 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 ratnproof kautai, $20, $22.50 
Ir $27.50. * “ | ‘ “*
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien liuo 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.

$32.50, $37.50, $42.50 
Whipcord, Cranenette & Ga-

Vaikų siutai $9.50 iki

S. GORDON,



RAKANDAI

TURNER BROS. CLOTHING COant

NEW CITY PHARMACY
engtas setas. Ver

Musų pačių trekai dastatys rubus kuriuos jus pirksite pas mus į jūsų namusWgs.

Mes tikime turėti truku

«iiš

Company

Chiropratas,

Garsinkitės Naujienose:

Negraži 
Žaizda

mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

J. A. NAKROŠIS 
Gen. Vedėjas

Jeigu Manot įvesti į Savo Narnos Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Mošų Šlakas Yra Pilnas

828 V Vest 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65,00.

D11D AI KURIE DĖVISI GERAI IR 
nUDKh A IK n SAVO SF.IPA

nas ateities, 
sttibos darbą 
Aš niekuomet 
le Compound 
da mano dvi 
ginas

Mes taipgi turime visų 
prirengimų dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu-

Yra tai siutai ir viršutiniai kautai kuriuos jus galite gauti didžiai! 
šiame rūbų centre West Sidėje pas

Dr. Henry M. Hunt,
189 N. Ctark St., 2 fl., kampas 

Clarfc ir Lake gatvių.
Valandos 10 iki 8 v. v.

Nei lėliomis 9 iki1 12

, silpnų plaučių, skaudamos 
_, silpnų strėnų, čypimą ausų, 

kataro, skaudamos gerklės, užsikrėtu
sių tonsilų, ii bėrimų,^ užkietėjimo vi
durių, reumatizmo, užtukusios nosies, 
ap.sivėlusio lie žuvio, silpnų akių, pri
augimą nosiestr kurtumo, goiterio, var
vančių ausų, č žimo galvos ir socialių

PATARIMAI ABSOLIUČIAI DYKAI.
Ateikite ir pasikalbėkite su manim 

asmeniškai. Jei aš jums .nepagelbė- 
siu, aš tuojau -tai ir pasakysiu. Aš 
dara.u pilniausią egzaminaciją.

AR JUS KENČIATE
Nuo galvas skaudėjimo, svaigulio, 

uleerių, pergreito širdies plakimo, silp
nų nervų 
nugaros, i
šių tonsilų, išbėrimų, užkietėjimo vi

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, Dervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisr 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

MENTHOLATbM 
yra antisepti- j 
kas ir pamažu J 

padeda n 
l išgydyti g

Tel. Arnfltage 4381
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, 111.

RAKANDAI DEL MODERNIŠKOS KUKNIOS
Susidede iš 5 šmotų. Olcazar Cabinet, gesinis pečius. Vertas $70.00 
už $45.50.^ Virtuvės Kabinetas, vertas $45.00 už $32.50. Baltas parci- 
liuotu viršum, virtuvės staliukas, vertas $12.00' už $7.50 ir 2 baltos 
kėdės vertos po $4.00 už $2.75. Galima pirkti ir daugiau kėdžių.

site užganėdintas, mes su
gražinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate- 
rijolų bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

Mrs. Coffman sirgo 
septynis metus

I AUGšTOS RŪŠIES SEKLYČIOS SETAS
■ Susidedantis iš 7 šmotų: 3-jų šmotų išmuštas su bran-
■ giu aksomu, įvairiose spalvose, apdengtas setas. Ver-
■ tas $275.00, dabar už $145.00. Devonport staliukas 60
■ colių ilgio, dailiai padirbtas, vertas $45.00, dabar už 
Į $22.50 ir 2 elektrinės lempos vertos $10.00 už $5.00. 
a Galima pirkai atsikrai bile šmotą.

Nepadarykite klaidos ateidami į musų krautuves. Atsiminkite, kad 
viena musu Krautuvė yra ant Halsted ir 19-tos gatvės, o kita Brighton 
Parke Archer Avė ir kampas Richmond St. Taipgi įsifemykit musų 
Korporacijos vardą.

Jus sutaupysite ant savo rūbų beveik pusę kuomet jus 
pirksite pas mus, todėl, kad musu rūbai dėvisi gerai ir 
laiko Savo Šeipą. Todėl, kad mes parduodame tik ge
riausiai šaly žinomus tavorus, kaip tai Stradford, Kup- 
penheimer, Fashion Park, Fit Form it 1.1. Dar daugiau: 
mes parduodame tuos augštos rūšies rubus žemesne kai
na negu kur nors kitur prašo kiti.

Siutai su 2 Kelnėms Kolegijų Vaikinų Siu- 

$37.50 $42.50 $50

Tas visos ligos yra ženklas, kad 
tuo» aus butų apžiūrėtos ir gydomos, 
ka& neišsivyHftytų į žvarbią ligą.

' Atminkite, kad jums nieko nekai- 
.riuoja ateiti ir pasikalbėti apie savo 
•nesmagumus su

■ Ji liko išgelbėta nuo ope
■ racijos per Lydia E. Pink- 
J hanfs Vegetable Compound

4 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS QUEEN ANN MADOS 
Pilnos mieros lova su apvalainais kampais, verta $49.00, už $32.50 
45 colių kamoda su dideliu veidrodžiu ir labai giliais stalčiais. Kaina 
$70.00, dabar už $45.00. Rėdomoji kamoda turi 3 didelius veidrodžius 
franeuziško stiklo, kaina $57.00, už $39.00 ir šeforeta pilnos mieros 
su daug stalčių duodanti dideli pasidėjimą, kaina 38.00, COQ E A 
dabar tiktai už * U>£O.OU

.Visi minėti šmatai yra walnut medžio dailiai palrruoti. Parsiduoda 
ir atskirai.

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas.
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opeta- 

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

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

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

Tel. I^afayette 5698.

iFurniture, Augs.
1930-32 S. Halsted St. PhonojJraphs. Pa

NEAR place and General H

Pilnas 4 kambarių įrengimas, verias $800.00. šioje savaitėje pirksite 
iš Lietuvių Korporacijos Rakandų Kratuvių 21 CAQĖ AA 
šmotą tik už JHOU.UM

Į .
Ši Vi išminėtą 4 kambarių parengimą dabar yra proga $495.00
Taipgi daugybės kitokių eilių rakandų pradedant nuo $100.00 iki 
$3000.00 ir augsčiau. j r

Taipgi galima pirkti atskirus šmotus
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

TURNER BRO’S CLOTHING GO
Kampas Halsted ir Roosevelt Road

Atdara kiekvieną vakarą iki 10 vai. Nedėldieniais iki 1 valandai po pietų.

Viršutiniai Kautai nuo $ 18 ir Augščiaus 
Musų patarnavimas nekainuoja jums nie ko, mes daro 
me tai su mielu noru, todėl, kad musų tikslu yra užga 
nėdinimas kostumerių. Delei šios priėžasties musų mot

to yra pilnas jūsų užganėdinimas arba pinigai grąžinami.
Turner Bros, jus visuomet rasite jų krautuvėj ir jie teikia savo asmenišką atydą kiek
vienam kostttmeriui. ’ s ...

VALGOMO KAMBARIO SETAS
iš G šmotų, pailginamas stalas, vėliausio styliaus pilnos mieros, išlei
džiamas iki 5 pėdų.- Tikra kaina $45.00, nužeminta Kft
kaina už
60 colių ilgio bufetas su dideliu veidrodžiu vertas $48.00 COC AA 
dabar tik už U>OU.UU
4 kėdės su tikros skuros sėdynėmis įvairiose spalovase. C A 7 R 
Kaina $7.00j dabar po - I V
Visi G šmotai labai sutaikinti, drūtai subudavoti ir turinti dailą Quecn 
Ann stailą. Galima pirkti atskirai.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

M. Levy
Kampas 22os ir State Street 

h Telefonai: Calumet JgH

Serganti Vyrai ir Moterįs
ATEIKITE PAS MANE

Su bile chroniška nervų ar priva- 
tiŠka liga.

Aš esu specialistas su daugiau kaip 
25 metus patarimui. Aš gydau vė
liausiu ir geriausiu metodu chroniškas 
nervų ir socialės ligas su labiausiai 
mokslišku Electro-MiJdikaliu prirengi 
mu.

Net ir kūdikiai pastebi! &
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
kinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- Į 
d°j“s .

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jusij 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 1 
ir Ruflles pagelbės jums visuomet ją * '•
tojda užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 1
Nusipirkite bonk{i liuffles savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c, 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorija.

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

pfes Juroituve
i.Pianos. -r ‘Y,
rdvvcire. 4177-79 Archer Avė.
1 C00dS CORNER RICHMONO ST.

M. KEŽAS,
Vedėjas Brighton Park Krautuvės

H
dėlinių mano kai
riojo šono, kuris 
visuomet mane 
kankindavo, 
negalėjau nei 
klodės laikyti 
savęs nakties lai
ke. Aš sirgau per 
septynis metus, bet netaip skau
džiai, kaip pasku
tinius aštuonioliką 
_ Mėnesių, ir taip bu 
vau nusilpusį, kad jau niekas man 
nebuvo miela, verčiau buvo mirti 
-negu gyventi. Aš negalėjau nieko 
dirbti be pagelbos, ir daktarai man 

pasakė, kad vienatinis „būdas išsi- 
gvdymui, operacija. Bet aš nesu
tikau su tuo, vėliau mano vyras 
parnešė man butelį Lydia Pink- 
hain’s Vegetable Compound ir pra
šė manęs, kad vartočiau. Aš išvar- 
tojau 18 butelių, dabar jaučiuosi 
10 metų jaunesnė. Gyvenimas pil- 

‘ ' Aš dabar dirbu visą 
ir turiu didelį daržą, 

nebusiu be Vegetab- 
savo namuose ir ka- 
dukters užaugs į mer- 

išmokinsiu ir jas vartoti 
Vegetable Gompound. As visuomet 
esu pasirengusi pasakyti ir savo 
kaiminkai kaip ji gali pasigelbčti 
pagelba tų gyduolių ir jus galite 
vartoti mano vardą ir adresą kaipo 
liudijimą apie gerumą Lydia E. 
Pinkham’s gyduolių” — Mrs. Ida 
M. Coffman, R. B. 2, Sidell, 111.

Pranešimas
Plačiai pagarsė- 

jilRBvK jęs 20 metų pra- 
.... -jOk klikos foto^rafi-

Yoitkevi-
W čius pagrįžo iš

Jilll Lietuvos ir savi r®"*-• ■ name 636 W. 18 
St„ Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau}- 

, jausios mados.

Sidell, III, — “Aš visai buvau 
nervišką, Aį kentėjau nuo skaudė-

Dar nelabai se
nai kaip ji yra 
atidaryta prie| 
3327 So. Halsted 
St. Mes turime 
šviežų staką ir 
musų kainos yrai 
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.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Geras sumanymas.
Nori visur mieste padaryt ež

erą prieinamą žmonėms.

Viešųjų darbų komisionie- 
rius Sprague projektuoja at
likti tikrai gerą darbą. Chi- 
cagos miestas stovi ežero-ma- 
rių krante, bet žmonės prie 
ežero tik kai kur miesto pa
kraščiuose ar parkuose tegali 
prieiti. Šiaip miestas nuo eže- 

' ro užtvertas. Tat komisionie- 
rius Sprague sumanė visur, 
kur gatvės išeina į paežerį, iš
griauti cemento užtvarą, 'pa
daryti m. rinkamas spragas j 
ežerą ir išlyginti antkrantę 
taip kad žmonės galėtų ten 
patogiai vaikščioti. Karštomis 
vasaros <1 ienomis tai bus tik
ra žmonėms, ypač vaikams ge
radarybė.

Bombų sprogimas.
Vakar anksti rytą kažin kas 

važiuodamas automobiliu me
tė bombą j Checker taxi cab 
mfg. kompanijos prezidento 
Morris .Markino namus, 1121 
No. Richmond St. Sprogdama 
bomba apardė namų priešakį, 
bet žmonių nieko nekliudė. 
Kadangi šiuo tarpu eina frak
cijų kova dėl kontroliavimo 
tos Checker taxi cab konųia- 
nijos, tai spėjama, kad bom
bą metė kas nors priešingo
sios fakcijos šalininkų.

Kita bomba sprogo gatve
lėj tarp “Playhouse” saliuno 
3000 West Harrison St. ir 
Trainoro groserijų sankrovos 
3002 W. Harrison. “Playhouse” 
saliunas priklauso Tomui Ma- 
loy, krutamą jų paveikslų ope
ratorių unijos biznio agentui. 
Kas ten tą bombą buvo padė
jęs, nesusekta.

O viskės, sako, tikrai 
geros butą.

Apsimetę pirkėjais, prol^bi- 
cijos agentai vakar atėmė iš 
šmugelninko Charles Bertra
nu) automobilių su visu jo 
geros viskės sandeliu, būtent 
10 kvortų Old Granadad, 6 
kvortas Pebbleforti, 4 kvortas 
real Scotch, ir dvi kvortas dži- 
nės.

Pasikėsinimas nusi
žudyti.

Max Brauer, 40 m., 1257 W. 
Roosevelt road, norėjo nusi
žudyti, atsukęs gazo įvadą 
kambary. Rado jį tečiaus dar 
nevisai užtroškusį lir pagalios 
pasisekė atgaivinti. Priežastis 
pastikėslinimo — nesutikimas 
su pačia.

Vietoj gyduolių paėmė 
nuodų.

Mrs. L. S. Jonės, 28 m., 
gyv. 618 Roscoe g., vietoj as
pirino nuo galvos skaudėjimo

Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard *9663.

per klaidą priėmė merkuro bi- 
chlor pilių. Nugabenta ligoni
nėn; gal pasveiks.

------------------------------- Į . ............. .

Perdaug išgeriama al
toriaus vyno.

Vyriausias prohjįbidijos ag
entas Simonds suradęs, kad 
Chicagos bažnyčios perdaug 
suvartojančios altoriais (“mi- 
šiauno”) vyno. Chicaga jo su
vartojanti tris kartus daugiau 
kaip New Yorkas, nors New 
Yorkas turi tris kartus dau
giau gyventojų kaip Chicaga.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

LSS. 174 kp. mitingas.

Vietos draugams pranešu, 
kad rytoj, birželio 10 d. kaip 
10 vai. ryto bus laikomas 
LSS. 174 kuopos susirinki
mas. Visi nariai kviečiami lai
ku susirinkti pas V. Jašmon- 
tą, 3950 So. Rockvvell g., pir
mas aukštas. Jei bus gražus, 
šiltas' oras, tai iš čia eisime lai
kyt susirinkimą į McKinley 
parką, kur baigę savo reika
lus galėsime ir su atsilankiu
siais pašaliečiais pasikalbėti 
apie einamuosius dienos reika
lus.

Butų gera, kad ir L. S. J. 
Lygos bei LDLI). organizacijų 
nariai atsilankytų, nes turime 
vieną svarbų klausimą aptar
ti. Taipjau ir tie draugai, kur 
norėtų musų kuopon įstoti, 
prašomi atvykti.

Kuopos Valdyba.

(Atsiųsta)

Atsakymas ALDLD. 104 
kp. Valdybai.

—I--------------

“Naujienų” 124 num. ALDLD 
104 kp. komitetas atsako į duo
tą jiems “Ateities žiedo” Vaikų 
Dr-jėlės valdybos papeikimą. 
Visas iš Brighton Parko rašytas 
žinutes tas komitetas vadina
neteisingomis. “Naujienos” da- 

' ve jiems vietos, nors Redakcija 
turėjo tikrus parašus po išreikš
tu papeikimu. Dabar pažiūrė
kim, kaip teisingai jie rašo ir 
kaip nekalti jie yra. Sako, kad 
“tas protestas neteisingas ir vie
no asmens parašytas ir vogtinai 
paduota kitų vardai.” Toliau:
“A. Jucius (Jocius) keturis 

kartus pareiškė, kad jis nesira- 
šęs”. Visa tai netiesa. Aš pa
klausiau Jociaus, kodėl jis taip 
užsigynė, ir jis atsakė, kaip jie 
ėmė rėkti: išbraukt jį, išmest, 
suspenduot, tai jis pabūgęs ir 
pasakęs, kad jis nieko nežinąs. 
Kad A. Jocius yra tikrai pasira
šęs kartu su visais kitais septy
niais, tai nueikite “teisingieji” 
į “N-nų” ar “Vilnies” redakcijas 
pasižiūrėti originalo, tada įsiti
kinsite. t

ALDLD 104 kp. komitetas 
ginasi, jog jie nedarą gėdos or
ganizacijai. Kas daro tokius 
nutarimus, kad atimti gaidas iš 
B. Janušausko (mokytojo), kur 
Susivienijimas Dainininkų buvo 
vaikams veltui davęs? Ir kas 
organizacijos vardu kalba ne
tiesą; jog J. Stu'lgaitis reikalau
ja <už?mokėti už gaidas $1.00, 
kuomet pas musų sekretorių 
randas bila, kurią pasirašęs J. 
Grybas (dabartinis Stulgaitis) ?

Toliaus komitetas tvirtina, 
kad įėjus į Vaikų D-jėlę W. 
Strygui pradėję eiti nusiskun
dimai, buk aš savavališkai ėmęs 
nuo vaiku už knygutes brangiau. 
Tai irgi netiesa, šis dalykas 
buvo visai vaikų komisijai ži
nomas, ir patys vaikai žinojo, 
kad tas perviršis buvo atiduotas 
“Ateities Žiedo” draugijėlei ir 
imta su visų sutikimu iki Ka
lėdų. Draugijėlės iždo niekur 
nesu nei cento išaikvojęs Pri
metat man, kad raporto neiš- 
duodavau. Jums raportas bu
vo išduotas taip, kaip komisija 
peržiurėjus? knygas padavė, o jei 
Stulgaitis su Norkum ignoravo 
ir ultimatumu reikalavo smitlk- 

j meniškai, tai dabar laukite, Re-.

vizija peržiurėjus paskelbs laik
raščiuose. Sakot, kad Strygas 
reikalavęs, kad nebūtų išduoda
mos atskaitos. Tai tik prieka
bių ieškojimas.

Kad supratus visą dalyką, 
tenka paaiškinti pradžią viso 
nuotikio.

Pirmame susirinkime “A. ž.” 
V. D. komisijęs susirinkimui 
prasidėjus, Stulgaitis pareika
lavo pasiaiškinti, kam aš pa
skelbiau “Naujienose”, kad 
Brighton Parke tveriamas jau
nimo choras ir Kvedaras pa

kviestas, ir kam aš paėmęs sve
tainę Vaikų D-jėlės vardu. Atsa
kiau, kad nieko bendra neturiu 
su niekieno vardu ir turėjau 
svetainę paėmęs savo vardu. 
Stulgaitis ima proponuoti su
spendavimą, smerkia mane, Nor
kus 'liudija, Jukelienė siekdina, 
kad aš skaityčiaus ir prisipažin
čiau kaltas. Tokiam užsipuoli
mui aš pasipriešinau ir nesiskai- 
čiau su Grybu. Mat visi buvo 
nusistatę prieš Strygą, kaltinda
mi mane, kad aš vartojus 
ALDLD 104 kuopą ir LMPS 58 
k. tvėrimui choro. Paskui pra
sidėjo valdybos rinkimas. Stul
gai tis patapęs organizatorium 
pareiškė, kad valdyba viską tvar
kys, o kiti nereikalingi. Bet 
kai senoji komisija nenuėjo, tai 
naujos komisijos vaikai neprisi
ėmė ir galiaus sustreikavo, rei

kalaudami, kad ir Strygas butų. 
Per dvi savaites Stulgaitis pra
ganė pusę vaikų. Matydamas, 
tokį dalyką ėjau - žiūrėti, kas 
daros su vaikais ir kad juos nu
raminus. Einant J svetainę di
rektorius klausia, kas dabar tu
rįs “permitą”. Sakau, kad aš, 
vadinas, aš turiu būt “re- 
sponsible”. Stulgaitis bandė 
vaikus numalšinti savo šiurkš
tumu, bet su vaikais taip neina. 
Sako, buk aš įskundęs. Aš ne- 
skundįiau, bets reikalavau kad 
visi butų mandagesni. Direkto
riui bek'lausinėjant ir grumojant, 
kad visus su visais vaikais iš
varysiąs iš svetainės, aš užsi
stodamas už vaikus paprašiau, 
kad Stulgaitį prašalintų, tada 
bus viskas ramu. Kai Stulgai
tis pakilo eiti, tai su juo ir visi 
jo šalininkai išėjo, ir po to jie 
ėmė teplioti “Vilny”. Buvau ma
nęs nieko į tai neatsakyti, bet 
kad Stulgaitis įeina ir ADPM. T 
kuopą, ALDLD 104 k., į ALDLD 
pirmo apskr. valdybą etc. ir vi
sur paskelbė netiesą, tai nebe 
iškenčiau.

Taigi matote, kiek spėkų eik
vojama vaikų draugijėlei su
griauti. Jie įkūrė Jaunųjų Ly
gą, bet per šešis mėnesius pen
kis narius teįsigijo. O ar nebūtų 
galima išvieno darbuotis, be 
rietenų, be draskymos?

—Walter Strygas.

Dabar Yra Laikas 
Pirkti
Jūsų Plumingą — Apšildy
mo ir elektrinius reikmenis

Mes esame šiandien didžiausi 
pardavinėtojai naujo ir vartoto 
plumingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kad mes pa- 
tįs perkame didelį apštį pinigais. 
Todėl duodame progų jums su
taupyti, nes mes patįs galime 
daugiau sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes prisilaikome savo 
motto kainose.

Kainos gerumas ir patarnavimas
Apskaitliavimą ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.
' J ‘
Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimų ir pirksi- 
te tavoro už $10 ar daugiau gausite nuleidimo 
50 centų.
Speeialis bargenas 50 colių ilgio, 4 į ploti, 7 tru- 
belės $6.00.

Namas tūkstančių bargenų

Sol-Edis & Sons
2112-14-16-18-20 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Victory 2454-4356 

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

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

Katino Malt Exract ir Apyniai
Geriausia kas lig šiol yra išdirbtas. Reikalaukit KAUNO BRAND 

, Bohemdan Domestic
6 kenai............................  $5.75 6 kenai ........................ :........ $4.00

4 oz apyniai 3 oz apyniai
12 kenų .................................. $10.50 12 kenų .................................. $7.25

' štominkams kita kaina.
Iš už miesto siųskit užsakymus su Money Orderiu

LITHUANIAN PRODUCTS CO.,
3613 S'o. Halsted St., Telephone Boulevard 7258 Chicago, III.

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pre*. '
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Lotai Už Puse Prekes
ARTI MARQUETTE PARKO. PO $400.

Kam mokėti brangiai už lotus? Kas pasiskubins nu
pirkti šituos lotus, tai uždirbs netik dvigubus, bet ir tri
gubus pinigus.

IŠPARDAVIMAS UŽ TAIP ŽEMĄ KAINA, 
BUS PER 2 DIENAS

Subatoj nuo pietų ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto iki 5 po 
pietų, (June 9 ir June 10), 1923.

Ix)tai yra dideli po 3.0X125 pėdų. Randasi tik 2 blokai 
nuo parko ir 3 blokai nuo 63-čios gatves. Artimoj apie- 
linkėj subudavoti puikus namai, gražus, didelis parkas puo- 
šią visą apielinkę, kur visada oras tyras ir kur kvepianti 
žolynai priduoda daug sveikatos, tenai gyvenantiems.

Lietuvių jau' tūkstančiai turi savo namus toj apielinkėj 
ir šimtai kožną dieną dauginasi. Parduoda namus kitose 
kolonijose, o perka šitoj. Visi pradeda jau šalintis nuo 
susikimšima ant mažų lotų, kur siekiasi namas prie namo, 
kuriuose gero oro nėra. Taipgi šalinasi nuo rūkstančių 
ir beldančių dirbtuvių ir kvapo Stock Yardų.

Laike šito išpardavimo lotai bus 
parduoti ne tik pigiai, bet ir ant leng
vu išmokėjimu, Tik $50 įmokėti, o 
kitus po $10 į mėnesi.

Norintieji išsirinkti geresnius lotus, tai ne- 
sivėluokitee. Atvažiuokite visi ant Western 
ir 63-čios i ofisą pono.

F. A. MULHOLLAND CO.,
6243 So. Western Avė., Chicago, III.

f HANKAN JEWELRY & GRAPHOPHONE CO. ING.l
2209 W. 22nd St., netoli Leavitt

IttfVvA

PRITAIKOME AKINIUS 
COLUMBIA GRAFONOLAS 
IR VISOKIE REKORDAI

Mes turime didelį bar geną. deimantinių žiedų ir mes galime darodyti 
tai. Taipgi labai gerų vyrams laikrodėlių ir moterims brasletinių 
laikrodėlių.
Jei jųj4 pirksite susižiedavimo ir šliubinj žiedą nuo musų, mes garan
tuojame gerą pasisekimą.

Lengvais išmokėjimai. i

Mes importuojame musų rfėimantus 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.

Kalbame Lietuviškai.
Ateikite ir pirkite. Mes parduodame ant lengvų išmokėjimų.

Sveikatai ir Linksmumui
x < Gerk
South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

—SURASTA—i
ANT GALOi

System-a 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 praktikuotojai.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvės

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

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 Milwaukce Avė., 

Kamp Robey ir North Avė.

bile kokią ligą,

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriau.! AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
Chroniško 
Nervingumo 

Kraujo 
šlapumo 

Is
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turi 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-te augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tukstančftd tmonlą 
liko išgydyti, tai goriausia yiuta 
ligonių atsilankymui.

DR.WHITNEY
SPECIALISTAS

Chroniškų 

Nerviškų 

Atkaklių

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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Yra verttt'l$^(KM)' bet parduosiu 
ri įren-

pgyycuva. - -r " /iKs'fc. io7 Št.
Roseland.

2923 Enverald Avė.'

PARDAVIMUI. tpigiai saliunas si 
visais įtaisymais, - Yra kambariai de 
gyvenimo, 4 maudynės. Biznis iš 
dirbtas, jJi|il{joj;"apiellnkė ' tirštai lie-* 
tuvių., apgyventa. -. -r i

, PARDAVIMUI hardware krautuvė] 
su mediniu n4mū, viršui 6 kambaria

nąmo'. !■ 'Atbišaukitė prie šaviniriko.
- - r f F į i 44$L Sę. Fąf rfieJ4 Avė . ?, nfitjghton Parke . ' |
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AVay, So. Boston, Mass.
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3t< 7L. S. S. kuopų valdybų domei Cook

ikniko Komisija.
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Reikia
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darbiniVYRŲ dirbtuves

Atsišaukite:

1319 W. 32nd PI.

111.

: Rūni 0M8IHI1KĮĮ?
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g&linkėj. įstaiga 84 metų senumo,. Di- 
tižiausią ’ ir geriausia stogų de’ngifoc

• . .zsat • . • 1 «» ... _

IMPERFECT IN ORIGINAL ’4.

-i..—

i

prisirašyti į šią 

numažintas įstojimo nio- 
1 doleris. .

—-Niit. Rašt. J. Kezis.

. .ĘEIKAUlfcrf AdĖNTĄI. , j 
Visuose miestuose po visą Suvieny

tą Valstiją, jįąrdaVinėt gvapantuoją- 
rhus 'nuo lietaus Raipcoatus, lietuviu

ži 
at

heikia

REIKIA5’ Operatorkų prfc

1
Vir Ti-

• i ■ ......................

REIKALINGAS kambarys vienam 
vaikinui, Brįghton Pąi;kp apielinkėj, 
su valgiu, prie atsakančios šeimynos^ vijiciių. 13v. F*l<r 
Branktų. ' '. \ ,

■ 4138 Archer Ąvč.,

f'- PASARGA. • — ’ 
b*esiqabsiKX^^ms 

baidos ps^ry^paskęibĮfląft, turį 
būt atitaisymą Ą, i

j*." n •' • *
v'Jokie apskelbimai iŠ ‘‘streiko apim-

Norintieji pasigaršint i sekamos die 
nos Naujiępaa, tiųį .priduot sąvę pą-i 
skelbimą ne vėliau, kaip v vaL vaį 
karo. • " ' * ‘ L

įstaiga Chicagoj. Tik patyi-ę unįjč 
davbmmkai samdomi. . .... -

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
34H-rl3 Qg(l'n Avė., 
Phone Lawdąle 0114.

-- 11 1 •••■ - ■ *-*"

Parko Lietuvių Vyrų ir 
Kliubas laikys 

i birželio 10

Šeštadienis, Birželio 9, 1923

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

GUŽU—GUŽU GUŽYNE 
NAUJIENŲ PIKNIKAS.

šilto oro pramogos ir bičiuolystės 
jausmas vėl šaukia mus visus į gar- 
sųjį pavasariai Naujienų Pikniką. !

čia bus Žaismių, lenktynių, šokiui 
valgių, pėrimų ir svetingumo.

Kiekvienas smagus vyras su savo 
matęre ar panelę ir kiekviena smagi 
moteris ar panelė su savo vyru yra 
širdingai užkviesti į tą pavasarini 
Naujienų Pikniką, birželio-Junė 1(J 
dieną,. 1923, černausko Darže prię 
Desplaines upės, Lyons, III. ir būti te-Į 
nai nuo 11. valančios ryto iki 11 valan
dos vakarė. ---• baVftžiubti'.tenai gali
ma nuo kampd Cicero ir Ogden avė, 
gatvekariais arba “busais”. Bušai da* 
bąr naujai užvesti ir jais smagu va
žiuoti.' ‘ \ ’

'Kviečia"’ : a .
Naujienų Pikniko KOMITETAS.

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašeipos mėnesinis susirin- 
kijpąs ivykos 10 d. birželio, 2 v. po 
pjetų Zvionzek rolek svęt. 1315 Nf 
AShlaftd Av&, Meldžiame narius ne- 
Eamirišti atsilankyti, yra svarbių rei? 
alų. —Sek. A. Lungevicz.

jau gaujjąflifcjft Par<ltos7rfise- Ti,kic 
tui kaina centų^ 3C, karės taksų 
2c. Cook Cobnty raštynės reikalams. 
25 centai'tieka-L. Si S. .kuopai, nes 
delegatų taip^ nutarta _ Už neišpar- 
duotus tikietus grąžins pilnai įmokė1 
tus pinigus. Ęidanu tijeietų turite tu- 
ret niAkesčlų' kny£ūtV-

SOCIALISTU PRESOS PIKNIKAS’ 
Rivierview Parke, Birželio 17 d. 
Sekmadienį, birželio -17, įvyks So

cialistų Presos piknikas Kiveiviesv 
Parko piknikų darže.' Ten ir LSS 
VIII Rajonas turės surengęs puošni, 
Lietuvių Skyrių. Bus įvairus, turi
ningas programas — prakalbos, mu; 
zikai chorų dainos. Socialistų Par
tija turi; pakvietus taipjau garsius 
kalbėtojus, kurie kalbės angliškai. 
Erdvioje šokiamojoj salėj bus šokiai 
i’kF vėTūmbs. Lietuviai turės savo 
“bjrą”. Visas pelnas eis darbininkų 
švietimo reikalams.

įžangos bilietai 30 centų, išanksto 
galima gauti “Naujeinų” ofise ir pas 
LSS. narius. Kviečiame Chicagos ii 
apielinkės lietuvius gausiai atsilanky- 
ti'.tv maloniai laikr, praleisti Šioj nvil- 
•Ziniškoj puotoj.Pikniku Rengėjai.

Draugystė?Palaimin|o? Lietuvos lai
kys savO pnešpusmetini. susirinkimą 
sekmadienį, birželio 10 d., 1 vai. pė 
pietų, paprastoje svetainėje.

Visi nariai yra kviečiami dalyvau* 
ti, kad paskui nebotų jokių nesusipra; 
timų, nes draugija turi labai daug 
svarbių reikalu išspręsti.

SJjA. 129 kuopos šemyniškas pikni
kas įvyks, sekmadienį, birž 10 d. nuo 
1Q vai. ryto, Beverly Hills miške. 
Kviečiame visus dalyvauti. Važiuoti 
reik į pietus Ashland karais, iki ga
lo, paskui paeiti vieną bloką į pietus 
ir 5* blokus į .vakarus—Valdyba.

West 
Kliubas, 
želio 10 
Saduno) 
Riverdale, III. 
lankyti.

I’ullmano Liet. Pašelpinis 
rengia pikniką nedėlioj, bir- 
d., 1 v, p. p., Riverdale (A. 
parke, 13413 Indiana Avė;

Visus kviečiame atsi- 
— Komitetas.

SLA. 208 Moterų Kuopa rengia va
karėlį šeštadienį, birželio 9 d., Fellow- 
ship House, 831 W. 33rd Place. -Pra
džia 7:30 vai. vak. Bus vakarienė jr 
šokiai. įžangos 50c. Vakarėlio pel
nas skiriamas nelaimės ištiktų Dami
jonaičių naudai. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. — Valdyba, j

LSS. 174 kuopos mėnesinis susirih- 
kinkas bus laikomas sekmadienį, bir
želio 10, kaip 10 vai. ryto. Visi drau
gai susirinkite laiku pas V. Jasmon- 
tą, 3950 S. Rockvvell St., pirmas aukš
tas. — Valdyba.

Lietuvių Piliečių Kliubas laikys sa
vo susirinkimą nedėlioję, 10 d. birželio 
1750 S6. Union Avė. Tai yra nauja: 
organizuojamas Pašelpinis Kliubas. 
Todėl visi apielinkės gyventojai malo
nėkite atsilankyti. Anton P. Bagdon.

-S___________

Lietuvių Darbininkų Dr-ja Ameriko
je laikys pusmetinį susirinkimą šeš
tadienį birž. .9, 7:30 vai. vak. R. Shė- 
maičio syet., 1750 So. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių dalykų. aptarimui. 
Taip j>at norintys prisirašyti į šią 
draugiją, ’ kviečiam i atsilankyti, nes 
dabar yra 
kestis, tik

Garfield
Moterų Pašelpinis ] 
pusmetinį susirinkimą
John Engels svetainėj, 3720 W. Har- 
rison St., 1-mą vai. po p;et.
būtinai pribukit, nes yra <lauj< naujų 
dalykų apsvai-styti. Taipgi v'--~ —
kami darbininkai piknikui, T , . 
vyks birželio 17 d. National Grove 
Riverside. Už
tingų bausmė pagal Kliubo nutarimą.

Visi
Taipg-i bus ren- 

kuris į-

neatsilankymą į mi-
.................... Valdybą.

Detroit. — Lietuvių Kooperatyvės 
B-vęs susirinkimas bųą laikomas piv- 
madiėnf, birželio 11 d„ 7^0 p. nj., 
bažnytinėj svetainėj. Svarbus reik$< 
lai. ; Kiekvienas šėrininkas kviečią-* 
mas būtinai atvykti.—Komitetas. J

Bridgeporto Lietuvių Politiško ir 
Pašelpos Kliubo priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 10 d.,1 vąb 
po pietų Mildos sveti. 3142 So. Hal- 
sted gat. ,Visi nariai yra kviečiąme 
dalyvauti, kad paskui nebūtų jqkią 
nesusipratimų, nes kliubas turi labai 
daug svarbių raikaių išspręsti. > ' *

Užrašų Paštininkas.

Bridgeportas.-— §v. AĮponso Drau
gijos susirinkimas įvyks sekmadienį, 
birž. 10, 1 vai. po p. šv. Jurgio pą- 
i-ap. salėj. Be kita ko bus renkamas 
nutarimų raštininkas, nes senasis re
zignavo. Užsilikusieji su mokesčiais 
narai privalo būtinai užsimokėti, kad 
nebūtumėt suspenduoti sulig įstatais. 
Ateidami atsiveskit naujų draugų pri
rašymui, nes įstojimas nupigintas.

—Valdyba.

Cicero Lietuvių Vakarinės Žvaigž
dės Kliubo išvažiavimas į Jeffąrsęno 
miškus bus rytoj, bir$. 10. Kviečia
mą y lėtos ir apielinkės lietuvius gąu-į 
šiai dalyvauti.—Komitetas, .

* • ’ -' • ' • ’ \ 'te

Roselando L. I. a’ri'd' Benefit Club 
pasmetinis susirinkimas įvyks rytoj 
10 d. birželio kaip 11 vai. rytę^ lopOt 
So.' 'Michigan avė. ’ ‘Norintieji' įstbt 
| kliubą atvykite.'nąs tai yra pasku
tinis mepuo už vjeną ddl iki 83 m£ti 
amžiaus. —Rašt. A. Dapsa. 7 r ”

p Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susirinkimas bus ląikftmas 8tp..ąn 
Mildos šVetaibČr. antradienį^.' b|tž61i< 
1$. Meldžiam? atstovai ‘nes|vėįuoXit 
*hes yra daug1 sVarbitt reikalų išsprėn 
di.nui.-Vhldyba. . .

JMSM
BAŽNYČIA 

Po Vardu • •
MOTINOS DIEVO ŠIDLAVOS 

Lietuvių Tautos Katalikų- •* 
3501 Sb. Union Avė. ■ 

i Chicago, 111. ...
Mišios Šv. Sekmadieniais 9 ir 11 

i vai. prieš piet. t ,
Mišparai 7:80 valąndą vakare.

Visus. Bažnytinius patarnavimus at
liekame pagal Jėzaus Kristaus įsaky- 
' . inus, meilė Dievo ir artymo.. ,

Klebono rezidencija , 
3509 So. Union Avėk, 

t .. Chicago, III. a.,-
Tel. Yards 1636

Pardavėjos' mokančios lietu
viškai ir lenkiškai kalbėti j 
(Dry Goods): krautuvę. Geros 
darbo sąlygos ir užmokesnis. I

Kreipkitės: i
u H.1 STRUZYNA, 
3221 So. Morgan ;St.

MM
PARSIDUODA groserne, (ice 
eam) ir taip daugiau visokių 

'gėrimų krautuvė; labai geroj 
vįetoj. Atsišaukite tuojaus paš 

r;' b' 7' A.1* URBONAS,
1109 S. JLė^vitt St.

PARSIDUODA
BARBERNĖ. < ’

5124 S. Ashland Avė.

•*aįt.ų žląAtiį k^p^gM«D<Apii^|A
ės *«i

Pardavfrfftli 'savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandą. kambarių Jieškojit 
p ai, apsi vedimąjį asmenų , jieškojK 
nai Ir Lt. tu^‘ btft ik kalno apmbkfU 

mi. .—.7

'Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administraciją pa 
iliąkįu teisę jų., netaJpintŲ kol. neiš 

drs jų teisingumo, ir grąRhtl pini 
^uš, jeigu apskelbimo turinys ne»t 
jąkys e.tikop rfrik 11 Umaras. - . į

rėš gyvenusi Rygoje, karos metais bu
vau Rusijoje,, paskui .sugj-jžuu, į Liętp 
vą, pajieškau savo dviejų sūrių,' Bro 
nislovo ^a.visl<'o, 3C ir' VlacfLs
lovo Cižausko, Ą3 metų, kuris vadvuus 
\Valter Chape, gyvenąs 879 FaįrVįęy 
Avė., Detroit, Mich. Kas iš skaityto
jų žinotumėte, kur gyvena mano ■ su 
neliai, malonėkite man 'pranešti ben 
per Postai Card, už ką dėkavoju ii 
kalno. Ona Čižauskjenė, 109 Hudsoi 
A've.,. Ėrdoklyn, N. Y;

J IEŠKAU draugo Antano Pilnikoį 
pirmiau gyveno T0WU of Ląke, ęhica: 
go, ant Wood gatvės. Turiu svarbu 
reikalą. Malonėkit atsišaukti, arba 
kas. žinote jo adresą, malonėkit pra] 
nešti, gaus atlyginimą. Jonas yięlolįs, 
10701 So. State St., Roseland, III.

JIEŠKAU Petro Zinkaus, paeina 
nuo Linkuvos, Šiaulių, apskričio. Gir; 
dėjau kad gyvena Baltimorą, Md. Tuj 
rių labai šVąrbu reikalą. Jai kas 
note meldžiu pranešti, arba pats 
sišaukite

JONAS DUMBRAUSKAS, 
3222 So. Halsted St,, Chicago,

APSIYMII
PAJIEškAU APSlvfcDĮMUI vai j 

kino ąrba našlio, nęąenesnio 35 meti 
amžiaus ir ne biedno. Esu 29 meti 
amžiaus, 4 metai kaip našlė, ^uriuvdi 
paaugusiu vaikus. Kurię norėtum® 
susipažinti, atsišaukite .1739 So. Hal 
sted St. Box 262. Prisiųsdami pa
veikslą, kurį grąžinsiu kiekvienam.

PAJIEŠKAU merginos arbal 
našlės apsivedimui..Aš esmu na
šlys, turiu-3-vaikučius, esu 3( 
metų amžiaus. J. Z.yJP. O. Bos 
265, Logansport, Ind.

jim mmp -
REltfAU&GlAS/ : partnery^ 

kaipo pusininkas į saliuną. Tini 
būt greitu* laiku parduotas. Biz-I 
niv geras ir parsiduos pigiai. » 

«. Atsišaukite po Nr.
b936 W: 14th St. !

' PAJIEŠKAU partnerio dėl pirkimd 
narnoj namas, randąsi apie 60. ir :May 
St. yra 6 flatų pd ’5 ir 4 .KąipbariUs| 
6 metų senumo, neša ?ė'ndo's $240 ’ 1 mėnesį, reikią-.įnešti po $4000. Kainą 
$19,000, vertaš r$23,000. Kas ukvaty-j 
tų toki.namą dvleja,pirktiniai kreiį 
piasi per laišką, į Brighton Park, NauĮ 
jienų Skyrių, 4188 Arcrer Avė. Joel

STOGDENG'n’STfi
Otl ii) tti^. c< . ■(>'.

I • J-•'* 1 f Trijų stogų prakiurimas užtaisomas; 
’.r garantuojamas už $4. Aiitomobllii 
bfokų patarnavimas Chicago'j ir apie

į JAMES Av BURKE, daro 
biznai "kaipo 7* Standih(i:\ Realty 
pb.r 736 W. 35th St», . paškd-i 
bia; khd atidaro nitijų >črfnaą 
3107 W. 63fd St. (apie 1 blbj 
ką “į rytifs ' nuor Kedzter Avė.) 
Tajne? naujame-*, ofise -jis dtfrys 
bižnį savo -tikruoju vardu. Nau-r 

'ofisas yhi dadėčkas prie 
Šito ofiso,-JMiy*'Burke ibu« la-l 

baLlinksmas jei jo-draugai* aiį 
^laiikys apžiūrėti įo> •jnąujd 

’pfiSO. ‘ a: -\:vt

Į. ANT-,«e4doš fuiuj 
kinų; su 
gidi- turėti ir - automphrMv,*-‘neš 
torai garadžitis. KreĮjdcltė.Sf i.tuo* 
jaus. ^27s W, 3 Ith PL; l iuboš 

užpaicalior .nnJl
•». .... .. ......... ........ .

r ■masit 
visais parankumaikl

REIKIA moteries prie namų 
darbo, A*virti t/ Nereikią 
skalbti. Geras namas, gera mol 
kestis. i-1 t- UiV A< sk/Vi I 
u:.i fcj. H. LICHTERMAN, 
n 1305 N. Calitfdrnft^im

i į «HU--
> t ĮTEIKIA moterų t rankomis 
siuvėjų išsiuVklijŠmuiiogiiZ'ik'ų 
skylučių, patyrusių, ^niėerkiį 

-v-r ankovių.ui!jškyliį’.?į>ri4 
įautų; ■■ Taipgi inprgmų’ kurjoi 
gali 'YAnkWiA.^iu'tlę ka(į išmėik| 
-Ųh tą- amat^M«k»hift’ gera?d| 
'ga 'kol mokinai. '•/?»•* 11 
H^RT SGHAEFNER & MARX

K'AVelte |
7 828* S* Tripp Avė.

191h St. Ac Whslrtenaw Av. 
2W- W. $t#Wub Ave.-41

REIKIA rriiergmų, coil wrnd^ 
įrsr'^ord* braidet^Nir eord' riip 
nitavotogų. At^Mikite: •’* ! i 

,- KELUMįfG ^WtWIM)ARD

i 1066 W. -Adams' S*t.
•?y r? i? * ’ . L \ -‘/i

ANT pardavimo lunch-ruit 
plis,' stalai, krMai, ice baksasj 
ĮSdfėty baksas, gasinis pečius 
įV‘ btičernės kaladė. 
' u‘ Atsišaukite t1'-

1464 ; Indiana Avė.

> PARDAVIMUI barbernė ir 
reikalingas barberys. Ateik ir 
patirsit ant vietos.

■ Kreipkitės:
' 3213 So, Wallace St. ■

K<1 ark, 81.
po'

PARDAVINĖTOJO su geru rekor
du. Ras puiku užsiėmimą prie mu
sų organizacijos ir '£ėras uždarbis je 
jus padarysite rezultatus. Pasimaty- 

"iįi?

: les
f,    , ly>,

■* REIKIA atsakančių eelesmenų su 
Iroku ar be trokq j?ąrdąvin,6jimuiL augt 
štos. rųšies rūkytos ' 'mėsos 4? dešrų 
Sutelld^^ilnj^'t^forir^ sii apli 
kacija.p' - '5. uU

, ’ Nkitiierios,'* ’
1739 So. .Halsled St., 

Box No.,263

0 SALIUNAS -ir kendžių štot 
jas .ant pardavimo.. Priežastią 
•P*,-pirkau- kepyklą. -p i

{ Antraįisę-
* 201' E. 116th St.
Tel. Pullman 4110.

PAIU>AVIMUI.u SALIUNAS 
geroj vietoj visokių tautę apj 

ar

-> PARSIDUODA < groserne ir 
bučerhė sykiu ’šu namu. Sena 
išdirbta biznis. Geras biznis 
iietuviųi. Arba mainysiu ant 
[ėro namo.

Z 2462 W. 46th PI
.MK.

REIKALINGAS ruimas vieą 
nam vaikinui su valgiu Englei 
wood apielinkėj. * Kaiš turit to+ 
,kį ruimų praneškit J,į Nattjic* 
nų Skyrių, 32KV SO. ‘Halsted 
St;,* No. 33

a REIKIA operatorkų prie Sm- 
ger p^id4ip|atfrta? pa|
tyrusių-,'Aiera'? mga,- - -daug- -died
uos šviesos.-rUM^UE KNITT1 
TNG MILLS, 42302 WaWšid 
Avė., near Oakley Avė

ŪBA

^Patyrusių iporterią į 
tamentinę krautuvę, 
^iu'ba^'gera mokestis.

ną ..Lt; KiLEiN, > 
Halsted 'Wlr 3L 
ir

Nuolat
’ui i

REIKIA VYRŲ DARBUI į 
bekėthęp i55-60c. -į. vai.' Ateiki1- 
te pasirengę rdarbair; l nedėlios 
rytų .į i 

-> b.

SIŪLYMAI KAMBARiy1
77pXRANDAŠzaiSffii7 gražus 

kambarisų - deb vieho vaikinti 
kambarys su visais'patogumaiši 
; ^Atsišaukite Ls? rrr.n | 

:827 W. 34 PI.

REIKIA ----
' DARBIN1NKV.
i > Atsišaukite •
) standari^.material CO.
J f . 607 W^st-:6«ot;'

; ŠEŠIŲ ruimų flatas dcl reid 
idos. Kambariai - visi•' šviesus, art 
•ti: prie gat^ek-ario, pečium- apj 
gildomi, garadžius del"hutotndj 
bitrauš. 6220 Archer Ave.»:• Tdl 
Boulevard 0342. I

---------------------------- i
ŠVIESUS ruimas dėl rendoš 

vienam arba dviem ypatom.’ i
Kreipkitės:v “ *" ;

4507'‘S? Mozart St.

? RiilfcAĖlN^AS pekorius an- 
trararikTs-'Jkad iP’: gėrM ’ nembj 
kantis fdarfoo-Hies išmokinsimi

< -''Kreipkitės: A ."A... i 
4530 So. Honore St.

rr.\ . ;h>. .n/, r.,...,.;

SETERIŲ VYRIŠKŲ
IR MOTERIŠKŲ..
Apsišaukite:;

M9i5 W. 14th St
CiceTo, III; >

i .

moterųiaazgeįami/ dresių
THE ^(SCEENBERG~

na infeimn—:■ —
’ REIKIA .

fMERGINŲ lengvam asem 
Blinimiii.’. u‘‘-' . *-
‘ - a -Atsišaukite:

c. r.^m'Es mfg. co.,
2644 N. Maplęwe»od Avė.

REIKIA- prižiūrėto jos (forelady) ią 
patyrusių operatorkų prie vaikų mazj 
gojamų^iutą. . Priturėtąja', turi būti 

egjapiįpMtoją/ flarbd 
ir< pnžjurejinąe, merginų taipgi >ir sek-| 

j t-7 ‘B&YįltLE’ IttM dO 
180 N. Market St 

J .'iV7 □KOU'l

REIKIA —
VYRŲ?k
PERLES IRON and

u M^TĄL " 
5835 So: Loohriš St.

Phdile Englevvood 2575

' REIKIA vyrų darbui į viL 
nų vėrauzę. (tėra alganir dar4 

vąlandpsf? Atsišaukite”'tuo4 
-jau. ■ -• •♦Ini* •'* t!
•n S? SILBERMAN & SONS, 

1117 Wfr«»thsĮSt.5r)'*Mi'

REIKIA darbininkų į. dirbtu-l 
vę, trų'keHų,' -ir ._pągelt>ininkij 
prie mašinų. ' Daligumžis darbij 
yra iuiq . Š,tų)iį Patyrimo ųe4 
peikia.--Darbas- -dienomis Tr;nak 
.tmiU? Ateikite į)'dšik,ehgę’ dar 
ban. ,r '.
,ApME STEEL GOODS CO., 

-S • ~284$?Ar8hep' Avei -V n

REIKIA £ lietuvių - salęsme 
nų kąlpo. difetrikti,
mana'geriai dėl šenai įsteigto! 
apdraudos. kompanijos. Tur 
suprasti 7 ir- -iąlbėti * gerai angį 
įįškai. ■. Aį^^^ų^Įm:žrais; fyarti 
metams į gerieinsr - A vyraniš niki 
$5į00(i;į, niętus.; Del pirmo^4*1 
sikalbėj imo atsišaukite ' laifthii 
sntieikiaiįtsąvd .antžjųv apštie 
tinm hteipšnį’rtir- biznio- patyri- 
mą. Naujins; Ę0x> $64. ’

• .~.7A
r — i . s

....... .

5324 Eederal St.
—*—.iii -

ai • REIKALINGnAS ->• • kjrieučiu* 
.dirbti adba bplrisidėti iiž 
nerį prieltkosturiiiėniško > 'kriau1 
čių biznio. Biznis išdirbtas pėl 
daug metų. Atsišaukite asmei 
niškąį arba i laiškui r-> ■ I

5 ?SiHWestern Avė.

f Iffl.
' P ARDĄ VlMtil saldainių krau 

-fuve. '‘'•PafdubšiuAuž ‘puse- kai; 
nos.-1 Geras1'-biznis. -‘ Visokių 

tautų apgyventą''vieta, priežasl 
ti^ APleidž^ah miestą. • 602 Wi 
SGth St. V - |

:-----------------------

^yv^ntarūfiParduoaiuii pušų/ 
Visą i užu teisingą o pasiūlymą. 
'‘.rfiniKreipkitėsis.'i 1.1.'. o»!<i<u 
i? .į.fl01n Mfe. 35th St. 

> .. — ■ - ' «»i < .įTrį. ‘ii*. —
I PARSIDUODA »kai»pinis> sai 
liūnai/ gražiausias ant-Bridgel 
porto labai pigihi. PardAMhti^ 
pbte^aistisJWbai 'fitavrbJJ pktiidAi- 
.antASHtelbs. -^lieįj^alM^it^prol 
gos? 3201) AubbrnoAveiic i t
-.......... — —1 ■< eiti,*.'...............

PARDAVIMUI saliunas - kO 
Lai *:pigiatei thMi >vieta kur. gar 
Įima gerą biznį daryti,' tur) 
jauti'greita i patiktotaš--dėl- svari- 
i)ios * piitežaatieft,' tkorį patirsit 
ant vietos. iWalIaoe‘ St*

’.rfl 4\ »' t -*.i į
.« PARSIDUODA' barbernė, -atskirai 
TienMS sM;pw«u sylfip)-įMediąjsįąa* 
miąs, apačioj storas ir 4 ruimai pą, 
Verilmhi, o-vir§uj 7 ruimai pa'gyvt 
mųi N&mas geram ;stotyjei'itaisyt 
mai' baroernės iaip kaip nauji,’paskur 
lipęs mados.': *5 :? < ,
b;ir A»Į.^4. W- North'Avė. ' * ■ 
>;-------------- ^5—.----- e------- —----------

.1

PARDAVIMUI EMERSON 
Sųuarc granil pianas, $10 jei 
pirksite tuojau.

Kreipkitės: 
j 7044 Prince to n Ave< 
i ; ?4-mad<’ifiatas.; . i •.

PARDAVIMUI ; (jelikatdsen jr gro- 
sernė, geriausioj apielinkėj, prie tran- 
sferinio kampo,' North Sldėje.' Instai- 
ga spnai įsteigta. Taipgi parduosiu 
mėsos malimo >mašiną,, .svarstyklės, 
cdsh tegišteri ir‘i. 'Šviežus stakas, 
gyvenimui * kambarM garū įildofijui, 
kaina $1,800, jej .reikią išmokėjimais. 
ĄtsiŠaukitė neorioj Vįšą dfenfcj -4 • 
v; A-*; • -lite

kelios duijs VvaĮcai^iš .hurrrtlark St. 
--- *—•—v1G “

« t •-

PARDAVIMUI saldainių, ir ice 
ereamo, mokykloftvs pridengimų. Krau
tuve randasi tirštai apgyventoje.kolo*- 
hljoje,^North’’lSdėje. ^Rendd-1501 ūž 

-yistj/ naip.ą^-šu gyvenimui ksįmb 
Rais, varnų attic. Sekamos durįs nų^ 
publiškoš’ mokyklos.'r '. Turi būt par
duota dėl svarbios priež^tetjgš, kaįna 
$850 nupirkite viską,; . Verta daug 
daugiau.1 Aidi šaukite' neaSIioj. 3530 
North Hoyne Are., netoli Addison Sti, 
imkite Western Avė. kąrą iki Addison 
Sti: nueikite .3*.bIokUs:r »’

v SPECIALIS BARGENAS
;i PARDĄVIMUŲ gr$>sernfeuir .truktų 
krautuvė jsęna.-dr • išdirbta Vieta, gerą 
dėl bifehid.-*' Pa'tdavrmo pVi^ždstis nte

<K>r«ipkft6g .j
xx. .$432’8(1. tfalsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir, groserne 
maišytų tautų apgyventa, randasi ge
roje vietoje.’ 'Parduosiu uŽ.fhisę kai
nos. " *7 7
už $1600. Renda pigi. < 
giiųaL. ’ • ,-r ? t* •

Atsišaukite
...VA ĄQ3A Alcher Avė.

; Pardavimui griaučių dirbtu
vė, kas nenori turėt bosą ant są 
y o galvos ir padaryt lengvai pi-f 
pigų,- . Kreipkitės. Priežastis lij 
ga, 5223 S. Laflin St., Chicago.

t 
4

■' PARDAVIMUI ^automobilių repeir 
šapis. Geroj vietoj, biznis, gerai išr 
dirbtas, telpa 11 karų. Užpakalyj^ 
galima gyventi. , ' .\.’ L 1
i?, Atsišaukite a ....................

4257 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 0409

; PARDAVIMUI pigiai minkšti! 
gėrimų parloras.u 1 ‘ ** *' s‘|
•• ' 4914 S. Ashland Avė. 
Phone Pitospect 8174 arba 7158 
/ 1 ’■' ‘1' * 1 Klauskit1 pili 1,0 r i I

a- PIGIAI PARDUOSIU BUČERNE 
arbą ij]ąinyąiu Mt(-name, priimsiu Jo- 
įt.ą i mainys, priežastis nesusipratimai 
iaaroe.;"’u'iH !'■'!> T*wu’
-.Atsišaukite x ' -I
? ,35^3 So. Halsted St.,
< Chicago, Ilk, ‘ |
n______ U’-jjJ 7_____ ■ ,

•? PARSIDUODA • -bučerne ’ ir 
įįroseriiS.-'l'itiil** -vieta-, 'licrtuvių 

apgyventa. 3 Bfenis -geras, par
duosiu pigiai. Klauskite nuo 2 
feb 4 po<pietų. At* * b- x-

tS teh’ Roosevelt 8626.

M PARSIDUODA Hardwarc 
krautuvė 63 St. arti Wcstern 
Avė. Geras biznis ir išdįirib- 
tas. Nusipirksit pigiai.
— Šaukit:- — " —

Tel. Vincennes 6472

DIDELIS bargenas, parsit 
duoda Bučernė ‘if' groserne,. 
bai įėroj Viėt'dj, visdkių tautij 
Apgyvento j, prie pat . gatvėkal 
rją Ūdiją? . Biznis, tlaugiausf&i 
cash. Lištas drit kiek nori. Sa-I 
Viilinkaš duoda autbmobllią gįi| 
radžiu: Keturi kamb. "^dgyvei 
nii’rilil. Parduosiu pigiai, vis-) 
kas gerame stovyje. Priežastį 
pardavimui, patirsit. ant .vie-l 
tos. T. X, 2612 W. 47th St. . |

S' B&K- PAS C. P, Suromskii 
gausMįuČČttoę už pusę • kainosi 
Arba mainysiu ant namo, Idtd 
automobilio 1 arba'šaliuno. C| 

Suroniškis, *3346 So:^Hal| 
•šlėd St., • •Ghkiagoį ' BĮ. 1 ‘ f. 
;Y-i - < 5-i.... u* _!

PARDAVIMUI bučerjiė ir 
groserne geroje vietoje. Nauji 
fiksčieriai, šviežias stakas. Par
duosiu pigiai. Kreipkitės: 3210 
So Halsted - St.r’Phone Boule- 
vard 9663: Box No-32. - “ •

PARSIDUODA sahunas; vie
nas 'iši^eriainsi^r'kur galima da
ryti gerą biznį. Priežastis ne
sutikimas partnerių. Nupirksit 
pigiai. Kreipkitės y 
v1 ' 3558' SOš'1 P&rnell Avė 
a

PARDAVIMCI dedikatessenj 
įroshi'nS;’'lliil>kyltlbs ’ i-eikineny 

fk^UtUvė; geras stakas-' naujoj 
diados, jlengilhai nauji. U. S 
mėsos pjaustytojas, natijas re- 
frigeratorius, naujas kaunteris 
grąžys v Vgtyvenimui .^kambariai 
^arų‘ Šildoma, geras lysas, .ren
čia $40.‘‘Apleidžiu miestą. Kai
na $1,450? Jei ųteikia išmokė
jimais. 5528 S. Morgan St. 
Tel. Normai 337Tt 7J . 4 •

;(oj vietoję biznis : išdirbtas.
Atsišaukite": . r.

J’\ -1822 S: Peoria St.
Ramias ^18 PI.

% PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj lietuvių .apgyventa, biznis išdirb 
tas per ‘daug’ melų, " tarpe lietuvių 
Padubsiu pigiai,.neš man Viekam par
šunku du bizniu laikyti/ ’ * : ,k' ’ 

Atsišaukite n.
,..4589 So. Hoy’he^Ave. ‘ 

Chicago, UI.

JEI jus norite "turėti genį 
karą, jąs negalite praleisti pro- 
įbs..nematęs |icr naujo ‘ Colum- 
bia Six. Karas* kuris-duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985

gorėsite išmokėjimais. v

BRIbGEPb'R’t' AUTb'
SALES CO.,......

3207 So."fials£ė<lSt.,
■' r:,t;hfeag63Ilb’ ’ ’J

PARDAVIMUI delikatessen 
grcyJ’dby,' ‘ šb': staleli, įsteig

ta iž'Thetų tgm-1 atgal.' Parda- 
Vimo' pricž’astfe liga. ‘ 'turiu pat 
Sttdti tuojau. v Qeras lyšas,, .^ 
kanib. gyvetijmui iš užpakalio 
ftienda ^3,5. Jei reikės, atiiluo- 
šiųhtit išlhokėjimų.' Biznio da
roma į dieną* $50 iki $75. Taip 
gi1, pgrdtfdsiti ir rakandus.:* Ū 
E? 67th kSt., WentWfth j 2639

į „ r . .BARGENĄS

Parsiduoda ' iahtdmoblliUš Oldsmobi- 
le 8 cilinderių, 7 ’ pasažierių, sport 
męvdpb.ią^Rgiptų, rpąyą malęva, ge
rame stovy.
r; ;.ica. j. falkner3543 West Harrison St.

Tel. Nevada 5381

■į PARDAVIMUI minkStų 
pniy^aidora^.“ 
' ‘Kreipkitės:

4125 $. Ashland Avė.
Tęl. BIvd.14937 ^-.J.
•4k '■l..'» . «-»

^ PARDAVIMUI 'grbSernė iif 
bučernėl A Biznis daromas -pini-Į 
gais» -:- -nrj ;-j- ri-^i .--Ai 

.^Atsišaukite
. >4614 W. 46th St.

V t < t • - r j
------------------------------ ■ .u ..............

v PARDAVIIMUI, kaip ryįujjisj 
kietų ^anglių r Miitefris \(JėwĮ)J 
didelės Jitieros, Wna . $30.. . j 

rKrei^Rėst. ;.?i .
J929: W.,i 35th PI
2ras fldtaš'lHinf^

jų ..

PARSIDUODA labaį puikus auto
mobilius Nash 1921 fouring. Turiu 
parduot greitai ir pigiai, nes išva- 
•Žilioju j Lietųyą, Galimą matyti va- 
karąįs .po 5 yąl., ir . ned^jojnjs .per 
dięną.

• ‘ ’ Pimjoą luboms jš, užpakalio

1 DIDŽIAUSIS Bergenas. Pąr- 
•siduoda- automobilius^ Allen 5 
sėdyilią, 1921 į rtibdėlio. ‘Visas 
kaip,gaujas,7hes ?a4 mažai var
pojau irIpardUosiu* pigį|i. nes 
išvažiuoju * į Čekiją.

23,47 W.- 47lh St
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NAUJIENOS, Chicago, DL šeštadienis, Birželio 9, 1923

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME <

AUTOMOBILIŲ BARGENAS

’/i įmokėti, kitus pagal sutartį. Pa- 
ckard Twin Merser Sport, kaip nau
jas, $1,450. Winton Six, 7 pasažię- 
rių, kaina $1,150. Stutz Roadster, 
geltonas kaip kanarkas, $950. Buick 
Roadster, $595. Page, 5 pasažierių, 
žalias, $550. Reo Roadster, žieminis 
uždaromas, $285, Stoughton m tono 
trokas, $750, 90 garantijos. Išmokė
jimais, mainais. Samdymas auto
mobilių musų specialumas.
WILLIAM JACOBS AUTO SALES, 

1428 S. Michigan Avė., 
Phone Calumet 1093

ANT BRIDGEPORTO

Vienas iš puikiausių ir vi- 
gadniausių pagyvenimų Bridge 
porte, apsodinta medžiais ir žo
linas, 7 kambariai, maudynės, 
karštu vandeniu šildoma, skal- 
binyčia, elektrikas ir naujas 
garadžius automobilių, savi
ninkas priverstas parduoti 
trumpam laike, dėl tolesnių 
žinių kreipkitės į musų ofisą.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplevvood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema Ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

DIDELIS bargenas. Pardavimui 5 
kambarių gražus namas, 6114 So. 
Kildare Avė. Lotas 60x125. Kaina 
$3,950, tik $700 įmokėti, lengvais iš
mokėjimais. Pasimatykit su savinin
ku.

Room 304,
10 N. Clark St.

PARSIDUODA Taxi
3208. Galima matyt 
je 2929 So. Halsted 
Cab Co. Savininkas, 

R. E.
930 W. 35th

Cab, 
garadžiu- 
St., Hub

Brighton Park, 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas, naujas bizniavas 

mūrinis namas. Didelė krautuvė su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. Storą ir pagyvenimą galima

PARSIDUODA 5 ruimų bungalow, 
visas kieto medžio ištaisymas. Karš
tu vandeniu apšildomas, labai geroj 
vietoj netoli klioštoriaus. Prieinama 
kaina už kėš.

6042 So. Whipple St.
Tel. Republic 5919.

PI.

ANT BRIDGEPORTO.
Biznio mūrinis namas: 2 što

rai ir 10 pagyvenimų. Renda I užimti tuojaus. .
$2,856.00 per metus, 'kaina & be j°klU k°‘
$20,000. Klauskite S. F. Mar- M. J. KIRAS REAL ESTATE

IMPROVEMENT CO., 
3335 South Halsted Street, 

Yards 6894 ‘

Storą ir pagyvenimą galima 
Parduodame ant

PARDAVIMUI 60 mašinų 
garadžius, 25 pėdų pločio. Kai
na $9,500. Namas naujas. Tu
ri būt parduotas tuojau. D. 
Godlewski, 2223 So. Whipple 
St., Rockwell 1972.

PARDAVIMUI Overland au
tomobilius, 1920 modelio. Par
duosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
4743 So. California Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
Maxwell, viskas kaip naujas. 
I^arduosiu ko pigiausia, nes ne
benoriu daugiau laikyti. Maty
ti galima vakarais po 6 vai. 
Šventadieniais visą dieną.

3254 So. Union Avė.

ROSELANDO NAUJOJ 
SUBDIVIZIJOJ

10224 Forest Avė., 3 lubų 
naujas mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 5 kambarius ir 
aukštas skiepas, garu šildoma, 
maudynės, gasini pečiai, skal- 
binyčios, varžuolo medis ir vė
liausi įtaisymai. Renda $2,340 
ant metų. Klauskite S. F. Mar^ 
tinkas*.
M. J. KIRAS, REAL ESTATE
IMPROVEMENT COMPANY,

3335 So. Halsted Street, 
Yards 6894.

«3I

PAGAL MUSŲ kolonizacijos pla
ną, su rųažai pinigų, kitus išmokėjL 
mais, be nuošimčių, jus galite pirkti 
12% įplauki} farmą, su nauju namu. 
Atsišaukite arba rašykite.

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

DIDELĖ proga gražiausioj dalyj 
Cicero, Parkholme parsiduoda keturi 
nauji namai, po du flatu, po 6 kam
barius su naujausiais įtaisymais; lo
tai 30x125. Kaina prieinama. Atsi
gaukit pas savininką

A. MILAUCKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI Haynes 7 pa- 
sažierių automobilius. Gerame 
padėjime. Pardavimo priežas
tis — važiuoju Lietuvon. Kai
na $550.00.

3222 So. Halsted St.

SUSTOK ir klausk Kazimie
ro Valaičio. Dar tokio barbe
no ant Bridgeporto ir prie vie- 
nolyno nebuvo girdėti. Parda
vimui muro namas 3 augštų, 6 
gyvenimų po 4 kamb., elektra,

PARDAVIMUI Oldsmobile 6 cil., 51 gasas, visi parankamai, cemen- 
pasažierių automobilius, gerame sto
vyje, 5 geri tajerai, modelis 1919. Par
duosiu pigiai, už pirmą, teisingą pa- 
siulijimą, nes savininkas apleidžia 
miestą.

4339 So. California Avė.
2-ros lubos

TIKRAS BARGENAS
2 flatų mūrinis namas po 6 

ir 6 kambarius, visi įtaisy
mai, mūrinis garadžius 4 au
tomobiliam, randasi ant 32 ir 
Union Avė. C. P. Suromskis, 
3346 So. Halsted St., Chica- 
goK’ill., Tel..Boul. 9641.

PARSIDUODA H u (Įso n karas so
dan ant septynių sėdynių, 2 metų se
numo, atrodo kaip naujas, 4 tajerai 
nauji. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą. Matyt galima visados, ant 
antrų lubų. Parduosiu pigiai.

3144 Parnell Avė.
Tel. Yards 5194

PARDAVIMUI du automobiliai, 
1920 Nash, 6 cylinderių; 1918 Doris, 
6 cylinderių, abudu pataisyti kaip 
nauji. Didelis bargenas, atsišaukite, 
2857 W. 39th PI., netoli Francisco 
Avė., galima matyti nedėlioj per die
ną.

tuotas skiepas, kaina tik $9,- 
500. Rendos neša į mėnesį $115. 
Reikia įmokėti tik $5,000, o 
kitus duos savininkas ant pa
lūkanų. Kitas bargenas prie 
vienolyno, 2 augštų mūrinis 
namas po 6 kamb. Elektra, 
gasas, maudynė, visi paranka
mai, kaina $13,500. Labai link
sma čia gyventi. Galima laiky
ti vištų, ančių, karvių. Aš tu
riu daugiau namų visose daly
se miesto. Kam reikia . kreip
kitės, 3338 S. Auburn Ave„ 
Tel. Yards 1571.

BRIGHTON PARKO BARGENAI!
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

mas, 2 flatai po 6 puikius kambarius 
su karštu vandeniu šildomas; 2 boile
riai; kieto medžio ištrimuotas; 5 mie
tai statytas pagal naujausios mados; 
kaina1 $11,500, vertas $13,500; yra 
$4,900 morgičio.

PARDAVIMUI 2 augštų geras mu
ro namas po 6 ir 7 gerus kambarius; 
su gasu, elektra, maudynėms ir kitais 
parankamais; augštas skiepas tinkan
tis padarymui gero Storo; namas ran
dasi ant Westem Avė,, prie 35-tos 
gatvės ar tai Westem bulvaro; na
mas yra nešantis 12%: kaina $10,000, 
yra vertas daug daugiau; yra $4,500 
morgičio, nereikia visų pinigų turėti.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augštų muro namas po 4 didelius kam
barius su gasu; elektra ir maudy
nėms; kaina $7,500, nereikia visų pi
nigų, galima gauti ant morgičio.

PARDAVIMUI geras medinis na
mas 2 augštų 3 pagyvenimai; vienas 
flatas 6 kambariai ir 2 po 4 kamba
rius; namas yra ant bizniavos gatvės 
neša, gerą nuošimtį; kaina greitam 
pardavimui $4,500 yra vertas $7,000, 
nereikia visų pihigų. turėti.

Norėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewįtz, vedėjas

4034 Archer Av. (prie California Av.)

ROSELANDO BARGENAI
5 kambarių “cottage”, elektra, mau

dynė, labai pigiai už ............... $3200
Trijų flatų aukštas, muro namas, 

modemiškas ir esantis labai geroje 
vietoje. Bargenas už..............  $11,500

Dviejų aukštų muro modemiškas 
namas su visais naujausiais įtaisais, 
dviem karam garadžius, platus lotas, 
kaina.........................................  $14,000

West Pullmano biznio namas, štoras 
ir 3 flatai, randasi ant karų linijos ir 
yra tinkamas kiekvienam bizniui, kai
na tiktai .................................. $15,500

Muro namai, 2 flatai iš fronto ir 
muro cottage iš užpakalio, labai ge
rame stovyje, kambarių yra 6 ir 5 iš 
fronto, 7 užpakalio, furnace šiluma 
užpakaly. Ndmas beveik naujas, kai
na..................................................$9,000

5 kambarių cottage ant Wabash 
Avė. ant 43 pėdų loto, kaina $4,000 

Keturių flatų dubeltavas muro na
mas, muro ir plieno sudėjimo, vienas 
iš geriausiai statytų namų šioje apy
gardoje. 110’ pėdų pločio lotai, gara
džius dėl 3 karų, rendos neša $250 į 
mėnesį, kaina..........................  $20,000

Dviejų aukštų muro kertinis narnas 
lietuvių apgyventoje vietoje du flatai 
po 6 kambarius ir 3 kambariai beiz- 
mante, namas yra nesenas ir gerai už
laikomas, savininkas nori apleisti apy
gardą, kaina .......................... $12,300

Dviejų aukštų medžio ir muro na
mas su bučerne ir fikčeriais taipgi 
cottage užpakalyje. Gera proga lie
tuviui, kaina viso  .............. $14,000

5 kambarių medinis cottage ant 
Edbrooke Avė.......................... . $2,800

Dviejų aukštų muro kertinis namas 
ant plataus loto puikioje vietoje, na
mas yra beveik naujas ir gerai užlai
komas, bargenas už ............... $10,000

Dviejų aukštų medinis namas su vi
sais modemiškais įtaisymais ir labai 
geroje viena pigi kailna....... $10,800

Dviejų aukštų muro modemiškas 
biznio namas dabar yra saliunas, lie
tuviais apgyvento vieta, geras biznis, 
kaina ...............i..................................... $18,000

Dviejų aukštų muro namas, moder
niškas, vandeniu šildomas 6 ir 7 kam
bariai, platus lotas, kaina .... $13,500

Trijų aukštų muro namas, 6 štorai 
ir 12 flatų, rendos neša $L6,000 į me
tus, randasi ant transfer kertės, kai
na tiktai .................................. $85,000
Cash reikia turėti $15,000 arba$20,000

Daug kitų mažų ir didelių namų ir 
biznių pasirinkinvui.

PETRAS ZABELLO, 
10900 Michigan Avė., Roseland, III.

Telefonas Pullman 5401

TIKRAS PAAUKOJIMAS
Puikus nauji muro namai, 
puikiausiose apielnkėse; pa
statyti pagal paskiausios 

mados.
flatų pri Humbolt Park.... $42,00( 
flatai ir 3 štorai ............... ‘
flatų ir garage..................
flatų ir garage ...............
flatų Logan Sųuare...........
flatų po 5 kam. lot. 60x125 
flatai ir garage .............. .\
flatų Palmer Sąuare ....
flatų po 5 kambarius .......
flatų Evenstone..............
flatų Irving Park ...........
flatai ir štoras..................
fltai 5 ir 6 kamb..............
flatų Portage Pork ...........
faltų ir garage lot 37 !6x 125 12,500 
flatai Kelvyn Park 
flatų ir garage.......  ,
flatai po 5 kambarius .... $12,000 
flatų garage ir 2 lotai 
kambarių Bungjalow . 
flatų Brighton 
flatų, 3 štorai 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų

3 flatų _
4 flatų 2 po 5 ir 2 po 4 lotus 50x- 

125 ................................... ....... .
Frome 2 po 5 beizmentas ir auks- 

įjĮg .................      1,
Taipgi turiu daug visokių pasirin

kimui namų, lotų ir farmų. Taipgi 
visokių mainų visose dalyse miesto. 
Kam toki bargenai yra reikalingi, tai 
malonėkite kreiptis tuojaus, tai yra 
negirdėta proga. Pasinaudokit kol ne 
vėlu. Pasimatykit su

JOHN A. WALULIS
1852 Wabansia Avė. ir N. Lincoln St.

10 
8 
8 
2 

12 
6 
2 
7 
3 

16 
12 

3 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
9 
6 
5 
3 
4 
2

$45,00( 
$17,500 
$11,500 
$63,000 
$29.000 
$11,000 
$33,000 
$15,000 
$80,000 
$47,000 
$22,000 
$11,000 
$11.500.-----
$22^500 
$13,500 ---- 3 

$7,300 
$8,500 

.---$7,000
righton P. $21,000

Marųuette Park ..... $24,000
Wicher Park ........... $13,500
up to date ............... $15,500
ir štoras ..................  $16,500
ir štoras ..................  $12,500
po 4 ir 3 kam.. $5,800
po 5 kambarius ....... $8,000
2—4 ii’ 2 kamb. ... . .. $52300
..... ..................    $6,700

..... ................................. $3,800

NAMAI-ŽEME

PIRK DABAR

Ant sekančių nuosavybių, buą gali
ma padaryti didelis pelnas trumpame 
laike. Nepraleiskite progos pamatyti 
ir persitikrinti.

PARStDUODA 6 kamb. su gerais įtai
symais stuba, ant mūrinio funda
mento. Kaina tik $4500, $100( 
įmokėti, o kiti lengvais išmokėji
mais.

PARSIDUODA 2 pag. po 6 kamb. 6 
metų senumo mūrinis namas ant 
30 pėdų pločio loto su garadžium 
ir kitais visais gerais įtaisymais. 
Kaina ....................  $12,000

PARSIDUODA 4 pag. mūrinis namas 
po 6 kamb. bu geraią įtaisymais, 
Sečiais apšildomas su garadžium.

ai na tik ............................... $15,000

PARSIDUODA 2 pag. mūrinis namas 
po 6 kamb., 2 karams garadžius, 
viskas pirmos klesos įtaisymais." 
Randasi ant Marųuette bulvaro, 
kaina tik ................... $14,000

PARSIDUODA 6 pag. mūrinis namas 
prie Jackaon Parko už .... $24,000 

Visi virš minėti namai neša geras 
randas.

PARSIDUODA 2 lotai ant Westem 
Avė. prie 73čios po ...  $1000

PARSIDUODA keletas lotų labai pi
giai ant eKdzie ir 66 gatvės.

Apart virš paminėtų bargenu dar 
turime labai gerų, ant kurių bus gali
ma uždirbti, didelis pinigas trumpame 
laike.

FRANK A. MUHOLLAND CO.
6243 So. Westem Avė., Chicago, III..

MES turime pardavimui pui
kų biznio bloką-plieno, ir pre
suotų plytų pabudavoj-imas,f 
metų senumo, 2 gražios kratb 
tuvės ir 6 puikus apartame^ 
tai. Karštu vandeniu šildoma. 
Viskas labai moderniška, 2 di
deli ice baksiai, naujos mados 
saliuno įrengimai. Lotas 45x 
125. šalę 2 tušti lotai, garad
žius dėl 1 karo. Gera proga pa
imti tą biznį ir padaryti pini
gų, — W. 59th St. Viso rendų 
į metus $7,080. Tas visas . pa
siūlymas su visais bizniais kai
nuoja $55,000. Reikia tik $10,- 
000 pinigais. Savininkas serga 
todėl taip

W. 'M.
pigiai parduoda.
BUTTERWORTH,
& SON, '
W. 63rd St.,304

Tel. Englevvood 1831

PARDAVIMUI bizniavas nanvas su 
bizniUj bučernę ir groserne, namas 
mūrinis ant kampo, 6 mėnesiai buda- 
votas, fikčeriai ir stakas naujas. Di
delis bargenas, nes priversti greitai 
parduoti iš priežasties nesutikimo 
partnerių. Atsišaukite pas savininką. 
4359 S. Camnbell Avė. Brighton Parke

PARSIDUODA naujas 2 augštų 
mūrinis namas, naujausios mados sta
tymo, elektra, vanos, garadžius dėl 2 
mašinų. ^Apačioj biznis. Parduosiu 
už prieinamą kainą. Nes turiu išva
žiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės
5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI 2 fllatų, 5-6 
kambarių namas, attic ir skie
pas, lotas 45x125. Kaina $6,500. 
Taipgi cottage ir tuščius lo
tus. Lengvais išmokėjimais. 
KAŠTE, 5124 Archer Avenue.

Gražus dvarelis Lietuvoje
Pasitaiko proga pirkti 

gražų ūkį Lietuvoje Biržų 
apskrityje, ant Mūšos upės 
kranto. Ūkis susideda iš 80 
hektarų (apie 74 dešimti
nes) žemės su triobomis ir 
dideliu sodu. Pievos potvi- 
nio užliejamos. Parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės į 
adv. K. Jurgelionį Naujienų 
ofise.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, bu- 
černes ir kitokius biznius. Taipgi 
mainau namus ant farmų, lotus ant 
namų, turiu daug visokių namų dėl 
pasirinkimo, visose dalyse miesto, dar 
katrie norite mainyti namą ant bu- 
čemės, arba bučernf ant namo; arba 
kitokio biznio, tai neškit kuogreičiau- 
siai pas mane, tai bus išmainyta arba 
parduota j trumpą laiką, nes daugiau 
yra pirkėjų kaip reikia. Didžiausia 
pasirinkimas pas mane, duris atdaros 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakarais. 
Del sekančių reikalų kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Arcrer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 3 lotai po 30x90 ant 
S. Killer Avė. Parduosiu po $275.00, 
visus arba po vieną. Atsišaukite prie 
savininką subatoj ir nedalioj po pietų.

JUSTINAS STRAUKAS, 
5124 Archer Avė., Chicago, III.

2 (LOTAI ant pardavimo 
prie vienuolyno ant Claremont 
Avė. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. Savininkas 
1949 String St., ant antrų lu
bų. B. Liniauskas.

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
elektra, didelis su grindimis skiepas, 
kieto medžio grindis, gatvė išgręsta ir 
apmokėta, 1 blokas nuo 63 St. Kai
na $3,800. .

BERNARDI AND O’BRIEN 
1954 W. 69th St. 

Tel. Republic 0174

PARDAVIMUI du lotai, vienas ant 
47 tarpe Artesian ir Maplewood Avė., 
antras Westem Avė, pagąl 69th St., 
abudu pakai gatvekarių liniją, šį mė
nesį turi būt parduoti. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite

ANTANAS J. BLIEDIS, 
2431 W. 46th St.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU.

60 akrų farma, 23 mailės 
nuo Chicagos su gyvuliais ir 
mašinoms. Mainysiu ant namo, 
loto arba biznio. C. P. Surom
skis, 3346 So. Halsted St., Chi- 
cago, III., Tel. Boul. 9641.

IŠ PRIEŽASTIES ligos savininkas 
turi apleisti Chicagą, todėl yra pri
verstas parduoti įpėdinį namą, ant 
keturių pagyvenimų, už $4500. Namas 
randasi ant 3808 Eiherald Avė. At
sišaukite pas savininką 

635 W. 46th Place,
Iš užpakaliniu durų, ant antrų lubų

TIKRI bargenai Brighton 
Parke. 5 kambarių cottage, 

j kaina $2,650, $1,650 įmokėti. 
6 kamb. cottage, kaina $4,550, 
$2,000 įmokėti: 7 kamb. cott
age, kaina $6,250, $3,000 įmo
kėti. 8 kamb. narna#; kaina $4,- 
500, viską pinigais. 9 kamb. 
namas, kaina $8,450, $4,000 
įmokėti. 2 flatų 4-4 kamb. kai
na $4,500, $500 įmokėti. 2 fla
tų, 5-6 kamb., kaina $5,500, 
$1,500 įmokėti. 2 flatų, 6-6 
kamb., kaina $6,750, $1,000 
įmokėti. 2 flatų, 6-6 kambarių, 
ant kampo, lotas 76x125, kai
na $10,000, $4,000 įmokėti. 3 
flatų, 4-4-4 kamb., kaina $11,- 
000, $4,000 įmokėti. Visi tie 
namai randasi Brighton Par
ke. Apsigyvenkite šiame nau
jame distrikte. Ateikite ir da- 
leiskite parodyti jums tuos 
bargenus.

J. N. ZEWERT CO., 
4400 S. Kedzie Avė. i

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, 6-7 kamb., 2 ka- 
iu garadžius. Kaina $14,500. 
6818 S. Claremont Avė. 2 lo
tai Claremont Avė., arti 68 St. 
Kaina po $725. 7 kamb. mari
nis cottage, šiltu vandeniu ap
šildoma. Parsiduoda už $9,000. 
5 kamb. murini# bungalow, ne
toli nuo venolyno. Kaina $8,80( 
2 augštų medinis cottage, 4 ir 
5 kambariai, kaina $4,800. Mes 
kalbame lietuviškai.

FLOERSCH, x 
2344 W. 69th St.

BUK BIZNIERIUS
4 flatų mūrinis namas su 

saliunu, garandžius, rendos $95 
į mėnesį, kaina $9,800. 
nysiu į bučernę, grosernę, 
imsiu lotus į mainus.

Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS, ' 
3346 So. Halsted St.

Tel. Boul. 9641

Mai- 
pri-

BARiGENAS ant pardavimo 
2-jų flatų mūrinis namas 5 ir 
6 kambariai, elektra, vanos, 2 
furnisai. Namas , naujos mados. 
Rendos $80.00 į mėnesį. Kaina 
tik ^OOOĮ.OOl Namas randasi 
Brighton Parke, toksai barge
nas ilgai negali būti.

. Pardavimui 2 lotai labai gra
žioj vietoj, Roselande. Parduo
siu arba mainysiu ant namo, 
biznio, automobilio arba saliu- 
no. Parsiduoda 6 flatų mūrinis 
namas, 2 štorai, 4 flatai po 7 
kambarius, elektriką ir vanos. 
Parduosiu arba mainysiu. Na
mas randasi Brighton Parke. 
Kreipkitės: J. LEPA, 722 W. 
35th Strfeet.

PARDAVIMUI du, tinkanti 
bizniui lotai, 50x125 pėdų. Par
duosiu pigiai. Lotai randasi 
ant West 69 St. Turi būt par
duoti į tris'TIfenas. P. Gerli- 
kas, 942 W. 34th St.

BARGENAS. 4 pagyvenimų 
muro namas, parsiduoda už 
$8,500. Arba mainysiu ant ko
kio biznio. Kurie reikalaujat 
tokio namo kreipkitės pas P. 
Grigas, 3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3-5 kambarių 
flatas, mūrinis namas, su lan- 
dre, skiepu ir attic, elektros 
šviesa. Taipgi 2 augštų framd 
su skiepu iš užpakalio. Pirmos 
klesos padėjime. 1814 Seward 
Street..

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI.
Turime keletą ūkių mainyti ir par

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

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

ŠIANDIENĄ didžiausias bar- 
gėnas Chicagoj. Parsiduoda 12 
pagyvenimų naujas mūrinis na
mas po 5 ir 6 kambarius. Vė
liausios mados įrengimai. Ren- 
dos neša $9300 j metus. Kaina 
tik $46,000. Cash tik įnešti $12, 
000. Namas randasi 73 St. ar
ti HaįAed St. Del platesnių in
formacijų kreipkitės pas Wm. 
Gritienas, 3241 So. Halsted St., 
2 lubos. Tel. Boulevard 5066.

PARSIDUODA mūrinis 2-jų 
pagyvenimų namas. Šildomas 
vandeniu, elektra, gasas, ir ki
ti parankamai. Graži vieta, 
prie Marquette Park.

6915 Sv Talman Avė.

TIKRAS BARGENAS
Nepraleiskite šitos progos, 5 pagy

venimų muro namas, 3 po 5, ir 2 po 
4 kambarius, aukštas skiepas, elektri- 
kos šviesa, lietuvių apgyventa vieta. 
Savininkas turi aplesti Chicagą į trum 
pą laiką, tai sutiks parduoti už žemą 
kainą. Matyti galite subatoj po pie
tų, nedėlio ir vakarais.

R. MILAŠAUSKAS, 
2804 So. Union Avė., 

1-mas gyvenimas iš užpakalio

PARSIDUODA, lietuvių apgyvento
je kolonijoje, West Side, puikus, 3-jų 
augtšų mūrinis kampinis biznio na
mas, kuriame randasi: gerai įrengtas 
Saliunas—darantis gerą biznį, mitin
gams Salė, Barbernė, 10 Flatų ir 
dviem1 karam garadžius. (Saliunas ir 
Furnace apšildomi). Randos neša 

$290.00 per mėnesį, kurias galima pa
kelti iki $350..00. Parsiduoda su 
bizniu už $25,000. Vertas $30,000. 
Įmokėti $8,000 ar $10,000, o reštą, 
lengvomis išmokestinvie. Pati mirė, 
savininkas liko našlys su mažais vai
kais, užtai parduoda pigiai. Geram 
biznieriui gera proga šį namą įgyti. 
Atsišaukite pas:

A. OLSZEWSKI, 
3235 S. Halsted St., 2nd floor.

-- --4 - ----- -----

PARDUOSIU arba mainysiu 
muro narną, 5 ir 6 kambarių, 
gražioj vietoj, South Side. Mai
nysiu ant ūkės Lietuvoje ir 
ant miesto namo. Taip pat 
mainysiu Chicago ir apielinkėj 
ant mažo namelio, mažo gro- 
serio, arba loto. Del platesnių 
informacijų kreipkities ypa- 
tiškai arba laišku F. N., po Nr. 
3422 So. ,Lo(we Avė.; Chicago, 
III., ant pirmo augšto. v 9

PARDAVIMUI naujas 2 fla
tų namas, su 5 ir 6 kambariais 
flate. Garu šildoma, netoli 63 
St. ir Sacramehto Avė. Atsi
šaukite Jos. Kral, 2444 W. 67th 
St., Telephone Prospect 1364.

PARDAVIMUI 8 lotai, kat
ras vienas 30x125, vienas blo
kas nuo Marųuette Parko ir 
vienas blokas nuo karų. Visi 
įrengimai užmokėti. Galima 
statyti visokius namus. Kaina 
tik už katrą $550,00. Klauskit: 

Tel. Steward 4013.

MOKYKLOS

BARGENAS
Pardavimui 6 pagyvenimų 

mūrinis namas, 2-5 ir 4 po 4 
kambarius ir saliunas, 9 metai 
kaip statytas. Kaina $19,800.

Pardavimui 5 pagyvenimų mu 
rinis namas ir štoras, garadžius 
2 mašinoms ir lotas. Kaina 
$24,500.

Pardavimui 2* pagyvenimų 
mūrinis namas 5 ir 6 kambarių. 
Randasi ant Lowe avė. ir 56 St. 
kaina tik $6,800.

Atsišaukite į Naujienų 
rių.

A. AMBROZEVICIA
3210 So. Halsted St.

BRIGHTON PARKO 
PIGUMAS.

Parsiduoda 2-jų aukštų biz- 
niavas namas su bizniu, par
duosiu už $12,500 arba mainy
siu ant 2-jų aukšto namą, ar
ba bungalow, namas turi būt 
parduotas arba išmainytas į 
trumpą laiką. Kreipkitės pas: 
Frank G. Lucas, 4116 Archer 
Avė., Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI 5 akrai žemės 
ir 3 kamb. namas. Yra garad
žius, vaisiniai medžiai, krūmai, 
dalis aptverta. Netoli šapų. 
Kaina $5/000, $2,000 pinigais, 
kitus 
c/o
Avė., Harvey, III.

išmokėjimais. Danrich
Anderson, 14711 Page

VALENTINIS DRE8SMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimu, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattera ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klases. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atrindfldt audikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
draj

Sky-

TURIU parduoti greitai puikų rezi
dencijos lotą, 30x125 už $250 įmokėjus, 
kitus išmokėjimais po $10 } menesį. 
Į kainą įrokuojama suros, cementiniai 
šalygatviai ir medžiai.

Agentų nereikia
Naujienos, 
Box 261

ANT BRIDGEPORTO. Kam
pinis biznio niuro namas ant 
biznio stryto, štoras ir 3 fla
tai, geriausiame padėjime, mū
rinis garadžius dėl 3 mašinų. 
Vertė $17,000. Priežastis 
davimo, senatvė. Turi būt 
duota už $13,000.

ABROMAVIČIUS,

padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telafonuoldt klausdamos in
formaciją. ■

Sara Patek, pirmininką.

2015 S. Robey St.

par- 
par-

DIDELI BARGENAI
Mūrinis naujas namas, 2 pagyveni

mai 5 ir 6 kambariai, aržuoliniai tri- 
mingai, vėliausios mados įtaisymai, 
kaina tik $7800.

Mūrinis bizniavąg narnąs ant 63rd 
St. prie Kedzie Avė., 110 pėdų ilgio 
3 ruimai, ofisas dėl daktaro ir 5 kam
barių flatas, karštu vąndeniu apšildo
mas. Renda $250 į mėnesį, kaina tik 
$19000, yra vertas $25000.

FRANK DOBROWOLSKI, 
4454 So. Westetn Avė.

Mūrinis naujas namas po 5 kamba
rius sun parlors, aržuoliniai trimingai 
vėliausios mados įtaisymai, aukštas 
beismantas ant bulvaro. Kaina $10500.

4 flatai, kampinis namas muro nau
jas 2 po 5 kambarius, 2 po 6 kamba
rius, pečiais apšildomas, vėliausios 
mados įtaisymai, kaina $18000, yra 
vertas $25000.

Mūrinis naujas namas 5 ir 6 kam
bariai, aržuoliniai trimingai, vėliausios 
mados įtaisymai, garadžius dėl 2 ma
šinų, kaina $8500.

CJKAS ZEKAS, 
4454 S. Western Avė.

PARDAVIMUI puikus 6 kambarių 
namas. šiltu vandeniu šildomas. 
Elektra, vanos ir tt. Visi moderniš
ki įrengimai, 90 pėdu lotas, pieva, 
krūmai, vaisiniai medžiai. Ideališ
kas namas.

Phone Stewart 6286

TURIU PARDUOTI savo farma 
greitai. Yra gera vieta. 85 akrai 
žemės. Pusė dirbamos, pusė miško. 
Yra pasėtų keli akeriai komų, siena 
bulvių ir agurkų po kontraktu vienas 
akeris. Yra karvė, arklys, veršis ir 
apie du šimtu vištų ir vištukų. Kelios 
dirbamos tulšys. Pagyvenimui na
mai ant keturių kambarių ir kiti ma
ži budinkai. Dvi mašinos vištukų 
perinimui— 140 ir 70 kiaušinių. Apie 
blokas nuo State kelio ir pusė mylios 
nuo mokyklos.

Kaina $2,700. (
A. N. WEBER

White Cloud, Michigan, R. No 3....

PARDAVIMUI 6 kambarių namas, 
90 pėdų lotas, karštu vandeniu šildo
mas, elektra, daug vaisinių medžių, 
vištininkas ir t. t. Pinigais ar išmo
kėjimais. Parduosiu labai pigiai. , 

saukite
Phone Stewart 6268 •

55 Blvd. ir Ashland 
augštų mūrinis namas; 
mados įtaisymai; 3 fla-

6 kambarius, karštu

DIDELIS PIGUMAS.
Arti

Avė. 2 
naujos 
tai po
vandeniu šildomas, garadžius 
dėl 2 automobilių; parduosiu 
už $15,500.

JASiUDES,
2015 S. Robey St. \

PARDAVIMUI naujas x 2 flatų 
frame 8—5 kambarių, cementinis 
skiepas, vana, elektra. Randasi 'Ar
go ir Clearing. Puiki vieta dėl dar
ia vių ir vištų auginimo.' Renda vie
no nato $85. Netoli karų linijos ir 
63 S. Kaina $5,200, 6609 So. Knox 
Avė. i

CHICAGO LAWN. Parda
vimui 5 kambarių bungalow 

60 pėdų lotas. Kaina $3,500. 
Išmokėjimais. Elektra, vanduo, 
maudynė. Parduoda savinin
kas. 5945 S. Koliri Avė.

Amerikos Liotuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, IU.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
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.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
(r pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiildausiu budn, 
visokio iidirbimo automobilius. Lais* 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OP MOTORING 

1M7 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooe

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

A


