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xpertai sumažin 
tų kontribuciją

Sukilimas Hondūras
Rusija ir Italija pasirašė 

sutartį
Francija protestuoja prieš ku 

kluxų terorą
Ekspertai sumažintų Ve- Karinis laivas išplaukė į

kietijos kontribucijų Hondūras

Francija protestuoja prieš 
ku kluxii terorą

Tuos protestus iššaukė WiL 
liamsono pavieto k u kluxų 
ir Young siautimas. Italija 
taipjau protestuos. Ku Kluxai 
nepaliauja siautę.

GHICAGO. — Ku kluxų te
roras Williamson paviete, va
dovaujamas federalinio prolii-

Poincare išėjo iš atstovu 
buto

Labai užsirūstino ant opozicijos 
atakų. Reikėjo pertraukti po
sėdi.

PARYŽIUS, vasario 8. —Pre
mjeras Poincare su 
ministeriais, labai 
opozicijos atakomis, 
jo iš atstovų buto.

Posėdis tuojaus liko uždary-

visais savo 
užpykintas 
šiandie išė-

Austrija nepripažino 
Rusijos

Prohibicionistų vadovas 
nuteistas kalėjiman

4 nutroško nuo gaso

Gandus apie pripažinimą pas
kleidę patys bolševikai.

Komitetas mano, kad Vokieti
ja gali pajiegti užmokėti 
50,000,000,000 auks. markių 
kontribuciją į 36 metus.

Hondūras amerikiečiai šaukiasi 
apsaugoti jų interesus.

BKRILINAS, vas. 8. — Vo
kietija pajiiegtų užmokėti 50,- 
000,000,(XX) auks. markių ($12- 
5()O,(HM).O(M)) kontribucijos.

Taip mano ekspertų komite
tas, kuris tyrinėja Vokietijos 
nuojiegumą niokįcti kontribu
ciją. Vokietijos konfidencialė- 

inis žiniomis, ekspertai nori 
nustatyti tokią širmą kontri
bucijos, kokią Vokietija gali 
pajiegti užmokėti į apie 36 me
tus, pridedant 5 nuoš. palūka
nų.

Nors ekspertai nepažymi 
galutinos sumos, kadangi jie 
to padaryti negali, jie visgi su- 

>, kad Vokietijos finansi- 
stovis yra tokis, kad ji ne
mokėti kontribucijas ir 

kartu padengti kitas valstybės 
išlaidas.

Kad Vokietija galėtų mokėti 
jr kontribuciją, reikia padary
ti svarbių pertvarkymų. Nors 
tai neįeina komiteto galion, bet 
manoma, kad tas reformas ko
mitetas vistiek rekomenduos.

Svarbiausia rekomendacija 
bubs įvedimas pastovių pinigų 
ri panaikinimas muitų sienos 
tarp Pareinio ir visos Vokieti
jos. Kiti ekspertai nori ir karo 
skolas panaikinti, 1x4 tam prie
šinasi aunerikiečiai, žinodami? 
kad su tuo nesutiks Amerikos 
valdžia.

WASHINGTON, vasario 8. - 
Specialinės tarnybos eskadros 

, kru iželiu i Rochester, kuris da 
bar yra Colone, įsakyta tuojaus 
plaukti į Ceiba, Hondūras, kad 
apsaugojus amerikiečių intere
sus. Tai padaryta tapo po to, 
kaip valstybės departamentas 
gavo atsišaukimą iš Hondūras 
amerikiečių, prašantį pagel- 
bos, nes esą besiplečiantis Hon
dūras sukilimas gali pastatyti 
amerikiečių interesus į pavojų.

Dar tikrasis sukilimas nepra
sidėjo, bet amerikiečiai mano, 
kad vargiai pasiseks ramiai iš
rišti iškįlusius kivirčus dėl bu
vusių rinkimų.

Valstybės departamentas aiš
kinasi, kad pasiuntimas kruize- 
rio dar nereiškiąs, jog tapo nu
tarta padaryti intervenciją.
Mūšiai Hondūras jau prasidėję.

SAN SALVADOR, vasario 8 
— Gautomis žiniomis, jau prasi
dėję mūšiai Hondūras, kur pasi
darė kivirčų dėl prezidentinių 
rinkimų, kada dabartinis prezi
dentas Guiterrez paskelbė, kad 
jis ir toliau pasiliks prezidento 
vietoj.

Gautomis per Amapala, Hon
dūras, žiniomis, valdžios karei
viai sumušė sukilėlius ties San 
Pedro, šiauriniame Hondūras. 
Sukilėlių vadovas Jacobo M tin
gia likęs sužeistas.

Gen. Carias, vienas 
nesėkmingų kandidatų, 
vistiek pasiskelbė save
galva, stovi su sukilėlių armija 
prie Nicaragua sienos.

Guatemalos valdžia suteikė de 
facto pripažinimą prezidento 
Guiterrez valdžiai.

už terorizuojamus

iš trijų 
į kuris 

valdžios

kė Franci jos' protesto.
Per savo konsulą Chicagoje 

Burthck'my, Francija atsikrei
pė į \* Įsi y bes departamentą 
VVashingtone, reikalaudama 
sustabdyti tą terorą ir atlygin- 
;i jame nukentejilsiems fran- 
euzams iš Johnson City, III. 
Tai padaryta liko po to, kaip 
atsikreipiinas prie Illinois ge^ 
neralirtio prokm-oa'o Bruaidaga 
ir Chicagos federalinių prohi- 
bicijos viršininkų nieko negel
bėjo, nes jie buk nieko negalį 
padaryti Young ir negalį jį si.’- 
valdyti. Konsulas tada atsi
kreipė prie ambasadoriaus Jus- 
serand ir paprašė jį atsikreipti 
į valstybes departamentų ir ten 
užsistoti 
franeuzus.

Konsulas sako, kad ku kluxų 
teroras visai nebi.Vo prohibici- 
jos agentų puolinrai, o tik pa
prastų plėšikų siautimas. Kiek
vienuose namuose, kur tik tie 
plėšikai ku khixai su savo va
dovu Young apsilankė, ten vis
kas liko išvogta, ką tik gali
ma buvo išnešti, o iš žmonių 
visaip buvo tyčiojamąsi.

Ita-li jos konsulas ' iš Spring- 
fieldo taipjau4 buvo nuvykęs į 
WiMiamsoną ir ten gavo dau
giau kaip šimtą afidavitų apie 
ku kluxų puolimus ir plėšimus.. 
Tie afidavitai liko pasiųsti 
Italijos ambasadoriui VVashing- 
tonan, kuri, manoma, taipjau 
paduos savo protestą valstybes 
departamentui prieš valdžios 
agentų terorizavimą William- 
sono paviete gyvenančių italų.

Pavieto grand jury taipjau 
pradėjo tyrinėji'mus apie k u 
kluxų terorą.

Bet kit kluxų vadas Young 
viso to visai nepaiso. Kad dar, 
labiau parodžius savo galią ir, 
niekiniimą vietos valdžią, jis 
naktį išvogė iš namų grand 
jury foremaną, nusigabeno jį 
į West Frankfort kalėjimą ir 
ten išlaikė jį keletą valandų.

Girand jury nieko negali nu
veikti, kadangi ptfsė jo narių 
priklauso k u kluxams, 
'yra jiems priešingi.

o kiti

Požėlos Ristynšms 
12 Vasario Puse 
kainos tikietai Nau
jienų Skaitytojams

Italija ir Rusija pasirašė 
prekybos sutartį

Italija tuoj atnaujins diploma
tinius ryšius.

Sukilėliai renkasi paskuti 
niam mušiu!

todėl, kad kabineto narių išėji
mą iš posėdžib negalima butų 
aiškinti, jog ministerija rengia
si rezignuoti.

Posėdis neužilgo vėl atsinau
jino ir 352 balsais prieš 182 pri
ėmė likusią dalį pirmo skirsnio, 
įgaliojančio valdžią 
nansines 
kretų, 
mento.

daryti fi- 
reformas pagelba dc- 
neatsik laukia n t parlo

Gal atšauks Vokietijos 
ambasadorių

VIENNA, vasario 8. — Ofici
aliniai užginčyta žinioms, kad 
Austrija buk pripažinusi de jure 
Rusijos valdžią./Prekybos sutar
tis jau keli niekai kaip padaryta 
su Rusija, bet jokio politinio 
pripažinimo jai nesuteikta.

Kancleris Seidel sako, kad 
gandus apie Austrijos pripažini
mą Rusijos paleidę patys bolše
vikai, kad tuo paveikus į mažą
sias šalis ir paskatinus jas irgi 
pripažinti Rusiją.
Japonija nepripažins Rusijos.

TOKIO, vasario 8. — Pusiau 
oficialiniai paskelbta, kad Ang-i 
lijos pripažinimas Rusijos nei 
kiek nepe?,mainys Japonijos nu
sistatymo linkui Rusijos vald
žios. Japonija Rusijos nepripa
žins, bet lauks kokių pasekmių 
duos Anglijos atnaujinimas pre
kybos su Rusija. |

NEW YORKAN, vasario 8.— 
Anti-Saloon League valstijos 
superitendentas VVilliam H. An- 
derson šiandie liko nuteistas nuo 
1 iki 2 metų kalėjiman už su- 
klastavimą Lygos knygų, kad 
pačiam daugiau pasipelnius ir 
padarius tai, kad Lyga turėtų 
mažiau taksų valdžiai mokėti.

CHICAGO. —Policija namuo
se prie 304 So. Aberdeen St., ra
do nutroškusius nuo gaso tris 
vyrus ir vieną moterį. Policiją 
pašaukė kaimynai, kada jie ne
matė namų gyventojų per tris 
dienas.

Gina McAdoo

Val'džia 
kaltę 
vos.

bando suversti ant jo 
už nenuleidimą vėlia-

Pirma egzekucija gasu.

NUSIŽUDĖ STAMBUS ANGLĮ 
JOS DEGTINĖS ŠMUGEL- 

NINKAS.

Amerikos butlegeriai neužmo
kėjo jam už degtinę.

BERL1NAS, vas. 8. — Už
sienio reikalų ministerija atsi
sakė svarstyti gandus, kad Vo
kietijos ambasadorius Ameri- 
kąjįe Wic*feldt gaili) u t rez'ig1- 
nuos, delei pasipiktinimo ko
kis kįlo Amerikoje delei Vo
kietijos ambasados nenuleidi- 

nio vėliavos iki pusės stiebo 
buvi.tsiams, prezidentui Wilso- 
nui mirus.

CARSON CITY, Nev., vasa
rio 8. — Pirmą syltį Amerikoj 
šiandie vietos kalėjime panau
dota gasą nužudymui kalinio. 
Chinietis žmogžudys Gee Jon li
ko nužudytas lethal gasu. Jis 
mirė į šešias minutes po paleidi
mui gaso; mirtis buvusi be 
skausmo.

Turėjo būti ir kitas kalinys 
nužudytas, bet mirties bausmė 
jam liko pakeista amžinu kalė
jimu.

Visi Chicagiečiai Nau
jienų Skaitytojai galės 
gauti tikietus už pusę 
kainos į Požėlos rištines 
su graiku Kiloniu, ku
rios tai ristynės įvyks 
vasario 12 d. Ashland 
Auditorijoj. Kad gauti 
už pusę kainos tikietą, 
visi pasiimkite iš Nau
jienų ofiso ar iš skyrių 
dykai specialius gelto
nus tikietus, kurie bus 
priimti už pinigą. Jau 
juos galima gauti šian
dien ir bus galima gauti 
iki 12 vai. risrtynių die
nos.

RYMS, vas. 8. — Prekybos 
sutartis tarp Rusijos ir Itali
jos tapo pasirašyta čia vakar.

Italijos valdžia tuojaus pa
skirs savo ambasadorių Mask
voje, tito atnaujinant diploma
tinius ryšius su Rusija.

TRYS ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MUNSAINO.

MEXICO CITY, vasario 8. — 
Oficiahniuose Mateliuose mano
ma, kad paskutinis mušis prieš 
įVera Cruz įvyks Tiem Blanca, 
kur renkasi svarbiausios sukilė
lių spėkos.

Valdžios kareivių ėjimą ant 
Vera Cruz labai trukdo sugadin
ti tiltai ir geležinkeliai. Gen. 
Martinez be to nenori skubintis, 
kad delei skubumo kartais suki
lėliai neužeitų armijos užpaka
lin. Jau tapo pasiųsta gen. Ur- 
balejo kavalerija užimti Vera 
Cruz ir laukiama paskelbime 
apie to porto užėjimą.

CHICAGO. — Vakar automo
biliai neužmušė ne vieno žmo
gaus, kadangi sniegas neleidžia 
automobiliams greitai lakstyti.

Bet už tai munšainas vakar 
pasiSmS tris aukas. Du žmonfis 
mirė savo namuose, o trečias, 
negras, mirė pavieto ligoninėj.

Apkaltino žmogžudystėj 
mfinšainą.

UŽ

CHICAGO. — Koronerio teis
mas apkaltino užmušėjistėj gro- 
seminką Caspra Clemens, 2847 
W. Taylor Str., kadangi jis Par
davė John C. Kelly munšainą, 
nuo kurio Kelly paskui mirė.

Tečiaus yra aišku, kad val
džia bando suversti visą kaJl- 
tę ant ambasadoriaus, kad tuo 
pačiai išsigelbėjus. Streseman- 
nas teisinasi, kad jis neliepęs 
nenuleisti veiiftvos, tik liepęs 
nesiųsti vainikų ir šiaip neda
ryti nieko jišreiškimui 'apgu
los, nes Wilsonas jau buvęs 
privatinis asmuo; tečiaufs vė
liavos nuleidimas yra tik pa
prastas diplomatinis mandagu
mas. Politikai betgi yni palin
kę labiau kritikuoti Streseman- 
ną už tą incidentą, delei neda
vimo aiškių instrukcijų.

Betgi kad išgelbėjus valdžią, 
veikiausia bus. atšauktas am
basadorius ir nukaitintas, kad 
tuo kaip nors baigus tą ne
smagų incidentą, kuris labai 
užrūstino amerikiečius. New 
Yorko bankieriai dabar -atvi

ra i sako, kad Vokietijos pa* 
^sko’la Amerikoje dabar negali 
pasisekti.

BUDAPEŠTAS, vasario 8. — 
Vengrijos benams ir orkestoms 
liko uždrausta griežti “Yes, we 
have no bananas”, populiarę, bet 
beprasmę amerikiečių dainą. 
Vengrų vertimas yra taip nepa
kenčiamas ir nepadorus, 
valdžia uždraudė tą dainą 
nuoti ar griežti.

Į LONDONAS, vas. 8. 
tinęs šmugclninkai į

I neteko savo 
kad savo 
nusižudė 
stambus 
gclninkas.

Per 18 
ninku firma 
kon už $1,500,000 degtinės, bei 

1 ją gavę Amerikos ibu'tlegeriai 
vėliaus atsisakė už tą degtinę 
mokėti, o kada jis nuvyko 
Amerikon išgauti pinigus, tai 
jį paprašė išsinešdinti atgal 
Ško/Oijon. Paskubu; \’«ivą su 
degtine jis išsiuntė per Pieti
nę Ameriką į (Kalifornijos pa
kraščius, bet ir ten butlegeriai 
gavę degtinę atsisakė 
mokėti. Tada SteAvart 
šovė.

šmugeininkų firmos 
dabar nutarė firmą likviduoti. 
Jos turtas siekia $133,(XX), o 
skolos net arti $1,500,000, dau
giausia degtindariams ir laivų 
kompanijoms.

svarbaus nario, 
pily ties Edinburgh 

Si r John Ste\vart, 
degtindaris ir šint.‘-

mėnesių jo šmugel-
išgabeno Anieri-

ir nusi-

nariai

Vokietijos ambasada nuleido 
vėliavą.

kad 
d ai-

LONDONAS, vasario 8. — 
Anglijos sosto įpėdinis, Valijos 
princas, susižeidė krisdamas 
nuo arklio, kurį jis bandė med
žioklei. Jis sulaužęs vieną kau
lą pety. Princas jau kelis sykius 
krito nuo arklio, bet vis dar ne- 
susižeidė pavojingai.

Lietuvos su Rusija 
susisiekimas.

1 WASHINGTON, vasario 6.— 
Vokietijos ambasada, kuri iki- 
šiol nebuvo nuleidusi savo vė
liavos dėl buvusio prezidento 
VVilsono mirties, nuleido savo 
vėliavą iki pusės stiebo šiandie 
12:30 vai. Ambasada sakosi, 
kada jai oficialiniai pranešta, 
jog visuotinas gedėjimas dėl 
VVilsono mirties prasidės tą va
landą, tad ir ji prisidedanti prie 
visos šalies gedėjimo. Išpradžių 
gi ji atsisakė nuleisti vėliavą, 
nes ji skaitanti Wilsoną buvus 
privatiniu piliečiu.

12 bažnyčių uždarė
CHICAGO. — Budavojimo 

komisionierius Doherty vakar 
uždarė, dalinai ar pilnai, dar 12 
bažnyčių, kaipo neapsaugotas 
Tuo gaisro. Tarp dalinai užda
rytųjų yra didelių bažnyčių, 
iki nebus padaryta reikiamų pa
taisymų, kad padarius jas sau
giomis laike gaisro. Daugelis 
bažnyčių turi perdaug mažai du
rų, kad žmonels galėtų greitai 
bažnyčią apleisti kįlus joje gai
srui.

Kauno laikraščių žiniomis. 
Inuo sausio 1 d. įvesta tiesiogi
nis prekių susisiekimas su Ru- 
jsija tiek tranzitų per Lietuvą, 
tiek ir siunčian/t prekes iš Lie
tuvos į Rusiją ir iš Rusijos Lie
tuvon. Prekių susisiekime daly
vauja šios Lietuvos stotys: Abe
liai, Jonavo, Joniškis, Kaisedo- 
rys, Kaunas, Kėdainiai, Kuršė
nai, Mažeikiai, Panevėžys, Rad
viliškis, Šiauliai, Tauragė, Vil
kaviškis ir Virbalis, gi Rusijos 
geležinkelių: Maskva Balti j sk 
ir Petrograd. Siev. Zapadn.

Keleivių ir bagažo susisieki
mas bus įvestas kiek vėliau.

Kiek bažnyčių “Proleta- 
rijato” Lietuvoj.

Kaunas. [L. ž.] — Darbo Fe-
BT^rir'TT Trrma a c jderBcijos organo "Daubin^ko” I INIGU KURSAS (Nr. 2/185) pranešimu, Visoj 

Vakar, vašiu io 8> d., užsienio pini-1Lietuvoj vra. virš 5 tukstančiii KU ne mažiaus kaip už $25,000 4o!e- , yia VirS
rių banku buvo skaitoma Amerikos zakristijonų, vargonininkų, špi- 
pirigals šitaip: tolninkų ir bendrai imant kata-

Auftridoė, \o£®oįl$1'.45 | Į_ikU bažnyčių “prolettarij ato”.
Belgijos, 100 frankų ....
Danijos, 100 markių ...
Italijos, 100 lirų ........... .
Franrijos, 100 frankų ..
Lietuvos, 100 litų ............
Norvegijos, WO kronų .
Olandijos, 100 kronų .......
Suomijos, 100 markių .......
Švedijos, 101) kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų ....

.. $4.091 Sekdamns “Ganytojo” Nr. 12,
$$4.88 taihraštis pataria duot 

.. $4.59 tam proletariatui žemės ir rei- 
* $13 46 kalant, kad zakristijonai butų

$87.62 [drauge dar draugijų sekreto 
laikraščių platintojais ir

... $17.46 ’*• te

WASHINGTON, vasario 8.— 
Demokratai džiaugėsi, kada alie 
jaus skandalas vis sukėsi apie 
republikonus, bet jiems baisiai 
nepatiko, kada į tą skandalą li
ko įveltas ir buvęs iždo sekreto
rius MiAdco, žymiausias demo
kratų kandidatas į prezidentus. 
Jis su keliais kitais buvusiais 
demokratų ministeriais, kaip 
pasirodė, dirbo aliejaus intere
sams, ir veik kiekvienas jų iš tų 
interesų gaudavo po $50,000 
metinės algos.

Senatorius Walsh šiandie 
suarsiant rezoliuciją, reikalau
jančią pašalinti laivyno sekreto
rių Denby, smarkiai užsipuolė 
ant republikonų, kam jie sutepė 
aliejaus skandalu ir McAdoo. 
Esą reikėjo tenkintis tyrinėjimu 
tik aliejaus laukų išnuomojimo, 
o nesikišti į abelną aliejaus kom
panijų biznį ir nesiteirauti kaip 
elgiasi demokratai. Dabar gi 
likęs suteptas žymiausias demo
kratų kandidatas ir už tą sutepi
mą esąs kaltas tyrinėjimo komi
teto pirmininkas, republikonas.

Svarstant apie Denby pašali
nimą vis dar tęsiasi.

Penki nužudyti elektros kėdėj.

HUNTSVILLE, Tex., vasario 
8. — šįryt vietos kalėjime elek
tros kėdėj liko nužudyti penki 
negrai. Juos visus nužudyta už 
žmogžudystes,

Elektros kėdė 
kartą panaudota 
joj, nes iki šiol čia 
kariami.

buvo pirmą 
Texaš valsti- 
žmonės buvo

ŠIANDIE — dalinai apsiniau
kę, nedidelė permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 6:55 valandą, lei
džiasi 5:14 v. Mėnuo leidžiasi 
9:14 valanda vakare.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENA 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago III.
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JOHN KILONIU
Tai bus vienas iš svarbiausių Požėlos išmandymų, 
nes čia jis imsis su tikrai drapiežnu graiku, žinomu 
kaipo “Rough-House”.-

Imtynės Ashland 3lvd. Auditorijoj
Kampas Ashland ir Van Buren

įžanga $1, $2 ir $3

(Sutaupysite pusę įžangos kainos jei gausite iš 
Naujienų ženklų — dykai).
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$200 ant išdalinimo maskaiadoms $200
MASKARADU BALIUS

Rengia Motiejaus Valančausko Pas. Dr-stė

Subatoj, vasario 9,1924
Lietuviu Tautiškoj Parapijos Svetainėj

35 gatvė ir Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Visi esate kviečiami ant viršminėto vakaro, nes visas pelnas yra 
skiriamas pastatymui Lietuvių Auditorium*.

Kviečia KOMITETAS.

Kepurinis Balius
Rengia

R AŽ ANČIA VOS DRAUGIJA
į SuDaioj, 9 dietų Vasario-FeO., 1924

švento Jurgio Svetainėj,
32 Place ir Auburn Avė.

Šis vakaras suteiks puikias dovanas vyrams ir 
moterims už atsižymėjimų gražiausioms kepurėms. 
Pirmas praisas $5 pinigais; antras — penkių dole
rių vertės dovana. Dovanas gaus kiekvienas, nes 
bus išduota už $100..
Puiki muzika. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c.

Ražančiavos Draugija turės antrų balių Nedė- 
lioj, Vasario-Feb. 10 d. Švento Jurgio svet., 32 Place 
ir Auburn Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c.

Visus kviečia KOMITETAS.

AMERICAN & LITHUA- 
NIAN TEXTILE CORPO- 
RATION AKCININKŲ ŽI

NIAI.

Metinis akcininkų susirin
kimas sausio 19, 1924 neįvy
ko, iš priežasties nebuvimo 
kvorum. Kadangi paskiau
si akcininkų adresai buvusio 
Korporacijos vedėjo buvo iš 
ofiso pavogti, tai apie du 
trečdaliu akcininkų pakvie
timų negavo, ir laiškai su
grįžo. Todėl susirinkusieji 
akcininkai nutarė Metinį 
Surinkimų atidėti iki Kovo 
(March) 22, 1924, 2 vai. po 
piet, Lietuvių Svetainėj, E. 
& Silver Sts., So. Boston, 
Mass., į kurį visi korporaci
jos akcininkai yra šiuomi 
kviečiami. Kurie negalės 
atvažiuoti, meldžiam prisių
sti tuojaus savo dabartinį 
antrašų, kad galėtume pri
duoti atskaitas, pranešimus 
ir kitas komunikacijas. Ži
nios kurias gavom pastaruo
ju laiku nuo Z. Trainavi- 
čiaus, musų iždininko, ir ad
vokato M. Šleževičiaus, iš 
Kauno, yra labai džiuginan
čios, ir musų Korporacijos 
reikalai žymiai pagerėjo ir 
yra pilna viltis kad visi pir
mosios Valdybos padaryti 
nuostoliai bus tuojaus ir pil
nai padengti.

F. J. Bagočius, Prezid.,
253 Broadway,

So. Boston, Mass.”

Kentėjo nuo pat 
jaunos mergaitės

Neužtenka žodžių išreiški
mui tos naudos kokia gavo 
iš vartojimo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Bancevičius Vejasi Požėlą
NAUJA ŽVAIGŽDE SPORTE

JONAS LINAS

Didždiausios Ristynės
Panedėlio Vakare, Vasario (Feb.) 11,1924

M. MELDAŽIO SVET.,
2244 W. 23 PI.

Įžanga $1.10, $1.65 ir $2.20
George Peteras 

Grekų Čampionas 
Chas. Peterson 

Švedas Čampionas 
Louis Hallas 

Grekų Čampionas

Pradžia 8 vai. vak.
Ritasi J. Bancevičius
Liet. Čampionas 
Jonas Linas 
Liet, žvaigždė 
Dom. Dudinskas
Liet. Čampionas

vs.

vs.

vs.

Bilietai gaunami “Naujienose”, jų skyriuose ir J. 
Urmano 2300 S. Leavitt St., G. Benošius 1616 W. 47 St. 
Aptiekose. — Lietuviai ant lietuviškų ristynių.

PUIKUS ROŽINIS BALIUS
Rengia Lietuviu Dukterų Draugija 
šeštadieni, Vasario 9 dieną, 1924 m. 

MILDOS SVETAINĖJE
3142 South Halsted Street

Kviečiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausiai, bus skrajojanti kra- 
sa su išlaimėjimais, ir prie to puiki muzika pilnai užganėdins musų šo
kėjus.
Pradžia 6 vai. 30 min. vakare. Įžanga 35c

Kviečia visus KOMITETAS.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduole

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų,'išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

— 11 H.....................  ~ w

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

ANT NAUDOS. >

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

: PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrai ketvertą. 

Ntidčlioinift nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. ] 
Vedu visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmaa ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis i {lygomis.

Greenville, Texas. — “žodžiais ne-

kad reikes daryti operaciją. Per mė
nesius aš turėjau nuvargusį, mieguis
tą jautimą per visą dieną ir kuomet 
ateidavo naktis, aš taip buvau ner- 
vuota, kad aš negalėdavau gulėti lo
voje. Musų aptiekorius rekomenda

Yra atsakanti gyduolė nuo nesma- 
gumiĮ visoms moterims. Tokie symp- 
tomai kaip Mrs. Holleman gavo pa
lengvinimą ir prašalino nesmagumus. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

MEMBER

EXTRAEXTRA

Pradžia 7:30 vai. vak. Muzika F. J. Jereck. Įžanga 50c. ypatai 
Kviečiame publiką atvykti ir turėti gražios pramogos.

Surengtas
LIET. RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P AŠ. IR PAS. KLIUBO

Sukatoj, Vasario 9tą, 1924
Cicero Liuosybės Svetainėj

1403 So. 49 Ct., Cicero, Illinois

išreikšti kiek gero Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
padarė man. Kiek
vieną menesį aš 
turėjau sutrauki
mus ir galvos 
skaudėjimą ir aš 
jaučiau, kad užšą
lu iki mirčiai. Aš 
kentėjau tuo budu 
nuo laiko savo jau
nų dienų ir dakta
rai vis man sake,

vo the Vegetable Compound mano vy
rui ir jis nupirko keturis butelius. Aš 
išvartojau visus ir aš manau, kad aš 
turiu tiesą pagirti jūsų gyduoles”. — 
Mrs. J. B. Holleman, 2214 E. Mar- 
shal Street, Greenville, Texas.

Per penkiasdešimts metij Lydit E- 
Pinkham’s Vegetable Compount. yra 
vartojamas moterų nuo pat jaunų die
nų iki vidutinio amžiaus.

Didelis Teatras Du Broliu
Stato Scenoj

Amerikos Lietuviu Darbininku Literatūros Draugijos Pirmas Apskritys

Nedėlioj, Vasario-February, 10 d., 1924
Pulashio Svetainėje

1711-1715 S. Ashland Avė., prie W. 18th St.
Svetainės durys atsidarys 6 vai. vakare. Lošimas-prasidės lygiai 7 vai. vakare

Gerbiami Chicagos Lietuviai! Nepraleiskite šios progos — atsilankykite ir pamatykite šį puikų veikalą. “DU 
BROLIAI” veikalas yra didelis, keturių aktų ir dviejų atidengimų. Suvaidins ji geriausios spėkos, — A. P. M. S. 
artistai. Todėl kviečiame visus senus ir jaunus, o busite visi užganėdinti.

PO LOŠIMUI BUS ŠOKIAI. Visi ir visos atsilankykite,
Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

-^MasKaradv| Šokis
x Rengia ' n —’ —’- TX  

Chicagos Komitetas Lietuvos Našlaičiam Šelpt
Nedėlioj, Vasario 17 d., 1924 m.

M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 7 vai. vak. įžanga asmeniui labai pigi, tiktai 5Oc.

Šitam maskaradų šokyje bus duodamos pinigais dovanos; pirmai 
grupei $15.00; antrai grupei $10.00. Prie to bus ir daugiau visokių gra
žių ir brangių dovanų. Todėl meldžiam maskaradų mylėtojus kuoskait- 
lingiusiai atsilankyti. KOMITETAS.
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Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

i Ofisas vidurmiestyj:
* • Room 1726

CHICAGO TEMPLĘ BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washinxton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 389i

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visupse Teismuose, Egzami- 
nueja ’ AljStiliktiis, -'Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street

Telefonas Canal 1667. I

S. W. BANKS, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 We«t Monroe Street, Cbteafu 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tek: Pullman 6877.

v. w. Rutkauskas’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

B. W. ANDERSON 
Advokatas

30 metų patyrimo. Veda visas bilas. 
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729

<■■■■■------------------- ------------------- --------------- -- --------------- -------------------

Tel, Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vikudsi 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
8223 W. 38th StM Chicago, Ui. •
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PIRŠLYS!
Rašo meiliškus straipsnius 

Rašo Juokus
Deda daug Merginų paveikslų 

Veda apsivedimo Skyrių 
Atskira kopija 15c.

Piršlys
10f W. Monroe St., R. 412 

Chicago, III.
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Prapuolė 8 metų mergaitė.

Pradėkite Savo 
Taupomąją Sanskaitą

Užvakar prapuolė Norma Ma- 
son, 8 metų mergaitė (48 E. 
Superior St.). Ji išėjo į moky
klą ir nebegrįžo. Policija yra 
tos nuomonės, kad mergaitė pa
teko j piktadario rankas.

KUR JIS TAI GAVO?

Stipreme - Saugiame - Banke

3^ Palūkanų 
už Taupymus

BgNK^^ST g

Milwaukee ir Ashland Avė.
■■■K ■ U

STATE - S

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankos stovio peržiūrint biznį gruodžio 31, 1923, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavinrų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai .........................  $2,601,571.07
Overdraftai .................................................................................... 757.13
J. V. Valdžios Investmentai ..................................................... 164;364.65
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .......................................... 857,739.44
Bankos namas, rakandai ir įrengimai .................................. 170,221.45
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..........................  757,366.50
Kiti turto šaltiniai ..............................  671.30

Viso turto .................................. $4,552,691.54

atsakomybe
Capital stakas ........................................  $200,000.00
Surplus .................................................................................... 100,000.00
Neišdalintas pelnas ................................................................... 76,965.86
Rezervo acauntai ............................................................   23,584.45
Neišmokėti dividendai ............................................................... 6,040.50
Bilos apmokamos ........................................................................ 40,000.00
Depozitų ................................................................................ 4,106,100.73

Viso atsakomybių ................... $4,552,691.54

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

k ■ ...--------------- ------------------------------------------- ---- ------------------ - ------------Z

Robert Browning, didelis 
Anglų poetas, kuris dabar 
yra palaidotas Westminster 
Abbey, tarpe Cowley ir 
Chaucer, nuvažiavo atlan
kyti savo sūnų, kuris gyve
no Venice, Italijoj, rudenyj, 
1889. Veną dieną gruodžio 
mėnesy, kalbėdamas papra
stą kalbą jis persišaldė, ku
ris pasidarė labai dėl jo sun
kus. Ir jis mirė sekamą die
ną. Daug žmonių miršta 
tokiu pat budu kasmet ir jie 
savęs klausia: “Kur jis ga
vo tokį persišaldymą” ? 
Daug tokių pavojingų atsi
tikimų galima apsisaugoti, 
užlaikant geroje tvarkoje 
visą savo systemą. Nuola
tinis persišaldymas reiškia, 
kad kūnas negali atlankyti 
ligų bakterijų. Kūno apsi
saugojimo aparatas yra silp
nas. Bet jei jus užlaikysite 
savo vidurius visuomet ge
roje tvarkoje, jūsų systema 

įgalės atsilaikyti tokias ata
kas labai lengvai, vietoje 
pasiduoti ligų bakterijoms. 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra todėl geriausia gyduolė 
dabartiniame sezone. Pasi
žiūrėkite į savo medikalj 
bakselį ar ten randasi Tri
nerio Kartusis Vynas, jei 
ne, apsistokite pas savo ap- 
tiekorių arba pardavinėtoją 
gyduolių šį vakarą ir nusi
pirkite vieną. Trinerio 
Cough Sedative ir Trinerio 
Liniment, abidvi augštos rų- 
šies gyduolės, taipgi yra sezo 
ninės. Rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III., jei jus negalite gauti jų 
savo apielinkėj.

Jūsų Taupymai 
padėti 

ant arba prieš

Varsario 11 tą dieną 
GAUS 

Palūkanas 3%
nuo

Vasario los dienos

THE
>WEST S1DE<
RUST &’ SAVINGS BAN

1 z///; /JA\h OI SAH TYAM) FRIENDLY SERVICE 1 Y
Roosevelt Road at Halsted Street, Chicago

“a Cleanng House Bank"
i'—  ...............................   .

P-lė Kudulaitę
Iš

The Stock Yards
Savings Bank

Ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dei svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostuineriams.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus vajstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

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

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

6% ir Visiškas
Saugumas

CLEARING HOUSE BANKAS.
---------------------------------------------------------------- .... ♦__________

Jei jus neturite minty tuojau vartoti dei 
taupymų, padėkit juos j Real Estate Pirmus 
Morgičius arba Auksinius Bonus už kuriuos 
gausite antratiek palūkanų, negu, kad gautu
mėt už taupymą.

Jūsų pinigai taip padėti yra visai saugus ir 
kuomet jus reikalausite jų, galite išmainyti 
morgičių su biskiu trubclio, taip kaip jus daro
te išimdami pinigus iš taupymo accounto.

Klauskite musų dėl išaiškinimo šio dalyko 
jums.

Užganėdinimas šiandien 
yra planavimas gerų da
lykų praeity.
Taupymo accountas yra 
takas į rytojaus linksmu
mą.

- Voel §tate JJank
JL1 V MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUFS ▼

Horth-Veh
“Bankas visiems žmonėms” Milwaukee Avė. prie 

Division St.
J. F. SMULSKI, Prezidentas

Resursų daugiau kaip 
$20,000,000.00

prupinkite
SAVO INCOME TAXUS LAIKU

Nes pasivėlinus susilauksite pabaudos

PRIMENAME
Kad mes patarnavome tukstančiame žmonių per pastaruosius 
kelius metus.

TAIPGI
Patarnausime Jums ir DABAR.

TĖMYKITE
Ofiso valandos: įtaikome 8 vakarus atdara Ofisą dėl žmonių 
parankumo: Utaminkals, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vaL vak.

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th SU

Blvd. 0611-0774
Chicago

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptoną ant Milžinų laivų 

AQUITANIA. MAURETANIA 
BERENGARIA 

kas Subatą. 
persėdimas Southamptone.

Apleidžia New Yorką 
Greitas
Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai | Hamburgu ant naujų laivų 
bumerių. 8čia k lesa (j Piliau $106 50, 
| Hamburgą $108.50). Karės taksų 
$5.00

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
■ėda laivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba aplelinkėj.
CUNARD LINE

140 N Doarborn St.. I Uljh^ 
Chicago, IlUno' Į " ĮfV f

Mrs. MICHNIEV1CZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 g^.

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai 
vu si 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Tel. Blvd. 8138 
M. WoitkewicB 

BANIS 
AKU9ERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 

mote*
kolegiją; 
p rakti ka- 
Pennsyl-

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
o rasite pagelbą

Valandos nuo
8 lyto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 04^4

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Physical Tlierapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškąs li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborlus
2314 W. 23rd Pi., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Telephones: 
Canal 1271, 2199

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
^UMU*U*aReMUNUM***MUUMU*M***UU****U*MB**Ua<aaUMMUMHMMaaM**MMMBS3N

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

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

nuo 5:80 iki 7:39 vakare.

Telephone Yard* 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas 

Ofiso vai. j 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III,

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L 
Vai.: 9—12 nrte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa- 
tarimus moterim* 
ir merginoms dy- 
kai.

3113 South 
llalstėd St.

herzman-^k

Gerai lietuviams žinomas per 1S 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1029 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais, 

f Dienomis: Canal 
) 3110. Nakti
j Drexel 0950
( Boulevard 4136

Telefonais

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

. Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 

■i-...................... ii J

Telefoną* Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakarą

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, BĮ.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandas pagal sutartj

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Si.. 

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

nuo 5 ild 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytoja*, Chirurgas ir Akuleris

8315 South Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 PJ4.

Garsinkites Naujienose

Telefonas Boulevard 7042

DU. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ąve.
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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

Tel. Canal 2118

'DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

' 1990 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Arcker Avė.

2 iki 4 po pietį 
Tel. Lafayette 0098 

k——... .  . I .... . ■■

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
L.........— .................

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfaz 9574. 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

Jei abejoji akimi*, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomotriat 
ToL Boulevard 8487 
4U4t 8. Aihland 
Kampa* 47-to* 

1-ro* luboba
■ ■i — —...........   i ■■ i, i

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6081

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronlĮkų lirųVaikų ir visų chroniškų lirų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedlliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chlcagą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialiu 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
• 8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 L j

Telefonas Yards 0867
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Kuomet žmonės žino ši
tuos faktus, tai kokio pasiti
kėjimo jie gali turėt vienai 
arba antrai tų dviejų kapi
talistinių partijų ? Jiedvi 

[yra perkamos ir parduoda
mos. Ne visuomenės reika
lai rupi tų partijų politikie
riams, bet tiktai savo kiše- 
nius, ir jie tarnauja tam, 
kas jiems daugiaus užmoka.

Šitiems dalykams paaiš
kėjus, atsidaro gera dirva 
susitve'rti trečiai partijai, 
kuri stotų j kovą su demo
kratais ir republikonais. 
Jeigu savo beprotišku dar
bu komunistai anąmet nebū
tų suskaldę Socialistų Parti-j 
jos, tai dabar ji galėtų pat
raukti savo pusėn visą pa
žangiąją visuomenę. Bet 
kuomet politinis darbininkų 
judėjimas yra pakrikęs, tai 
dabartine proga gal pasi
naudos buržuaziniai pro- 
gresistai.

Apžvalga
Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

(Atpiginta)
Metams ..................... ............. _ $8.00

. Pusei metų ..........................  4.00
Trims menesiams ................... 2.00
Pinigas reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

BIZNIS IR BOLŠEVIZMAS.

Riša reparacijų 
klausimą.

Espertų komisija, kuriai 
pirmininkauja amerikietis 
Dawes ketina paduot suma
nymą, kad Vokietijos repa- 
ralijų suma butų 50 bilionų 
auksinių markių arba apie 
dvylika su puse bilionų dole
rių. Tiek, girdi, Vokietija 
pajėgsianti užmokėt.

Gal ir tiesa, kad ji pajėgs, 
— jeigu per keletą dešimčių 
metų Vokietijos darbinin
kai dirbs, ištempę visas sa
vo jėgas ir atsižadėję viso
kiu gyvenimo patogumų. 
Bet kodėl Vokietijos liaudis 
turi vilkti tą jungą? Ne ji 
juk yra kalta, kad kilo ka
ras.

do

ką d

tautiniuose santykiuose yra 
tokia: kas paėmė viršų, to 
tiesa. Jeigu Vokietija butų 
laimėjusi karą, tai jos val
džia butų prispyrusi tokią 
pat kontribuciją mokėt 
franeuzus, italus ir anglus.

Tautos paliaus smaugt ir 
plėšt vieną kitą tiktai tuo
met, kai valdžia pateks į 
darbininkų rankas .

naudos:
“Nau-

komunistų “Ap 
tečiaus prasižengia 

jisai stato 
vienos lentos 

mekleriais.

Ir demokratai 
susitepę.

Aliejaus skandalą betyri
nėjant Jungtinių Valstijų 
senate, išėjo aikštėn, kad de
mokratų partijos politikie
riai nėra nėkiek švaresni už 
republikonus. Tai pačiai 
aliejaus kompanijai, kuri 
papirkimais išgavo iš repu- 
blikonų administracijos pel
ningus valstybės aliejaus re
zervus, tarnauja už pinigus 
ir demokratų politikieriai. 
Buvęs Wilsono kabineto na
rys ir dabartinis įžymiau
sias demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus, 
William G. McAdoo, iki pas
kutinio laiko dirbo už didelį 
atlyginimą aliejaus magna
to, Doheny, interesams. Kai 
kurie kiti Wilsono buvusieji 
ministeriai
Lane, Gregory, — taip pat 
buvo jų samdomi.

Garrison

“Apsišvietimas” pirmam sa
vo numeryje rašo:

“11 d. gruodžio, Pruseika 
Clevelande savo kalboj, kri
tikuodamas Grigaitį, pasa
kė:

“ ‘Net pikta, ‘Naujienų’! 
negalima subankrutyti. Mes 
turime važinėt po visas ko- 
lionijas iki gaunam porą šim
tų dolerių, o Grigaitis namie 
sėdėdamas, parašo laišką i 
kapitalistų firmą ir gauna ap
garsinimą už tris šimtus 
lenų.’ ”

Žinoma, yra nesąmonė, 
| Grigaitis rašinėja laiškus
moms, ieškodamas apgarsini
mų. Tai yra ne jo darbas. Ap
garsinimų ieškojimu arba kito
kiais bizniais “Naujienų“ re
daktorius neužsiima; tai yra 
biznio vedėjų ir agentų darbas.

Bet yra charakteringi tie 
Pruseikos žodžiai. Jisai atvirai 
pasisako, kad jam ir jo vien- 
minčiams labiausia rupi su- 
bankrutyti “Naujienas”. Aiš
ku, kad tiktai dėlto jie nuolat 
‘Naujienas“ šmeižia. “Susi- 
pratusiems darbininkams” jie 
pasakoja, kad jie kovoja prieš 
‘‘Naujienas” dėl “principo”, c 
tikrenybėje jie kovoja tiik,L(< 
dėl savo asmeniškos 
stengdamiesi pakenkti
jienoms”, jie mano pataisysią 
savo biznį. Tik jiems, varg
šams, nesiseka.

Kairiųjų 
švietimas”
ni tiesa, kuomet 
“Naujienas” ant 
su tais “Laisvės’ 
Jisai sako:

“Mat, už kokią idėją ‘Lais
vė’ su ‘Naujienom’ pešasi.” 
Tai yra kvailas pasakymas, 

kadangi “Naujienoms” niekuo
met nerūpėjo bankrutytĮi 
“Laisvę”. Musų dėta, tegu ji 
sau gyvuoja, kaip geriausia ga
lėdama. Jeigu t biznio atžviV 
giu ji geriaus stovėtų, tai ir 
moraliai ji gal nebūtų taip nu
sususi. Be to, ji tuomet gal 
galėtų mokėti unijines algas 
savo spaustuvės darbininkams; 
dabar gi yra gėda, kad ji va
dina save neva darbininkišku 
laikraščiu, o verčiasi skebų 
darbu!

Antra vertus tečiaus, yra 
negražus šmeižtas iš kairiųjų 
komunistų organo pusės pri
kaišioti “Naujienų” redakcii/jai, 
kad ji buk vadovaujasi biznio 
išrokavimais, vesdama polemi
ką su “Laisve” ar su kuo-nors 
kitu. Jeigu “Naujienų” redak
toriui butų buvę svarbu gau
dyti biznį, tai jisai butų kartu 
su Pruseika ir kitais mekle
riais prisiplakęs prie bolševikų, 
kuomet ta “idėja” buvo taip 
populeringa tarp Amerikos lie
tuvių. 1919 ir 1920 metais juk

visos musų minios buvo užsi
krėtusios bolševizmu; agitato
rius, kuris putė į bolševikų dū
dą, tuomet galėjo tarpe “susi
pratusių darbininkų” šienaut 
geriaus, negu kunigas taipe 
parapijom]. Dėlto net tokie ne
mokšai ir vėplos, kaip Jukelis, 
Andriulis ir Bimba, per tą laiką 
pasidarė “garsus oratoriai”.

Da ir sekančiais, 121 ir 1922 
metais, bolševizmo epidemija 
buvo apėmusi plačias minias. 
Kas drįsdavo kritikuoti bolše
vikus, prieš tą bile koks pašle
mėkas galėdavo sukelti masių 
neapykantą; ir “Laisvės” mek- 
leriiai — taip pat, kaip ir tie 
gaivalai, kurie yra šiandie susi
spietę apie “Apšvietimą” —tos 
progos nepraįeosdavo. Savo, 
šlamštuose ir nesuskaitomoje 
daugybėje prakalbų jie keikda
vo ir keikdavo “Naujienų” re- 
daktoįrtų; kuomet pastairasty> 
pasirodydavo viešam susirinki- 
me, tai jie keldavo triukšmą,1 
staugdavo vilkų balsais ir kar
tais net aršinus pasielgdavo.

Vienok “Naujienų” redakto
rius neatsižadėjo savo nusista- 
tymė ir nenusilenkė suklaidin
tos minios upui. Per visus 
tuos metus, kuomet kiekvienas 
bolševikiškai bliaujanti^ asilas 
buvo didvyris ir galėjo kiek 
norėdamas išnaudot žmones?, 
“Naujienų” redaktorius kovoh 
jo prieš bolšeiižmą.

Ir po to visko, 
redaguojamas 
drąsos pasakoti, 
nos” kovojo su 
šlamštais dėlto, 
savo biznį!

Kas dėl biznio
parsidavė bolševikams arba 
sidėjo su parsidavėliais. 
“Naujienos” nėra tuo savęs 
tepusios.

me! įkyrėjo! atsakykite Į 
musų klausimus; duokite šen 
Kapustiną!

“Pamačiusi, kad dalykai 
blogi, vyriauisybė begėdiška^ 
pabėgo. Darbininkali džiau
gėsi, šaukdami tribunon Ka
pustiną ir triukšmingais šu
kavimais sveikindami jo pa
sirodymą. Dviejų valandų 

kalboje Kapustinas išdėstė 
darbininkų klasės padėtį Ru
sijoje, ‘kur šiandie valdžia 

ne sovietų, bet saujalės niek
šų ir bjaurybių, ėdančių, la
kančių dr plėšiančių žmones,’ 
ir šaukė darbininkus kovoti, 
kad įsteigus tikrą sovietų 
valdžią.

“Atsdžvelgiajit Į darbinin
kų ūpą, GPU (Gosudarstven- 
noje Političeskoje Upravlenii- 
je — taip šiandie vadinasi 
Čeką. “N.” Red.) pėr keletą 
dienų nelietė Kapuštino. Bet 
ketvirtadieny, lapkričio 1 d., 
tur-but manydamas, kad jau 
‘laikas’, suėmė Kapustiną. 
Darbininkai baisiai užsidegė, 
kaip tiktai žinia .pasklido pe 
kabyklą. Darbas kasykloj 
sustojo. Audringam susirin
kime nutarta pareikalauti, 
kad Kapustinas tuoj aus 
tų paleistas.

“Apie vakarą sužinota, 
GPU atsisako paliuosuot
pustiną it grasina naujoms 
represijoms, jeigu darbinin
kai neis į darbą. Darbinin
kai patvirtino savo nutarimą 
nedirbt, kol Kapustinas ne
bus laisvas. Darbininkai nu
ginklavo kasyklos sargybą ir 
pastatė savo žvalgus.

“Naktifc praėjo neramiai. 
Ryte minia iš keleto tūkstan
čių žmonių, su raudona vė
liava, ant kurios buvo užra
šyta — ‘Tegyvuoja laisve^ 
darbas!’— leidosi eit į mies-

tą Aleksandrovsk-Gruševsk 
(7 verstai nuo 1-os Valstybi
nės kasyklos). Pakeliui tapo 
išimta iš darbo darbininkai 
3-os Valst. kasykols (buv. 
Ropit), 2-os Valst. (buv. 
Donecko-Gruševskos Bend
rovės) ir kitų, gulinčiųjų pa
keliui į miestą. Minia išaugo 
iki 10,000 žmonių; buvo mo
terų ir vaikų, 
revoliucines
priėjo prie GPU 
modama jėga 
Kapustiną.

“Darbininkuos

Dainuodama 
dainas, minia 

namo, gru- 
paliuosuofti

bu-

kad
Ka-

Gyvybės Malūnas
Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus

(Tęsinys)

Baltrušaičio 
ladkraštis turi 
joge i “Naujie- 
bolševikiškais 
kad jos gina

kovojo”,
su-

0
su-

DARBININKŲ DEMONSTRA
CIJOS RUSIJOJE.

Duo-
Po demonstra-
suareštavo 40

judėjimas Įvyko

Rusų laikraštis “Socialisti- 
českij Vestnik”, kuris eina 
Berline, turi gana gerų ryšių 
su slaptomis organizacijomis 

į Rusijoje ir kiekvienam savo 
numeryj paduoda įdomiu žinių 
apie tai, kas dedasi Rusijos vi
duje. šių metų pirmam nume
ryje jisai rašo apie stambų 
darbininkų masių judėjimą 
prieš bolševikų valdžią.

Apie 20 d. lapkričio mėnesio 
Charkove įvyko milžiniška be
darbių demonstracija. Mindos, 
susidedančios iš keleto tūkstan
čių žmonių ėjo gatvėmis ir ne
šė vėliaus su užrašais: 
uos ir Darbo”, 
sijos valdžia 
žmonių.

Dar didesnis
pietinės Rusijos kasyklų srity
je. Apie tai vienas korespon
dentas, pasirašęs “šachter”, ra
šo taip.

“Ekonominiai ir politiniai 
prislėgti darbininkai 1-ios 
Valstybinį kasyklos (buv. 
Vaslovsko - Paramonovskos) 
vienam susirinkime, pastatę 
iš savo tarpo, kaipo vadą, 
darbininką Kapustiną, buvu
sį komunistą, išdlijhbo ‘de
klaraciją’, kurioje 12-jd 
punktų reikajaujama: l^ad 
laiku butų išmokamos algos, 
kad butų sustabdyta nepasi
liaujantys išskaitymai dš al
gų, kad butų pataisyti butai, 
pašalinti kai kurie komunis
tai, kad darbininkai galėtų 
savo susirinkimuose rinkti 
tuos, kuriuos jie nori, o ne 
tuos, kuriuos nurodo ‘parti
ja’, kad butų panaikintas 
‘šnipinėjimas’, ir t.t.

“Vyriausybė (profesinė, 
partinė dr GPU) sujudo—‘de
klaracija’ reikalavo atsaky
mo per 24 valandas.

“Paskirtą dieną minios 
darbipinkų nuėjo į susirinki
mą 
kusidji Visos Rusijos 
kasiu sąjungos ir kitų pana
šių ‘simpatingųjų’ įstaigų at
stovai nutarė pasitenkinti 
pranešimu apie... ‘tarptauti

nę padėtį’, visai neminint ‘de
klaracijos.’ Bet vyriausybės 
atstovai buvo nuolatos per
traukiami šauksmais: šalin, 
gana! nereikia! jau girdėjo-

atirti atsakymu. Atvy-
kalna-

Kapustinu”, 
dėl riaušių 
susirinkimo 
mus kapojo

pasitiko šū
viais ir nagaikomis. Raudono
ji vėliava tapo peršauta, ke
letas žmonių sužeista ir žiau
riai sumušta. Minia krūp
telėjo, nusigando ir pasuko 
atgal...”
Korespondentas toliaus pa-, 

sakoj a, kad lapkričio 4 d. atvy
ko iš Maskvos vyriausias vals
tybės prokuroras Krylenko ir, 
sušaukęs darbininkus, ėmė kal
bėt vėl apie “tarptautinę padė
tį”, paskui į darbininkų klausi
mus “o kas bus su 
pradėjo juos barti 
kėlimo. Balsai iš 
atsiliepė: “O kodėl
nagaikomis?” Tuomet prokuro
ras, pakėlęs balsą, tarė: “Tegu 
tie, kuriuos mušė, išeina ir pa
rodo, kad tai tiesa; sovietų 
valdžia aštriai nubaus kaltuo
sius. Bet nė vienas iš sumuš
tų darbininkų nedrįso išeiti iš 
pulko.

“Soc. Vestnik” prie tos ko
respondencijos priduria, kad ki
tas korespondentas praneša, jo- 
gei toje demonstracijoje ant 
vėliavų buvo užrašyta ir reika
lavimai, kad butų panaikinta 
mirties bausmė Ir pripažinta 
žodžio ir streikų laisvė. ,

Bolševikų cenzūra šitokių ži
nių neišleidžia į užsienius.

Lietuvos Mokytojų 
Suvažiavimaš.

(Tęsinys)

Tada Sąjunga įkūrė Lietuvių 
kalbos kursus su. praplatinta 
programa, dėstant ir kitų daly
kų, ne tik lietuvių kalbą .

Laikomas Kėdainių dvaras 
duoda pelno, bet vis dėl stokos 
gerų ūkvedžių nepasiekia reikia
mo tobulumo laipsnio. Manoma 
parsikviesti iš Danijos specialis
tus ir jiems atiduoti dvaro tvar
kymą.

Palangos sanatarijoje vasaros 
metu gyveno keliolika silpnos 
sveikatos mokytojų. Sanatori
ja davė Centro Valdybai 600 li- 
■tų nuostolio. Taigi kaip mato
ma pažangiųjų mokytojų Sąjun
ga turi įsisteigusi nemažą skai
čių ir gana kraštui svarbių įstai
gų. Neminėsiu šiuo kartu apie 
koperatyvą “Spaudos Fondas”, 
jo darbuotę kiek vėliau paliesiu. 
Bendrai imant, mokytojų įstai
gos veikia patenkinamai, o kai- 
kurios ir labai 'gerai, pavyzdin
gai, kai Mariampolės Reale gim
nazija, Kauno Suaugusių gim
nazija, tokių švietimo įstaigų 

visoje Lietuvoje nerasi. M. Re
ale gimnazija neturi rūmų, bet 
mokslo priemonių, o ypatingai 

gerų mokytojų — pedagogų jai 
netrūksta. Mokytojai be vieno, 
kito baigę Universitetus, kas 
Lietuvos gimnazijose retenybė 
Paprastai moko abiturientai, ką 
tik patys tas pačias gimnazijas 
išėję. Kauno suaugusių gimna
zija mokytojais ‘turi profeso
rius ir šiaip su aukštuoju moks
li padagogus. šią gimnaziją 
anko apie 500 mokinių. Dau

giausia valdininkai ir visokių 
rųšių kariškiai.

Be savo įstaigų Centro Valdy
ba daug dirbo algų pakėlimo rei
kalu. čia teko eiti kartu su 
artima Lietuvos Valdininkų Są
junga. Valstybės tarnautojams 
algos mažos duodamos, o keliant 
nevisuomet teisingai atliekama. 
’3uvo valdžios aukštesniems val
dininkams algos 80% pakeltos, 
gi žemesniems tik 20%. čia 
teko kartu sų valdininkais po į-

vairias ministerijas trankytis ir 
klibinti, kad butų tas neteisėtu- 
tnas pašalintas.

Taipgi, valdžios tarnautojų 
šalinimu, etatus mažinant, Są
jungai teko konta'kte eiti su val
dininkais, nors mokytojai ir ne
buvo šalinami, čia dėl netikslu
mų iš valdžios puses buvo ir 
sąjungoms nemaža teko pasi- 

| darbuoti. Pavyzdžiui “Lietuva”, 
valdžios laikraštis rašė (tokia ir 
valdžios nuomonė), kad reikią 
etatus mažinant liuosuoti valdi-, 
ninkus nemokančius lietuvių 
kalbos, apsileidėlius ir kyšinin
kus, gi, kad nebūtų daug bedar
bių, reikią tokius asmenis siųsti 
į mokyklas, kuriose trūksta mo
kytoj ų( o tokių Lietuvoje ne
maža) ir leisti jiems dirbti mo

kyklos darbą, čia baisus val
džios pasityčiojimas ir nesupra
timas mokyklos darbo. Manoma, 
kad ten ir paskutiniai Židikai 
gali dirbti.

Dar šalinant valdininkus žiū
rėta, protekcijos “prieĮankumo”, 
gražių akelių, o nebūta visai rea
lių davinių. Pavyzdžiui vienur 
tėvas, žmona ir sūnūs palieka
ma tarnauti, kitur gi vienintelis 
duonos gamintojas — tėvas pa- 

. Ii u šuo j amas ir visa šeima palie
kama Dievo valiai, čia Centro 
Valdybai kontakte su Valdininkų 
Sąjunga nemaža teko pasidar
buoti.

Toliau valdžia buvo pasiry
žusi paimti 116 liaudies moky
tojų, neturinčių cenzo kariuo
menėn ir tik Centro Valdybai 
padarius griežtus žygius tas1 
ėmimas tapo Seimo atidėtas 
ligi rugsėjo l.d., 1926 metų, 
kol mokytojai neįsigys Cenzo.

Suorganizuota ekskursija Če- 
koslovakijon, ^š kurios mokyto
jai nemaža naudos turėjo. Taip- 
pat tatai buVo pirmas žygis su
siartinti su Vidurinės Europos 
mokytojais.

(Bus daugiau) 1

Paskutiniu laiku pradėjo kai- 
kurie mokslininkai rūpintis, kas 
bus ateityj, kuomet salietros 
sandėliai Gliili (Čili) išsibaigs? 
Kai kurie mokslininkai išskait- 
liavo, kad šios druskos gali pa
kakti dar ant 20—30 metų, 
kiti gi ant 60 metų. Nors ištik
tųjų salietros druskos gali pa
kakti ant kelių šimtų metų. 
Bet kaip ten nebūtų, kyla vis
gi klausimas, iš kur ir kaip 
bus galima tu’reti ateityj nuo
latinis azoto druskos šaltinis? t

1 šį klausimą įvairiai atsar 
koma. Ka|i kurie mokslininkai 
mano, kad sunaudojus atsa-, 
kančiai gyvulių ir žmogaus at-' 
matas, pakaks azoto junginių 
augmenims. Taip, sakysime, 
iki šiol dar palieka sutvarkyti į 

miestų atmatos ir jas geriau 
išnaudoti dirvų krėtimui. Ne
maža azoto junginių surišta 
akinen|inėse anglyse. Dabar 
toksai azotas prapuola be nau
dos, nes paprastai kūrena dirb
tuvių krosnis nepadirbtomis 
akmeninėmis anglimis. Iš per
degusių akmeninių anglių ak
lai uždarytuose prietaisuose 
gaunama t. v. koksds (anglis). 
Kuomet iš akmeninių anglių 
pasidaro koksas, atsiranda daug 
liubso amonijako. Be to iš to
kio akmeninių anglių perdegi
ni o yra dar ir kita nauda: kok
sas dega be durnų. Miestai, 
kur daug dirbtuvių, koksu kū
rendami, pasiliuosuotų nuo du
rnų ir suodžių. Miestų oras žy
miai pagerėtų. Neužtenkamą 
energijos šaltinį lengvai gali- ; 
ma papildyti elektros energija.

Be to yra dar ir kitas būdas 
gauti nuolat azotą ir jo jun
ginius. 18-to amžiaus pabai
goj Cavendish (Kavendish) 
darė tokį bandymą. Sakysi- i 
me, yrą aklai uždarytes stik-1 
lo indas su trupučiu vandens. 
Perleidžiant per tokį indą elek
trą — vanduo pamažu pasidaro 
rūgštūs: jis 
lietros rūgštį, 
buvo daugiau, 
užmirštas, 
jo svarbą.

elektros iš oro galima lengvai 
padaryti naujas • salietroj sū . 
vienymas — rūgštis. Iš šios 
gi lengvą gauti įvairiausių ni
tratų.

(Bus daugiau)

Scveros Gyduoles užlaiko 
■“ šeimynos sveikatą..

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai- 
kyKite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severoa Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

W. F SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Nesiyskite Pinigu

persikeičia Į sa-
Šis bandymai 
kaip 120 metų j 

Dabar tik suprato ; 
Taip, su pagelb: i'

Pranešimas

Pranešu draugijoms bei 
kliubams, kad da yra svetai
nė neišrandavota kelis nedėl- 
dienius ir kelias subatas, to
dėl malonėkite tuoj užsisa
kyti kol yra liuosų, nes sve
timtaučiai užimti nori. Pasi- 
skubinkite, kad geresnę 
ną išsirinkti galėtumėt.

M. Meldažis
2242-44 W. 23 PI.

die-

Styliškos slenderizing šilkinės ir auk
su apsiuvinėtos Šeržo Dreses. Papras
tų ir storų mierų. Spalvos navy arba 
juodos. Su šilk poplin, veiste ir ran
kogaliai. Tik $3.98.
Nepraleiskite to didelio pinigų sutau- 
pymo jūsų gyvenime. Ta dresė labai 
tinka padarant merginą ar moterį iš
rodančią ploną ir labai gerai tinka. 
Pamatykite pačios* be jokio riziko. 
Kiekvienas centas grąžinamas, jei 
nepatiks. Didžiausis bargenas pa
siūlomas — jus turite pasinaudoti iŠ 
tos progos.
PERTIKRINIMO

; Pasiūtos iš tikrA serge. 
gražią figūrą ir paplonina, 
auksiniai apsiuvinėjimai, 
kraštais. Ilgos plačios rankovės, Šil
kinės poplin veistos, su trijais pui
kiais guzikais, diržas to pačio mate- 
rijolo. Atsiųskite ATVIRUTĘ arba 
LAIŠKĄ. Parašykite Vardą, Adresą, 
Mierą ir Spalvą kokią norite.

I Mes tuojau išsiųsime drėsę per par- 
cel post, užmokėkite laiškanešiui — 
$8.98 ir kelis centus pašto Ženklelių. 
Jei nepatiks, grąžinkite dresę mums 
ir mes tuojau atgrąžinsime pinigus.

i Spalvos! Juodos, navy, mėlynos. 
Mieros: 34 iki 53 colių biustas, nuo 
14 iki 18 metų amžiaus.

• Pažymėkite mierą ir spalvą.
Atsakykite angliškai, jei galima

' Garantuojama, kad pinigai grąžinami.
RICHARD RENNETT CO., 

Dep. 529, 1526 VVabash Avė., 
Chicago, III.

IŠPARDAVIMAS
Su tokia 

Puikus 
su šilko

muzikališkų instrumentų nhujauelos išdlrbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi- 
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikai i škus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

tuves.
e 1 sėnu* ir nauju* namus, taipgi dirb 
ijimo.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel Boulevard 7101,1892. Chlca

i.
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MUSŲ DYKAI PATARNAVIMAS
ANT INCOME TAX PROBLEMŲ

Bus įsteigtas musų bankoje nuo 
vasario 15. Ateikite pas mus ar 
jus esate musų kostumeris ar ne 
ir leiskite pagelbėti jums su jūsų 
income tax problemomis, be jo
kio užmokesčio už šį patarna
vimą.

Peoples

Gerai 
tuvių 
rumu

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

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO,

$1 Duodamas Dykai $1
Liberty Sample Millinery Store No. 2 

1725 W. 47th St., kampas Hermitage

Grand atidarymo savaitė nuo vasario1 9 iki vasario 16. Šis apskel
bimas yra vertas $1 tavorais už bile perkamą moteries skrybėlę arba 
50c. vertės pirkinio ant vaikų skrybėlių.

Visus užprašome. Ateikite ir atsiveskite savo draugus. Gra
žios dovanos bus duodamos DYKAI prie kiekvienos nupirktos ke-

Tiktai vienas kuponas bus priimamas prie kiekvienos kepurės, 
šis pasiūlymas užsibaigs subatoje, vasario 16, 1924, 10 v. v.

Reikia patyrusių moterų pa davinėtojų
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TKUMFIAUS1AS KELIAS Į VISAS <& 
DALIS

LIETUVOS
išplaukia kiekvieną savaitę 

laivais de
“Resolute”, “Reliance” 

“Aibert
"Deutschland1

Kurie veža I, II i: 
rius ir populiariški ] 
Cleveland, "Hansai 
"VVestphaJia” su t 
Geras mandagus 91 
kambariai, puikii/t 
UNITED A

171 West
Arba bile

su musų 
luxe

Ballln”

r III klesa pasaŽie- 
Įaivai “Mount Clay", 
V “Thuringia” ir 
iabin ir III klesa. 
latarnavimas, puikus 
i apystovos.
2RICAN LINES 

Rand/lph St., Chicago, III. 
utorlzuoto agento.

J. WAREKOIS
Generalis Kontraktorius
10561 So. Michigan Avė., Chicago-Roseland, I1|Z

Tel. Pullman 0929

Budavoju medinius ir mūrinius, visokios mados naujus namus. Tai
sau ir perdirbu visokius senus namus. Apsiimu darbą bile kokioje 

dalyje Chicagos.

Phone Boulevard 6369

P. Conrad fotografas 
3130 So. Halsted St., Chicago, III. 
Gerbiamieji mano draugai ir drauges, aš kreipiuos į jumis pra
nešdamas jums, kad aš kaipo seniausias fotografas, jau prakti
kuoju per penkioliką metų ir aš galiu jums artistiškai darbą
atlikti. Meldžiu visuomenės kreiptis į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. AŠ jums padarysiu iš mažų 
didelius ir sudėsiu jūsų gimines į vieną ir taip kitokius, kaip 
tai zerkoliukus ir guzikus, špilkas, kolionikus, medalikus ir į 
kryžius parcelinius ant kapinių ir kiekvienas, jeigu norėsit į 
Lietuvą galėsite pasiųsti savo giminėms tuos parcelinius ir jie 
niekuomet nesuges ir per amžius stovės paminklas..

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
2th STREET
Tel. Kedzie 8902

4-16 Rooserelt Rd. 
rti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ramašauskas išteisintas
Teismas panaikino bylą, nes bu

vo įrodyta, jog vaikas numi
rė nuo plaučių uždegimo, o ne 
nuo vaistų.

P-as Klemensas Ramašaus
kas, savininkas “Oremus” vais
tų išdirbystės, 1718 So. Halsted 
St., buvo areštuotas gruodžio 16 
d. Jis buvo kaltinamas valdžios, 
kad buk nuo jo vaistų “Oremus” 
mirė 4 mėnesių vaikas, Edwar- 
das Zuzavičius.

Mirus vaikui, buvo pašauktas 
kokis tai daktaras žydelis, ku
riam pasakė, kad vaikas mirė 
nuo “Oremus.” Jis paėmė vais
tus ir raportavo sveikatos de
partamentui priduodamas vais
tus.

Išegzaminavus vaiko plaučius 
surado, kad vaikas mirė nuo už
degimo plaučių. Buvo analizuo
ta ir “Oremus”; buvo duota to
kia pat amžiaus šuniukui ir vai
kui. Jie nemii’ė, bet tapo stip
resniais.

Daktaras, kuris įskundė, ra
portavo, kad tuose vaistuose yra 
“Canabis, indicae. 
tiesa, ten nebuvo 
dicae”.

Tai buvo ne-
“canabis in-

sausio 18 d.Teismas įvyko 
kriminališkame teisme, 11 vai. 
nakties. Kadangi įrodyta, kad 
vaikas mirė ne nuo vaistų ir 
vaistai nėra kenksmingi, tai tei
sėjas atmetė nepamatuotą skun
dą. -

Dabar p. Ramašauskas jau 
persikėlė į naują vietą, 3313 So. 
Halsted St. Ši yra daug puikes
nė vieta dėl “Oremus”. Atsidar 
rys jo biznis apie šeštadienį, va
sario 9 d. i >

P-as Ramašauskas žada su
rengti vakarienę, įkurtuvėm 
naujoje vietoje dėl savo drau
gų. Tai bus “Grand Opening” jo 
naujosios ir gražios vietos ant 
Bridgeporto.

— Bubnis.

Smulkios Žinios
šiandie Rusų Operos daini

ninkų koncertas.

Šiandie 8:30 vai. vak., Doug- 
las Auditorijoj (Kedzie ir Og- 
den) įvyks buvusios Rusų Ope
ros artistų koncertas.

Koncertų direktorius p. J. 
Pfefer praneša, kad šį vakarą 
pasirodys naujų artistų, kurie 
ką tdk yra atvažiavę iš kitų mie
stų.

* ♦
*

Bandė prigauti krautuves.

Laura Croft, 4923 'S&hmore 
Avė., pasivadinusi vieno turtin
go Philadelphijos advokato žmo
na, bandė prigauti kelias krau
tuves. Ji užsakė ten įvairiausių 
drabužių už $10,000 ir prašė at
vežti juos į viešbutį, žadėdama 
ten užmokėti pinigus.

Kai drabužiai buvo pristaty
ti, ji prašė kolektoriaus palauk
ti, o pati su drabužiais paspru
ko. Vienok vėliau ji tapo areš
tuota ir busi teisiama už bandy
mą prigauti krautuves.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Whot 40 ye«i5 
kove tougkt.

Vasario 12, 1924, Waterman’s Ideal Fountain Pen 
apvaikščios savo keturiasdešimts metų sukaktuves 
ir keturiasdešimts metų nuolatinės pirmenybės par
davinėjime.
Pirmutinės Waterman’s Ideal turėjo guminę bačkutę ir kiek
viena Waterman’s Ideal padaryta šiandien turi guminę bač
kutę.

40 mėty patyrimo darodė, kad gumas yra vie
natinis geras materijolas tam dalykui.

80 skirtingų operacijų yra reikalinga, kad padarius tikrai ge
rų auksinę plunksnų.

40 metų patyrimo patvirtino, kad negalima pa
daryti į trumpesnį laiką ir kad daugiau nė
ra reikalinga.

Kad užganėdinus kiekvieno asmens reikalavimą plunksnoje, 
yra reikalinga turėti daugiau kaip 1000 skirtingų styliy, išžiu- 
ros, mierų ir kietumo.

40 metu patyrimo pareikalavo, kad mes daro
me jas tokioje didelėje daugumoje.

Nei vienas negali rašyti gerai su bačkele jei ji yra perdidelė
arba per maža, ji turi būt labai tinkama rankai.

40 metų patyrimo išmokino mus išdirbinėti to
kį didelį daugumą mierų' reikalingų, kad tik
tų gerai prie kiekvienos rankos.

Waterman pardavinėtojai visame pasaulyje žino irgi tuos faktus ir maloniai 
padės jums išsirinkti.

ns

Fou
"TAe “Daddy of 

Thent oAll ”

No. 
0952 
$4.00

No. 52 
with Clip Cap 
$2.75

New York Boston San Francisco Montreal

No. 55 
with Clip Cap 

$5.25

Pen illustrations 
% actual size -

$2’5010 $50-00
at Best Dealers the World Over

L. E. Waterman Company
129 So. State Street, Chicago.

Bidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikoma rusišką ir prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaliikus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie' iivažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės.

Už kviečiame atsilankyti, o busit užganCdintl.

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

Tel.: Boulevard 7809.
————■■■i __—— ...

Garsinkitės Naujienose

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Galit dfivSti naujai supros.vtą siutų; Stikliniai žibančius čeverykus;
Įv Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupaliruoti, Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Iv Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tui tas sugadina viską. ,
14 Ęą toRiaųi atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji nanelO? Vi os jūsų pas- 
|7 tangw, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus praddsite kasyti savo galvą 
į\ ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

Iv Gaunama aptiekose RuffJes
■ v pleiskanų mirtinąjį priešą! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 
n*/ kit galvos oda kiekvienų vakarą nėr kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 

.) gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai* į trumpą laiką 
(• ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiafs patrinti galvos odą su Ruffles, 
•j ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus t , 
A F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Goc. už bonkų

IMPERFECT IN ORIGINAL J

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knygas “ŠALTINIS SVEI
KATOS“. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU ..............  Feb. 20
SUFFERN............................ Feb. 27
LA SAVOJE ...................... Mar. 1
CHICAGO ........................ Mar. 11
PARIS ............................ March 12

NEW ' YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUY

Rašykite dėl Hngeidiloe aprašomos 
Knygutė h Juaq vietiniui agentai arba | 
rtldiJi ofisą 19 State Street New York.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga- 
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite irzi vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 7589

Or. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
■ ----  ------------------- -- ---- Jt

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo Ii- 
sy.

'■i

TRYS DIENOS LAIKAI

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus. 1

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausj Ameriko- 
'nišką ir ^j-epe- 
jišką bt žą gydy
mo. Dichtil skai
čius žmoUą gy
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj a 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredefr ir 
aubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Fine for Lumbagu •
Musterole drives pain away ano 

bringa in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF
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Jos. F. Budrik
3343 S. Halsted St., Chicago

Už mažą “cash” {mokė
jimą pristatau Jums 
Player Pijaną į namus 
šiandie, ant kuomažiau- 
sio išmokesčio, kad ir 
po 50c į dieną. Jūsų seną 
pijaną ar gramafoną 
imu mainais. Su kiek-

Gulbraneen Trade Mark

$330 $420 $495 $575 $650

vienu pijanu duodu suo
lelį, uždangalą ir 24 
player rolelius.

BRUNSWICK tai yra fonografas 
vėliausio tobulumo. Grajina gra
žiai, garsiai ir taip aiškiai kad ne
galima atskirti nuo tikro dainavi

mo. “Ultona” su trimis adatomis: 
saphire, deimanto ir plieno —- įvai
riems rekordams. Kaina $45.00 iki
$450.00. Lengvais išmokėjimais.

“Namas be Muzikos, tai ne Namas, 
tiktai buveinė”

Nauji Lietuviški Rekordai po 75c
{dainavo K. Sabonis, Baritonas:

No. 16F | Beržyną Eina Ona. Atvažiavo Sveteliai 
26025 Mažas Yra Mano Stonas. Daina Iš Tėvynės 
26024 Vai Varge, Varge. Pamylėjau Vakar.

Įdainavo J. Ramanauskas, Tenoras:
16001 švinta Aušrelė. Kam šerei Žirgelį.

Juokingi Dialogai:
i 26026 šmikis Dainininkas. Išrovimas Danties.

26027 Bevaikis Pas Daktarą. Sunaus Logika.
7868 Kelionė iš Virbaliaus Į Kauną.
7869 Lakūnai Orlaiviu. Šokikai.
7616 lekcija iš Biblijos. Sibiro Nelaisvėje.
4237 Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
7257 Du Ubagu. Ubagėlis.
7395 Kas Bus Be Degtinės. Dykai Nieks Neveža.

Lietuviški Player Pijanui Roliai: 
MUZIKA SU ŽODŽIAIS

65 Ant Kalno Karklai Siūba
vo. Petrausko.

66 Oi Tu Jieva, Jiovuže. Pe
trausko.

67 Prirodino Seni Žmones. 
Petrausko.

68 Kur Bakūžė Samanota.
Šimkaus.

69

70,
71

Kur Bėga Šešupė. Sosnau- 
sko. /
Birute. Petrausko. 

Jausk ir Mylėk. Spragelų 
Daina.

77 Strazdelis.
76 Paukšteliui
80 Meilės Bučkis
81 Kvietkeli Lietuvos

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street, Chicago, III.

Didelis Kainu Nužeminimas!

Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų materijolą, todėl turime parduoti 
Pigiai.

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap- 
žiuiėti musų bargenus. Savininkas kalba lietuviškai. Musą da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes dastatome į visas dalis 
miesto ir apielinkių.

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirksite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Sol Ellis & Sons
2112-14-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

Į“Ever-Glo” Anglys!
■ Vidutinė kaina minkštos anglys kurios dega su di- ■
■ dėlių karščiu. j

Pabandykite jas — jus pamėgsite. (
Mes taipgi pardavinėjame augštos rųšies tikras tre- ■

■ čios gyslos ■

: Pocahontas Anglys Į
■ Kuomet jus pirksite nuo musų anglis jus gausite pil- "

ną svarumą ir greitą dastatymą. '

ANGHOR COAL COMPANY
420 West 29th St.. Chicago, III.

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Trys mirė nuo munšaino.

Delei blogų kelių automobi
liais nebegalima greit važinėti, 
per tai užvakar nė vienas žmo
gus nebuvo suvažinėtas. Bet vie
toj to rasta trys numirėliai. Jie 
visi, policijos pranešimu, numi
rė nuo munšaino.

* *

♦
Parvažiavo šeimos atlankyti, — 

atsidūrė kalėjime.
B

Nespėjo Frank T. Joiner iš 
traukinio išlipti, kaip jį arešta
vo detektivai. Jis. buvo Casual- 
ty kompanijos resyveris ir iš- 
aikvojęs $33,286 paspruko į Co- 
lumbus, O. Bet išsiilgęs savo šei- 
mo» jis sumanė ją atlankyti ir 
pateko į kalėj imą.

Lietuvjujiateliiiose
Vaiky draugijėlė įstei

gė spaustuvę
Brighton Parko Ateities žiedo 

vaikų draugijėlė jau turi sa
vo spaustuvėlę, kur daro sa
vo parengimams tikietus ir 
plakatus.

Tai pirmiena, kad vaikų drau
gijėlė turėtų savo spaustuvę. O 
vienok musų kolonijos Ateities 
Žiedo nariai įsigijo spaustuvėlę. 
Mokyklas lankydami jie susipa
žįsta šiek tiek su spaudos dar
bu. Tų savo žinojimų jie nori pa- 
naudoti ir praktikoje. Mažas Jo
nukas ir Džimukas jau sugebėjo 
draugijėlei atspausdinti tikie
tus ir plakatus. Atsilankęs į jų 
padengimų aš gavau vienų tokių 
plakatų, kurį sunčiu redakcijai. 
Nors ir yra klaidų, bet nereikia 
užmiršti, kad tai tik pirmi žing
sniai. Pašalinių darbų jie neima, 
o tik savo draugijėlei už maža 
atlyginimų patarnauja.

Rengiasi prie spaustuvėlės ir 
daugiau vaikų prisidėti: vieni 
jų žada būti redaktoriai, kiti 
raidžių rinkėjai, etc. Butų gei
stina, kad! tėvai paremtų savo 
vaikus tame darbe.

— Braitonparkietis.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

JULIJONAS ANDREŠIUNAS

Mirė Sausio 28, 1924 metais, 
3:15 p. p. šv. Antano Ligonbu- 
tyj po sunkios ilgos ligos (plau
čių uždegimu ir sunkios opera
cijos). Amerikoj išgyveno 17 
metų. Velionis paėjo iš Pane
vėžio ap., Joniškėlio parapijos, 
Turčinų kaimo. Paliko di- 
džiausiamą nuliudime moterį 
Konstancija ir sūnų Aleksandrą 
7’/2 metų ir brolį Kazimierą, 
Lietuvoj seną motiną, 2 brolių 
ir seserį.

Kūnas Julijono ’ Andrešiuno 
buvo nulydėtas 1 Vasario, 1924. 
Su bažnytinėms apeigoms į Šv. 
Antano bažnyčią, ir po pamal
dų į šv. Kazimiero kapines.

AŠ jo moteris Andrešiunienė 
tariu širdingiausią ačiū, kunigui 
klebonui Vaičiūnui už gražius 
pamokslus bažnyčioj ir ant ka
pinių, taipgi asistentams už pa
tarnavimą apeigose ir Šv. Ka
zimiero seserims už papuošimą 
Altoriaus ir Katafelio. Gra- 
boriui Lakavičiai už mandagų 
patarnavimą, Draugystei Pa
laimintos Lietuvos už prisiunti- 
mą narių nešėjų; taipgi širdin
gą ačių tiems kurie prisiuntė 
gėles ir tiems visiems kurie da
lyvavo laidotuvėse.

Pranešu, kad Mišios už velio
nio dūšią atsibus 15 Vasario, 
šv. Antano bažnyčioj, Ciceroj, 8 
vai. nuo ryto.

Pasiliekame nuliūdę:

Jo moteris Konstancija, sū
nūs Aleksandrą ir brolis 
Kazimieras Andrešiunai.

BALIUS
Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliubas Rengia 

IŠKILMINGA ŠOKĮ

Subatoj, Vasario 9,1924
Apveizdos Dievo Parapijos Svetainėje

18ta ir Union Avenue
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c ypatai

Grieš puiki muzika prie katros galėsite linksmai laiką praleisti, 
širdingai kviečiamo visuomenę atsilankyti, o busite užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

. .............. %

Prižiūrėjimas jusy akly
Yra labai svarbus dalykas

Tikras išegzaminavimas
Būtinai reikia datirti teisingą priežastį

Nauji Ofiso įrengimai
Labiausiai moderniško ir mokslinio pabudžio, ge
riausi kokius galima nupirkti už pinigus, suteikia 
man progą duoti jums geriausį akių prižiūrėjimą.

Mano kainos yra vidutinės
ir kiekvienas gali išmokėti iš savo kiŠeniaus

DR. P. O. PEEMUELLER,
OPTOMETRIST

1536 West 47th Street, Tel. Yards 1624

AR NORI BŪTI SVEIKU?
ATEIKITE ČIONAI TUOJAU

Jei sergate arba jaučiatės negerai, silpnas, nuvargęs; turi skausmus 
ar trublius kur nors jūsų kūne. Jei buvote pas visus daktarus, arba 
pas kurį nors arba nebuvote niekur ir be pasekmių. — ATEIKITE J 
MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVŲ ARBA ATSIŲSKITE ATVIRUTĘ 
IR GAUKITE MUSŲ NAMŲ GYDUOLĘ TUOJAU. Ta gera Gyduo
lė kuri išvalo jūsų kraują ir pataiso visą sistemą, yra parduodama 
publikai rekomenduojant vienas kitam per paskutinius trisdešimts me
tų su ABSOLIUČIU PASISEKIMU.

Jei jus esate tikrai bednas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite mu
sų Home Remedy visai dykai. $1.25 už butelį miesto orderiams. 
$2.00 už butelį už miesto orderiams.

Tiems, kuriems reikia padaryi egzaminaciją, mes turime su savim 
veikiančią Health Service Institute prie 1510-12 N. Robey St Tel. 
Armitage 0571. Taipgi Electric Laboratorijos, Suite 644-48 State-Lake 
Bldg., 190 N. State Street, Phone Dearbom9536, kuris turi tūkstančius 
vertės naujos mados aparatų.

SPECIALISTAI čionai pasakys jums visą tiesą.

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (Not Ine.)
Helen Schymanski, Įsteigėja

• *
Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sis., Chicago, UI.

u - - ■ ;- —>

Garsinkities “Naujienose”

Apsisaugoki! nuo plėšiky
Mep padarėm naują išra

dimą užrakinimui langų iš 
vidaus pusės. Tamsta, nak
tį gulėdamas, galite laikyti 
atvirą langą, o iš vidaus bus 
užrakintas taip, kad iš lau
ko nieks negalės lango ati
daryti. Tamsta miegosite 
nešibijodami plėšikų ir turė
sit savo kambary šviežio oro, 
kas žmogaus sveikatai labai 
reikalingas. Tas musų iš
radimas dar tik pirmas yra 
Amerikoj, ir Washingtone 
Amerikos Patentavimo De
partamente yra pripažintas 
už geriausį išradimą ir už
patentuotas.- Mes dabar 
pradėjom išdirbti tą musų j 
išradimą ir jau gauname 
šimtais užsakymij kožną die
ną. To taip svarbaus langų 
rakto kaina yra labai žema: 
dėl vieno lango tik 50c.,\ o 
dėl 12 langų, tai yra tuzinais 
vagės saugių raktų kaina 
$4.00. Siųskit užsakymus 
kartu su pinigais, o aplaiky- 
sit tuos taip jums reikalin
gus langų užrakčius. Pini
gus galite siųsti registruo
tam laiške arba money or
deriu. Musų adreso nenu- 
meskit, nes mes daug ne
skelbsime laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agen
tams geras nuošimtis.

J. WAITCH and
F. LASEVICH CO.

2219 Penn Avė., 
Pittsburgh, Pa.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis 4lrh> Sn^ialistas

Palengvins akių įtempimą, auiif 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karštį atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę, ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikinvuose egzaminavimas daroma? 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamu 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 
1545 West 471 h St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausme 
Bridg® geriausio aukso. Su muow 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musą kainas. Sergėkite 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tb
Netoli Ashland AVe.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS * 

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedelioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, .jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedeliomis nuo 10 iki 1.

AKIŲ
EXPERTAS
Kreivos akjs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

mos, 1,01)0 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką 
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudanva nosis
Varvanti nosis
Kreiva .... nosis
Nesveika nosis

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerkle 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

* 25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedelioj 10 iki 12

2

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

- LI1TLE - 
5PINOGI?APHS

Kai kurie yra neti
kėliai tiktai kuomet 
sveiki.

Labai lengva yra kri
tikuoti Chiropractic 
kuomet jus esate svei
kas, bet kuomet ateina 
liga ir kiti gydymo 
metodai nepagelbsti, 
Chiropractic yra labai 
užprašomas.

Chiropractic reiškia 
sveikatą.

Jus pabandykit Chi
ropractic kai kada.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III. 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedalioj 10 iki 12.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodym-as, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 

Chicago, III.
Suteikiami Europiškas Gyduoles

SUŽINOK ‘♦TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligęs, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
Meduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos 1 igšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam mokalifikam gydymo 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, Čtepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
eenėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų paciįąntų, kurie plaukte plaukia Į 
mano gydymo Kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA |1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė! 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir 8o. Market) 
Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 6-to pusi.)

Ji žavės akis ir šir 
dis Naujienų Jubi 

liejaus Koncerte
Pranešimai PRANEŠIMAI ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ

Ar galima auksą pada
rysi ir gyvybę iš negyvos 

medžiagas sutverti?

tie daiktai yra 
jie skiriasi nuo 
yra tarp jų kas 

lie klausimai

Kas dieną įneš matome dau- 
hę Įvairiausių daiktų. Iš ko 

padaryti? Kuo 
viens kito? Ar 
nors bendra? 
kiekvienam mą

stančiam žmogui ateina į galvą.
Prieš kelioliką metų laikraš

čiuose buvo paskelbta, kad iš 
negyvos medžiagos laboratori
joj pasisekė gyvybę sutverti. 
Arba vėl — apie porą metų at
gal prof Fisher paskelbė, kad 
vokiečių chemikams pasisekė 
surasti būdą, kaip pigius meta
lus galima auksu paversti.

Ar ištik rujų galima aukso pa
sidaryti ir gyvybę sutverti?

Apie tai sužinosite rytojaus 
Mokslo Draugų paskaitoje. Pa
skaita prasidės 
Raymond Institi 
St.). Paskaita 
nes referuos du 
Dr. A. 1 
navičius

10:30 vai. ryto 
ite (816 W. 31 

bus su nerti ne, 
prelegentai — 

ir K. Augusti-
Pirniasai kalbės apie 

gyvąją medžiagą, o antrasai 
apie medžiagą ir jos sudėtį.

Burnsidės Margumai
Ką veikia ir ką ren-Darbai

giasi veikti draugijos.

Illinois Central R. R. dirbtu
ves paleido 700 darbininkų ir ke
tina dar daugiau paleisti. Kito
se dirbtuvėse irgi tas pats de
dasi — vis darbininkai atleidi- 
nėjama.

* *
♦

S. L. A. 63 kuopa rengia kon
certą ir balių K. P. svetainėj, 
9231 Cottag-e Grove Avė. Kon- 
eertas įvyks rytoj, vasario 1P d. 
Programas žada būti labai ge-

* *
*

Apšvietos ir Dailės Draugija 
yra nutarusi surengti birželio 29 
d. išvažiavimą į miškus. Tą die
ną bus priimami nauji nariai be 
įstojimo mokesnio.

Draugijai priklauso kaip vy
rai, taip ir moterys.

* *
*

šv. Jono Krikštytojo Draugi
ja taipgi rengia balių šiandie, 
vasario 9 d. ši draugija net bė
giu šešių mėnesių žada naujus 
narius priimti be įstojimo mo
kesnio.

— Darbininkas.

Keistučio Kliubas mėne
siniais mokesniais 

suima $565.50
Nuo pat savo susikūrimo kliu

bas dar niekuomet nebuvo 
tvirtas, kaip dabar.

Nuo pat Keistučio kliubo su- 
siorganizavimo (spalių 6 d., 
1911 m.) dar niekuomet nebuvo 
tokių didelių mėnesiniais mokes
niais įplaukų, kaip dabar.Mėne- 
sinių mokesnių dabar surenka
ma $565.50.

Vasario 3 d. susirinkimas 
parodė taipgi, kad kliubas. yra 
stipriausi ir veikliausi organiza
cija Brighton Parko kolonijoj. 
Tame susirinkime buvo padaly
ta daug tarimų. Narių užsilai
kymas buvo stačiog pavyzdin
gas. Tiesa, buvo diskusijų, bet 
jos buvo vedamos rimtai, be už
sipuldinėjimų.

Finansų sekretorius turėjo 
nepaprastai daug darbo įrašydar 
mas mokesnių priėmimo/pakvi- 
tavimus. Iždininkas taipgi ne
mažai laiko sugaišo pinigus be
skaitydamas.

* V
Vasario 24 d., Meldažio sve-

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

rie Naujienų Spulkos, ir prisiraiyk 
tuojau ,jęi dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi 
uinigo, kad

Chicagos Lietuvių Tarybos re
guliarius mėnesinis susirinkimas 
įvyks Raymond Chapel, 816 West 
31 St., antradienį, vasario 12 d., 
7:30 vai. vak. Malonėkite gerb at
stovai nesivėluoti, nes reikia galu
tinai sutvarkyti programas paminė
jimo 16-os d. vasario. Kviečia Ch. 
Tarybos Valdyva.

P-lė JULIA TUČKOVSKA—
Tai yra viena iš dailiausių, 

iiaųniausių, smagiausių ir myli
miausių šokėjų, kokių išauklėjo 
garsi rusų baleto mokykla bale
rinos Mamay Loboyko. Tai yra 
klasinė šokėja p-lė Julia Tuč- 
kovskaitė, kuri maloniai pasiė
mė būti akių ir širdžių žavėtoja 
visų laukiamame Naujienų jubi
liejiniame koncerte, kuris įvyks 
10-tis metų Naujienų sukaktu
vėse, kovo 9 d., Ashland audito
rijoj. Nėra abejones, l^ąd ši 
dailioji šokėja suteiks smagiau- 

svečiams 
kon-

siu įspūdžių visiems 
tame garsiame Naujienų 
:erte ir baliuje.

tainėje Keistučio kliubas turės 
vakarą, kur bus suvaidinta dvie
jų veiksmų tragedija “Samso
nas ir Dalila.”

W. Strygas, Keistučio kliubo 
korespondentas.

Susikūrė naujas kliubas
Bridgeporte susitverė Lietuvių 

Piliečių Brolija Amerikoje.

galima
Kliubo

Prieš du mėnesiu susikūrė 
čia kliubas vardu Lietuvių Pi
liečių Brolija Amerikoje. Bet 
kai kurių priežasčių iki pat šio 
laiko jis čarterio negalėjo gauti. 
Ačiū tam nebuvo galima susi
rinkimų šaukti. Dabar, kai čar- 
teris jau gauta, bus 
pradėti darbas dirbti,
vyriausias tikslas bus suteikti 
reikiamų informacijų ir pagel
bėti nariams šios šalies pilie
čiais tapti. Kliubas taipgi rū
pinsis apginti savo narius nuo 
suktų politikierių išnaudojimo.

Kliubui gali priklausyti kaip 
vyrai, taip ir moterys. Susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario 
10 d., 1 vai. po pietų, Fellovvship 
svetainėje (833 W. 33-rd Place.

— Sekretorius.

KLAIDOS PATAISYMAS

Užvakarykščiame Naujieną 
num. žinutėj “Socialistų Ap
švietos Kliubas jau susitvėrė” 
buvo pasakyta, kad Kliubo mo
kykla atsidarys vasario 7 d. 
Tai netiesa. Kliubo mokykla at
sidarys tik ateinantį ketvirta
dienį vasario 14 d., 7:30 vai. va
kare, Raymond Chapel svet., 
816 W. 31 /Str.

Visi darbininkai-ės kviečiami 
dalyvauti tos mokyklos atidary
me ir susipažinti su pačia mo
kykla ir kas joje bus dėstoma.

kaip susidėsi užtektinai 
nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Neprigulmybes Puota.Lietuvos
Kaip kiekvienų metų taip ir šį me

tų Chicagos lietuviai apvaikščios šių 
nepaprastų lietuvių tautos Šventę 
Morrlson viešbutyj, nedėlioj Vasario 
17 dieną.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti 
šioje puotoje, ten suėjus krūvon ir vėl 
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta 
kovojo už savo teises. Ten visi suė
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos 
brangintiną šventę.

Dr. A. Zimontas,
A. L. T. S. apskričio prez.

Vaikų draugi jė-North Side.
lės Bijūnėlį sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvilas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar
palius. Paminėtos lekiijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kac 
turėsiu dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas antradienis Liuosybės 
svetainėj. 1822 Wabansia Avė., pra
džia 8 Vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

— Valdyba.

“Birutės*’ zepeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin- 
cas(kė) ketvirtedleųį irtvyksta į cho
ro pamokų. — Rašt. Z. K.

Cicero.— 
žčs kliubas 
nepaprastų, 
nes ten 
nešta.

Lietuvių Raudonos Ro- 
žada surertgti kų tai 

Tėmykite “Naujienas”, 
apie tai bus plačiau pra-

Simano Daukanto Teatrališkas 
Jaunuomenės Kliubas rengia vaka
rų vasario 10 d. Bus labai geras 
perstatymas “Be Šulo.” Paskui šo
kiai iki vėlybos nakties. Pradžia 
7 vai. vak., kampas 18 ir Union 
gat. —Komitetas.

KAS YRA ŽINOMA APIE 
MEDŽIAGĄ.

Nuo žilos senovės žmonės suka 
sau galvų bandydami medžiagos 
esmę suprasti. Jie bandė iš pap
rastų metalų auksų padaryti, jie 
ieškojo būdų, kaip iš negyvos me
džiagos gyvų daiktų sutverti.

Ar tie dalykai galima padaryti? 
Ar tiesa, kad vokiečių chemikas su
rado būdų, kaip auksų pasidaryti?

Į tuos ir į daugelį kitų klausimų 
bus atsakyta Mokslo 
tinėj paskaitoj, kuri 
dięnį, vasario 10 d., 
to, Raymond Chapel 
W. 31 St.

Šį kartų bus du prelegentu — Dr. 
A. Karalius ir K. Augustinavičius. 
Paskaitos lema — Negyvoji ir gy
voji medžiaga.

Draugų šuner- 
įvyks sekma- 
10:30 vai. ry- 
svctainėj, 816

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
Subatoj, Vasario 9 d., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Rožių Balių su 
skrajojančia krasa.

Pradžia 6 vai. 30 m. vakaro. Įžan
ga 35c. Komitetas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laišių Šelpti rengia “Kaukių Šokį”, 
nedėlioj, Vasario 17, 1924, Mcldažio 
svet., 2242 23 PI.

Pirmutinė dovana duodama bus pi- 
nigiška, $25, bus ir daugiau dovanų, 
įvairiau pasirengusiems. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti ir paremti 
Lietuvos našlaičius.

Rengimo Komisija.

Dr-stė Lietuvos Dukterų k laikys 
susirinkimų vas. 10 d., 1 vai. po 
piet, Mark White Sq. parko sve
tainėj. šis susirinkimas yra svar
bus, nes bus svarstoma daug rei
kalų dėl draugijos labo ir bus ran
kami darbininkai dėl teatro kovo 
31 d. —Nut. rašt. A. Juozaitienė.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos ren
gia draugišką vakarėlį nedėlioj, Vasa
rio 10 dieną Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 
v. vak. Kalbės Dr. Cherry. Bus da
linami žiedai tiems, kurie praeitą 
kartą negavo. —Komitetas.

Rytmetinės žvaigždės Kiubas ren
gia balių subatoj, vas. 9 d., Cicero 
Liet. Liuosybės svetainėj, 14 Ct. ir 
49 Avė. Visi kviečiami atsilankyti

—Komitetas.

Lietuvių Nepriguhnidgas Kliubas 
rengia sekmadienį, vasario 10 d., 
Mildos svetainėj (3142 So. Halsted 
St.) vakarienę su įvairiu progra
mų.

Nariai ir šiaip pašaliniai yra 
kviečiųnfi į vakarienę atvykti. Pra
džia 6 vai.

Aš ONA GESTAUTIENfi apieš- 
kau Gestauto. Jis paliko mane su 
vaikais ir nekiniau kur dingo. Kas 
žinot apie jį, praneškit man, o aš 
už tai atsiųsiu $10 dovanų.

Ona Gestautienė 
Westville, III., R. R. 1.

įvairus skelbimaT

PARENDAVOJIMUI puikus, 
i apšildomas kambarys dėl vieno 
vaikino. Vieta gera su visais 
parankamais. Kreipkitės:

3031 So. Union Avė.
Phone Yards 7034

REIKIA —
Darbininko ant naktų, prie 

plovimo ir važinėjimo automo
bilių.

4027 North Kedzie Avė.

vak. —Komitetas
Lietuvių Draugystės 

menesenis 
įvyks vasario 10 d., 

)o pietų, Zvenzek Polek s v.,

Chicagos
Savitarpinės Pašalpos 
susirinkimas 1
2 vai. po pietų, Zvenze 
1315 N. Ashland Avė.

Gerbiamieji nariai nepamirškite 
atsilankyti ir užsimokėti savo mo
kesnius. —Sekr. A. Lungevicz.

SLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą vasario 10 d 1 vai. 
po pietų, brolių Jokantų svetainėj 
(413tk Archer Avė.)

Kuopos nariai malonėkit į susi
rinkimą atvykti. Bus pranešta Su
sivienijimo viršininku nuojninaci- 
jos pasekmės. —Povilaitis, rašt.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimų sek
madienį, vasario 10 d., 1 vai. po 
pietų, Malinauskio salėj, 1843 S. 
Halsted gat. Bus skaitoma labai 
svarbi korespondencija iš Lietu
vos, taipgi bus renkami darbinin
kai maskaradiniam baliui, kuris 
įvyks vasario 23 d., Meldažio sa
lėj. Todėl nariai yra kviečiami kuo- 
skaitlingiatisiai atsilankyti.

Tg. Žilinskas, rašt.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičaims šelpti rengia markaradų 
šokius sekmadienį, vasario 17 d., 
M. Meldažio svetainėj, 22 44 West 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 dol., antrai — 10 
dol. Be to bus ir daugiau visokių 
gražių ir brangių dovanų, todėl 
meldžiam į maskaradų šokius skait
lingai atsilankyti. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliu
bas rengia iškilmingus šokius sek
madienį, vasario 9 d., Apvaizdos 
parapijos svet., 18 ir Union Avė. 
Pradžia 7:30 v. m. Įžanga 25c. 
ypatai. Grieš puiki muzika, prie 
katros galėsite linksniai laikų pra
leisti., Širdingai kviečiame visuo
menę atsilankyti, o busite užganė
dinti Kviečia Komitetas.

Lietuvių Socialistų Apšvietos 
Kliubo mokykla atsidarys ketvirta
dienį, vasario 14 d., 7:30 v. vak.,
Raymond Chapel; 816 W. 31st St. 
Visi darbininkai-ės kviečiami da
lyvauti ųiokyklos atidarymo ir pia- 
skesnėse jos pamokose. Mokyklos 
programas bus paskelbtas ant vie
tos. —Kliubo Valdyba.

Vyskupo ValahČausko Pašalpos 
Draugystės maskaradinis balius 
įvyks šį vakarą Liet. Tautos para
pijos svetainėje, 35 ir Union Avė. 
Visi darbininkai malonėkit susi
rinkti kai 6:30 vyl. vakare.

—Komitetas.
Mildos Teatro Bendrovės metinis 

šėrininkų susirinkimas sausio 28 
dieną paįro neužbaigtas. Mes šėri- 
ninkai reikalaujam kitą susirinkimą 
šaukti ir išrinkti direktorius 1924 
metams. , —-ščrininkas.

Jaunosios Birutės lietuvių kalbos 
ir gramatikos painokos įvyks šeš- 
tadienyj, 9 dieną vasario, 2 vai. po 
pietų, Mark White Sąuare svet, 
(Library Room). Visi nariai bukit/- 
laiku. —Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario 10 
dienų, 1 vai. po pietų, Mildos sve
tainėj, 3142 S.. Halsted gat. Visi 
nariai ir norintieji įstoti į kliubų 
yra kviečiami ateiti. —Užrašų Rašt.

Tautiška Draugija Lietuvos Duk
terų rengia puikų balių šeštadieny, 
vasario 16 d. Tautiškoj bažnytinėj 
svet., 3501 So. Union Avė. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga 35c. Naujos 
narios bus priimamos dykai.

-—Komitetas.
Tovvn of Lake Namų Savininkų 

ir Amerikos Lietuvių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 11 d., 8 
vai. vak., parapijos svetainėj.

Visi nariai malonėkite laiku at
vykti, nes yra svarbių reikalų.

—Valdyba.
...    , r ..i —■■ „ , ,

Lietuvos Mylėtojų Draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks šian
die, vasario 9 d., 7:30 vai. vakare, 
Antano Urbono svet., 3338 South 
Auburn Avė.

Visi nariai malonėkite laiku at
vykti, nes yra daug svarbių reika
lų apsvarstymui. Pasirūpinkite at
sivesti ir naujų narių.

—Kazimieras J. Demereckis 
------------—i------------------------ t

Burnside. — SLA 63 kuopos kon
certas ir balius įvyks sekmadienį, 
vasario 10 d., 6 vai. vak., K. P. 
svet., 9231 Cottage Grove. Avė.

Visi nariai malonėkite į susirin
kimą atvykti, nes priešingai turė
site bausmę užsimokėti.

—Sekr. B. Barniškis.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį, vasario 
10 d., 7:30 vai. vak., Raymond In
stitute, 816 W. 31 St.

Bus gerų kalbėtojų. Įžanga ne
mokama. Visi kviečiami atsilankyt.

—Komitetas.

Lietuvių Amerikos Politiško Kliu
bo /mėnesinis s ilsi rinkimas fvyks 
pirmadienį, vasario 11 d., 7:30 vai. 
vak., K. Strumilos svet.

Visi nariai malonėkite laiku su-' 
■sirinkti, nes turime daug svarbių' 
reikalų svarstyti. —Komitetas.

FIXTURES
Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiesc-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B; 
Karo! and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

KAMBARYS ant rendos dėl 1 
ar dviejų vaikinų be valgio garu 
apšildomas. Elektros šviesa ir 
maudynė. Geistina, kad butų 
blaivas žmogus. Atsišaukite 733 
W. 18 St. 3 fl. iš fronto.

RUIMAS rendai vienam vai
kinui. Gera vieta dėl gyvenimo 
ir patogus ruimas. Kreipkitės 
2 lubos:

910 West 32 Place

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonės gijos dėl nėri
nių, visokių rūšių. Kaina matkos 
20, 25 35 ir 40c.

Lininės gijos dėl mezginių ir siu
vinių 2000 malkų. Kaina matkos 
10, 15, 20 ir 53c.

šveclerial be rankovių, kaina 
nuo 50 centų iki 2 dol.

Kreipkitės tuojau; atdara ir sek
madieny.

Frank Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 

‘ 1-mos lubos

JĮESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris1 lietu

vis į ’VVholesale biznį. Turi būti 
jaunas vyras ir kalbėti angliškai 
ir reikalinga $3000. Kreipkitės į

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St.

No. 78

KAMBARYS ant rendos dėl vie
no ar dviejų vaikinų. Elektros švie
sa, garu apšildomas, maudynės; 
šviesus ir švarus su visais patogu
mais. Yra garadižus dėl automobi- 
liaus, jei reikėtų.

3958 W. 39th Place.
1 lubos

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo Ąptiekoj, 

praktikuotis. Kam reikalingas 
toks darbininkas, kreipkitės į 
Naujienų Skyrių:

3210 So. Halsted St. No. 74

REIKALAUJU patyrusio buČerio. 
Gera alga. Atsišaukite kuogreičiau- 
sia.

Klauskite:
M. Jaciunas
4911 W. 14 St.

Cicero, <111.
Telefonas Cicero 8152

I AUTOMOUIUAI
PARDUODU troką 1<% tono, šti- 

kų body. Elektro pianas tinkantis 
visur ir grosernės Ice boxis. Sky
rium visi pigiai parsiduoda.

821 W. 34 St.
2 lubos iš užpakalio 

Phone Yards 3550

RAKANDAI
3 ŠMOTŲ setas visai naujas 

parsiduoda
Atsišaukite: 1

J. H.
1624 So. Fisk Str. 1 fl. front

įSRENDAVŪJIMUf
PAĮEŠKAU žmogaus, kuris 

norėtų pasirendavoti mieste 
ofisą tdvieijuose arba kuris jau 
turi mieste ofisą ir dalį jo no
rėtų įšrendjavo'ti kitam. Pra
neškit Naujienų Skyrius, Box 
73, 3210 S. Halsted St.

ANT RENDOS storas lietu
vių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj; prie mokyklos, gera vie
ta bile kokiam bizniui.

3001 W. 39th PI.

KRAUTUVĖ ir 4 kambariai 
dėl raudos. Bus išduotas lysas. 
Elektros šviesa. Randa pigi.

3656 S. Union Avė.
Pkone Boulevard 264’4

JIEŠKAU darbo nuo 10 vai. 
vakaro. Darbas gali būti bile 
kokis. Sutiksiu dirbti bile kokį 
darbą. Kreipkitės laišku

3210 So. Halsted St.
Box No. 75

REIKIA DABBININKy
________MOTERŲ

Moterų ir
Merginų
Dirbtuvės darbui
Kaip tai:
Pakavimui ir inspektinimui 
kianų.
Taipgi lengvių
mašinų operatorkų.

Atsišaukite tuojau.
AMERICAN CAN CO. 

3951 So. Canal St.
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

ANT rendos 6 kambarių fin
tas; lubos antros. Elektros švie
sa, gasas, maudyne, telefonas ir 
kiti parankumai. Antanas Du- 
rša, 3723 So. Emerald Avė., 

Phone Yards 7290

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo. Alga, butas ir val
gis. Atsišaukite po 6 valandų va
kare. P. SARPALIUS

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.
Tel. Boulevard 0352

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, sykiu ir ruimas galite 
rendavoti, kreipkitės tik subatoj 

701 W. 31 St. • 
2 lubos, užpakaly 

v , i . r
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PARDAVIMUI du seklyčios se
tai, gražiausios mados ir šiaip vL 
šokių rakandų. Tu r būt parduotą 
iki panedėlio. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Atsišaukit pas Helcn 
česnaitė, 1904 W. 20 St. Chicago, 
2nd floor. Tel. Canal 0415.

PARDAVIMUI
! PIANŲ SPECIALAI

Kimbal Upright, gerame sto
vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesį.

JUSTIN BROS. 
5249 W. 25z St., Cicero, III.

Phone Cicero 260

PARSIDUODA pirmos kle- 
sos barberšapč 2 kėdžių, nau
jas registeris, turi būt parduo
ta į trumpą laiką; listas ant 4 
metų ir 2 mėn. Pardavimo 
priežastis — 2 bizniai. 4438 S. 
Fairfield Avė. Tel. Lafayettc 
6907.

STORAS ant rendos ir 3 rui
mai prie štoro, lietuvių ir anglų 
apgyventoj vietoj, 3961 S. Cam
pbell St. Savininkas:

P. MOCKUS,
719 W. 14 St. Phone Canal 0579

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
MOTĘR1S išrendavoja kambarį 

gražioj vietoj su visais paranku- 
rnais. Del merginos ar kitokios ypa- 
os. Turi būti mandagus ir nevar

toti svaigalų ir tamsių apsiėjimų.
Atsišaukit laišku

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St. No. 77

REIKALINGA apysenė nroeris dėl 
ramumo gyventi. Gaus atlyginimą 
ir gyvenimą. Darbo jokio nereiks 
dirbti, vientik, kad butų šeimyninkei 
pasikalbėti.

POVYLAS POCEVIČIUS,
3437 So. Wallace St., 

2nd floor, front

MERGINŲ ir jaunų moterų 
nuolatiniam dirbtuvės darbui. 
Patyrimas nereikalingas. Atei
kite pasirengusios darban.

OLSON RUG CO.
1512 W. Monroe Str.

RUIMAS ant rendos prie ma
žos šeimynos dėl 1 ar 2 vaikinų 
arba merginų. Taipgi geras ir 
dėl jaunos poros be vaikų šildo
mas. Atsišaukite B. Zaweckis, 

2208 S. Albany Avė. 2 lubos

LIETUVIŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

MUMS reikalinga apie 15 mer 
ginų lengvam dirbtuvės darbui. 
Atsišaukite:

GILES CAN COMPANY, 
2428 West 16 Str.

REIKIA DABBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS vyras, kuris 
moka karą draivyt, dėl išvežio- 
jimo duonos. Turi būt patyręs 
savo amate. J. Baranauskis

3800 Emerald Avė.
Phone Boulevard 7635

PARENDAVOJIMUI didelis švie
sus garu apšildomas kambaris neto
li Western Electric Co. Dviem vai
kinams ar merginoms, su valgiu ar 
be valgio.

1810 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 9053

REIKALINGA šeimynos dir
bti ant ūkių, gera alga, veltui 
renda ir kelionė. Darbas nuo 
štukų. Atsišaukite Steve Sijak 
1841 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Canal 5709

KAMBARYS, gerai apstaty
tas ant rendos dviem vyram ar
ba ženotai porai.

1343—49 Avė.
Tel. Cicero 3482

AGENTŲ PARDAVINĖTI 
TAJERUS.

Jei tupite draugų, kurie turi au
tomobilius, parduokite jiems musų 
tajerus. Visų mierų, tinkami vi
siems karams. Jus galite uždirbti 
daug pinigų pardavinėjant tajerus, 
negu ką nors kitą. Pavasaris greit 
ateis. Atsakykit angliškai, jei gali
ma. Rašykit tuojau.

Mr. L.fBoyar, Mgr.
1519 So/ Wabash Avc., Chicago

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Yra visos mašinos, elektra 
varomos. Renda pigi; parduosiu už 
pirmą pasiūlymą, arba mainysiu ant 
biznio. Taipgi pardavimui automo
bilius.

1607 Garficld Blvd.

DELIKATESEN krautuvė 
pardavimui. Sena įstaiga. Gero
je vietoje. Pardavimo priežas
tis svarbi. Pinigais arba išmo
kėjimais. Renda $35 į mėnesį.

1606 W. 74 St.

PARDAVIMUI groserio krau
tuve. Vieta gera; parduosiu ar 
mainysiu ant automobiliaus.

3407 So. Wallace St.

PARDAVIMUI delikatesęn, gro^er- 
nė, seną įstaiga, yra daromas didelis 
cash biznis per kelioliką metų. Par
davimo priežastis labai svarbi verčia 
parduoti šį biznį. Kaina tiktai 
$2250, vertas daug daugiau. Del ge
rų pirkėjų išmokėjimais. Tai yra 
pirmos rųšies krautuve, čia yra daug 
stako, geriausi fikčeriai, vidutinė ren
da, su kambariais.

Atsišaukite
858 W. 69 th St., 
kampas Peoria St.

PARDAVIMUI grosernės ra
kandai.

• Parduosiu pigai.
Atsišaukite

4411 S. Wood St. 1 
Chicago.

NETIKĖTAS BARGENAS. Parsi
duoda bučemė ir grosemė su visais 
įtaisymais, 5 kambariai pagyveni
mui. Renda pigi. Randasi Brighton 
Parke ant bizniavos gatvės. Parduo
siu pigiai arba priimsiu automobilių, 
arba lotą už pirmą įmokėjimą. Per
skaitę šitą apgarsinimą praneškit sa
vo draugams apie šitą pinigų dary
mo biznį. Kreipkitės:

4314 Archer Avė.

PARDAVIMUI kepykla, ge
roj vietoj. Puikus įrengimas; 
arba parenda voi u.

Atsišaukit į:
Naujienas Box 435.



NAUJIENOS,; Chicago, III,

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARSIDUODA —

“King” Pianas; mahogany fi- 
nish, didelis bargenas tam, 
pianų vertę supranta; turi 
parduotas tuoj aus. Kaina 
cash.

DABAR

3343 South Halsted Str.
Boulevard 8167

kas
būt
$75

RADIO aparatas parsiduoda tri- 
mi triubom, balsiai kalbama; triu- 
ba ir baterijos verta $200; parduo
siu už $65.00 Atsišaukit pėtnyčioj, 
subatoj arba nedėlioj nuo 4 vai. iki 
9 vakare.

J. Atkočaitis
1328 Heath Avė., prie 13 ir Western

PARSIDUODA restaurantas la
bai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa; prieina iš abiejų pusių 
gatvekariai; priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
Naujienų Skvrius

3210 So. Halsted St., No. 76

PARDAVIMUI grosemė, šalę 
bučemės?Biznis cash, nėra kom 
peticijos. Apleidžiu miestą. Bar
genas už cash. Wentworth 7496 

937 West 55-th Str.

SOUTH SIDĖJ.
4 FLATŲ

Puikus moderniškas mūri
nis bildingas, po 4 kamb. fl. 
su ice-baksais, pečiais, štimu 
apšildomas; skalbinyčios; 
visi flatai šviesus. Bildingas 
pabudavotas su plieniniais 
skers-balkiais.
žmogui reikalingi pinigai, 
parduos pigiai. Kaina tik-
tai, S14500
Rendos nesą į mėn. 200
Čia

2 GRAŽUS dideli flatai po 5 
kamabarius su maudynėmis, elekt
ra, cementiniu beismentu^ gahad- 
žius dėl 2 automobilių įtalpos, 
Brighton Parke. Kaina tik $6500 
greitam pardavimui, o pavasarį 
bubs $85000. Nepraleiskit progos, 
pamatyk greitai, jeigu nori pelny
ti $2000 į 4 mėnesius laiko. Klausk 
J. Zacker

4650 So. \Vestorn Avė.

2.
4 FLATŲ

EXTRA! 100 porų visokių ba
landžių po $1 pora, verti po $6. 
Turime tyraus medaus ką tik iš 
korių, 5svarai $1.35 ir $1.50; taipgi 
yra 160 akrų gera farma, su vis
kuo $6500; geri budinkai; gyvuliai.

Klauskit Farmers Assoc.
P. O. Box 107, Pentwater, Mich.

Didelis mūrinis bildingas, po 
6 kamb. fl., vanos, elektros 
šviesos, su štimu apšildo
mas, skalbinyčios, aržuoli- 
niai trimingai. Visai prie 
Bulvaro, dideliais medžiais 
apsodinta aplink. Rendos 
neša į menesi
Kaina tik P1

KLIOŠTORIAUS
(Marųuette Manor)

4 FLATŲ 
Puikus mūrinis namas, po 6 
kamb. fl., su elektros švie
soms, vanos, aržuoliniais tri- 
mingais, skalbinyčios, 2 ka
rų garadžius. Stovi ant 
3jų lotų. Tik vienas blokas I 
nuo didelio Parko. Rendos džiais apsodintas . - . v ZI i ... .v dalyj Chicagos. Tikrai '1 menes) nesą (labai pigiai) hio,ooo, bet iš priežasties ligos 

vininko greitu laiku parduoda tik 
40 R M □ už $7800 su $3800 iniokėjimu.

matvkit greitai J. Zacker 
0*2WM 4650 So. Western Avė.
9000 —_____—

’MIčlVf A HPlčT AUKŠT kampinis muro 
IiEAIAIIjI niavas namas ant dviejų lotų,

Už TUOS PINIGUS storai ir P‘> 4 kambarius pagyve
nimai is užpakalio ant pirmų lubų, 
4 dideli flatai po 8 kambarius ant 
antrų ir trečių tūbų, maudynės, 
elektra, beismentas po visu namu, 
garadžius 2 ąutom. įtalpos. Renda 
$4300 metams be jokių išlaidų, nes 
rendaiininkai patys kūrena savo 
boilerį atskirai Arcola Heating 
System. Tam panašių namų dabar 

nepabudavosi, bet 
savininko senatvės 
apleisti Chicago ir 
į vieną savaitę tik 
$1'2,000 (mokėjimo, 
pabaigs mokėt. Na

mas randasi ant kampo geros biz
nio betvės pietvakarinėj dalyj Chi
cagos; pamatykit greitai, jeigu no
rit savo pinigus padvigubint į trum
pą laika. Klausk J. Zacker, 

4650 So. Western Avė.

2 AUKŠTŲ nauja muro reziden
cija su bungalow stogu, 7 dideli 
kambariai, amudynė, elektra, kie 
to medžio trimingai, pinikus china 
bufet daining rooin, furnace ir 
garu apšildoma; vėliausios mados 
įtaisymai, plesternotos lubos beis- 

' , skalbykla, garadžius, pla
tus lotas 30x125 pėdų, lapotais me- 

apsodintas j>iet'vaJ<arinėj 
verta 
; sa-

NAMAI-ZEME
$200 ĮMOKĖTI

Kitus po $10 į mėnesį nu
pirksite puikų Riverside lo
tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargenų. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428.

tiktai
Kaina tik
Cash reikia tik
TOKIO NAMO biz

2

$300 ĮMOKĖTI, balansas 
$15.00 kas mėnuo. Galima 
nupirkti lotų 33x135 pėdų; 
arti Douglas Park elevato
rių, ant 22-ro Str. Viskas 
įtaisyta ir išmokėta 
urnai.

Naujienų ofisas,
Box 434

Veik

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė; renda 
pigi, 4 kambariai užpakaly, l.istas 
3 metams. Turiu parduoti cash re- 
gisterį ir Daiton svarstykles iki 
30 svarų. !)<'! svarbios priežasties 
turiu viską parduoti iki 15 vasario 

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277

Player Pijanai yra 100% geresni ir 
25% pigesni už kitus.

JOS. F. BUDRI K
3343 S. Halsted St.

Chicago

PARSIDUODA grosemė, 
tabako ir saldainių krautuvė, 
ničiais. Priežastis pardavimo 
te ant vietos.

Atsišaukite:
2630 W. 38th St.

Tel. Lafayette 7723

cigarų, 
su for- 
patirsi-

3.
1 3 FLATŲT
Po 6 kamb. f 1. bildingas, su 
vanoms, elektros šviesoms 
ir visais kitais patogiais 
Įrenginiais. Namas stovi 
ant Bulvaro, priešais vieno 
iš puikiausių Parkų Chica- 
goj. Bažnyčia ir Mokykla 
tik 2 blokai nuo namo. Ren
dos neša į mėnesį $ *| jjg 
Kaina tik 9500 
Cash reikia tik

PARDAVIMUI puikus vyriš
kas ©verkautas, mieros 40, kaip 
naujas, atiduosiu už $18.

1446 West 73 Str.
Tel. Stewart 5062

PELNAS IR LAIMĖ LAU
KIA ŽMOGAUS KAS TĄ 

NAMĄ PIRKS.

Pelnas

AUKSINĖ proga dėl ex-saliu- 
ninkų. Pardavimui bučemė ir 
grosemė, biznis išdirbtas geriau 
šiame biznio distrikte, cash and 
carry, atsišauki t į Naujienas, 

1739 S. Halsted Str. Box 439

ŽIŪRĖK!

PARSIDUODA grosemė ir 
bučemė gera vieta senas biznis, 
savaitinis įmokoj imas $800.

480 W. 28 Str.
Tel. Cictory 8226

DIDELIS bargenas. Pardavi
mui bučemė ir grosemė.’ Par
duosiu už prieinamą kainą; prie 
žastis — turiu du biznius.

3016 Normai Avenue

3 štorų su 9 flatais, didelis 
mūrinis bildingas, 6 fl. po 7 
kamb. ir 3 fl. po 6 kamb. su 
pečium apšildoma, apielinkė 
apsupta geriausiais bildin- 
gais. Namas stovi 
milžiniško milioninio 
ro, žemė viena 
nigų. Rendos 
nesį 
Cash, reikia tik 
Kaina tik

verta 
neša

netoli 
Teat- 
tų pi- 
į mė-

PARDAVIMUI

Už 
vertė.* 
rolių 
mais, jeigu reikės, 
iki 9 vai. vakare, 
lioj iki 4 vai.

1600 \V 
kampas

$195 nupirksite mano $609 
88 notų grojikų pianą, 100 

ir kabinet benčius. Išmokėji- 
Ateikite šiandie 

arba rytoj, nedė- 
po pietų.
Vau Buren St.
Ashland Blvd.

PARSIDUODA grosernė geroj 
vietoj, apgyventa lietuvių ir kitų 
tautų. Priežastis pardavimo 
riu du bizniu.

Kreipkitės šiuo antrašu:
Royal Blue Tea •& Coffee Store
1918 W. 14th St., Cicero, III.

K. VVasilauski Prop.

Pardavimui bučernė ir grosemė. 
Parduosiu ar mainysiu ant namo, 
loto, automobilio, ar kitokio daik
to, be skirtumo bile kokioj apielin- 
kėj

722 W. 35 St.
Phone Boulevard 3249

EXTRAI
Pardavimui krautuve labai geroj 

vietoj, lietuvių kolonijoj. Parduo
siu labai pigiai, nemokanti išmo
kinsiu kas reikalinga prie to biz
nio, jei bus reikalas. Pardavimo 
priežastys labai svarbios. Kreipki
tės: Naujienų Skyrius

3210 South Halsted St.

Už $25 nupirksite mano $125 
vertės fonografą, 50 rekordų iš
kaitant. Turi būt parduota tuojau. 
Ateikite šiandien iki 9 vai. vakare, 
arba nedėlioj iki 6 vai. vakare.,

2448 Lincoln Avė.,
netoli Halsted st. krautuvėje

Namas išsimoka į 7 
pandomis.

2 FLATŲ

metus

kamb. 
vanos,

mūrinis namas, po 6 
fl., elektros šviesos, 
aržuoliniai trimingai ir visi 
kiti naudingi parankumai, 
su pečiu apšildomas. Ren
dos neša j mėnesį $90 
Kaina tik 900u
Cash reikia tik 4500
TAS NAMAS TAI RETE-1 P° pietli

NYBfi

BRIGHTON PARK
2 F LATŲ į nej už $6o,ooo

Naujas mūrinis namas po 6
kamb. fl., aržuoliniais tri- liepė parduoti 

. . iii už $30,000 summgais, vanos, elektros likusius rendos 
šviesos,. garadžius. Cash'""'s 
reikia tik $3500 
Kaina dabar tik

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, g. 
apylinkėje. Mainysiu ant buėernčs 
ar grosernCs.

Su reikalais kreipkitės pas: 
A. Grigas 

3114 S. Halsted St.

gražioje8.
NEMATYTAS BAR

GENAS'!!
gražus kampinis bildingas,
2 storai ir 2 tlatai, su |Icei PARDUOSIU ar mainysiu savo
Cream Parlor Bizniu. Par-1 
siduoda tik už $18500 
Cash reikia tik 4000 
JEI NORIT PELNYTI —

PIRKIT TĄ NAMĄ!

lotais. Galima laikyti karvę ir viš
tų. Kas myli i ant šviežio oro gy
venti nepraleiskite progos. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2 lu
bų mūrinio namo. Jei reikės pri
dėsiu pinigų.

Savininkas P. Kuršauskis
3227 S. Auburn Avė. 1 lubos front 

Phone Yards 6296

n PARDAVIMUI 2 flatų muro na-
inas, 5—6 kambarių, aržuolo tri- 

MELROSE PARK mingai, karšiau vanduo ir garu 
z v . r, . šildomas, gabi džius dėl 1 karo,GERIAUSIAS KAMPAS | remia $140 i mėnesį; kaina $15,000, 

4 štorų ir 
kampinis 
ant 4 lotų, 
neša 
Kaina tik 
Cash reikia tik 'jj 5000 
Su pečiu apšildomas, reiškia 
nėra iškaščių dėlei janito- 
riaus. Geriausis biznio kam
pas visam Melrose Parke.

G fintu niiikiic I)inigais $3,500, mainysiu.o natų PUIKUS 3 flatų mūrinis, 5 apartmentai, 
hilriino'iic <stfwi garu šildomi, mūrinis garadžiuS Didingas, Stovi (lel 3 karų> renda $300 į mėnesį. 
Randos i mėnesi Kaina $27,000, pinigais $5000, mai

nysiu.
6 flatų mūrinis, po 4 kambarius, 

garu šildomas, moderniškas iš vi
sų atžvilgių. Kaina $38,000, pi11}* 
gaiš vidutiniai,‘(kitus mėnesinis iš
mokėjimas, arba mainysiu į ma
žesnį namą.

24 flatai, mūrinis, 12—5 kamba
rių ir 12—4 kambarių, ir 1 jenito- 
riui skiepe flatas. Geriausioj apie- 
linkėj South Shore, netoli parko. 
Remia $25,000 į metus, rendas ga
lima pakelti. Reikia $35,000 pini
gais, už kitus antras morgičius.

Tuščias lotas prie Michigan Avė., 
58 pėdų kampinis. North nuo T03 
St. Bargenas — '$10,500. Jei jums 
reikia ko nors iš Real Estate, įneš 
turime nuo mažiausios cottage iki 
didžiausiu fiat namu arba, biznio 
praperčių. Pašaukite mumis.

Wm. C. Wood ir J. J. Ruika 
11055 Michigan Avė.

Parkvvay Blvd. Tel. Pullman 7468 
Chicago-Roseland, III.

15000
8, reiškia

KAS TĄ NAMĄ REGĖS 
TAS BUS DĖKINGAS 

TĖMYKIT:
MES TURIME NAMŲ PO 
VISAS CHICAGOS DALIS, 
MAŽŲ IR DIDELIŲ. NE
VISUS ČION GALIMA PA
MINĖT: NES VIETA NE
LEIDŽIA. ATEIKITE PAS 
MUS IR PASIRINKITE 
TOKĮ NAMĄ, KOKĮ JUS 
NORIT.

Ne-

S.LFABIONASCO

809 W. 35th St.
Chicago.

Blvd. 0661-0774
Ofisas atdaras nedėlioms 
nuo 9 vai. iš ryto iki 3 vai.

BARGENAI
Jei norite uždirbti pinigų, im
kite vieną iš šių bargenų.

laukite pavasario.
Pardavimui 2 flatų, 5-5 kam

barių, kaina $5500, išmokėji
mais, $2000 įmokėti, kitus mor
gičius.

X- flatų, 5-6 kamb., karštu van
deniu šildomas, $7250, $2500 į- 
mokėti, kitus morgičius.

2 flatų, 6-6 kamb., sun parlor, 
cementinis skiepas, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garad
žius, randasi prie bulvaro, neto
li parko, kaina $13,500, $3000 
įmokėti, kitus morgičius. Veiki
te greitai. J. N. ZEWERT & CO

4377 Archer Avenue

BRIDEGEPORTO BARGENAI
Muro naipas parsiduoda pigiai; 

3 pagyvenimai po 5 kamb., 
skiepas. Prekė $8500.00.

geras

po 6 
šildo- 

pečiais; 
parsiduoda

Muro namas, 3 pagyvenimų 
kambarius; pirmas su garu 
mas, antras ir trečias — 
namas vertas $15000, 
už $13,000 ir 2 karų garadžius.

Medinis namas parsiduoda, 4 po 
4 kambarius; akmenų fondaišinas, 
geras skiepas. Rendos $85 į mėne
sį; kaina $4500; įmokėti cash $1500. 
Kas jieŠko biznio, tas gali padary
ti didelius pinigus.

PARSIDUODA pigiai už paskolą 
2 augštų mūrinis namas; 1 storas 
ir 2 kambariai; 5 kambariai vir
šuj; 2 karam garadžius. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į nebrangų 
automobilių ar lotą; reikia $2500 
cash. Veikit greitai, nes reikia pi
nigų. Namas randasi S.» S. Savi
ninkas 751 W. 31 St. Tel. Yards 
6296. John Witches.

PARDAVIMUI naujas medi
nis namas, 2731 W. 39th PI., 
Chicago, reikia įmokėti $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais.

H0WARD AMES, 
1721, 77 W. Washington St.

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

NAMAI-ZEME
Budavokis Puikiam 

Berwyn Darže
Mes turime ir pasiūlome pui

kią sodybą budavojimuisi
BERWYNE

prie Harlem ir 22 gat.
Čia jau yra gera transporta- 

cija.
Čia trumpoj ateity bus dar 

geresne, nes Douglas Park 
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra že
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt,
'likusią

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra įs

kaitoma įtaisymai, kurie yra 
apmokėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsit pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojami. Tie lotai yra pinigų 
dirbėjai. Ši sodyba neš geras 
rendas. Mes turime kiek gerų 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
McCormicks Savasčių.

600 N. Michigan Avė.
Tel. Superior 0532 

Bervvyn Ofisas 22-os ir Harlem 
Avė. Tel. Oak Park 8976.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
4 flatų naujas mūrinis namas. Fur- 

nise apšildomi kožnas sau, įmokėt 
$5,000, kitus kaip renda kas mėne- 
sis.

4 flatų mūrinis namas, po 5-4 kam
barius, aukštas bcismantas, elektra. 
Kaina $9,000.

4 flatų mūrinis namas, po 4 kam- 
borius, aukštas beismantas, su aukšta 
pastoge, įmokėti $1,000.

2 flatų 6-6 kambariai, elektra, nau- 
dvnes su visais įtaisymais. Kaina 
tik $6500.

2 flatų naujas mūrinis namas, 5-6 
kambariai, visi įtaisymai, lotas prie 
šalies, garadžius, randas ant 62 ne
toli Kedzie. Kaina $12.900.

Q. P. SUROMSKIS & CO.,
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

šeštadienis, Vasaris 9, 1924

NAMAI-ŽEME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

Tel. Prospeet 4345

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
giČių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III.
Prospeet 8678.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 6 flatų mūrinis namas su sun 
palor ir yra 4 karų mūrinis ga
radžius. Namas randasi vienas blo
kas nuo Washington Park. Rendos 
neša ant metų $6500. Reikia įmokėt 
$10,000; prekė $37,500 atsišaukite 
pas savininką, o ne pas agentą.

('.lemens Mack 
6030 Vernon Avė.

Pilone Hyde Park 5113

MOKYKLOS

Specialis Pasiūlymas
Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaria kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. NUTFILZ, Manager
...... . I I I z

IŠSIMAINO 6 kamb. cottage South 
sidėj pusė bloko nuo Western Avė. 
bulvaro; cottage randasi su visais pa
rankamais; parduosiu už $3,700 ar 
priimsiu mainais lotą arba automobi
liu. Atsišaukite tuoj, nes tai yra 
bargenas. FRANK LUCAS, 4116 
Archer Avė. Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis bungalow, didelis gara- 
džius, yra 2 lotai, elektra, gasas 
ir suros įtaisytos, kaina $5700. 
5036 So. Kildare Avė., netoli

Archer Avenue

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiuriil
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7810 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 arba 5126

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sią karų; žemos kaino, ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės Šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

(htcugo.lll.

809 W. 35th St 
Chicago.

PARDAVIMUI Garden Vilią far
ma. 40 mylių nuo Chicagos, ’A my
lios nuo C. ir N. W. R. R. ir ele- 
vatorio stoties. Prie valstijos ke
lio, arti Higgins ir didžiojo kelio. 
Gera transportacija, yra 200 akrų 
geros juodžemis ir 260 akrų žolės 
ir aržuolinių medžių, 2 nauji bu
dinkai, vana, miesto gesas, elekt
ra, sėklų jardas, 2 sailos, barnė, 
visos mašinos. Parduosiu dėl ne
sveikatos.

R.- VV. Cooper, savininkas 
Gilbert, III.

BARGENAS. 15 kamb. na
mas ir 3 kambarių cottage, 
$6500, randasi netoli Vincennes 
Road ir 82 St. Del sąlygų šauki
te : Dorchester 0108

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su Stymų arba vandeniu 
šildomi prie Marauette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacija, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospeet 1364.

PARSIDUODA šešių flatų namas 
po 6 kambarius. Elektra, garu ap- 

. 1 šildomas ir visi naujos mados pa-
atdaras nedelioms rankamai. Įnešus $6000 galima
- — — - - gauti.

i Kreipkitės:
Frankis Stanislovaiiis

4 __ ! 5827 Indiana Avė.

Blvd. 0661-0774
Ofisas 
nuo 9 vai. iš ryto iki 3 vai.; 
po pietų.

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai 
ant 44 ir Rockvvell St. Viskas 
mokėta. Gatvė ir šaligatviai 
montuoti. Parduosiu pigiai 

3564 S. Halsted St.
Užpakaly saliuno
Liek, Tel, Boulevard 3569

iš- 
cc-

1) 2 flatų naujas mūrinis namas, 
“sun parlors’, aržuolo trimas kiau
rai, mosaic’o floras vestibiule ir mau
dynėje, ugniavietes (fireplaces), fur- 
naee šiluma apačioje, pečiu viršuje, 
laundry loviai beizmente. 5 kamba
riai apačioje, 6 viršuje, arti 2 karų 
linijų, bažnyčios ir mokyklos. Reikia 
įmokėti 
500.00.

FARMA išsimaino ant namo, lo
to, biznio ar ant ko kito, su gyvu
liais, mašinerijoms, budinkais ir 
kitais dalykais. Farma yra gera, 
netoli miesto ir netoli Chicagos, 
taip pat netoli gelŽkelio.

L. Butkevvicz
2502 W. 69th St. Republic 5705

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

THE MOLER COLLEGE, 
105 So. Wells St., Chicago, III

apie

flatų 
garu

$4000.00. Kaina $13,-

po 7 kambarius muro 
šildomas, rendos neša

2) 3 
namas, 
apie $180.00 į mėnesį, šia nepapra
sta bargena galima nupirkti už $14,- 
65660.00 su mažu įmokejimu. Reikia 
greito veikimo.

3) 6 flatų su “sun parlors” ir no 
5 kambarius beveik naujas moderniš- 
kiausis namas. 4 šildomi garadžiai. 
Rendos neša $655.00 į mėnesį arba 
$7860.00 į' metus. Galima nupirkti su 
įmokėjimu $15,000.00. Kaina $43,- 
750.00.

Daug kitų pigumų po visą South 
Side. Kreipkitės laišku ar ypatiškai.

P. ZABELLO
4414 Califomia Avė.

Ofisas atdaras vakarais lyg 9 vai.

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
nupirksi 4 flatų po 4 kamba

rius, mūrinį namą. Aukštas bei- 
smentas, aukštas stogas. Parsi
duoda labai pigiai arba išsimai
no ant lotų ar ani kokį biznį.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel Boulevard 9641.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietį); 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

.......  ................ z

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis, cęmentiniu pama
tu, 2-5 kambarių flatai, gasas. van% 
toiletai, elektra. Dide-, 
lis bargenas I w V
2 augštų medinis, 2-4 kambarių fin
tai, gasas, elektra, dide- C A 1 
delis bargenas M*“* ■
2 augštų mūrinis namas, 2-4 kamba
rių flatai, su sun parloru, viskas mo
demiška, pinigais $3000, kitus po $45 
j mėnesį.

2 LOTAI už pusę kainos, tik!ai 
$950.00. Už tuos pinigus labai ma
žai kur galima nupirkti. Parduo
siu greitai.

2502 W. 69th St.
Tel. Republic 5705

PARDAVIMUI 4 kambarių 
namas su dviem lotais, arti ka
rų linijos; taipgi lotai. Atsi
šaukite tarpe 1—5 po pietų.

5124 Archer Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

BIZNIERIAI ATIDARYKIT AKIS

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

Auksinė proga padaryti pinigų; 2 
flatų bizniavas namas, randasi tarp 
didelių dirbtuvių kur dirba tūkstan
čiai žmonių, gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima pirkti su namu arba 
rendavoti Storą, Namas parsiduoda 
pigiai su mažu įmokėjimu arba išfi- 
maino ant lotų ar ant kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo autompbi- 
lius. Laisnius ir darbą užtikriname.

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PIRKITE NUO SAVININKO

PARDAVIMUI mūrinis kam
pinis namas, 7 rendos po 4 kam
barius ir 1 flatas 6 kamb. su 
garadžium, geros įplaukos. Del 
informacijų atsišaukite: 967 W.
19-th St. po 6 vai. vakare.

Modemiškas, naujas, kampinis an- 
artmentų namas, ant S. W. Sidėjc, 
2-4 ir 2-5 kambarių, garu šildomas, 
boileris, gražiai dekuoruotas, lot^s 
3816x125. bloko nuo mokyklos, 

gera transportacija.
JAMES KRAL, 

2444 W. 67th St.
Prospeet 1864

REIKIA JAUNO VYRO
Uždirbkite $35 iki $75 į savaitę ar 

daugiau. Tapkite draftsmanu. Pui
kios vietos suteikiamos. Išmoksit liuo- 
su laiku namie arba musų vakarinėje 
mokykloje. Pirmesnio patyrimo nerei
kia. Jei jus galite skaityti ir rašyti 
angliškai, atsakykite ant šio apskelbi
mo ir mes atsiųsimo jums dykai ban
dymui lekciją in drafting. Adresuoki
te Departamentas 2820, Chicago 
Technikai College, 118 East 26th St., 
Chicago, III.


