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No. 76

Prezidentas pašalino 
Daugherty

Ne Rusai Anglams, bet Daugiau žinių apie nelai 
Anglai Rusams esą kalti me Italijoj “Spešelu” Bischoffo kompa- “ i,al?

Lenkų valdžia protestuo 
ja dėl Klaipėdos

Zinovjevas pareiškia, kuriais 
pagrindiniais punktais rusai 
vadovausis derybose su An
glija.

Žemės griuvime žuvusių žmonių 
skaitoma apie šimtą. — Išli
kusieji nuo nelaimės vargsta 
didelį vargą., .

nija pasmerkta

Vėl didelė nelaimė anglių 
kasyklose

Daugherty pašalintas
Prezidentas Coolidge privertė 

generalj prokurorą rezig
nuoti.

Lenkų valdžia protestuoja 
dol Klaipėdos

prezidento 
paprašytas

VARŠUVA, kovo 28. — Ap
svarstęs gautą iš Genevos de- 
talingą raportą apie Tautų Są
jungos išsprendimą ginčo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos dėl Klai
pėdos, Lenkų kabinetas nutarė 
siųsti Tautų Sąjungai protestą.

rezignacijos, 
pareiš- 

buda- 
kad p.

WASHINGTON, D. C., kovo 
28. — Generalis prokuroras ga
lų gale pasitraukė, 
Coolidge grieštai 
rezignuoti.

Prašydamas jo
prezidentas savo laiške 
kia, kad jis tatai darąs 
mas giliai įsitikinęs, 
Daugherty jokiu budu nebega
lįs tinkamai savo pareigų eiti 
kaipo nešalingas visuomenėj 
tarnautojas, kuomet senatas jo 
paties dalykus tyrinėja ir kuo
met jis ųatsai turi savo bylą 
gint’.

Einant statutu, kol preziden
tas paskirs Daugherty’es vieton 
kitą, generalio prokuroro parei
gas eis tuo tarpu generalis gy
nėjas James M. Beak.
šaukia Burns’ą liudyti Daug- 

herty’is byloj.
VVASHINGTON, D. C., kovo 

28. — Justicijos departamento 
žvalgybos biuro viršininkui W. 
J. Burns’ui duota įsakymas, kad 
rytoj rytą jis stotų prieš sena
to komisiją Daugherty’ės bylai 
tyrinėti kaipo liudininkas. Jam 
įsakyta taipjau atsinešti visus 
dokumentus liečiančius Estaba- 
ną Cantu ir kitus meksikiečius, 
kurie buvo įmaišyti į šmugelį 
ginklų Meksikos sukilėliams. 
Tų dokumentų duoti senato ko
misijai generalis prokuroras 
buvo visai atsisakęs.

Vėl nelaimė kasyklose
Del ekspliozijos Yukone, W. Va., 

žuvo 26 darbininkai.

YUKON, W. Va., kovo 28. — 
Šįryt atsitiko baisi ekspliozija 
anglių kasyklose No. 2, priklau
sančiose Yukon-Pacahontas 
Coal kompanijai. Daug darbi
ninkų žuvo. Gelbėtojų būrys iki 
pavakariui išėmė iš griuvėsių 
tryliką užmuštų darbininkų kū
nų ; pasigendama dar trylikos, 
kurie turbut taipjau yra žuvę.

Meksikos maištininkai 
sumušti

Maištininkų vadas gen. Sanchez 
paimtas nelaisvėn su 
savo štabu.

visu

kovo

SALERNO, kovo 28. — Pra- 
Į gaištys, kurių padarė žemės 
griuvimas Amalfi apielinkėj, 
yra pasibaisėtinos. Kiek žmonių 
yra žuvę, kol-kas tikrų žinių nė
ra, bet spėjama, kad mažiausia 
jų bus žuvę apie šimtą.

Tūkstančiai žmonių pasilikę 
be pastogės. Daugelio nesuran
dama, bet ar Jie yra žuvę, ar 
išsigelbėjo kaip nors, bet negal 
sugrįžti; tuo tarpu nežinia.

Vakar visą dieną pylė smar
kus lietus, dėl to tukstantiems 
žmonių, pasilikusių be prieglau
dos ir be niekur nieko, teko dar 
labiau kentėti.

Visa Amalfi apielinkė virte 
vienais griuvėsiais. Visur matyt 

[suardyti žemės griuvimu na
mai, išvartyti medžiai, sunai
kintos sodybos.

Kai žemė pradėjo griūti išil
gai per maždaug tūkstantį met
rų plotą, trenksmas buvo toks, 
kaip kad laike vulkano Vezuvi
jaus išsiveržimų. Išilgai pajū
rio, tarp Amalfi ir Salerno, pui
kiausios terasos, vynuogynai, a- 
lyvų gegiai, kur tartum kabojo 
tarp dangaus ir jurų, sugriuvo į 
vandenį. Triobėsių laužai, kai 
kur beveik sveiki ' pajūrio gy
ventojų nameliai 
jūrėse kartu su 
šaknimis medžiais

Susisiekimas su Amalfi pasi
darė labai sunkus, kadangi lie
tus vis dar pila, kelias iš Sa
lerno visai nebeįmanomas va
žiuoti, o jūrės begalo nera
mios. Nukentėjusiems. pašalpą 
gabena žmonės pėsčiom, krep
šius ant pečių užsidėję.

Prefektūros’ gautomis žinio
mis, kaimas Vettica esąs visai 
išnaikintas; be to dar baisiai 
nukentėję kaimai: Malini, 
rore, Pravano ir Atrani.

Nedeldienio
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

MEKSIKOS MIESTAS, 
28. — Maištininkų kariuomenė, 
generolo Guadalupe Sanchezo 
vadovaujama, tapo vakar trijo
se įvairiose vietose Vera Cruz 
valstijoj sumušta. Kova tęsėsi 
per penkias valandas ir pasibai
gė tuo, kad maištininkai buvo 
nugalėti ir išblaškyti į visas 
puses. Gautais pranešimais 
maištininkų žuvo arba sužeistų 
rados daugiau kaip šeši šimtai 
žmonių, be to daugeli jų paim
ta nelaisvėn. Tarp suimtųjų yra 
ir patsai generolas Sanchezas, 
visas jo štabas ir daugelis šiaip 
oficierų. Vyriausias mušis įvy
ko kasyklų Cerro Azul apygar
doj, kuri daugiausiai yra nuo 
maištininkų puolimų nukentė
jus.

Jose Villanueva Garza, kurs 
vadovavo penkiems* šimtams 
maištininkų, buvo sumuštas 
ties Pedernales, kame jis nete
ko didžiumos savo kareivių.

Generolas Taribio Beltran, 
paskilbęs savo puolimais ir plė
šimais gyventojų Vera Cruz 
valstijoj, tapo federalės kariuo
menės sumuštas ties Xicaltepec, 
netoli nuo Pedernales.

MASKVA, kovo 28. — Sovie
tų Rusijos statomi Anglijai rei
kalavimai atlyginimų yra dviem 
milijardais aukso rublių dides
ni, negu' Anglijos reikalavimai 
iš Rusijos.

Taip pareiškė komunistų in
ternacionalo pirmininkas Zinov- 
įevas, kalbėdamas Leningrade 
ąpie busimą Rusų-Anglų konfe
renciją Londone.

Pasak Zinovjevo, Anglų rei
kalavimai skaidomi į tris gru
pes: pirma, valstybės skolos ir 
“pretenzijos” dėl paskolų iri 
nacionalizuotų nuosavybių viso 
vertės 2,450 milijonų aukso ru
blių ; antra, karo skolų — 6,- 
373 milijonai aukso rublių; tre
čia, visų tų skolų nuošimčių 
2,816 milijonų aukso rublių, kas 
bendrai paėmus sudaro 10,639 
milijonus aukso rublių.

Kiek Rusija reikalauja iš | 
Anglų. |

Rusija reikalauja atlyginimol 
dėl nuostolių padarytų admirolo] 
Kolčako įsimaišymu ir dėl už
grobto aukso. Į
“Jeigu mums nėra vilties gau

ti iš Anglijos tų 2,000 milijonui 
aukso rublių, — sako Zinovje-Į 
vas, — tai mes galime atvirai 
pasakyti, kad Anglija iš musų 
negaus nė karo skolų, nė nuo
šimčių. Anglijos kapitalistų 
nuosavybės, kurias mes nacio-1 
nalizavome, sudaro sunkiausi 
klausimą. Viso prieš mus yra 
115 reikalavimų, kurie siekia 
viso bendrai 600 milijonų aukso! 
rublių.

“Suprantamas dalykas, kad [ 
Anglijos eksportuotojai negali! 
priversti mus nusileisti ir iries 
nenusileisime. Revoliucija buvo 
kova buržuazijai nuveikti, jei
gu svetimi kapitalistai apsiriko 
savo išskaičiavimuose apie sau- Amalfi—puikiausia Italijos 
^•unią savo nuosavybių krašte, jurio vieta,
kur eina revoliucija, tai ju pa
čių kaltė * " Miestelis Amalfi, turįs apie

“Juokingas butų dalykas, kad dūkstančius gyventojų, 
darbininkų klasė, kuri tiek daug nao sena^ Y1 žinomas kaipo 
aukojo, dabar, kai ji pradeda at- |vlena gražiausiųjų Italijos pa
sigriebti ir savo krašto reikalus P,?r10 gražios ir vaiz-
tvarkyti, imtų ir grąžintų jiems 
visa tą, ką ji, vaduodamos savo 
revoliucinėmis teisėmis, pasiė
mė sau. L

“Toki tai yra pamatiniai pun
ktai, kuriais turės 
musų delegacija 
Anglijos valdžia.

Gali kilti angliakasiu
streikas

pluduriuoja 
išrautais su 
ir krūmais.

Fu-

pa-

dingos vilos, tartum kabote ka
bančios aukštose pajūrio šlaito 
kaukarose, visados sutraukia 
daugybę turistų ir dailininkų iš 
visų pasaulio kraštų. Jis yra 

vadovautis Iapie dvidešimt kilometrų nuo 
derybose su Salerno ir apie septyniasde

šimt du kilometru nuo Neapo
lio, Salerno jūrių įlankos ant- 
krantėj. Aukščiau miestelio 
stūkso Cerreto kalnas, kurio 
šlaito kaukarose gludi, kai kre
gždžių lizdai, namai ir vilos.

Aštuoni nubausti piniginėmis pabaudomis ir ka
lėjimu nuo 1 iki 5 metu. Tarp nubaustųjų šeši 
yra lietuviai.

G 9. —Apskrities teis- 
vakar pasibaigė spešelninkome

Bischoffo kompanijos byla.
Teisiamas buvo ne patsai to 

'indelių lizdo viršyla Raymon- 
das J. Bischoff — jis yra pabė
gęs ir kažin kur slapstosi — 
bet kiti jo sėbrai: jo brolis 
Charles Bischoff, jo švogeris 
Earl Geer ir jo agentai, dau
giausia lietuviai.
$4,500,000 žmonių pinigų žuvo.

Teismo tardymuose pasirodė, 
kad į tą Bischoffo švindelį apie 
keturi tūkstančiai žmonių suki
šo ir pražudė viso apie puspenk
to milijono dolerių. Savo biznį 
Bischoffas darė beveik išimti
nai tarp ateivių; daugiausiai 
agentų turėjo lietuvių, taigi 
daugiausiai lietuviai ir nukentė
jo, sukišę milijonus dolerių, ti
kėdamies, kaip agentų buvo 
įkalbami, didelių pelnų turėti 
“spešelais”.
Lietuvių kunigai taipjau kišo 

Bischoffui.

pa-

vedė
šu

rakteriui, bet aš tik noriu 
sakyt...”

čia teisėjas Rush, kurs 
bylos tardymą, tuojau jį' 
stabdė ir nebeleido kalbėti.

Pasmerktųjų advokatui pa
reiškus, kad jis norįs gauti nau
jo bylos nagrinėjimo, teisėjas jo 
reikalavimą kalusyti atidėjo į 
balandžio 5.
Pasmerktiems kaucijos padidin

ta.
Woods tu o.jau

Bis-

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

BANDITŲ SIAUTIMAS MIN
SKO GUBERNIJOJ.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

MINSKAS, kovo .27'. — [žydų 
Telegr. Agentūra]. — Borisovo 
apskrity atsirado didelės plėši
kų bandos. Jų būriai užpuola 
kaimus, plėšia ir muša gyvento
jus. Kai kuriose vietose bandi
tai suėmė žmonių ir laiko juos 
pas save kaipo įkaitą, grūmoda
mi sugaudyti juos, jeigu teis
mas pasmerks mirčiai dvide- 
šihit du banditu, kurie nesenai 
buvo sugauti ir atiduoti teis
man.

KANSAS City, Mo.,* kovo 28. 
— šiandie čia prasidėjo anglia
kasių derybos su kasyklų savi
ninkais dėl nustatyiho algų dar
bininkams, dirbantiems pietva
karių anglių plotuose. Kontrak
tas baigiasi balandžio 1 dieną. 
Samdytojai būtinai nori suma
žinti darbininkams algas, tvir
tindami, kad kitaip jie nebega
lėtų išsiversti ir turėtų kasyk
las uždaryti, bet angliakasių at
stovai nenusileidžia. Jeigu iki 
ateinančio aptradienio nepavyk 
ktų susitaikyti, streikas, kuris 
paliestų 40,000 angliakasių, bu
tų neišvengiamas.

DETEKTIVO PINKERTONO 
TURTAS —- DAUGIAU KAIP

1 «/2 MILIJONO DOL.

į Pasirodo, k^d žvalgavimas yra 
pelningas biznis. Miręs nesenai 
paskilbusis žvalgas (detekti- 
vas) William Allen Pinker- 
ton’as, kaip parodo jo turto są
rašas, paduotas vakar papėdi- 
nybių teismui Chicagoj, paliko 
turto $1,595,000. Didžiumą to 
turto Pinkerton’as užrašęs 
dviem savo dukterim.

PINIGŲ KURSAS

Chicago ir Apielinkė — šian
die atmainingas oras; veikiau
sia lis; maža atmainos tempera
tūroj ; stiprokas rytų vėjas.

Vakar, buvo 28 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $4.34
Danijos, 100 kronų ........... $15.80
Italijos, 100 lirų ..................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.50
Lietuvos, 100 litų .................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.65
Olandijos, 100 florinų ........... $36.90
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... !.

Bischoffo agentams tuo ge
riau sekėsi prikalbinti papras
tus, tamsius žmonelius kišti pa
skutinius savo pinigus į švinde- 
lio biznį, kad į jį dėjo pinigų ir 
kai kurie biznieriai, ir kunigai. 
Vienas kunigas, pavyzdžiui, 
Brighton Parko klebonas Anta
nas Briška buvo sukišęs 41 tūk
stantį dolerių. Toki asmenys 
agentų buvo nurodomi papras
tiems žmonėms kaipo pavyzdys 
ir kaipo užtikrinimas, kad “spe- 
šelai” yra ne šulerystė, bet ge
ras ir išsimokąs biznis.

Nuteistieji “Spešelninkai”.
Iš patrauktų dabar tieson 

Bischoffo kompanijos žmonių, 
šeši pasmerkta kalėjiman, o du 
nubausti po 500 dolerių pinigi
nės baudos. •

Charles Bischoff, Raymondo 
Bischpff brolis, pasmerktas nuo 
vienų iki penkių metų sunkaus 
kalėjimo ir pasimokėti 2000 do
lerių piniginės bausmės.

Earl Geer, jo švogeris, nuo 
vienų iki penkių metų sunkaus 
kalėjimo ir 2000 dolerių baudos.

Pranas Dalkus, Bischoffo 
agentas, nuo vienų iki penkių 
metų sunkaus kalėjimo.

Pranas šaputis, agentas, vie
nus metus kalėjimo ir 1000 do
lerių baudos.

Valteras Truskauskas, agen
tas, .vienus metus kalėjimo ir 
LOGO dolerių baudos.

Jonas Karbauskas, 
vienus metus kalėjimo 
dolerių baudos.

Mathew Venckus ir
Stankus, agentai, abudu po 500 
dol. baudos.
Bischoffas padaręs su žmonė

mis, kaip šėtonas su Kristų. 
Paskutinėse savo kalbose ju- 

ry’ei valstijos 
VVoods ir Hamilton 
Bischoffą su šėtonu, 
gabenęs Jėzų kalnan 
mas pasaulį žadėjęs 
jam visa, jei jis jam 
siąs.

Prokuroras 
pareikalavo, kad kaucijos 
choffui ir Geerui butų padidin
tos, kadangi juodu ne šios vals
tijos gyventojai. Pasmerktųjų 
advokatas šoko aštriai protes
tuoti, bet teisėjas vistiek Geero 
kauciją pakėlė nuo 2000 ant 
5000 dolerių. Bischoffas jau tu
ri užsistatęs 10,000 dol. kauci
jos, tat jam ta pati suma palik
ta, bet kadangi jo “bondsma- 
nas” patsai jį pavedė teismui 
žiūrėti, o Geer’as “bondsmano” 
neturėjo, tai abudu tapo nuga
benti kalėjiman.

Didžiausia minia žmonių va
kar atvyko Meldažio salėn pa- 
žiurėti vienų i« puikiausių ris- 
tynių šiame sezone. Keletas 
šimtų turėjo grįžti namo, nes 
nebeteko vietos Meldažio salėje.

Didžiajame susirėmime K. 
Požėla parodė didelę savo strė
nų spėką ir neapsakomą vikru
mą imdamas puikiai sudėtą ir 
tvirtą italą čampioną Palermo. 
K. Požėla parito italą pirmą syk 
j 23 minutes, o antrą syk į 17 
minučių, šiuosyk Požėla ritosi 
amerikonišku stilium “catch as 
catch can.” Vytauto benas po 
J. Keturakio vadovyste, sutik
damas Požėlą, sugrojo puikų J. 
Keturakio parašytą maršą Požė
los garbei. Muzika buvo užfun- 
dyta J. Milausko nuo 18-tos gat
vės.

Juozas Bancevičius turėjo 
sunkų priešą asmenyje Leavitt, 
bet jam pasisekė taip užlaužti 
Leavittui koją kad tas pasidavė 
ir ilgai negalėjo paeiti. Pagul
dymas įvyko į 55 minutes.

Publika labai gražiai priėmė 
ukrainu milžiną A. Harkaven- 
ko, kurs ritosi su. vokiečių ris- 
tiku Joe Wallace. Ištikro to mil
žino jėga pastebėtina. Lyg besi- 
bovydamas, jis padėjo vokietį 
pirmą ir antrą syk j keletą mi
nučių.

agentas, 
ir 1000

Charles

prokurorai 
palygino 
kurs nn- 

ir rodyda- 
atiduoti 

nusilenk-
Taip ir Bischoffas su sa

vo sėbrais gabenę kai kuriuos 
savo aukas į Texaso naftos lau
kus/ rodęs jiems ir pardavinėjęs 
jiems serus tų aliejaus I$ftų, 
kurie visai Bischoffui bepri
klausė ir su kuriais jis nieko 
bendra neturėjo.

Kai jury išnešė ir paskelbė 
savo sprendimą, kaltinamųjų 
advokatas Fell atsisukęs į jury 
sušuko: 7

“Aš neturiu jokios pagarbos 
$26.50^°® jury’ės išmanymu ar cha-

Streikuojantieji niby siu
vėjai kemšami kalėjiman

Teisėjas Sullivan penkis pa
smerkė kalėjiman, o 21 užsi
mokėti sunkias pabaudas.*

CHICAGOS moterų rūbų siu
vėjams sustreikavus, samdyto
jai tuojau kreipėsi teisman gau
ti indžionkšeną. Pagalba indžion 
kšenų samdytojams 
viau kovoti
nes dėl menkniekio 
areštuoti ir pašalinti iš 
lauko.

mat leng- 
su streikininkais, 

gali juos 
kovos

Pastaromis dienomis 
vėl nemaža pikietuotojų 
ta ir nubausta. Teisėjas Sulli
van (darbininkuose žinomas 
kaipo “injunction judge”, nes 
jis visados teikia samdytojams 
drausmes prieš darbininkus) 
vakar nubaudė tris vyrus ir dvi 
moteri kalėjimu nuo dešimt iki 
penkiolikos dienų kiekvieną, o 
dvidešimt vieną streikierį nubau 
dė piniginėmis pabaudomis, nuo 
100 iki 200 dolerių kiekvieną. 
Visi jie buvo kaltinami dėl nu
sižengimo teismo drausmei.

buvo 
suim-

Naujasai Poincare 
kabinetas

PARYŽIUS, kovo 28. — Po- 
incarė, užėmęs vėl ministerio 
pirmininko vietą, jau sudarė 
naują kabinetą, kurį rytoj rytą 
jis pristatys respublikos prezi
dentui Millerandui.

Naująjin kabinetan įeina:
Premjeras ir užsienio reika

lų ministeris Raymond Poinca
re.

Teisingumo ministeris. ir ka
bineto vice-pirmininkas Lefeb- 
vre Du Prey.

. Vidaus reikalų ministeris Jus- 
tin de Selves.

Finansų ministeris Francois- 
Marsal.

Karo ministeris Maginot.
Visuomenės darbų ministeris 

Le Trocųuer.
Prekybos ministeris Lou- 

cheur.
Sveikatos ir darbo ministeris 

Daniel Vincent.
Švietimo ministeris Henry de 

Jouvenal.
Kolonijų ministeris Jean Fab- 

ry.
Laivyno ministeris Bokanbw- 

ski.
Agrikultūros minesteris Ca- 

pus.
Karo sunaikintų sričių mi

nisteris Louis Marin.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasipsdami keletą doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pašto j e, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos j Naujienas, išpirkę money or
derį ant Vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas it kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

r<AUJiF»
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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O. Požehenė SU Rusų 
Operos Artistais

meilės dainos

operos dainos

smuikas,

muzika

čigoniški romansai,

šokiai, šokiai

Tai bus švelnaus artizmo, didelio smagumo, nepaprastas, malo
niausias vakaras!

Nedelioj, Balandžio 6tą, 1924
PILSEN SOKOL HALL

1814 South Ashland Avenue 
Pradžia 6:30 vai. vak.

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinjkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Afnerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prižengti visus do
kumentus.

Šviesą ir pajiegą suvedame } senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

PirmntinS Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Preo.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

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

KODĖL?
_ RYTAS —- )

2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

SVEIKATA

T

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

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, a

Didelis Teatras
Rengia Draugystė Lietuvos Dukterų su perstatymu 

“KAROLIO TETA”
Trijų veiksmų komediją labai puiki ir juokinga

Nedelioj, Kovo (Mareli) 30 d., 1924 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ

ant 32 ir Aubum Avė.
Pradžia 7 vai. vakare

Visus kviečiame be skirtumo ant to musų puikaus teatro, malonėkite nepamiršti, tie visi kurie remete 
musų drauystp, paremkite ir dabar, nes draugystė dėkinga bus visiems atsilankiusiems j musų vakarą, kurie 
musų neužmiršite, tai ir mes jumis neužmiršime ateityje.

Kviečia visus DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda Visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Rengia Artistė M. Dundulienė

Kovo-March 30 d., 1924

Šokiai prasidės 9 vai. vak
DRAMATIŠKAS RATELIS

Stato scenoje trijų veiksmų istorišką dramą

Samsonas Ir Delila

Durys atsidarys 6:30 vai. vakare.

Tikietai parsiduoda Naujienų ofise ir Naujiem! skyriuose, 
taipgi Universal State banke.

Lietuvos Našlaičių Naudai
Rengia ,t

North Sidės Lietuvių Draugijos
Balandžio-A pril 4 dieną

VVICKER PARK SVETAINĖJE
2046 West North Avenue, arti Milwaukee ir Robey gatvių.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50 centų
Programas bus įdomus, nes dalyvauja žymiausi artistai: Birutės choras su visomis žvaigždėmis; Jus

tas Kudirka, Lietuvos valstybės operos tenoras; ponia Nora Gugienė, pasižymėjus lyrišku balsu daininin
kė; p-lė Hellen Jenciek, pianistė; p-lė -Aldona Kūgis, klasiško sporto mokytoja; Jonas Čepaitis, pasižymėjęs 
dainininkas tenoras; Pirmyn choras; Karolis Požėla lietuvių championas su savo draugais; p. Žadeikis, Lie
tuvos konsulas; p. Valančius, Universal State Banko kasininkas ir advokatas T. Kučinskas.

Visi programe dalyvauja veltui.
Visas pelnas eis laetuvos našlaičiams.

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti.

Su Liet. Keistučio Khubo Dramos 
Skyr. Vaidyloms

CH. STRUMILA SVETAINĖJE,
158 E. 107th St. ir Indiana Avė.

RENGIMO KOMITETAS.
Durys atsidarys 5 vai. vak. Lošimas prasidės 6 v. vak. 
Įžanga ypatai: $1.00, 75c. ir 50.; ant šokių 25. ypatai.

t

Nepamirškite, kad teatras prasidės lygiai 6 vai. vaka
re, todėl, kurie norite matyti šį gražiausią teatrą lie
tuvių kalboje ir gerus aktorius lošiant, meldžiam nesi- 
vėluoti. Kviečia AKTORIAI.

z Nedelioj, Balandžio B d., 1924 m
HULL HOUSE SVETAINĖJE,

Polk ir Halsted gatvės
Lošimas prasidės ligiai 8 vai. vakare.

Šioji drama atvaizduoja kaip didis Lietuvos kunigaikštis Vytautas tapo įkalintas, ir kaip Vytauto žmo
nos tarnaitė Mirga j j išliuosavo, pati paaukaudama savo gyvastį už visos Lietuvos gerovę. Todėl atsilan
kykite ir pamatykite tą puikią dramą, o pilnai busite užganėdinti. Dramatiško Ratelio Valdyba.

Nedėlioję, Kovo 30tą d., 1924
MILDOS SVET., 3248 S, HALSTED ST.

Parodys Ciceriečiams garsią dviejų aktų Operetę

STATO LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES PAS. KL.
Nedelioj, Kovo-March 30 dieną, 1924
Lietuvių Liuosybės Svet. M

14 ir 49 Ct., Cicero, III.

Durys atsidarys 7 vai. vak.
Programas prasidės 8 vai. vak.

Tikietas $1.00. Orkestrą P. Sarpaliaus.

‘BALLOON DANGE”
Pusė pelno nuo šio parengimo yra skiriama Lietuvos pažangiajai moksleivijai. 

Grieš visų mylima Chicagos Orkestrą.
Įžanga 50c. Pradžia 7:30 vai. vak.

Come, and get your money worth!l!
■ Kviečia KOMITETAS.

1.
2.
3.
4.

VAKARO PROGRAMAS:
Baliuniniai šokiai 5. “Uždraustas Vaisius”
Vagių šokis 6. Mielaširdystės dėžutė”
“Leap Year” šokis 7. Skrajojanti baliunai su pinigais
Įvairus i^Jaimėjimai 8. Įvairus prizai

7T
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Nežiūrint kiek turite sučėdiję dolerių, vienut ar šimtus —

bei

Banko Turtas Apie $3,000,000.00

Padėkite j Universal State Banką
Čion Tamstos pinigai visados bus saugus ir jie vis augs.
Tūkstančiai lietuvių, draugystės, organizacijos ir biznieriai 

Amerikos Valdžia laiko pinigus šiame Banke.
Prisidėk ir Tamsta. Gauk tuoj Banko knygelę.
Chicago Clearing House ir Valdžia Illinois Valstijos kontroliuo

ja ir remia šį Didžiausį ir Stipriausi Lietuvių Banką.
Čia galite gauti apsaugos skrynutes, bondsus ir mortgečius.

* fiSiiHiįmiill • ’t iiiii
K.

lig1 y5:

į II 9 9

d. A VU

Kad Narna įgyti-Rei
kia Pinigus Taupyti

Jei norite, kadi Tamstos pinigai greitai ir ge
rai nueitų Lietuvon, siuskite per ši Banką, 
Doleriais ir Litais.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Miesto Tokus
Galite apmokėti šiame Banke nuo 1 

iki 30 balandžio 1924.

Saugus
Investmentai

Tai yra geriausias būdas priversti jūsų pinigus uždirbti jums, 
investuoti į pirmus gerus morgičius. štai keletas pasirinkimui.

$4,000.00—$250.00 užsibaigia liepos 18, 1925. $250.00 užsibai
gia liepos 18, 1926 ir $,509.00 užsibaigia liepos 18, 
1928, 6 nuošimčiai. Apsaugoti 2 augštų, attic ir 
skiepas, medinis namas prie Logan bulvaro, su žeme 
48x165. Vertė $9,500.09. Musų No. 13563.

$3,300.00—$500.00 užsibaigia vasario 14, 1926 ir $2,800.00 užsi
baigia vasario 14, 1928, 6 nuošimčiai. Apsaugoti 2 
augštų, skiepas, medinis namas prie Luna Avė., su 
žeme 30x124, viso vcitės $5650.00. Musų No. 12849.

$3,300.00—Užsibaigia kovo 14, 1928, 6 nuošimčiai. Apsaugotas 
1 augšto ir skiepas mūrinis bungalow prie North 
Neva Avė., su žeme 39x199. Viso vertės $5,500. 
Musų No. 13158.

$3,500.00—Užsibaigia liepos 3, 1928, *6 nuošimčiai. Apsaugo
tas 1 augšto, attic, skiepas, mūrinis bungalow, prie 
So. Spaulding Avė., su žeme 30x125. Visos veitės 
$9,000.00. Musų No. 13517.

Bankas atdaras utaminke ir seredoje iki 8 vai. vakare. 
Visas kitas dienas iki 4 vai. vakare.

Tankiausiai į 24 valandas JJ 
Girdėjimas Atgaunamas

Pastebėtinos pasekmės gautos j vie
ną dieną vartojant Virex pirmiau 
žinomą kaipo Rattle Snake Oil.

Nuo apkurtimo ir galvos ūžimo 
daugiau nebereikia rūpintis nuo 
laiko išradimo gyduolių gerai ži
nomo gydytojo. Dabar yra galima 
laibiausiai svarbiuose atsitiikiinuo.se 
apkurtimo, kad galima butų išgy
dyti į vieną dieną vartojant gy
duoles pirmiau žinomas kaipo Rat
ile Snake Oil. Tos gyduolės pagelb- Į 
sti tokiuose atsitikimuose visoj ša
lyj.

Mr. 1). Dey, Nebraskos gyvento
jas, 67 metų senumo, sako, “Aš var
tojau tas gyduoles tik porą savai
čių ir mano girdėjimas atgautas 
pilnai, palengvinimas buvo beveik 
tuojautinis ir dabar galvos ūži- : 
inas pranyko. Mano kataras, kurį 
turėjau keletą metų, jau pranyksta’’ j

Mr. Ben Jackson, kuris gyvena i 
Indiana valstijoj, sako, “Pirm, kol 
dar nevartojau Virex, aš negirdė
jau nieko. Po dešimties dienų aš 
galėjau girdėti laikrodėlio takšėji
mą.”

Angeline Johnson, Mississipjfi gy
ventoja. buvo kurčia kaip akmuo 
per aštūonioliką metų. Ji sako, 
“Virex prašalino mano galvos už
ima, ir *aš galiu girdėti traukinio 
švilpimą 3’4 mylių atstume.”

Roy Fisher, Iowa vyras sako, 
“Aš negalėjau girdeli laikrodėlio 
takšėjimo per vienuoliką metų —- 
dabar aš galiu pasidėti laikrodėlį 
ant stalo ir galiu aiškiai girdėti.” 

Mr. W. A. Lunipkin, iš Aklaho- 
mos, sako, “Po išbuvimu kurčiu per 
38 metus aš vartojau jūsų gyduoles 
lik keletą dienų ir dabar girdžiu 
labai gerai.”

Mr. Anthony Champman, iš Mi
chigan sako, “Labai didelis galvos 
užimąs sustojo visai ir mano gir
dėjimas praktiškai jau yra norma-

Kurčias Vaikas Dabar Girdi.
Mrs. Ola Valentine, iš Arkansas, 

sako. “Mano mažas kūdikis dabar 
5 metų amžiaus, buvo apkurtęs apie 
nuo 4 mėnesių amžiaus. Dabar jis 
girdi labai gerai ir makinasi kal
bėli ”

Mr. Mather Peileys sako. “Mano 
jaunasis sūnus buvo kurčias eilę 
metų, vartojau Virex tiktai tris die
nas ir iis girdi taip gerai kaip ir 
pirmiau.”

Tokie užganėdinanti raportai at- 
~:na iš visu daliu šalies ir Kana
dos. G’-duolės, kurios yra žinomos 
kaipo Virex. yra lengvai vartoja
mos namie ir jos veikia kain ma
uriškos savo spartumu dėl žmonių

Mes esame pilnai isitikinę. kad 
Virex pilnai atgaus jusu apkurti
na tuojau ir kad nerstačius šią 
naikia gyduolę milijonams ken
čiančių, mes atsiusime didelį, $2 
vertės gyduolių už dėl 10 die
ni’ dykai isbaiulymui. Jei pasek
mės nebus uzgunMniančios, gy
duolės nekainuos nieko. 1

Nesiųskite pinigų — tik jūsų 
vardą ir adreso pas Oale Laborato
ries, 1304 Gatevvay Slation. Kan- 
sas City. Mo„ ir gyduolės bus at
siųstos tuojau. Vartokite jas pa
prastu .nurodymu. Jei į pabaigą 10 
dienų jusu girdėjimas neatsigaus, 
ir jūsų galvos užlipąs nenustos, at
siųskite atgal ir jūsų pinigai bus 
sugrąžinti atgal be jokio klausimo. 
Tas pasiūlymas yra pilnai garan
tuotas. todėl rašykit šiandie ir iš
bandyk it tas gyduoles.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ,

kolegiją

Prancūziškas Daktaras

Pennsyl- 
ligon-

patar- 
visokio-

Phone Boulevard 7589

The Stock Yards
Savings Bank

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

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

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

dalei'skit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

Dr. VViIliam Blanchard
1545 W. 47th St., .

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-or<linary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto )

JUSU TAKSAI
Gali būti užmokėti musų banko- 
je. Kam važinėtis j miestą ir 
sugaišti labai daug jūsų bran
gaus laiko ir gal būt dar stovėti 
eilėje per ilgą laiką, kuomet jus 
galite užsimokėti savo taksus 
musų bankoje.
Musų didžiausiu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padarė ši 
banką didžiausiu šioje apielin- 
kėje, kaip pinigais taip ir skait- 
liumi depozitorių.

Peoples “as* Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

CHICAGO

Gerai 
tuvių 
rumu

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

P-lė Kudulaitę
IŠ

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE*
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos 
ilgai praktika
vusi "------- ’
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkev*idi 

BANIS
AKU6ERKA

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote- 

^rims prie gimdy- 
JRfflo kiekvienam* 

^atsitikime. Teikis 
ypatišką prižiur*- 
jimą. Duodu pa
barimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

M^DR. HERZMAIt^>
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

I

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarai*-

f Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja .16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

tl.OI NT ifCRVtCE WITH

HAMBURGAMEPICANLINE

NEW YORK—HAVRE
PARIS ................................... Apr. 2
CHICAGO ............................ Apr. 16
ROCHAMBEAU .............. April 19
LA SAVOIE ................  May 3

NBW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEATTX

Rašykite dėl iingeidžloe aprašomo* 
kM/rutėa jus* vietiniui agentui arba J. 
dld|Ji ofia* 19 State Street Naw Verk.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

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

CLEARING HOUSE BANKAS

Comp*įnte

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS > 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais <le luxe
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
"Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasašie- 
rius ir populiariškl laivai "Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, "Thuringia” ir 
“We3tphaJia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Kandolph St.. Chicago. III.
Arba bile autorizuoto agento.

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio li^ų 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.

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337

Valandos:
2 vai.

So. Morgan St.

9—12 iš ryto, nuo 
po piet iki 9 vak.

Frnnklln’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
epnlv reguliatorius.. Vienas doleris at
neš” mėnesius gyaymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Telephone Boulevard 9550
' DR. HARRY TETER 

Dentistas
Suteikiamas gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., Chicago,

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Bl*e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefoną* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos) i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakar*

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III. j

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17D7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
j

teiravk 
NTHAL

Optomatriat
TaL Boalav&rd *487 
484* S. Aahlanl Ava 
Kampu 47-toa gat.

Lroa lubaba

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką Urą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street.

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

IIHO*HHHHHHHHHHBIHHHHHB

CUNARD:
LIETUVON PER 10 DIENŲ ■ 

Vienatinis vandenin kelias Lietuvon H 
per Sonthampton* ant Milžiną laivą ■ 

AdurrANiA, mAuretania ■
BERENGARIA ,

Apleidžia New Yorką Seredoms , 
Greitas persėdimas Southamptone. 
Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie- H 
šiai j Hamburgą ant naujų laivų |g 
burnerių. 3čia klesa (j Piliau 5100 50, i , 
j Hamburgą *108.50). Karės taksų M 
*5.00 1

KELEIVIAI IS LIETUVOS i
sėda laivan Piliavoj važiuojant t M 
Southaniptoną ir ten persėda ant Mil- ą| 
žinų laivų. PlaUkia kas savaitė. {

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reiknlin- ■ 

gų dokumentų atvažiuojantiems ke- H 
leiviama galite gauti nuo bile agento. g| 
Reikalaukit. Jų yra ir Jūsų mieste į į 
arba apielinkčj.
CUNARD LINE 

140 N Dearborn St., 
Chicago, Illinois

Bankas visiems žmonėms

Z

Voel ate JJank
jL1 V MHAAUKTf AND NOFTH AVENUFS ▼

Iškilmingas Atidarymas 
The Brookline Tire Co. 

šiuomi skelbia atydarymą antros 
krautuvės

Subatoj, Kovo 29 dieną
DYKAI pumpa arba jack, vertes $3.00, 

su kiekvienu nauju pirkiniu tajero 
ar tubo.

Mes parduodame OLSELIO KAINOMIS 
Vartoti tajerai visokių mierų, 

$2.00 ir augščiau.
Orderiai gauti laiškais išpildomi 

tą pačią dieną.
1603 South Halsted St.

muzikališką instrumentą naujausios išdirbystia: armoniką, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafoną ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, I1L z

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

DR. A. J. BERTAŠIUS
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
, Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos; 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Dr, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan St., Chicago.
» Telephone

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Telephone Yardi 5082 

dr. m. suirai 
8107 So. Morgan SL.

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nediliomi* ofisai yra 

uždarytas

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

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

nuo 5:30 iki 7:81 vakare.

Telephone Yard* 1582

DR. J. KULIS 1
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurges 

26 □. Wa*hington St.
Valandos: nno 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Ava. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 \ ___________t, _______

Canal 0257
Naktinis 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.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect MII

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Are.

Tel. Boulevard 7826
Vai, 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12

Namai 6641 S. Albany Ava.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

c
Phone Boulevard 3033

Valandos nuo 6 iki 9 v. 
__ 3601 So. Halsted St.

Dr. S; MONKIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
___ 3327 So. Halsted SL______ 

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

■/
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NAUJIENOS
PaNishad

Editor P. Grigaitis

1789 South Halstad Stebėt 
Chioago, UI.

Teiephone Roosevalt 8500

Subecription Katėsi 
18.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicagv 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

klerikalai ima visą valdžią 
į savo rankas — tuomet bus 
bent kiekvienam žmogui ai
šku, kad jie ir atsako už vi
sus valdžios darbus.

bininkų Partija’’ yra fakti- 
nai likviduojama.

šeštadienis, Kovo 29, 1924

Entered as Second Class Mat*e- 
March 17th, 1914, at the Post Offic< 
of Chicago, III., undar tha art o< 
March Znd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i lakina?, 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Fe 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicag 
III. — Telefonas: Roosevelt 8ton

Užsimokėjimo kainai 
Chlcagoje — paštui

’ Metams ....... .......... .______ $8.06
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams______  m 2.00
Dviem mėnesiam______ ___—1.50
Vienrfm mėnesiui .......     .75

Chlcagoje per nešiotojus!
Viena kopija
Savaitei___
Mėnesiui —.

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams ....—_________   $7.00
Pusei metų ....8.50
Trims mėnesiam*.......................... 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
< A t-pi tA >

[etams _________________ _____ — $8.00
Pusei metų __ _______________ :__ 4.QO
Trims mėnesiams . . . . . . . . . . . .  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

▼ / X

Komunistai jau • atvirai 
pasisakė už La Follette’o 

| kandidatūrą į prezidentus. 
Pereitą nedėldienį komuni
stinė Federuotoji Farmerių 
-Darbo Partija laikė savo 
konferenciją New Yorke, 
ir “Laisvė” apie ją praneša: 
“Joseph Manley, centro sek
retorius Federuotos Farme
rių-Darbo Partijos, išsireiš
kė, jog partija galėtų staty
ti kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus atei- 
nantiem rinkimam senato
rių La Follette’ą, pažangų 
republikoną.”

Kodėl komunistai meta į 
šalį savo Darbininkų Parti
ją, apie kurią jie dar taip 
nesenai rašė, kad ji turinti 
27,000 narių? Todėl, kad ji 
taip pat subankrutijo, kaip 
senoji Komunistų Partija, 
kuri tapo likviduota pernai. 
Dabar jie mėgina išgelbėti 
savo kromelį po “Federuo- 
tosios Farmerių-Darbo Par
tijos” firma, kadangi per ją 
jie tikisi prisiplakti prie 
farmerių. Dėlto jie ir už La 
Follette’ą stoja, kad jisai 
tarpe farmerių turi gerą 
vardą . Tai yra mekleriai, o 
ne kovotojai!

Komunizmas, kurį bolševikai 
mėgino įvykinti smurto ir prie
spaudos keliu, pasirodė prakti
koje, kaipo aršesnė tvarka, ne
gu kapitalizmas.

priklauso chicagiečiams, dėlto, 
kad jis Č»a gyveno, čia jo kūnas 
ilsis ir čia yra jo asmeniniai 
draugai ir tas draugų būrelis, 
kuris rūpinosi jo likimu kol jis

gyvas buvę. Tai ir dabar ge
riausia jiems butų pakelti klau
simą apie pastatymą paminklo 
“Dėdei” Šernui.

—P. Petraitienė.

KORESPONDENCIJOS

Rockford, III.
St. čirvinsko laidotuves.

Laiškas iš Maskvos

ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS 
DEL MUSįl LIETUVIŲ KOSTUMEFIIŲ

Jau dabar ir “Draugas” 
rašo apie tai, kad Lietuvos 
klerikalai nori nuversti Gal
vanausko kabinetą^ suardy
ti koaliciją su liaudininkais 
ir sudaryti naują valdžią 
vien iš “krikščionių.” “Nau
jienose” buvo apie tai rašy-. 
ta jau kokios dvi savaitės ant atskiro tikieto. 
atgal.

Musų bendradarbis, kuris 
pranešė (iš Lietuvos) apie 
tuos klerikalų tikslus, nuro
dė taip pat, kad valdžios 
krizis įvyksiąs tuomet, kai 
bus užbaigtas Klaipėdos gin
čas. “Draugas” dabar sako
si apie tą viską patyręs iš 
“kablegramos”, kurią neži
nia nei kas, nei kada siuntė 
(nes ji neturi nei datos, nei 
parašo).

Iš menamos “kablegra
mos” Chicagos klerikalų or
ganas sakosi patyręs ir apie 
pažangiečių “sukilimą ir 
diktatūrą” — apie ką jau ra
šė kaikurie Amerikos laik
raščiai ir “Klaipėdos ži
nios”. Šios sako, kad žinios 
apie tą neva “pučą” esan
čios paremtos isteriką ir 
kad joms nereikią duoti 
svarbos.

Mes nemanome, kad Lie
tuvai grasina pavojus iš ko
kių nors “pučistų” pusės. 
Gandai apie “sukilimus” 
veikiausia yra tyčia skleid
žiami tų elementų, kurie 
nori pateisinti despotiškus 
valdžios žygius — neteisė
tus areštus,-kratas, laikraš
čių uždarinėjimus ir t. t. Tų 
gandų skleidimu gal būt 
norima taip pat prirengti 
visuomenę prie Galvanau
sko kabineto nuvertimo, ku
rį klerikalai jau senai pla
nuoja.

Tai yra ne naujiena. Ko- ------— ,
munistų vadai jau senai taip . V1^as . skaityto-
kalba “Bet nirma iio dar jaS’ Clka^ietis’ tlk ^avo nuo Kaina, r et pirma Jie ctar savo giminaitės, gyvenančios 
mulkindavo savo sekėjus, Maskkvoje, laišką, kurio žymią 
aiškindami, kad jie tik “iš dalį mes čionai perspausdiname, 
bėdos” gal sutiksią priimti yra rašytas 1924 m. ko- 
La Follette’o kandidatūrą y°™6n: ® d? atsakymas 
— jeigu to reikalausiančios L silI metų skaitytojas,, kuris 

I “niiUiniškos darbininkų ir mUmS prisiuntė tų laiškų, iš 

biednųjų farmerių minios.” Maskvos, sako, kad jisai para- 
Jie sakė, be to, kad, priim- peš savo giminaitei tuoj po Le- 
darni La Follette’ą, jie ne- ',hl° norėdamas patirti, 
paliausią kovoti su juo, kol Lodg jai( kad Amerikos spaudo- 
nebusiąs išmuštas “dugnas je yra daug žinių apie tai, kad 
iš po jo kojų. Dabar apie Rusijoje siaučia pramonės kri- 
“kovojimą” SU La Follette’u lzis’ žmonės nerimsta ir kyla 
komunistai j’au nebekalba, o l'lau»ęs> ir užklausė jos, ar tai 

...... , yra tiesa. Be to, jisai pastate
stato jam tiktai vieną sąly- jai eilę kit„ klausimlJ. Ir štai 
gą, kad jisai pasitrauktų iš ką jo giminaitė atsako į tai: 
republikonų partijos ir “ru- <<w. , x n ..1 ,, , . J . Visa, ką rašo apie Rusiją

’ ’ o 4- o Iri -m zx*--ilrir\4-/x I

- Jūsų laikraščiuose, tikra tiesa.
------------- * Aš dar norėčiau kai ką pridėti, 

Bet La Follette’as ^ ^1 cenzūros sąlygų negaliu 
joks revoliucionierius. Ji-
sai, tiesa, yra pažangus '-Klausiate, kokie pinigai pas 

L ’ ... .. . . . mus vaikščioja; atsakau, kad
žmogus ir, jeigu Jisai priSl- pas mus ran^asį jr auksinių ir 

Įdėtų prie darbininkų ir far- sidabrinių caro pinigų, bet jų 
merių judėjimo, nutrauk- yra tiktai juodoje .biržoje—pas 
damas ryšius su kapitalisti- spekuliantus ir žydus, červin- 
neims partijomis, tai ūsai , ’1 J f v monetomis, 
gal pasidarytų dar pažan
gesnis. Vienok jo pažangu- .Darbininkai valdžios fabri- 
me nei a nieko tOKio, uz palyginus su pirmesniais lai- 
jį galėtų girti komunistai, kais, labai mažai ir gyventi 
Apie kapitalizmo nuverti- jiems nelengva. Darbininkai, 
mą, apie proletariato dikta- kurie dirba savystoviai arba 
turą, apie sovietus — jam

* * i * i • i , i • |

_ v . . , . daugiau, o kai kurie net labai
ne neužsimink. _ gerai uždirba. Taip pat ir rub- 

------------ siuviai— privatinėse įstaigose 
Kodėl gi komunistai sto- uždirba daugiau, negu sovieti- 

ja UŽ jį?---------------------------- nėse: dar geriau uždirba tie,
T.. LvLr,, ™ kurie turi savo siuvyklas.ir jeigu jie stoja uz pa- . , . . , v. .v J ° T / i Apie tai, kad čia susiorgam-

zangų republikoną La b oi- zavo Rusų-Amerikonų rūbų 
lette’ą, tai kodėl jie keikia siuvimo korporacija, man ne- 
Socialistų Partiją, kurios teko girdėt.
priešakyje stovi revoliucio- “Nedėldieniais kolkas šven- 
nieris Debsas? fįl ”edvi^a' Bažnyčios stačia-

T_ , . .. ... . .. tikiu tikėjimo žmones lanko la-
Kodel jie niekina Anglį-U(>paij algas kunigai gauna 

jos Darbo Partiją, kurios | iš bažnyčios įplaukų, 
vadai yra netik pažangus 
žmonės, bet ir socialistai?

Ar nėra grynas humbu- 
gas komunistų pasigyrimai | n‘- 
savo “revoliucingumu” ?

Kovo 23 d. 2 vai. po pietų 
tapo palaidotas Stasys čirvins- 
kas Rockford’o kapinėse. Jis 
kovos 17 d. tapo užmuštas arti 
Beloit’o- važiuojant su patrol- 
manu Mc, Curley.

Į velionio laidotuves tiek daug 
susirinko žmonių, kad net nei 
vienas nusistebėjo ir neatmena, 
kada tiek daug bebuvo susirin
kę; net 125 automobiliai lydėjo 
į kapines.

Kun. F. Mikalauskas patėmi- 
jęs ląikraščiuose nelaimingą 
mirtį, atvažiavo į Rockfordą, 
rodos, iš Chicagos ir pasakė 
labai griaudingą prakalbą, kuri 
ne vienam ten stovinčiam iš
spaudė ašaras.

Kun. F. Mikalauskas visai 
darbininkiškai ir be jokių cere
monijų pasakė puikią prakalbą, 
kuri visiems labai patiko. Kun. 
F. AI i 1<as. porieš kelis me- 
tus buvo kunigu Kockfordo Ne- 

prigulmingoje Bažnyčioje.! (
Taipgi vai’de velionio tėvų, 

seserų, brolio ir genčių taria
me visiems širdingai ačiū už 
tokį skaitlingą atsilankymą lai
dotuvėse ir apvainikavimą su 
daugybe kvietkų ir vainikų ne
laimingojo kūną. Apart to, ta
riame didelį, didelį ačiū visiems 
beloitiečiams, kurie su didžiau
siu paisišventimu dalyvavo lai
dotuvėse ir atvežė keletą gyvų 
gėlių vainikų.

Kovo 29 d. 9 vai. ryto Beloit’e 
prasideda tyrinėjimas patrol- 
mano Mc. Curley kaslink ne
laimingos velionio mirties ir 
reikalaujama, kad visi liudinin
kai dalyvautų.—P. J. Kutra.

Ar ne laikas pasirūpinti 
L Šerno paminklu?

Pažangioji visuomenė 
vargiai gailėsis dabartinio 
Lietuvos ministerių kabine
to, kuomet klerikalai duos 
jam “saktį”. Liaudininku 
žmogus jame pasidarė kle
rikalų klapčiukas. Galva
nauskas jau senai toks bu
vo. Geriau tad tegu vieni

Komunistinė Federuotoji 
Farmerių - Darbo Partija 
viešai pareiškė savo pritari
mą La Follette’o kandidatū
rai. O ką sako kita komu
nistų organizacija, būtent, 
Darbininkų Partija? Ji 
ketina savo firmos visai nė 
nekišti į ateinačią rinkimų 
kampaniją, bet balsuoti už 
tuos kandidatus, kuriems 
pritars “federuotoji” parti
ja. Apie tai praneša “Lais
vėje” Vabalas-Šerenga se
kančiai: “Neužmirškite pa- 
remtLFederuotąją Farme
rių Lferbo Partiją, nes rin
kimų kampanijoj šiemet 
mes dalyvausim per ją.” 
Tuo budu vadinamoji “Dar-

“Stambieji ir didieji namai 
priklauso valstybei, o tie, kur 
blogi ir nieko neneša, kaip tik 

I nuostolius, priklauso privati- 
.niems asmenims. Naujų namų 
visai nestato. Gyvena čia vie
ni taip, kaip jiems patinka, po 
senovei, o kiti gyvena ten ir 
taip, kaip jiems įsako.

“Bedarbių labai daug ir dar 
vis darosi daugiau. Daug fab
rikų dirba, bet nedirba taip, 
kaip kitąsyk, ir daug fabrikų 
dar stovi. Gana žymus skai
čius buvusiųjų farikantų ėmė 
vėl atidarinėt fabrikus, bet dir
ba dar labai mažai.

“Tarnaičių pas privatinius 
žmones yra daug, bet tarnų — 
nežinau. Restoranuose ir kafė 
yra, kaip ir pirma, tarnai ir 
šveicoriai, ir ‘ant arbotos, ima 
taip pat, kaip ir kitąsyk...”

Iš šitų laiško rašytojos pa
aiškinimų matyt, jogei gyveni
mas dabartinėje Rusijoje ski
riasi nuo kitų šalių gyvenimo 
tiktai tuo, kad joje yra dau
giaus biurokratiškų suvaržymų, 
daugiaus nelygybės ir daugiaus 
skurdo ir vargo, negu kitur.

MR. SURYS, VEDĖJAIS KOMERCINIO DEPAR
TAMENTO šio banko turi daug draugų tarpe musų 
lietuvių kostumerių, nes jis niekuomet neapvylė jų 
ir visuomet noriai jiems patarnauja visokiuose daly
kuose, taip kad jie jaustųsi čionai kaip namie.
Jis turi užėmęs atsakomingą vietą, bet ’jis niekuo
met neatsisako pasidaryti sau dar ir daiteiait naujų 
(įrangų. Ateikite ir susipažinkite su Mr. Šokiu; 
pasikalbėkite apie bankiniu'^ reikalus jūsų prigimto
je kalboje. Lai jis pagelbsti jums. S'andarbinin- 
kauja su Mr. .Šukiu, Čaikauskas, Bagdžiunas -ir 
Šimkus, f I .

i 
s

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

AfjiTseptlš^ds Hostfs

KAINA 50c

J\ldlislyte pas dptfelęoribs.

5EVERA 5

Yf,

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Varioįdnjas qlio rpežb, ištcrinjdi 
ir ŲioŲy odiųės Ityos.

MRS. YOUNG 
. ENTUZIASTIŠKA

Negali užtektinai išgirti Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetab- 
le Compound Sergančios 
moterys skaitykit šį laišką.

CENTRAL MANUFAGTURING OISTRICT BANK
1112 West 35th St

Reservv virš devynių milijonų dolerių 
A State Bank A Clearing House Bank

Charleston, S. C. —- “Aš visai bu
vau nusilpusi ir negalėjau dirbti sa

vo namų darbo. 
Aš tik valkiojausi 
aplinkui, bet netu- 
rejau jokios ener
gijos ką nors veik:- 
ti ir negalėjau at- 
sikelti, 'kuomet at
sisėsdavau. A š 
skaičiau apskelbi
mus apie Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound 
jūsų knygutėj ir 

dasižinojau apie jas. Aš gavau pa- 
gelbą nuo pat pirmutinio butelio. Ir 
aš vartojau jas tūlų tarpą, dabai' aš 
jaučiuosi gerai ir dirbu visą namų 
darbą, net skalbiu ir prosinu ir nie
kuomet nesijaučiau taip gerai savo 
gyvenime. Aš pasakysiu visiems sa
vo draugams, kad permaina mano 
sveikatoje priguli vien tik Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. Aš 
negaliu jas užtektinai išgirti”. — 
Mrs. Annie Young, 16 Amherst St., 
Charleston, S- C.

Toks laiškas tai yra didelis daly
kas. «Ji pasveiko ir yra užganėdin
ta. Dabar visoje šalyje moterys pir
kėjos Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound praneša, kad 98 iš 100, ga
vo palengvinimą nuo vartojimo jų.

Todėl, k£d Vegetable Compound 
pagelbėjo kitoms moterims, yra gera 
priežastis, kodėl jos negali pagelbėti 
jums. Pardavimui visose aptiekose.

Skaitytojų Baisai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako\

CULBRANSEN 
vJThe Ttegistering Piano

Jau baigiasi antri metai, kaip 
musų gerbiamas rašytojas “Dė
dė” L. šernas (Juozas Adomai
tis) ilsisi šaltoje žemelėje. Bet 
jojo darbai, ję raštai pasiliko 
su mumis ir mes jtiįmintimis, 
jo muksiu naudojariw ir nau
dosimės dar per daugelį metų.

Mes matome, kad musų tėvy
nėj Lietuvoj net gyviems pa
minklus stato—mųsu tautos vei
kėjams bei rašytojams. O mes 
amerikiečiai, čionai tik jį vieną 
iš senesniųjų rašytojų teturė
jom, kuris užsipelnė nuo mus 
visų dideles ir nemirštančios 
pagarbos. Ar galime tad mes 
jį užmiršti?- Ne, mes negalime 
to padaryti. Bet, kaip jau mi
nėjau, jau antri metai baigiasi 
kaip jis atsiskyrė nuo musų ir 
aš per tą laiką tėmijau laikraš
čius ir niekur neteko pastebėt, 
kad butų buvęs pakeltas klau
simas apie pastatymą pamink
lo. Gal ko laukiama, bet man 
rodos, kad laukti nėra ko, nes 
kuo ilgiau bus laukiama, tuo 
žmonės pradės jį labiau užmirš
ti ir tuo sunkiau paskui bus 
surinkti tam reikalui pinigus.

Nors jis dirbo dėl visų lietu
vių, bet paminklo darbo pradžia

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N. Halsted St.
Hay markei 1018. Haymirket 4221

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 58®
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicara 
Tel. Yards 4681

PIANAI GERIAUSIŲ IŠDIRBYSCiy
Gulbransen, Schultz, Kimbal, C. Bay, Electric, 
Baby Grand, Brunswick, Columbia Victor, 
Phonografai: didelis pasirinkimas. Parsiduo
da pigiaus kaip kitur ir ant lengvų išmokė
jimų po $3.00 į savaitę. Lietuviški rekordai ir 
rolės dėl Pianų. Dabar gavome daug naujų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Tai. Da&rbcrn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington St.

Cor. Waskington & Clark

Narni Tel.i Hyde Park 8896

j

p
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JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph g261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Prižiūrėjimas jusy akly

V/.

S. VV. BANKS, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7> V^est Monroe Street, Chieagu 

Teiephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.Yra labai svarbus dalykas
. |, I f. ,

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavy8 Advokatą* 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn SI., 

Teiephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė, 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703*Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ‘

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO. ILL.

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLGATES

IMPERFECT IN ORIGINAL
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I TEGUL JUSĮĮ KŪDIKIS GEREJASI TYRU ORU 
IR PAVASARIO SAULES SPINDULIAIS

NENUSIGĄSKITE!

irUžprašom motinas ateiti j musų krautuves 
paskirti vežimėlį (Go Cart) dėl savo kūdikio.
Čia rasite šimtus skirtingų madų ir spalvų. 

Čia mokėsite mažiaus.
Lloydo padirbimą, pilnos mieros vežimėlis (Go Cart) visas dai
liai nupintas, pasirinkimas skirtingų madų ir $16.75 
spalvų. Verte $25.00, pas mus po .......y*...................................." **

Gražiausi Strolerei, puikiai Ql%
pinti po ...................................................................................

Ant dviejų ratų sulkies, labai puošnus ir $8.75
turinti viršų po ...................................................... t..........

Ir daugybės kitokių augštesnių ir žemesnių 
kainų ir gatunkų.

Krautuvės atdaros vakarais Utarninke, 
Ketverge ir Subatoje.

• Paminkite musų vardą ir krautuvių adresus.

PeoplesĘiirviture
iFurniture. ftuęs. Stovės. Pianos.

and General Houscho!! Gcsd COBNER RICHMOND ST.

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektros įrengimai 

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais 
trimingais 
Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas 
Geležinė, balta, tiesi, vieno šmoto 
sinka 
Specialiai augšta tanka kloseto prirengimas, 
pilnai užbaigta 
Beržinės mahogany užbaigimo kloseto 
sėdynės
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

Sol Kilis O. Sons
2112-14-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
2454-4356

$26.00
$22.50
$24.00
$17.00

$1.90

UŽGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRĄŽINAMI
SKAITYKIT ši LAIŠKI

WONDERFUL HOME REMEDIES’ CO., (not inc.)
c/o MRES. HELEN SCHYMANSKI, įsteigėja

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, III.
GERBIAMOJI PONĖ:—

Aš sirgau per paskutinius keturis metus ir daktarai pasakė man, 
kad jau nėra vilties pasveikimui. Mano draugas rekomendavo man 
Mrs. Helen Schymanski’s Home Reraedy ir aš vartoju jas apie penki 
mėnesiai ir dabar aš esu sveika ir vėl.

Su pagarba, MRS. J. KOZATEK.
Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintų vartotojų musų WON- 

DERFUL HOME REMEDY. Tos geriausios GYDUOLĖS išvalo jūsų 
kraują ir pataiso visą organišką systemą. Taipgi geros nuo skaus
mų nugaros, galvos skaudėjimo, užkietėjimo vidurių, inkstų, reuma
tizmo, ir t. t. ą

Pardavinėjamos publikai iš lupu j lupas rekomenduojant per pas
kutinius trisdešimts metų su ABSOLIUTIŠKU PASISEKIMU.

Jei jus esate tikrai biednas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite 
musų HOME REMEDY visai dykai. $1.25 už butelį miesto.ofderiams. 
$2.00 už butelį už miesto orderiams.

ATEIKIT^ MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (Not Inc.)
Helen Schymanski, Įsteigėją

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sis., Chicago, III.
_

Garsinkities “Naujienose”

Pasiskundimų yra gauta, 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, kad kaip kada pasidaro 
nusistojimai ant dugno bu
telio kuriame yra Trinerio 
Kartusis Vynas. Po didelio 
mokslinio ištyrimo su pa- 
gelba chemijos, išdirbėjai 
tos puikios nuo vidurių gy
duolės, surado, kad tie maži 
šmoteliai yra vyno akmenu
kai. Kiekvienas kuris šiek 
tiek nusimano .apie vyną pa
sakys jums, kad vynas nė
ra geras be cyno akmenu
kų. Sudėtinės Trinerio Kar
čiojo Vyno yra cascara sa- 
grada ir kitos karčios šak
nys ir šakelės,raudonojo vy
no. Tik geros užaugintos vy
nuogės yra vartojamos per 
Joseph Triner Company ir 
tas nusistovėjimas yra tik
tai ženklas, kad geras ma
terijolas yra vartojamas iš- 
dirbėjų. Nenusigąskite, ge
rumas ir geras padarymas 
Trinerio Karčiojo vyno nė
ra sumažinamas per tą nu- 
sistojimą kuris yra visai ne
kenksmingas. Laikykit ’ Tri
nerio Kartųjį Vyną lygioje 
šilumoje ir nedėkite į saitą 
pentr£! Tos gyduolės gali 
jagelbėti tokiose atsitiki
muose kaip nuo prasto ape
tito, užkietiejimo viduriu, 
galvos skaudėjimo, gazi^ vi
dur iose. Jo 34 metai vaito
jimo yra geriausi garantija. 
Jei jus negalite gauti savo 
apielinkėj, rašykit pas Jo
seph Triner Company, Chi
cago, Illinois.

PRIEŽASTYS ODOS 
NEMALONUMO.

Gal būt, kad nėra kitos tokios 
nemalonios priežasties, kaip 
niežėjimas odos. Ji yra limpama 
—reikalai! j anti dasilytėj imo 
perdavimui — ir priežastis to 
yra gyvulių parazitai, pataitė 
kutena patinuką ir kaip tik da- 
sigauna ant odos, tuoj aus prasi
deda gręžimas. Sutįnifnas, ku
ris po to apsireiškia yra pasida
ręs iš daugelio vandeninių gal
velių skyrium viena nuo kitos, 
iš to pasidaro didelis niežėji
mas, yra dar blogiau, kuomet 
ligonis apšyla. Kaip tik oda 
lieka praįraušta, tuojau tenai 
yra padedama nuo dvidešimts 
iki dvidešimts penkių kiaušinė
lių ir tas priguli nuo to kiek jau
nų parazitų lieka užauginta, 
kiekvienas iš jų pradeda dau
gintis ir tas padidina niežėjimą. 
Tinkamiausios jiems vietos yra 
tarpe pirštų, sąnarių, žemutinės 
pusės rankų ir pilvas. Niežėji
mas pats per save nepereina; 
jus turite uždėti Severa’s Esko 
—pirmiau vadinosi Severa’s 
Skin Ointment. — Jis padarys 
greit darbą, prašalindamas prie
žastį niežėjimo. Prašalins nie
žėjimą ir padarys dailią odą. 
Gaukite nuo savo aptiekoriaus; 
kaina 50c. Jei aptiekorius netu
ri, rašykite pas W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, lovva.

S. D. LAGHAWIGZ
Lietuvis Grabinius
2314 W. 23rd Pi., 

Chicago, UI.
Patarnauja*^ laido

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

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Phone Boulevard 8356

Marinello Beauty Shop
Lena Leota Pryor Į 

Padabinimo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

ir seredomis.
Atdara vakarais, utarninke, ket

verge ir subatoje.
Nedėlioj pagal sutartį.
3102 So. Halsted St. 

antras augštas.
Chicago.

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

$229.00 Nupirksite visą materijoią $229.00
. • Gerumas ir daugumas garantuotas

\ dėl šito gražaus bungalo styliaus dviejų karų garadžiaus

Miera 18 pėdų pločio ir 18 pėdų ilgio 
18 mierų pasirinkimui 18

Kuomet jus pirksite nuo musų jus gausite viską išskiriant grindų cementą.
| garadžio duria yra įdėta žinomas Wagnerio patentuotas uždarymas.
Planas, apskaitliavimas ir Wagnerio, su tajerais coaster vežimėlis dy

kai jusij vaikui ar mergaitei su kiekvienu orderiu iki gegužės 1 d.
Jei jus negalite užmokėti visus pinigus ir įgyti tą nuosavybę, mes pa-, 

darysime su jumis specialj sutarimą.
Pirkite materijoią ir statykite dabar kol dar darbas ir materijolas yra 

vidutine kaina.
Kainos bus augštesnes gegužio mėnesy. Atminkite, kad kiekvienas 

sutaupytas doleris daug jums reiškia.
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės

DOUGLAS PRODUCTS CO.
Išdirbėjai augštos rūšies lentų ir medžio materijolo 

2512-16 Archer Avė., netoli Halsted St., ' Phone Victory 6545

Pirkit Jūsų

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

F R ANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė 
Lawndale 4113

Garsinkities “Naujienose

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKI
New City Pharmacy 

3327 So. Halsted St.

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR- 
MAČY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainan 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame .pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, stręnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt; Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
siidja 1 vidurius. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Phone Boulevard 6369
FOTOGRAFAS’ 

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St. 

Patyrimas mano įgytas per 15 me
tų. Visus darbus atlieku kuo- 

geriausiai.

Physicai Therapy 
Institute

’ DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Natūropathes, 

Etectro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas 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.
Nedčliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

Warsawskio Pavasariniai Styliai
Naujausios mados avalynė yra čionai. Pilnas pasirinkimas vyrams, moterims 
ir vaikams. Dar niekuomet pirmiau musų biznio istorijos mes pasiūlome publikai 
tokį didelį pasirinkimą tokiomis mažomis kainomis.
Pradedant subatoj, kovo 29, per 10 dienų prieš Velykas. Mes patariame savo kos- 
tumeriams pirkti tuojau, nes pasirinkimas yi’a pilnas.

KELETAS MUSŲ SPECIALŲ

Vyrų rankomis siūti augšti ir žemi čeverykai, juodi, 
rudi, platus, siauri styliai, verti $6, CO 7^y 
specialia po 4*v« ■ w
Vyrų juodi arba rudi čeverykai, kumeliuko skuros, 
labai geri, dėl didelių ir plačių kojų, CA "7 C 
verti $7.50, specialiai po 4*“» ■ v
Vaikinų juodi arba rudi čeverykai, veršiuko skuros, 
mieros 5%, verti <$4.00, 
specialiai po
Motorų Jack Rabbit, pilki, naujos žemos kulnys, vi
sų mierų iki 7, verti $6, <FO
specialiai po yViOv
Moterų patentuotos skuros, Salyy styliaus sliperiai,
Doodyer kulnimis, rankomis siūti, OE
verti $6.50, specialiai po‘ vw

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Snecialistaa

Palengvins akių įtempimą, kuiie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. i 

1545 VVest 47th St.
Phone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar- j 
naus geriau

Traukimas dantų be akauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausif mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai. ,

1545 West 47tk Street, 
Netoli Ashland Are.

r
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 truputi 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 SOCIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
. Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j uo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedegioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

1 ■■■' " ---------------------------------------------

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

DEL VYRŲ TIKTAI

Moterų tan veršiuko skuros oxfordai, 
žemi, Goodyer kulnimis, verti $6.50, 
specialiai po
Merginų Jack Rabbit pilki,

• $5.00, specialiai parsiduo
da po
Merginų patentuotos skuros,
dirželiais, verti $4.50, 
specialiai po
Vaikų patentuotos skliros gražus sliperiai, verti 
$2.50, specialiai parsiduo-
da po * 1

puikių

Sandai

augšti arba

$3.35
stylių, verti

$2.55
styliaus, su 2

$2.85

Mes turime daug tų pasiūlymų, bet nėra vietos viską surašyti. Ateikite ir pažiūrėkite musų išpuoštus lan
gus, jus pamatysite kiek jus galitą sučėdyti jei pirkaite čionai.
Mes turime pilną pasirinkimą naujausių madų čeverykų ir sliperių. Mes turime satininius, patentuotos sku
ros, kumeliuko skuros, oxforjjus ir užvarstomus, žemomis ir augštomis kulnimis. Gerai išrodo ant kojos. 
Vaikams duosime dykai prie kiekvieno pirkinio paišelių bakselius. Vyrams ir moterims gerą čeverykų mostj. 
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą moterų pančiukų, žemomis kainomis, vertės $1.50 
Cliffon pančiakos, naujų spalvų, specialiai po

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St„ prie Liberty

44 METAI GERŲ ČEVERYKŲ BIZNYJE

Visą šį mėnesį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
caina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusiij ligų arba negalėjimų, gali 
jasinaudoti ta nužeminta gydymo 
caina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
Tat į prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
cėtumet paprastą kainą. Gydymas 
igų yra snecialumas 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 darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison SU 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban- 
aymai jūsų kraujo, ar miKroskopinia egzami- 
na v imas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
iiuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
r.enėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
, au 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 manimi. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Vąlandos: 9 ryta lig 5:80 po b- 
Seredomis ir subatomis; 9 ryte ug 
i 8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

1,100 revolverių parduodama 
Chicagoje į vieną dieną.

Valdžia tariasi su ginklų 
pardavėjais, kaip čia sustabdyti 
pardavinėjimą ginklų, kurių di
džiuma, manoma, pakliūva j 
blogas rankas. Daug tų ginklų 
yra išvagiama laike pedsiunti- 
mo.

Gaisras Stockyarduose.

Sudegė medinis budinkas 
priklausantis Union Sto« 
Yard-Transit Co. Lajke gaisro 
tenai buvo galvijų už $35,000 ir 
tik ačiū darbininkų sugabumui, 
tatai pasisekė išgelbėt.

Užpuolime pašautas aptiekorius 
Plėšikai taikė į pardavėjų, — 
kliudė savininką.

Danielius Bileckis, aptieko
rius, kurio aptieka randasi 535 
VV. 31 gat., tapo pašautas už
puolime ant jo aptiekos ir par
davėjo, dirbančio pas jį. .Plė
šikai pabėgo su $133 aptiekos 
pinigų ir $150 tš pašto stoties, 
kuri čia randasi. Bileckis sužeis
tas nepavojingai.

žygių, kad jo 10 kartų turčdžh, gadynės “vaikus” 
vau atvažiuoti ant repeticijų, o 
po vaidinimo, tai nė ant karte
rio negaudavau. Jei būdavo 
pelno, tai dar karteris ir man 
būdavo; o jei ne—tai man nie- 
ko.”

^Veikdanta, dirbdama, varg-l 
dama su roselandieciais per taip 
ilgą laiką, jau veik visus pažįs
tu, kaip moteris,. taip ir vyrus 
—čia man, rodos visi matyti... 
Tai noriu da sykį pasimatyt su 
jais, ir butų gerai, kad jie visi 
susirinktų j vieną būrį, kaip ki
tą syk kai susirinkdavo.”

“Roselando vardas, kitą syk 
buvo labai gersus, jam pavydė
davo net ir chicagiečai; tiM 
paskutiniu laiku, taip lyg ir api
bluko. Butų gerai, kad Rose- 
landas ir vėl atbustų ir imtų 
veikti, kaip seniau.”

Beklausant ponios Dundulie
nės, man atsiminė visi, jos var
gai, visas jos darbas padarytas 
dėl roselandiečių, ir tai, tan
kiausia be jokio atlyginimo. Tai 
dabar, kiekvienas nueikim į 
Strumilo svet. ateinantį sekma
dienį, pasimotykim su ja ir pa
reiškiu! savo padėką.

—A. Grebelis.

apgalėt jie 
nevalioja. Kas galėtų sugal
vot ir padaryt stebuklus šiais! 
lipčikų metais. Tai musų “vai
kai”, kurie susiorganizavo į 
“Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygą”. Jie rengia stebuk
lų naktį, sekmadieny, kovo 30 
d., Mildos svetainėj.

Jie parodys: “Uždraustą Vai
sių” ir “Mielaširdystės dėžutę;” 
parodys “aitvarą,” kuris neša 
pinigus; apdovanos visus, ku
riems laumės nulems; parodys 
šokius, kuriuos šoka vagys ir 
tie, kurių meilė neišsitenka šir
dyje. Vienu žodžiu, bus tas, 
ko pasaulis per savo amžinastį 
nematė.

Šokiai ir kitos “fonės” bus 
didelė pamoka, linksmybė ir 
džiaugsmas ne tik jauniems, 
bet ir seniems. Merginos ren
giasi iškirst šposą tiems “vai
kams”, nes šis lipčikų metas ir 
tas vakaras turi duoti rezultatų.

Naujienų Spulkos nariams

Teatro Žinelės
Kovo 30 d., švent. Jurgio par. 

svet., Dramatiško Ratelio lošė
jai suvaidins veikalą “Karolio 
Teta.

♦ *

Lietuvių Rateliuose
Kas reikia apie širdį

■ ■žinoti

Ilouse, ‘ 
Halsted 

sulošti

Mokslo Draugams pas- 
kat ą laikys Dr. 

St. Biežis.
Tas žmogus tai geležinę širdį 

turi,” arba “jis nepaprastai ge
ros širdies” — tik išsireiškimai 
nuolat žmonių vartojama. O 
apie moterų “minkštas” ir kito
kias širdis, — tai ką jau ir be
sakyti.

Bet ar žmogaus gerumas ar 
blogumas nuo “kietumo” ar 
“minkštumo” širdies pareina? 
Kokios yra tikrosios širdies 
funkcijos? Kaip širdis atsira
do?

Tie klausimai kiekvienam 
žmogui privalo rūpėti. Ir Dr. St. 
Biežis sekamą sekmadienį, kovo 
30 d., 10:30 vai. ryto, Raymond 
Chapely, 816 VV. 31 St., daug 
įdomių dalykų apie širdį papa
sakos. Tat nepraleiskite progos 
daugiau apie širdį patirti.

Balandžio 6 d. liuli 
Teatro svet., kampas 
ir Polk gat., rengiasi 
lietuvių istorinį veikalą “Mir
ga.” šis veikalas labai įdomus ( 
tuomi, kad jame atspindi didelis, 
žmonių pasiaukavimas, už lais- j 
vę savo krašto, čia pamatysit, I 
kaip jauna mergaitė pagelbsti 
pabėgti iš kalėjimo Lietuvos 
karžygiui, kunigaikščiui, bet jį 
sugauna, o už paliuosavimą ku
nigaikščio iš kalėjimo mergai
tei nukerta galvą. Tas baisus 
darbas bus atliekamas ant sce
nos ir kiekvienas galės matyt.

Dramatiškas ratelis, savo lo
šimais senai yra pasižymėjęs; 
neapvils chicagiečių ir šį kartą.

—Šapos Darbininkas.

Iš visų kampų
Stebuklų naktis.

Nors seni žmonės daug yna 
visko matę ir girdėję, bet šios

Roseland
Pasikalbėjimas su ponia Dundu

liene apie “Samsonas ir De- 
lila”.

Man netikėtai pasitaikė susi
tikti su ponia Dunduliene, o ka
dangi mesi turime geras pažin
tis, nieko nelaukdamas pa
klausiau jos:

“NugV sakyk poni Dundulie
ne, kaip vai buvo, kad jus su
manėt atvažiuoti į Roselandą 
pasipinigauti.”

“Kodėl?” atklausė ji.
“Nu, aš mačiau pagarsinimą, 

kad jus rengiate vakarą, kovo 
30.
“Tai kas čia naujo? Aš visados 
pripratusi prie rengimo vakarų 
tai rengiu ir dabar. Tiesa, pir
ma aš gelbėdavau draugijoms 
rengti, o dabar rengiu pati, ži
noma, man butų daug smagiau, 
kad čia rengtų kokia draugija, 
bet, kad to nėr, kad roselandie- 
čiai, snaudžia, tai aš ir suma
niau parodyti jiems “Salęmo- 
nas ir Delila”. Keistučio Kliu- 
bo Dramatiško Skyriaus na
riai, tą veikalą yra gerai susi- 
mokinę, ir Chicagoje, mums pa
sisekė sulošt labai gerai, o čia 
reiks tik, pakartot ,tai, aš ma
nau bus dar geriau. O kai jus 
sakot, kad pasipinigaut, tai 
yra tik tokis manymas.”

“Jau bus apie 18 metų — tę
sia p. Dundulienė — kaip aš vei
kiu Roselande. Yra buvę tokių

J, SAUDARG CO
Del Sergančių ir silpnų 

vyrų
Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 

kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

1 d. balandžio sueina metai 
Spulkos gyvavimo. Malonėkite 
visi nariai Spulkos užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduoti 
Sekretoriui mokesčių knygutes.

Spulkos Sepre.torius,
— V. Mišeika.

(Tąsa ant 7-to pusi.)
i
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ATMINČIAI

AGOTOS STRAVINSKIENĖS
Ūgiai metai sukanka šian

dien kovo 28 <1., šio meto, kaip 
Agota Stravinskiene po tėvais 
Krikščionaitė, 30 metų amžiaus 
po sunkios ligos persiskyrė su 
šiuo pasauliu kovo 28 d., 1923 
m., palikdama dideliame nuliū
dime vyrą Petrą Stravinską, 
dukterį Aldoną 6 metų am
žiaus, seserį Marijaną, Katilie
nę; tetos: Lankaitienę, Šapalie
nė, tėvai, broliai ir seserys Lie
tuvoj.

Atminčiai mylimos moteries 
ir motinos — atsibus pamaldos 
balandžio 9 dieną Aušros Vartų 
bažnyčioj, 8 valandą iš ryto.

Kviečiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti.

Kviečia •
Petras Stravinskas, Aldona 
ir teta Sobiecklenė.

Mildos Teatro Bendrovė
Gcnerališkas šėrininkų extra susirinkamas šaukiamas, tai vie
nas iš svarbiausių Mildos Bendroves Reikalų, neužbaigto Sausio 
28-tos dienos, yra šaukiama ant Kovo-March 30-tos, nedėlioj, 
l-mų vai. po pietų šv. Jurgio parapijos svetainėj, 32nd ir Au- 
burn Avė. Bridgeporte. šį susirinkimą šaukia patys šėrininkai, 
jų išrinkta Komisija laikytame extra susirinkime Kovo 2-rą. 
Buvo pavesta nuodugniai dalyką ištirt; viskas atlikta, ir dabar 
dažinosite kokioj padėty stovi musų Bendrovė Milda ir kokia 
ateitis jos laukia. Todėl priderystė kiekvieno šėrininko pribut 
į šitą paskutinį extra susirinkimą, kur bus nuosprendis pasku
tinis, ne atėję galite labai gailėtis potam. Atsineškite savo Še
rus sykiu, kitaip nebusite įleisti į svetainę ir neklausykite jokių 
neva geradėjų, kurie nori suklaidinti jus — atitraukti nuo savo 
kruvinai uždirbto dolerio. Ateikite visi šėrininkai.

KOMITETAS
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Reumatizmas Išgydomas
^.Daeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas. 

Tos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei
katą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją. 
Daugelio ątsitikimų jos kenkia visam gyvenimui.

Skaitykite šį laišką: 
Polo Chemical Company, 

Chicago, III.
Gerbiamieji: — Aš esu 

labai dėkingas už jūsų 
gyduoles. Jos padarė 

motinai. Aš negaliu išreikšti min-daug gero mano
ties raštu, bet jei susitiksiu asmeniškai, aš žinosiu 
kaip jums aČiuoti. Meldžiu atsiųsti vieną butelį Sa- 
pomentol, ir t. t. Su pagarba F. Greszkowiak, 
Philadelphia, Pa.

Tokie laiškai kalba patys už save, mes turime 
šimtus jų. Sekite jų pavizdį ir gaukite nuo musų 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo ir 
jus daugiau nekentėsite. Kuomet pasensite reu
matizmo negalima bus išgydyti. NEATIDĖLIOKI 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kainą didelio slo 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų aptiekoriau: 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus už 
mokėsite kaip atneš.

POLO CHEMICAL CO.,
2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Reikia Agentą

Chicago, UI.
GENERAL MERCHANDISE STORE

3159 So. Halsted St. Corner 2nd St.,
PRANEŠIMAS CHICAGOS LIETUVIAMS

pr.
pr.
pr.

Mes užlaikome PAVASARINIUS 
APRĖDALUS dėl Vyrų, Moterų ir 
Vaikinų, naujausios mados ir geriau- 

1 šių išdirbysčių. Perkam tiesiog iš 
dirbtuvių ir parduodam labai pigiai. 
Kiekvienas atsilankiusis į musų krau
tuve busit pilnai užganėdintas su 
musų patarnavimu.

MOTERŲ ŽIURSTAI (house dres- 
ses) didžiausis pasirinkimas moteriš
kų žiurstų, geriausių i išdirbimų ir 
gražių spalvų, mes parduodam žema 
kaina nuo 75c iki $3.00.

VAIKINŲ SIUTAI. Mes turime 
daugybę vaikinams siutų su dvejoms 
kelnėms, juodų, rudų ir pilkų, visų 
didumą $6.50 ir augščiau.

Taipgi vaikinų kepurių, dideliem ir 
mažiem vaikams^ visokių spalvų, kai
nos nuo 35c. iki $2.00.

EXTRA! VYRŲ, MOTERŲ IR 
VAIKŲ PANČIAKOS

Vyri} fiber šilk ......................  35c pr.
Moterų Chiffon ..............T....... 75c pr.
Moterų full fashioned šilk .... $1.35
Moterų marškonės ............... 15c
Vaikų dailios marškonės ........ 15c
Moterų Fiber šilk ..................  35c

MOTP^RŲ WAIST
Waist moterims ir merginoms dai
laus padarymo, baltos ir gelsvos visų 
didumų 88 iki 44 ......................  $1.75
Extra didumo 46 iki 52 ............. $1.95

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearbom 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus pasekmių”

Giduolės, išski
riamos.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbudavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ii’ visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinkK 
mui daktarų; A- 
.teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnozą ir 

. būti tikram, kaip 
gydyti. .

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų egzaminavimu.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrus), teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register,
109 N. Dearbom St., Chicago, III.

(Imkite elevatorį iki 12 augšto)

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki j,

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
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.

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

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILU

T rys Geros Priežastys
Kodėl Jus Turite Pirkti Sau Plumbingus 

Apšildymo Reikmenis nuo Musų:
ir

ii

III

Mes nedarome misreprezentacijos ant musų tavorų.
Kuomet jus pirksite plumbingo arba apšildymo materijoj nuo musų, jei jus 
nebusite užganėdintas, tai mes permainysime arba jūsų pinigai bus grąžinami 
bile kada. ;
Kuomet mes aprokuojame apšildymo arba plumbingo reikmenis dėl jūsų na
mų, mes nepriimsime jūsų biznio kol mes nematysime, ir kol jus nedaleisite 
dėti užtektinai didelio boilerio, užtektinai radiatorių, kad jus pilnai būtumėt 

apsaugoti nuo šalčio.
........... ....

liti

Kad patvirtinus, jogei 
sakome jums tiesą, mes 
galime nurodyti jums žmo
nes jūsų apielinkėje, kur 
mes esame įdėję apšildy
mo reikmenis dėl jų. Vis
kas ko mes norime nuo jū
sų, tai paduoti mums ban
dymą, kol jųs .pirksite kur
nors kitur. Apskaitliavi- 
mai ant plumbingo ir ap
šildymo suteikiama dykai. 
Mes taipgi paskoliname 
jums visus reikalingus in
strumentus, kad įtaisius 
jūsų plumbingo ir apšildy
mo įrengimus, be mo
kesčio.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Dr. J. Jakubauskas
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

c. YUCIUS d. c., ph. c. 
J579 'Milwaukee Avė.

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICĄGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rez. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

- LITTLE 
SPINOGPAPHS I

laimi labai daug 
nustoja tuščių

, būt jus esate 
tų žmonių kuris 
prie tuščių vii-

Tas 
kuris 
vilčių.

Gal 
vienas 
siekia
čių, tas kuris senu gy
dymu neįsitiki, kad pa
gelbės jums. ’

Eikit prie Chiroprac- 
tic ir suteikite jam 
progą atgauti jums 
sveikatą.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chlropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musą gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulą, susty- 
rusią 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.

COMTf NTS Ž H. M.

Sapbmentol

Polo Chemical Co
GHICA6O.UA

________ __

Bukite tikras žiūrėkite tikro vardo ir vietos
MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DILELE 

IŠKABA ANT VIRŠAUS.

M. LEVY & CO
Kampas State ir 22os Gatvių

Telefonai Calumet 0645-1692

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų. 
Mes kalbame lietuviškai

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo 11-

privatišką gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką ir ^ope- 
jišką bt Ją gydy
mo. Dičktil skai
čius žmotfą J<y- 
domų kasdien. per 
Dr. Ross,* sutei
kia progą duoti 
geriausi ynedikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
k į mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
85 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motetą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki B 

vai. vakare. Nedėlioj kuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 4**- 
ną. Panedėlyj, seredejf 
subatoje nuo 10 vai. rytu 
iki 8 vai. vakare.

_____1__

GHICA6O.UA
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šeštadienis, Kovo 29, 192! NAUJIENOS, Chicago, fll

Lietuvių Rateliuose.
---------- r

(Seka nuo 6-to pusi.)

Iš Liet. Piliečių Broly
bės kliubo veikimo.

rinkti visi žemaičio parodos ko
miteto nariai. Parodai butas ir 
laikas jau nuskirta: — Trans
portation bldg., nuo balandžio 
4 d. 3 vai. po piet kasdien per 10 
dienų.

PRANEŠIMAI.

Nors minėtas kliubas susitvė
rė tik keli menesiai atfral, bet 
yra labai veiklus ir narių skai
čium greit auga. Ant kiekvieno 
susirinkimo prisirašo desėtkais 
naujų narių ir gerų piliečių. 
Ateinantį susirinkimą tikimasi 
irgi nemažai prisidėti naujų na
rių. Susirinkimas įvyks septin- 
tadienį 30 dieną, kovo 1 vai. po 
pietų Fellovvship svetainėje 831 
W. 33-rd Pi. — Kalvio Draugas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savai 14 po dolerį-kitą, nei 
uepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelp

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

Darbininkai turi šviestis ir 
mokintis pažinti savo kle- 

sės reikalus
Kuo darbininkų ekonominis po

litinis gyvenimas bus rytoj, 
priklauso nuo to, ką jie vei
kia ir mąsto šiandie. Darbi
ninkų išganymas slepiasi pa
žinime savo klabės reikalų.

Per šimtmečius darbininkai 
ir darbininkės kentėjo ir kenčia 
vargą ir skurdą, neteisybę ir ne
laisvę, išnaudojimą ir skriau
das. Didelė didžiuma iš jų manė 
sau, kad taip turi būti, nes dar
bininko toks jau likimas — taip 
jam buk pats Dievas paskyrė. 
Tuo pačiu laiku kita dalis pro
taujančių darbininkų suprato 
savo skriaudų priežastis visai 
skirtingai. Jie sakė ir šiandie 
sako teisingai, kad jų gyvenimo 
vargai ir nelaimės paeina ne 
nuo Dievo geros ar blogos va
lios, bet nuo negero ir neteisin
go draugijos surėdymo, kur 
maža saujalė dykūnų nieko'nau
dingo draugijai neveikdama 
valdo milžiniškus turtus ir gy
vena karališkai dideliame ištek
liuje. O darbininkai, dirba sun
kiai, pagamina visus turtus, 
bet jų nevaldo ir neturi teisės 
naudotis—gyvena skundžiai, 

„blogose gyvenimo sąlygose, 
'Kentėdami vargą ir skurdą.

Šitos didžiumos išnaudoji
mui draugijos surėdymas yra 
gana gudriai sutvarkytas ir ve
damas gudrių ir gerai išlavintų 
turčių klasės atstovų. Pakeisti 
šitą surėdymą didžiumos nau
dai t. y. darbininkų naudai, jie 
tą darbą turės atlikti patys 
darbininkai. Talkininkų ir 
draugų jie negali iš niekur tikė
tis susilaukti, tatai iš mokslo ir 
apšvietos, kad atlikti tą darbą 
pasekmingai, be. nuostolių dar
bininkų klasei, darbininkai 
atidėliojimo turi rengtis 
jo, tai yra turi mokintis 
vintis, kad pažinti savo 
reikalus.

Chicagos darbininkai
bininkės turi dabartiniu laiku 
neapkainuojamą progą, pasi
mokinti, pasilavinti ir tapti ge
resniais, naudingesniais žmonė
mis netiktai patys sau, bet sy
kiu ir visai darbininkų klasei. 
Nežinoti ir nemokėti nėra sar
mata, bet nenorėti žinot ir ne
mokinti yra daugiau negu sar
mata. Tokie darbininkU neat
lieka savo pareigų,*jie yra kaip- 
ir tormazas darbininkų progre
se. Augščiaus minėtoji pro
ga, kurią darbininkai privalo 
išnaudoti savo labui, yra Lietu
vių Socialistų Apšvietos Kliubo 
mokykla. Ta mokykla yra po 
vadovyste drg. P. Grigaičio 
“Naujienų” redaktoriaus. Lek
cijos atsibuna penktadieniais 
kiekvieno mėnesio, Raymond 
Chapel svetainėje, 816 W. 31 St. 
8 vai. vakaro “sharp”. Sekama 
lekcija bus laikoma penkta
dienio vakare, balandžio 11 d. 8 j 
vai. vak. augščiaus minėtoje 
svetainėje. Lekcijos visuomet 
yra gyvos ii" įdomios.

Darbininkai, naudokitės gera 
proga ir skaitlingai lankykitės 
LSAK. mokyklos lekcijas.

— P. F. Mauras.

“SamsonoK ir Delida”, meiles tra
gedija, dviejų aktų bus suvaidinta 
kovo 30 d., Ch. Strumilo svet. 58 E. 
107 St., Roseland, III.

Tikietus pirkti iš kalno už nuže
mintą kainą, atmušant 15 centų nuo 
kožno tikieto; galima gauti tikietus: 
Roselando apielinkėje, J. D. Šimkus 
ii* A. Čebelis, 10225 Perry Avė.; A. 
Pocius (Naujienų agentas) 
Halsted St. Ch. Strumilos 
St. ir Indiana Avė. M. 
11444 So. Michigan Avė.

Bridgeporto apielinkėje: 
Skyriuje, 3210 So. Halsted 
pas”, 3251 So. Halsted St. 
čikaitis krautuvėje, 3305 S. Halsted 
Street.

Westside apielinkėje: .Klein Bros, 
krautuvėje, Mr. W. Buish No. 14 Gen. 
Salesman. “Naujienose”, 1739 So. 
Halsted St.

Brighton Park apielinkėje: M. Kas
paraitis (kontraktorius), 3827 Archer- 
Avenue.

North Sides apielinkėje: Montvido 
aptiekoje, 1824 Wabansia Avė.

L. S. J. Lyga rengia “baloon dan- 
ce” sekmadienį, kovo 30, 7:30 v. v. 
Mildos didžiojoj salėj. Bus nepapra
stų margumynų. Kviečia visus.

— Rengėjai.

12053 So. 
svet., 107 
Valaskas,

Naujienų
St., “Var-

A. Miš-

Detroit, Mich. — L. S. S. 116 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 30 d., 2 vai. po pietų Lietuvių 
svetainėje (direktorių kambarys), 3 
lubos.

Visi nariai ir norintieji prisirašyti 
kviečiami ateiti laiku. Ypatingai vi
ri nariai privalo būti, nes yra svarbus 
reikalai kurie turės būt išspręsti.

— L. S. S. 116 kp. Valdyba.

LSS VIII Rajono konferencija 
vyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau

delių name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
iriklausančios VIII Rajonui pri- 
Jųskit delegatus. Jei kuri kuopa 
lelei kokių priežasčių neturėtų įl
inkus delegatų, tai kuopų viršinin- 
ai privalo dalyvauti. Taipgi dele

gatai prašomi nesivėluoti ir visi
LSS Vilt Raj. Sekr.

be 
prie 

ir la- 
klesos

ir dar-

Žemaičio paveikslu parodos ko
mitetas renkasi.

Pirmadienio vakare Eltos 
kompanijom bute kviečiami susi-

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės mėnesinis susirinkipias 
įvyks sekmadienį, kovo 30 d„ 1:30 
yal. po pietų, VI. Lukšto svetainė
je, 15 st. ir 49 avė.

Bus išduodama atskaitos iš pa
reito baliaus ir šiaip kiti svarbus 
reikalai svarstomi, tat nepamirški
te visi laiku į susirinkimą atvykti.

Sekr. K. D.

Išmintingo Praamžiaus įsakymu 
Valdytos renkasi pietuose balan
džio 1 dieną. —Vyriausias Vaidyla

Lietuvių Amerikos Politiškas 
Kliubo susirinkimas įvyks sekma
dieny, kovo 30 d., 3 vai. po pietų, 
Šv. Mykolo Parapijos svet., 1644 
Wabansia avė. Visi nariai ir kan
didatai kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoje susirinkimas įvyks 
nedėlioję, kovo 30 d., 1 vai. po pie
tų, Fellowship svetainėj, 831 W. 
33rd PI. Visi nariai bukit laiku ir 
naujų narių atsiveskit,

—Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugės Stasės 

Svirplytės, kuri paeina iš Šiaulių mie
štoj Nesenai atvažiavo ir apsigyve
no ant Bridgeporto. Malonėkite at
sišaukti. • ,

KAZĖ STANKAITĖ
324 — 22 Avė., Belhvood, III.

PAJIEŠKAU Antano DMniko, jo 
užsiėmim-as laikrodininkas, metai at
gal gyveno ant Tovvn of Lake. Kas 
praneš apie jj gaus $5.00 dovanų.

Atsišaukite
JONAS VIDUOLIS, 
10701 So. State St., 

Chicago, III.

JIEŠKĄU švogerių Juozo Vidžin- 
sko, Mariampolės apskr., Aleksote 
gminos, 1915 m. gyveno Clevelan- 
de. Jonas Vidžinskis gyvena Chi
cagoj.

Sesuo Petronėlė Vidžinskaitė 
10017 La Šalie St. 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Prano 
Tamošaičio iš Obelių vai., Kreu- 
ęeme kaimo, Rokiškio apskr. Aš 
esu Panevėžio kalėjime. Atsišaukit 

Jonas Tamošaitis
Panevėžio kalėjimas, 

Lietuva.

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero 
Bartusevičiaus. Jis gyveno pirmiau 
St. Louis, III. 36th St., o dabar ne
žinau kur. Turiu sbarbų reikalą. 
Aš esu ligonbuty. Turiu mergaitę 
septynių metų pas save. Atsišaukit 
ar kas žinot praneškit man.

Katarina Lukošienė, sesuo 
2116 W. 23rd,St.

ĮVAIRUS SKELBIMAIDraugystė Lietuvos dukterų rengia 
.ieną iš puikiausių teatrų ant Brid
geporto, dar tokio nėra buvę Chica- PAGRAŽINAMI NAMUS 
goj, trijų veiksmų komedija labai juo- ________
kinga, perstatymas “Karolio Teta”.
Taigi gerbiami lietuviai ir lietuvaitės Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
nuoširdžiai esate kviečiami atsilanky- rr.ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti ir pamatyti šitą juokingą teatrą, ti, popieruoti arba į naujus namus 
nedėlioj kovo (March) 30 d. 1924 m. sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
šv. Jurgio parap. svet., ant 32 ir Au- visą Tamstos darbą galime atlikti už 
burn Avė. Pradžia 7 vai. vak. Kvie- gana prieinamą kainą — pirma negu, 
čia visus be skirturtio atsilankyti. duosi kitam virš pažymėtą darbą, at- 

Narės, kurios esate paėmę tikietus siklauskite kainos pas mus.
pardavimui malonėkite sugrąžinti tą Kreipkitės:
patį vakarą Komisijai prie durų. BRIDGEPORT PA1NT1NG

- Komitetas. HARDVVARE CO.,
3149 So. Halsted St.,

Tel. Yards 7282.Cicero. — Visi Lietuvių Raudo
nos Rožes nariai tikietus “Sylvijos” 
operetei, kuri bus kovo 30 d. vai-1 STOGDENGYSTĖ
dinama, malonėkite sugrąžinti su- Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
būtoje po pietų arba edėlioje iš ry- ir garantuojamas už $4. Automobilių 
to Švėgždos ofisan, 4917 W. 14 St. trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 

Komitetas linkSj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
----- -------- džiausią ir geriausia stogų dengimo 

Roseland. — SLA 139 kp. rengia įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
lietuviškus šokius nedėlioj, kovo darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
30 d., 7 v. vak. K. of P. svet., Mi- Roofing Co^ 3411-13 Ogden Avė., 
chigan avė. Muzika bus gera, bus Phone Lavvndale 0114.
skanių valgių ir gėrimų. Gerbia- ----- --- —-- ---------- --------- ------- -
tf-d ‘ddlankvti6 h’ViC|inkIiLikabdk\l^ S0DA FOUNTAIN DABAR 
praleisti Taipgi kas nori* prisiraJ Mes turime savo stake pilną pasi
vyti prie viršminėtos kuopos, atei- ,inkim^ ^ntain, nuo mažiau- 
HteiM -kur, Jei

jus turite saldainirj ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
siu Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

k Chicago, III. 
Klauskit Mr. M. J. Miller

—Rengėjai.

Brighton Park. — Nedėlioj, ko
vo 30 d., 2:30 vai. po pietų, McKin- 
ley Park svetainėj, prie 39 gt. ir 
VVestern bulvaro “Ateities žiedo” 
vaikų drauaijčlė duos gražų kon
certą po vadovyste P. Sarpaliaus. 
Tėvai ir motinos, vaikai ir mergai
tes su savo draugais ir pažįstamais 
atsilankykite, nes įžanga visiems 
dykai. —Rengimo Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kuopos mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, kovo 30 d., 2 vai. 
po pietų, Raymond Institute, 816 
\V. 31 St. Visi atsilankykit ir atsi- 
veskit po vieną kitą nauji narį, nes 
to reikalauja TMD ateities gerbū
vis. Atsilankiusieji nariai gaus dar 
neatsiimtas knygas.

Be to turime daug reikalų orga
nizacijos gerovei, kurių be susi
rinkimo negalima išrišti. Nepamirš
kite laiką ir vietos.

A. L. Lukas, pirm.
Liuosybes Draugystes m5ncsln»s 

susirinkimas (vyks Šeštadieni, ko
vo 29 d., 8 vai. vakare, L. Juod-

GARAGE.

Taisome visokių išdirbysčių 
automobilius; mechaniškus ir 
elektros darbus už prieinamą 
kainą. Reikalui esant šaukit 
dieną ar naktį.

Pnniszko & Zabukas
4138-40 Archer Avė., Chicago.

Phone įLafayettė 8157.
GARANTUOTI plumbingo ir ap- 

valkio svetainėje, 733 W. 18 gat. šildymo įrengimai. Olselio kaina 
Yra daug svarbių dalykų tarti, tarp visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
kitko turime išnešti protesto re- Karę! and Sons Co., 800-806 So.

• | Kedzie 4ve. Tel. Kedzie 9440
1 lubos frontas

zoliuciją prie suvaržymą imigra
cijos. —Valdyba.

ŠIRDIES ISTORIJA.
Kaip širdis atsirado, kaip ji vei

kia, jos svarbumas — tai tema Dr. 
St. Bi'ežio paskaitos, kurią jis lai
kys Mokslo Draugams sekamą sek
madienį, kovo 30 d., 10:30 vai. ry
to, Raymond Institute, 816 W. 31 
St.

100 GERIAUSIŲ išdirbimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. “ ' ‘
tos. 
sur,

Penkiems metams garantuo- 
Išniokėjimais. Pristatoma vi- 
2 krautuvės.

970 Milwaukee Avė.
1216 \V. Chicago Avė.

Monroe 4630

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ATYDA LIETUVIAMS

Gerų, brangių ir pigių čevę- 
rykų galima gauti milžiniško; 
lietuvių krautuvėj,

Visada užeikite pas:
OVER-GLOBE SHOE STORE 

11138 S. Michigan Avė.
Roseland, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų pri( 
spėka varomų mašinų, prie dresių 
nuolat darbas, geros apystovos, ge
ra proga išmokti amato ir uždirbti 
gerą algą.

Atsišaukit
Graceline Dress Co.

302 So. Market St., 4 fl.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 4 kambariai, 

lubos priekč; elektra, gesas ir va
lia; galima užlaikyti mažą grųser- 
nę. Aš turiu , furnishcd ruonis ir 
man yra sunku abu biznius užlai
kyti. Su visais parankamais už pri
einamą kainą.

A. Donila
3534 So. ParnelI Avė.

MOTERŲ operatorkų prie spč 
ka varomų siuvamų mašinų, pri< 
lopymo ir taisymo burlaps ir vati 
nių maišų. Gera mokestis, nuolat 
darbas; atsišauki t 1 lubos.

American Sack 
329 W. 24 Place

REIKIA DARBININKU
VYRŲ_____

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
J IEŠKAU katnbąrip į tokią vie

tą; kur randasi pianai arba vargo
nai, geistina, kad butų pavelyta 
vartoti porą vakarų savaitėj, arba 
kad ir be kambario sutiktumėt pa
velyti muzikę vartoti; aš atlygin
siu gerai. Atsišaukit.

K/ M. B.
2005 Canalport Avė., Chicago

REIKALINGAS bučeris, tur 
būti patyręs darbą, pastovi vie 
ta, geras užmokesnis.

Atsišaukite greit
4911 W. 14 St. 

Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJU kambarį de) 

vieno ar dviejų vyrų, dėl merginų 
arba vedusiai porai. Kambarys di
delis ir šviesus; su valgiu ar be 
valgio. Galima mane matyti dieno
mis ir vakarais, 3 lubų frontas. »

J. K.
703 W. 21 Place, Chicago.

RUIMAS RENDAI vienam ar 
dviem vaikinam, ruimas gerai įreng
tas ir naujas 
dėl gyvenimo, 
pagamins.

Kreipkitės
827

2 lubos užpakalis

namas ir patogi 
Norintiems ir

W. 34th PL

vieta 
valgį

PAR AND AVOJ IMU I kambaris, 
šviesus, didelis, namie yra elektra, 
vanos ir kiti naujos mados parąh- 
kumai.

Atsišaukit:
1341 N. Ashland Avė.

2n<l fl. front

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

GERIAUSI kambariai dėl ap
sigyvenimo, pavieniems, kurie 
pribuna iš kito miesto arba vie
tiniams, gražį vięta arti ežero. 
532 E. 34th SI., M. S. Telefonas 
Douglas 7575.

KAMBARYS ant rentos su 
valgiu ati be valgiu vienam ar
ba dviem vaikinam. Su elektros 
šviesa, maudynės. Ant pirmų 
lubų.

4422 So. Artesian Avė.

KAMBARYS rendai vienam 
ar 2 vaikinam, linksmoj šeimy
noj ir gražioj vietoj elektra, 
maudynės ir patogi vieta, dėl gy 
venimo. 3242 S. Emerald Avė. 
1 lubos.

REIKIA DABBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

i;AliMŪ'"i>ABBiNINKŲ

REIKIA vedusios poros, atsa
kančios, nuo aprik 15 iki Oct. 1. Mo
derniška farma, ''prie ežero Michi
gan, netoli So. Ilaven. Moteris ga
lės būti kaipo virėja, o vyras prie 
abelno darbo. Reikalaujama gero 
paliudijimo. Mokama labai gera 
alga. Del sutarties Helcfonuokite 
Oakland 4890

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos ar moters 
prie namų darbo, valgis ir kam- 
baris.

Atsišaukit į barber shop.
916 W. 69 St.

. Wentworth 6017

REIKALINGA keletą švarių vyrų 
bei moterų, nuolatiniam bei vakarais 
darbui prie Insurance Co. Duodama 
labai geras kontraktas su geru pel
nu.

Atsišaukite iŠ visų vietų Chicagos, 
bei apielinkes.
CENTRAL STATES LIFE INS. CO.
J. K. Uktveris District Manageris 

3235 So. Halsted St.
2 lubos

Dieną nuo 8 iki 10 — vakarais 
nuo 6 iki 8.

REIKIA SALESMANŲ

Mums reikia atsakomų pardavinė
tojų, pardavinėti subdivision lotus 
Floridos valstijoj,- kainos nuo $50 ir 
daugiau. Tikra proga investuoto
jams. Geras komišinas dėl apsukrių 
pardavinėtojų. Pasimatykite su 
mis šiandien.šiandien.

GENERAL BROKERAGE 
COMPANY, 

11 So. La Šalie St.

mu-

REIKIA VYRŲ prie visokio dar
bo, $27.50 iki $30 į savaitę. Janito- 
rių $22.50 iki $25 į savaitę. Darbi
ninkų, 50c. iki 55c. į valandą. In
dų plovėjų, $18 iki $20 į savait,. 
Porterių, $20 iki $25 į savaitę. Ma
šinistų, 75c. į valandą. Malūnų sta
tytojų 75c. į valandą.

Atlas Employment Agency 
6300 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius llud- 

son 1921, 7 pasažierių Touring. Ma
šina taip gera kaip nauja.

Kreipkitės
A. KUPSHAS, 

3322 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 8722

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai, var

toti* trumpų laikų. Parduosiu pi
giai. , Priežastis — nebelaiky
siu namų.

7311 So. Winchestcr avė.

PARDAVIMUI 3 šmotų parloro se
tas, su mėlinu apvalkalu, mahogany 
užbaigimo. Tikras “Fisher” riešuto 
medžio 
cainos.

pianas, kaip naujas,

6137 Eberhart Avė. 
2ras flatas 

Englewood 1176
I

pusė

PARDAVIMUI 4 kambarių visai 
nauji rakandai. Parsiduoda už visai 
mažą kainą, taipgi ir tuos pačius rui
mus gali randavoti, nes aš apleidžiu 
miestą. Galite mane matyti dieną ir 
vakare ant 3 lubų į užpakaly.

S. KLASTAUSKAS 
3309 So. Union Avė.

4 ruimų rakandai pardavimui 
ir gerus ruimus rendon $15.00 

mėnesį. Elektros šviesa ir vi
si įtaisai. Parsiduoda pigiai.

2040 So. Halsted St.
3 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ARMONIKAS, iš 

notų grojimas, penkios eilės bosų ir 
;rys eilės balsų, labai gera armoni
ka. Parduosiu labai pigiai, priežas
tį pardavimo ir kaina patirsite 
vietos. Kreipkitės

J. ZUBAS,
1903 So. Ruble St.

Pirntos lubos iš priešakio

ant

BARGENAS Groserngs įren
gimai, su staku ar be stako. Pri 
verstas parduoti, nes reikia iš
sikraustyti.

REIKALINGA moteris be vaikų 
arba merginos dėl prižiūrėjimo 
dviejų vaikų ir namo. Taipgi rei
kalinga virėją į valgyklą. Atsišau
kite kuogreičiaųsial šiuo antrašu: 

\Vni. Balnis ■;
1444 Wcntxvorth Avę.
Chicago Hcights, III.

------ T--- J----- —4— -------- 1-------- r-,
BEIKIA moteries arba merginos L........... .................. ,

prie namų darbo; valgis,, kaiųba- • pigi remta, ilgas lysas 
ris ir $10 į savaitę. Lengvas i 
bas; nereikia 
šaukite per 
arba ateikite

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir 

bučernė, lysas trims metams. 4 
kambariai gyvenimui. Turiu pa
rduoti greitai.

i
Telefonas Canal 0552

X

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, senas ir gerai išdirbtas biznis. 
Priežastis pardavimo — nesutikimas 
partnerių. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Atsišaukit i

4511 So. Wood St.

GROSERNĖ ir bučernė, 10 metų 
senumo, naujos mados įrengimas, 
Bromann Bros, tile frontas, refrige- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cash registeris, 
sviestui baksas, viršui 6 kambarių 
flatas, krautuvė, 3 metams lysas. La
bai puiki proga kam- nors. Parduo
siu už $1350, yra verta $2000. Pa
matykite tą vietą patys.

Atsišaukite
5649 So. Ashland Avė

NEGIRDĖTA proga įsigyti gerą ir 
pelningą biznį už mažus pinigus. Gy
venimui 4 ruimai, renda pigi. Esu 
priverstas parduoti savo Dry Goo.ds 
štorą pigiai, geroj vietoj, biznis iš- 
dirptas per ilgus laikus, arba mainy
siu ant mažo ar didelio namo. Loto, 
grosernės, nes esu priversta. Prie
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
809 W. 35th St.

Klauskit Mr. Tverijonas

PARDAVIMUI duonkepykla 
turi būti parduota šią nedėlią.

Atsišaukite
i 8651 Baltimore Avė.

So. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir fruktų 
krautuvė. Gera vieta ir dėl bučer
nės, 5 ruimai gyvenimui, biznis iš
dirbtas, laikoma, ir kitokių smulkme
nų, arba mainyčia ant kitokio daly
ko. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3310 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė visi 
įrengimai moderniški. Biznis iš- 
dirptas gerausiai. Kas pirmas 
tas laimės. Kreipkitės, So. E. 
kampas 6635 S. Halsted St. 

u f

DIDELIS BARGENAS!
Bučernė ir grosernė pardavimui su 

namu ar be namo, biznis išdirbtas ir 
daromas cash. Tarpe visokių tautų 
apgyventa, arba mainysiu ant namo,

Kreipkitės \
3156 Sc. Wallace St.

e
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė su geriausiai įtaisymais, ledo ma
šinos, kurios šaldo aisbaksius, regis
teris, seifas, trokas ,arkliai, vežimas. 
Gėrą vieta. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

W. CO., 
1911 Lake St. Melrose Park, III.

PARDAVIMUI 88 notų grojiklis 
pianas, su 100 rolių, labai pigiai, 
taipgi 7 paprasti pianai, $75 ir dau
giau. Taipgi 1 grojikliai vargonai, 
su 50 rolių, $100. Atdara nedėlio
mis.

Rapp Moving & Storage House 
5130 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Ice Cream parlo
ras, saldainiai, tabakas, cigarai, ciga- 
retai ir notions (vaikų zabovas) ir 
visi reikalingi dalykai mokykloms. Ir 
sykiu rakandai, arba skyrium; % blo
ko nuo 2 mokyklų. Priežastis —r va
liuoju į Lietuvą.

1437 So. 49 Ct., Cicero III.

PARDAVIMUI grosernės Ice 
Box; kaina $60 arba mainysiu 
ant mažesnio. Kam reikalingas 
kreipkitės.

3514 So. Emerald avė.
Tel? Yards 4435

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, netoli mokyklos, 
daromas .geras biznis. Parduo
siu už geriausį pasiūlymų.

1915 S. Union Avė.

PARSIDUODA Barber Shop 
Brighton Parke, du klėslai.

Atsišaukit:
4158 S. Campbell Avė.

Chicago, III.

(Grošernė ant pardavimo. Il
gas lysas, pigi randa, gerai iš
dirbtas biznis.

Atsišaukit:
2858 W. 39th St.

PARDAVIMUI pirmos klcsos bu
černė, biznis gerai eina, randasi 
geriausioj vietoj ant South Sides, 
nauji fixturiai, 5 metam-s lysas, pri
einama renda. kampinis Storas, 3 
dideles krautuves arti. Hardavimo 
priežastis — nesutikimas partne
rių. Atsišaukite 5262 So. Halsted 
St., tarpe 6—7 vai. vak.

PARDAVIMU!
EXTRA!

Parsiduoda restoranas arba priim
siu draugą už partnerį, nes vienam 
perdaug darbo.

Kreipkitės
6339 South Central Avė.

Clearing, III,

PABSIDUODA grainafonas, labai 
geras, Edison mašinerijos su vi
sais rekordais, 40 rekordų už $65. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
Lietuvon. Galit klausti telefonu: 
Normai 9511.

KAZIMIERAS PAJUODIS 
5626 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui pigiai 7 oktavų vargo

nai ir stalioriškas varstotas su visais 
įrankiais.

Atsišaukite “
S. PLUŠKIS 

107 W. 110 Place, 
Roseland, III.

TURIU parduoti savo gražią 
$27> vertės viktpolą, vartotą tik 
3 mėnesius. Yra daug rekordų ir 
deimantinė adata. Kaina $65.

2502 W. Division St.
2-ras Apartmentas
Tcl. Armitage 1981 

i

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, gerai išdirbta. Kas nori geros 
progos, atsilankykite tuojaus, da
bar laikas eiti į biznį prieš Vely
kas; nemokanti išmokinsiu, yra 

kambariai dėl pagyyehiino. Parda
vimo priežastis -r- dvi bučernės.

Naujienos Box 465

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroj vietoj; biznis išdirbtas, 
visokių tautų apgyventa. Parduo
siu pigiai, noriu eiti iš biznio; pri
imsiu į mainus automobilių.

Atsišaukit
3934 So. California Avė.

DIDELIS BARGENAS!
Ice Cream Parlor parsiduoda labai 

pigiai ir greitai. Parsiduoda mažai 
vartotas automobilius “Mexwell”, 
kiną labai maža, 5 mėnesių senumo.

Kreipkitės ' t
3990 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6121
----------------------------  ,.L

PARDAVIMUI hąrdware, malevos 
ir smulkių dalykų krautuvė. Randasi 
West 51 St. Renda nebrangi. Garu 
šildoma, 4 kambariai gyvenimui. 
Priežastis pardavimo — 2 bizniai, 
šią savaitę turi būt parduotas už ma
žą kainą. Saviniunką galima matyt 
visada. 4054 S. Rockwell St. Tel. 
"Lafayette 5354.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Ilgas li- 
sas. Atsišaukite į Naujienas, 
1739 S. Halsted St. Box 464» *’ V* * f

-—7; '‘iirn— ......... -—r——-

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da, kaip ir aukso mainos dėl gero 
bučerio. Viena bučernė visoj apie- 
linkėj ant didelio automobilių ke
lio. Pats savininkas ten nebūna, o 
dirba svetimas žmogus ir tai pa
daro $560 į 6 dienas. Geras lysas; 
d kambariai dėl gyvenimo. Del pla
tesnių žinių telefonuokit Pullman 
0657, nedėliomis visą dieną, vaka
rais 5 iki 6;30.

PARDAVIMUI grosernė kur da
roma geras biznis, geroj apielin- 
kėj. Lysas ilgas, 4 ruimai gyveni
mui. Apleidžiu šią/šalį. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Pasinaudo- 
kit proga.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St.

SALDAINIŲ ir cigarų krautuvė, 
taipgi vicaretų, tabako, Ice Cream 
parloras ir t.t. Sena įstaiga, gerai 
apsimoka, gerame biznio bloke, 
North West Side, geri įrengimai, 
daug stako, pigi renda, garu šildo
ma, su gyvenimui kambariais, ge
ras lysas, priežastis pardavimo — 
kitas biznis. Viską parduosiu už 
$2500, arba geriausį greitą pasiū
lymą, išmokėjimais jei reikės, vbr- 
ta dvigubai.

3822 Fullerton Avė.
Sekamas nuo kampo Avers Avė. 

2 blokai į rytus nuo Crowford.

GROSERNĖ dr delikatesen, par
duosiu panedėly, kovo 30, nuo 10 
iki 5. Geriausioje vietoje krautu
vė, sekama nuo bučernės ir trans- 
ferinio kampo, Northwcst side, ge
ri įrengimai, daug stako, pigi ren- 
da, girų šildoma, su gyvenimui 
kambariais, geras lysas, gera pro- 
$a padarymui pinigų. Kurie veiks 
Tuojaus, gaus labai gerą bargeną 
Chicagoje.

2009 Montrose, netoli Robey.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Vieta sena ir biznis išdirb
tas. Ruimai gyvenimui. Renda pi
gi; nuiprksit nebrangiai.

Kreipkitės
8466 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen, netoli Jackson parko ir 
prie pat didžiausių mokyklų, kito. 
Lt>ki r> biznio nova i>er clu blokus; 
yra kambariai dėl gyveninio, pigi 
renda. Atsišaukit
* 1413 E. 58 St., Tcl. Fairfax 2619

PARSIDUODA Ice Box ir 
wall case su dideliu veidrodžiu. 
Ice boxas geras dėl grosernės ar 
kitokio biznio. 7 pėdų aukštu
mo ir 4 pėdų platumo, 3 pedęs

PARDAVIMUI biznis. Parsiduoda 
bučernė ir grosernė geroj vietoj ap- 
gyventoj lietuviais ir svetimtaučių 
kolonijoj. Biznis išdirbtas per 19 me
tų. Didelis Storas su 4 ruimais iš už
pakalio dėl pagyvenimo ir garadžius 

ųuu-: pigi rūmui,- ilgas lysas. < ntsibuuKit, uuvuinvuniuni. Viskas prie rankos’ .. , .. . . . .
dar-; greitai, nes parduosiu už pirmą tei- Biznis parsiduoda iš priežasties ligos RUURIO. iNupirKSlt pigiai. Kreip- 

.......^1.^, i ir manote stoti į šitą biznį, malonė- Ritės greitai. 3806 So. Wallace
5343 So. Halsted St. : kitę atsišaukti. Biznio vieta: 1345 So. o , , 

phone Boulevard 3277 49th Avė., Cicero, III. 1UDOS.

2621 W. 51 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė, 4 kambariai, 

1 Atsišaukit 2 automobiliam

mazgoti drabužių. Pa-įsingą pasiūlymą, 
telefoną Canal 3171 
2516 Blue Island avė. .
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PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
ANT pardavimo grosernė. Labai 

gera vieta, galima laikyti ir bučemę. 
Yra budeliškas ice boxas, gera ren- 
da pigi, penki kambariai gyvenimo 
arba mainysim ant bile kokio daikto, 
automobilio, loto ar bile kokio namo. 
Atsišaukite greitai. Nepraleiskite ši
tos progos. Bus parduota ar išmai
nyta j trumpą laiką. 4602 So. Ročk- 
well St. Phone Lafayette 8189

1.

TIKRI BARGENAI 
BRIGHTON PARKE

2 FLATŲ 
kamb. fl. namas, su vanoms, 

didelis 2jų karų garadžius. Na-

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė su visais parankamais, 
trokas, pigi renda. Nepraleiskite 
ros progos. Priežastį patirsite 
vietos.

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė., 

Roseland, 111.

Yra 
ge- 
ant

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė puikioj vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas. Turiu parduoti 
į trumpą laiką. Priežastis parda
vimo einu į kitą biznį. • 

44(M So. Wood St.

Po 
elek. 
mas stovi ant pusantro loto, prie 3jų 
Street Karių Linijos. Geriausia vie
ta Brighton Park. Svarbi priežastis 
dėl greito pardavimo.
Cash reikia tik «.................... $2,500
Randos neša į mėnesį .................  70
Kaina tik (ant ūmo pardavimo) 6,500

SOUTH SIDE
2. 3 FLATŲ

Su Storu narnas, didelis basemen- 
tas, visai prie bulvaro, ant bizniško 
streeto. Didelis garadžius.
Randos neša į mėnesį 
Cash reikia tik .........
Kaina vos tik ................

GERIAUSIAS BARGENAS TOJ 
APIELINKĖJ

5

GERIAUSIĄ BARGENAS MIESTE
2 FLATŲ mūrinis, 4—4 kamba

rių, attic, skiepas, visi įtaisymai ir 
apmokėti, kaina $8500, įmokėti 
$2000, kitus kaip morgičius.

2 FLATŲ, mūrinis, 6—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, įtai
symai apmokėti, kaina $11,500, 
pusė pinigais.

2 FLATŲ, 6—7 kambarių, mūri
nis. moderniškas, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garadžius, neto
li 63 St., rendos $156, įtaisymai ap
mokėti, kaina $14,600. įmokėti 
$4000, kitus kaip morgičius.

NAMAI-2EME

943 W. 33 PI. Tel. Yards 1571 
arba rašyk laišką.

flatai, 3-6, 3-4 kambarių, mainau 
farmos, 58 ir Normai bulvaro, 2

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernė, geras 
gera vieta. Bargenas.
greit. Atsišaukite.

biznis ir
Veikite

1939 W. Chicago Avė.

6 
---------- c ant

KRAUTUVĖ ir 3 flatai, 6—4—4 flatų ir Storas, 3 po 5 kamb. mainau 
kambariai, 3 karų mūrinis gara-jant farmos. Tie namai gražiausio- 
džius. ant kampinio loto, lotas se vietose. 
50x125, įtaisymai apmokėti, kaina 
$9750, išmokėjimais, įmokėti $4600, 
kitus morgičius, geras dėl biznio. 

SOUTH SIDE I Mes taipgi turime lotų netoli ka-
3. 4 FI^ATŲ rų linijos ir bažnyčių, visi įtaisy-

Fuikus moderniškas mūrinis bil- mai, mes galime parduoti už $275,
dingas, po 4 kamb. fl., su Ice baksiais, lengvais išmokėjimais, $50 įmokėti 
pečiais, štymu apšildomas, skalbiny- ir po $5 į mėnesį ant kurių jus ga- 
čios, visi flatai šviesi^;. Bildingas lite uždirbti 100 nuošimčių į trum- 
pabudavotas su plieniniais skers- pą laiką. Del informacijų klauski- 
balkiais. Žmogui reikalingi pinigai, te 
užtat parduos pigiai. PARDAVIMUI namas ]
Cash reikia tik ..................... $7,500 gatvės transferinį kampą, pigiai.
Randos į mėnesį neša ................. 200 Mainysiu į gerai įrengtą biznio na-
Kaina vos tik .... ......................14,500 Į mą arba flatą už mano savastį.

Veikite greitai. Matykit savininką 
J. Vilimą. 

J .N. Zewert & Conipany 
4377 Archer Avė.

.... $150 

.... 6,000 

.. 10,500

GREITAM pardavimui bučer- 
nę ir grosemė Brighton Parke 
už labai žemą kainą. Savininkas 
pirko ūkę. Atsišaukite.

4414 So. California Avė. 
Tel. Lafayette 5976.

SOUTH SIDE 
BULVARO BARGENAS

2 FLATŲ
Mūrinis moderniškas bildingas, su 

sun pąrlors, vanos, elek. šviesos, šty- 
mų apšildomas, geriausioj apielinkėj. 
šali-gatviai apsodyti dideliais med- |1 
žiais.
Cash reikia tik ..................
Randos neša .....................
Kaina tik ..........................

NEPAMIRŠKIT
Mes turime didelį skaitlių kitų na

mų, kuriuos galima pirkti labai pri
einamai. Atsilankę pas mus busite 
pilnai užganėdinti.

OFISAS ATDARAS:
Subatoje iki 9:30 vai. vak. — Nedė

lioję nuo 9:00 iki 3:00 vai. po pietų.

S. L FABIONAS 00.

4.

BRIGHTON PARC

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga jsigyti lotų 
puikioj vietoje.

nešią vasarą parsiduos 
po $1000. Daug prastes- 
menkesni lotai parsiduo-

lotai randasi du blokai

šitie lotai 
mažiau kaip 
nėse vietose 
da po $800.

Pasiūlomi
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis dist riktas. Lo- 
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo- 
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išmokėjmiais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. Klauskite 
adv. Jurgelioniu.

PARSIDUODA mūrinis ant 2 aug
štų po 5 kambarius namas, 7 m«tų 
senumo, 5tas namas nuo Westem 
Blvd. Plytų stogas, kaina $10,200.

Atsišaukite
2314 W. 50 PI. 

Chicago.

5-5 
kon- 
par- 
gra-

kam-

2—2 flatų mūriniai namai, 
kambarių, nauji, moderniškos 
strukcijos, karu šildomi, sun 
lorai, kiekvienas po $15500, 
žioj vietoj Marųuette Manor.

1—2 flatų, mūrinis, 5—6
barių, 2 apšildymui pečiai, vienas 
garu, kitas karštu vandeniu, taip
gi Marųuette Manor. 
$14000.

1— 4 f]atų, 
ru šildomas, 
bule ir vanos, aržuolo ir 
trimingai, plieno konstrukcijos, 
Marųuette Manor. Tik $6000 pini
gais Tikras snap.

2— 10 flatų, Marųuette Manor, 
naujas, puikiausios konstrukcijos, 
bus gatavi gegužio 1 dieną dėl gy
venimo.

Ant tų namų yra tikras 
mentas flatų pirkėjams. Reikia 
biskį pinigų.

Bargenas už

mūrinis naujas, ga- 
kampinis, tile Vesti- 

aržuolo ir beržo 
plieno

invert-
tik

Flatiniai namai musų 
speciališkumas

pa-Ateikite pas mus dėl tikro 
tarnavimo iš bile apielinkės. 

HALL SAM/PLE CO.
6400 S. Ashland avė., Prospect 3245

PARSIDUODA farma iš dviejų 
viena, turiu dvi, negaliu apsidirbt. 
40 akrų su staku, geros 
sodnas 110 akrų, mūrinė 
sodnas, 15 akrų girios, visa 
ma.

3312 Wabansia Avė.
Tel. Spaulding 3765 

J. Juška
R. 1, Hart, Mich.

triobos, 
stuba, 
dirba*

FARMA ant mainymo arba par
davimo, 50 akrų gražaus miško, 
triobos geros, yra karvių, arklių ir 
taip toilau kas reikalinga ant far- 
mos. Del platesnių pranešimų at
sišaukit po antrašu 5405 So. Hoyne 
Avė. Farma randasi Illinois valsti
joj Jonas Baneviče

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas ant 2 pagyvenimų, 5—6 
kambariai, aukštas besmentas ir 
visas įtaisymas pagal naujos ma
dos. Parduosiu nebrangiai, nes ap
leidžiu miestą. Savininkas gyvena 
ant antrų lubų; galima matyti su- 
batoj, nedėlioj ir šiaip vakarais.

1311 So. 50th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 
119 akrų farma ant namo. Dirba
mos 60 akrų. Budinkai geri, 3 ark
liai, 6 karvės ir 4 veršiai, kiaulių 
12 ir lt. Mokykla ir gelžkelis arti. 
Gali pridėti $2,000 cash. Antigo, 
Michigan. Atsišaukit į Real Estate 
Naujienų Skyrius, 3210 So. Halsted

(hlcago.lll.
809 West 35th Street

GERI BARGENAI

NEGIRDĖTI BARGENAI SOUTH 
SIDE

2 FLATŲ naujas mūrinis namas,
5 ir 6 kambariai, visi įtaisymai ir 
garadžius; ant dviejų lotų statytas. 
Kaina $13,500; randasi ant G2 ne
toli Kedzie Avė.

2 FLATą naujas mūrinis namas, 
8 metų senumo po 6 kambarius; 
garu apšildomas, mūrinis garad
žius. Randasi ant 64 netoli Western 
Avė. Kaina $12,500.

3 FLATŲ mūrinis namas po 5 ir
6 kambarius. Elektra ir maudynės, 
aukštas cementuotas skiepas. Kai
na $9,900.

2 FLATŲ po 6 kambarius, elekt
ra ir maudynės. Kaina $6.500.

10 FLATŲ ir 4 Storai, kampinis 
mūrinis namas; rendos $300 į mė
nesį. Kaina $22,500.

2 FLATŲ bizniavus namas su vi
su bizniu. Reikia įmokėti $1200.

Pirkti, parduoti arba mainyti 
namus, lotus, farnias arba bile ko
kius biznius kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago, TU.
Phone Boulevard 9641

MILŽINIŠKI BARGENAI
2 NAUJI mūriniai namai po 6 

kambarius, ąžuoliniai trimingai, 
vėliausios mados įtaisymai, 8 pėdų 
aukščio beismentas, 30 pėdų lotas, 
1 blokas iki karų linijos; prekė 
tik $11350, verti $13500.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
5 ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 askiri pečiai ir vėliau
sios mados įtaisymai, prekė $13500. 
Namas Marųuette Manor.

2 PAGYVENIMŲ naujas mūrinis 
namas 6 ir* 6 kambariai, aukštas 
stogas, ąžuoliniai trimingai, sun 
parlor, karštu vandeniu apšildo
mas. parsiduoda visai pigiai arba 
mainysiu ant mažesnio namo; na
mas randasi Marųuette Manor.

4454 S. Western Avė.
Klausk C. Zekas

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški nninai pardavimui 

6239 So. Sacramcnto ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedžie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas Beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parodinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

MARŲUETTE MANOR
Naujas, 2 flatų, 5-5 kambarių, ar

žuolo trimingai, ugnavietė, bufetas, 
tile vana, plieno knostrucijos, garu 
šildomas, išmokėjimais.

Atsišaukite
6017 So. Mozart St.

31 IR 35 BARGENAI
4 flatai po 4 kambarius, So. Eme- 

rald Avė., mūrinis, kaina $11,000, 
cash $1,500 ir 2 karų garadžius.

•2 flatai po 6 kambarius, garadžius 
1 mašinai, kaina $9000, cash $5000, 
mūrinis.

4 flatų, 3-5, 1-4 kambarių, mūrinis, 
kaina $15,000, cash $6000.

2 flatai po 6 kambarius, mūrinis, 
kaina $7,500, pinigais, $3000.

prie 69 i 3 flatai po 5 kambarius, mūrinis, 
kaina $13,500, cash $6000.

6 flatų, 3-5, 3-4 kambarius, mūri
nis, kaina $14,000, cash $7000.

3 flatų po 6 kambarius, mūrinis, 
štymu šildomas, kaina $20,100, cash 
$10,000, 2 flatu po 6 kambarius, 2 
mašinom garadžius, kaina $12,800, 
cash $3000. 2 flatai ir Storas, ant 
Halsted St., kaina $12,000, cash 
$5,000. 4 flatų, 1-5, 3-4 kambarių, 
mūrinis, kaina $6000, cash $2500. 2 
flatų po 4 kambarius, mūrinis, ant 
stulpų, kaina $4600, cash $2300.

BRIGHTON PARK NAMAI
2 flatai po 6 kambarius, I^eatvitt 

St. kaina $12000. 2 flatų po 6 kam
barius, kaina $12300, cash $5000. 2 
flatų po 6 kambarius, So. Fairfield 
St., kaina $12500, cash $5000. 3 fla
tų po 4 kambarius, So. Fairfield St., 
kaina $12300, cash $6000. 2 flatų po 
4 kambarius, medinis, kaina $5500, 
cash $2500. 6 kambarių, 2 lotai ant 
55 So. Tripp Avė., kaina $4800, cash 
$1000.

$3,500 -------------
... 165 2 augštų, medinis, cemento pama-
13,500 | tu, 2-6 kambarių, moderniškas, Di

delis barge- $8800
2 augštų, medinis, cemento pama

tu, 2-4 kambarių, moderniškas, su 
ekstra lotu ir garadžiumi_ dėl 2 ka
rų. Didelis barge
nas ,

2 augštų, medinis, cemento pama 
tu, 2-4 kambarių, 30 
dų lotas, bargenas

2 aukštų, mūrinis, 
modemiškas, 
kaina __  o__ __ , ______ ,

2 augštų, mūrinis, 2-6 kambarių ir, i(į st. 2 flatu po 6 kambarius, karštu 
1-5 kambarių skiepe ,viskas moder-; vandeniu šildomas, kaina $14600, 
•y,._ c_._i.ix ęi^nnncash a?ie 63 st-2 fiataĮ po 6

I vVUUjjy 7 kambarius, karštu vandeniu šil-

PARSIDUODA arba išsimaino 
mūrinis garadžius, talpinantis 50 
automobilių; mainysiu ant didelio 
ar mažo namo, arba bile kokio biz
nio. Kreipkitės.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 9641
40 AKERIŲ farma parsiduoda už 

pusę kainos kiek yra verta, arba 
išsimaino ant namo, loto ar bile 
kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St., Chicago, 111.
Phone Boulevard 9641

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 inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

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

PARDAVIMUI IN LYONS
6 kambarių namas, 50 pėdu lo

tas ..........  ». $5000
5 kambarių namas 45 pėdų lo-.

tas, ....... ."...... ....,;............... $3500
Lotas 47 pėdų, pastatysime namą.

S. T. ATKINS,
7940 — 47 St., • . Lyons, 111.

N. E. kampas Joliet Rd.
nuo

ir

6 flatai $9500. Rendos $119, 
$4500, Bridgeporte.

6 kamb. $3600, įmokėt įei

M u r.
įmokėt

Mur.
kia $2000. Bridgeporte.

2 flatų namas, vertas $9000, par
siduoda už $7000, Brighton Park.

Mur. du flatni $6900, įmokėt rei
kia $2000. Renda $80 ir garadžius 
dėl 2 mašinų, Brighton Park.

Mur. du flatai $12600. Renda 
$120; įmokėt $4000.
ant loto. Kas turit summer resort 
ant grocerio. Automobilių mainyt

Du lotai Brighton Park mainy
ti ant gero namo Chicagoj.

Kotelis su 21 kambariais $8000 
ant pardavimo ar mainymo į na
mą Chicagoj.

Mur. 2 flatų namas $12000, įmo
kėt $5000, North Side.

Mur. 6 flatų namas $285000, įmo- 
kėt $8000. Rendos į metą $5520. 
Namas South Side.

Turime ir daug kitų gerų barge- 
nų visose Chicngos dalyse. Kas tu
rite netoli Chicagos farmą mainy
ti nama?

NATIONAL REALTY CO.
T. J. Kučinskas vedėjas 

808 W. 33rd Place, 
Tel. Boulevard 2337.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, elektra, vana, kieto me
džio grindys, $2,800.

Atsišaukite:
3848 So. Union Avė., 
Tel. Wentworth 8951

PARDAVIMUI 3 augštų na
mas, 6 rendos, skiepas, elektra, 
gasas.

Atsišaukite
3811 So. Pamell Avė.

PARSIDUODA fauna 60 ak
rų labai geros žemės; 40 akrų 
dirbamos, 20 ganyklos, 2 ark
liai, 3 karvės. 80 vištų ir visi 
įrengimai kas tik reikalinga 
parduosiu be jokių agentų. Far- 
ma Kart, Mich., kur daug lietu
vių gyvena, kas norit pirkt atsi
šaukite pas J. SIKORSKIS, 

4920 W. 14 St. Cicero, III.

BRIGHTON PARK!
Medinis namas 5 flatų viskas 

geras. Kaina $6,300 mūrinis na
mas, 2 aukšto 6 mėnesių senu
mo elektra, gasas. Kaina $10,- 
3OO.« Mūrinis namas 3 aukšto po 
4 kamb. kaina $9,500. Medinis 
namas cemento fundamentas, 2 
aukšto po 5 ruimus. Kaina $7,- 
500. Kreipkitės prie savininko:

2607 W. 47 Str.

PARDAVIMUI 2 aukšto mū
rinis namas ąžuoliniai trimingai 
ir 4 ruimų cuttage; viskas ge
rame stovyje, greitai parduosiu 
už $13000 cash $5000. Kreipki
tės prie savin. 5608 S. May St. grosernės.

$8000
lento pama-

pS $7400
2-4 kambarių,

PARDAVIMUI labia moder
niškas 4 fl. namas, 64 ir Camp
bell Av. Turi būt parduotas į ke
letą dienų pigiai, $5000 pinigais. 
L. J. Jacobson, 3804 S. Kedzie 
Av. Tel. Lafayette 6438.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

BARGENAS SOUTH SIDE
< 4 flatų mūrinis namas, naujas, 
kaina $15,000.

10 flatų mūrinis namas, po 4 
kambarius, kampinis, kaina $38,000, 
įmokėti $10,000.

Lincoln Realtv Co.
1902 W. 63 St.

Tel. ‘ Prospect 9315

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

CICERO
3 flatai po 4 kambarius, mainau 

MFvVVV anį grosemės, bučernes, randasi ant

1-5
niška. Specialė
kaina

2 augštų, mūrinis, 
moderniškas, 46 pėdų lotas, randasi i KAS TIK NORIT NAMUS PAR- 
netoli Marųuette Road ir Western DUOTI DUOKIT MAN. AR PIRK- 
Ave., reikia pinigais tiktai J5000.00., Tlį MAINYTI NAMUS _ANT^FAR- 
Didelis bargenas C ...............
kaina ‘

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 4 po pietą.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

M* I VVVVjjp 7 kambarius, karštu vandeniu 
2-6 kambarių,1 domas, karna $14600, cash $7000.

C1QAnn MŲ, BUČERNIŲ, AUTOMOBILIŲ, 
9 IPUUU lotų, kas tik PAPUOLA, GREI- 

TAI IR TEISINGAI.

BIZNIO NAMAS TUŠČIAS
Pusė bloko nuo transfer kampo, 

63 St. ir Kedzie avė., skersai gat
vės namas parduoti UŽ $125,000. 
Buk . pirmas ir gauk pelną pirmu
tinis.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO., 
2419 W. 63 St.

DIDELI BARGENAI 
BRIGHTON PARK

2 pagyvenimai mūrinis ponaujis 
namas po 5 kambarius, karštu vande
niu apšildomas visi įtaisymai vėliu- 
sios mados 2 karams mūrinis garad
žius, * kaina tik $12500, yra vertas 
$1500Q.

2 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas po 5 kambarius visi įtaisymai 
vėliausios mados, kaina tik $12500, 
yra vertas $15500.

12. pagyvenimų apartmentas 6 po 5 
kambarius, 6 po 4 kambarius, visi 
įtaisyti vėliausios mados, garu apšil
domas, renda $800 į mėnesį, galima 
nupirkti su $20,000 cash.

Kampinis 6 pagyvenimų puikus na
mas 3 po 6 ir 3 po 5 kambarius, garu 
apšildomas namas, randas prie bul- 
vardo ir parkų. Kaina tik $35000.

Tipgi turim ir daugiaus gerų bar- 
genų po visas dalis miesto.

4454 S. Westem Avė.
Klauskit W. Biskupaitis

BARGENAS 2 augštų medi
nis namas, 4-4 kamb., elektra, 
gasas, • landrė., garadžius, randos 
$912 j metus. Atsišaukite:

5026 S. Lincoln St., 2 fialas

PUIKI PROGA jsigyti gero namo 
ir už žemą kainą. Kas norite turė
ti tvirtą ir gerą namą tai pasinaudo
kite. šia proga. Puikus mūrinis na
mas ant 3 augštų.

J. MILKEVIČIUS
670 W. 18th St.

PARSIDUODA modemiška bunga- 
low. 5 dideli ruimai, furnace heat, 
toiletai, maudynės, aržuolinės grin
dis ir trimingai. Miegami porčiai. Ne
toli Marųuette Park. Kaina $6,500.00, 
cash $2,500.00.

7127 So. Talman Avė.
Tel. Stewąrt 5795

PARSIDUODA 6 kambarių 
muro bungalow, pleisteruotas 
beizmentas, viskas geram stovy
je, 2 metų senumo. 30 pėdų lo
tas. Prekė $8,000.00. Cash $3,- 
500. 6223 So. California Avė.

PARDAVIMUI 11/2 loto ant 
kampo 56 ir Albany Avp. Par
duosiu pigiai, nes reikalingi pi
nigai. Atsišaukite 2923 S. Eme- 
rald Avė., Chicago. A. Silver

PARSIDUODA 6 kamb. me
dinis namas su elektra, maudy
nėms ir parankumais. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 

3261 S: Wood Str.

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas su akmeniniu frontu ir visais 
paskutinės mados įrengimais.. C ach 
$8.500, kitus kaip renda. Liko našlė 
ir turi parduoti greit, todėl parduosiu 
pigiai.

417-421 W. 60th St. e 
Klauskite janitoriaus

DIDELIS BARGENAS $4500
Kampinis 2 flatų medinis na

mas, 7—7 kambarių, attic, elektra, 
vanos, garadžius, geriausiame Stock 
Yardų rezidencijų distrikte, pirmo 
numerio padėjime. Del informaci
jų šaukit Vincennes 2204.

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas, 8 metų senumo, vėliausios 
mados įrengimai, elektra, gasas, 
maudynės, kampinis namas, cash 
$7500, kitus kaip rendą. Turi greit 
būt parduotas. Parduosiu pigiai; 
šaukit Pullman 6344.

718 W. 120 St., Pullman, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, lotas fur
nace šildomas, gatvė ištaisyta, ar
žuolo ir mahogany trimingai, por
čiai, kaina $8750, pinigais $2000. 

4744 Addison St.
Kampas No. Cicero Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų po 4 rui
mus namas, elektra, maudynės. 
Kas nori rakandus ir namą sykiu 
galės pirkti; kaina $2800.

Kreipkitės 'prie savininko. 
3202 So. Lime St.

biznis su‘ Mamų ant 
BRIDGEPORTO

Biznis atneša $100 gryno pelno 
j savaitę, o namas 17 nuošimčių 
ant įdėtų pinigų. Prieš pirkimą 
duosiu išbandyta ir persitikrinti.

Atsišaukijd’iuojaus
Bridgeportb Naujieną Skyrius 

No.’ 93, 
Telefonas tards 6061

DIDELIS BARGENAS .

DIDELIS ĖARGENAS
Pardavimui/ mūrinis na

mas ir bųčemė. Gyvenimui 
namai užpakaly ir 2 augštų 
medinis namas užpakaly, 
elektriką, maudynes ir vis
kas pagal naujos mados, 
kaina $14,500 už viską.

Atsišaukit
S. TAMBORSKI & CO.

4633 So. Rockwell St.

Pardavimui summer resortas, gero, 
apielinkėj, prie pat Fox River, prie 
pat didelio kelio, 6 akrai žemės, vie
nas hotelis yra dėl ’ 80 žmonių, labai 
didelis restauranas it dar 6 namai po 
daug kambarių, 2 dideli spdnai, yra 
visokių vhisiųj įy^jvisį rakandai pri
klauso prie suirmer resorto: lovos, 
pečiai, Ice baksiai. Taipgi keletas 
laivuku dėl važinėjimosi ant Fox Ri- 
ver. Neša dideli pelną į 6 mėnesius. 
Kaina $35,000. pinigais $10,000. Par
duodu iš priežasties mirties.

5619 So. Lincoln St., 
antros lubos 

Tel. Republ.ic 3479

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

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

arti Westem Avė., Chicago, UI. 
Phone: Prospect 8678

PARDAVIMUI 2 lotai prie daik
to Brighton Parke, 44 St. ir South 
Fairfield Avė. Vien lietuviais ap
gyventa. Gatvė ištaisyta ir išmokė
ta. Mainyčiu ant grosernes.

Kreipkitės
3341 So. Auburn Avė.

3 lubos užpakalis

2 FLATŲ mūrinis namas ant 
pardavimo, po 6 kambarius, elekt
ra, gasas, vanos, aukštas beismen
tas, skalbykla; visi įtaisymai su
dėti ir apmokėti; randasi Brighton 
Parke. Kaina $9650, cash $4500, li
kusius ant morgičių. Atsišaukit pas 
savininką'4418 S. Troy St., Chirco 

Tel. Lafayette 5276

MOKYKLOS

KAINA $13,000,
VERTAS $15,000.

2 FLATŲ, mūrinis, 5—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, tile 
grindys, vana ir vestibule, aržuo
lo trimai visur, pleisteriotas skie
pas, 30 pėdų lotas, gatvė ištaisyta, 
netoli Kedzie ir 54 St.

Atsišaukit:
BEN. F. ROKAS

2643 W. 51 St.

PARSIDUODA muro naujas 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, beis; 
mentas puikūs, galima padaryti 
3-čią pagyvenimą, garadžius 2 ma
šinoms ir visi naujausios mados 
įrengimai. ,

2150 W. 21 Place.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
t ' ............................ ....

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduodu farmą Wisconsin valsti

joj. 130 akerų žemės su budintais 
gyvuliais ir padarais labai pigiai, nes 
neatbūtinai turiu parduot į trumpą I f—------------------------ ——------ --
laiką arta mainysiu ant navo BARGENAS CICEIRO, IUL.

Savininkas CHAS JARUM 1
3959 Archer Avė., antros lubos Pardavimui muro kampinis

PARSIDUODA mūrinis Bungalo, 51 namas, 6 metų senumo, 2 po 
kambarių, fomicu šildomas, aržuolo k kambarius ir dėl dviejų ka- 
medžio įtaisymai, garadižius 2 maši- iy. Tz . , ... .
noms, lotas 30x125. i'Ų garadžius. Kreipkitės į Nau-

1111 Thomas Avė. įienų skyrių. Klauskit A. Am-FOrest Park, IU. įrozevifio.

3210 So. Halsted St.
FARMOS

 GARY, INDIANA.
Visokio didumo ir visokio bran- Turiu 6 kambarių namą, noriu 

gumo; kur geresnė žemė, ten di- išmainyti į bučernę, grosernę ar 
desnė kainh. Norėdami kavalką kitą kūkį biznį, Chicagoj ar apie- 
žemės pirkti, nepristokit miestavų jinkej. arba ir į gerą automobi- 
agentų, atvažiuokit pas mus, nu- iįQt Namas gerąme stovyje, 2 lotai, 
sipirksit daug ąigiau negu per neton nu0 dirbtuvių. Duosiu Re
agentus. Norėdami ūkę pirkti apie riausias išlygas, arba ir už pini- 
Hart arba apie Scotville; mes gali- gug parduosiu mažiausia kaina, 
nie surasti, nes yra netoli. Jeigu ~ *
mislijat ūkę pirkti, tai kreipkitės 
su laišku, o aš duosiu žinot 
geriausia proga matyti žemę.

F. Stankevich 
Hart, Michigan.

R. 2.

kada
S. Morkūnas

654 W. 120 St., Tel. Pullman 2856

PARDUODU 2 aukštų 5 ir 6 rui
mai mūrinį namą; ąžuoliniai tri
mingai, morgičius suteiksiu aš 
pats. Nupirksit pigiai. Kreipkitės 
prie savininko, 1 lubos.

5520 So. Ęlizabeth St.
Tel. Normai 0173

DIDELIS BARGENAS
2 augštų mūrinis namas 5 ir 6 

kambariai, elektriką ir maudynės, 
augštas cimentuotas skiepas 64 ir 
Justine St. Kaina $9800.

2 augštų mūrinis 5 ir 6 kambari u, 
elektra ir maudynes, graži vieta 68 
ir Peoria St. Kaina $12000.

Amerikos Lietuviy 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 pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Aš TURIU įrentgtą farmą parda- 
vinvui prienamomiš kainomis. Taip
gi mainysiu į miesto namus. Tos 
farmos yra geros ir lygus laukai 
Wisconsine.

FRED MARTIN, 
Medford, Tąylor County,

; Wisconsin, R. R. 2.
’------------- 1.................... .....—............... — .. .....

PIRMIAU negu pirksi pa
matyk šį namą. Ant kampo 2-jų 
flatų muro namas po 6 kamb. ir 
2 karų karadžius, viskas naujos 
mados. Parsiduoda nebrangiai 
Kreipkitės prie savininką.
' Š135 W. 55 St. arti S. Kedzie

Avė. ant pirmų lubą.

PARDAVIMUI 4 lotai, 2 ant 63 
St. arti Marąuette teatro ir 2 ant 
Western avė. Parankus visokiems 
bizniams.

Savininkas
6535 S. Campbell Avė. 
Tel. Republic 4170

8 RUIMŲ cottage pardavi
mui, elektra, gasas. Visas na
mas geras. Kaina $3300. Prie
žastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. Kreipkitės:

3548 So. Lowe Avė.

KAD užbaigus namų reika
lus, 1—3 aukštų kampinis mū
rinis namas ir skiepas, 1—2 
augštų ramas ir skiepas. Atsi
šaukite prie savininko, 2 augš- 
tas 2900 So. Union Avė

2 augštų mūrinis bizniavas i namas 
geroj bizųio vietoj, apačioj krautu\ ė, 
o viršuj gražus 6 kambarių flatas, 
savininkas pats laiko biznį per dau
gel metų, parduoda delei senatvės, 
mėsinyčia labai gerai įrengta su vi
sokiom mašinom verta $3000, su na
mu parduosiu tiktai už $15,000, ran
das ant 63 St.

Norėdami šituos namus pirkti 
creipkitės

A. BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St,

BIZNIAVAS NAMAS 2 augštų su 
štoru ir gyvenimo ruimai, parsiduo
da 3 karų garadžius. Viskas mūri
nis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės prie savininko
2607 W. 47th St.

. PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis ;iamas, krautuvei ir 3 karų 
garadžius,

Kreipkitės:
' 5124 So. Kedzie Avenue

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8801 So. Halsted St., Ckleaga. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos) v,....  ...... ...... ..... .......
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PARDUOSIU savo naują didelį 
namą ant plačio loto už $18500. Aria 
už gerą pasiūlymą. Savininkas aj - 
eidžia miestą, turi būt parduotas 
;uojau. Krautuvė ir 6 kambarių Ra
tas, garu šildomas, geroj vietoj. Sa
vininkas, matykit po 7 vakare, 

8510 Racine Avė.

REIKALINGI mokiniai mokintis 
kriaučystės amato; mokiname die
noms ir vakarais. Mokslas už dy
ką, kurie išbus pusę metų. Reika
linga . $150 kaucijos. Naudokitės 
proga. Atsišaukite ypatiškai arba 
per laišką.

International Tailoring 
2120 W. Chicago Avė,


