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Lenkai skundžia Lietuvą
Prašo Tautų Sąjungos ginti lenkus 

nuo lietuvių persekiojimų
Vokietijoj laukiama visuotino 

geležinkeliečių streiko
Lenkas muša, lenkas rėkia
Vilnijos lenkai, smaugdami lie

tuvius, šaukiasi Tautų Sąjun
gos pagalbos lenkams Lietu
voje.

Chicagos lenkų Dziennik
Związkowy Įdėjo šitokią žinią:

Ištremtų iš kauniškės Lietu
vos lenkų komitetas kreipėsi Į 
Tautų Sąjungą memorialu, ku
riame jis nurodo į sunkią lenkų 
padėtį Kaunijoj.de! lietuvių vy
riausybės vykinamų persekioji
mų, ir prašo Tautų Sąjungos, 
kad ji paimtų tuos lenkų gyven
tojus savo globom

Memoriale paduodama visa 
eilė faktų ir davinių, kurie api
budina viešpataujančius Kauni
joj santykius ir kurie įrodo bū
tiną reikalą Tautų Sąjungai 
įsimaišyti. Memorialas baigia
ma šitokiu atsiliepinpi:

“Kova, kurią beginkliai len
kų gyventojai veda už savo iš
silaikymą kauniškė! Įlietu voj, 
yra beviltinga, nes nors j h nie
ku nesiskiria nuo senųjų kovų, 
kurios buvo vedamos su barba
rybe tada, kuomet tie pakilieji 
pagrindai, pašaukusieji gyveni- 
man Tautų Sąjungą, dar nebuvo 
valstybių ir tautų draugijoj tai
komi, pasaulis tos kovos nepa- 
boja, kadangi ji eina valstybėj, 
kuri savo propagandos užsieny 
tikslais kelia trukšmo dėl taria
mų skriaudų, kurių buk jai Len
kija daranti.

“Kaipo kraujas iš kraujo ir 
kaulas iš kaulo tų musų kauniš-
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NAUJIENOS

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

kėj Lietuvoj persekiojamų ir 
spaudžiamų brolių, mes atsi
šaukiame į Aukštųjų Tautų Są
jungą prašydami, kad ji išpieš
tų savo globą ant jų ir pašalin
tų visa tą, kas po priedanga 
melo besiplėtodamas priešinas 
elementariausėms žmoniškumai 
teisėms.”

Vokietijai grūmoja visuo
tinas geležinkeliečiu 

streikas
BERLINAS, bal. 4. — Visoj 

Vokietijoj grūmoja kilti visuo
tinas geležinkelių darbininkų 
streikas. Keli tūkstančiai ge
ležinkeliečių jau metė darbži 
Elbėrfclde, Magdeburge, Mann- 
heime ir kituose svarbesniuose 
Centruose, šiandie turbut pra
sidės streikas Hamburge ir 
Bremene. •

Triukšmas Francijos 
parlamente

PARYŽIUS, bal. 3.— Prem
jerui Poincarė pasirodžius par
lamente atsakyti į interpelia
cijas dėl jo naujo kabineto, iški
lo toks sumišimas, kad teko 
posėdį nutraukti.

Kai Poincarė užėjo tribunon, 
tarp atstovų kilo trukšmas, lai
ke kurių karo ministeris Ma
ginei, atsisukęs į komunistų 
atstovą Berton’ą sušuko: “Hu
nų advokatas!”

Berton kumščius sugniaužęs 
puolė karo ministerį, bet šeši 
salės sargai atbėgę sulaikė nuo 
muštynių. Posėdis buvo laiki
nai nutrauktas.

Niekas nenori turėt 
Rumunijos karaliaus su 

karaliene svečiais.
BUCHARESTAS, Rumanija, 

bal. 4. — Ispanijos valdžia pra
šo, kad Rumunijos karalius Fer
dinandas ir karalienė Marija 
susilaikytų nuo važiavimo Mad- 
ridan šį mėnesį, kaip juodu kad 
rengėsi.

Manoma, kad tolygus prašy
mas bus gautas ir iš Belgijos 
valdžios.

Kiek anksčiau, Italijos pre- 
mieras Mussolini buvo pranešęs 
Rumanijai, kad jos karaliaus su 
karaliene vizitas Romoj nelau
kiamas. < ; -

Mirė pirma patsai sau 
duobę išsikasęs.

YORK, Pa., bal. 4. — Senas, 
95 metų amžiaus žmogus Ed- 
mund H. Kelbaugh, prieš aplei
sdamas šį pasaulį patsai visu 
tuo pasirūpino. Patsai išsikasė 
duobę kapuose, pasistatė, koks 
jam patiko, paminklą prie savo 
rusimo kapo ir, pagailiau, par
davė tai, kas buvo belikę pada
ryti: numirė. Iš ryto duktė ra
do jį lovoj nebegyvą. Daktaras 
apžiūrėjęs pasakė, kad senelis 
miręs apopleksija.

Chicago, UI., šeštadienį,. Balandžio-Aprii 5 d., 1924 m.
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Prie aliejaus skandalo tyrinėjimo Washingtone

Senatorius Walsh iš Montana, kuris vadovauja aliejaus skandalo tyrinėjimais, rodo žem- 
lapy aliejaus magnatų pasigriebtus laivyno aliejaus laukus —Tjapot Dome. > Tyrinėjimo ko
miteto pirmininkas, žilgalvis senatorius Ladd sėdi prie stalo.

Lenkų su lietu
viais kova

Lietuva atsilygindama lenkams 
už persekiojimą lietuvių Vil
nijoj, ištrėmus iš Suvalkijos 

v 200 lenkų šeimynų.

RYGA, bal. 2 [Chicagos Tri
būne koresp. Dodald Day], — 
Neoficialis karas, kurs per pa
staruosius ketverius metus bu
vo vedamas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos tų dviejų kraštų pa
sieniu, paskutinėm dviem sa
vaitėm priėmė kitokį pobūdį. 
Šiandie lenkų ir lietuvių vy
riausybės •gaudo viena antros 
valdinius kad ištrėmus juos 
laukan. , ■!

Kai pirm mėnesio laiko len
kai ėmė vyti lietuvių šeimynas 
laukan iš Vilniaus krašto, lie
tuviai, at^keršydamji, išvarė 
daugiau ne du šimtu lenkų šei
mynų [Ištikro? Red.], kurios 
buvo apsigyvenusios netoli Su
valkų 1915 metais.

Lenkų eu lietuviais 
nesikentimas.

Ir Lietuva ir Lenkija savo 
ribose turi nemažą skaičių vie
na antros žmonių, kuriuos jie
dvi įvairiais budais spaudžia, 
kad tuo budu privertus juos 
išsikraustyti savojon tėvynėn. 
Ultra-nacionalistinė abiejų kraš
tų politika gimdo ir auklėja to
kį vieni antrų nesdkentimą, kad 
sienos srityse nuolatos atsitin
ka susirėmimų tarp kareivių ir 
piliečių.
lankai persekioja šelpiamą

sias organizacijas.
Lenkuose jypat|ingai išsivys

tęs šovinizmas ir tik dėl šitor 
do šovinizmo lenkai ėmė var
toti represijos priemonių prieš 
Amerikos šelpiamąsias draugi
as, kurios šelpė Lenk i ją. Ame

rikos organizacija, žinoma vąr- 
du “Joint Distribution Cojn- 
mittee,” kuri nuo 1916 metų 
šelpiamajam darbui Lenkijoj 
šleido 25 milijonus dolerių, 

dabar buvo priversta savo dar- 
ją likviduoti. Ta organizacija, 
Amerikos žydų finansuojama, 
nuveikė milžinišką žmonių šel
pimo darbą Lenkijoj. Dabar -gi 
valdžia, nežiūrint kad ekoho- 
ninė Lenkijos padėtis tebėra 
via dar labai sunki, įsakė 
“Joint Distribution” komite
tui ir Metodistų bažnyčiai už
daryti savo įstaigas ir išsikrau
styti iš Lenkijos.

Kunigas su policininkais išvežė 
Metodistų globojamus 

našlaičius.

Norėdami savo ’darba tęsti 
toliau, Metodistai organizavo 
kompaniją pasivadinusią “Meth 
Soth” ir įsiregistravo einant 
Lenkijos įstatymais.

f Dabar ką-tik gauta iš Var- 
šavos žinia sako, kad lenkų 
policininkai, parapijos kunigo 
vedami, padarę puolimą Me
todistų laikomos našlaičių 
prieglaudos Odanąlone tir 
suėmę išsigabeno keturiasde
šimt penkius berniukus. Meto
distai pasiuntė lenkų valdžiai 
protestą.

Francija nesitrauksianti įš 
Ruhro

PARYŽIUS, bal. 4. — Prem
jeras Poincarė pareiškė atsto
vų minuose, kad Francija ne
ištrauksianti savo kariuome
nes iš okupuotos Ruhro srities 
dagi jei reparacijų ekspertai 
pasiūlysią kitokių Francijai 
garantijų.

Ex-kalifui teks eit dar
bo dirbt.

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, bal. 4. — Premjeras Ismet 
Paša pranešė krašto Seimui An- 
goroj, kad kadangi buvusis kali
fas Abdulas Medžidas, išsikrau
stęs dabar Šveicarijon, atvirai 
prieštaraująs Seimo nusprendi
mui, tai valdžia nutarus nebe
mokėti jam daugiau jokių pini
gų.

i .,,

Kardinolui Mundelein 
dovana — $1,000,000.

■ ;—r;' ,!
Chįcągo^ katalikų urbanizaci

jos ruošiasi;: kaip kiĮmingiau pa
sitikti Įiuvusį $avo .arkivyskupą 
MiiiiOolem.-Į. kurs dabar Romoj 
tepo ’^kelt^ jj 
tik su didelėmis ^pa
sitikti kai jis sugrįš 
su raudona kepure, betA'r’ naiU- 
ryti jammązą dovanėlę -r? .vie
ną milij orią dolerių. \ • t •

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 4„ užsiepio 

gų ne mažiaus, kaip , už: 425,000 dole
rių bankų buvo skaitomą Amerikos 
pinigais šitaip: 7 ' ’

Anglijos 1 sv, sterlingų ....... $4.30 
Belgijos,- 100 frankų $4.$0 
Danijos, 100 kronų $1653
Italijos, 100 lirų ....  .... $4.38
Francijos, 100 frankų $5.78 
Lietuvos, 100 litų ; $10.00
Norvegijos, 100 kronų ...‘.L $13.65 
Olandijos, 100 florinų ....... $87.07
Suomijos, 100 markių ....... . $2.54
Švedijos, 100 kronų ............ $26.47

Oičerino uola Lie
tuvai dėl Klai- 

, i 

pėdos
KAUNAS [L/Ž.] — Sovietų 

Rusijos užsienio reikalų komi
saras p. čičeriųas savo notoj 
Lietuvos vyriausybei, š. ųi. ko
vo 8 d., praneša, kad: Sąjun
gos Socialistinių Sovietinių Res
publikų (S. S. S. R.) Vyriau
sybė jokiu budu negali leisti, 
kad besi naudo jant Klaipėdos 
uostu ir Nemuno upe, butų su
teikta bet kurių ypatingų tei
sių ir privilegijų treciosioms 
valstybėms.

Ji turi atminti Lietuvos Vy
riausybei, jog Lietuvos-Lenki
jos pasienio ginčo išsprendimo 
ir valstybinės sienos tarp jų 
nustatymo metodas yra numa
tytas Rusijos ir Lietuvos 1920 
m. liepos 12 d. taikos sutarties 
antrojo straipsnio pirmosios 
pastabos, ir kad Lietuvos Vy
riausybė negali be S. S. S. R. 
sutikimo įtraukti į to klausi
mo sprendimą 'trečiosios /val
stybės.

įžiūrėdama tokiuose kai ku
rių valstybių mėginimuose pa
stangas išspręsti Klaipėdos ir 
Lietuvos-Len’kijos valstybinės 
sienos klausimus priešinga tau
tų apsisprendimo principui 
prasme, Sąjungos Vyriausybė 
pareiškia gyviausią susirūpini
mą (Lietuvių tautos likimu, ku
rią ji nori matyti nepriklauso
ma jos tautinėse sienose.

Sąjungos Vyriausybė negali 
nematyti rimto pavojaus tai
kingiems santykiams Rytų Eu
ropoj planuose; kurie siekia 
{Susiaurinti Lietuvių tautos ne
priklausomybę.

Pranešdama tai draugišku 
budu Lietuvos vyriausybės ži- 
piai, Sąjungos Vyriausybė pa
reiškia tvirto įsitikinimo, kad 
tolimesnį' Lietuvos vyriausy
bes ' žingsniai dėl Klaipėdos 
Ųąusimo bus suderinti su tau
tų apsisprendimo principu pa
grįstomis Sąjungos Vyriausy
bės pažiūromis ir kad šiuo at- 
yėju Lietuvos Vyriausybė im
sis reikalingų priemonių tiks
liai laikyti S. S. S. R. ir Lietu
vos taikos sutarties straipsnio.

N. B. Panaši nota nusiųsta 
ir Tautų Sąjungos Taryboj re- 
prezentuoj amoms valstybėms 
(tarp jų-Anglijai, Francijai, 
Italijai).

Prisiruoš^ “padėt” 
Vokietijai

Amerikos bankininkai išanksto 
ruošia kapitalo tarptautiniam 
Vokiečių kredito bankui.

NEW YORK, bal. 4. — Ame
rikos bankininkai laukdami, 
kad Dawes’o ekspertų komisi
ja savo raporte rekomenduos 
finansinę pagalbą Vokietijai, 
jau dabai* stropiai ruošiasi, 
kad sukėlus didžiausio kapitalo 
internacionaliam Vokiečių kre
dito bankui.

Subskripcija tokio banko ka
pitalui bus, kaip matyt, padary
ta visų beveik stambiųjų Ame
rikos finansinių įstaigų.

Lenkai už vizas vokie
čiams ima $50

BERLINAS, bal. 3. — Len
kai už vizas vokiečiams, no
rintiems įvažiuoti Lenkijon, 
ima 200 aukso markių arba 50 
dolerių. Kad taip, tai Vokiečių 
valdžia nutarė dabar tokį pat 
mokesnį imti ir iš lenkų, no
rinčių Įvažiuoti Vokietijon.

Trockis grįšiąs Mask
von balandžio 15 d.

MASKVA, bal. 4. — Karo mi
nisteris Trockis sako esąs pa
sveikęs ir sugrįšiąs Maskvon 
savo pareigų eiti apie balandžio 
15 dieną. Sugrįžęs jis ras dide
lių atmainų karo departamento 
št^be. Kojnisarų tarybos spren
dimu generalio štabo viršininku 
tapo padarytas gen. Frunze, ar
mijos inspektorių — gen. Ser- 
giejus Kamenevas, intendantū
ros viršininku — Unšlichtas.

Vokietija uždraudė sa- 
vo piliečiams emigruoti 

svetur.

BERLINAS, bal. 4. — Vokie- 
čių finansų ministerija įsakė 
nebeduoti vizų ir uždaryti sieną 
vokiečiams, kurie nori išvažiuo
ti svetur iš Vokietijos. Mat pa
staraisiais metais daugybė vo
kiečių pradėjo emigruoti svetur 
—į Italiją, Belgiją, Šveicariją ir 
kitus kraštus, ir valdžia tuo la
bai susirūpino.

Hughes nori pasisve- 
čiuot Anglijoj.

WASHINGTON, D. C., bal. 4. 
—Valstybės Sekretorius Hugh
es ruošiasi! liepos mėnesį ke
liauti Anglį j on, kaipo Anglijos 
Advokatų Asociactijos svečias.

K. Požėla priima Jono 
Meyerso iššaukimą

Sutinka šio sezono pabaigoje 
ristis greko-romėnų stiliumi.

Sužinojęs apie Jono Meyerso 
iššaukimą, K. Požėla pareiškė: 
“Praneškite, kad aš p. Jono Me
yerso iššaukimą priimu. Arti
miausioje ateityje bus galima 
ristynes surengti. Kadangi p. 
Meyers sutinka ir greko-romė
nų stiliumi ristis, tai aš tą sti
lių ir pasirenku.”

Taigi ne vėliau gegužio mė
nesio galima laukti ristynių, 
kuriomis visa Chicaga užsiin
teresuos. '

Jonas Meyers yra skaitomas 
vienu geriausių pasaulio ristis 
kų. Bėgiu šešerių metų jis bu
vo vidutinio svorio pasaulio 
čempionas.

Karolio Požėlos rekordas irgi 
kuopuikiausias: savo svoryje 
jis yra Europos ir tuo pačiu 
laiku pasaulio čempionas greko- 
romėnų ristynių stiliumi.

Įdomesnių ristynių vargu bau 
ir begalima tikėtis, kaip tarp 
tųdviejų geriausių sportininkų 
—ristikų.

J. Bancevičius irgi su
tinka su Meyersu

J. Bancevičius praneša 
mums, kad Jono Meyerso iš
šaukimą jis priima ir prie pir
mos progos yra pasirengęs ris
tis su juo “catch-as-catch-can” 
stiliumi.

Busima socialistų 
kandidatė.

LONDONAS, balandžio 4. — 
Lėdi Lutyens nutarė ateinan
čiais rinkimais į Anglijos parla
mentą statyti savo kandidatū
rą. Ji yra socialiste.

Žemės drebėjimas 
Filipinuose.

MNILA, Filipinai, bal. 4. — 
Šiaurinėj Luzono daly įvyko že
mės drebėjimas. Didesnių nuo
stolių nepadarė, tik nukrėtė 
daugybę kokoso riešutų.

Chicago ir Apielinke. — šian
die dalinai apsiniaukę, pavaka
riop gal bus 'lietaus, — sako oro 
pranašas. (Vakar jis tą pat bu
rė, bet nenuburė). Maža atmai
nos temperatūroj. Vidutinis 
mainąsis vėjas.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami keletą dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

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

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

1739 So. Halsted St., Chicag’o, I1L I

Kaunijoj.de
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PUSTELNINKAS CHICAGOJ!TRIJĮJ VEIKSMŲ OPERETE
Bus suloštas

esate kviečiami atsilankyti pas ma
ne. Namų statytojams duodu dideli 
nuleidimą (discount). Mes už savo S. L. FABIONAS 60.

Balandžio 5 d., Sukatos vak., 1924
Pradžia 8 vai. vakare.

CH. STRUMILO SVET.

Pradžia 6:30 vakare.

DRAMATIŠKAS RATELIS
Stato scenoje trijų veiksmų istorišką dramą

Durys atsidarys 6:30 vai. vakare.

Name Tel.: Hyde Park 8895

G ar sinki ties ^Naujienosė

0. Poželienes Su Rusu Operos Artistais
Koncertas

Veikalas parodo kaip tas stebėtinas pustelninkas 200 metų atgal 
vargo dėl savo idėjos. '__ _

Visus Kviečia KOMITETAS.

Artinanties pavasariui, artinasi 
įvairus taisymas ir malevojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų savinin
kai, kontraktoriai, namų statytojai,

Del .šito gražaus 3 kambarių medinio bungalow 
Miera 18 pėdų platumo, 22 pėdos ilgumo 

18 kitų, mitrų dėl išsirinkimo 18

' :

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

ANT NAUDOS. |

NS? <--Ii

‘•i >
c

; ... .

Nedėlioj, Balandžio
1814 S. Ashland Avė. Pradžia 7:30 vai. vak 

Bilietai parsiduoda .Naujienose

CINDERELLA
Rengia Jaunų Darbininkų Lyga

Nedėlioj, 6 d. Balandžio-April, 1924

158 E. 107 St., Roseland, III.
Inžanga 50c. ypatai 

Muzika Bigelių.

Lietivių Tautos Bažnytinėj svet
So. Union Avė. ir 35 St.tavorą garantuojame ir pristatome j 

visas dalis miesto.
Turime sėkamus tavorus: įvairių 

geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, malevų, vamišių ,alyvų, stiklų 
ir gaspadinėms visokių reikmenų.. 
Taipgi turime pilną pasirinkimą na
mų papuošimui popierų.

JOSEPH VARNAGlS
DEALER IN HARDWARE 

4051 Archer Avė.
Phone Lafayette 3094

JOHN MIŠKE
Karpenteris, budavojame nau
jus namus ir taisome senus.

Atsišaukite
JOHN MIŠKE

4145 S. Maplevvood Av. Chicago

$495.00 Nupliksite Visą Materįjolą $495.00
GERUMAS GARANTUOTAS

: Reumatizmas sausgėlė
1 Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Saysgėle, .1 
M Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 1 
R — raumenų sukimu; nes skau- I 
1 dėjimai naikina kūno gyvybę ir j 
! dažnai ant patalo paguldo.
1 CAPSICO COMFOUND mo- 
' stis lengvai .prašalina viršmi- 

nėtas ligas; mums šiandie dau-
5 gybė žmonių siunčia padėka-
■ vones pasveikę. Kaina 50c per
■ paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
KATOS”. augalais gydyties, 

, kaina 50 centų.

: Jusliu Kolis
i 3259 South Halsted Street,
i CHICAGO, ILL.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

'j/............................—
Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKA
New City Phannacy

3327 So. Halsted St.

Nedėlioj, Balandžio 6 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 jį išliuosavo, pati paaukaudama savo gyvastį už visos Lietuvos gerovę. Todėl atsilan
kykite ir pamatykite tą puikią dramą, o pilnai busite užganėdinti. Dramatiško Ratelio Valdyba.
— _....................... .......... ■■■■ » ................. --------------------------------------------------------------- ■-;=

KONCERTAS ir BALIUS
Pirmą kartą rengia

ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ AŠTUONUOLIKTOS APIELINKĖS
Subatoj, Balandžio-April 5 d., 1924 • 
IVIeldažio Svetainėj, 2242 W. 23 1*1.

Durys atsidarys 6 valandą vakare Prasidės 7 valandą vakareGERBIAMI DRAUGAI IR DRAUGAS: -- -
Šis koncertas ir balius bus vienas is puikiausių, nes Ažtuonuoliktos Apielinkčs jaunuolių draugijėle 

atydžiai rengiasi prie minčto vakaro ir nori chicagiečiam parodyti, kad ir jaunuoliai gali išpildyti puikų 
programą. Po vadovyste Mrs. Zarat. Užprašo visus A. Ž. V. DR-JĖLĖ.

Olga Poželienė

Gabrielius Hrzanowski
Pirmaeilis Rusų Operos 

baritonas.

Čigoniški romansai

Operos dainos
Meilės dainos
Smuikas 
Šokiai, Šokiai

1924

Blue print planai, nurodymui ir materijolo surašąs dykai su kiek
vienu orderiu.

Neužmirškite, mes suteikiame viską išskirant Masonary materijolą. 
Jus gausite visą lumberį, postus, Millvvork, Langus su stiklais, Išlaukines 
ir vidurines duris, Vidurinius trimingus, Grindis, Sheet plasterį, Shingles 
dėl stogo, Vinis, Spynas ir malevą dėl vidaus ir lauko puses.

Mes dastatome dykai bile kur Chicagoje arba priemiesty.
Jei jus negalite užmokėti visus pinigus ir turėti savo lotą, mes pada

rysime su jumis spccialę sutartį. Atminkite, kad jus nieko negalite nu
pirkti su rendų kvitelėmisi ir jus galite sutaupyti pinigų dėl mokėjimo 
brangių rendų. Pa^imatykit su mumis tuojau. Pirkite tiesiai iš dirbtuvės.

DOUGLAS PRODUCTS CO.
Išdirbėjai augštos rųšies lentų ir> medžio materijolo 

2510-16 Archer A v., netoli Halsted St., Tel. Victory 6545 
--------- ;------ —1------------------ -------------------------------------

rite

A

Ivaii Dnieproff Civic Opera tenoras

Pilsen Sokol Hali,

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 111-11 

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

3323 So. Halsted St 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nodiliomis nuo 9 iki 12 yj\*.
Tunu garbės pranešti Lietu

viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NĖW CITY PHAR- 
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3827 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 ii’ patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Mano kaiftos yra žemesnes ne
gu kitur kur.

Su pagarba, 
JONAS MALACHAUSKAS.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. ^2nd St„ arti Leavitt St. 
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokiu/ Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Nai J -

adirba . visokiu/ Dokumentas, 

amus, Faunas ir Biznias. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
, I

Phone Boulevard 7589

Or. William Blanchard
1545 W. 47th Stų

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius pataiogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, Šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa- 

. švėnčiau gydy
mui ir atbudavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir * visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame ■ 
X-Ray ir mik ros- į 
komiškus egza-, 
minavimus, krau-! 
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnoza ir 
būti tikram, kaip 
gydyti.

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

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

Kalbu.visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai. • " • .
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utarninke, Scredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai. - | 

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register, ■
109 N. Dearborn St.,- Chicago, III.

(Imkite elevatorį iki 12 augšto)

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

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

Giduolės išski- 
riamps.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangelne powder« brace you 
right up. the pain is gone, your stomach 
settles, nerves relax, the entlre system 
reaponds. Perfect inedicine for men or 
women, prevente nearly all slckness. Get 
a 10c pkg. Orangeipe povvders ot any 
drugglet. Mlllions usea yearly. They never 
fail. Formula on every pkg. Np .narcotlcs.

OmNgeiNe

T«L Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS"

Ofisas ▼Idurmiestyjj
Room 1726

CHICAGO TEltPLE BEDG. 
77 W. Waskin£ton St.

Cor. Wa«hingtun & Clark

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egsami- 
nuoja Abstraktus. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 16G7.

S. B ANĖS. Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7» Weat Monroe Street, CMicago. 

-Telephone Randolph 2900 
Rez. 8203 So. Halsted 8t.

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatą* 

. Dienomis Room 614-516 
_ 127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10717 Indiana Avė.
Tei.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

v. W. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5>t
„ Tcl- Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tė£ Yards 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

340$ Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bu? 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

•Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
‘: patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Ch
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JUSI) TAKSAI

CHICAGO

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

Gali būti užmokėti musų banko- 
je. Kam važinėtis i miestų 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 šį 
banką didžiausiu šioje apielin- 
kėje, kaip pinigais taip ir skait- 
liumi depozitorių.

Gerai 
tuvių 
rumu

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė

MES GIRDIME PER RA- 
DIO, — GREIT MES IR 

MATYSIME!

NAUJIENOS, Chicago, HL

Pilnos Palūkanos 
Už Balandį

DEPOZITAI PADĖTI PRIEŠ AR 10 BA
LANDŽIO, PALŪKANAS GAUS NUO 1 
DIENOS BALANDŽIO

Turėkit tikslą taupinimui — dėl malo
nių vakacijų. Nuspręskite dabar po 
kiek turite atidėti kas savaitę. Tie nuo
latiniai savaitiniai depozitai padarys 
jūsų vakacijas daug malonesnes.

TAUPYKITE PAS

Amerikos išradėjai pra
našauja, kad į 20 metų “te- 
levision” bus paprastai visų 
vartojama. Vietoje žiūrėti į 
krutomus paveikslus apie 
dienos nuotikius, mes tuo
met sėdėsime ir matysime 
tikrą atsitikimą ant vietos, 
vietoje daug mylių atstume 
ir tuo pačiu laiku girdėsi
me. Po didelio išradimo ra
dio, mes negalime abejoti 
tokiems spėjimams. Praeitis 
suteikė mums daug išradi
mų, ateitis suteiks mums 
dar daugiau. Trinerio Kar
tusis Vynas yra viena gera 
dovana 19 šimtmečio. Yra 
labai gyduolė nuo skilvio li
gų, kaip tai nuo prasto ape
tito, užkietiejimo, galvos, 
skaudėjimo, ir jautimo dide- Į 
lio nuovargio. Daktarai irgi? 
žino jo gerumą. Mrs. Anna; 
Piecewicz rašo mums iš 
Maynard, Mass. kovo 4: 
“Atsiųskite man tris bute
lius Trinerio Karčiojo Vy
no, musų šeimynos daktaras1 
rekomendavo jį”: “Aš reko- 
męnduoju Trinerio Kartųjį 
Vyną labai plačiai, aš sura
dau, kad jis yra geras svei
katos atbudavotojas”. Tri-1 
nerio Kartusis Vynas turi 
būt laikomas vienodoj tem
peratūroj. šaltoje vietoje' 
jis pasidaro nečystas, bet jo1 
gerumas nuo to nenukenčia. 
Nemaišykite pirm vartoji
mo! Jei jūsų aptiekorius ar 
gyduolių pardavinėtojas ne
turi jo, rašykite pas Joseph 
Triner Company, Chicago,' 
Illinois.

Ypatiškas Patarnavimas Musų 
Lietuviams Kostumeriams

Mes norime, kad daugiau musų lietu
vių kostumerių opsipažintų su Ponu 
Bagdžiunu, fcuris vienas iš Lietuvių ve
dėjų biznio skyriaus šiame banke.

Jus patirsite, kad jis gali jums daug 
patarnauti visokiuose reikaluose.

Jis jums suteiks pilnas informacijas 
ir pagelbės Jums atlikti Jūsų bankinius 
reikalus. Apart Pono Bagdžiuno mu
sų banke dar yra Ponai: Šukys, Czai- 
kauskas ir Shimkus kurie maloniai Lie

jos. F. Bagdžiunas tuviams patarnauja šiame banke.
Ved. Naujs Biznio Skyr.

Užsimokėkite jusi! real estate taksus čionai. Išvengkite 
ilgos kelionės i miestą.

CENTRALT^Tr’BANK
1112 West 35th Street

• . I '

Turtas suvirš Devynių Milijonų Dolerių
VALSTIJINĖ BANKA CLEARING HOUSE BANKA

P-lė Kudulaitę 
iš 

t

The Stock Yards 
Savings Bank

I Ijl;
>WEST SIDEV 

qRl ST 6’ SAVI INGS BANu1 TttL B \ \k oi s M /1} \xd ridi \dix s/d\ KE I Y 
Roost veli Road at Halsted Street. Chicago

,NEW YORK—HAVRE
CHICAGO .......................... Apr. 16
ROCHAMBEAU ............. April 19
PARIS ,  ...................  April 23
LA SAVOJE ............. *........  May 3

NEW YORK. VIGO (EtPAfN).
BORDEAUA

Kabykite dėl itnfeidžioe apratomot 
kayruUa Ju»ų vietiniui agentui arba | 

ofi«a 19 State Street New York.
109 North Dearborn Street, 

Chicago, Illinois.
——M——1* . 11 .... i  4

£i jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
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 Kudulaitę ir 

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

Resursų Virš 14,500,000.00 —:_ _ j

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

RRĮ’RRRRRBSBBliRVaBnRI

'CUNARD
R LIETUVON PER 10 DIENŲ
S Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
H per Southaniptoną ant milžinu laivų 

, AUUITANIA, MAURETANIA 
BERENGARIA

_ Apleidžia New Yorką Seredoms 
~ Greita.' peraedimaa Southamptone.
■ Lietuviai ypatiškai lyditni.
■ Taipgi reguliariai išplaukimai tie-
■ šiai i Hamburgą ant naujų laivų 

i burnerių. 3čia kleaa (1 Piliau $106 50,
j Hamburgą $103.60). Karėa takau

■ $5.00
I KELEIVIAI IŠ LIETUVOS

■ sėda laivan Piliavoj važiuojant |
■ Southamptoną ir ten persėda ant Mil- 
» žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
' Informacijų dėl kainų ir reikalin-

■ gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 
leiviams galite gauti nuo bile agento.

H Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.

i CUNARD LINE
■ 140 N Dearborn St., 
5 Chicago, Illinois

u
n

R 
H

Pelnas už apdraudą in force .... 78 x/i nuošimčių
Pelnas už assets......................... 33% nuošimčių
Pelnas už nuošimčius....................27 nuočimčiai
Pelnas už įplaukas........................22 nuošimčiai
Abelnai pelno................. ’............41 nuošimtis

MIZAR
Karalius naikinimo Reumatizmo

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
- . \ • -  --------------------- --------------- *

,.■111.11M t »«<■»■■ nu i<nm iiart w,» i—.imi——
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Kaipo piliečio, jusu pereįga balsuoti
utaminke, balandžio 8 dieną

’ • -t \ /

Jei jus nebalsuosite, tai neturėsite teisės nieko 
sakyti ant valdžios.
Bankas atdaras dėl bankinio biznio kasdien iki
4 vai. utarninkais ir subatomis iki 8 vai. vakare.

gtateDank 1
i L ■ ’ MllttAUHFE AND NORTH AVENUFS » 
d-------------------------------------------------- J

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

------------------- - ............ ■■■■■■■■■■■-;---------------------------------- --------------------------- &

x Garantuotos gydoulės 
išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų 
pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kojų, galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykii 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- C C 
vikas kainuojame©"*" U 
Mažas slovi- O E 
kas kainuoja w
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. Adresuokite

“Bankas visiems žmonėms”

Joint Service with vu
HAMBURGAMEMCANUNE

ELEKTRA
Šviesą ir frajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvis Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS, Pree.

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

JOSEPH SOROKOWSKI
2424 W. Superior St., Chicago, III.

F'ranklln’o BOTANICAL KERBS Gy- 
dnoJėe nuo SKIIVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriant pa- 
•enlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
•eir- mėnesius gydymo. Atsiųskite j 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 WalUce St., 

Chicago, U. S. A.

i&inS
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TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS t 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitą su musų 

laivais de luxe
“Resoluts”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, '“Hansa”, “Thuringia” ir 
*'Westphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 
171 West Randolph St., Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

jimą. Duodu ja- 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy* 
kai.

3113 South 
Halsted St.

-----------^Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewtc> 

BANIS
AKUIERKA

I Turiu patyriąją
I Pasekmingai pa
ltai nauju mote- 
trims prie gimdy- 
Ifeo hiekvienamf 
atsitikime. Teikia 

: • Jfc^ypatiŠką prižiūri-

m^dr. herzmaimm
-iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 14 S 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu? 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Gana!
Telrfondl į D?eVo9$

( Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas t 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2889

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 tfat,
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše-; 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
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. vakare.

LIETUVIU DAKTARAI
' » 1 L '■ , ■ 'i' ----------- --

Daktarai kurių varadai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos)
9 iki 12. 1 iki 8 diena
ir 6:80 iki 9:80 vakare »

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago. UI. I

... i. i

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v-....... i, .... ,7
1 111 ■ 1

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
s—J--------------------------------------------------------------------------------1

Rezidencijos tel. Vąn Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiku, Vyriiką, 
Vaikų ir visą chroniškų lijm 

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

Valandos: 10—11 rytoj 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect O61I

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisag 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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

_____
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Editor P. Grigaiti!

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

ga priėmė j j, o ne ką kita. I B11 4K EA A 
Apie jokį “trečią” projektą IL H B ĮL Q Sį || 
nebuvo girdėt; j j prasima-1 ■■■■■■žiniosnė tiktai “Draugas”, norė
damas pateisinti tą savo ne
buvėlę “kablegramą” (iš kur 
jisai ją “gavo”, jisai visgi 
nepasako).

DRAUGIJŲ IR TEATRAMS 
KŲ RATEMŲ DOMEI.

Subscription Ra tesi
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaida of ęhlcag,
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second Class Matr«- 
March 17th, 1914, et the Post Offic* 
of Chicago, III., under the net a* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirian 
sekmadienius. Leidžia Naujieną b’e ’ 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chieagc 
Ui. — Telefonas] Itoosevelt 8/”>r.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje paštui

Metams___ ________ _
Pusei metų 
Trims mėnesiams .......___
Dviem mėnesiam ___ - -—r
Vienam mėnesiui

■”* e • < * * t* - ’

Chicago je per nešiotojui S
Viena kopija - - -
Savaitei__ _ ___________
Mėnesiui ____ ;________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
paštui

Metams------------------ $7.00
Pusei metų _______    8.50
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiam ....... 1.25
Vienam mėnesiui.76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams _____ $8.00
; Pusei metų ___   4.00

Trims mėnesiams _____   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

4.00
2.00

8c

Nepajėgdamas tinkamai 
informuoti skaitytojus apie 
svarbesniuosius įvykius Lie
tuvos politikoje, “Draugas” 
griebiasi kitokios taktikos. 
Iš vienos pusės jisai dergia, 
kaip įmanydamas, “Naujie
nų” redaktorių, o iš antros 
pusės — meiliai šypsosi į 
komunistų pusę. Anądien ji
sai ve kaip gražiai užkalbi
no juos: “Komunistų laik
raštis gerai pastebi, kad 
laisvamaniai su socialistais 
pešasi ne dėl principų, bet 
dėl biznio....” Paskui toliaus: 
‘Net komunizmo paties prin
cipas katalikams nėra taip 
jau svetimas.”

Vieton daktaro po- 
| licmonai.

Warren gat. policijos nuova
dos policistai turėjo nemenką 
susijudinimą : kažkas telefoną^ 
vo iš 1921 Warren gat., kad 
“kažkas darosi”. Trys policis
tai su revolveriais rankose, dre
bančiomis širdimis ir kojomis, 
prisirengę prie didelio karo nu
bėgo į paskirtą vietą. Bet ka
riauti jiems neteko. Poni Elzė 
Carlin, tuo laiku gimdė didelį, 
10 svarų sūnų ir trys 
čiavę policistai 
revolverius ir 
g>elbą.

Kai daktaras
viskas buvo pabaigta, ir jis pa
reiškė, kad darbas atliktas ge
rai.

“Aš taip maniau, — sako po- 
licistas Fahey — Aš ir Mikas 
turime pakankamai vaikų ir ži
nome kaip elgtis tokiuose atsi
tikimuose.”

Rengdami vakarus su persta
tymais jeigu norite bent kokio
mis naujanybėmig juos papuoš
ti, atsiminkite, jog dabartiniu 
laiku Chicagoj. vieši K. S. Ur- 
baitis, tarp svetimtaučių žino
mas kaipo Chas S. Urban, ste
bukladaris ir minčių skaityto
jais. Jis taipgi pasižymėjęs an
glų dramose ir judamuose pa
veiksluose. Susipažinimo delei 
dėl lietuvių pasirengęs visokiuo
se teatrališkuose reikaluose pa
tarnauti.

C. S. URBAN, 
3856 Archer Avė., Chicago, III.

turėjo 
suteikti

jsikarš- 
nuleisti 
jai pa-

atvyko, tai jau

BUVO PRIVERSTA AP
LEISTI NAMU DARBį

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

I) Trindamas su Ruffles
I) Ištrins! Pleiskanas Lauk. 
| Niežti, niežti vist} dieną — jus net

tai prašalins. Rufflat yra tonikų 
a galvos odai ir plaukams. .Rufflet yra ?. 
W pleiskanų naikintojas bu puikiomis U
į pasekmėmis. Zl
r Ir tame nėra jokios paslapties. Z.
1 Rufflet yra sudarytas gabių ir paty- (8 
[ rusių kemikų, kurie išdirbo formulų X 
1 specialiai paskirt:) sunaikinimui pleis- W 
. kanų perų — ir Rufflet atlieka savo Z. 
I darbų. U

kl Pamėginkit bonkų ! Įtrink it truputi fg 
M Rufflet į savo galvos odų kasdien y
ai apie per saivaitę laiko. O kuomet a 
H pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- r 
H kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus (1 
K1 daugiau niekuomet nekankins! Tik /g
I C5c. už bonkų. Galima gauti aptiekose. W

F. AD. R1CHTER & CO.
įf 104-114 So. 4tu St.. Brooklyn, N. Y. (j

J stebite iš kur tų pleiskanų tiek 
I imasi ! Juo daugiau jus kasote, juo 
| , daugiau pleiskanų iftpuolų iš juaų gal- 
I vor, suteršia jūsų drabužius, daro nc- 
| malonumo kiekvienam arti jųa esan
ti ėiam, ir vis neapsakomai niežti 1

Pirkit Jūsų

Sergantis vyras turėdavo 
atlikti jos namų darbą. Vi
sai atgavo sveikatą varto
jant Lydįa E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.

FRANK BRESKA
• 1 ■ ■ ■ * I ' . -'į ■' • . •

Autorizuoti Fordo ir Lincolno
pardavinėtojai

Vienas rusų satyrikas ra
šė apie mužiką, kuris pakly
do tarpe trijų pušų. Tos pa
sakos herojų labai primena 
“Draugo” redaktorius, ku
ris nieku badu negali sura
sti “kelio? tarpe trejeto ži
nių apie Klaipėdą.

Užteko klerikalų laikraš
čiui pamerkti į komunistus, 
kaip jie paširiakšt ir atsidū
rė pas jj. Vakar komunis- 

i tai iš Chicagos rubsiuvių lo- 
kalo 269 paskelbė “Drauge”, 
su J. Katiliaus ir F. A. Ma
sono parašais, straipsnį, ku
riame begėdiškai šmeižia 
“Naujienas”. Įdomu, kad 
tie elementai nesisarmatija 
kalbėti apie unijos reikalus 
tokiam laikraštyje, kuris vi
sai nepripažįsta darbininkų 
unijos savo šapoje.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

South Beiųl, Indiana. — Aš visai 
buvau nusilpusi ir turėjau didelius

skausmu^ nugaro
je. Aš buvau taip 
skaudi, kad vos 
tik galėjau pąsi- 
valkioti ir visa: 
negalėjau dirbti 
namų darbo. Mano 
vyras dirbo visą 
dieną šapoje, pa
rėjęs namo padė
davo man -mano 
darbe. Daktara: 
pasakė, kad aš fu-

dirbo visą

2501 So. Kedzie Avė 
Lawndale 4113 Tik M 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.

SEVERAS

Atjffseps Mostfs

Vdrioįdnjas ųtio qiež|i, išberirųai 

ir Ų toŲu odiųčs Ityos.

f g

ii

Buvo pranešta apie vidu
rį kovo mėnesio, kad Tautų 
Sąjungos taryba priėmė Da
vis’o komisijos projektą 
Klaipėdos krašto klausimu 
ir kad tam projektui prita
rė Lietuvos delegacija, bet 
Lenkija pakėlė prieš jį prd- 
testą. Dvejetu dienų vėliaus 
atėjo iš Paryžiaus žinia, 
kad lenkai stengiasi sutruk
dyti tą Tautų Sąjungos ta
rimą. Rodos, yra aišku, kad 
tos dvi žinios papildo ir pa^ 
tvirtina viena antrą. Vienoki 
“Draugas” sako, kad, pa- 
skelbdamos antrąją žinią, 
“Naujienos” atšaukė pirmą
ją žinią.

Tas bendras klerikalų ir 
komunistų frontas, beje, yra 
ne naujas dalykas. Jukjaul 
senai komunistinės “Vil
nies” agentas Jamontas yra 
drauge ir klerikalinio 
“Draugo” agentas — ir ben
dras jų abiejų koresponden
tas. Bet tegu jie sau gla
monėjasi ! Lietuvių visuo
menė iš to tiktai geriaus 
juos pažins.

Pranešimas apie dividen 
dus Šėrininkams

KAINA 5Oc

IŲdbsl\iie pas tipifel^orlbs.

W. F. SEVERĄ CO. ?
CEDAR RAPIDS. IOWA

riu moteriškų ligų silpnumą, kad nė
ra kitos pagelbos, kaip tik padaryti 
operaciją, suprantama, tas kainuotų 
daug pinigų. Mano vyras išgirdo 
apie Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound dirbtuvėje ir vieną naktį 
jis sustojo aptiekoje ir nupirko man 
vieną butelį. Aš buvau pradėjusi 
manyti, kad jau man pagelbos nėra, 
bet aš išvartojau tris butelius ir aš 
dabar jaučiuosi kaip tik gimusi. Kai
na už tris butelius nebuvo tokia, kiek 
užmokėdavau daktarams. Aš neturiu 
žodžių išgyrimui Lydia E. Vegetable 
Compound”. — Mrs. Dora Osborne, 
430 Sherman Avė., South Bentd, Ind.

Moterys kurios turi silpnumus, pri
valėtų vartoti Lydia Ė. Pinkham’s 
Vegetable Compound tuojau. Parda
vimui pas visus aptiekorius visur.

Velykos Jau Artinasi
Jūsų mintys natūraliai yra sukoncentruotos link

SLIPERIŲ ARBA OXFORDŲ 
post ' \

♦OOdl

Phone Boulevard 8356

Marinello Beauty Shop
Lena Leota Pryor

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.

Šiomis dienomis “Naujie
nos” supažindino savo skai
tytojus ir su tuo Davis’o 
komisijos projektu, kuriam 
pritarė. Lietuvos valdžia ir 
kuris buvo pateiktas Tautų 
Sąjungai Genevoje. Jos tą 
atliko, išspausdindamos dvie 
jų savo bendradarbių •— 
Kunigo ir Dėdės Žano — 
straipsnius ir projekto tek
stą (tilpusį “Lietuvoje”). 
“Draugas” gi, kuris pra
žiopsojo žinią apie augš- 
Čiaus minėtąjį Tautų Sąjun
gos tarybos sprendimą Klai
pėdos klausimu, nesugebėjo 
painformuoti savo skaityto
jus nė apie šitą dalyką. Už 
tai jisai dabar labai vožnai 
sako: Projektas yra tiktai 
projektas, o ne įvykęs fak
tas!

Big Farmer Corporation,
šėrininkams BIG FARMER 
CORPORATION šiuomi 
yra pranešama, kad pasku
tiniame Board Direktorių 
mitinge augščiau minėtos 
Korporacijos kuris atsibuvo 
Ft. Madison, ŠĖRŲ DIVI
DENDAS DEŠIMTAS (10) 
nuošimtis yra nutartas iš
mokėti dabartiniams šėri
ninkams kovo 1 dieną, 1924.

Stako dividendai Chica- 
gos šėrininkams yra pri
rengti atiduoti GENERA- 
LIAME • OFISE kompani
jos.

Big Farmer Corporation,
14 East Jackson Blvd., 

Chicago.

Tuo laiku, kai “Naujie
nų” bendradarbiai rašė apie 
Davis’o komisijos projektą 
ir kai Lietuvos valdžios laik
raštis spaudino jį, jisai, ži
noma, buvo ne daugiaus, 
kaip projektas. Bet telegra
mos (kurios eina greičiaus, 
negu pašto siuntiniai) pra
nešė juk, kad Tautij Sąjun-

PASTABA:

Kompanija, pagal didžiu
mos nubalsavimą šėrininkų, 
permaino par value, nuo 
$100 už šėrę, iki $10, šėrinin- 
kai gali permainyoi kiekvie
ną $100 certifikatą už 10 se
rų po $10 kiekvieną. Divi
dendai paskelbti yra kaipo 
dadėckas prie augščiau pa
minėtų.

Mes turime tos rųšies didelį pasirinkimą ir
PATERNAI

yra gražiausi-kokius jus galėjote matyti musų į 
20 metų čeverykų biznio patyrime.

Musų tavoras visuomet'gerame dėvėjimo stovy
je ir kainos labai prieinamos.

J. P. PIERZINSKI
1720 W. 47th St.

Mes taipgi turįme pilnų pasirinkimų moterų ir .
vyrų šilkinių pančiakų.

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — 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
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Specialis Pasiūlymas

Viskas dėl phimbingo, 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 diena iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

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

1 CHICAGO, ILL. ,
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus:
Victory 2454-4356

$26.00
$22.50
$24.00
$17.00

$1.90

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, BĮ.
Office Phone Cicero 8223
Bes. Phone Cicero 6272

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musu serą gyduole

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

S., D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborlus 
2814 W. 23rd PU 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Paino Tąblets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja 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

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Elejctro—-Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nėr Ai, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

8250 So. Hahted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
NedČliomiP—12 iš ryto. 

Phone Yards 4951
—----------- -4
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$10 BANKO TORTAS APIE
$3,000,000.00

SD1

Chicago, Illinois3252 So. Halsted,

G ar sinki ties “NAUJIENOSE

Barbenai! Barbenai! Bargenai!
-CltMNOUT

ClcriįlCO

^>1121

MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DIDELE IŠKABA ANT VIRŠAUS

M. LEVY COMPANY

Išpardavimas prasidės panedėly, balandžio 7 dieną 1924 ir užsibaigs panedėly, balandžio 14,1924. (Tas 
Įsiskaito j nedėlią, balandžio 13 dieną)

Kampas State 22ros Gatvių
Atdara vakrais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po piety.

i abuoji akimis 
br. A. & BLT

DR. VAITUSH, O. D, 
Lietuvis Akių Specialistas

mą, kurie 
skaudėjimo

atitaisę 
tą, atitai

“ 1- 
Visuose at- 

egzaminavimas daromai 
parodančia mažiausia* 

SpecialS atyda atkreipiama

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

Phone Bcnlevard 7589

Palengvins akių j 
esti, priežastimi gal 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karštį 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystęė Pri 
renka teisingai akinius, 
sitikimuose 
su elektra 
(laidas 
mokyklos vaikus,

Kad jys gautumėt tą progą, jys turite atsinešti šį apskelbimą iš laikraščio. Nepraleiskite progos pama 
tyti inumis kol jus pirksite kur nors kitur. Tas nustebins jumis.

Bukite tikras žiūrėkite tikro musų vardo ir vietos

Universal State Bankas šiuomi turi garbės pranešti apie atidarymą nekru
tamos nuosavybės skyriaus, abelnasis nekrutomas nuosavybes ir apdraudos reika 
lais, būtent: APDRAUDOS, PIRKIMO, PARDAVIMO ir MAINYMO NAMŲ, 
BIZNI A VŲ NUOSAVYBIŲ, ŪKIŲ ir LOTŲ.

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,

Populiariški šiam sezonui yra nauji 
pauderio mėlynų spalvų, guli gray ir 
sand tans. Mes turime jų pilnų pasirin- 
kimų ir visokių stylių. KUPPENHEI- 
MĖR , STRATFORD, FASHION 
PARK ir kitų puikių išdirbimų.

Telefonai Calumet 0645-1692 
i •. /

Mes kalbame Lietuviškai.

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS’

E, CONRAD 
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

Naujas Tavoras 
Nauja Kaina 

GRAŽIŲ PAVASARINIŲ SIUTŲ IR 
VIRŠUTINIŲ KAUTŲ

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

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

Ktirie nesate Amerikos 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 prirengti visus do
kumentus.

Kad suteikus musų kostumeriams progą nusipirkti plumbin 
go materijolą pigiai, mes misprendeme padaryti šią savaitę

Kaip paprastai gerai besirėdanti vyrai 
ir vaikinai privalėtų ateiti čionai šį pa
vasarį ir nusipirkti sau .rubus. Gali

* , : ■ 't .

būti tikri, kad čia gaus vėliausius pava- 
vasario modelius, stylius, pattrenus 
Amerikos geriausių rūbų išdirbėjų, la
bai nužemintomis kairiomis.

Mes kviečiame Chicagos Lietuvius kreiptis pas mus visais savo nekrutamos 
nuosavybės ir Apdraudos reikalais.' Vis viena, ar Tamsta nori pirkti, ar par
duoti, pasimatyk su mumis, arba pašauk mus per telefonų: BOULEVARD 0700, 
CHESTER G. KILKIS, Skyriaus Vedėjas.

Naujas Universal State Banko 
Nejudamos Nuosavybės Skyrius 

(REAL ESTATE DEPARTMENT)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skaninio 
Bridge goriausio aukso. Su musę 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, • 
Netoli Aahlsnd Avė.

KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 

S35 - '$45 - $55 
Visos mieros vyrams ir vaikinams.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojsr 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.
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JURNER BROS. CLOTHING (JO
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NAUJIENOS; Chicago, UI. šeštadienis, Bal. 5., 1924

Lietuviu Rateliuose Paskelbimas
1366 S. Halsted St, N. W. kampas 14 St

Paskaita apie divorsus

Užprašotn motinas ateiti j musų

SIUTAI

VIRŠUTINIAI
KAUTAI

$18.50, $22.50, $27.50

Lietuvos pavojus Reumatizmas Išgydomas

Inkstų ar kitų svarbių organų

mas

Yra labai svarbus dalykas

Chicago, UI.

'*WW»

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

.. Visą tai bus 
gyvais vaizdais, 
balandžio 6 d.,

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.
Room 217
CHICAGO

Tel. Brunswick 7692
Te!. Brunswick 4887

.Ii kiekvienas ištesėti 
d nei vienas nereiks

Kuomet pasensite reu 
yti. NEATIDĖLIOKI 

Kaina didelio slo

Adv. K. Gugis laikys* Mokslo 
Draugams paskaitą apie išsi
skyrimą.

su liežuviu.
Chiropractic 
per keletą 
metų ir jie

DYKAI
Egzaminavi

mas be mokės 
nio daktarui.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

ar vienaip kalbės, 
- o visvien bus jdo-

Ar taip jus jaučiatės? 
Vyrai-Moterys

Pagal musų naujį patvarky
mą, mes ir toliau patarnau
sime musų kostumeriams 
augščiausios rųšies rūbais 
populiaremis kainomis.

Mes dabar turime pardavi
mui pilną pasirinkimą pava
sarinių siutų ir viršutinių 
kautų. Mes taipgi specia
listai kostumeriškų siutų pi- 
giomis kainomis. Ateikite 
ir pamatykite musų naujus 
pavasarinius patternus.

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
sas kasdien, dėl gydvmc 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo 11

Žemaičio paveiksly paro 
da atidalyta

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted SU

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

TEGUL JŪSŲ KŪDIKIS GEREJASI TYRU ORU 
IR PAVASARIO SAULES SPINDULIAIS

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Atdara vakarais, taipgi atdara nedė 
lioj iki 4 valandai po pietų.

Mes Raibame lietuviškai.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas

DR. J. M. FINSLOVV, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

C. YUCIUS D. C., PH. C.
1579 Milwaukee Avė. 

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų 
Kasdien nuo 10 ryto iki f 
▼ai. vakare. Nedėlioj nw 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredkjt ii 
subatoje nuo 10 vai. rytu 
iki 8 vai. vakare.

Vakar apie 4 vai. po piiet ofi
cialiai tapo atidaryta A. žemai
čio paveikslų paroda Transpor
tation buildinge. Atidengiant 
parodą prabilo Lietuvos konsu
las P. žadeikis, o taipgukun. Al- 
bavičius, adv. K. Jurgelionis, 
kun. A. Skripka, Dr. Drangelis 
ir pats dailininkas žemaitis.

\ Paroda atidaryta bus kasdien 
nuo 3 vai. po piet iki 10 vai. va
kare, 608 So. Dearborn Str., 
kambarys 1243. Viisi lietuviai 
kviečiami lankytis.

STANISLOVAS JASULAITIS
Po sunkios ilgos ligos persi

skyrė su šiuom pasauliu 6 vai. 
ryto, balandžio 8 d., 1924 m. Iš 
Lietuvos A. A. Stanislovas pa
ėjo Kražių parapijos, Jautokiš- 
kių kaimo, Raseinių ap. Pragy
venęs 52 m., o Amerikoj 31 m. 
Paliko Amerikoj moterį Oną ir 
vaikai: Jeronimas 23 m., Sta
nislovas 16 m., Bronislovas 14 
m., duktė Albina 12 m., Bronis- 
lava 10 m. ir 2 broliai, Bene
diktas ir Mikalojus. Lietuvoj 
liko 2 broliai Juozapas ir Jonas 
ir sesuo Franciška. Laidotuves 
atsibus balandžia 7 dieną 8:30 
iš ryto iš namų 1813 W. 45th 
St. į šv. Kryžiaus bažnyčią ir 
to pamaldų j šv. Kazimiero Ka
pines.

Meldžiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se, tuom paskutinį sykį pasitar
naudami, neužmirštinam A. A. 
Stanislovui.

Nuliūdę pasilieka
Moteris Ona ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja I. J. 
Zolp. Tel. Boulevard 5203,

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, TJL 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomds nuo 10 iki 1

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

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?

Turbut Lietuva yra tokia ša
lis, kuriai per amžius gręsė, 
gręsia ir gręs pavojus, šiandie 
Lietuva rūpinasi kiekvienas lie
tuvis, kad kuom nors pagelbė
ti jai. Jai pagelbėti, sustiprin
ti ir padaryti laiminga tėvyne, 
neįstengs nė vienas, jei nežiinos 
jos praeities. Tyko ją dabar 
praryti lenkai, bet kas ją norė
jo praryti, kuomet Lietuva tu
rėjo išmintingiausius, man- 
driaus-ius vyrus, 
vaizduojama 
sekmadieny, I
Hull House, Halsted ir Polk gat
vių. Pradžia 8 vai. vakare.

, Verta yra pamatyti šį istoriš
ką veikalą ”Mirga”\ Mirga la
pai; mirga medžiai; mirga visa 
Lietuva, šį veikalą vaidina 
Dramatiškas Ratelis.—Bubnis.

Vienoje apysakoje moteris 
sako: “Aš esu dvidešimts aš- 
tuonerių metų. Vedusi. Bet jei
gu surasčiau įdomų vyrą, tai 
tuoj su dabartiniu išsiskirčiau.”

Ne viena ir ne vienas (for 
that matter) taip galvoja. Bet 
išsiskyrimas paprastiems žmo- 
jiėms (tarp turtingųjų, kurie, 
taip sakant, nuo lašinių dūksta 
—išsiskyrimas pasidarė papras
tu sportu) • 
vas dalykas

Weil, tikrai nežinau, bet, ko 
gera, advokatas gal duos patari
mų, kaip lengviau išsiskirti...

O jdigu ne, tai gal papasakos 
apie tai, ar verta divorsą imti 
ar ne.

Vadinasi 
ar kitaip, • 
mu jį išgirsti.

Tat rytoj, bal. 6 d., 10:30 vai. 
ryto, kuoskaitlingiausia susirin
kite į Raymond Chapel, 816 W. 
31 St., paskaitos apie divorsus 
pasiklausyti. —Mucius Tacitus.

UZGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRIZINAMI
SKAITYKIT LAIŠKĄ

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

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, UI.
GERBIAMOJI PONE:—

Aš sirgau per paskutinius keturis metus ir daktarai pasakė man, 
kad jau nėra vilties pasveikimui. Mano draugas rekonvendavo man 
Mrs. Helen Schymanski’s Home Remedy 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 W0N- 

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.

Pardavinėjamos publikai iš lupų į 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 orderiams. 
$2.00 už butelį už miesto orderiams.

ATEIKITE J MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

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

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sis.

Turime garbės pranešti dideliam buriui musų kostumerių ir draugų, kad nuo 
dabar firma Nussbaum’s Clothes Shop bus pavadinta.

ZELL CLOTHING COMPANY

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geri ausį Ameriko- f
nišką b* ’^ope- m
jišką blžą ndy- It
mo. Dithtli skai- fgįg teįį
čius žmotl^ tficy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, ?utei- 
kia progą duoti • 
geriausį medikai} 
patarnavimą že- A
miausia kaina. To ■■ Zz/
kį mokestį 
mokėti, taip 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa* 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje ▼tetoje 
Priėmimo 
Priėmimo 
Valandos:

Geriau paslyskite 
koja negu

Priešai 
slidinėja 
paskutinių 
dabar persitikrino, kad 
jų liežuviai prisidėjo 
prie pakėlimo Chiro- 
practorių.

Didelis pasmerki
mas mokslo yra pavo
jus — ir tas atsiliepia 
labiausiai į žmonišku-

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

OMBilU OIDZIAUSIA?(į®\ 
; WlWIlP<PASIUINI(IMAS W 
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso
. Rezu

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.

' CONTtNTS t n.Ot 

Sapomentol 
ALCOHOL TO*

pRtPARtD B* 

Polo Chemical Co.
CMICA6OJLL.

kainų ir gatunkų.
Krautuvės atdaros vakarais Utarninke, 

Ketverge ir Subatoje.
Paminkite musų vardą ir krautuvių adresus 

peoplesfumitiie (ompa

AR JUS SERGATE?
Neguli sirgdamas lovoje, bet vos tik gali dirbti kasdien. Tai 

yra Skilvio, Kraujo

W
Daeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas. 
Tos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei
katą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją 
Daugelio atsitikimų jos kenkia visam gyvenimui

Skaitykite šį laišką:

Polo Chemical Company, 
Chicago, III.

Gerbiamieji: — Aš esu 
labai dėkingas už jūsų 
gyduoles. Jos padarė 

daug gero mano motinai. Aš negaliu išreikšti min
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 ii* gaukite nuo musų 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo ir 
jus daugiau nekentėsite 
matiznro negalima bus iŽ 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų aptiekoriaus 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus už
mokėsite kaip atneš.

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

i ♦ Reikia Agentų

Užprašom motinas ateiti į musų krautuves ir 
paskirti vežimėlį (Go Cart) dėl savo kūdikio, 
čia rasite šimtus skirtingų madų ir spalvų.

Čia mokėsite mažiaus.
Lloydo padirbimo, pilnos mieros vežimėlis (Go Cart) visas dai
liai nupintas, pasirinkimas skirtingų madų ir SI 6.75 
spalvų. Verte $2;>.00, pas mus po ............ w
Gražiausi Strolerei, puikiai 
pinti po .......................................................
Ant dviejų ratų sulkies, labai puošnus ir 
turinti viršų po ....................... . ................

Rusiškos ir Turkiškos Vairas
12th STREET

Tel. Kedzle 89.2

Ar jus turit silpnumą, galvos skaudėjimą, juodus paakius, ner
vingumą, užkietėjimą vidurių, reumatizmą, nugaros skaudėjimą, 
tankų šlapinimosi, pūslės skaudėjimą ir kitas chroniškas ligas? Ar 
jus gydėtes nuo savo senų ligi).? Kiekvienas žmogus turi žinoti pa
dėjimą savo sveikatos.

PASITARKITE SU PASEKMINGU CHICAGOS SPECIALISTU
Nėra tokios ligos ar nesmagumų, kad musų specialiastai daktarai 

nebūtų apsipažinę su ja. Kaipo specialistai, mes gydome greičiausiai, 
saugiausiai ir tikrai. Mes pagydysime jumis prašalindami priežastis 
ligos. Musų kainos yra vidutinės ir visi patarimai dykai.

EUROPINĖS GYDUOLĖS
Blood serum suteikiamos dykai. Vienas serum pagelbsti vi

suose atsitikimuose. Ateikite ir pasikalbėkite su specialistu. Krau
jo ir šlapumo egzam-inacija. tiktai $1.00.

ILLINOIS BLOOD SERUM LABORATORIES
Room 1113 Capitol Building

(Pirmiau vadinosi Masonic Temple)
159 N. State St.

Valandos nuo 10 ryto iki 7 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.

Jviniture. Rūgs. Stovės. Pionos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Paints. Hardware. 4177-79 Archer Avė 

neao i9i3 place and General Household Goods copner richmond st.

nau ganu juiuia bj 
geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

Daktaras dėl vyrą 
Praktikuoja 25 me- 
tus — tai yra ge- 
riausias darodymas, 

į kad turiu pasiseki-
L mą ir kad galima

pasitikėti. Ar ne

M. g. MARTIN 
ra9B337 W. Madison St., 

Chicago, m.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

, SUŽINOK TIESĄ. WMarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo liaoe. ar ne. Persltikrinkit l Gyvas- 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių autaisymaa, perkeičia praktiką medi- 
Cinoje ligos ligSlol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksli&kam gydymo 
metodui. AŠ naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, člepus., antitoksinus, bak- 
terinaa ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
flenėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintą pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po t> 
Seredomis ir subatomds: 9 ryte fig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chicago, I1L

The Želi Clothing Co
PAVELDĖTOJAI NUSSBAUM’S CLOTHE SHOP

* LITTLE - 
SPINOGPAPHS
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Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia , 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
jrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi ųrisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po' dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kfilp .susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spuika 
1739 S. Halsted St.

LSS VIII Rajūno konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia U vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui pri
sėskit delegatus. Jei kuri kuopa 
dėlei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivėluoti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Ra j. Sekr
p. O. Poželienės ir Rusijos Operos 

Dainininkų Koncertas, kuris įvyks 
nedėlioj ,balandžio 6 dieną Pilsen 
Sokol Hali, 1814 So. Ashland Avė. 
jau nebetoli. Laikas nusipirkti bi
lietus. Salė nedidelė, kad vietų ne
pritruktų. — Tam koncertui bilietai 
parduodami sekančiose vietose:

Naujienų ofise, 1739 S. Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tarįamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

Simano Daukanto Draugija laikys 
savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
Balandžio 6 <L Mark White Sųujre 
svetainėje. Kviečiame narius kuo- 
skaitlingiausia lankyti susirinkimus 
ir daboti draugijos reikalus, taipgi at
eidami neužmirškite atsivesti ir nau
jų narių, norinčių įstoti j šią draugi
ja. ' ‘i t — Valdyba.

Cicero Lietuvių Kooperacijos, 
valgomų daiktrj krautuvei, visuotinas 
šėrininkų susirinkimas bus balandžio 
7 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Liuo
sybės svetainėje, 49 Ct. ir 14 St. Ma
lonėkit visi atsilankyti.

Taipgi katrie negalėsit būt ant su
sirinkimo, tai prisiųskit savo antra
šus dėl nut. rašt. J. Tarvid, 1334 So 
48 Ct., Cicero, III.’

Roseland. — Balandžio 7 d., 7:30 
vai. vakare K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 st. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės šėrininkų mė
nesinis susirinkimas. • Jame, bus 
svarstomi svarbus bendrovės yeikalai, 

• iodėt W SWWkai Tr " Mflftįnkeš 
esate kviečiami atsilankyti į tą susi
rinkimą paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, L.D.N.B. sekr.

Jaunų Liet. Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą nedėlioj, balandžio 6 d., 1 vai. 
po pietų, Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkit 
susirinkti laiku, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kiinevičia, rašt.

Dramatiškas Ratelis stato scenoj 
keturių veiksmų istorišką dramą 
“Mirga”, nedėliojo, balandžio 6 d.. 
Hull House svetainėje, Polk ir 
Halsted gat. Durys atsidarys 6:30 
vai. vak. Pradžia lošimo lygiai 8 
vai. vakare. Todėl prašome visus 
teatro mylėtojus atsilankyti ir pa
matyti lietuvių praeities puikią is
torišką dramą “Mirga”.

—Valdyba.

SLA 134-ta moterų kuopa rengia 
“Bunco Party” antradienį, balan
džio 8 d., Mildos abejose svetainė
se, 3112 S. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Daugybe įvairių dovanų 
ir skanių užkandžių bus patiekta 
atsilankiusiems. Taipgi šokiai ir 
žaismės. Visus kviečia Komisija.

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios širdies Jėzaus susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
Si., I vai. po pietų. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti paskirtu lai
ku, nes yra daug reikalų apsvars
tymui. Atsiveskite naujų narių.

A. Mosteika, rašt.I ________________
Chicagou Lietuvių Auditorium 

Bendrovės susirinkimas įvyks pir
madieny, balandžio 7 d., 8 v. va
kare, Keistučio Spulkoj, 840 W. 33 
St. Prašau visų draugysčių atstovų 
ir direktorių pribūti laiku, 'nes 
randasi svarbių reikalų aptarti, 
taipgi kviečiami prisidėti ir kitos 
draugijos bei kliubai, nes svetinė 
visiems reikalinga.

—J. Balchunas, rašt.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks rytoj, bal. 6 d., 7:30 
vai. vak., Raymond Chapel svetai
nėje, 816 W. 31 St.

Įžanga nemokama. Geri kalbė
tojai. —Komitetas. *

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų laikys savo su
sirinkimą balandžio 6 d., Tautiškos 
Bažnyčios svet., 3501 S. Union Avė., 
1 vai. po pietų. Malonėkite visi na
riai pribūti, nes bus pataisymas 
konstitucijos. Už nepribuvitną bau
smė $1. -r-P. Cheplinskas, rašt.

Istoriška vakarienė ant Town of 
Lake. — širdingai kviečiame visas or
ganizacijas, lietuves ir lietuvius į di
džiausią vakarienę, kur bus progra
mas ir taipjau pasitarimai dėl lietu
vių naudos. Rengia Susivienijimas 
Lietuviški} Organizacijų ant Towri of 
I>ake, nedėlioję, Balandžio 6 d:, J. J 
Ežerskio svet., 4600 So. Paulina St, 
Pradžia 7 vai. vakare.

Visus kviečia Susivienijimas.

PRANEŠIMAI.
AR VERTA DIVORSĄ IMTI?
Ddv. K. Gugis rytoj, 10:30 vai. 

ryto, Raymond »Chapel svetainėj 
(816 W. 31 St.) laikys Mokslo Drau
gams paskaitą apie divorsą.

I)r-stė D. L. K. Keistučio mėne
siniai susirinkimai laikomi kožno 
mėnesio pirmą nedėldienį, 1 vai. 
po pietų, M. Meldažio svetainėj, 
2212 W. 23 PI.

Vaikų draug. Bijūnėlio susirinki
mas įvyks pirmadieny, balandžio 7 
dieną, 7:30 vai. vak., Liuosybės sve
tainėje, 1822 VVabansia Avė. Visi 
narių tėvai malonėkite ateiti pa
skirtu laiku. <Bus svarbių reikalų.

—Valdyba.

Lietuvos Soc. Dem. Rėminio Fon- 
do susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 8 d., 8 vai. vakare, Ray
mond Chapel svetainėj, 816 W. 31 
St. Visi rėmėjai ir kurie dar nč- 
sate prisirašę, malonėkite atsilan
kyti i šį susirinkimą. Remkime sa
vo brolius Lietuvoj. —Nut. Rašt.

— — , , ■! -I I ■ ■ — — Į , |

LSS 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šiandie, Liuosybės 
salėj, 1822 \Vabansia avė., kai 8 v. 
vakaro. Visi nariai prašomi Jai- 
ku susirinkti. —Kp. Raštininkas.

Liet. Mot. Draug. Apšvieta, mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, Ba
landžio 6 d., 2-rą vai. po pietų, Mark 
White Sųuare Parko svetainėje, Hal
sted ir 30-tos gatvės. Narės malonė
kite atsilankyti.

M. Viščiulienė, rašt.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU dėdės Kazimiero Juo

zaičio. Iš Lietuvos paeina Su
valkų rčdybos, Būdviečių kaimo, 
Skriaudžių parapijos. Aš dabar esu 
valdžios ligonbuty, esu kareivis, 
buvau F’rancijoj, esu sužeistas ka
rės laike. Prašau jo atsišaukti.

P. Comis,
U. S. V. IL, Mayvvood, III.

PAJIEŠKAU mano brolio Vladis
lovo Narvillo, paeina iš Kaltinėnų pa
rapijos, Kauno rėd., Gedminiškės 
mimo. Apie 20 dietų Amerikoj, yra 
gyvenęs — Westville, Bush, III., Janh- 
)ii8on City. Girdėjau, kad turi per- 
nainęs pravardę kaipo Barinski. Bu- 
■ia labai dėkingas kas praneštų. Jo 
gyvenimo vieta man būt gan geisti
na. Jį pamatyt, nes per 20 metų dar 
iei karto nesimatėme. Aš taikaus 
Apmokėti iškaščius už pranešimą. Aš 
įsu vaistininkas, mano vaistynė ran- 
lasi: ‘ .

STANISLOVAS NARWILLAS 
1618 So. Westem Avė. Chicągo, III.

PAJIEŠKAU Damazas Kripas, pa
eina iš Plungės parapijos, Pakęru kai
mo. Jis pats ar kiti kurie jį pažys- 

i duokite žinią man. Yra labai 
ivarbus reikalas dėl jo žemės Lietu- 
• oj.

KAZIMIERAS BALSIS, t 
>013 So. Wells St-,.... Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Jono Draz- 
dausko gyvenęs Rygoj Aleksandrov- 
;ko ir Kliucovo gatvėj. Jis pats ar
ia kas kitas apie jį žino, meldžiu 
jranešti.

JUOZAPAS WAISKUNAS
>09 Fleet St., Kcnosha Wis.

PAJIEŠKAU savo giminių tėvo 
brolį Antaną Armoną ir Vincą 
Paulauskį, Tauragės apskr.; Svin
gų parapijos, Bikavėnų kaimo. Be 
o jieškau pusseserių Marijonos ir 
Inos Sceputikių, iš Tauragės mies- 

’o, ir Antano SimaČiaus ir Juoza
po Pūkelio, Tauragės apskr., Sarti- 
linkų vals., Svingų parapijos. Pra
nu kas žinote arba patys duoti 

ninią.
Ona Bartkikė iš Tauragės miesto 

Po vyru John J. Jonkauski, 
Farmington, 111.

Aš Adulpas Bugis jieškau savo 
>rolį Antaną Bagį, Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskr., Šaukėnų vaisė., To- 
’olų kaimo. Devyni metai atgal gy- 
’eno Chicagoj. Jeigu kas žinote, 
ncklžin pranešti.

Mr. Adulpas Bugis, '
R. F. 1). No. 1 

Oak Grove, Mieh.

APSMIMUI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugo 

vaikino, nesenesnio kaip 28 metų, 
nejaunesnio kaip 22 m. Turi būt 
’aisvas, apsišvietęs, ,'iievartuojantis 
svaiginančių gėrimų; turi mokėti 
kokį nors amatą ir kuris myli gra
žų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 
mergina 22 metų, laisva, neprastai 
atrodau, apsišvietus. Kalbu lietu
vių ir rusų kalbas, rašyti taipgi 
X«diu. Su pirmu laišku meldžiu .pri
siųsti paveikslą, kurį ant pareika
lavimo grąžinsiu.

P. S.
Naujienos Box 470

ĮVAIRyS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
ųvą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus,

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrenginiai. Olsclio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Sons Co„ 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

Mes turime savo stake pilną pasi
rinkimą Soda Fountain, nuo 'mažiau
sių iki didžiausiu ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas. >

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. M.' J. Millcr

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

MOTERIMS PRANEŠIMAS 
šitas tavoras parsiduoda žiema 

ir vasarą. Vilnonės gijos nėriniams 
visokių spalvų. Kaina matkos 4 
an. 28, 35, 40 centų. Marškonės Šilk 
Linęn gijos mezginiams ir siuvi
nėjimui; kaina matkos 10, 15, 20, 
25, 30 ir 50 centų. 1522 yardų. 
Adara visas dienas ir sekmadie
niais visą dieną. Kreipkitės tuojau 

F. Selemanavičia 
504 W. 33 St., City.
1 lubos.

CHARLES DABROWSKI 
GRAVEL ROOFER

Padirbame ir taisome visokius sto
gus. Prirengiame shingles. Ir dir
bame metalinį darbą. .

Tel. Pullman 7958
Ofiso valandos nuo 8 ryto iki 7 vakare 

11716 S. Michigan Avė. 
Kensington, IJ1.

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos vieta dėl krautu

ves, kaip tai drugstoriui, bučer- 
nei ar šiaip Lile krautuvei ant 
Westside 2065 W.Coulter St.At- 
sišaukit pas savininką 1444 So. 
51 Avė. Tel. Cicero 147

FLATAS ant ramios. Vieta gra
ži, 6 kambarių rezidencija. Renda 
pagal sutartį.

Kreipkitės
Karolis Aleksitmas
5538 So. Tripp Avė. 
arti Crawford Avė

JĮESKO KAMBARIŲ ~
PAJIEŠKAU- 5 ar 6 kamba

rių 18tos gatvės'apielinkėj. Kas 
tokius kambarius turite, tai 
praneškite. Canal 6025, A. Ma
siulis.

REIKALINGAS kambarys 
pietinėj daly, be skirtumo ko
lonijos tarp 35 ir 70 gatvių. At
sišaukite laišku. W. W.

1616 West 47-th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
^KAMBA^fS^t^ren^s clel ^Ivie- 

jų ar vieno vaikino ar merginos, 
kambarys didelis, šviestis su visais 
įtaisymais.

Atsišaukite
1514 So. 48th Ct., » 

Cicero., III.

PARANDAVOJIMUI didelis švie
sus kambarys su visais naujausios 
mados įtaisymais vienam ar vedusiai 
su ar be valgio. Atsišaukite vakarais 
ar šventoms dienoms.

4001 So. Artesian Avė.
Tel. Laffayette 0993

KAMBARYS ant rendos vaikinam* 
arba merginom arba, apsivedusiai po
rai arba našlys ar našlė su vienu vai
ku, nes aš pati ęsu našlė. Su visais 
parankumais, elektriką, telefonas ir 
maudyne. Telefonas Pullman 8237. 
Adresas 10511 So. Wabash Avė.

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

JIEŠKAU kambario 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

_
KAMBARYS ant* rendos, šviesus 

ir švarus, naujame name, su visais 
įtaisymais ir parankumais. Tinka
mas dėl vienos ar dviejų ypatų prie 
visai mažos šeimynos.

5610 So. Sawyer • Avė.
Tol. Republik* 3610
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MODERNIŠKAS ruiimas ren- 
dai vyrui, moteriai ar merginai. 
Pusryčiai ir ruimas $10.00 į 
savaitę. Kreipkitės.

807 W. 36 Str., 1 lubos.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJU kambarį dėl vie

no arba dviejų vyrų, merginų arba 
vedusiai pord|. Kambarys didelis 
ir šviesus.

Su- valgiu ar be valgio.
3 lubos. iš fronto.

J K703 W. 21’st Place, * Chicago.

___ MOTERŲ
JAUNA mergina moikanti ge

rai ir greitai rašyti reikalinga 
adresavimui laiškų Naujienų 
ofise. Darbas vienai savaitei. 
Galima dirbti ir-vakarais. Kreip
kitės į Naujienų ofisą, 1739 So. 
Halsted St. Kauskite Mrs. Jur
gelionis.

JĖŠKAU moteries prie namų 
darbo.

Atsišaukite greit
Tel. Brunswick 6535

KčlKI A merginų prie lovų 
parėdymo. Duosime kambarį, 
valgį ir gerą ihokestį. Nuolat 
darbas*. M. Rutkauskas • 
707 N. Clark St. Dearborn 9574

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS partnerys į restau- 
ranto- biznį. Vyras ar jauna mote
ris. Geistina kad butų nevedę. Vi
sai mažai pinigų reikia. Savininkas 
tur kitą biznį.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 92.

REIKIA OABBININKŲ
VYRŲ

REIKIĄ gero bučerio, darbas 
yra pastovus, atsišaukite greitu 
aliku.

4911 5^. (14th St.
C.itero, III. ’

REIKALINGAS antrąrankis 
duonkepis.

Atsišaukite:
1208 Ei£st fe Str.

Tel. ChesteTfiėld 1172

REIKALINGI agentai dėl parda
vinėjimo Paige ir Jėwett automobi
lių. Darbas ant’ visados; gera mo
kestis.

Atsišaukite greit.
J. J. BAGDONAS

4614 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8282

REIKALINGAS pirmarankis beke- 
ris, prie juodos duonos, ant nąktų, 
gera mokestis atsakančiam darbinin
kui.

Atsišaukite .
FRANK BRASUS, 

139 E. 107 St.* • •'

> REIKALAUJAME bučerio, 
kuris mokėtų kalbėti lietuviš
kai', angliškai ir lenkiškai. Turi 
mokėti savo darbą gerai. Atsi
šaukite: 1645 Wabansia Avė., 
Brunswick 2545.

VYRŲ prie hand loom ir flu'ss 
kajrpetų audimo, patyrimas ne
reikalingas, darbas nuo štukų. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukite

Olson Rug Co.
1502 W. Monroe Str.

REIKIA' PATYRUSIO čeve- 
rykų 1 lerko, yyro ar merginos, 
subatomis.

Atsišaukite
1720 W. 47 Str.

REIKIA vyrų prie prižiurėjiimo 
pečiaus, kurie moka kaip daryti 
brass ingots ir išskirstyti leng
vins brass. Turi turėti gerą pa
tyrimą. Cohen Bros, and Traub

1144 W.‘15 Str.

REIKALINGI 5 VYRĄI patyrę prie 
Maliavojimo, poperavimo, ir šiaip 
prie stubų čystijimo darbo. Pastovus 
darbas ir gera užmokestis. Unistų ar
ba mylinčių priklausyt prie unijos.

Atsišaukite
BRIDGEPORT PAINTING CO. 

3149 So. Halsted Str.
Tel. Yards 7282
t ..... ■ • <

_ AUTOMOBILIAI^
PARDAVIMUI 4-rių pasažierų au

tomobilius (sport model), parsiduoda 
už gana pigią kainą. Taipgi turim 
pardavimui troką 2-jų ir pusės tortų. 
Kam reikalinga atsišaukite

WM. DOMBRAUSKAS
. 817 W. 34th St.,

Phone Boulevard 9336

AUTOMOBILIAI
OAKLAND automobilius 6 

cilinderių, 5 sėdynių Sedan par
siduoda pigiai. Mašina visa gera 
1922 modelio. Kreipkitės tuoj 

3217 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA automobilius Hud- 
son 1921, 7 pasažierių Touring. Maši
na taip gera kaip nauja.

Kreipkitės
A. KUPSHAS

« 3322 So. Morgan Str. 
Tel. Boulevard 8722

RAKANDAI
NAUJAUSIOS mados fronti- 

nis setas ir mašina karpetų var 
lymui. Parduosiu labai pigiai.

> Atsišaukite 2 lubos:
4410 So. Washtenaw Avė.

,Tel. Lafayette 8148

PARDAVIMUI rakandai, 3 šmo
tų, fuefold setas, mahogany, mė
lyno šilko dainask, taipgi riešuti
nio medžio pianas, kaip nauji. Di
delė proga nusipirkti tuos puikius 
rakandus pigiau negu už psuę kai
nos. Turiu parduoti tuojau, nes 
apleidžiu miestą. M. F. Cullen, 6137 
Eberhart avė.

Phone Englevvood 1176

RAKANDAI
PARDAVIMUI

PIGIAI!
5539 So. Sangamon Str.

Tel. Englewood 9005

PARDAVIMUI rakandai, pe- 
destalas, padininantis aržuoli- 
nis stalas, refrigeratorius, kiti 
rakandai kaip nauji 1-os lubo^ 

6963 Albany Avė.

6 RUIMŲ rakandai parsiduo
da sykiu Pianas viktrola, visi 
daiktai geri.

šaukite:
Tel. Wentworth 5355

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, pirmos klesos pa

dėjime, benčius, kabinetas, 140 mu
zikos rolių ir piano liampa. Palikta 
krautuvėj pardavimui už $145.

1389 Milvvaukee Avė.
1 augštas

PARSIDUODA fėstauraštaS 
geras biznis daromas, priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukit.
6343 So. Western Avė.

EXTRA
Parsiduoda restaurantas grei

tai ir pigiai. Ltysas 3 metams.
Kreipkitės

6339 So. Central Avė. 
Clearing, III.

PARDAVIMUI grosemė, nau
ji įrengimai, garu šildoma,ilgam 
laikui lysas, pigi renda, šviežias 
stakas, prie mokyklos. Parda
vimo priežastis, kitas biznis. 
Bargenas. 1928 W. 35th St.

PARDAVIMUI grosemė, se
na įstaiga, parduosiu su namu 
arba skyrium vieną krautuvę 
arba mainysiu.

TONEYS,
3600-3602 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernė f rūktų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Vieta 
išdirpta ir biznį gerą visados galima 
diiryti. Nupirksit pigiai, arba mai
nysiu ant automobilio, loto, lysas 3 
metams, 4 ruimai gyvenimui.

Kreipkitės
3407 Wallace St.

PILNAI užbaigtas, beveik naujas 
3 tubes radio ant pardavimo. Kai
na $120.00; parduosiu už $70.00.

Pašauk
Drexel 1561 

tarpe 6 ir 7 vakare

STORAGE IŠPARDAVIMAS
4 grojikliai pianai, 88 notų, ben

čius ir roleliai, $125 ir augščiau. 
Mes taipgi turime 2 baby grand 
pianus, kuriuos galima nupirkti 
labai pigiai.

3 pianai, labai gerame padėjime, 
$45 ir augščiau.

Vieni vargonai $15. Tie instru
mentai turi būt parduoti tuojau. 
Kad sutaupius perlaikymo išlaidas 
mes atiduosime išmokėtimais atsa
kantiems žmoniems. Jus galite rit- 
sišaukti šiandien ar rytoj iki 9 vai. 
vakare. Arba nedėlioj iki 4 vai. po 
pietų.

Victor Storage House 
1606 W. Van Buren St.

PARDAVIMUI biznis. Parsiduoda 
bučernė ir grosernė'geroj, vietoj ap
gyvento] lietuviais ir svetiintaučių 
kolonijoj. Biznis išdirbtas per 19 me
tų. Didelis štoras su 4 ruimais iš už
pakalio dėl pagyveninro ir garadžius 
2 automobiliam. Viskas prie rankos 
Biznis parsiduoda iš priežasties ligos 
ir manote stoti į šitą biznį, malonė
kite atsišaukti. Biznio vieta: 1345 So. 
49th Avė., Cicero, 111.

PARDAVIMUI
TAIPGI —

PARSIDUODA 5 bilijardiniai 
stalai; biznis gerai išdirbtas.

Atsišaukite
1 652 W. 14 Str.

PARDAVIMUI grosemė už 
gana prieinamą kainą, taipgi 
galiu mainyti į namą, lotą aiba 
automobilių. 708 W. 30-th Str.

Phone Victory 9531

PARDAVIMUI. Priversti parduo
ti savo bučemę, grosernę ir notion 
Brighton Parke už teisingą pasiuliji- 
mą. Keturi ruimai pagyvenimui, 
maudynė ir garadžius ant 3 mašinų, 
renda pigi.

4354 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Ilgas li- 
sas. Atsišaukite į Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 464.

PARDAVIMUI grosemė ir 
saldainių ir visokių smulkmenų 
arba mainysiu ant nedidelės 
prapertės. Atsišaukite: 2680 W. 
38th St; Tel. Lafayette 7723.

PARSIDUODA player piano, 
prie jo 27 rolės ir kėdė. Parduo
siu pigiai.

Atsišaukite:
3121 Loxe Avė. ?

3rd fl. rear

PAIĮDAVIMUI painf & Hardvvarc 
Storas, atiduosiu už mažą prekę, 
pigi renda, lysas galima gauti ant 
ilgo laiko, 4 ruimas dėl gyvenimo 
užpakalyje su steam heat; priežas
tis pardavimo — 2 Storai. Storas 
randasi ant 51-os gatvės. Savinin
ką galima matyti visada.

Frank Birgiola
4054 S. Rockvvell St.

Tel. Lafayette 5354

NAŠLĖ TURI PARDUOTI
Grosernę ir įrengimus, staką, 

mūrinis namas, 5 kambariu flatas, 
2 karų garadžius, įsteigta 15 metų.

Atsišaukite nedėlioj.
6000 So. Loopils Blvd.

J ■ • »........ ...... ■ —

PARSIDUODA aptieka pigiai 
Priežastis —mirtis aptieko-
riaus. Atsišaukite

Tel. Boulevard 0344
Tarp 1:30 P. M. ir 9:30 P. M.

PARDAVIMUI gera Coucer- 
tina mažai vartota 102 key Tri- 
ple low pech.
St. Petraitis, 1835 Canalport 

Avė, 2 fl. rear, Chicago.

PARDAVIMUI pianas ir kiti 
rakandai. Parduosiu pigiai, tu
riu parduoti tuojau.

3129 So. Halsted Str. 
Boulevard 9685.

PARDAVIMUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėka varomas mašinas 
.dėl išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite J. A. Witches 
751 W. 31 St. Tel. Boul. 5914

PIENO išvažiuojimo biznis ant 
pardavimo. Arklys, vežimas ir su 
kostumeriais. Pieną gausit musų 

dirbtuvėj; yra ir kitas ex;:”?ss ve
žimas, kur galima išvažiuoti daik
tus. Nupirksit pigiai. Atiduosimfe 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Kreip
kitės.

3251 So. Emerald avė., Chicago
Tel. Boulevard 0727

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos ir visokių smulkmenų. Krau
tuvės vieta sena ir išdirbtas biz*- 
nis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės.
834 W. 33rd St.

NAMAI-ZEME
GREITAS IR TEISINGAS 

PATARNAVIMAS

Perku ir parduodu; namus, lotus, 
farmas ir biznius, mainau namus ant 
bučernių, lotų, farmas ir taip to- 
liaus, turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visose dalyse miesto, dėl 
pasirinkimo, norinŲeji pirkt, parduot, 
ar mainyt kreipkitės ypatiškai ar te- 
lefonuokit, gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą vasados.

PARSIDUODA ARBA 
IŠSIMAINO

2jų flatų kampinis muro narnas 
ant bulvaro, po 5 ir 5 kambarius, na
mas ištaisytas pagal Šią gadynę, sa
vininkas parduos už $12,500, arba 
mainys ant mažesnio namo, loto, bu- 
černės, automobilio arba ant kitokio 
biznio, ne praleiskite to gero pirkimo. 

.Kreipkitės pas

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

NAMAI-ŽEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

Šitie lotai šią vasarą parsiduos ne 
mažiau .kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. 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 išmokejmiais. 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. Jurgelionio.

ŠTAI KUR BARGENAS 
TOWN OF LAKE 48 GATVE 

Namas su bizniu $7000.00.

* * ♦ / 
BRIDGEPORT

6 pagyvenimų namas, apačia 
garu apšildoma. Biznis prieky. 
Prie šv. Jurgio Bažnyčios $19,- 
000. Mažas įnešimas.

Muro namas, neša virš $3,300, 
$28,000. Duoda antrus morgi- 
čius. šis namas randasi pačioje 
Bridgeporto širdyje. Ant šio 
namo į metus laiko galima už
dirbt didelius pinigus.

Del patesnių informacijų.
Klauskite

J. K. UKTVERIS, 
3235 So. Halsted St.

2 lubosi
----------------- i.—------------------ .... ,

BARGENĄŠ prie Marųuette parko 
puikiausia’muro namas to apielinkė- 
je 2 fl. po 6 didelius kambarius, van
deniu Įkpšildomas, gasiniai pečiai ii? 
lediniai baksai, kas manot pirkti na
mą to apiehnkėje pamatykit šitą na
mą pirma.

2 augštų muro namas ant Bridge
porto su bizniu grosernė 4 kambariai 
užpakaly Storo ir 7 ant viršaus, 2 ka
rų muro garadžius ir elektra, kaina 
$10500, pinigais $4000.

2 augštų muro namas, štoras ir 3 
flatai po 4 kambarius ir 2 fl. iŠ už
pakalio po 4 kambarius, randos į mė
nesį $95, kaina $8500, dėl platesnių 
inpormacijų kreipkitės

St.
Phone Yards 6296

ŠTAI KUR BARGENAS
2—6 kambarių mūrinis, ąžuolo 

grindys ir baigtas. Steam apšildo
ma, 3 karų garadžius, netoli vie
nuolyno. Gera proga padaryti pi
nigų. Prekė $11,500, cash $4000.

Matykite
Stanley Mickevičia,

Tel. Boulevard 4899
Adam Grigas & Co., 
3114 So. Halsted St.

LOTAS parsiduoda labai pigiai, 
River Side. Lotas yra 60x153 pėdų. 
Visi įtaisymai, stryto saidvokai ge
ri, vanduo; suros ir tt. Vertas virš 
$2000, parduosiu už $1690.

Atsišaukit prie savininko.
J. Tarvid

1334 S. 48 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šildomas, kie
to medžio trimingai. Kaina tik 
$7,200, cash reikia $2,500, kita dalis 
ant išmokėjimo.

Agentų nereikia.
Kreipkitės

2115 W. 54 PI.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augštų ir skiepas; 1 krautuvė ir 
4—4 kambarių flatai. 546 W. 47th 
St. Turi būt parduotas Šią savaitę.

Kreipkitės į savininką.
J. A. Cervenka J r.

2438 S. Lawndale Avė.,
I^awndale , 4501

PARDAVIMUI garadžius, 100 ka
rų vietos, geroje vietoje, daromas 
geras biznis, $3500 pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais. Proga vi
sam gyvenimui. Ne agentas.

J. Shapera, 
Room 309 

102 N.. Wells St.
PARDAVIMUI 80 akrų farma, su 

staku, padargais ir mašinomis, 3 
minutės nuo miestelio, lietuvių ko
lonijoj, geri budinkais, 9 kamba
riai, skiepas, 2 barnės, 1 barnč 
skiepe, šilo, vėjinis vandenio ma
lūnai ir t. t. $7000, įmokėti tiktai 
$3000.

40 akrų farma, žemė prie mo
lio, lietuvių kolonijoj, 1 mylia nuo 
miesto, barnė ir t. t.

25 akrų, išvalyta, kita dalis ga
nyklos ir miškas, vanduo iš upe
lio, $700. Atsakykite anglų kalboj.

Mrs. E. Christoffels, 
Luther, Mieh.

DIDŽIAUSIAS jMvasąrinis bar
genas, 2 aukštų naujas muro na
mas 5 ir 5 kambariai ir 4 kamba
riai beismente, 2 karų garadžius, 
sun pėrlor, stiklais aptaisytas už
pakalio purčius, kieto medžio už
baigimai. Randasi gražioj vietoj — 
atsivežkite rankpinigius. Matykite 
atsKcžkite arnkpinigius. Matykite 
mane nedėlioj tarp 9 vai. ryte iki 
4 vai. po pietų.

J. PAKALNIS 
4155 So. Tąlman Avė.

Tel. Lafayette 4375
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NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

garu 
Eme-

BRIGHTON PARK
Dvejų lubų augšto muro namas 2 

pagyvenimai 1-5 ir 1-6 kambariai. 
Pirmas Flatas garu apšildomas, su 
augštų basementu. Prekė tik $13,500 
$4000 įmokėti, likusi paskola ant len
gvų išmokėjimų be jokio nuošimčio.

SOUTH SIDE
Dvejų lubų augšto muro namas 2 

po 6 kambarius pagyvenimai 
apšildomas, randasi ant 67 ir
raki Avenue, Prekė tik $12,800 $5000 
įmokėti, likusius kaip renda.

Trijų lubų augšto muro namas 3 po 
7 kambarius pagyvenimai, štymo ap
šildomas, rendos per mėnesį $290, 
prekė $22,000, įmokėti $8000 kitus 
ant lengvų išmokėjimų. Namas ran
dasi 6815—17 South Emerald Avė.

MARQUOETTE MANOR
Naujas šios mados namai su viso

mis vigadonvis 2 pagyvenimai po 6 
kambarius, stikliniai miegami porčiai 
sun parlorai, ir kiti vėliausios mados 
intaisymai. Randasi 6109—11 South 
Albany Avė. ir 6239 South Sacra
mento Avė. Kas link prekės kreipki 
tės oas savininką

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.
3335 South Halsted Str.,

Tel. Yards 6894

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti 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 7810 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Ste\vart 7101 arba 5126

JUS IŠLAIMĖSITE!
Jeigu pirksite namą ar mai- 

nysit ant ko per mane! Turiu 
gėry bargenų. Jeigu čia talpin
čiau, namus po vieną kiek aš tu
riu, netilptų nė į visą laikraštį, 
bet atsišaukusiam ant šio pa
garsinimo, suteiksiu pilną užga- 
nėdinimą. Imu namus pardavi
mui ir jeigu teisinga kaina grei
tai parduodu. Imu namus, far
mas, ir visokius biznius mainy
mui. Kas tik ką turite ar norite 
kreipkitės pas savąjį.

S. SLONKSNIS,
3401 So. Halsted St. 2 lubos.

Tel. Yards 2242

PARSIDUODA 6 flatų muro na
mas su akmeniniu frontu ir visais 
paskutinės mados įrengimais.' Cakh 
$8,500, kitus kaip renda. Liko našle 
ir turi parduoti greit, todėl parduosiu 
pigiai.

417-421 W. 60th St.
Klauskite janitoriaus

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, III.
Phone Boulevard 9641

2 kampiniai lotai 
Vis
lia-

PARDAVIMUI 
26x124 Rockvvell St. ir 44 St. 
kas išmokėta. Vanduo, suros, 
sas. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės prie savininko 
3564 So. Halsted St.

1 lubos 
Tel. Boulevarl 3569

LABAI SPECIALIAI
Mes turime keletą namų 

flatinių, po 6-6 kamb., 2 karų 
gai adžius, $11,000. Mes taipgi 
turime labai gerus namus neto
li nuo Western Avė. ir 71 St.

Tai yra labai nepaprasta pro
ga įsigyti tikrą namą už didelį 
bargeną.

South Westem Realty Co.
7131 So. Western Avenue 

Tel. Stevvart 4894

2

PARDUOSIU ar mainysiu 4 ak
rus geros žemės su budinkais, ark
liais, karvėmis ir paukščiais. Vieta 
labai gera, netoli C. B. O. geležin
kelio. Upelis bėga per žemę. Gali
ma uždarbiauti su troku nuo 10 
iki 25 dolerių į dieną; tokių dar
bų galima gauti visada. Partluosiu 
viską pigiai tik už 36000.

Platesnes žinias suteiksiu 
laišką.

Kreipkitės.
Joseph Tukus 

Dovvners Grove, III.

per

BARGAN. Pardavimui 4 fla
tų medinis namas, elektra ir 
maudynės; kaina $5750 išmoke- 
sčiais. 657 W. 81 Str.

Tel. Atlantic 4154

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, akmenų frontu, ga 
ru šildomas, 6-6 kamb., 3 karų 
garadžius. Bile teisinga kaina 
bus priimta. 3435 S. Wood Str.

George Oakey

2 FLATAI po 6 didelius kamba
rius naujas muro namas, kieto me
džio trimingai ir vėliausios mados 
ištaisymai, steam apšildomas, 2 
boileriai kožnam flatui atskirai, 
Marųuette Manor; prekė $16,500. 
Klausk J. Zacker, 4650 So. Western 
Avė.

2 AUKŠTŲ biznio namas, beveik 
naujas, mūrinis, štoras ir 6 *kani- 
barių flatas, kieto medžią trimin
gai, vėliausios mados ištaisymai, 
steamu apšildomas, ant geros biz
nio gatvės, Brighton Parke, $16500. 
Klausk .1. Zacker, 4650 So. 
Avė.

Western

25 KAMBARIŲ Hotelis, 
apšildomas, garadžius dėl 
tomobilių, ant kampinio loto 
150 pėdų, gražiais lapuotais me
džiais ir visokiais žolynais apau
gęs, 65 mylios nuo Chicago; gra
žiam miestely, kur naujos anglių 
mainos dabar atsidaro. Kaina tik 
$5750 greitam pardavimui. Klausk 
L Zacker, 4650 So. Western Avė.

4 FIaATŲ namas 2 po 5 kamba
rius, 2 po 4 kambarius, rendos j 
mėnesį $65. Kaina $4800, įmokėt 
$2000, o likusius rendos išmokės. 
Pamatyk greitai J. Zacker, 4650 S. 
Western Avc.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
naujausi įtaisymai, ąžuolo trimin-i 
gai, cementinis beismentas, 2 karų 
garadžius, 5 ir 6 kambarių South 
Side apielinkėj. Pamatyk greitai. 

Klausk J. Zacker, 4650 So. Western 
Avė. ,

steamu
10 au-

92x

DIDELIS BARGENAS ANT 
BRIDGEPORTO

kam- 
kaina 
graži

Mūrinis namas 2 flatai po G 
barius, elektra, maudynės, 
$9000 tik $3000 jmokėt; labai 
vieta.

Namas 2 flatai po 4 kambarius 2 
aukštų 5 ruimų, Cottage užpakalyje: 
Toiletai, elektra, kaina $8000. labai 
mažai įmokėti reikia geroj vietoj.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Dept.
3252 So. Halsted Str.

EXTRA! EXTRA
I 15 dienų turi būti parduotos tos 

farmos, už pusę kainos.
80 akrų geros žemės, arti miesto, 

10 kambarių stuba, geros bamės, 4 
arkliai, 5 karvės, vištos, kiaulės, pa- 
largai $4000, įmokėti $2000.

80 akrų, upė bėga, sodas, miško, 
irti miesto, barnė 36x46 nauja, ver
ta šiandien $1900, stuba 7 kambaritj 
ir kiti namai, kaina $2600, be gyvulių 
mokėti $1100.

160 akrų, geri budingai, gera žemė, 
J mylios nuo miesto, 2 arkliai, 6 kar
vės, vištos, kiaulės, padargai, viskas 
$7000, įmokėti $3000, 60 akrų apsė
ta, budinkai, gera žemė, $1800, 
keti $800.

Klauskite
P. D. ANDREKUS 

Pentvvater, Mich.

lmo-

PARDAVIMUI 1-2 flatų frame, 
2-6 kambarių flatai ir 1-2 flatų Bie
linis, turi 3 kambarius, lotas 75x125, 
elektra, kieto medžio grindys, pečiu
mi šildomas, geram® padėjime, netoli 47 St. ir Union Avė., kaina $12,500.

EDWARD J. BRADY, 
5457 So. Halsted St.

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

Aš TURIU įrentgtą farmą parda
vimui prienamomis kainomis. Taip
gi mainysiu į miesto namus. Tos 
farmos. yra geros ir lygus laukai 
VVisconsine.

FRED MARTIN, 
Medford, Taylor County, 

Wisconsin, R. R. 2.

PARDAVIMUI 2 augštų po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildomi, ar- 
žuolo trimingas ir visas įtaisymas Vė
liausios mados.

Atsišaukite pas savininką 
3332 So. Union Avė. 

Chicago, III.

SAVININKAS SERGA
Parduoda 3 augštų medinį namą 

biznis apačioje, elektros, maudynes 
visas įtaisymas. '

Atsišaukite prie savininko 
4323 S. Wood St.

Chicago, III.

ir 
ir

PARSIDUODA nedidelis namas su 
groseme. Viskas geram® padėjime. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastis 
liga. Pinigų daug nereikia.

Kreipkitės
3425 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 3787

2 FIATŲ 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., Chi-co 

Tel. Lafayette 5276

PARDAVIMUI IN LYONS
6 kambarių namas, 50 pėdų lo

tas ...................................
5 kambarių namas 45 pėdų 

tas, ............
Lotas 47 pėdų.

$5000 
lo-

$3500 
^statysime namą. 
'KINS,

7940 —- 47 St., Lyons, III.
N. E. kampas Joliet Rd.

PARDAVIMUI pusantro loto 
geroj vietoj ant 56 ir Albany. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite A. Silver, 2923 S.
Emerald Avė.; Chicago*.

NAUJAS, 10 flatų mūrinis, 6-4 
kambarių ir 4—5 kambarių flatai, 
sun parlorai, dideli kampiniai lo
tai, netoli Marąuette Parko, kaina 
$56,000, pinigais $15,000.

3 fintų mūrinis, beveik naujas, 
garu šildomas, sun parlorai, 3 ka
rų mūrinis garadžius, didelis kam
pinis lotas, Marųuette Road, prieš 
parkų, kaina pigi dol gerito pirki
mo, reikia $3000 pinigais.

MŪRINIS bungalovv, beveik nau
jas, prie Maplewood avė., netoli 
Marųuette kelio, kaina $6750, pi
nigais $3000 reikia. Kraustykite 
tuojau.

6 KAMBARIŲ cottage, viskas 
moderniška, gerame padėjime, ce
mentinis skiepas, prie Claremont 
avė., netoli 63 St. Tiktai $4800, pi
nigais $2000.

WESTERN Avė. tuščias, 50 pėdų, 
netoli 68 St., $6000, 1000 pėdų, ne
toli Marųuette kelio, $17500.

7 TUŠTI lotai, prie Fairfield 
Avė., netoli Marųuette Road, $800 
pinigais.

A. N. MASIULIS
6641 So. Western Avė.

Tel. Republic 5550

PIGUS NAMAI

Į Mur. krautuvė ir 4 kamb. vienas 
I flatas 6 kamb., kitas 3 kamb. garad- 
I žius dėl 3 automobilių. $15000. Ren- 
I da $205 į mėnesį. Inmokėti $7500.
South sidej.

I Mur. 2 flatai po 5 kamb. $13500. 
Randa $150 į menesį garadžius. įmo
kėti $5000, taipgi mainais į 6 flatų 
ar 12 flatų namą. •

[ Mur. 14 flatų, kampinis $70 000. 
Įmokėti $30,000. Randa $11,300. Nau- 

Įjas namas 5 kamb. garadžius dėl 3 
automobilių ir lotas $5500. įmokėti 
$2000 South Side.

Mur. 6 flatai po 7 kamb. $38000. 
Randa $6360. 1 mokėt $16500, arba 
mainyt ant 2 ar 3 flatų namo.

Drapanų krautuvė mainyt ant 
$15000 namo.

Mur. du flatai po 5 kamb. naujas 
$12000. Įmokėt $4000. Brighton Park 
ir daug kitų pigių namų visose Chi- 
cagos dalyse.

NATIONAL REALTY CO.
T. J. Kučinskas vedėjas. I

Boulevard 2337 808 W. 33 Place

| PARDAVIMUI nauji mūriniai 
namai budavojaini ir užbaigti po 6 

[ir 6 kambarius, darbas ir paran
kumai pagal vėliausios mados; vie
ta lietuviams gerai žinoma, tarpe 
65 ir 66 Rockvvell ir Talman avė.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 4 ir 4 kambarius, maudynes, 
elektra, namas gerame stovy; kai
ną tik $8500.

MŪRINIS namas 2 oagyvenimų, 
po 5 ir 5 kambarius, beveik nau
jas; randas Brighton Park.

BEVEIK naujas 4 pagyvenimų 
namas Brighton Parke.

2 PAGYVENIMŲ po 6 
barius, medinis namas 
krit, gerame stovy ir 
tuščias.

2 PAGYVENIMŲ .mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių, su mažai pinigų 
tfalima' pirkti, randasi Brighton 
Parke.

Atvažiuokit ir pamatykit Šituos 
visus namus, o mes parduosim pi
giai ar mainysim ant mažesnių na
mų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.. Chicago
Tel. Lafayette 7674

ir (i kurn
ant Con- 
lotas šalo

BARGENAS SOUTH SIDE

9 flatų mūrinis namas, 
na $35,500.00.

6 flatų mūrinis namas.
na $33,000.00.

12 flatų mūrinis namas. Kai
na $26,000.00.

Kai-

Kai-

SU MAŽAI PINIGŲ

Vienas medinis namas, 4 gy
venimų. Reikia biskį taisyti. 
Kaina $3,700; įmokėti $700.

LINCOLN REAL ESTATE 
COMPANY 

1902 W. 63rd St.

NAUJAS G kambarių, medinis 
bungalow, furnace šildomas, kieto 
medžio trimingai, tile vana, sun 
parloras, 2 karų garadžius, netoli 
Michigan Avę. ir 101 St., Roose- 
land, $2000 įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais.

BARGENAS, $1500 įmokėti, kitus 
po $70 į mėnesį, nupirksite kam
pinį namą, krautuvė ir 7 kamba
riai, renda $95 į mėnesį, gera apie- 
linkė, 
netoli

gerame padėjime prie 93 gt., 
Cottage Grove, kaina $6500.

turime kitus namus, 
pirkti ar parduoti

Mes 
norite 
Side namus, pasimatykite 
nūn.

JOHN BARTAK, 
1211 W. 69 St.

Jei jus 
South 

su ma-

6 KAMBĄRIŲ mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, maudy
nės, elektra, gesas, ąžuoliniai tri- 
mingai. Beismentas cementuotas; 
12 vištų, parsiduoda su rakandais, 
nes savininkas važiuoja į Lietuvą; 
kaina tik $8500. Taipgi lotas pigiai 
parsiduoda. Namas randasi gra
žioj Marąuette Mafior apielinkėj, 
arti vienuolyno, kur neužilgo pra
dės budavoti prieglaudos namą ir 
ligonbutį. čionai yra auganti apic- 
linkė, nepraleiskit progos.

6837 So. Washtenaw Avc.

SOUTH SIDES BARGENAI 
4 FLATAI

Kampiųis muro namas, 2 po 6 ir 
2 po 4 k/unb. Furnace ir pečiu Šil
domas; namas 6 metų senumo; ar
žuolo trimingai; randasi West 
Englewood. Rendos neša $24000 į 
metus. Kaina $22,000, reikia $10,- 
000, likusius 'savininkas 
morgičiais be komišeno.

6 FLATAI
3 aukštų muro namas, 

kamb., lotas 50x145 pėdų; 
(lomas; privažiavimas Rock Island 
keležinkeliu, Englewood elevato
rių, ir 63-Čia gatve — karais; ren
dos neša $4,920 i metus; kaina 
$31,000.

4’FLATAI
2 aukštų muro namas, 2 po 5 

ir 2 po 4 kamb., pečium šildomas; 
randasi puikioj West Englevvood 
apygardoj; rendos neša $140 į mė
nesį; kaina $16,500.

2 FLATAI
2 flatų mūrinis namas, 

senas; lotas 30x125 pėdų; 
trimingai; garu šildomas;

PAVASARIO BARGENAS Namai Žemė

išduos

6 po 7 
garu šil-

2 pagyvenimų muro namas, 
6-6 kamb., karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garadžius, ran
dasi , prie . 63-čios ir Western 
Avė. Yra vertas $16,500.00, bet 
jei pasiskubinsite nupirksite už 
$14,500.00.

Bargenas, Ir kas tai yra tik 
ras bargenas?

ANTRAS BARGENAS

6 metų 
ąžuolo

3 karų 
garadžius; rendos neša $150 į mė
nesį; kaina $15,000.

LOTŲ BARGENAI
Lotas ant Wcstcrn Avė., prie 61 

gat., 25x125 pėdų; $2200. Ant West- 
ern avė., prie 59 gat., 50x125, kai
na $6000. Lotas ant VVestern Avc., 
prie 61 gat., 50x125, kaina $46000. 
I.otas ant Weatern avė., prie 71 gt., 
50x125 pėdų, kaina $5000.

Rozenski-Lemont & Co.
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

I CICERO BARGENAI

PARSIDUODA mūrinis namas 5- 
5 kambarius, dviejų metų senumo, 
visi parankumai ir viskas pagal 
vėliausios mados. Kaina $11500.

PARSIDUODA medinis namas 5- 
4 kambarių, elektros šviesos, va
nos ir kiti parankumai. Kaina 
$6500.

PARSIDUODA medinis namas su 
bizniu. Rendos neša $135 į mėnesį. 
Kaina $12500.

PARSIDUODA mūrinis namas 
Cicero^ gražiausioj vietoj — Park- 
holme, 6—6 kambarių ir garadžius 
dėl dviejų karų, namas randasi 
ant kampo, viskas pagal vėliausios 
mados. Kaina $18500.
PARSIDUODA medinis namas ant 

keturių pagyvenimų po keturius 
kambarius, parsiduoda labai pi
giai — $7700

PARSIDUODA medinis namas 
4 ir 4 kambarius. Kaina $4000.

Visi šie bargenai randasi Cice- 
ro.i lietuvių apielinkėje.

Kreipkitės:
GRAND WORKS REAL ESTATE 

(Leo Shvegzda) 
4917 W. 14tbt.St., Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

BRIGHTON PARK
2 augštų, medinis, 2-4 kambarių 

flatai, gasas, elektra ir toiletai, di
delis barge- $4900

2 augštų ,medinis ,cementiniu pa
matu, 2-6 kambariu, viskas moderniš- 
ka. Barge- . $gg0Q

6 kambarių bung'alovv, viskas mo
derniška* Specialė $6500

2 augštų, mūrinis, 1-5 kambarių 
flatas, viskas moderniška, turi 2 fur- 
naces. Ekstra ' S12000 
bargenas. 0

2 augštų, mūrinis, sun parlorai, 2- 
4 kambarių flatai, aržuolo trimingai, 
visas moderniškas, reikia pinigais ti
ktai $2700, kitus po $45 į menesį, 
taip kaip rendą.

2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, sun parlorai, ugnavietė, kaistu 
vandeniu šildomas, pinigais reikia 
tiktai $4500, kitus kaip rendą po $50 
j mėnesį.

2 augštų, mūrinis, 4-6 kambarių 
flatai, aržuolo trimingai, viskas mo
demiška, kampinis namas, garadžius, 
labai geroje* vietoje. Reikia pinigais 
tiktai $9000, specialis CO I £(Ifl 
bargenas ■ **

Musų ofisas yra atdarąs nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

AR NOJŲ GERO BIZNIO 
KAMPO

Pamatykit šį kampinį namą, 4 
krautuvės, 3 apt., gražus namas, 
gerame padėjime, transferinis kam
pas, Auburn Parke. Proga pirkti su 
mažai pinigų.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduodu farmą Wisconsin vals

tijoj. 130 akerių žemės su budin
kais, gyvuliais ir padargais labai 
pigiai, nes būtinai turiu parduoti į 
trumpą laiką arba mainysiu ant 
namo.

Savininkas CHAS JARUM
3959 Archer Avė., antros lubos

NAUJAS 2 fl. mūrinis apt., 5—6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, ugnavietė, knygynas, bufetas, 
Ice baksai, gazinis pečius, vana, 
lotas 33x125. Yra visi įrengimai ir 
apmokėti, $5000 įmokėti, 
$14500.
Walter J. White, 2449 W. 59 St.

Tel. Prospect 8850

kaina

PAVASARINIS BARGENAS
5 kambarių bungalo.w in Ber- 

\Vyn', lotas 33x135 pėdų, cementi
niu pamatu, furnace Šildomas ir 
visi kiti Įtaisymai, garadžius, 3 
Rokai iki karų linijos,’kaina $7000. 
Savininkas eina i farmą.

J. ILLICH, Jr.
avė7249 

nuo
Ogdcn
Harleni Avė

blokas j vakarus 
Riverside, III.

2 pagyvenimų muro namas, 
5-6 kamb., fomasu ir pečium ap
šildomas, vienas extra lotas, 
vienam karui garadžius. Randa
si prie 63-čios ir Kedzie Avė. 
Kaina trumpam laikui tiktai 
$13,000.00.

TREČIAS BARGENAS

3 pagyvenimų muro namas, 
5-4-5 kamb., visi vėliausi įren
gimai, gražioj vietoj Brighton 
Parke, tiktai $10,500.00.

Norėdami ‘pasipelnyti viršmi- 
netais bargenais, matykite ar
ba pašaukite mane nedėlioj tar
pe 9 ryto ir 4 po pietų. 2-ras 
aukštas.

4455 So. Talman Avė.
Telephone Lafayette 3475 

Klauskite Pakalnia.

Ar, kad Jonas nusipirko, nuo 
musų lotą ir pastatė ant jo 2 
augštų po 6 kambarius namą už 
11 ar 12 tūkstančių, o paskiau 
tą namą pardavė Petrui už 13 
ar 14 tūkstančių.

Jurgis užtikęs pagarsintą bar
geną užmoka Petrui 15 ar 16 
tukstasčių už tą patį namą ir 
dar priperėtą visokių gyvūnų. 
Ir tas namas per rankų rankas 
išėjęs, kaip čigono kumelė.

Argi nelaikąs butų apsilenkti 
su visokiais skiepais. Ir kam- 
gi kitam atiduoti 3 ar 4 tūk
stančius. Argi • jūsų kišenini 
jau nėra vietos?

Penki naują kautą, perki nau
ją kepurę, kodėl pamiršti nusi
pirkti naujus namus.

ŠTAI TAMSTAI

MAROUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie 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 parcelinės maudynės j 
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

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

grosernes, auto mobilius 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.

DABAR užbaigti ir galima gyven
ti 5 kambarių bungalovv 5428 W. 
31 St., 5405—5423 W. 30 St. ir 
5420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 blo
kai nuo Western Electric Co. Lo
tai 60x125, viskas moderniškai įtai
syta. Kaina tiktai $7300, išmokėji- 
niais, $1000 pinigais, kitus po $65 
į mėnesį. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PI., arba Frank 
J. Petru, Real Estate, 1443 W. 18th 
St. Tel. Canal 0806.

TAIPGI — 3730 Parnell Avė. — 
2 augštų mūrinis namas, 2 flatai, 

.... ", išmokėjimais, 
kitus mažais mėne- 

Del informa-

kaina tiktai $3400,
$700 pinigais, 
siniais išmokėjimais.
cijų kreipkitės prie Frank J. Pet
ru, Real Estate, 1413 W. 18 St., 
Tel. Ganai 0806.

TAIPGI — 3808 Wallace St., pui
kus 6 kambarių namas, moderniškai 
įtaisytas, kaina tiktai $4200, išmo
kėjimais, $800 pinigais, kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

Už $3650 nupirksite namą prie 
1427 W. 16 St., 6 kapibarių .atneša 
i mėnesį dau^hiii kaip $60. Parduo
siu už $1000 pinigais, o kitus pagal 
paskirtą laiką.

$25 pinigais ir po $5 į mėnesį 
nupirksite akro lotą in Lyons, 
tik 3 blokai j pietus nuo Ogden 
avc. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
plaines upės, prie Forest Preserve, 
kaina tiktai $600. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie Frank J. 
Petru. Real Estate. 1443 W. 13 St. 
Telephone Canal 0806.

BIZNIAVAS NAMAS
3 AUKŠTU štoras. 3 gražus kam

bariai užpakaly ir 2 flatai viršuj 
po 6 kambarius, kietmedžio tri
mingai, naujos mados įtaisymai, 6 
metu senas, geroj bizniavoj vietoj 
Southsidėj ant Ashland avc. Ren
dos $2040 i metus. Kaina $18,500. 
Gera vieta Vaistinei.

Del platesnių žinių kreipkitės
Anton Bružas ar A. Shlurpa 

3122 S. Halsted St.

PARDAVIMUI prie 73Ž W. 22 St. 
netoli Halsted St., 2 augštų mūri
nis namas, su krautuve ir gyveni
mui kambariais iš užpakalio, 5 
kambarių fltitas augštai, kotage tu
ri 2—4 kambarių flatą. Gera vieta 
dėl restaurano * arba Fountain 
Lunch.

Bargenas už $11,800, cigarų krau
tuvė, su įrengimu ir staku. Reikia 
pinigais nuo $4000 iki $5000, dirb
tuvių apielinkėj.

Savininkas, 1940 Larrabee St.
Phone Lincoln 1520.

PARDUODU farma, 40 akrų, ge
ros triobos ir įrankiai,' 
ir automobilius ir 
reikia; 2 arkliai, 3 
šiai, vištų, ančių^ 
didelis, upelis bėga 
ros žemes 5 akrai, 
duosiu pigiai, nes 
mas ir negaliu jas 
tik $2900.
1041 
arba

yra javų 
viskas, ko tik 
karvės, 2 ver- 
kiaulių. Sodnas 
per farmą. Ge- 
lygi giria. Par- 
turiu dvi far- 
apdirbti; prekė 

Be agento atsišaukit: 
N. Marshfield Avė., Chicago, 
kreipkitės i farmą.

J. Juška, 
Hart, Mich.

----------------------------------------------- — į—

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas ant 2 pagyvenimų, 5—6 
kambarius, aukštas besmentas ir 
visas įtaisymas pagal naujos ma
dos; parduosiu nebrangiai, nes 
apleidžiu miestą. Savininkas gyve; 
na ant antrų lubų; galima matyti 
subatoj ir nedėlioj visą dieną ir 
šiaip vakarais nuo penkių.

Kreipkitės:
1311 So. 50th Avė.,'Cicero, III

PARDAVIMUI 2 lotai prie daik
to Brighton Parke, 44 South Fair- 
field Avė. Vien lietuviais apgyven
ta. Gatvė ištaisyta ir išmokėta.

Kreipkitės 
3341 So. Aubuin Avė.
3 lubos užpakalis

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

arti Western Avė., Chicago, 111.
Phone: Prospect 8678

DIDELIS BARGENAS

ant kurio, sučedysi 
tūkstančių dolerių 
nais. Padaryti savo gyvenimą 
taip gražų yra labai lengva. 
Mes priimame labai mažus įmo- 
kėjimus ir parodome tamstai, 
kaip lengva įsigyti savo namą, 
atidedant po keletą centų kas
dien. Neužmirškite, kad tai 
butų tamstos didelė klaida, jei 
praleistumėt šiandien šias dide
les progas. Todėl šiandien tei
raukitės, kad rytoj nebūtų 
vėlu. Atsišaukite tuojaus.

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manageris 

First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St., 

Tel. Randolph 7400 
Del parRnkumo galite kreiptis 

prie šių musų atstovų ir pilnai 
jiems galite pasitikėti.

V. M. STULPINAS 
3311 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6062 
P. DUBICKAS, 

2151 So. Leavitt St., 
Tel. Canal 2391

nuo 3 iki 4 
mirų pla-

pcr-

800

NORINTIEJI parduoti 
mainyti

NAMĄ,
LOTĄ,
FARMĄ
ARBA BIZNĮ

tai poduokit į
REAL ESTATE

NAUJIENŲ SKYRIUS
3210 So. Halsted St.

aria

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 62 ne
toli Kedzie Avc.

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 maudynes. Kaina $6.500.

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

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

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate .

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

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.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cottage, 
30 pėdų lotu ir barne.

Kaina $2,750.
Atsišaukite:
4848 So. Harding Avė.

Netoli Archer Avė.

su

PARDAVIMUI Illinois 80 akrų 
įrengta farma, apačioj yra anglys. 
Anglių tiesos įskaitomos, nėra ak
menų, smilčių, pelkių, kalnų arba 
kelmų. Publiškas kelias eina pro 
šalį. Mūrinis namas, dideli kam
bariai, skiepas ir kiti namai. Da
bartinis savininkas gyvena tenai 
jau 22 metai, kaina tiktai $5000. 
Nėra skolų. Mainysiu į namus bile 
kur geromis sąlygomis. Tiktai ra- 
šykie. o jus gausite pilną nurody
mų. Adresas Manager, 10-118 N. 
La Šalie St., Chicago, III.

PARSIDUODA biznis, namas, 
štoras ir 5 flatai, rendos neša 
apie $120. Parduosiu už $9,000, 
arba geriausį pasiūlymą. Tele- 
fonuok Kedzie 6280 dėl susiži
nojimo. J. KAMENDULIS.

3019 Arthington St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, furnace šildomas, 
lotas 30x125, pleisteriotas skiepas, 
netoli Portage Parko, $8500, įmo
kėti $l,00(), po $60 į mėnesį, įskai
tant palūkanas.

4744 Addison St., 
Kampas N. Cicero Avė.

MŪRINIS bungalnw, 5 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, sun par
lorai, beržo trimingai, beržo, ar- 
žuolo grindys, tile vana ir vesti- 
bulo, toiletai, bufetas, elektra, at- 
tic, tas tikras namas $9200.

Savininkas, 
3323 W. 59 PI.

MOKYKLOS
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

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. Geografiios, Politinis Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystis.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveslcio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyboe

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Higb 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 dienų mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

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.


