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LIETUVA NUSILEIDUSI SANTARVEI
Gabena vaikus iš Ruhr d.
Serbu mūšiai su bulgarais
Kariavimas su lenkais apsistojo
Francija įspėja Daniją
Danijos socialistai maitins 10,000
Ruhr distriko vaikų
>

Lietuva nusileidžia tai
‘ kilbukams
Sųtikusi laukti ambasacloriy ta-

rybos nuosprendžio apie ru
bežius, sako lenkų žinia.

Klaipėdos sukilėlių krrvedis

Deportavimai iš Ruhr
distrikto nesiliauja

Prancūzai trukdo Ameri Lenkų delegatai Maskvoj
kos prekybai
MASKVA, kovo 9. — Lenki

jos delegatai konferencijai, ku
Anglai irgi skundžiasi ant fran- ri bandys pa tiekti prekybinę
cuzu.
sutartį tarp Rusijos ir Lenki
jos, jau atvyko į Maskvą t TiBERLINAS,
kovo 8. — ikimųsi, kad derybos prasidės
Amerikos prekyba yra labai tuojaus.
trukdoma Bulis distrikte/Ame
rikos ambasados Berline'ir Pa
ryžiuje yra užverstas Ameri
kos kompanijų skundais! Tie
skundai yra siunčiami Wasbingtonan.
Kompanijos skun
MADISON, Wis., kovo 9. —
džiasi, kad jos negali išgauti
prekių iš Ruhr distrikto delei Wisconsino atstovų butas šian
francuzų uždėtų 40 n uos, tak die 47 balsais prieš 30 galuti
sų ir pairusios transportacijos. nai užgyrė Tuckerio 8 vai, dar
Dažytai, šilkai, Chemikalai, bo dienos bilių. Bilius tapo pra
mašinos, pirštinės ir bovelnos vestas socialistų ir darbiečių
ir vilnų gaminiai
sudaro di pastangomis.
džiumų sutrukdytų siuntinių.
Sutrukdytas išsiuntimas net ir
tų prekių, kurios buvo užsa
kytos ir už kurias užmokėta
HAZLETON, Pa., kovo 9.—
dar prieš francuzų okupacijų.
500 angliakasių, dirbusių LeVokiečiai fabrikantai atsisako
high •Valley Coail Co. Spring
mokėti taksus francuzains, Aes

935 žmonės deportuoti iš Cob
lenz. Franeuzai pašalins 10,000 vokiečių policistų.

COBLENZ, kovo 9. — Pu
siau oficialiniai vokiečiai skel
bia, kad bėgyje pastarųjų dvie
jų dienų, talkininkų Pa reni io
komisija deportavo 250 žnionių
iš senosios Amerikos okupaci
jos zonos. Tuos priskaitant, iš
šios zonos lapo dejx>rtuoti jau
935 žmonės, daugiausia pašto
ir muitinių valdininkai.

8 vai. darbo bilius
priimtas

Ištrems vokiečių policijų.

ESSENAS, kovo 9. — Fijdnrijos kareiviai vėl pasitraukė i$
Dortniund, kurį jie buvo išnaujo užėmę, kati sušaudžius vi
sus narius pašalintosios vokie
čių policijos, kurie tebuvo dar
Sako, Danijos socialistų maiti laisvi. Mieste padaryta kratą
nimas Ruhr vaikų nėra neut Ir suimta 270 ipolicistų, kuriuos |

500 mainieriŲ streikuoja

Francšja įspėja Daniją
ralitetas.

Francija pasigriebė

dar daugiau Vokietijos mies
tų.

tuojaus ištremta iš okupacijos
distrikto
niekad

jie sako, kad jei jie tai

daro
Franeuzai su belgais
pastangų ištremti iš Ruhr/distriikto 10,000 vokiečių apsaugos
policijos narių, kurie daro nuo
latinių nesmagumų t okupan
tams, šnipinėdami,
vesdami
agitacijų ir visaip trukdydami
francuzų ir belgų kariuomenes
veikimą.
Recklinghaųsehę’ tapo * Bfan-.
euzų areštuotas to miesto .po
licijos 'prezidentas Dr. Eisenreitr, kuris, kaip tapo susekta,
vedė plačių agitacijų prieš franeuzus tarp vokiečių darbinin
kų. Jis turėjo tris pasus ir tris
namus įvairiose miesto dalyse,
vis kitokiomis pavardėmis pa
samdyti.
Sabotažas palei geležinkelių
telegrafo ir telefonų linijos vis
dar tęsiasi. Del nuplėšimo be
giu keli vagonai nusirito ties
Coblenz.

270 bulgary užmušta

pada

JONAS BUDRYS

Turis vadovavo Mažosios Lietuvos sukilėliais, su kuriais
Amerikos kompanijų fabri
jis užėmė Klaipėdos miestą ir laimėjo Lietuvai buvusį kų veikimas okupacijos zone
irgi yra labai sutrukdytas.
per 600 metų svetimųjų verguvėj K laipėdosx kraštą.
Anglai rūstauja.

įnė dalis sutarties
yra priimtina

Mergaitė kaltina “Oievą”
CHICAGO. — Vakar teisėjo
David teisme, kur yra nagrinęjAina byla “dangiškojo pasiuntfiiio” ir “tikrojo
Kristaus^
Joseph M. Abatte 1)1 CarpjeifL
buvusio barzdaskučio Joe Ab
bott, • liudijo
pati kaltintoja
Fanny Lombardo, 12 metų
amžiaus', 2048 Flournoy St.
Ji atpasakojo kaip ji kariu
su kitomis mergaitėmis buvo
jo “cherubinu”, kaip jis pasa
kodavęs jai, kad nėra jokios
nuodėmės, nes jis pats yra
dangiškasis pasiuntinys ir tik
rasis, tilk sugrįžęs ant žemes,.
Kristus, reiškia, “antroji traicės asaba”. Paskui jis pradėjo
jų bučiuoti ir glamonėti ir ka
da ji pradėjo jo bijotis, tai jis
sakydavęs, kad jis nieko blogo
negalįs padaryti, nes Dievas
nieko pikto nedarus. Ji išpradžių jam tikėjusi, bet kada, jis
dasileido piktadarybės ant jos,
tai pradėjusi abejoti ir pasisa
kiusi tėvams, kurie buvo karš
ti to “dangiškojo pasiuntinio”
sekėjai, kurie irgi tada pradė
jo abejoti apie jo šventumų ir
patraukė jį teisman,
“Koks yra to žmogaus biz
nis?” paklausė mergaitės pro
kuroro pagalbininkas, rodyda
mas į “dangiškąjį pasiuntinį.”

DeKalb St., kur jis skaitosi
Dievu,” atsakė mergaite. Ji
sake, kad jo bažnyčia vadina
si “"Naujojo Jeruzolimo para
pija” ir kad jis
skelbė save
esant viešpačiu ir dievu ir ver
tė visus juivo sekėjus pasiduoti
visiškom jb kontrolei!.

PINIGŲ KURSAS
Vakar kovo 9 dieną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių
bankų buvo skaitoma Amerikos pinitaif šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.72
Austrijos 100 kronų...................
Belgijos 100 markių ............... $5.27
Danijos 100 markių ............... $19.15
Finų 1QO markių ..............
$2.80
Francij oSM 00 frankų ........... $6.04
Italijos 100 lirų ....................... $4.79
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ................... Ūc
Norvegijos 100 ....................... $18.18
Olandų 100 guldenų . .....
$39.59
Šveicarų 100 markių ............. $18.65
Švedijos 100 kronų ............... $26.61
Vokietijos 100 markių___
įfcc
’

jrkai sutinka priimti apie 80
nuoš. Lausannos sutarties.
KONSTANTINOPOLIS, ko
vo 9. Turkai sutinka priim
ti apie 80 nuoš. Lausannos kon
ferencijos patiektosios
sutar
ties, bet ekonomines ir finansi
nes sąlygas, klirios paveda tal
kininkų kontrolei! Anatolijos
geležinkelius ir pripažįsta sul
tono valdžios suteiktąsias kon
cesijas, turkai griežtai atsisa
ko priimti. Turkijos delegatai
dėl tų sąlygų jau konferencijo
je protestavo ir jas atmetė. Pa
sak amerikiečių ekspertų, tos
sąlygos peržengia
Turkijos
suverenitetų ir jeigu talkinin
kai butų pirmiau sutikę nusi
leisti tais klausimais, tai jau
butų artimuose rytuose ‘.gyva
vusi taika.

Turkai prisirengę karui,
nori taikos.

kasykloje

ties

Jea-

Ruhr šelpimo fondas
BEDUINAS, kovo 9. — Tageblatt sako, kad Ruhr šelpi
mo fondas dabar siekia
virš
10,000,000,000 markių. Pusiau
oficialiniai pareikšta, kad 3,500,000,000 popierinių markių
gauta iš Austrijos, Brazilijos,
Argentinos, Čili, Meksikos ir
Japonijos.
PRASIDĖS KOMUNISTŲ
BYLA.

ST. JOSEPII, Mieli., kovo 9.
Micbigano miškuose, suimtos
komunistų grupės bylos nagri
nėjimas prasidės ateinantį pir
madienį. Teisiantieji reikalau
ja perinainyti teisėjų. Teisėjas
White, kurio žinioj dabar ta by
la yra, svarstys tų reikalavimų
NE\V YORK, kovo 4Va pirmadieny.
kar nuo plaučių uždegimo pa
ORAS
simirė čia paski'lbęs neurolo
ŠIANDIE — giedra; maža
gas I)r. William Le
permaina temperatūroje.
kiltis pirmas pradėjo
Saulė teka 6:12 vai., leidžia
kad. kava kenkia žmo
si 5:49 vai. Mėnuo teka 1:32
vams. Mirė būdamas
Vai. nakty.
amžiaus.

bet

Padėtis Augo roję yra įtemp
ta. Visi laukia talkininkų atsa
kymo, kuris viską mulėms. Jei
gu karas kiltų, tai turkai tiki
si įrodyti, kad talkininkai sie
kias! tik grobimus.
Kariniai prisirengimai daro
mi, naujokai lavinami, o strate
ginės vietos, ypač apie Ismid,
yra fortifikuojamds.
Tečiaus nežiūrint viso savo to
kio rengimosi prie kįiro, Turki
jos valdžia to karo nenori ir
trokšta tik taikos, kad kuoveikiausia butų galima pradėti ša
lies1 atbūdavojimo darbų. Todėl
valdžia, taipjau ir Kernai Paša
stojo už kiek didžiausius nusilei
dimus talkininkams ir ragino
kiek galint daugiausia pastatytų
sąlygų priimti, kad tik kšip nors
susitaikius su talkininkais kad
ir ne visai trukams priimtinomis
sąlygomis.

i

LONDONAS,
k(\o 9.—
Anglijos pinklių Colo^ne pa
keltas šauksmas prieš francuzų-bėlgų muitų rubežius apie
Anglijos okupacijos zonų, da
rosi vis didesnis ir platesnis.
Skundžiamasi, kad atkirtimas
angių susisiekimo
su vokie
čiais visai atkirto Anglijos pre
kybų nuo Vokietijos, Colognc
anglai pirkėjai atnaujino sa
vo protestų, nurodydami kad
franeuzai steigiasi
pravesti
stačiai bloWdų prieš anglus.
Anglijos n Franci jos okupa
cijos kareivių santikiai yra ir
gi gana blogi.

Priminimas

Atvykstantys iš Angoros sa
ko, kad nėra jokios abejonės
apie tai, kad Turkija yra pri
sirengusi karui ir todėl nėra
tuščio grūmojimo Turkijos at
metime ekonominių ir finansi-

- 't

Mounlain

nesville sustreikavo. Streikas
ryti],
tai Vokietijos ■ valdžia tapo paskelbtas dėl ginčų su
juos nubaustų už šalies išda
kompanija apie senumo teises.
vystę)

4 ’ t

BERLYNAS,
kovo .8.
PARYžIUS, kovo 9.—Lenkųlietuvių ginčas tapo pamate iš Kaip praneša sociaJdemokęatų
rištas. Tiesa, ambasadorių ta* žinių agentūra, Francijos preryba dar neišnešė galutino nuo-jmieras Poincare pasiuntė no|ą
sprendžio dėl Lietuvos-Lenkijos .Danijos valdžiai, kad Franrubežiaus, vienok talkininkų pa-Į cija vargiai gali skaityti Pa
siųstoji Lietuvai nota atliko sa uijos priėmimų maitinimui Vo
vo. Bent tapo padaryta lietu kietijos vaikų
kaipo ženklų
vių-lenkų musių paliauba. Ne- Danijos neutraliteto.
utralinėj juostoj nebėra mūšių
Šitų pranešama kartu su ži
ir yra įrodymų, kad jų daugaiu niomis, kad Danijos socialistai
nebus. Taip bent užtikrina Pa nutarė maitinti 10,000 vaikų
ryžių Kauno valdžia, kuri prane iš Ruhr distrikto per tris mė
šė, kad pasiduoda paskiausioms nesius, vieton pirmiau nutartų
talkininkų įsakymams ir kant maitinti 1,000 vaikų,
riai lauks ambasadorių tarybos
Franeuzai nepaliauja grobimo
nuosprendžių.
Laikraštis Germaniu prane
Apie klausima lietuvių-lenkų
franeuzai
užėmė
susiartinimo negali būti kalbos. ša, kad
Lietuvos premieras Galvanaus Hainin geležinkelio stotį, svarkas pareiškė, kad tokis susiartimas yra negalimas tol, kol ne Berlinų.
Manheim žinia praneša, kad
bus išrištas Vilniaus klausimas.
Lietuva nesisavina Vilniaus kai franeuzai užėmė Rheinau uos- Francija neatsitrauksianti. <•
po esančio etnografiniuose IJetuvos rubežiuose. Vilniuje lietu daly Alsace ir dabar eina į DfUESSELDORiFF, kovo 9.—
vių nėra, kaip jų nėra neutralio Rheinau, Mannhehn priemiestį. Gen. Degoutte atsakydamas į
Taipjau pranešama,
kad kanclerio Cuno kalbų reichsta
je juostoje, kurių užėmė lenkai
tautų sąjungos leidimu. Vie franeuzai užėmė Dornap gele ge, pareiškė, kad Francija įėjo
nok Lietuva savinasi Vilnių is žinkelio stotį, netoli Elberfeld. į Ruhr distriktų išgavimui ekonominės satisfakcijos ir kad
toriniai ir to savinimos ji nieka Džiaugiasi anglių padėtimi.
Vokietijos priešinimasis
tik
dos neišsižadės. Jeigu riNųdja
Vokietijos
anglių
komisija
dar labiau sustiprina Francitame dalyke nenusileis, taiVji
įstums Lietuvą į vokiečių-rusų pranešė šiandie reichstago ko jos pasiryžimų “tęsti kovų iki
rankas ir Lietuva tada pataps mitetui, kad anglių padėtis Vo galo”.
“Francijoj nėra žmogaus,”
tiltu taip Vokietijos ir Rusijos kietijoje yra abelnai patenki
tvirtino generolas, ‘"kuris • ne
—r sakė premieras. Yra tai jos nanti.
Ačiū tam, kad daug anglių, jaustų, kad jo šalies
ateitis,
vienatiniu ir paskutiniu uždavi
niu, kurio negali atmesti, nes ta kurie turėjo eiti kontribucijos ateitis visos Europos, priklauda Lietuva nustotų būti atsako- mokėjimui, pradžioje » Ruhr so nuo Ruhr’’
minga pati sau, — tvirtino pre okupacijos pateko neokupuoton Vokietijon, vieton Francimieras Lietuvos seime.
(Kad Vilnius turėtų priklau jon ar Belgijon, ir delei didelio
syti Lietuvai tik kaipo jos isto importavimo Anglijos anglių
rinis miestas, o ne etnografinis, perintais metais, dirbtuvės ir Burgarai susirėmė su serbais.
t. y. lietuvių apgyventas, ir kad privatiniai vartotojai yra gana
*BIELG|RAD, kovo 9. — 270
net ir neutralinėj zonoj lietuvių gerai aprūpinti anglimis.
Taipjau padidėjo produkcija Bulgarijos komitažų (neregunėra, žinoma, tai yra lenkų pra
ka- liarinių) liko užmušta ir daug
simanymas, kad parodžius pa kasyklose už Ruhr
• v
sauliui, jog lietuviai “neteisin daugi angliakasiai dirba virs- paimta belui svėn smarkiame
mūšyje su jugo-slavais
gai” reikalauja sau Vilniaus. Ir laikįi
tokių nebutniekių negalėjo pa Gabena vaikus iš Ruhr dis- Serbijos rubežių.
Gauta žinių, kad apie 1,500
sakoti netik Galvanauskas, bet
teikto.
Bulgarijos nereguliarinių eina
niekas iš lietuvių. Neutralinėj
BOCHUM, kovo 9. — Gabe skersai rubežių ties Carevo
zonoj gyvena išimtinai lietuviai,
o ir pačiame Vilniuje lenkai su nimas į Vokietijų kelių šimtų SekĮ^Pasiųsta jugo slavų ka
daro didelę mažumą gyventojų. tūkstančių vokiečių vaikų iš riuomenę atmušti įsiveržėlius.
Jugo Slavija atsikreipė prie
Vilniaus gi apielinkės yra lietu Ruhr distrikto jau prasidėjo.
vių apgyventos. Lenkai, matyt, 500 vaikų nuo 3 iki 7 metų tautų sų jungos dėlei tų nereguiš čia Barinių bandų
puolinejimų
ir iškraipime žinių amžinai nu amžiaus liko išgabenti
specialiųjų traukiniu. Vokiečiai ant pasienio miestelių.
stojo gėdos). ?
paskelbė, kad jie yra siunčiami
SPRINGFIELD, Ohio, kovo
LULU,Cal., kovo 8.
Du į Bremeną, kur jie bus išdalini
maršalai liko nušauti vietos ti tarp privatinių šeiminųč-kti 7.—r Springfield National Baįik
kalėjime muštynėse su laišk- rios maitins ir rūpinsis k tais tapo uždarytas susekus $600,nešiu. Laišknešis pasidavė, bet vaikais iki nepasibaigs fraiicu- 000 trukumų. Banko kasierius
zų okupacija Ruhr distrikfe. • . Penfield bandė nusižudyti.
nesako kodėl kįlo muštynės.
.

h

Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

/
' .

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsdami siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.
. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis.
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.
Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos
bankai.
.
j
jj
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Mildos Teatras
Halsted St., netoli 32nd St.

Pateikia Jūsų palinksminimui puikiau
sių pasakų kada nors pasakota
krutamuose paveiksluose
* SHADOWS (ŠEŠĖLIAI)
Ji pamokina mylėti, juoktis ir verkti
Lošime dalyvauja labiausiai pasižymėjęs
aktorius krutamuose paveiksluose

Labai Didelis Puikus Teatras

Jau greit,

Pavogtas Kūdikis

Jau greit,

Tragedija 3-se Aktuose
/ perstatys
j •
S. D. T. J. Kliubo nariai
I
I
’

ĮVYKS

Iškilmingas

Tas atsibus Mildos Teatre
Panedėlyj ir Utarninke — sykiu 9U sPe~
cialiu vodeviliu Kovo 1Z ir 13

Didžiojo Liet. Kun. Vytauto Draugija No. 2

809 W. 351h SI., Chicago
-

Tel. Boulevard 0611 jrD7?4
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMŲ -KAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodami Laivakortes.

'

Didysis
Metinis

Gerbiama publika! Kviečiame visus senus ir jaunus, kas tik gy
vas atsilankyti j sį balių, nes D. L. K. Vytauto Draugija No. 2 yra.pa
sižymėjus savo parengimais, tad ir dabar deda visas pastangas, kad
suteikus smagaus pasilinksminimo publikai. Tikimės, kad visi busite
užganėdinti, nes visi linksmai pasišoksite prie-puikios J. Ivanausko
muzikos.

Didelis Koncertas ir “Adomas ir Jieva
Balius

2-jų aktų operete

Dainuoja:

Lošia:

A. P. Kvedaras
Julė širvaitė
Zose Yuškaitė
Z. Vaicikauskaite
Adelė Kukutienė
ir kiti.

Cicero Lietuviu Dramos Draugija
Stato scenoj dramą
SUVILTA ŠIRDIS
Nedėlioję, Kovo-March 11, 1923
CICERO LIETUVIU LIUOSYBĖS SVET •>

14th Street and 49th Court,
Cjcero, 111.
Pradžia 6:30 vai. vakare.
Įžanga su pasidejimu drabužių 75 centai
Kviečiame visus atsilankyti j šį vakarą, nes tai bus vienas iš puikiausių vakari), kuriarr.-e turėsit progą sutikti savo draugus ir drauges.
Bus proga pamatyti pirmu kartu perstatant “SUVILTA ŠIRDIS”.
Kviečia KOMITETAS.

'Akiniai Dykai

su

(

Šokiais —
i

Sunday,

Kovo 11

Nedėlioj

March U

1923

1923

Prad. 7:30 vai. vak
' v*

Kovo 18 d.

1 ... ..

................... IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠIANDIEN ...................
RITHOLZ SPECTACLE CO., Dept. FL-26,
1462-1468. W. Madison St.,
Chicago, III.
Atsiųskite man jūsų porą akinių 10 dienų išbandymui. Jei man pa
tiks jie aš užmokėsiu $4.49, jei ne, aš sugrąžinsiu jtios ir man nieko
nerokuosite.

Ashland -

EVERYBODYis JOININGtme 0WL5

■ |

.

----------

Gyvenimo vieta:
, 3323 So^JIalsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. vt kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergą. Nekėliomis nuo 9
iki 12 ryto.
’R

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

JOHN KUCHINSKAS
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone CanaI 2552
Valandose 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir l^tnyčioj puo~9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas 'visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
•
lengvomis išlygomis.
1 ■'■I.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIŠ
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.
Rcom 1303
Valandos: 9 ryto flki 5 po pietų
Namų Tel.: Hyde Park 3395

Kas myli dainą, dailę,' lošimą-tęatrą yra maloniai kviečiamas atsilankyti, pilnai busite užganėdinti ir
paremsito taip prakilnų darbą.
•
Kviečia KOMITETAS.

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tel. Yards 4681

i

•
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Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai).
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

Monroe gat. arti State
Beperstoginfe Vodevilius
šeštąd., Sekmad.
šventėmis
22c. ir 45c. (ir taksai)
Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad.,
sekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.
“Kur $auni pilną pinigų vertę.”

8

I kurį tai
Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKŲ

garsingą

Tel. Haymarket 3669

P. BARSKIS
SAVININKAS
RAKANDU
KRAUTUVĖS

rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Gerlauni-ų

didį parengimą

pasauly.

rantuoja-

mos
čiui

yra širdingai
kviečiami visi
Naujienų draugai,
prieteliai, bičiuoliai,

romfAGIOUS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Te). Central 4411. Vai. nuo 9-6

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

< y

Valstija
R. R. D. No.

ADVOKATAS

Naudai Liet. Auditorium — kurį rengiama statyti.

s

šio kupono ir akiniai tuojau jums bus atsiųsti išbandymui 10 dienų.

,

Juozas Uktveris

Šį vakarų rengia Bridgeporto Drt^giji, Susivienijimas

Van Buren.

Box No.

K. GUGIS

Švento Jurgių Parap. Svetainėje, 32-nd Place ir Auburn Avenue,

Ashland ir

NEMOKĖKITE C. O. I).! . Puiki su auksinėmis raidjSmis akinių dė
žutė DYKAI. Tik. atsiųskite savo vardų, adresų ir metus parašę ant

...----------- -

Monoliogas

1923 m.

Cjom. 7:30 P. M.

*

Kampas

Gatvė ir No.

Telef. Roosevelt 8500

L

*—■

Nedėlioję,

Auditorium

Daieiskite mums prisiųsti jums dešimčiai dienų akinius “True Fit”
dykai, šimtai ir tūkstančiai dabar jų yra vartojama visur. Tie pui
kus akinių stiklai daleis jums skaityti kad ir mažiausias spaudintas
raidės arba matyti ploną siūlą ir adatą, matysit TOLI IR ARTI ir ap
saugos nuvargimą akių ir galvos skaudėjimą. Po išbandymui 10 die
nų ir naktų jums jie patiks ir pamanysit, kad kitur tokie akiniai kai
nuoja $15.00, atsiųskite tik $4.49. () ieigu jus nenorėsite jų. sugrą
žinkite atgal, už ttri nereikės nieko mokėti. NESIŲSKITE PINIGŲ!

JIEVA—
Zose Vaicikauskaite
GRAFAS—
Juozas Uktveris
Labai juokinga ope•etė. Kiekvienas tu
ri pamatyti.

.M

\_----------------------------------

Pastos Ofisas

1739 So. Halsted St.

LIETUVIS ADVOKATAS

ADOMAS
A. P. Kvedaras

šie asmens jau yr
žinomi musų publika

Metai

mų ir biznių, ar užtraukiant morgičius.
Vakarais iki 8 vai.

♦t

Pradžia 7:30 vai. vak. Jžangl .vyrams 50c. moterims ir merginoms 35c

Vaidas

Veda bylas visuose teismuose! Pa
rūpina visokius "dokumentus/ Ėg

zaminuoja abstraktus. Padiro kon
traktus ir kitus raštus prie) parda
vimo ir pirkimo namų ir 1/tų, far-

Šiuomi turime progos kviesti visus, didžius ir mažus, senus
ir jaunus atsilankyti, nąs šis veikalas dar tik pirmą kartą yra sta
tomas šioje apięlinkėje. Turėsite, progą pamatyti puikų ir grau
dingą veikalą,' kyr labai retai, kada pasitaiko tokių spektaklių
pamatyti. Čia kaip tik ir yra proga. Todėl visi kaip vienas i teat
rą, tik nepamirškite datos ir vietos, kur atsibus vakaras. O mes
iš savo pusės užtikriname, kad visi busite užganėdinti.
k 1
\
<>^8^0
*
Nuoširdžiai visus Kviečia
-' Komitetas.

KONCERTAS

158 East 107 Str., kampas Indiana Avė.

Nesiyskit pinigų

ADVOKATAS

Pradžia 7:30v. v.

K. STRUMILO SVET.

IŠBANDYMUI.

K. S. JURGELIONIS

18th ir S. Union gatvės

Nedėlioję, Kovo-March 11 d., 1923
V

S.LFABIONASCO.

11,1923
DieVo Apveizdo Parapijos Svet.

NAUJIENŲ
Rengia

NORĖDAMI

1 PIRKTI, PARDUOTI AR MAI1NYTI VISADOS KREIPKITfiS
I PAS MUS. TAS JUMS BUS |
ANT NAUDOS.

Nedėlioj, Kovo

LON CHANEY

Prie jo lošime dalyvauja Harrison Ford ir
Margaret De LaMotte

šeštadienis, Kovas 10, 1923

Kf—-

deširn-K -***^ jįflM

Ii
Hį'

lt žemesnė-1
mis kaino-1
negu
mis
kitų armo
nikų dirbtuvių Jung.
Valstijose! ir
Italijoj.
DYKAI pirkėjania armonikinė mokykla ar pa
mokinimų 'knyga.
Mes
garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika iŠ gaidų už
4 menesių laiko. Informacijų rąžy
kite angliškai.
Katalogas,
papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Screnelli Accordeon Mfg. Co.
817 Blue Island Avė., Chicągo, III.

vyrai ir moteris,

nei vieno ųeaplenkįant.
*

Naujienų Kviesliai.

4644 S. Paulina $t
Jau prasidėjo didelis išpardavimas .
tinai numažintos kainos. Šimtai visokių reikalingų rakandų turi būti išparduota į trum
pų laikų, nes reikia keltis į kitų vieta.

DAVID RLTTER & CO.,
x
Anglis ir Koksai .
Pirkite anglis tiesiai
Atail
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg.,
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo
7 iki 9 vakare.
........................

—i.........................................

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

S.W.BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 320'3 So. Halsted St.
Yards 1015.
‘Vai.: 6 iki 9 vai.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS
ržiuri abstraktus ir skolina pinius ant nekrutamos nuosavybės.
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104
Chamber o f Commerče Bldg.
133 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
. 3236 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Herman P. Haase
ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce
133 W. Wa skins ton StM
Phone Main 1308

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokato

Dienomis Room 514-516

Garsinklties “Naujienose”

127 N. Dearborn Su

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

1
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NAUJIENOS, ChicflgO, III

, Kovas 10, 1923

PRADŽIA DAUGELIO
ŽMONIŲ LIGŲ.

Neužmiršk Savo
Income Tax
Jūsų income tax raportas turi būti pa
duotas nųvėliau kaip sekantį ketvergą, Ko
vo 15 d. Ateikite pas mus, o mes išpildysime jums blankas dykai. Mes atlksime visas
smulkmenas.
Ar jus investuojate savo pinigus į šios
bankos Pirmus Morgičius. Jie atneša 6%
su apsaugojimu. Pirkite už gatavus pini
gus arba dalinais išmokėjimais už $100,
$500 arba $1.000.00.

siunGelbėkite jūsų žmonės Lietuvoje
čiame pinigus greičiausiai ir žemiausiu
kursu.

Bankas atdaras visą dieną šiandien.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

Daugelio žmonių ligos tu
ri savo pradžią užlaikyme
savyje nereikalingų dalykų
žemutinėse žarnose ir pa
čių girtybės, kurie apsireiš
kia nuo visokių įgaunamu
nuodų. Gerbiamas Royal S.
Copeland, populioris gydy-'
tojas dabar išrinktas J Su
vienytų Valstijų Senatą, iš
New Yorko valstijos rašo:;
“Plėvė kuri guli prie apati
nių žarnų yra stora ir su
raukšlėta.
Nereikalingos
kūno ;medžiagos, kurios su-!
sirenka tenai, pradeda rūgti
ir kūno šiluma padaro tai,
kad ten yra puikiausia dirva
veisimuisi visokių bakterijųjų’\ Jei jus norite praša
linti nevirškinimą, užkietė-1
jimą vidurių, galvos skaudė- •
jimą, jautimą abelno nusilp-j
nėjimo, nenormalio širdies (
plakimo ir nemalonius sap
nus, jus turite turėti sveikus
vidurius. Trinerio Kartu
sis Vynas išvalo žarnas, iš
valo visas nereikalingas me
džiagas iš ten ir todėl 'yra
būtina turėti savo namuose.
Jūsų aptiekorius arba par
davinėtojas gyduolių arba
išdirbėjai, Joseph Triner
Company, Chicago, III., su
teikia jums informacijų apie
kitas puikias Trinerio gy
duoles ir prirengimus.

AR APRŪPINOTE savo INCOME TAX-us
Tegul Prirengia Jums

Turtas daugiau kaip $7.000.000.00

ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

" "
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T a x ų Žinovas

m

Kelios Dienos Teliko

ti

H

mI

apie savo

INCOME TAKUS

tarnauja

Nuo septemberio mėnesio 1905 depozitai West Side Trust &
Savings Banko yra išaugę nuo $420.760.00 iki $11.790.832.53,
laimėjimas yra 11.370.072.58.
( \
(
Tas užganėdinantis augimas parodo du dalyku; tarp kitų
sekamu^:
1. Musų apielįnkė ir jos piliečiai ym pasekmingi žmonės.
2. Saugumai šios bankos priduoda drąsos -depozitoriams ir
abelnai mimikai, kadangi bankos patarnavimas yra labai
naudingas jiems.
Jus eZate maliniai kviečiami prisidėti prie to didelio ir augančjo būrio žmonių ir prie augimo šios įstaigos. Lai mes susikocĮberuojame dėl musų natūralių reikalų ir dėl įgavimo as
meninės laimės ir pasisekimo, sykiu pasisekimo ir musų apielinkės.

I -v

<

* t

VISI TAUPYMO DEPOZITAI KURIE YRA PADĖTI
KOVO 10 AR PIRMIAU; PALUKAS GAUS NUO PIR
MOS DIENOS.

^Ihė \\ LSI SlDE IavFn(§Bank!

Ateikite į musų banką mes pa
dėsime jums išpildyti Income
Taxų blankas ir NIEKO Už TAI
NEROKUOSIME.
Nelaukite iki paskutinės dienos.
Atlikite dabar ir daugiau nesi
rūpinkite.
Ponai Grisius^ Macikas ir Sedemka musų bankoje, visuomet
yra jūsų patarnavimui. Klauski
te jų. Nedaro skirtumo ar jus
turite reikalų su musų banku, ar
ne, vistiek pat mes norime jums
pagelbėti.

1
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PeoplesStock YardsSavingsBakn
'

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

1
I
š

pas opiTel^oribs.

W. F. SEVERĄ CD.
CEOAR RAPIDS,

Lietuvon per 10 dieny
Vienfctinis vandeniu kelias Lietu
von per Southaihptoną ant
Milžinų laivų
AQUITANIA
MAURETANIA
45,647 tonų
30,704 tonų •

BERENGARIA
Apleidžia New Y orką kas Utarnin-

kas. Greitas persėdimus Southamptone. * Lietuviai ypatiškai lydimi.
Į
(2ra kl. $150.00) Karės takPiliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant į
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika
lingų doktunentų atvažiuojantiems
keleiviams* galite gauti nuo bile
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE
140 N. Dearborn StM Chicago, III.

jf
>

_

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VJESULOS

--------

DR, A. J. BERTAŠIUS

Telephone Yards 1532

New York
Plymouth
Havre—Paris

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

DR. S. BIEŽIS

25 E. Washington St.

.

5'J-

'I

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

JIUJIJ

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. I^afayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12
-----

Praktikupja 16 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
^vakaro. Nedėliomis ndo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A, SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose'; ru
pestlngai * prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

M/ WAITKIEWICZ
(Banienė)

DR. M. T. STRIKOL'IS
4601 So. Ashland Avė.
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 5032

DR.M. STUPNICKI
3107 So. Morgan StM
CHICAGO, ILU

J

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18-th Street
Phone Canal 0257
)

k-............ ........ . ,

M13 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

-----

Telephone Yards 5834

Per 15 metų pa
sekmingo prak
iurtu
1G. Pasekningaj patamauju prie gimdymo
atteikiu
sitikime
rižiuvpatiŠką priži
uodu
rejimą.
Duo<
patarimus
mx>terims ir merginoms veltui.

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

3325 So. Halsted St.,

Chicago, III,

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS

Dr. Maurice Kabu

Lietuvis Dentistas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4712 So. Ashland Avė.
arti 4 7-tos gatvės
Office Hours: 10 iki 12 pietų
5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7(jiki 9 y., nedėldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.

DR. A. L. YUŠKA

Tel. Austin 0737

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 0098

DR. MARYA
DOWIAT—SASS
5208 W. Harrison St.

-U-

DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir
Oxygen (“gesas”)
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

lllll

Akušerka

-------

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. JUOZAITIS

3147 S. Halsted St.
Chicago. III.

11

DB. A. ĮOM

Telephone Boulevard 5052

J.L.Ghjšo Orkestrą

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

...a'.i. -

DR. CHARLES SEGAL

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Boulvd. 8674

-----------

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai,: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 $o. .Hąlsted St., Chicago, Iii.

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1099

-

Svietą ir pajiegą suvedame I senus ir uaujuą namu, taipgi
;uves. Cash arba ant išmokėjimo.
Hrmutiui Lietuviu Klsktnu Korpeeacij* ▲meaAMo

------

DB. J. KULIS

PHYSICIAN IR SURGEON
3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėlioj 9 iki 11 ryto
**
Tel. Boulevard 5913

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir v

Jurimte visa kelionė j Lietnir U jos, garlaiviais:
LA SAVO1E .......... bal. 7
FRANCE .................... kovo 14
PARIS .................. kovo 28
ROUSSILLON
kovo 29
Puikiausia sutvarkymas
kambariai dviem, keturiems
ir žeft’ems žmonėms. Valgo
mas kambarys, rūkomas, ba
ras, barbernė, atdaras paden
gtas virius, puikiausia pran
cūziškas valgia, vynas ir alus.
teikiama veltui, muzika, Jo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu,
vos pasui prancūzų vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba | kompani
jos ofisų. 19 State St.. New
York City.—Chicagos ofisas:
133 N. Dearborn St.

>

.................................""......................... "L" '

A. L DAVIDONIS, M. D.

FRENCH

MELROSE VARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAM®
UAXTIZK?

Ofisas ir Labaratortja: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: J^uo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 0375
Telefonai:
Naktį Drexel 950
Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

CITIZENS STATE BANK
KfT A

RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

aES^gtl

Lietuviai Daktarai

IOWA

—Iš

•—

'

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė.,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 7309.

KAINA 50c

MiSr OR. HERZMAN

Roosevejt Road ai Halsted Street’ Chicago

Auksinių, deimantinių, nr/uzikaliSkų instrumentų, drukuojamų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų
armonikų ir balalaikų.
'
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j
Lietuvą arba ant ūkės!
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

Vdrlqįdqas ąbo niežti, išberinjdi
c
ir ŲioŲu odiqes Ii jos.

prie gimiymo. Duola rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

(Jhe Bank of“
Safety andIriendkjScmce *'

Ant Town of Lake

Atjffsepilškus FlosiTs

Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai
praktika
vusi Pennsilvanijos
hospitalė*e. Pasekningai pa

u Mumis

Aidžiausia Lietuviška Krautuve

SEVERAS
e s K O

Baigusi

324Į S() halsted str^et

m*

TURTAS DAUGIAU KAIP $13.000.000.00

NESIRŪPINKIT

3101 So.. Halsted St., kampas 31 gat.
ga
Telefonas Yards 1119 -«

Ofisas atidarytas iki 8 vai. vak.
Jį JTNedėldieniais iki 1Ž diena.

ik Sykiu

2

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO
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MRS.1. A. MICHNIEVICZ
AKUŠERKA

,

„/

DR. P. Z. ZALATORIS

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir
nuo 5 ild 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra
uždarytas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po piet,
6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. f. ŽILVITIS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago *

8261 Solth Halsted St.
Tel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Valandos 8—12' kasdieną ir 6—8
vakare išskiriant nedėldieniua.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118
■J

—

A)

' '

"

'

"

Rezidencijos tel. Van Buren 02 ,
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth

Ęusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted St^ Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak., Nedėliomis 10—12 dieną.
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Ta. BOU l«vai4 «4»7
M4I 8. Aahlaad
Kampu 4?-taa
st.

•rAi-

ŠesEadienis, Kovas 10, 192Š

___

Dievas ir jo pagelhininkai: gvildenti. Čia lošia nemažą listais jie .nuolatos veda dery
NAUJIENOS aniolai, šventieji ir kunigai. rolę ‘D, Balsas’. Man išro bas ir siūlo jiems pelningų
The Lithaanian Daily Newg
do, kad jį panaikinus, bu koncesijų.
Publiuhed Daily except Sunday by Pamatinė jų mokslo mintis
Tas azfa.tiškas “socializmas”,
tų galima ‘‘Laisvėj’ įvest ‘D.
The Lithaanian Newa Pub. Co., luc. todėl yra ta, kad žmogus
Balsą’ kartą į savaitę, pa kurį skelbia Leninas, yra vi
Editor P. Grigaitis
neprivalo pasitikėti savo pa- švęst moterų reikalams. Ro sai nepanašus likramjam sojiegomis. Jisai turi mels dos tai duotų gerų pasek cializniui, už kurį kovoja in
1739 South H&lsted Street
Chicago, III.
dustrinių šalių darbininkų kla
tis,' nesikelt į puikybę, au- mių.”
Telephone Roosevelt 8500
kaut ir būt klusnus savo mo Šita “draugė”, vadinasi, jau sė. Industrinio proletariato so
Subscription Ra tesi
kytojams: Šito mokslo tiks siūlo likviduot ne tiktai savo cializmas yra aukštesnė visuo
$8.00 per year in Canada.
menės forma, negu išsivysčiu
$7.00 per year outside of Chicago. las yria padaryt
garbingą
organizaciją,
bet
ir
žmogų
sio kapitalizmo tvarka, /o ne
$8.00' per year in Clūcago
jos laikraštį.
8c per copy.
dvasios vergu.
grįžimas- į barbarizmų ,
Tame
pačiame
“
Ik
Balso
”
Pažangioje gi visuomenė
Entered as Second Class Mattėr
moterų susi
M are h 17th, 1914, at the Post Office je vyrauja visai priešingas numeryje įdėta
NAUJA VERSIJAI
of Chicago, Ilk, under the act of
vienijimo VV rajono konferen
M areh 2nd, 1879.
tam supratimas apie apšvie- cijas rezoliucija, kur tarp kit
Naujienos eina kasdien, iiskiriant tą. Ji mano, kad apšvieta ko sakoma:
versmai genia dėl visokių prie
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben yra galingiausias žmogaus
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
flsKadangi susivienijimas
[11. — Telefonas: Roosevelt 8500.
pasiliuosavimo įrankis. Juo lėšuoja daug laiko ir ener žasčių.
Amerikiečiai nesenai turėjo
žmogus
daugiaus
žino,
tuo
gijos jo palaikymui, kaipo progos iki • soties prisiklausyt
Užsimokžjimo kaina:
Chicagoje — paštu:
atskiros
organizacijos, o apie tai, kaip bostoniškio Ivaš
__ $8.00 jisai geriau suvaldo gamtos
Metams ........................
naudos mažai atneša, todėl, kevičiaus. $100.00 įkvėpė Klai
___ 4.M pajiegas, tuo lengviau pri
Pusei metą ...... ..........
___
2.00
Trims mėnesiams
mes užgiriam mintį priši pėdos"“ gyventojams drąsos su
___ 1.50 verčia jas sau tarnauti, tuo
Dviem mėnesiam .......
jungimo prie AI>P^ kqd su- kilti prieš abjantus ir nuver
___ .75 aiškiau supranta savo pa
Vienm mėnesiui ........
Chicagoje per nešiotojus
vienitom spėkom dirbt dėl sti franeuzų komisaro vald
___
3c dėtį visuomenėje, tuo grei
Viena kopija _____
pasiliuosavimo.”
žią. Dabar -vienas Amerikos
___ 18c
Savaitei _____ -__
čiau
suranda
kelią
visuome

___
75c
Mėnesiui _______ ___ ___
Sitai agitacijai už moterų savaitraštis, “The Pathfinder”,
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje nės ydų pašalinimui. Ir tik
susivienijimo likvidavimą^ yra paduoda dar įdomesnę tų įvy
paštu;
Metams .......____
------ $7.00 rai apsišvietęs, gamtos ir priešingos tiktai “kairiosios” kių istoriją.
Pusei metą____ __________ - ^-50 visuomenės
tvarką su komunistes,, kurios nepritarė Kovo 3 d. numeryje jisai
Trims mėnesiams________
1.75
žmogus,
nesta (kartu su RaHrušaičiu ir Bim aprašo, kaip 6000 ginkluotų
Dviem mėnesiam ........ ,____ _ 1.25 prantąs
Vienam mėnesiui ..........
— .75 to
sau naujų baidyklių ba) tegalės “darbininkų parti laisvanorių civilinėse drapano
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
jos” steigimui. Ręt pas lietu se priėjo prie Mažosios Lietu
už
gamtos
ir
visuomenės
ri

t (Atpiginta)
vos sostinės ir pareikalavo,
Metams^___ ______________ $8 00 bų, kokiose tai protu neįma vius komunistus % šiandie vaPusei metą ..............
4.00
dauja deši.nys’is sparnas, todėl kad ji pasiduoti) jiems. ToTrims mėnesiams .......... —. ...... 2.00 nomosiose vietose, — idant galima laukti, kad likvidavimo liaus skaitome:
Pinigus reikia siųsti pašto Money
išnaujo pavergti savo protą; šalininkės paims viršų.
Orderiu, kartu su užsakymu.
•»
“Franeuzų komisionicris
bet stengiasi pavartot savo Ir' taip, 'likvidavimui yra prigrasino ^ovot, jeigu jie
žinojimą tam, kad jo ir jo nulemti: slapioji komunistų nepasitifauks, ir jie ėmė
Apšvietus
artimo gyvenimai pasidary partija, “progresyvis^ moterų svyruot. Bet tame motnente
tų gražesnis ir laiminges susivienijimas ir “Darb. Bal atėjo vienas krutamujų pa
darbas.
sas”. Visa tai rodo, kad bol
veikslų ėmėjas latvy s ir pa
nis.
\
judėjimas smarkiai
ragino juos atakuot miestą,
“Vidurinėje srovėje” ir šviest šitoje prasmėje ševikiškas
“auga”.
o jisai nufotografuosiąs tų
šiaip tarpe vidutiniai pažan reiškia plėtot žmogaus są
judėjimą, ir proga patekti
gių žmonių karts nuo karto monę ir rengti jį prie to, kad LENINO “SOCIALIZMAS”.
į paveikslus paskatino juOs
girdėt balsai, kad tam ir tam jisai, sąmoningai vartoda
eiti pirmyn. Vienas franeu
Uihited
Ncnvs
paskelbė
Ame

tautos reikalui visi lietuvi mas savo pajiegas ir derin
zų mašininės kanuolios opcrikos
laikraščiuose
Rusijos
ruotojas tapo užmuštas, ki
turį darbuotis išvien, be p
damas jas su kitų žmonių premjero straipsnį aipie pasau tas
kareivis alijautų konto
tijų skirtumo. Pasitafko, pajiegomis, pats save “išga lio revoliucijos galimybę.
ros fronte buvo mirtinai su
Panelė Mariona Rakauskaitė savo sidabriniu sopranu —Ach J
kad musų visuomenė šitą nytų”.
Leninas mato, kad didysis
žeistas ir laisvanoriai pri Tas jau patraukia visus jos balso, jos galės, jos meilumo, jos talen
obalsį priima, bet dar daž “Išganymo” būdų yra karas pastate Rytų valstybes ėmė miestą.”
to garbintojus ir mylėtojus. O kas-gi nėra Chicagoje jos talento
niau pasitaiko, kad jisai daug, ir kiekvienas gali pa prieš kapitalistines Vakarų ša
garbintoju ir mylėtoju? Visi ir visos yra jos talento garbintojais
praskamba be jokių pasek sirinkti sau tą, kuris jam lis. Prieš kapitalų tuo būdu, Laimė Klaipėdos ateičiai', ir mylėtojais, išskyrus jeibent kokius pavyduolius.
jo nuomone, šiandie 'stovi ne kad lietuviai mėgsta rodytis
mių.
Tatai visi ir visos turės tikri) malonumo, širdies pagavimo ir
geriausia tinka. Socialistas, tiktąjį išnaudojamosios visuo- krutam uosi uose paveiksluose!
Jisai, kaip i sieną, atsimu pavyzdžiui, neprivalo rei inpučs klases Europoje, bet ir Bet mes galime pasakyti, džiaugsmo, beklausydami puikių Marionos dainų didžiajame Nau
jienų Koncerte ateinančių nedėlios dienų, kovo 18, Šiais 1923 me
ša į tuos partijų pasiskirsty kalą
kad tautininkai at revoliuciniiai tautiniai Rytai”; kad iš žpnonių lupų girdėjome tais, Ashland Auditorijoj, kampas Ashland bulvaro ir Van Buren
tos istorines kovos at-'
mus, kurie yra pas mus su si etų savo? principų JI’ todėl kapitalizmas lu ros bul gyvesnį
gatvės.
. '
vaizdini imą.
nugalėtas.
sidarę, kaip visi žino, nuo priimtų jo idealą, . taip/pat
Ką čia giliuoja p. IvaškeviBolševikų
vadas
rašo
:
senai ir ne dėl atskirų lyde kaip ir tautininkas z beturi
cinus šimtine arba latviškas f
žmonijos kinematografo
“'Milžiniškoji
rių kaprizo. Kiekviena par reikalo verstinai brukti sa
aparatas —
dauguma bus palies kapita prieš vokiečio tabakierką! Ji
tija nori gyvuot, o kad gy vo idėjas kitiems žmonėms. lizmo priversta kovoti. Ši

vuoti, tai reikia kuo nors Bet kol i ai jie mano, kad
skirtis nuo kitų. Naturale žmogus, o ne kas kitas, turi

tos kovos

so

nuo

-nežili ta tus

to fakto,

i>i'i'l<l:i n-

kad

Ru-

viską padarė.
ESuvo taip ,

Kai

lietuviij

būriai

vanoriij

priėjo

tais-,

prie

kiekvienos partijos tenden rupinties kaip atskiro as
Klaipėdos, lai komisaras Pecija yra mK lietis su kitoms mens, taip ir visuomenės Rytų tautos sudaro pasau tisnė išvedė prieš juos visą
partijoms į daiktą, bet skir geresne ateitim; koliai jie lio gyventojų daugumų, ši savo armiją iš 200 vyrų ir mie
ta dauguma jau yra pasi sto policiją (apie 100 vyrų).
tis nuo jų, eiti savo keliu.
mano, kad apšvieta turi tar ruošus
būt įtraukta į tų ko
Ir kadangi beveik visos nauti šitam tikslui, — tol vų. Galutina socializmo per Vietos vokiečiai, matydami,
lietuvių jiega yra dides
gabesniosios musų jiegos jie gali darbuotis kartu, galė todėl yra neabejotina.” kad
ne?, ėmė taip pat graibstytis
yra susimetusios j tą arba kad ta mintis butų pažadin Mes irgi neabejojame, kad ginklų, ir kas surūdijusiu šau
kitą partiją, tai raginimai ta plačiosiose masėse.
socializmas laimės kovų su ka tuvu, kas šoble, kas knipeliu
prie vienybės dažniausia pa Ot, čia ir yra darbas be pitalizmu. Bet mes socializmo nešinas, atbėgo komisarui papartijų skirtumo.
pergalės viltį dedame ant eko gelbon. Ponas Petisnė, suri
lieka bergždi?
nominio pažangiųjų šalių plė kiavęs savo Vyrus — prieša
Vienok yra faktas, kad
tojimosi ir ant darbininkų kla kyje kareivius, už jų policismum
toli gražu rk^yisas musų vi r
tus, o paskui ginkluotus biursės subrendimo tose šalyse.
suomenės judėjimas sutelpa
O Leninas mano, kad so
į partijų rėmus. Jame yra
cializmas laimės ačių kinie vanoriams trauktis, o kad ne,
daug vietos ir bendram įvai
čiams, indusams, .turkams, per
sams ir kitoms atsilikusioms ti. Lietuviai*ėmė svyruoti. Bet
raus partinio nusistatymo
VISUR LIKVIDACIJA.
momente
užpakalyje
tautams. Lš to 'logiškai išeina, tame
žmonių darbui. Pirmiausia
kad socialistinis Europos pro f rainei i z i šk aj - vok i šk os arini j o s
—-tai apšvietos sritis.
Bolševikiško # moterų susi- letariatas turi tose atsilikusio pasigirdo trenksmas, kuris su
Tiesa, šitoje srityje irgi vienijiimo laikjraštyje (kuris se Azijos tautose jieškoti' sau kėlė panikų komisaro kovoto
anaiptol ne visi žmonės gali dabar jau vadinasi “Darbknin- talkininkų kovoje prieš kapi jų eilėse, ir jos sumišo.
suseiti. Daugelį to apšvie <ių”, o ne moterų, “Balsas”) talizmų! Bet tai juk reiškia: Dalykas tame, kad vienas
smarki agitacija, kad ta4 mobilizuot pusiau barbarišką storas biurgeris, pasivėlinęs
tos darbo, kurį, sakysime, eina
susivienijimas butų likviduo
dirba ir remia pažangieji tas, o jo nares butų suvary Aziją prieš kultūringąją Eu-1 stoti į glįfų sale savo draugų,
išsitraukė iš kišenės “dozę” ir,
žmonės, musų klerikalai kei tos į tegalinę komunistų par- ropą.
' Rusijos bo'lševikai šitokios dėl drąsos, įsidpjo į šnerves
kia, kaipp “bedievybę”. Ant
politikos, ištiesų, ir laikėsi — didelį niūkų tabokos. Ir sura gi veltus, kunigų stei Viena įžymesniųjų bolševb
sąjungą su/ Turki čiaudėjo — kaip tik tuo lai<ių,
pavyzdžiui,
rašo
paskuti

giamieji vienuolynai, “kajos nacionalistais, skleisdami ku, kai franeuzų komisaras
niame
to
laikraščio
numeryje,
“komunistinę” propagandų Af rengėsi duoti komandų savo
zimierinių seserų” auklėji
<ad per 14 metų susivieniji ganistane ir ‘Bucharojc, steig armijai'.! Sučiaudėjo taip gar
mas ir kapuciniškos “misi mo gyvavimo, “mes joje dirb
siai, kad Klaipėdos gynėjai
jos” mums išrodo visai ne damos, neišmokome orientuo dami “sovietines respublikas krūptelėjo, ir jiems prisivaiTurkestane, baškirų žemėje ir
apšvieta, o tiktai žmonių tis kad ir dabar,1 šiame taip t. t. Bot kokių tai davė vai dino, kad lietuviai jau šaudo
svarbiame klausime”, ir Bai sių? O gi tiktai tokių, kad pa į juos iš anuotų, apėję iš Už
mulkinimas.
Bet atmetus klerikalus, gia savo straipsnį taip:
tys bolševikai persiėmė Azi paliai io. Laiisvanorių vadas,
“Man išrodo, kad bųlų jos barbarų kyasia ir ėmė sa Budrys, pasinaudodamas tuo
visi kiti musų . visuomenės
nariai gali rasti plačią dir geru daiktu, 'kad musų drau vo šalyje žudyt socialistus ar sumišimu,y šoko su savo bū
gės ir draugai ten viršūnė šinus, negu kitusyk juos žu riais priekyn, ir bematant
vą sutartinam darbui.
miestas buvo lietuvių ranko
se esanti išdirbtu atatinki" dydavo caro budeliai.
Kąs skiria mus nuo kapu- mus pienus, kaip LMPS. : Stengdamiesi pasiremti Azi se.
ciniško “mokslo” platinto turėtų būti prijungtas prie ja, Rusijos bolševikai pasida Tuo bildu dcl vokiečio laA. D. P. ir kaip ten tvar rė piktesni priešai Europos so bakierkos puolė augštosios^An
jų?

Apžvalga

Kunigai mokina, kad žmo-

gų gali “išganyti” tiktai

kytus!. T'iida nares ir kno-

pos

galėti] dalyką

cializmo,

geriau taliznio.

negu

Europos

kapi- tantes

autoritetais

5 augumas—Tvirtumas
Ta tarįlavintas

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra
draugiškas, ypjitiškas ii’ pagelbingas, todėl busi atradęs
banką, kuris atsimokės už tavo rėmimą.

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas.
Kiekvienas ačcountas, (Ųdblis ar mažas, yra svarbus jūsų /
akise ir tamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji
mą, kuris patraukė pas mus 25,000 kostumerių daugelis
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 21 metų atgal.-

.. i

. ...

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
pasirinkimui naujus modeminius stylius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir paternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30.
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50,
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutini* išvalymu išpardavimas
□verkautų jūsų kaina. Parduosime
viską.
S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St.,
tik biskį į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomia

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
RJAŽEIKA
GRABORIUS

IR

Balsam uoto jas

Turiu automo>ilius visokiems
•eikalams. Kaina
prieinama.

3319 Auburn
Avė.. Chicago.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street,

Chicago, Illinois

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBfflG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias i
„
visas dalis

Lietuvos
Laivai išplaukia kas sa
vaite -Ai u o prieplaukos 86,
NorUi River, ties 46 gatve^ per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinės lubos tik 3 klesos pasažieriams naudotis.
Laivai: “Mount Clay”,
“Hansa”, “Bayem”, Mount
Carroll” ir “Thuryngya”
taipgi speciales kajutos.
Nauji laivai trimi (šriubais “Resolute”, “RcĮiance” ir “Albe^i Ballin” veža
1, 2 ir 3 klesb.s pasažierius

United American
Linei
154 W. Rand h St
Chicfffco, Ih.
arba įgaliotieji agenai.

KląiplSdos

V
, - i..

Šiuomi pranešu gerbiamai visuome
nei, kad atidariau skyrių Real Estate
pas Bocrsmą ir De Young ant 11080
So. Michigan Avė.
Darbas nvusų bus sekantis:
Perkam ir parduodam lotus ir na
mus ir farmas. Taip pat ir mainom
namus ir lotus. Mainom1 farmas ant
miestų nuosavybių ir miestų nuosa
vybes ant farmų.
v
Parduodam morgičius pirmas ga
rantijas ant savasties nuo $500 iki
$100,000.
Taipgi budayojam.' namus ant pi .
giausių išlygų.
Taipgi darom paskolas dėl statymo
namų.
Taigi norinti statyti namuk, Storus,
fabrikus, teatrus ar bilekokią nuosaN
vybę duodam dėl to paskolas nuo
$500 iki $50,000, nuo $50,000 iki $100000 ir iki vieno milijono.
Taipat apsaugotam nuo ugnies nanyuš ir stubinius rakandus, ir automo
bilius nuo pavogimo ir nuo ugnies ar
kitokios nelaimės. *
Taipat darom investinimus augščiausios rųšies kur geriausj pelną at
neša.
Taigi jeigu norite saugiai įvestyt
jūsų pinigus ir gauti geras palukas,
kreįpkitės pas mus.
Jeigu norite pastoti turtingu, kreip
kitės pas mus.
Jeigu bijote, kad jūsų sunkiai už
dirbti pinigai nepatektų j žulikų ran
kas, ateikit pas mus, o mes jus apsaugosim.
Jeigu norite, kad jūsų buvjs pasige
rintų ir kad turėtumėt užtikrintą atei
tį, geresnį gyvenimą, ateikit pas mus,
nurodysim kad yra galima.
f
Turėdami abejonę pirkime arba {Kir
čiavime su kitoms firmoms, ar tai nny
kimo namų ar lotų ar farmų ar k/l-kių
Šerų, stakų, ar paskolos reikale
L__
kokių nežinomų bonų, ateikite p^s ma
ne, o aš jums išaiškinsiu ir duosiu pa
tarimą dykai dėl visų be jokių atlygi
nimų.
Gerbiamieji, rekorduokit savo nuo
savybes, be skirtumo kokioj dalyj
miesto, mums visas gerai žinomas.
Taigi gerbiama visuomenė, be įkir
timo, malonėkit lankytis į mano ofisų,
o aš jums patarsiu greitai, teisingai ir
sąžiningai.
Norinti mane matyti vakarais ka
da ofisas, uždarytas, galite mane ra
sti namų rezidencijoj. Mano antrašas:
PIUS PAZNOKAS
10921 So. Wabash Avė.
Telophone Pullman 2494

Clearing House Bank

Su Europos kapita- krašte.

... ■ . ■ Ji..Z.

Pranešimas

I

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Šeštadienis, Kovas 10, 1923

rpRENEPRIKLAUSOMYBESĮ Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
ar kviečia.

I GEROVES ir turto lai
KIEKVIENAS ŽENGIA
Tvirčiausias pamatas tam yra — nuolatinis pinigų
įaupimas Lietuvių Didžiausiame Banke —

UNIVERSAL STATE BANKE
Čia padėti Tamstų p:nigai yra po dviguba apsauga: Illinois Valstijos ir
Chicagos Clearing House.

Igyk Tamsta šiandien šio savo Banko knygelę.

Pinigus
Lietuvon
geriausiai
siunčia
šis Bankas
Babandyk ir
Tamsta.
Turtas šio Banko jau $2,650,000.00

Universal State Bank

3252 So. Halsted St.,

Chicago, Illinois.

5

HOME BANK AND TRUST CO.
Ashland and Milwauke Avenues

daugiau

įkinkąs
kuriame

10

jausitės

milijonų

kaip namie

Turto

Jūsų draugai Lietuvoje tikrai gaus Suvienytų Valstijų Dolerius
jeigu pasiųsite savo pinigus 'per

HOME BANK AND TRUST CO.
Kad tikrai sužinojus, jogei jūsų pinigai tikrai nueis jūsiškiams
j laiką, ateikite į

ĘOME

TRUST (6!
SAVI N<3 S

Mihvaukee ir Ashland Avenues
Atdara vakarais: panedėlyj iki 6 vai. — utarninke iki 8 vai. —
Subatoje iki 9 vai.

CONTAGIOUS EVERYBODY IS
, JOINING THE

®RDER®F©WLS
Specialė čarterinė įstojimo mokestis yra $10.00.
Kuomet čarteris bus išimtas, tuomet įstojimo
mokestis bus $25.b0.
Ordenas Apuoką, tai nėra apdraudos orga
nizacija.
. ed

Nereikia mokėti asesmentą.

vV

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir
Naujieniečiai.
KĄ: — Didelį, gražiausią metinį Nau
jienų koncertą ir Balių ir šokius.
KUR; — Didėjėj Ashland Auditorijoj,
kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.
KAIP: — Stropiai, su visu atsidėjimu,
nuodugniai, iškilmingai, širdingai,
maloniai, linksmai, puikiai, su di
džiausiu užganėdinimu, su triukš
mu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventės jausmais.
KADA: — Neužilgo, neužilgo, dar
tik už nedėlėlės už kitos: — nedė
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą
dieną vakarop.
I kurį tai garsingą didį parengimą
yra širdingai kviečiami visi Naujienų
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ii*
moterįs. nei vieno neaplenkiant.
Naujienų Kviesliai.

Roseland. — Didžioji Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto No. 2, rengia balių, t
kovo 11 d.. K. Str^nilos svetainėj.!
Draugijos ir pavifrniaTTn'ašom’i įs'tėmyti ir nieko nemigti tą dieną.
/
j— Komisija.

L. D. Chicagos Rajpho konferencija
įvyks kovo 11 d./Tl vai. ryto./‘Nau
jienų” name, 1739 So. Halsted (gat
vės. Visos Chicagos ir apylinkės L.
D. L. D. kuopos privalo sušaukti su
sirinkimus ir išrinkti delegatus kon
ferencijom
A. Dvylis, sčkr.
Dr-stes Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienyj
kovo lt d., draugo J. Malinausko svetainneje 1 vai. po pietų. Draugai at
siveskite su savim ir naujų naritynęs
dabar yra gera proga įstoti draugys
tei!, kadangi įstojimas liko sumažin
tas.
lašt.

Jaunų Lietuvių Socialistų Lygos
Draugiškas vakarėlis įvyks subatoj,
covo 10 d., 1923, Mildos Svetaineja
(mažojoj) 3142 S. Halsted St. Apart
Šokių yra prirengta įvairių pasilink
sminimų. Bus irgi trumpas progra
mas. Tikietus galima gauti nuo na
rių ir Naujienų ofise; kaina 50c. Ale
tik neužmirškit ateit!
Komitetas.
f---- - ----Racine, Wis. — Sandaros Kliubas
ruošia balių kovo 11 d., Union Hali.
Pradžia 2 vai. po pietų, tęsis iki 9 v.
vakaro. Visus lietuvius, kaip vieti
nius taip ir iš apielinkės kviečiame.
" — Komitetas.

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-vės
“Rūbas” daliųįnkų metinis susirinki
mas bus laikomas kpvo 10 d., 7:30 v.
vak. M. Meldažio >yet., 2244 W. ?3rd
?1. Chicago. Kviečia visus B-vės daiųinkus-keg^a^meniškai, arba per įgaiavimus (proxy) dalyvauti. Nes bus
<ą-tik sugrįžęs iš Lietuvos’ B-vės 1
lirm. J. Gudžiūnas, ir vice-pirm. K.
.Mačiukas, kurie duos raportus ir
finansines apyskaitas iš B-vės veiki
mo Lietuvoje ir •Amerikoje. Taipgi >
orėsite progą pamatyti paveikslus
3-vgs įsteigtų dirbtuvių Lietuvoje.
Valdyba.
Susivienijimas Draugijų ir Kliubų
rengia ant Bridgeporto milžinišką vacarą šventadienyj, kovo 11, Šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Visas progra
mas bus išpildytas gerai žinomo da
bartinio Birutės vedėjo A. P. Kve
daro trupos. Tai bus vienas iš pui
kiausių vakarų. Kviečia visus
,
Rengimo Komitetas.

APUOKŲ ORDENAS duoda ligonbutį, namus
našlaičiams, pensiją našlėms, Nacionalį Parką
Sanatoriją ir daug kitų labdarybių.

t

10c MOfe & HALSTED STREET^
NAUJI STYLIAI RODOMI ANT GYVŲ MODELIŲ

puikaus twill cord, poiret
twil, verbliudo plaukų
maišytos it velour. Pa
siūti tiesių linijų ir jakėtų efekto, su gražiu šilko
apsiuvinėtos,
pamušalu
......... $45.D0
tiktai po

Pavasariniai Siutai — Iš
Skraistes — ir Cautai įš
Bolivita, Britonia ir Camel’s plaukų klėtkuoto
audimo. Crepe de china
pamušalo. ’ Daug
yra
sportiško niekto, daug su
kailio kalnieriais
$39.75

J

I
I

'

’Tikrai pamatykite Gioria skrybė-

mis kainomis
po $10 ir

$5

SERNER, ŠERNAS

20 metų prityrimo
kiniu pritaisymo mene

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta
Ar kvaišta galva?,
Ar ihatote kaip ir plukančiui tai
kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse!
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
/ '
Ar turit žvairas akis ? \./

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

\ Phone Boulevard 7589
B

VYRAI! ŠTAI STEBĖTINAS IŠPARDAVIMAS
AMERIKOS GRAŽIA USIŲ VYRŲ SIUTŲ

Dr. Natalija Žukauskas

Naprapath
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų liXiJ^
/
943 W. 33rd Place '
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Kieno? žiūrėkite lebelį kiekviename siute! F
Kuomet mes sutik
egarsinti gaminto
ją vardo parduodami žeminta kaina, mes
sakome, kad tiii yra yfeoj šalyj skelbiami jr
visoj šalyj žinomi siu/ai — siutai kurie par
duodami kitosp krautuvėse po $35 — čia po
$21.50! Teisingai yra nepaprastas išparda
vimas! Tweels, maišyti ir cassimeres pa
vasario dėvėjimui — mieros nuo 33 iki 42.
Ateikite čia Inkšti geresniam/^pasirinki
mui
$21.50

Dr. Anelė Kaushillas D. C

CHIROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas j
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlio]
9 iki 12 a. hti.

Pathe Actuelle Rekordai
Vėl subatoje, žjnomi Pathe,
10 coliniai ant abiejų pusių
nauji rekordai, po
49c
Visi vėliausios mados in
strumentai ir dainos. Visi
nauji, jų surašąs: Dixie
Highway, 4 o’clock Blues,
Bird and Saxophone, Silve
SSvanee, Baby Bhie E
Aggravatin’ Papa.
bai daug kitų!

DR.

Lietuvis v akių daktaras (Optometrist)
3316 So. Halsted St.,
Chicago, I1L
Ofiso valandos tik vakare nuo C iki 9
Nedėliomis nuc 10 iki 1. Tel. Varde 0632

Palengvins akių įtempimą, kurif
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab
po trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausi
klaidas. Specialė atyda atkreipia
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th 8t.

les — tik išimtinai pas Klein Bros.
SKRYBĖLĖS PO $7.50
GLORIA SKRYBĖLĖS
Moterų
Milano* karūnos ir
Del motorų iš timpo šiaudų,
faille brims, timbo šiaudų,
gražių braids ir braidš su juodos ir milans, su leisais
maišyta su crepe, taipgi se ir fftijugtos su taffeta... Pur
nukių skrybe' ės, su kvietko- ple, rožinės, copen, bėige,
mis, robinais ir leisais. Nau- pearl ir juodos. Visos nau
open, pheasant, jų formų. Dvi grupos žemo-

Pritiks į britvą-Gillette safety rozars, tuzinas ........... 19c
Bert ha kalnieriai moterims,
gero materijolo ir nertiniai,
leisimai ..... .......... ,.......... 49c
“Waync” panciakos mote
rims, gryno šilko, pilnos
mieros ...
79c

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMAGY
Yra naujai uždėta lietuvių
vaistinyčia

(Aptiekę)

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma
loni KV1UUJIltie.
kombinacija. Tos nešvarios baltos
ZHI JUU1
pleiskanų hipy mos sunaikina gražiausius
plaukus.
'Alfi kiekveno pjauk

Ryffles

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Kujjles.
Kaina 65 ęentai aptiekoso, arba už 75 centus prisiunčiamo
tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO. \
104-114 So. 4th St.
Bris

Kurioje gausite tik geriausias
gyduoles

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

3327 So. Halsted St..
Chicago.
Phone Boulevard 0696

A

‘KODĖL?
1¥— RYTAS —
pietus -f. '■
— VAKARAS. )

TRYS DIENOS LAIKAI.

T*ODEL,KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą; )
.
2) — Shlutaras vidurius išvalo;
SVEIKATA
3J — Salutaras pataiso sveikatą. )
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
.
Klauskite aptiekose arba pr^e
/

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
1707 S. Halsted St-

Chicago, Illinois

NAUJU METU NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas
Tel. Beverly 0397 ir 1279,
1955 West 111 St.

ČARTERlO NARIAI nereikalauja imti jokio
medikalio agzaminavimo, arba “riele the goat”.

Vardas ............................................ i...........................................
Adresas ............. ’.... . ....... .................... ............................
Geriausis laikas mane matyti yra ............................. .

Visi Vaikų Dresės — iš labai
Merginų Rautai
vilnoniai polos, su pamu
puikus voiles, rankomis
šalais. Tie yra sjportiŠki PU17*
Visokių
kautai, keturių kišenių apsėtii, balti.
modeliai, geltoni, rookie populiarių baltų spalvų.
ir reinder. Mieros nuo 7
iki 14 melų ........... $9.75 Mieros nuo 2 iki 6 $4.98

Puikios skrybėlės
gražiausių stylių — daug bus tokių skry
skry

gelsvos^ woo<
juodos

AKYS

AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap- ’
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
^Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
[Septintadieųiais 9 r. iki 12 dienos.

Gyvi modeliai parodys naujausias skrybėles
bėlių kur užganėdins
jus.
užį

JUS’

Yra jums brangesnės už viską. į Neap!eia»
kitę jų. Jeigu turi kokią akių kliūtį, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

JOHN J. SMETANA

(Tąsa ant 6-to pusi.)

sminimus augščiausios rųšies. Moka savaitines

ORDER OF OVVLS
Elmer J. Geis, 3221 S. Morgan St., Chicago, III.
Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokų Ordeną be jokios*:
prievolės Inan prisirašyti.

Pamatykit “Baby
Ęnda” tai puiki
mergaitė modelis

TilcVas p.uouymas pavyzdžių moteriškų rūbų naujau
sios mados, moterims, merginoms ir margaitėms. Materijolas yra labai puikus čia bus jūsų parodymui.
Dresės moterims ir mer Merginų dresės — Visos
gaitėms. Iš crepe rence, šilkines georgette, eanton
crepe romaine.
Egiptiškas crepe, ir gėlinis cre crcpes ir importuoto vaiLacįle trimuotos ir
pe. Visi gražiausių spal les.
apsiuvinėtos.
vų ir naujausių stylių, tik rankomis
po .......................... $22.75 nauji modeliai tinkami vi
Pavasariniai siutai. — Pa soms. Mieros nuo 7 iki
siūtos bluzės, tiesių linijų 16 metų, po
$12.98
ir Balkanų medelių, smart
materijolo, gražių spalvų, Dresės moterims ir mer
navy, tan ir coco po $24.74
ginoms,
Iš puikaus paKautai — Apdangalai ir
skraistės iš lustrosa, fa- isley šilko>, satino crepe,
shiona, vclverette, ir bri1 flat crepe ir trijų šmotų
tonia, tiesih linijų, drapc jeketų efekto.
Naujos
ir bluzių modelių. Turi spalvos, lano^, žalios, covisokius pamušalus.. Daug
yra su kailio kanlnieriaiiį co ir belge, juodos ir
' $55.00
titkai po ............... $59.50 navy .......

APUOKŲ LIZDAI teikia draugijinius pasilink

Pomirtinė ^mokestis jki $250.00 apdraudžiant
narį į kokią didelę apdraudos kompaniją be jo
kio extra mokesčio kitiems nariams. Ir dykai
patarnavimas geriausio daktaro.

Du štylių parody
mai 11 vai. ryto ir 2
vai. po pietų. Muzikalis palinksmi
nimas.

avasarme
aroda

—

mokestis ligoje ir susižeidimuose.

Gražios
jau
nos
kepimui
vištos, nuo 4
iki 5 svarų
abelnai sv. 27c
Mutton gražus ;
hindi. Ū sy.
)J po ....... 12'/2c
Pork Biitts, švieži ir liesi
gera kepimui . ..... IS’/iC

Švieži žy^dinti Hyacinths 4 co
lių
didžie
vazonuose

Cicero. — Lietuvių
amos Ih’augija stato scenoje dramą “Suvilta Šir
dis” sekmadienyje, kovo 11 d^Ciccro
Lietuvių Liuosybes svet., 14tli*St-. ir
49th Court. Pradžia 6:30 vak. įžan
ga su drabužių pasidėjimu 75 centai.
— Komitetas.

J Apuokų Lizdą mėnesinių mokesčių reikia momokėti 75c. Ne daugiau.

APUOKŲ ORDENAS yra didelis, plačių pažvalgų. NE-SEKTANTIŠKA, pašejpinė, drau
giška ir labdaringa teaugija. x Ji[ tyri savo namilijono. Jos šakos kiekrių daugiau kaip
vienoj dalyj civi^uoto pasaulio, jos įstatai at
spausdinti septyniose skirtingose kalbose ir yra
pašvęsta tik baltajai žmonių rasei.

VAIKIAMS PLAUKŲ NUKIRPIMAS 20ę

HYACINTHS

12th STREET
Tel. Kedzic 8902

qs

Nevartokite pilių ir patentuotą mediciną. Jąs gal būt
gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ
RI
Skauduliai ant kimo ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų .ir pūslės, gali būt, kad
tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo’ ligos. Tikras
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų
vyrų ir moterų.
Taipgi gydau.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
3514-16 Roosevelt Kd
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

JEIGU JUS SERGATE

irt

Akis, ausis, nos| ir gerklę.
DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandoj nuo* 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

MHMKOHHi

■■BHK&arann&HBSB&KBBnauni
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Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs 20 metų pra
ktikos fotografistas A. Voitkevičius pagrįžo iš
Lietuvos ir savo
name 636 W. 18
St., Chicago, III.
atidarė
Photo
Studio pagal nau
jausios mados.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ
/

Nepalyginamos Vertybės
330.00 dolerių vertės 6 šmotų
Seklyčios Setas už $185.00
Ant

lengvą

išmokėjimu
<£d

Kuris susideda iš 3 šmotų, iškimštas vėliausios mados Setas: 75 colių
sofa, labai stambus krėslai ir už supamą sėdynę. Visi šmotai turi
Marshall springsų subudavojimą su Kuosomis sėdinėmis, apdengti su
brangiu aksomu; pasirinkimas įvairiose spalvose. Yra setas karės
vertės iš visų parsiduoda po $275.00. Dar apart stulų vąlnut arba
raudonmedžio baigimo artistiškai pieštas 60 colių ilgio, vertės $45.00
ir 2 lempos (Torches) labai dailiai išveizinčios, vertės $10.00./Pik 10
tokių

setų turime.

Kol turėsime parduosime po $185.00.

Parduodame ant lengvų išmokėjimų

Krautuvės atdaros kas. vakarą iki 9 vai.
Gerai įsitėmykit musų korporacijos vardą ir krautuvių adresus.

ll
NEAQ 19Vi

puacę

and General Household Goods

4177-79 Archer Avė.
corner richmond st.

J. A. NAKROŠIS biznio vedėjas
M. KEŽAS vedėjas Brighton Krautuvės

Budavokit, perdirbkit arba taisykit, dabar, I
tuojaus! Nelaukite kol kainos
pakils augščiau!
Jeigu jųa reikalaujate vienos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba viso me.
džio materijolo kiaarn namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame iAdMjčjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo.
Musų
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirksite
sekamų materijolą namams. Atsišaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo
No. 4

t

Lentas
Grindims materijolą
Šalinės
Lubas

Duris
Langus
Frėmus
Skrynus

Hardware
Malevą
Namams popierą
Stogų materijolų

Medinius garadžius
Plieninius garadžius
Porčiams materijolą

r

(Tęsa nuo 5-to pusi.)

MANE KAD
NUGARA, PERLUS

Chicagos Lietuvių Draugystės Sav.
mėnesinis
susirinkimas
Pašalpos
įvyks kovo 11 d., 2 vai. po pietų
Žwiązek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Nepamirškite visi nariai
atsilankyti.
— Sekr. A. Lungevič.

Niekas negelbėjo kol ji ne
pradėjo vartoti Lydia E
Pinkham’s Vegetable Compound.

Chicagos Komiteto Lietuvos Našlai
čiams šelpti ruošia vakarą ir balių
sekmadienį, kovo 11, 7 v. .yak,, Mil
dos abejose salėse. Vakare bus taip
jau licituojamas paveikslas. Visas
vakaro pelnas skiriamas Vilniaus lie
tuvių našlaičiams šelpti. Kviečiame
gausiai publiką susirinkti ir paremtį
šį pakilų labdarybės darbą.
— Komitetas.

. “Kuomet mano vaikas gimė”, sako
Mrs. Posluszny, 106 High St., Bay
City,
Michigan,
“Aš pergreit pra
dėjau
vaikščioti.
Aš taip susirgau,
kad ir gyvenimas
man nusibodo ir
taip nusilpau, kad
jau buvo labai bai
su. Aš negalėjau
atsikelti iš lovos
rytmečiai iš prie
žasties mano nu
garos skaudėjimo;
manydavau,
kad
perluš per pusę, kuomet pradėdavau
ką dirbti, turėdavau vėl paliauti. Aš
nemanau, kad kokia kita moteris taip
kentėjo, kaip aš. Aš išleidau daug pi
nigų, bet niekas negelbėjo man kol
aš nepradėjau vartoti Lydia E. Pinkliam’s Vcgetablo Compound. Dabai*
jaučiousi daug geriau po* išvartojimui vieno butelio ir aš dar jas var
toju ir aš esu persitikrinusi, kad tos
gudyolės man pagelbėjo ir pastatė
mane ant kojų”.

DOUGLAS PRODUCTS CO.,
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted, Chicago, III

riti*

L. S. S. 174 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 11,
10 v. prieš piet. 3950 So. Rockwell
St., W. Jasmonto name, pirmas aukš
tas. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes turim daug svarbių re kalų
aptarimui. Taip pat ir norintieji įsto
ti kuopon kviečiami ateiti. Ir nesi vė
luokite. —Organizatorius.

Chicagos Lietuvių Tarybos reguliaris mėnesinis susirinkinųiąJįus antradienį, kovo 13, 7:30 ytdcMildos svetainėj. Šis susirinkimas svarbus tuo,
kad bus inauguravimas naujos valdy
bos, taip pat bus išduota apyskaita iš
Apvaikščiojimo
16-to vasario, po
draug ir kiti svarbus ir neatidėliotini
reikalai bus galutinai išspręsti, /Pra

šom nesivėluoti. —Valdyba.

)

North Side. — Ateities Žiedo vaikų
dr-jėlė rengia koncertą ir šokius subatoj, kovo 10 d., 7:30 v. vak. Wicker
Park svet., 2046 W. North Avė. Dai
nuos Ateities Žiedo dr-jėlės choras,
bus kitokiu gražių pamarginimų. —
Visus kviečiame atsilankvti.
— Komitetas.

Draugės ir draugai, kaip jau žinote,
kad Liet. Tautos Atgimties draugystė
yra nutarusi susivienyti su draugyste
Atgimties Liet. Tautos Vyrų ir Mo
terų. Susivienijimas įvyko kovo 4 d.
1923 m., ir todėl malonėsite priduoti
savo mokesčių knygeles sekretoriui
L. J. Labanauskui 3405 S. Union Avė.
Knygelės yra reikalingos, kad drau
gystės išrinktoji komisija galėtų su
tvarkyti knygas ir išrašyti naujas mo
kesčių knygeles. Knygelės turi būti
pristatytos iki kovo 23, 1923 m.
— Valdyba.
Laisvos Jaunuomenes Vyrų choro
dainų praktika įvyks nedėlioję, kovo
11 d., kaip 10 vai. ryto Mark White
Sq. Park knygyno svet. Visi daini
ninkai malonėsit prabūti laiku taipgi
ir nauji galite pradėti, mokintis. Mo
kina gabiausis mokytojas A. Kveda
ras.
■$
— Rašt.

Tfavn of Lake. — Dr-stės D. L. K.
Mindąugio No 1 bertaininis susirinki
mas įv\ks sekmadienį kovo 11, 2 v. po
pietu-^J. Žalundauskio svetainėj, 4501
So. Hermitage Avė. Draugai malonė
kite visi laiku susirinkti, nes turime
keletą svarbių reikalų aptarti.
—Rašt. A. Jesaitis.
D. L. K. K. Dramos Skyrius stato
scenos veikalėlį “Jurgis žibu ris-,”
kuris atsibus subatoj, Kovo-March
10 d. McKinley Park svetainėj, 39
St. ir Western Avė. Pradžia 7 vai.
vakare. Prašoma publika kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant viršininėlo vakaro; po perstatymo bus šo
kiai iki vėlai nakli. Mes stengsimės
užganėdinti atsilankysią publiką.
—Komitetas.

*

uomet jūsų duona

turi šiuos žymius
K
ženklus, jus žinote, kad

negalite pirkti nieko ge

Jeigu jus kenčiate nuo nevietoje
esančių sąnarių,
nereguliariškumų,

dadėčkas KLEEN-MAID
padaro geriausį maistą
kokį jus galite padėti ant
stalo. .

nugaros skaudėjimo, nervingumo, šo
nų skaudėjimo ar kitų kokių moteriš
kų silpnumų jus turite rašyti pas The
Lydia E. Pinkham ’ Medicine Co.,
Lynn, Massachusetts ir reikalauti Ly
dia E. Pinhanr/s Privatiškos TextKnygos apie “Ailments Peculiar to
Women”.
Pareikalavus ji bus at
siųsta dykai. Ši knyga turi savyje
daug naudingų informacijų.

Duokite ^avo šeimynai pa
bandyti,
paduokite
KLEEN-MAID šį vakarrą ir prie kiekvieno val
gio. Jūsų groserninkas
turi šviežią du syk dieno
je. Nesakykite “duona”
— sakykite “KLEENMAID

s

AND

Kama nuo

$300

Brunswick, Columbia, Victor —- už “cash”
Jr ant lengvų išmokėjimų. Didelis pasirin"iTTmas lietuviškų rekordų ir pijano rolių.

AUKSINIŲ DAIKTŲ SKYRIUS
g
•

Branzalietiniai laikrodėliai 14 k. auk- *
so, 15 akmenų, $40 vertės už .. $18.00
Deimantiniai žiedai % k. didumo, labai
blizganti, už................................ \ $90.00

Kainavo

$75
dabar
$50

$150
dabar

$85

$35
už
$25

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

TAT? TT A T? T? A A TA
lAlV, II. A,

828 West 35th PI

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose
$65.00.

Busto Telefonas
Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Ligos.
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Mot
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir p^gal sutarimų.

Tel. Armitage 4331
Dr. C. A. K1RKWQOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas
1562 Milvvaukee Avė.

Arti Robey gatvės
Chicago, III.

DYKAI PATARIMAI
3 sprendžinos
Kainavo

gausi gerą tavorą ir teisingą patarnavimą.

DEL VISOKIŲ REIKALŲ
814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

Ofiso Telefonas
Central 4104

St, Paul’s

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

NIEKUR nemetyk pinigų už dyką. Norė
damas ką nors pirkti ateik pas lietuvi, kur
Kainavo

DR. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiropratas,
Naturopathas
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistu ir opera
cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
—Te^ Ijąfayette 5698.

RECORD5

PARDUODAME geriausius gramafonus —t*-

Draugystės Palaimintos Lietuvos
mėnesinis susirinkimas bus sekmadie
nį, kovo 11 d. Malinauskio salėj 1843
S. Halsted gt.; pradžia 1 vai. po pietų Visi nariai meldžiami atsilankyti. Ig.‘ Žilinskas, Rašt.

ojselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY
y
490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted SL
Telephone Haym-arket 1018

/

Adam Shaat Pijanas, tikra vertė $400, už .... $175.00
Price & Teeple Player Pi j-, tikra vertė $740,už $450.00
Gramofonas, tikra vertė $150, už .............. $85.00
Gramofonas, tikra vertė $150, už .................. $49.00

'■ ■a/J’KO'M *C»APWS

Chicago, III.

Natine Cure Institute

Sumažintos Kainos Trumpam Laikui ant
Gerų Tavory.

D. L. K. K. Drhmos Skyrius rengia
vakarą šeštadienį, , kovo 10, 7 v. v.
McKinley Park salėj, prie 39-tos ir
Western Avė. Bus vaidinamas tri
jų veiksmų scenos veikalas “Jurgis
Žiburys”. Tikietai
reikia gauti iŠanksto pas skyriaus narius, nes prie
duriu nebus parduodami. Kviečiame
publiką gausiai atvykti.
—Dramiečiai.

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,
šališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus
kam ko
K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, I1L

3259 So. Halsted St.

IŠPARDAVIMAS

d., 10 vai. iš ryto, Raymond Chapell
svet., 816 W. 31 St.
— Komitetas.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Just i n Kulis

CALUMET BAKING COMPANY,
HAMMOND, INDIANA

11

MUZIKA
Sarpaliaus Orkestrą

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viriminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centą.

(l/our Gaide to
Goodftiead i

I. W. W. narių Lietuvių Grupes su

Ohicagoa Jaunuolių orkestro generarfška repeticiją jvvks subatoj kovo
Ikval. po pietų, Marft.White Sq. svet.
Nariai orkestro . ir cho^o visi bukit
laiku kad tinkamai prisirengus savo
dvimetiniaYų koncertui, katras įvyks
kovo 13 d., Mildos svet..
— Rašt. Eugene Grušaitė.

Reumatizmas Sausgėla

K1.F.EN-HA1D

Lietuvos Dukterų Draugijos vidu
riniai nesusipratimai yra nuėję į
teismą. Teismo sprendimu, kol gin
čai nebus įstatymų ke^iu išrišti, ne
viena nė antra besivaržančių pjisių
neturi tpisės šaukti ir laikyti draugi
jos susirinkimų. — Iždininkė Apolone
Bungart, 3339 Wallace Street.

si rinkimas atsibus nedelioj, kovo

£ooh for the £ittle
Dutch Qirl ancb
the Old WinchniU
on the Wrapper

Geriausi miltai ir

resnio.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir
Pašalpos kliubo mėnesinis susirinki
mas ivyks kovo 11, Mildos sveti, 3142
So. Halsted gat. 1 vai. po pietų.
Draugai malonėkite kuoskaitljngiausiai atsilankyti, nes turima svarbių
reikalų aptarti. Taipogi nepamirški
te naujų narių atsivesti.
— Užrašų Rašt.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

šeštadienis, Kovas 10, 1923

PRANEŠIMAI

JFumiture, J?ugs. Stovės. Pianos.

1930-32 S. Halsted St. Phonogrophs. Paints. Hardware.

—

—

---------------------------- ----------------------------- —■------------------------------------

Gerianat AMERIKOS IR EUROPOS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo
U
Privatinių
Lig,
Jeigu jus turite bile kokią ligą,
nenusiminkite. , Atvažiuokite kad
Ir ii toli suteiksiu gyriausi gjdymą .

35 South Dearborn'St
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augito
Priėmimo kambaryi 506,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po plet. Nedildieniais 10-1 po piet. Panedėlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TRISDESIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tukstančftd tmonhį
liko išgydyti, tai geriausia viati^
ligonių atsilankymui.

r
mm

.

NAUJIENOS, Chieago, III

>taa

ĮVAIRUS SKELSIM Al JfflEIKIA^OARBSNiNKy

•

VINCENTAS RAPOLAVIČIUS
iskyrė su šiuo pasauliu
koVu d., 1923, 11 valandų vakare. Jis buvo 44 metų amAmerikoje išgyveno 15
metų. Paėjo iš Žalpių kaimo,
Vainotų parapijos, Tauragės
Paliko nubudime
apskričio.
moterį Liaukadija, šešias sese
ris, brolj Steponą, dukterį, Va
lerija, 6 metų amžiaus ir sūnų
Fabijoną, 4 metų; Lietuvoje —
vieną seserį ir brolį Joną.
Laidotuves atsibus Panedėlyj
kovo 12 d., 9 vai. ryte, i švento
Kryžiaus bažnyčią ir į Švento
Kazimiero kapines — iš namą
•1501 Sor Wood St.
Visi giminės ir pažystami yru
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.
Pasilieka nubudime moteris
Liaukadija, sūnūs ir duktė
Rapolavičiai.
......................... ......

Apuokai gali suvartoti ga
bų vyrų savo organizacijai,
žiūrėkite musų skelbimą pu
slapis 5. Phone Yards
0619.

PAJIEŠKAU Stanislovo Ribicko, pirma gyveno Robey,
Ind. Yra svarbus
reikalas iš
Lietuvos. Jis pats ar kas žinote,
praneškite: Povilas Ribickas,
2442 W. 23 PI. Chieago, III.

30 MERGINŲ patyrusių prie
spėka varomų mašinų t Nuola
tinis darbas ir gera pradžiai
mokestis. M. RdDOLPH & CO.
1401 West Jackson Blvd.,

'STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas
REIKIA merginų ir moterų
ir garantuojamas už $4. Automobilių
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- sortavimui regsų. Nuolat dar
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di bas.
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
Chieago Bag Co.
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE
2556 Fillmore St.
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114.
• PARDAVIMUI
POCAHONTAS ANGLIS
Tiesiai iš mainų, $9.75 už toną.

Sykiu po 5 tonus ir daugiau
Franklin County,
tiesiai iš mainų $6.75 už toną.

šaukite Yards 4834

ASMENŲ JIESK0J1MAI

________ MOTERŲ________

REIKIA DARBININKy

VYRŲ ir MOTERŲ

/

MOTERŲ ir merginų 16
metų amžiaus ir senesnių, len
gvam dirbtuvės darbui. Alga
bus didinama. Ateikite pasi
rengusios darban.
.AMERICAN CAN COMPANY
X
3951 So. Ganai St.,

_ IŠffiNtMVMMUi

2325 So. Leavitt St.

REIKALINGOS moters <leJ
ANT RENDOS šapa,
gera patarnavimo ir valymo. Duo SIIERWIN WILLIAMS CO.
viela elektrišino, kriaueiaus ar dam gerus kambarius valgį ir
116 St. & Stephenson St.
stalioriaus arba kitam biznie algąf Klauskite: Houskeeper,
j Imkite karą No. 4.
riui. Patogi vieta minėtiems Hotel Statler, Detroit, Mich.
REIKIA —
biznieriams. Kreipkitės;
Keleto vyrų prie darbo vidui
CORE DIRBĖJŲ
701 W. 31 St.
Patyrusių merginų į bresinę faudrę. arba lauke.
Gera alga, nuolat
Trumpos darbo valandos. Gera mo
kestis.
Ateikite pasirengusios dar darbas.
RENDA I 2 krautuvės, trans- ban.
SLOAN VALVE COMPANY,
f erinis kampas, Archer Avė ir
4300 W. Lake St.
Kedzie Avė. Gera vieta bile ko
REIKALINGA PARDAVĖJA
kiam bizniui,
■
grosernėj, su patyrimu, gera al
J. N Zewert & Co.
ga, nuolatinis darbas.
Turi
4400 S. Kedzie Avė.
Į geležies atkarpų jardą vy
mokėti lietuvių kalbą. 3455 So. rų shearmenų, nuolat darbas.
Arli Archer Avė
Halsted St. Central Vegetable
S. S. P. AND CO.
Store.
5833 So. Throop St.

žleikia -

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA moterų prie rinki
REIKIA VYRŲ. Darbas nuo
mo skudurų. Ateikit prisiren štukų arba nuo dienų. Atsišau
rys, dviem vaikinam, su val gę į darbą; gera mokestis.
kite:
giu ar be valgio. Matyt galima
v \llarry Dray
Chieago Railway Eųuipment
diena arba vakare 3-os lubos.
144/\Jslue Island Avė.
Company,
/
2538 S. Crawford Avė.
46-tIi and Lincoln Sts/
PASIRENDAVOJ A

kamba

KAMBARYS ant rendos ga
rnį apšildomas elektros šviesa,
dviem arba vienam
vaikinui
ant 3-čių lubų. 3261 S. Halsted
St. Atsišaukit vakarais
Phone Yards i!861
RUIMAS ant rendos vienam
vaikinui elektra, vanos. Kreip
kitės. 3159 So. Halsted St.
3 lubos užpakaly,

REIKALINGA 4 merginų mokintis
už norses. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir turi turėti pradinį mokslą,
REIKIA keletą aukštesnės
kursas 2 metai. Ruimas, valgis, kny
gos ir primokėjimas per mokinimos klesos lietuvių vyrų suradimui
laiką. Kreipkitės
naujų taupymo acęounto kliST. PAUL’S HOSPITAL
328 W. 35th Pl„......
Chieago, III, jentų bankai. Gertų mokestis.

Reikia —

Malonus ‘darbas. Atsišaukite
4631 So. Ashland Avė.,
2 augštas, Mr. Murphy.

REIKALAUJAMA darbiiunkų*į liejyklą, 43 centai į valan
dą: Nuolatinis darbas. Kreiptis
į samdymo įkyrių Crane Co.,
So. Canal ir 15 gat., arba Ked
zie Avė. and 40-th St.

Baltų moterų ir merginų
lengvam dirbtuvės darbui. Dar
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą metąt Geros
darbo aplinkybės Telefonuokit
mums kas link algų transportacijos ir lt.
REIKALINGAS senas žmogus
LIBBY, MeNEILL & LIBBY gali būti ir koliekas. Priva tiška
Blue Island, 111.
, elevatorių operuoti. Kambaris
Pranešu visiems mano pažįsta
Phone Blue Island 620
miems kaipo didelę naujieną, kad
ir geras už mokesnis, Turi mo
•f
aš, kaipo gerai pažįstamas chieagiekėt kailibčt angliškai. P. A. Ma
čiarųs ir apielinkės lietuviams, pir
\
miau dalyvavęs muzikos reikaluose
žeika, 1377 E. 57th St.
>er pastaruosius 15 metų buvau apAntros lubos.
eidęs tą užsiėmimą trumpam lai
REIKIA,
patyrusių
moterų
tui. Dabar ir vėl grįstu prie tos
mano 'numylėtos nuo pat mažens sortavimui regsų; nuolat dar
REIKIA darbininkų Darbas
dailės muzikos. Ir vėl pasirengiau bas ir gera mokestis. Atsišau prie mėsos pakavimo. Patyri
patarnauti savo draugams ir i drau
, ' mo nereikia.
gėms muzikos reikaluose. Apsiimu kite:
patarnauti veselėms, varduvėms,
Miller & Cohen
ARNOLD BROTHERS
baliams piknikams, pagrabams il
1446 Blue Island Avė.
ki tokiems reikalams. Be to dar už
660 W. Randolph St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

laikau saldainių krautuvę, 3150 So.
Halsted st., kur galima gauti ir ru
siškų kendžių dėl visokių reikalų
ir prieinama kaina ir kitokių ken
džių ir minkštų gėrimų. Taipgi tu
rėdamas nuosavą namą prigelbstu
prie išbildavimo savo pažįstamiems
atsišaukusiems tuo reikalu. Ir su
automobiliu patarnauspi nekurienis
reikalams.

Reikalaudami mano pataikavimo
meldžiu kreiptis.
Stanislovas Dijokas
3150 So. Halsted St.
Kampas 32 St.

Tel. Boulevard 3305.

SALIUNO RAKANDUS

Turiu parduoti tuojau, pigiai.
De
šimts saliuno įrengimų su veidro
džiais — pinigais arba LEiVGVAIS
išmokėjimais.
,
S. PINK,
1.
1843 South Wabash Avd.,
Phone Caluinct 4460

* 1901 W, Van Būreli St. '

PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė arba mainysiu ant
3552 So. Halsted St..
loto, automobilio, geri rakan
,Tel. Yards 2567
dai ir/ geroj vietoj. Priežastis
J’ARDAVIMUI bučeme ir grosedne pardavimo patirtie ant vietos
arba mainysiu ant namo Senas ir Kreipkitės 3016 Normali Avė.

cash biznis išdirbtas per ilgą laiką ir
kuris neša nemažai pelno. *
Kreipkitės į
PARDAVIMUI čeverykų tai
NAUJIENŲ SKYRIŲ
symo šapa, su elektro mašinom
" 3210 So. Halsted St.
No. 13.
Parduosiu pigiai. Priežastis —

. EXTRA BARGENAS
PAMUIAVIMUJ kriaučių šapa; biz
nis išdirbtas per daug metų. Ge
riausia vieta Tdwn of Lake. Dirbi
mo naujų rūbų cleaning ir pressing;
šapa su visais įrengimais, elektra
varomos mašinos. Kas pirmas, tas
laimės.
4503 S. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas Bal
to Dobilo Kliubo name. Kliubc
yra apie 800 narių. Puikiausias
ir didžiausias lietuvių kliubas,
geistina butų, smagus žmogus
prie, saliuno. PriežasiP)|)ardavimo patirsite ant vietos.
1632 u. 46-th St,

PARDAVIMUI saliunas, kur gali

keliuosi ant ūkės 1722 W. 47 ma daryti pusėtinai pinigų, senas biz
EXTRA BARGENAS
nis svetimtaučių apgyventa arti prie
Parsiduoda bučernė ir grosemė la Street.
dirbtuvių iš priežasties nesutikimo

bai geroj vietoj ant biamevos gatves.
partnerių.
•. •
Biznis cash, pereitą metą ^adarčm
’
3§06
So. Walace St.
PARSIDUODA saliunas ir
apyvartos už $68,001^ renda tik $16 į
mėnesį. Parduosiu pigiai, nes turiu namas priežastis pardavimo iš
PARDAVIMUI grosernč sena vie
važiuoti apt^farmos. Adresas 718 W.
120
/Tulhnan, III. Telefonas važiuoju į Europą. Atsišaukite ta išdirbta ant kampo 4 ruimai dėl
renda pigi ir galima neblo
PullmanK6344.
greit čia gera proga pigiai pir gyvenimo,
gų gyvenimą daryti. Priežasties par
davimo patirsite ant vietos.
KAS NORI^įsigyti gerą pelningą kti. 4543 Grand Avė.
3700 Emerald Avė.
biznį išdirbta^ per 10 motų tarp lie
PARDAVIMUI bučernė. Gatuvių drabužifų krautuvė darau apy
vartos į metus apie $15,000, jeigu ne tavais pinigais biznis. Yra gera
PARiDAVlMUI saliunas ge
mokate tu biznio aš jumis išmokinsiu
priežastis
pardavimui.
Atsišau

per menesį laiko, jeigu tik galit su
roj vietoj, bizpis išdirbtas. At
sikalbėti angliškai ir mokat bent kiek kite.
sišaukite
W , J. Z.
.raštą. Mainysiu ant namo arba loto,
Milford Produce Co.,
arba parduosiu. Kaina $5000.
732 W. 18 St. Chieago.
W. WAISHWELL ,
632
W.
79-th
St.,
Stovvart
5672
813 — 23 Avė., Melrose Park, 111.

PARDAVIMUI 4 kamb. ra
kandai, labai pigiai parduosiu
už pirmą pasiūlymą, Atsišaukit
vakarais 6 v.,;*- šventadieniais
visą dieną 342f> S. Emerald Av.
1 lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA grosemė kur
yra apgyventa lietuviais ir ki
tokių tauhp Biznis senas ir ge
rai išdirbtas. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos
Kreipkitės 505 W. 32 St.

PARSIDUODA 5 J uiu-ų geri
rakandai. Frotitiniai setai Raining ruimo sfctas. Visi kaip
nauji. Gali pirkti po vieną ar
visus sykiu. Kreipkitės 822 W
37 PI., 2 'lubos;

PARDAVIMUI čeverykų ir
viryškų drapanų krautuve. Par
siduoda vyrų, moterų ir vaikų
čeverykai. Kas pirmas, tas lai
mės nupirks pigiai. Priežastis
pardavimo patirsite ant vielos.
J. Ridikas, 3354 So. Halsted St.

ĄįTDMOBIŪ Al

PARDAVIMUI bučernė ir gro
šerne, geroj vietoj, biznis išdirb
Įmokėjęs $50 nupirksi gerą var tas, lietuvių apgyventa tirštai.
totą karą. Čia pažymėli karai Esu priverstas parduoti už pir
yra pertaisyti ir yra gerame mą pasiūlymą, ne^snemoku to
stovyje.
amato. 1822 Canalport Avė.
xFoird Spųrt Roadster $125
Vclie Touring Car .... 175 PARDAVIMUI kampinis saliunas
6 kambariais dėl gyvenimo, geroj
Maxmell Touring .... 325 su
vietoj. Biznis išdirbtas per 20 metų
Hudson Super Six .... 525 arti Lietuvių Liuosybės svetainės,
parduosiu už pirmą teisingą pasiulyHudso-n Special .......... 775 ma.
4900
14th ^t._______
Pinigais. Išmokėjimais. Mai _
~ PaJrDAVIMUI saliknąs, genais.
Forhman Brothers.
2425 S. Mich i gan Aye.
roj ^vietoj, 6 kanibalai dėl
Calumet 0128
gyvenimo. Biznis iš<lirb\is per
PARSIDUODA Packard lwin
six automobilms 1921 važiuo
tas 14000 injilių $750.00.
Jonden six 1919 geram sto
vyje $4i5(MM). Cadillac Eight,
Medei 57 $850.00; tie visi ka
rai yra geroj padėtyj. 7241-45
Vincei)nes Avė. Tėti. Stewart
0037. Klausk S, J. Mitchell.

daug melų. Atsišaukite ” \

1822 So. Peoria ir 18 pi.
4.
SALIUNAS GERIAU KAIP

kia $3,000.00 2 mylios į mies
PARSIDUODA lee Cream
tuką 6 mylios
nuo gelžkelio Parlor ir saldainių krautuvė,
prie progos mainyčiau ant na prie didelio teatro kaina yra
mo Chicagoije. Viskas gerame labai prieinama 1223 W. 18 St.
stovyje. ‘K. Mikniau
3363 So. Wallacc Si.
PARDAVIMUI bučernė "ir
grosernė Brighton Parke. Par
BARGENAS. Parsidytfda bu duosiu pigiai.
černė lenkų ir Sietuvių apgy
4458 S. Fairfield Avė.
ventoje vietoje. Biznis eina ge
rai. Parduosiu labai pigiai, nes
cinu į kitą biznį. Kas pirmesnis
tas laimės.
1003 W. 32 St.
Farmos
Fanuos

HAMfrŽEME~

TIKRAS BARGENAS
PARSIDUODA bučernė ir groserne. Apielinkė apgyventa maišytų
tautų. Senas ir išdirbtas biznis ir
cash. Parduosiu pigiai, nes’ apleidžiu
Chicagą. Renda $30.00 į menesį. Ke
turi ruimai gyvenimui ir geradžius
dviem automobiliam. Kas pirmas,
tas laimes.
r
Nepraleiskite progos.
3533 So. California Avė.

PARDAVIMUI grosernč ir bučer
nė randasi Brighton Parke. Apgy
venta visokių tautų. Biznis senas ir
gerai išdirbtas. Parduosiu su namu
arba be namo. Lysą dųoshi ant kiek
norit. Pašaukite Lafayette 0950.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir
grosernč; biznis išdirbtas; ant biz
niavus gatves. Renda $30.00, su
gyvenimu. Lysas auP 5 metų. Prie
žastis — partnerys eina į kitą biz
nį.
704 W. 120 St.
W. Pullman, III.
Phone Pullman G570

šiuo pranešu, kad turiu par
duot savo farmą, nes ilgiau gy
vent negaliu. Priežastį išaiškin
siu ypatiškai. žeme labai gera;
juodžemė prie molio, auga vis
kas; labai gerai jei sėji žirnius,
tai išduoda net po $174.90 kožnas akeris. Auginami gyvuliai,
melžiamos karvės, 'leurių par
duotas pienas per metus atne
ša po 100 dolerių t Taipgi šiuo
pranešu tiems, kurie mano ap
sigyventi ant ūkės kreiptis
greitu laiku, nes jei neparduo
siu ypatiškai, tai už mėnesio
parduosiu agentui, kurs mo
kės kėš. Parduosiu pigiausiai,
taip kaip agentai
siūlinėja.
Pirkt galite su mažai pinigų,
3210 So. Halsted St., No. 2.,

AUKSO MAINOS - į
MARTIN POSHKA
Pirkit už labai žemą kainą, prie
MAINYSIU didelį mūrinį na
žastį pardavimo patirsite ant 4446 S. Sawyef Avė. Chieago,
mą ant mažesnio namo arba ge
Tel i Lafayette 4787
vietos. Kas pirmutinis, tas lai
Pardaviuui vartoti pianai pi ros farmos. Kreipkitės viršui sk
mės. 3428 So. Halsted St.
ilimo. A. Zabelo, 2844 W. 38th
giai. Ne player.
£t., Chieago, III.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. Biznis gerai išdirbtas. Pigi ren PARDAVIMUI —
V/
PARDAVIMiUI arba išmai da,
4 kambariai gyvenimui. Geram
namas 4 kambarių
SALIUiNAS, geroj vieloj, Biz ir PARDAVIMUI
nymui ant Fordo automobi- žmogui gera proga. Priežastis par4 lotai ' Aš priverstas esu par
aavinio — važiuoju Lietuvon. Klau nis išdirbtas.
duoti už 12,500 arba atiduosiu už ge
li'ausj Ciiandler, 7 pasažierių. skite
telefonu Pullman 7658 arba
resnį pasiūlymą.
A Įsišaukite y
Didelis bargenas
Naujienų ofise No. 216.
J/Z GEO. NABWHG
1005 W. 69-th St.
5242 S. Rutheri^r^ Avė.
1044 W. 14-th St.
EXTRA BARGENAS

PARDAVIMUI

Reikia —

sųueezer molderių. Darbas nuo
štukių. Gera alga. Taipgi dar
bininkų, 44c. į valandą. Pasi
niai ykite su
Mr. Gruber

_ _ _ PARDAVIMUI_ _

RAKANDAI
PARSIDUODA pieninė far- PARD|AVIMŲI saliunas geroj
PARDAVIM4JI du galiūnai
vietoj, rusų ir lietuvių apgyven
Pardavimui trijų kambarių. Visi po nuni. 602 W. 14-lh St., ant ma New Yorko valstijoje 250
ta]. Atsišaukite
nauji daiktai ir už visai pigią kainą.
akrų
žemės,
25
karvės,
4
ark

ras
1120
S.
Ca^ial
St.
■ 1427 S. Sangamon St.
562 W. 12-th St.
ant viršutinių lubų, matyti!
liai, 50 vištų, daug bud inkų ir
Atsišaukite tuojaus
Chieago,
galima visada.
I
mašinm uzr. $7,000 įmokėti rei

AUKSINĖ PROGA
Ypątai kuri supranta bučernes ir grose'rnūs biznį. Parsiduoda už prieina
mą’ kainą gerai išdirbtas biznis, bucernęs ir grosemės rakandai pirmos
eilės ir gera vieta ant 63 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
REIKLI 10 lietuvių vyrų, kurie ninką, S. F. Precina, 2853 W. 63rd St.
gyvena 3 metus arba daugiau Chi Phone Prospect 2280.
cagoj. Turi butj 25 metų arba dau
MERGINŲ, dą^’bas dešrų de giau amžiaus; uždarbys geras ir ga 35 METŲ senumo saliunas parsi
lima išmokti geriausį darbą Chica duoda su visais rakandais ir keturi
partamentą Patyriipo nereikia, goj.
Atsišaukit prie
ruimai dėl gyvenimo. Renda pigi ir
8 valandų darbo į dieną
W. H. Novek Mgr.
visokių tautų apgyventa. Nupirksit
Room
348
—
29
S.
La
Šalie
St.
už pigią kainą, kitus dalykus patirsit
AiRNOLD BROTHERS
Valandos 9 A. M. iki 5 P. M.
ant vieto.
660 W. Randolph S t,
Kreipkitės.
REIKIA prie
mašinų ir
5301 So. Halsted S£/

REIKALINGA apysenė mo<teris prie namų darbo, darbas
ant visados mokestis gera
A įsišauki Fe laišku 1739 So.
Halsted St. Pažymėdami Box
218.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bai'bernė ir pul-ruimis.
Taipgi namų rakandai. Biznis per
daug metų išdirbtas. Priežastis par
davimo, toriu išvažiuoti į Lietuvą.
Galima matyti visada ir nedėliomis.
Klauskit W. STUKAS.
2515 So. Halsted St.

ir pagalbininkai, Darbas visada aš nemoku kalbėti lietuvių kal
bos, turiu parduoti. Kreipkitės
gera mokestis.
po 10 valandų nuo ryto.
3339 So. Halsted St.

te:
REIKIA ŠEIMYNŲ
Darbas prie cukrinių burokų. Ge
1760 iDiversey Parkvvay
ra užmokestis. Dykai nuvežimas, na
mas ir daržas. Rašykite Menominee
River Sugar Co., Menominee, Mich.,
Chicagos atstovai: F. P. Hroch, 1436
W. 18th St. ir N. 'Stoekl. 1643 N. Dayton St.
PUIKI GROGĄ. Pardavimui dide
les vertes rakandai, parlioro, valgo
ir miegamojo kambarių setai.
REIKIA senyvos vedusios poros, mojo
Pusryčių
setas ir puiki liampa. Par
darbas mažoje farmoje, už miestu ly genąs.
Vartoti
2 mėnesiu nau
bi}, vyras turi mokėti farmeriauti ’r jai vedusios poros.lik Parduosiu
visus
daržininkauti. Moteriai b its abelnas sykiu arba dalimis.
darbas, be vaikų. Atsišaukite pane
357 So. Crawford Avė.
dėlyj. klauskite
Phone Nėvada 0336
MR. GUFFY,
3456 W. 51 St.

~^ŪA ilABBININKy

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Grosernč ir Bučer
SALIUNAS PARDAVIMUI,
nė su visais įrengimais, o kas nori
taipgi ir namas. Hardvvare store taip Pigiai N? W. kampas tai Jra
gi gali būti parduotas su visais į- tikras bargenas.
renglamais.
10 Lotų ir Cottage taipgi pardavi 4660 Wentworth Avc» ir 47 St.
mui arba jei nori1 galibpirkti 5 lotus
PARDAVIMUI grosernč kur skyrium. 6309 Ar'cher AVe.
REIiKAŲIN G AS darbininkas
Sheernian in Scrap Iron yar<l> yra daromas geras biznis. Nes Telefonas Repub. 2487.

REIKALINGI vyras ir mergina, j
lietuvišką restauraciją. Turi būt pa
tyrę veiterių darbe. ✓
REIKIA molderių ir apprenKreipkitės:
tice molderių, grinderių, sorNEW CITY RESTAURANT
4630 So. Ashland Avė.
tuotojų, darbininkų.
Nuolat
Phono Boulovard 2017
darbas ir gera alga. Atsišauki

PAJ IEŠKAU savo dviejų brolių
Antano ir Petro Sabaliauskų. Pa
eina Šiaulių apskr., Gruzdžių mies
telio; dabar gyvena ^Chicagoj. Morčiaus 3 dieną 1923 buvau pajiėško*
jęs, tai Petras brolis atrašė laišką
man, bet delko neįrašei savo adriso; gal kam nors blogą esat pa
darę ar mislijat padaryt, kad bi
jot savo adrisą padėt. Jei pats ne'
VYRŲ ■
ijioki rašyt, kito žmogaus prašyk,
bp ir laiškas ne jūsų ranka rašytas REIKALINGA vęiterka į res
REIK A L A U Jį nvuz ikos M orą v ybuvo. Malonėk parašyt savo adsi- tauracijų. Tpri mokėti savo ro nuo J 6 metų ar senesnio prie už
są.
Z,
laikymo storo. Nuolatinis darbas.
Wincas Sabaliauskas
darbų atsakančiai. Gera mokes Atsišaukit į
2315 So. Leavitt St., Chieago, III. tis.
EAGLE MUSIC CO.,
. 3236 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI arba mainy
mui bličernė ir grosemė, biznis
REIKIA kriaučiaus prie mo išdirbtas per daugelį metų.
teriško kostume.riški darbo
Atsišaukite.
K, Avvgailis
10839' Michigąn Avė.
3130 W. iHarrison St.
PARDAVIMUI pirmos kleREIKALINGAS patyręs bučerys dirbti į lietuvišką bučer- sos groseris ir bučernė, apgy
venta lietuviais
ir lenkais.
nę. Atsišaukite greitai,
Kreipkitės:
12300 So. Emerald Avė.
1900 W. 48 St.
Tdl, Pullman 3990

~7~HAKANDAI

MOTERŲ

Saikia —

REIKIA DARBININKŲ

REIKIĄ ŪA5BINiNKŲ
7^
_

KRIAUČIŲ atydai.
Parsiduoda
geriausio biznio vieta ant Bridgeporto.^ Darbo užtektinai dėl keturių
kriaučių. Pliektam yra vyru apredalu krautuvė. Parsiduoda labai už
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo sužinosit ant vietos. 3342 So,
Halsted St., Chieago, 111.

Parsiduoda valgykla viena iš
BILIARD SALĖ pardavimui
geriausių. Turi būt parduota į 3508 So, Halsted St.
Geroj
trumpą laiką už pusę kainos. apielinkėj. Yra 9 stalai, nėęa
Savininkas išvažiuoja ant ūkės konkurentų. Sena įstaiga.
ir atidaro Summer Resorts. ^At .STANDARD REA1LTY CO.
sišaukite tuojąus.
)
736 W. 35-lh St.
Tel. Boulevard 5788. Z
IŠPARDAVIMUI. Parduosiu
casc.
Pfiiki
ofise
PARSIDUODA 3 krėslų bar- cigar
bemė. Senas biznis ir išdirb Desk Autos: 1917 Maxwell ir
tas, galiu duoti ir ant lengvo 1920 Oleveland operuojantis
išmokėjimo. Priežastis pardavi gerai. Žieminį pečiu, lotą ant
mo svarbi. Kreipkitės 5615 So. 45 ir W.hiple st. 125x25 ( FraWentworth Avė. Wentworlh iiie namą nešantį rendos $77 į
4053.
mėn. Morgage $3350 kas mė
nuo po $50 .paynient prekes iš
PARDAVIMUI Cigarų išdirbystės
įrankiai dėl 2 žmonių. Balto Dobilo pardavimo kaina taipjau tin
Kliubo lėbelis ir vardas parsiduoda kanti 4 ruimai kriaueiui, šaukartu; randasi 103 baks^i.
čiui, barberini ar kam kitam
Atsišaukite:
4451 S. Washtenaw Av. ’
pasi renda vo ja. 2827 W. 40 S t
Tel. Lafayette 4711
3 rioor rear
Galima matyti vakarais.

* PARDAVIMUI pigiai pikni
kų daržas £U namu arba išrendavoti. Gera proga dėl apsuk
raus vyro. Priežastis senatve.
P. KARKCKAS
123 Gatv$ ir Union Avė
5XTRA BARGENAS. Par
davimui farma Wį/. valstijoje
130 akrų, naujos trobos. Gy
vuliai, padargai, sėkla, paša
ras. Arba inainysiu mieste į
namą. Savininkas
Jarum,
2859 W. 40 St. (

PARDAVIMUr 5 ruimų Cpttage 3 metų senumo su garu
apšildoma; lotas 73x125. Par
duosiu už prieinamą kainą.
Kreipkitės į savininką 6115 So.
Tahnan Avė.

r.
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NAUJIENOS, ChicfcgO, UI

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA lotas

NAMAI-ŽEME
Brigh-

PARDAVIMUI biznis ir namas su
šešiais kambariais pagyvenimui. Bučemė ir grosernė gera vieta, apgy
venta Švedų Lietuvių ir Vokiečių.
Apšildomas karštu vandeniu, beismantas ir garažus.
Atsišaukite
5601 S. Lincoln St.
Chicago, III.

ESTATE.
Moderniškas niuro namelis 6 kam
barių ir baserųentas. Basementas
didelis, tinkamas dėl saliuno. Vi
sur pabaigta ąžuolu; vana, elektra,
nuiro garažas dėl 2 automobilių.
Tiktai $5250. — 53 Place ir Halsted.
51 ir Halsted St. 2 augštų muro
namas, akmenų
cemento flioru
basementas, garu šildomas, ąžuolu
pabaigtas, 5 ir 5 kambariai, -stepsai
ant viršaus. Renda $130.
Kaina
$8500.
52 ir Union avė. 2 augštų muro/
namas, 5 ir 6 kambarių, akmenų'
fundamentas, ąžuolo grindis ir už
baigimai, vana, elektra, baltai enemuhioti plumbingai.
Renda $75.00.
Kaina $6500.
Puikus kampinis saliunas, 2 augš
tų, medžio. Kampinis štoras ir 3
flatai. Renda 120. Kaina $7250/
Geras dėl saliuno 54 ir Halsted
str. 2 augštu medinis štoras ir 3
flatai; barnė, vana, elektra. Remia
$140. Kaina tik $6500. Veik urnai!
CHAS. DETRICK
5056 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių
namelis yra beisementas geras,
vanduo ir toletai. Šaligatvis iš
taisytas ir visi įtaisymai užmo
kėti, Kaina $1200, reikia įmoket
$300, Ūkusius kaip ręnda. Klau
DVIEJŲ AUGŠTŲ muro na
skit Mr. Paukis.
mas, labai, puikioj vietoj prią
J. M. ZEWERT & CO.
parko randasi po num. 5533
4400 So. Kedzie Avė.
Glarmont Avė. 2 flatų po 5 ir
ir pagyvenimas
PARSIDUODA 4 akeriai žemės su 6 kambarius
naujais budintais ir keliais gyvuliais
lepe, garu apšildomas vėliau
už mažą kainą Chicagos priemiestyj
Kreipkitės prie
yra labai graži apielinkė. Kaina — si įtaisymais.
$5,600. Priežastis pardavimo, įšeinu savininko S, F. Martinkus 3340
į didesnę fanną. Norinti pirkti atS. Halsted St. Phone Bvd. 7245
si šaukit.
1745 S. Halsted St.

KAS NORIT GREIT PARDUOT
PIRKT AR MAINYT

PARDAVIMUI pigiai 238 akerių
fauna su pienine. Namas 6 kamba
rių, didelė barnė, 74x36, virštinyčia 16x32, svirną 20x24 ir daugiau
mažų budinki; iMsokienis sudėji
mams. (?) akerių aptverta
dėl
kiaulių ganymo, 80 akerių dirba
mos žemės, kita žemė miškas ir ga
nyklos. Viena mylia nuo miesto.
Pinigais $5,000 ir $2,000 ar palupalū
kanų penktu nuošimčiu.
Rašykite angliškai.
*
FRITZ BOEYE,
Shemington, Wis.

NAMAI-ŽEME

GERIAUSIS BARGENAS

GERIAUSI PROGA.

CHICAGOJ E

BARGENAI SO. SIDE REAI

ant 44-th ir Fairfield Avė. Lie
tuvių apgyventoj
kolonijoj
prieš pat bažnyčią gera vieta
dėl statymo bile kokio biznio
Kreipkitės prie savininko
S. F. MARTINKUS
3340 So. Halsted St.
Prone Bou’levard 7215

NAMAI-ŽEME
Pardavimui 9 flatų moderniškas
mūrinis nanvas, tik 7 metų senumo,
prie pat parko, 3-5 kambarių flatai
ir 6-4 kanibariii flatai. Gesas, elek
tra, vanos, šiltas vanduo visą metą
maudynėj ir virtuvėje. (Pečiais šil
doma. Rendos $3552 j metus.
ši
prapertė yra vertis $32.000.00. Grei
tai parduodant paaukausiu už $13.500.
Pinigais ir nvorgičiu $12.000 pasibai
giant 3 metams. Bus pelno 14% an;
investmento.
ši prapertė turi būti
parduota į 5 dienas, nes savininkas
apleidžia miestą.
•WEST SIDfiS BARGENAS:

7 kambarių murinės cottage, su 3
kambariais ant viršaus, vienas extra
lotas, garadžius dėl 2 karų prie W.
23 gatvės, renda $50 į mėnesį, pe
čiais šildoma. Bargenas už $4000.
WEST SIDĖS BARGENAS

2 augštų mūrinis namas, 2 ir G
kambarių flatai ir 2-4 kambarių fla
tai, su dideliu skiepu. Gasas, elektra,
vanos 4r visi moderniški įrengimai.
'Namas 9 metų senumo. Vertas
$12.000.00, parduosiu už $9.800.01), jei
atsitiks pirkėjas į *10 dienų.

Biznio bildingas, netoli 19 ir HalNasted St., saliunas, ir 5 flatai.
mas tik 6 metų senas, rendos $2550
į metus. Pinigais $9500.00 ir morgičius $10.000.00.

3 augštų mūrinis namas, Brighton
Parke, 3 flatai, naujas namas, morgičius $4000.00. Kaina $10.500.00.

4 flatų West Side, 4-4 kambarių,
gasas. elektra, ir kiti visi moderniški
įrengimai. Rendos $840.00 į metus,
pečiais kūrenama. Morgič:us $4400.
Kaina $8000.00. Geriausioie vietoje
West Sidėje. Mes turime ir daugiau
bargenų. Ateikite ir pasimatykite su
mumis.

Namus, lotus, farmas. bučemes,
grosemes automobilius ir kitokius biz
JOHN KUCHINSKAS & CO.
nius. Jeigu turit kokį namą išmokė
2221 W. 22nd St.
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bučemes, grosernes, autom»bilius mainau ant namų
PASINAUDOKITE5 PROGA
Dar tas jieškot pirkt turiu visokių
namų didžiausius bargenus pasiskyriTuriu surinkęs daugel augštos
. --------- 7—r~
--- mui visose Chicagos dalyse. Pas ma
rūšies namų Southsidėj, didelių,
ne greitas, teisingas patarnavimas.
3 LOTAI ANT PARDAVIMO
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig
Parduodu 3 lotus vienas kertinis, ir mažų ir labai puikiose vieto
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 o kiti du palei to; parduosiu po
lig 1 valandos po pietų.
vieną ir puse arba visus tris kar se nešančius dide'lį pelną. Už
J. NAMON,
ti*. Lotai randasi prie patk Marųuette tikrinu, kad apsimokės tikrai
808 W. 33rd PI., netoli Halsted St., Parl$ ir arti švento Kazimiero vienuolyno. Savininką galima matyti jums pamatyti ir p i likti'. Taip
Tel. Boulevard 1550
gi, turiu gerų bargenų Bridgepo 6 vai. vakare ant antrų lubų.
819 W. 34-th St.
porto apielinkėje ir kitur, biz

šeštadienis, Dabar
Kovas yi-a
10, laikas
1923 gero

NAMAI-ŽEME

GERAS PIRKIMAS.

2 fl. po 6 kambarius, elektra,
maudynės, ąžuolu baigtas, bet
hot xvater heat. Kaina tik $11,000.00. Reikia įmokėti $4,000.
Parsiduoda 2 lotai naujoj
Roselando kolonijoj už $1200.
TėmykijĄ kad toj pačioj vietoj
kompąnijps parduoda lik vieną
lotą už .$1280. Ar čia nėra ge
ras pirkimas?
Nepraleiskite
šios progos. Turi būti parduo
tas greitai, dėlto ir parsiduoda
pigiai. '
5
I^reipkitės pas
S.
FABIONAS COMPANY
809 W. 35-th Street,
Chicago, Illinois
Klauskit Stonley Minckiavičius
TĖMYKIT BIZNIERIAI

~1amai-žeme
PAGARSĖJUSI

Parsiduoda mūrinis namas
ant kampo elektra, maudynės,
augštas basementas pečiu ap
šildomi 6 fl. po 6 kamb. Rei
kia įmokėti tik $5,000. Kaina
$14,000. Randasi
apylinkėj
Marąuetta Boulevard ir Hals
ted Street, (South Side).
Mūrinis namas ant kampo 6
fl. ir medinis 4 fl. ir 2 štorai
pečiu apšildomi.ų Rendos $280
į mėnesį. Kaina $18,000. Įmokėjimas pagal sutarties.
Mūrinis namas 2 fl. po 6
kamb. ir 3 fl. po 4 kambarius
su Salimui pečiu apšildomi,
elektra, ir kiti parankamai. Rer
kia įmokėti tik $5,000. Kaina
$16,000.00. Randasi lietuvių
kolonijoj ant Bridgeporto.
1X4 platesnių žinių kreipki
tės pas:
S. U FABIONAS COMPANY
809 Vį. 35-th Street,
Chicago, Illinois

TABOR KARMA pardavimui

(šalip Tabor Farm Resorto)
Sodus, Michigan.

ŠIS BARGENAS 106 akrai
POikiame Berrien paviete
'Geriausioje fruktų pietoje
GALI BŪTI JŪSŲ
ATEITIES NAMAS

rs atneš jums puikų metinį pelną,
ie Dowagiac elektrinio traukinio
10 mylių nuo Benton Harbor
Geriausias fruktų markėtas pasaulyj.

THINK IT
OVER

Jau pavasaris čia

RANDASI ANT KRANTO PUIKIOS
ST. JOE UPĖS
Žuvavimas, maudynė ir medžioklė
sezone.
M r. J. J. Bachunas, savininkas
ir gaspadorius Tabor Farm Resorto
nebegali apeiti abidvi vietas

Ona! Ona! Nesiženyk Jono, jis
neturi namo, neturi kur tave pa
dėt.
Gal reikės kur pas kitus ko
PASIŪLO SAVO FARMĄ
TIESIOG
DOVANOTINAI
kiam kampe gludėt.
JEI JUS GORITE TURĖT SAVASTĮ:
FRANK G. LUCAS
Ir paukšteliai savo namus
Šalies 4116
gerbūvis
veda jus
prie to,
Archer
Avė.
turi; ir kožnas žvėrelis savo na
kad apžiurėtumet
šią
viena
tinę, nepaprastą
progą.
Pitone
Lafayette 5107
mą turi. — Tai kodelgi Tamsta
savo namo negalėtum turėti?
įrengimai: 6 kambarių namas su

Tik pamislik
Naują linksmą ir švarią

ibeizmantu, — elektros šviesa, 3 kam
barių skyrium namukas, 3 didelės
Varnės, kiaulių tvartas, didelis vištiAinkas, ledaunė, įrankiams sudėti na
miukas, ir t.t. Dratinė tvora apie visą

Kacfcujus turite tokią nuosa
-TRŪKTAI: 26% akrų puikiausių
vybę Turit tykų draugą dirbanti grėbsų
(grapes), 14 akrų obelid so
das,
2
akrai
juodaviečių, 4 akrai žem
pinigus jums visados.

Jūsų nuosavybės vertė didėja
dieną ir naktį, metas į metą
kraudama turtą ir galybę.

Mes padarome Tamstai, kaip
lengva įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną
dieną.

uogių, vyšnios, slyvos ir grušios, 8
aki*ai alfalfos, 15 akrų dobilu ir t.t.
DABAR YRA LAIKAS
PIRKTI FARM A

Kas nors turęs progą gauti šį
bargeną iki Kovo 31, 1923.

KODĖL NE JŲŠ.
Kaina $26.000, 40% pinigais, kitus
, pagal sutartį.
Del tolimesnių informacijų rašykite
savininkui.
J. J. BACHUNAS, SODUS, MICH.

Tamstai laikas pradėti mo
kėti randą sau pačiam. Tams
VIENAS Iš puikiausių ir pi
tos gyvenimas reikalauja link
smų vietų, gražių parkų, moky giausių namų Brighton Parke
klų ir bažnyčių, čysto oro, ge po num. 2424 W( 45 St. dviejų
ros transportacijos. PADARY- augštų. mūrinis namas keturių
TI SAVO GYVENIMĄ TOKIU pagyv. po 5 ir 6 kambarius, ve
GRAŽIU, YRA LABAI IJENG- Hausi įtaisymai, rendos neša
240 į męjiesį/ Kreipkitės prie
VA.
S.
Martinkus 3340 S. Halsfnažus
Mes priimame 'labai
te<į St. Phone Boul. 7245
įmokėjimus ir mėnesines sąs
kaitas surengiame be jokių kliu-

PARDAVIMUI lotai, $175 ir
brangiau. Netoli 51 ir 52nd
Avė. 30X125, namų ir biznio
lotai $25 pinigais,
^$5 ir $10
į mėnesį. Kašte, 5124'Archer
Avė.

REIKIA BUČERNĖS IR grosernės nauji 2 gyvenimų mūri
niai namai po 6 kamb. Mainy
siu ant bučemes arba grosernes. Namas randasi geroj vietoj So-sidėj. Atsišaukite 4922
So. Ashland Avė.

PER SAVININKA: — Parduosiu
2 flatų mūrinį namą, 5 ir 5 kamba
riai, vėliausios mados įtaisymai, 1
blokas nuo Vienuolyno.
Turi būt
greitai parduota.
Kaina prieinama.
Savininko adresas.
2352 So. Oakley Avė.
3rd flat,
Canal 3914

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, farmas ir biznius.
Kreipkitės
ypatiškai arba per aišką.
C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA garadžius su namu
ar be namo. Garadžius 40 mašinų
vietos. Nupirksit už prieinamą kai
ną nes turiu išvažiuoti į farmas.
PALACE GARADGE
724 W. 19th St.

MAINYSIU ant bizniavo na
mo 4 gyven. medinį namą mai
nysiu ant saliuno arba kitokio
biznio su namu arba be namo.
Atsišaukit 4922 S. Ashland Av.
BARGENAS
Pitone Prospect 8605
172 akrų ukė-farma, pietų vakarų

pusei Wisconsino, geri budintai ir že
mė, gyvuliai, pašaras, įrankiai; vis
kas kas ten yra ant farmos, labai pui
ki vieta, dėl rezorto, pagal Wis. upę.
Parduosiu pigiai už cash, arba mainysiu ant 2-—3 arba 4 gyvenimų
*
muro
namo. ]Kreipkitės laišku arba ypatištai pas G.
Gu _B. Jack
___ __& Co., Yonaitis,
2808 W. Van Buren St.

EXTRA PIGUMAS kampinis
muro naujas namas 14 flatų
po 6 ir 5 kamb. naujos mados
ištaisymai ąžuolo užbaigimais,
Elektra, maudynės augštas beižmentas (cementuotas) ir iŠ
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI pleisteriuotas Randasi prie bul
6 pagyvenimu mūrinis namas. Ren
dos $105 į mėnesį, Kaina $9.500, išsi varo arti Parko, rehdoą neša
maino ant mažo namo, arba bučemės. $14,000 į metus. Parduosiu už
C. P. SUROMSKI & CO.
$55,000 su mažu {mokėjimu.
3346 S. Halsted St.
M Abromoviez 2015 S Robey st
Tel. Boulevard 9641

I?as nari pirkti, galite dasižinoti
apie geras aukes nuo manęs, nes
aš busiu Chicagoj 4 dienas. Turėda
mas daug metų patyrimą ant ūkės
galiu duoti teisingą patarimą. Kreip
kitės:
2017 W. 23 St.,
2-ros lubos

EXTRA BARGENAS
naujas mūrinis namas, 4 pagy
venimų, su vėliausios mados įtaisymais: sun parlor, zerkolai,
book keisai; aukštas cimentuo
tas ir pleisteruotas beizmentas
su skalbiklom. Namas randasi
Brighton Parko kolonijoj. Kai
na $13,5001 Kreipkitės pri
vininko ant 2- Tulių iš užpakalio. 3330 . 38 St.

NEGIRD®
PROGA 6 namai įsimaino ant farmų 1-12
gyvenimų 1-2 pagyvenimų 1—
4 pagyv. 3 namai bizniški 5 pa
gyvenimais ir Storai tinkami
visokiam bizniui ant bizniavos
BARGENAS BRIGHTON PAR^
NAMAS parduosiu arba mainysiu gatvės i Kas turite farmą norit
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na- ant nedėlios farmos, 4 pagyvenimų,
£gpas, 6 ir 5 kambarius, su visais įtai- toiletki, maudynės, gesas elektriką, mainyti Atsišaukit greitai, nes
^symais. Rendos į mėnesį $120. Kai rendos neša $85 į mėnesį. Atsišauki tie bargcnai ilgai nebus
na tik $12.000.
te prie savininko
H P. SŲROMSKĮ S CO.
ADAM ŽALIS
3234 So. Halsted St.
3346 9. Halsted St. 1 A
2026 So1. Union Avė.,
Chicago, III.
Tamoshunas and Christian
Tel. Boulevard 9641
Tel. Roosevelt 1667

i

FARMŲ
Mes turime didelių ir mažų
namų mainyti ant gerų farmų.
Gerų vietų dėl biznių ir gerų
rezidencijų už prieinamas kai
nas. Greitas ir teisingas patar
navimas Atsišaukite ypatiškai
ar per laišką.
CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St.
Frank Mažeika Frank Young
Phone Boulevard (®62
PARSIDUODA farma 40 ak
rų su visais gyvuliais, stubos
rakandais už viską 27 šimtus
žemę 2 tūkstančiu
už
augiau, Informacijų suteiksiu
laišku. F. Norvaish, , Irons,
Mich.

PARDAVIMUI Tikras bargenas. Tik $2500. 3 augštų frame
namas. Krautuvė ir 2 su rakandais kambariai, elektra, gasas,
taipgi cottage užpakaly, 1627
So. Morgan St. netoli 18 gat.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų
po 4 ruimus mūrinis namas, už
$6.600, rendos neša $700. Viskas
geram stovyj. Kreipkitės į sa
vininką. 942 W. 33rd St.

Kirpimas, dezaininimas, siuvidresmaking ir pattem maer.
izniui ir namų dėvėjimui.
Dienom\ar vakarais klesos. Spe
cialia n ų kursas moterims ir
merginom^, atsineškit audėkla, su
kirpti, pri
ir pasidaryti MU
drapanas.
Biznio irnanių kursai skrybėlių
padarymui, Kreipkitės, rašykit,
arba telefo
Idt klausdamos informacijų.
z
IWu 1
Sara fPatek, pirminlnkS.

Šioje I puikioje nuosavybėje.

PARDAVIMUI 4 kambarių
cottage. Kaina $2200. $200 įmo
keti kitus lengvais išmokėji
mais.
KAŠTE
512-1 Archer Avė

Parsiduoda namas 4518 South
RŽckvvell St. grosernė ir 2 kambariai
4^kambariai viršuje. Maudynės, mu
ro apačia, cimentuotas skiepas, elek
tra, maudynės atneša 15 procentų,
galit pirkti su bizniu ar at kirai. Sa
vininkas
J. K.
548 W. 32nd St.

VALENTINES DRESSMAKING
COLLEGE.
2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

PAMJSLYKIT, KIEK JUS I METUS
PADARYSITE PINIGŲ.

Parsiduos arba mainys 3 aukštų nrunio ar privatinių namų, parda rinį namą, 1-maš floras didelis Sto
BARGENAI VISOJ CHICAGOJ
ras ir bekarnė užpakalyj, 2 fl. 6 kam
Ateikite barių, 2 fl. 4 kambarių, elektra, mau
Parlavimui arba mainymui mažas vimui ar mainymui.
ar didelis namas, ar ani kokio biznio, pas mane, aš suteiksiu
jums dynės ir didelis beisnrentas. Mainis
GI Rockwell 4 flatų naujas kampinis
ant loto, automobilio ar biznio.
namas, po 5-4 kambarius. Hot watei teisingą patarnavimą, S. SLOheat vertas $29.000.
Kaina tiktai NK^NLS, 3401 S. Halsted antDAR VIENAS BARGENAS <
$25.000.
PARDAVIMUI mūrinis namas 2
2 flatų naujas mūrinis narnas, su ras augštas per vidurį
2 aukštų medinis namas, 2 fl. 6 kam
gyvenimų
5—6 kambariai, vandeniu
visais įtaisymais, 6 kambariai, gara
barių.
Kaina tik- $2,000.
Reikia
Tel. Yards 2242
šildomas,
aržucdo
trimangai, cemen
džius dėl 2 automobilių, lotas 27x125,
Duodame
Trustees
Deed
Chi

mokėti $500, o likusios kaip renda.
tuotas
beizmentas.
Rendos $150. Kai
randasi netoli šv. Kazimiero vienuo
Kreipkitės ką greičiau, nes tas cagos Title and Trust Compani- '
na
$15.000,
įmokėti
$6000.
lyno.
FARMA FARM.A
barbenąs ilgai nelauks. Del platesnių
6 flatų mūrinis namas, rendos $105.
jos. Pirkėjas gauna “guįiranty Atsišaukite
žinių kreipkitės pas
6404 S. Campbell Av. ant' pirmų lubų
Kaina $9.500.
S. L. FABIONAS COMPANY
Policy
”
,
kas
yra
geriausias
da-^
(
Viena
iš
gražiausių
parsiduoda
ar

Brighton Park, 2 namai ant vieno
809 W. 35th Street,
loto, po 6-4 kambarius, rendos $120. ba išmainau ant miesto nuosavybės,
lykas pirkėjui.
Chicago, Illinois
GREITAS IR TEISINGAS
26 mylios nuo Chicagos prie pat eiKaina $12.500.
Klauskit
J.
Stukis.
Randasi laukose, gražus namas ir menutoto kelio, 6 ruimų namas, gra
PATARNAVIMAS
Atsišaukite:
2 lotai, l karvė, 2 kiaulės, 25 vištos, žus tvartas, kiaulininkas, vištininkas,
Parduodu namus, lotus, farkaina $4.500, tuos namus galima pirk svirnas, 2 šuliniai ,34 akrai žemes vi
ADAM
MARKŪNAS,
ti su mažu įmokėjimu pinigų, kitus sa dirbama, 7 karvės, 3 arkliai, 75
mas, bnčernes ir ki^ ius biz
PARDAVIMUI arba mainymui, 5
vištos, 3 kiaulės 1 gesolinis indžinas,
General
Manager
mokėti kaip renda.
nius, taipgi mainaųf namus ant
visos mašinos kokios tik reikalingos. cambarių medinis namas ant cemento
' C. P. SUROMSKI.
First
National
Bank
Buldg.
olokų,
fundamento,
4
lotai
ir
aptver

856
Gražus sodnas visokių vaisinių me
3346 S. Halsted St.
farmų, lotus ant amų. Turiu
džių.
Del platesnių žinių kreipki ta, specialiai dėl vištų farmos, pagal
68
W.
Monroe
St.
Tel. Boulevard 9641
Archer Avė. A. F. Yonaitis, G. B.
daug visokių namų dėl pasirin
tės. • »
\
Chicago,
III.
Jack
&'
Co.,
2808
W.
Van
Buren
St.
TAMOSHUNAS & CHRISTION
kimo, visoj dalyje miesto. Kat
PAKOL PIRKSI
namą ar
3234 So. Halsted St.
Telephone Randolph 7400
rie norit mainyti namą ant bu
nori parduoti šapo <niuną, tai
----- - --------- 4------------- -----------------GERIAUSIAS
BARGENAS
kada
čemės arba kitokio biznio, tai
pirmiausiai ateik pa^rodavoti Ant mainynvo 30 akrų Oregano So nors pasiūlytas, 2 augštų marinis na
BARGENAS
do 15 akrų grušių ir 15 akrų vals. mas, 4 flatai po 4 kambarius kiekvie
pas JOHN KUCIUNSKAS
4 pagyvenimų naujas marinis na neškit kuogreičiausiai pas ma
obuoliij ir 5 akrai žemės su triobom, nas, pečiais šildoma.
Kaina $5000.
2221 W. 22-nd St.
arti prie miesto, pusė mylios. Mainy 1000 įmokėti, kitus kaip rend4, 3721 mas ant kampo 48x125 lotas. Visur ne, tai bus parduotas ar išmai
vėliausios mados įtaisymai, furnice nytas į trumpą laiką, nes dau
siu ant Chicagos ar apielinkes gyve Wallace St. Atsišaukite
apšildoma. Kaina tik $14.000. Nanimo ar prapertės, kur neša nemaža
.
3606
Ix>we
Avė.,
2
flatas
mas yra Southsaidėj. Pašaukit sa- giau yra pirkėjų kaip reikia.
BJZN1AVAS mūrinis namas rendą. Kreipkitės laišku. P. Degutis.
vininką.
«
Chicago, III.
Didžiausis pasirinkimas
pas
2 augštų, 8 metai kaip statytas. 2119 W. 23rd PI.,
WM. GRITIENAS
ANT RENDOS arba pardavimui
mane. Duris atdaros nuo 9 vai.
3241 So. Halsted St.
Maudynės elektra, ąžuolo vidus
Illinois 120 akrų farm-a, netoli Chi
PARDAVIMUI NAUJAS 5 kamba cagos. visos reikalingos mašinos, ark
2 lubos
vak.
ištaisytas, cimentinis basemen- rių namas, 5 akrai žemės. Gera vie liai, daug pašaro, komų. Galite gy
Tel. Boulevard 5066
auginimui vištų ir farmeriavimui. venti tuojau. Savininkė našlė. Yra
tas. Parduosiu už teisingą pa ta
Del daugiau informacijų telefonuo- gera proga. Atsišaukite
siūlymą. K. Bagis 3313 St.
kit. F. Oldenburg, 115 PI. ir Hamilton
PARDAVIMUI, 2316 S. Saw6840 S. Campbell Avė., 1 flatas
Avė.,
2
blokai
į
rytus
nuo
Crowford
------------------------------------------4
----Halsted Str.
yer Avė. mūrinė
cottage, 7
Avc. Phone Boulevard 0508.
NAMAI MAINYMUI ANT

ŪKININKŲ ATYDAI! Turi
me keletą namų mainymui ant
ūkių. Malonėkit atsišaukti lai
škiu Kurie norite mainyti ar
parduoti. P. A. Mažeika, 1377
E. 57th St., Chicago, 111.

amato išmokti.

kamb. šviesus beizmentas, nė
ra brokerių. Atsišaukite.
Starek, 2242 N. Kedzie Blvd.
Tel. Belmont 3892
--------------- ------- ----------PARDAVIMUI naujas mūri
nis 5 kamb. namas. Gasas elek
tra, maudme ir garažhis. Lo
tas 30x125. $4000 4942
So.
Tripp Av. 1 bl. nuo Archer Av.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Miestas parduoda 3-jų pagyvenimų
mūrinį namą, namas yra gerame sto
vyje; parsiduoda už 3000.00. Reikia
įmokėti $1.500.00, o likusius ant iš
mokėjimo. Del platesnių žinių kreip
kitės pas’
F. J, SZEMET
4180 Archer Avė.
Tel. Lafayėtte 6824

DU NAMU po du flatu, mediniai,
pečiais kūrenami, prie 41-mos ir
Princenton. Bargenas, $2400 už abu.
$500 gatavais, reštą po $40 į mėn.
priskaitant čia ir procentus.
Atsišaukit:
H. J. COLMAN & CO.
5857 So. State St.
Telef. Wentworth
5702
*

PARDAVIMUI 3 gyvenimų
mūrinis namas, randasi 718 W.
14 St. arti L. Kleiną krautuvės.
Medinis namukas yra užpakaly,
rendos neša $800 į metus. Kai
na $7,000. Geriausias pasiulym
ant išmokėjimo. Matykite
savihi
bOULS ŠTEHN I
5 North La Šalie Št.

UŽ $3.500 jus nupirksi te 80 akrų
farmą, geri budintai, 2 arkliai, 5
karvės, 5 veršiai, 100 vištų daug lesa
lo, visi įrankiai, 24 akrai apsėti, 14
akrų pavasariui sėti, lietuvių apgy
venta.
x
J. PROCHAZKA,
>
Irons, Mich.
/

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebūk
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim.', kaip mes galim jus išmokyt!
amato ctliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gąSpecialė taksa bus suteikta iums
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą
su savim).
THE MASTER CUTT1NG AND
TAILOR1NG SCHOOL
190 N. State Stn Kampas Lake St.,
44 lubos, Chįcago.
Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St.,
Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystes.
Klesos 'lienomis ir vakarais.

PK1VATCS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25
Jei nori turit gerą darbą, tad ateik
ir pasimatyk k a mumis. Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu,
visokio išdlrbimo automobilius. Latė
nus ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
MUNŠON SCHOOL OF MOTORING
1607 W Madison St.
\

Leveskio
Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, ’High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie
kvotimų j visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St.,
Chicago.
(kampas 33-Čios gat., 2-ros lubos)

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

Išmokina angliškai | labai
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijos ir viešo kalbėjimo.
Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
Pereituose dvyliką metuose
daugeliui lietuvių moksleivių pagelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra
vadovais savo apielinkėse. Ateik
pas mus, o mes išvesim tamstą
iš.tamsos į šviesą.
f Mokintojai visai draugiški.
Už mokslą mokestis prieinama.
Kalbėk bile su kuom, vyru ar
moteria inteligentiškai, o gausi
gerą rekomendavimą Hoffmano
Prirengiamosios mokyklos.
Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.
1537 North Robey St,
(Arti MUwaukee Avė.)

DIDELIS BARGENAS.
Pardavi
mui 4 flatų mūrinis namas, garu šildonvas, po 6 kambarius, rendos po $75
už flatą. Kaina $19.000. Ir taipgi
medinis namas 3 flattj ir lotas. 4108-6-4 W. 61 St., Savininkas 410 W.
61 St., 1 fl. F. R.

MOHTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI arba mainy
mui 6 ruimų su extra lotu me
REIKALINGA Paskola ant
dinis namas Gary, Ind. Mainy
siu ant automobilio, Chicagos budavojimo namot Kreipkitės
16813 Westem Avė. Matyti galoto ar saliu no. Kreipkitės.
S150 EmeraM Av^ Čhįo; UI.j1"™1 -'vakarais nuo 3 Vai. ir ne-

Išmokite
gero
amato.
Mechaniš

ka dentisterija. Dir
bimas pleltų, tiltelių
ir tt.

Mokinama be

knygų. Galit nemokat angUSkai. Išmoksite dirbdami. Dieno
mis ir vakarais. Geros sąlygos.
Ateikite arba raskite dal ta
taloy<-- 171 °
j' ■
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