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Vokietijai gręsia
sukilimas

Žiema, traukis šalyn: pavasaris jau ateina!

“Jeigu reakcionieriai ir darbi
ninkai ir toliau ginklūosis, civillinis karas tikrai kils, tik yra
abejonės apie tai, kada jis iš
kils”,, sakė ministeris.
“Reakcionieriai siekiasi
nominio teroro valdžios,
reakcionierių bandos yra daug
pavojingesnės, negu proletaria
to. Mes užgniaužime jas visas,
kad bfttų sauąu.”
Severing sakė, kad jo nuomo
ne, Vokietija yra ant slenksčio
sukilimo. Ka$i yra buvusieji
Vokietijos armijos oficieriai ir
dabartiniai nacionalistų Organi
zacijų viršininkai.

Francija padavė savo
sąlygas Vokietijai
Nori Vokietiją suskaldyti
.Taika su Turkija artinasi

Vokietijai gresia sukilimas Francija pydavusi Vokieti
jai savo sąlygas
Reakcionieriai ginkluojami ir Rali

iškilti civilinis karas, sako

Reikalauja 47,000,000,000 mar
kių kontribucijos ir Pareinio
ir Ruhr intemacionaLINAS, kovo 23. — Gen.
lizavimo.
Ludebdorff ir Hitler, vadovas
ii—
‘“Vokietijos fašistų, tarėsi «$u Įeit.
BERLINAS, kovo 23. — Val
Ross Bach ir reakciniais vado
vais Vokietijos liaudies partijos stybės sekretorius Bergmanu ir
apie organizavimą savanorių^ ka finansų ministerio pagelbininrui su franciizais Ruhr distrikte. kas sugrįžo iš Šveicarijos. Val
Tokį kaltinimų padavė Pins i jos džia sako, kad kelionė buvo gry
landtagui Prūsijos vidaus reika nai privatiniais reikalais, bet
Bergmannas atsivežė pilnas są
lų ministeris Severing.
lygas, kuriomis Francija sutik
tų taikintis ir priimti kontribu
cijos klausimo išrišimą, taip kad
ištikrųjų ta kelionė turėjo dide “Karalius” patrauktas teisman.
Kada “izraelitų” kolonija ba
lės politinės reikšmės.
davo, “karalius” puotavo ir
Iš ištikimų šaltinių patirta,
ekokėlė baisias orgijas savo
Bet kad Francija reikalauja 47,000,“hareme” iš 80 mergaičių.
000,000 auksinų markių $11,
750,000,000) kaipę pamatą ap
GRAND RAPlDS, Mich:, ko
skaitymui kontribucijos, remianties kuriuo ji sutinka suteikti vo 23.— Netoli Benton Harbor,
Mich., yra didelė “Dovydo iz
dviejų metų moratoriumą.’
Betgi svarbiausiu Francijos raelitų” kolonija. Tie “izraeli
reikalavimu yra kad butų pada tai” (kurie visai nėra žydai,
ryta internacionalinė sutartis bet įvairių tautų mišinys) ti
apie Pareinį ir Ruhr distriktą, ki, kad jie yra žuvusioji izra
tuo tas dvi svarbias Vokietijos elitų gen/tys. Juos lengva pa
provincijas
intemacianalizuo- žinti
iš to, kad/jie neskilta
jant po Franci jt>£ kontrole.
barzdos ir nekerpa plaukų.
Nors vokiečiai Jau pirmiau nu
Jų karalium yra tūlas Benmatė, kad Francija siekiasi tas
jamin Purnell, kuris tituluoja
provincijas atplėšti nuo Vokieti
save “Žmogaus sūnūs,” ant
jos, bet jie labai nustebo pama
ras Kristus ir t. p. Jis yra tik
BERLINAS, kovo 23. — Prū tę, jog Francijos pienai jau tiek ras karalius\iies valdo visą ko
sijos vidaus reikalų ministeris. toli nuėjo, kad ji jau drįso pu lonijos turtą ir jo įsakymai
Severing paskelbė, kad Prūsijos siau oficialiuiai pastatyti tą rei yra neatmainomi. Jo žodis ko
valdžia nutarė paleisti vokiečių kalavimą kaipo susitaikimo są lonijos nariams yra šventas,
nacionalistų laisvės partiją, išty lygą.
kaip kad paties dievo žodis ir
rus veikimą jos vadovo Įeit. Rosjokių “parlamentų” ten nėra.
sbach, kurį nesenai areštuota
' Kiekvienas įstojantis ton ko
kaipo nužiūrimą dalyvavime,
lonų on turi atiduoti visą savo
suokalby pad
ti Reakcionierių
turtą “karaliui” ir visas jo už
perversm r nuversti dabartinę
Sako, francuzai pirmiausia turi darbis taipjau karaliui tenka.
Vokietijoj valdžią.
apleisti Ėuhr, kitaip
Jis gi pats gauna tik menką
pragyvenimą ir drabužį.
Jis
nebus derybų.
skelbia nekaltybę ir visi kolo
vyrai ir pačios
MUNICHAS, kovo 23. — Kan-’ nijos nariai,
< ‘felėris Cuno; savo, ilgoj kalboj Čia turi gyventi nekaltybėj, kaip
pareiškė, kad franeuzų besąlygi broly s ir sieserys. Taipjau už
/Talkininkai priima didžiumą
nis evakavimas Ruhr distrikte drausta vartoti svaiginančius
Turkijos pasiūlymų.
yra pamatinė sąlyga, be kurios gėrimus ir tabaką.
LONDONAS, kovo 23. — Tal negali būti jokio barstymo apie
Bet prieš kiek laiko pradėjo
užbaigimą
dabartinio
konflikto.
kininkų artimųjų rytų ekspertų
apsireikšti Kolona joj nepasi
trijų dienų svarstymai privedė Jis taipjau- pakartojo valdžios tenkinimų, daugelis narių, ypač
prie susitarimo apie^ didžiumą nusistatymą, tikrindamas, kad moterų apleido koloniją ir ke
Turkijos kontr-pasiulymų prie jokia trečią pusė nėra įgaliota lios jų patraukė “karalių” teis
Lausannos taikos sutarties pro tarpininkauti ir kad todėl Vo man už atėmimą joms nekal
kietija jokių derybų neveda ir tybės, Tos bylos dar nebuvo
jekto.
nevedė. Jos taipjau sakė, kad
Nariai subkomiteto, kuris nuo Francijos betgi yra gauta .nagrinėtos. Bet dabar vietos
svarsto teritorialinius klausi neformalinių užkalbinimų. Bet federaliniame teisme eina nag
rinėjimas bylos, kurių užvedė
mus, sutikę remti Italijos reika
tie pasiūlymai.,, esą “peržengi John JW. Hansell iš Memphis,
lavimą palikti jai Castelorizza mas Vokietijos garbės ir šalto
Tenn., ir jo pati, reikalaudami
salą, kurios sugrąžinimo turkai .proto.”

Dovydo Namuose

Panaikina nacionalistu
partija^'"

Kancleris Cuno smarkauja

Taika su Turkija artinasi

rei kalavo.

jos superior teismo teisėjas II.
J. Dewhirst.
Byla yra labai įdomi, Ji ne
tik iškėlė aikštėn daugelį dar
nežinotų tos kolonijos paslap
čių, bet galutinai numaskavo
patį “karalių” Purnell ir paro
dė, kad jis yra galutinas iš
tvirkėlis, jaunų mergaičių tvir
kintojas, girtuoklis ir svetimo
turto grobikas.
Pats Purnell teisme nedaly
vauja, mat jam “ dieviškumas”
draudžia su “pagoniškais” tei
gėjais turėti reikalo. Jį teisme
atstovauja jo pati, “karalienė”
Mary Purnell. Jo kolonijos na
riams, žinoma,
taipjau už•
••
drausta teisme rodytis, nes jie
tada sužinotų tikrą tiesą (Ko
lonijos nariams uždrausta yra
skaityti laikraščius ir laiškus,
kurie nėra perėję per Puriu
cenzūrą ir “apčystyti nuo grie-

nėjimų ir apie išvijimą pačios
kolonijos, o Purnell patraukimą
kriminalinin teisman.
Kad to galima
susilaukti,
Purnell jautė jau senai, todėl,
kaip sako liiųdytojaji, jis turi
išsikasęs urvą iš savo dvaro ir
visuomet laiko prirengęs auto
mobilių, kad galima butų kiek
vienoj minutėj pabėgti,
jei
“Žmogaus Simui” prisieitų bėg
ti nuo “pagonių.”

Kode! ikišiol apie tai nebu
vo žinoma ir tik dabar išėjo
aikštėn? Kolonijos nariams įsa
kyta užlaikyti paslaptis, o pa
skui t— grūmojimas mirtim.
Pasak liudytojų, keli žmonės,
kurie bandė Purnellui pasiprie
šinti, veikiai mirė. Net ir da
bar niekurie liudytojai atsisa
kė pasakyti
kur jie gyvena,
kad kolonistai jų neužmuštų.
Viena liudytoja jau gavo priNors Purnell ir jo advoka grumojimą, kad visi liudyto
tas visai nesitikėjo to, į bylą jai bus nunuodyti ar kaip ki
tapo įveltas asmeninis jo gy taip išžudyti.
venimas “šventuose Shiloh rū
Byla tęsis dar ilgą laiką, nes
muose,” kurių paprastas kolo abi pusės rengiasi
pastatyti
nijos narys negali lankyti ir daugybės liudytojų.
kurie aukštos murinės tvoros
(Ateinančiuose Naujienų nu
yra paslėpti nuo
jo sekėjų
akių. Liudyti pašaukta dange meriuose tilps platus aprašy
lis mdterų,
kurios yra pasi mas viso bylos bėgio ir ką liu
traukusios iš kolonijos, bet ku* dytojai liudijo ir liudija šio;
rios gyveno jo “hareme“ ir la įdundi j “dieviško” “izraelitų”
bai gerai pažįsta Purnell gyve “Dovydo namo” byloje)»
nimų. Mat “'karalius” Purnell,
kaip pridera biblijinio Dovydo
anūkui, l)e savo pačios turėjo
dar ir haremų iš 80 mergai
čių — nuo 12 iki 20 metų am 1,000 immigrantų kiekvieną die
ną įvažiuoja į Ameriką šmu
žiaus. Vyrų jo “dvaran” nebu
gelio keliu.
vo įleidžiama ir visų darbų ta
me “dvare” atlikdavo tos mer
WASHINGTON, kovo 23. —
gaitės, Pasišalinusios nares ir
iškėlė teisme visų baisiųjų pa Darbo sekretorius Davis paskel
dėtį likusių “haremo” mergai bė, kad vidutiniškai apie 1,000
čių, kad dabar kalbama
net immigrantų įvažiuoja kasdie į
apie padarymų kolonijoj pla Ameriką šmugelio keliu. Immičių valstijos legislaturos tyri gracijos valdininkams visuose
uostuose, ir palei Meksikos ir
ai
J
Kanados rubežius įsakyta griebPINIGŲ KURSAS
tis aštresnių priemonių, kad su
laikius tokį didelį nelegalį atei
Vakar kovo 23 dieną, užsienio ,pi-( vių įvažiavimą.
Pur oIrtj ne TxxAHa.uu kaip už 26.000 dolerių

Ls “karaliaus” Benjamin
nell sugrąžanti jiems turtą

ir

KONSTANTINOPOLIS, kovo užmokėti už darbą, viso sumo
Jie priklausė tai
22. — Amerikos
konsulatas je $80,000.
Smyrnoje sudegė. Bet doku kolonijai, sudėjo ten visą sav
mentai liko išgelbėti. Konsu turtą ir visą laiką dirbo už
latas buvo vienas iš didžiau dyką, bet kada jie pareiškė abe
šiandie
nepastovus ir šal sių ir gražiausių namų Sniyr- jojimą apie Purnell šventumą,
ndje. Jie priklausė vienam jie tapo pašalinti iš kolonijos
čiau.
Saulė teka 5:49
leidžiasi graikui, kuris juds paveda ktfn- be skatikai ir nej įžinant jų
6:05 v. Mėnuo leidžiasi 11:54 sirTaliii, kad tuo išvengus kon turto. Purnellį gin pačios koJonijos narys, buvęs Californifiskavimo.

Šnipai—dideli “revoliu
pionieriai“

Francuzai užgriebė
dirbtuvę

Prišeidavo mesti lauk iš socia
LONDONAS, kovo 23. — Iš
listų susirinkimų.
Dusseldoin pranešama, kad frau
cuzai konfiskavo visas Deutsche
ST. JOSEPH, Mich., kovo 23. dirbtuves Siegsburg. Tos dirb
— Svarbiausiu valdžios liudyto tuvės pirmiau buvo valdžios ar
ju prieš Fosterį ir kitus komuni senalas, bet dabar buvo operuo
stus yra valdžios šnipas K-97, F. jamos geležies kompanijos.
Morrow, kuris dalyvavo komuni
Telegraph diplomatinis kbresstų konvencijoje Michigano rais pondenas sako, kad Hodandija ir
tuose kaipo delegatas iš Phila- Šveicarija, dvi ncutralinės šalys
delphijos ir Camdeno. Pasirodo, labiausia užintcresuotos trukdy
kad ir jis, kaip ir visi veikiantys mu internacionalinės prekybos
tarp komunistų šnipai, buvo la Paeriny, nutarė dėti pastangų,
bai karštas “revoliucionierius”. kad išgavus nevaržomas teises
Jis netik laikydavo labai “revo vesti prekybą su Paeriniu.
liucingas” prakalbas, bet ir mėg
Siųs 20,000 kareivių.
davo, kaip ir visi komunistai, ar
PARYŽIUS, kovo 23. — Karo
dyt socialistų prakalbas.
Apie tai sužinota iš liudijimų ministeris Maginot paskelbė at
tų žmonių, kurie jį pažino Cam- stovų bute, kad už kelių dienų į
dene ir žino jo veikimą. Taip Ruhr distriktą bus pasiųsta dar
Philadelphijos Socialistų parti 20,000 Francijos kareivių.
jos sekretorius Leo M. Markins
affidavitu liudija, kad tas šnipas
Morrow tankiai laikydavo ant
gatvių kampų labai “revoliucin
gas”, kurstančias prieš valdžią,
prakalbas. Jis taipjau mėgdavo
BERLINAS, kovo 23. — 20
ardyti socialistų prakalbas, kelti
ten triukšmų ir skelbti ten savo narių Vokietijos nacionalistų
“revoliucines idėjas”.
Kartą partijos tapo areštuota ir trims
priėjo prie to, kad jį reikėjo pa reichstago nariams tapo prigrū
imti už sprando ir išmesti iš su mota areštu, padarius kratą tos
sirinkimo, “nes išrodė, kad kiek partijos raštinėj ir radu$ doku
vienas asmuo, kuris tyčiomis mentų, kurie rodo, kad naciona
bando sukurstyti riaušes ra listai rengiasi prie sukilimo.
Kratų ir areštų yrą padaryta
miame susirinkime, leistame
Camden miesto valdžios, yra pa ir kituose miestuose.
vojingas draugijai asmuo”.
LENINAS PASVEIKSIĄS.

Gaudo nacionalistus
Vokietijoje

rusi jos ministeris.

Baisus ištvirkimas “izrae
litų karaliaus”

No. 71
— ------------------------—...... ■

Šmugeliuoja ateiviais

bankų būro sJuiltomu Amerikos pini
iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingą ....... $4.70

Taipjau įsakyta daboti Kana-,

dos rubežių, kad negalėtų įva

Austrijos 100 kroną ....................

žiuoti į Jungt. Valstijas depor-

Belgijos 100 markią .......... $5.71
Danijos 100 markią.......... $10.33
Finų 100 markių
$2.75
Francijos 100 lirų .............. $6.50
Italijos 100 lirų .... .................. $4.Q2
Lietuvos 100 Litų..... ............... $10.0C
Trenku 100 markių .........
Uc
Norvegijos 100 kronų
$16.12
Olandų 100 guldėnų ..Z....... $89.4F
šveicarų 100 markių .... $18 52
Švedijos 100 kronų ............... $26.62
Vokietijos 1QQ markią
fre

tuotasai Gregory Weinstein, bu
vęs sekretorius Ludwig Mar
telį, deportuotojo Rusijos “amb^adoriaus”. Valstybės depar
tamentas turįs Žinių, kad Weinstein atvažiuojąs į Ameriką da
lyvauti komunistų konvencijoje
gegužes mėn.j New Yorke.

Vokietija skiria bilionus
priešinimuisi
ESSEN, kovo 23. — Francu
zai paskelbė, kad Vokietijas val
džia suteikė 400,000,000,000
markių kreditų vokiečių anglių
sindikatui, kad jis ir toliau galė
tų tęsti pasyvio priešinimos ko
vą Ruhr distrikte.
Tikrinama, kad ir daugiau
kreditų, siekiančių bilionus mar
kių, tapo suteikta Vokietijos val
džios kitiems fabrikantams ta
me distrikte.
Tuos kreditus Vokietijos val
džia duoda Ruhr kasvklų ir fa
brikų savininkams, ka& jje galė
tų samdytis darbininkus ir tuo
mažintų bedarbę ir neprileistų
prie nepasitenkinimo ir sumiši
mų.

MASKVA, kovo 23. — Vokie
tijos, Švedijos ir Rusijos medi
cinos profesoriai, kuriuos pa
šaukta pasitarimui apie Lenino
ligą, dabar išleido paskutinį biuleteną, po kuriuo jie visi pasi
rašė.
Jie sako, kad Lenino liga, ku
ri apsunkino jo kalbą ir dainai
suparaližavp dešinįjį šoną, paei
na nesveikų arterijų. Tą ligą
galima pagydyti ir jis buvo gy
domas gerai, tik pagydymui ima
labai daug laiko. Todėl ir biuletenai nuo dabar bus leidžiami
tik kada bus reikalas.

YOKOHAMA, kovo 23. —
Valdžia yra susidomėjusi nuola
tos vis didėjančiu džiovos besiplėtojimu Japonijoje.
Dabar
kasmet susergą džiova apie 120000 žmonių. Nuo tos ligos mirš
ta po vieną žmogų kas penkios
minutes.

Priminimas
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 siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.
Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi
pinigai, tai kiekvienas pasiustas iš Amerikos do
leris turės tokių 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, pinif?ai išmokami- yra tik litais.

' Siuskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To

prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos
bankai

1739 So. Halsted St,

IMPERFECT IN ORIGIN

Chicago, HL
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Vaikinas neišpildė žodį
bandė nusižudyti.

CHICAGOS
ŽINIOS

VELYKINIS
IŠPARDAVIMAS

UTOMOBILIAI UŽMUŠO
129 ŽMONES.

Gramafonai geriau
sių išdirbysčių,. Pijanai, lietuviški re
kordai ir rolės dėl
player Pijanų. -

* Jokie graudenimai negelb
sti. Cbklagoft automobilistai
laksto gatvėmis nepaisydami
nieko. Užvakar prie S. Ked
zie ir 28 gat. liko mirtinai su
žeista Ethel Raila, 7 metų am
žiaus. Automobilistas pabėgo
l*ric Michigan ii- Randolph
liko
suvažinėtas
Th-eodorc
VVielgvoreck, 12, 336 S. Ash
land Avė. Jį suvažinėjo Frank
Pomering, 1650 Pratt Blvd.
Pomcring bandė pasprukti, bet
policijai pasisekė jį suimti.
Viso po naujų metų Chica
gos gatvėse automobiliais liko
užmušta 129 žmones.

Didelis pasirinki
mas daimantų, auk
sinių
laikrodėlių

perlų, žiedų vėliau

sios mados.

Halsted St
3343
Chickgo, III

'Praeitą
pinnajdieiį p-le
Grace SchertTinlcs, }18 metų
amžiaus, 1561 Mobile Avė., tu
savo širduku
rėjo susitikti
Bet jos širdukas pasirodė esąs
neištikimas. Jis pranešęs jai,
kad tą vakarą eisiąs į teatrą
•su p-le Violet.
Į Grace tatai taip paveikė,
jog ji išgėrė nuodų. Nors ji
tuoj ir liko nugabenta į St.
Lūkės ligoninę, bet abejojama,
kąd jai pasisektų pasveikti.

Iš po griuvėsių į laisvę
’

-------

Lietuva atimta

Klaipėdos išsiliuosavimas

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

, Lietuviai painia Klaipėdą

Ženklai ant Gedemino kalno
Vytauto ženklas.

Gedemino dvasia'.

PADAROM PIRKIMO IR PAR) DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

Želigovskio višta

RODYS LIETUVIŲ TEATRO BENDROVĖ.
Nedalioj ir Panedely, Kovo 25 ir 26 d., parapijos svetainėj,
Kėnosha, Wis.

Utarninke, Kovo 27, parapijos svet., Racme, Wis.
srėdoj/Kovo 28, Meldažio svetainėj, West Side, Chicago, III
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Prapuolė tortingas verteiva

Nųd kovo 13 d. prapuolė
La\vrence A. Smith, turtingas
real estate biznierius. Prapuo
limo dienoje jis pašaukęs te
lefonu savo žmoną, pranešda
mas jai, jog turįs važiuoti
miestan bizhio reikalais, bet
gi pietums žadėjęs sugrįžti.
Nuo to laiko apie jį jokios
žinios negauta.

Užsidariusio banko prezidert
tas busiąs patrauktas
atsakomybėn.

da nors bučiau geresno. Atėjo “gyveninio permaina”
■pi
9| ir aš nebuvau pri’M sirengusi tiek ken:pl tėti, kiek aš ken|WAZ<. 11 tėjau. Aš turėdaJ I vau eiti labai ankszj
: I
gulti ir turėdaI vau žiūrėt, kad vis-'-į ■
kas butų labai ty<u, jęh kas nepuldavo ant žemes aš
negaltįdųvau/ pasilenkti ir paimti. Aš
neturėjau jokių didelių skaudėjimų,
bet «(š jaučiuosi begalo nervinga ir
negalėdavau miegoti. Beveik per du
nvetus aš buvau tokiame padėjime ir
daktaras atvirai pasakė man, kad
jis nieko mano sveikatai negali pa
gelbėti. Kiek laiko po to aš netikė
tai pamačiau laikraščiuose^ apgarsini
mą Lydia E. Pinkhams / Vegetable
Compound. Iporą <įienų gyduoles jau
buvo mano stuboje ir as pradėjau jas
vartoti ir vartojau tol, kol nesijau
čiau visai gerai. Aš rekomenduoju
Vegetable Compound kitiems kuomet
aš tik turiu progą ’’ — Mrs. May
Lindąuist, 2814 Ihdependenėe Avė.,
Kansas City, Mo.

rūpina visokius dokumentus.

PIRKITE TUSŲ PLUMINGO IR APSILDYM
{RENGIMUS IS ATSAKOMOS VIETOS
Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jū
sų pinigai visuomet [grąžinami jei-jųs nesate paten
kinti arba materijolas apmainomas. Mes skoliname
ir permaime įrankius.

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,
• ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus
kam ko reik.
K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar.- Visokia me
džio- medžiaga. I visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipialne
kuo didžiausios domės.

Pirkite anglis tiesiai H retai!
kiemą. Visu* pristatom.

/ šiandien 2 ival. po pietų
įvyks I>r. Lydstono, paskilbusio Chicagos chirurgo, -laido
tuvės. Prie kapų kalbės žino
mas advokatas i Clarence S.
Darrow ir Dr.'Lee A. Stone.
Lydston bus palaidotas Rosehill kapinėse.

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552
doj įr Pelnyčio j nuo 9 r. iki 6 vak.
Veda visokias bylas visuose teia,muose. Egzaminavoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus
perkant arba parduodant Lotus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

Jei vieną sykį pirksite
nuo musų tada visada
pirksite čia.

Duokite mums paban
dyti ir persitikrinkit pa

Morgan Park Lumber Co.,

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd,
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Namų TeL^Hyde Park 3395

Telefonai: Calumet

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

SALUTARO
RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
KODĖL?
1) — RYTAS
2) — PIETUS

Tel. Bhinąwick 3669

TRYS DIENOS LAIKAE

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būtį!
\ 1) — Salutaras priduoda apetitą;
Salutaras vidurius išvalo;

Rengia

LAISVOJ JAUNUOMENĖS VYRŲ CHORAS
Nedėlioj, Balandžio (Rpril) 1 dieną, 1923 m.
(Velykų vakare)

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

SVEIKATA

3) — Salutaras pataiso sveikatą.
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekoso arba prie

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.J 9 A. M. iki 5 P. M

1311 Recter Building\

127 N. Dearbom St..

79 West Monroe Street,

1707 S. Halsted St

Telephone Randolnh 5584

Vakarais: 10736 S. “ *
Tel.: Pulhnan 637'<

Cft cago.

Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted Si

Yards 1015.

Vai.: 6 iki >9 va)

Herman P. Haas©

ATRAS ir BALIUS

ADVOKATAS
609- 610 Chambor of Commerca
133 W. VVashington St.,
Phone Main 1308
Chicago, Dl.

Rengia

“TROKŠTU MIRTIES”

KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS

Pirmą kart statoma scenoje, 3-jų veiksmų dramą
Durys atsidarys 6 vai., Programas prasidės 7 vai.
Įžanga 55c.
GERBIAMA VISUOMENĖ: — Musų kliubas dar niekuomet nėra
sųvylęs atsilankiusią publiką. Šis ypatingai parengimas patenkins kiek
vieną. Nes veikalas atvaizdina tikrąjį Lietuvos žmonių gyvenimą. At
silankiusieji į vakarą jausis, kaip Lietuvoje. Dramos skyrius deda pas
tangas, kad veikalą perstatyti kuogeriausiai. Po programo šokiai.
Kviečia, KOMITETAS.

BMB

DIDEL

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

Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

Dienomis Room.' 514-516

M. MELDAŽIO SALĖJE, 2242 W. 23r<l I’L

ADVOKATAS

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Kampas 22 ir State Sts

2)

Nedėlioję, Kovo-March 25 dieną, 1923

A. A. SLAKIS

19 So. La Šalie St.

Kokybės ir Patarnavimo Kiemas
Tel. Beverly 0397 ir 1279,
19,55 West 111 St.

Rusiškos Ir Turkiškos Vanos

Tel. Randolph 4758

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

Tel. Yards 2296.

LAWYER Lietuvy* Advokatas

K. GUGIS

LIETUVIS ADVOKATAS

South Side ofisas 3801 Normai Av.

J. P. WAITCHES

Telef. Roosevelt 8500

JOHN KUCHINSKAS

DAVID Rl'TTER & CO,
Anglis ir Koksai

Lydstono laidotuves

1739 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
Z 3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9
iki 12 ryto.

ĮTAISYMAI

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

Vakarais iki 8 vai.

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

J.L Grušo Orkestrą

Šviežą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, farmų ir biznių, ar užtraukiant morgičius.

ADVOKATAS

Sjxtecn1h Street State ban
ko buvasis prezidentas, Šuni
nei \W. Maltz, greitu laiku bu
3147 S. HalstecL^t.
siąs patrauktas atsakdmybėn
Chicago. III.
už suktybes. Tokį pareiškimą
padarė prokuroro padėjėjas W.
PLUMBERIO IR AgšILDYMO
F. MdLaughlin.
olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Depozitoriai daro pastangų
Užganedinimas garantuojamas.
perorganizuoti banką. Spėja PEOPLES PLUMBING & R E ATI NG
SUPPLY COMPANY
ma, kad jiems tatai pasiseks
190 Mihvaukee A v., 461 N. Halsted St.
padaryti ir netolimoje ateity
Telephone Haym-aiket 1018
je bankas vėl atsidarys.

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS *
309 So. La Šalie St. Room 706
Telephone Harrison 0421
utarninkais ketvergais ir subatonrf
1612 West 46th Street
Telephone Boulevard 8172

YKU KONCERTAS
MELDAŽIO SVET., 2242-44 W. 23rd PL.
'■

Eg

u

8674

U^ĮMiyPISIRINKIMAS W

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose. Pa

Monroe gat. arti State bepersto-

ginis Vodevilius šeštad., Sekm.,
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštadZsekmad. ir šventes.
Dideli komediniai aktai ir
krut. paveikslai.

K. S. JURGELIONIS

x

vusiu p-iai Catberine Thom
Ką Lydia E. Pinkham’s Ve
son, 60 metų amžiaus, 544 N
getable Compound
Clark St., munšaino, nuo ku
padare jai.
rio pastaroji ir, mirusi.
Del to atsitikimo- Cutaia ir
Kancas City, Mo. — “Aš buvau
Romano yra kaltinamu žmog labai kritiniame padėjime po gimniii I Rliilll 11 ii i iii dym-ui ir nei vienas
žudyste.
nemano, kad aš ka-

4644 S. Paikina St

numažintos kainos. Šimtai

S. L FABIONAS CO.

Slaptų diplomatų voratinklis

MA*TCSTI£
irn-THF.ATRE-W

MR. LINDOUIST PASAKO
VIDUTINIO AMŽIAUS
Teisėjas H. M, Walker įsa
k ė sulaikyti Vincerit Cutaia ii
MOTERIMS
George Romano. Juodu parda

pąrdavimas

j PIRKTI, PARDUOTI AR MAI| NYTI VISADOS KREIPKITfiS 1
I PAS MUS. TAS JUMS BUS M
|
ANT NAUDOS.

EUROPOS KARIŲ ARENA

Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

1UNŠAINO PARDAVINĖTO
JAI APKALTINTI ŽMOG
ŽUDYSTE.

Didėlis Rakandų
IŠPARDAVIMAS

NORĖDAMI

Labai įdomus '
KRUTAMI PAVEIKSLAI

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti j šf Koncertą, nes šiame Koncerte bus
dainuojama naujausios dainos. Dalyvaus geriausi sulįstai. A. P. Kvedaras, P.

Stogis p-ia Nora Gugicne./Julia širvaitč, Sopina Juškaite, Pirmyn Mišrus Choras;
taipgi Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choras, vedamas gabiausio mokytojo A. R.
Kvedaro. Po programo bus šokiai. Prie puikįps muzikos. Kviečia visus Laisvos
Jaunuomenės Vyrų Choras.
Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

NAUJIENOS, Chicago, IH.

, Kovas 24, 1923
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Racine, Wis.

Padare ši banką didžiausiu ir vienu geriau
siai žinomu banku pietinėj daly miesto. Yra
šimtai skirtingų dalyku kuriuos mes padaro
me savo kostuineriams be jokio užmokesnio
už patarnavimą. Yra perskaitomi laiškai
tiems kurie nemoka nei skaityti ir parašo
mi tiems kurie nemoka rašyti. Pinigai yra
iškolektuojami per mus iš kitų bankų. Al
gos yra iškolektuojamos nuo firmų iš kitų£
miestų. Musų bankoje yra priimami taksai,
tas sutaupo jums laiko ir pinigų. Kad bū
ti musų kostumeriu, atidaryk savo taupymo
accauntą. Vieno dolerio užtenka, kad ga
vus taupymo knygutę. Ponai Grisius, Macikas ir Sedemka yra visuomet pasirengę
* o
patarnauti jums. Klauskite jų.

Bank
DIDELIS BANKAS
ant kampo

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

Pranešimas

tik bus galima gauti lai die
nai svetainę).
4. Nutarta atsikreipti į Cent
Plačiai pagarsė
ro sekretorę, kad suteiktų de
jęs 20 metų pra
šimtam apskričiui adresus vi
ktikos fotografistas A. Voitkevisų esančių Wis. valstijoj kuo
čius pagrįžo iš
pų
‘
valdybų,
taip
ir
pavienių
Lietuvos ir savo
SLA. Dešimto Apskričio
name 636 W. 18
narių tų kolonijų, kuriose dar
suvažiavimas.
St., Chicago, III.
nėra SLA. kuopų. Turint kuo
atidarė
Photo
Studio
pagal
nau
bus
K,ovo 18 d. Sandaros Klitibe pų ir pavienių adresus
jausios mados.
Racine, Wis, Įvyko SLA. 10-to kviečiamos esančios kuopos priApskričio kuopų suvažiavimas.
Apskričio pirm. p. Marcinke
vičius 3 v. po pietų atidarė ant
rą iš eiles suvažiavimo posėdį.
komisija patikrinti
Paskirta
mandatus Kasparaitis ir
'HH
kas. Atstovų1 'prisiuntė
Kėlio
sios 212 k p. 5, Racine 100 kp,
.'f,>ir Mihvaukes 177 kp.l. So.
stovi užpakaly šios tvirtos bankos. Didžiausios ir
Mihvaukčs dėl nežinomų prie
geriausios bankos Chicagoje susitarė ir susiorganižasčių 133 kuopos atstovų ne
zavo j organizaciją kuri yra žinoma kaipo Clearing
buvo. Viso atstovų su manda
House, kad užtikrinus pilniausį apsaugojimų savo
tais radosi devyni;
suteikus
depozitoriams. Clearing House peržiūrėtojai yra
organizatoriui balsavimo tei
akyviausi šalyje — jie daboja savo bankas be perses susidarė viso dešimt. Kai
stojimo. Nei vienas depazitorius dar nėra pametęs
balsu
po svečiai su patariamu
nei vieno dolerio Clearing House bankoje
nuo 100 kp. dalyvavo St MocPadėkite jūsų pinigus j šį bankų, kuri remiasi si stipria orga
kus ir M. Kasparaitis.
nizacija — Clearing House. Jūsų taupymai bus apsaugoti — da
auga,
Dešimtas
apskriti
bar ir visuomet.
Pirmame suvažiavime buvo
TAUPYKIT ŠIOJE CLEARING HOUSE BANKOJE
trys SLA. kuopos; į šį antra
suvažiavimą prisidėjo Mihvau-

I KORESPONDENCIJOS i

Draugiškas
Patarnavimas
Kiekvienam

Peoples

aidėti prie 10-tojo apskričio, o
kur dar nėra kuopų, su pagal
ba pavienių narių agitacijos ko
misija dės pastangų sudaryti
kuopas.
< Visa konferencija nuo atida
rymo ir iki pabaigai buvo rim
ta. Iki šiolei mus Wisconsino
apielinkė buvo apleista. SLA.
1 O-tas Apskritis rimtai veik
damas galės nemaža naudingo
darbo nuveikti. —Meltiinietis.

MBS. A. MICHNIEV1CZ
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 01 <at.

Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri
jos kolegi
ją; ilga*
praktika
vusi Pennsilvanijos
hospitalėse. Pasek
mingai pa
tarnauja
orie gim
iymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki
tokiuose
reikaluose
moterims ir
merginoms.

*

Chicago Clearing House

Central Manufacturing
District Bank

Neminėsiu valdybos raportų
ir kitų menkesnes svarbos da
lykėlių. Vien tik pažymėsiu
padarytus tarimus,
1. Nutarta ruošti prakalbų
maršrutą. Tam reikalui išrink
ta komisija iš Gibarto Gečiaus
ir A. Pakšio. Visas darbas bus
irižiurimas pirmininko ir ve
damas A. Pakšio. Duotas pa

1112 West 35th Street
CHICAGO, ILI
r
Bankas kuris pagelbsti jums žengti pirmyn
Kapitalas ir pervirši^
Turtas daugiau kaip
$900.000.00. v
$7.000.000.00

—Iš

herzman^

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.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
I8th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 0375
Telefonai:
Maktj Drexel 950
Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai
. Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Ar žinai ką šis ženklas reiškia?

tusi į Liet. Daktarų Draugiją
dėl lektorių,
kurie aiškintų
vien tik sveikatos'dalykus,
2. Nutarta sulaukus vasaros
ruošti bendromis visų kuopų
spėkomis Racine, Wis. pikniką
Michvay Parke.
3. Nutarta trečią suvažiavi
mą laikyti So. Mihvaukee, Wis.

aidžiausia LletuViška Krautuv
Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų 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 i
Lietuvą arba ant ūkės.
i. Užkviečiarne atsilankyti, o busit užganėdinti.

Tel. Pullnvan 5432

A. SilUSHO
\KUSERKA

STEPONAS P. KAZLAWSK1‘
4632 So. Ahland Avė.,
Chicago, III
Tel.: Boulevard 7309.

k

Jis ženklina bankus kūne priklauso prie “The Chicago
Clearing House Association” ir stovi už didžiausį stiprumų
bei saugumą dėl žmonių kurie laiko savo pinigus ‘Clearing
House’ Banke.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURCAMERICAN LINE

Metropolitan State Bank

Lietuvos

Trumpiausias kelias
visas dalis

vaite nuo prieplaukos Bė,
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos promenadinės/lubos tik 3 klesos pasazieriams naudotis.
Mount Clay”,
Laivai:
“Hansa”, “Bayern”, Mount
Carroll
ir Thuryngya
taipgi specialės kajutos
Nauji laivai trimi šriubais “Resolute”, “Relian-

2201 W. 22nd®ST
CHICAGO

ce” ir “Albert Ballin” veža

1. 2 ir 3 klesos pasažienus

Greitumas!

United American
Lines
154 W. Randolph St
Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Ant Amerikoniškų Laivų
Priaiųak žemiau padėtą kuponą dabar, jeiicu ketini
važiuoti i seną kraštą, arba jei«u nori parsitraukti Ki
ni i nes čion. Prisiusime knygutę, atspausdintą jūsų kal
boje dykai!
Sužinosi apie greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa”5»iųlo geriausią vertę tavo doleriams. Parašyk dabar!

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

...

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

.

.............I , ■*.

ir

per kalbėtoja*.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos
French .Line agentę, arba i kompanijos
ofisą, 19 State Str., New York,' City
Chicagos ofisas 188 N. Dearborn St.

U.S. SHIPPING BOARD
■

DR. M. T. STRIKOL’IS

«...

Lietuvis
\
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So, Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory,9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

.

ROCUAMBEAU
Koto V
PARIS ......................................... Kovo 28
LA 8AVOIE
........ Balandžio 7
FRANCE ......................
Balandžio 18
Puikiausia sutvarkymas — kambariai
dviems, keturiem* ir šešiems žmonėms,
Valgomaeai kambario, rūkymui,
baras,
barbernš, puikiausia prancutlškas valgis,
vynas ir alus muaika, šokiai. Kartu yra

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzje 7715

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

Telephone Boulevard 5052

> A. JUOZAITIS

Valdo veikimus

DU. A. MONTVIO

DR. S. BIEŽIS

Compaftn*

Prisiųsk šitą Blanką

71 Stata St, Besta n, Maaa.
We3t, Detroit, Mich.

WAITliIILWICZ
(Banienė)
AkuSerka

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

I

I

I

I"

I—"

4601 So. Ashland Avė.
Vai. 6 iki 8 vak.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St„
CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki II ryto ir
nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yrą
uždarytas

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted StM Chicago, Hl.
*
kampas 18-th Street
*Phone Canal 0257

ti 13 S'. Halsted st
Tel. Blvd. 3138
Per 15 m«tų pa
sekmingo prak
tikavimo
turiu
aatyrimG. Pasektingąr patamau*iu pilė gimdymo
* Kiekviename at
teikiu
itikime
prižiuDuodu
-ėjimą,
mopatarimus
lerims ir merginoms veltui.

Telephone Yards 5834

, DR, P. G, WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ji

Jeigu' mylimieji atvažiuoja į šitą šalj parašyk dėl iš’ kalno užmokėjimo žinių.

114 8. Dearborn St., Chicago, III.
155 Congress St.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 Su. Halsted StM Chicago, III.

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

Iš KALNO UŽMOKĖK

New York City

DR. J. KULIS

PHYSICLAN 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

lPilvai išplaukia kas sa-

Turtas Virš $2,500,000.00

45 Broadway

Telephone Yards 1532

DR. A. J. BERTAŠMS

Bankas atdaras kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak.
l’tarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vakl

United States Lines

Turiu patyrimą
moterų ligose; ru
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
• 0929 S. State St.
Chicago?; III.

Lietuviu Daktarių Draugijos Nariai

reitus 18 metų — nuo ‘Chicago Clearing House’ įsikūrimo
nepražuvo nei vienas centas žmonių, kurie laikė savo pini
gus Clearing House Banke, kuris yra tvirtas kaip uola.
METROPOLITAN STATE BANKAS ne vien kad yra
Valstijinis Bankas po. Valdžios priežiūra, bet taip-gi pri
guli ir prie “Clearing House”.
Pinigai ęia padėti yra kuogeriausiai apsaugoti. Jei dar
neturi musų bankinės knygutės tai gauk ją tuojaus.

INFORMACIJOS BLANKA
V. S. Shippfng Board, Passensrer Dept. 683 C I
45 Broadway, New York City
Malonėkite man prisiųsti, be privalumų, S.^V. Vaidilos
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S.
V. Valdžios laivus į Europą.
Mano vardas ..............................
Gatvės numeris ........................
>1 lentas
Valst

p

Lietuviai Daktarai

Bankas prigulintis prie ‘Clearing’ House’ Sąjungos apr
turi visų kitų bankų paramą ir pasitikėjimą ir dėlto per pe

.

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 nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

3261 South Halsted SL
Tel. Boulevard 5052

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
Lietuvis Dentistas

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves
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 iki 9 V., nedėldieniais nuo 12
Iki 1 vai. po pietų.

DR. A. L. YUSK A

Tel. Austin 0737

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
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. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 South Halsted St-/
Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

DR. MARY A
D0WIAT—SASS
5208 W. Harrison Si.

Valandos 8t—12 kasdieną ir 6—8
vakare išskiriant nedėldienius.
C

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis lt—12 dieną
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
Jei Sbejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
.
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tautos į)rivalo susijungti ir
NAUJIENOS
sudaryt pastovų sąryšį, ku
The Lithnanian Daily News
Cubiishsd Daily sxcspt Sunday by ris reguliuotų santykius tar
The Lithuanian Naws Pub. Cq., Ine.
pe JUAnt kiek dabartinė tautų
Edftor P. Grigaiti*
PRISIPAŽINO.
sąjunga atitinka šitai idėjai,
1739 South Halsted Street
Chicago, 111.
ant tiek ji yra gera; o ant
Telephone Roosevelt 8501
kiek ji nukrypsta nuo jos, So. Bostono “Darbininkas”,
rašydamas apfe naujus rinkimus
Subscription Ra tesi
ant tiek ji yra bloga.
$8.00 per year in Canada.
į Lietuvos Seimą, sako:
$7.00 per year outside of Chicago.
Taigi
visų-pirmagalima
$8.00 per year iu Chicago
“Reikia turėti viltį, kad da
konstatuot, jogei socialistai
8c per copy.
bar Lietuvos krikščioniškosios
Entered as Second Class Matter nė absoliučiai (ne visiškai)
partijos įstengs susiblokuoti
March 17th, 1914, at the Post Office atmeta tautų sąjungą.
Jie
ir nebus tarp . krikščioninių
of Chicago, III., undar the act of
March 2nd, 1879.
pripažįsta, kad tam tikruo demokratų ir pažangiečių tų
rietenų, dėl kurių abeji pra
"Naujienos eina kasdien, išskiriant se atsitikimuose ji gali būt
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
laimėjo pereitus rinkimus,”....
drovi, 1789 So. Halsted S t., Chicago, panaudota.
11L — Telefoną*: Rooeeveit 8500.
Padėtis, susidariusi Euro “Darbininkas” tuo budu pri
poje delei konflikto tarpe sipažino, kad pereitu^ rinkimus
Užsimokfijimo kainai
Chicagoje — paltą:
krikščionys demokratai pralai
$8.00 Francijos ii’ Vokietijos, kaip
Metams —....................... .........
4.00 tik ir yra vienas tokių atsi mėjo. O prieš tai kiek kartų kle
Pusei metų --------------------2.00
Trims mėnesiams —
rikalai skelbė, kad jie “laimė
.
1.50 tikimų, kur tautų sąjunga
Dviem mėnesiam —
ję” rinkimus!
.75
Vienm mėnesiui _______ —
galėtų
atlikti
naudingą
pa

Įdomu tuose “Darb.” žodžiuo
Chicagoje per nešiotojus:
8c
tarnavimą
žmonijai.
Jeigu
Viena kopija------------------se ir tai, kad jisai sako, jogei
18c
Savaitei —..... —— ■ ....... —
ji
surastų
tokį
Vokietijos
krikščionys demokratai turį blo
75c
Mėnesiui ------------------------—...
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje reparacijų
klausimo iš kuotis su pažangiečiais (Smeto
paltu:
Metams.................................
$7.00 sprendimą, kuris daugiau ar nos, Voldemaro ir Yčo partija),
Pusei metų
3.50
nors visi gerai žino, kad šita
Trims mėnesiams
1-75 mažiaus patenkintų suinte
Dviem mėnesiam
1-25 resuotąsias puses, tai ta pa partija gina stambiųjų biznierių
Vienam mėnesiui__________ ... .?5
ir dvarininkų reikalus. Vadina
sibaisėtina
kova,
kuri
šian

si, krikščionys demokratai yra,
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
die eina tarp Frančijos ir pasak “Darbininko”, artimi biMetams ...........
—------- $3.00
Pusei metų ............
4.00 Vokietijos, butų sustabdyta čiuoliai Lietuvos lobiniijkų už
Trims mėnesiams.........—............. 2.00
tarėjams. Tą mes visuomet saPinigus reikia siųsti pašto Money ir Europon, pagalios, pradė
kydavome.
Orderiu, kartu su užsakymu.
tų grįžti tikroji taika.
Ir So. Bostono laikraštis sim
Ir kodėl tautų sąjunga ne patizuoja
krikščionių demokratų
galėtų
šitokiam
tikslui
pasi

Socialistai ir
| susiblokavimui su buržujų bei
darbuoti? Juk dauguma dvarininkų atstovais. Koks gi
Tautų Sąjunga
valstybių, iš kurių ji suside tuomet jisai yra darbininkų
Anglijos, Francijos, Belgi da, be jokios abejonės gei draugas? Ar ne i^šku, kad tas
“darbininkų orga
jos ir Italijos socialistų par džia taikos, o ne naujo karo. klerikališkas
nas” tik dėl svieto akių apsime
lamentinių frakcijų suvažia Beveik visas keblumas tai ta darbininkų draugu, o tikreny
vime tapojcaip vienu balsu kos atsteigime, šiandie yra bėje tarnauja išnaudotojų kla
i •
1kadvi I tiktai Francijoje ir tai —ne
nutarta reikalauti,
sei?
’
•
Ruhro padėties ir Vokietijds visuose Francijos žmonėse,

Apžvalga

j

reparacijų klausimas . butų a tiktai Francijos valdžioje.

pavesta išspręsti tautų są Todėl reikia daryti spau
jungai. • Tatai vėl iškelia dimų į tų Valdžių, kad ji su

NAIVUMAS AR PIKTA VALIA? .

j ; .
“Vienybė1

-

—bet ne “Naujienos”.
Jeigu
“Naujienos” parodo tą, kas yDa
musų kultūroje, tai jos negali
būt kaltos, nes, kaip rusų pa
tarlė sakoį “nėra ko veidrodį
smerkti, jeigu snukis yra krei
vas”.
Vadinasi, Brooklyno laikraš
čio kritika yra visai be logikos.
Bet jisai nušneka visai nei šį,
nei tą, .kada jisai tvirtina, kad
kieno nors paveikslo į laikraštį
dėjimas reiškiąs garbinimą. Pa
veikslai žmonių arba daiktų,
apie kuriuos yra kalbama laik
raštinėse žinioseš yra niekas ki
ta, kaip tų žinių iliustracija? ir
joks žmogus, turintis bent kiek
senso galvoje, nepasakys, kad
parodyt kokį nors dalykų paveiksle, tai reiškia padaryt ji
garbingu.
Besikabinėdama prie socialistų, kuriems ji, nežiurint vinepajiegia
sų savo pastangų,
padaryt jokio rimto užmetimo,
“Vienybė” dažnai nušneka kvai
linus, negu mūsiškiai bolševikai.
Išrodo, kad ji nori įkąst, bet
neturi dantų.
BOLŠEVIKIŠKA KLASTA.

Iš Maskvos hesenai tapo pakelbta pasauliui, kad Rusijos
socialistų revoliucionierių parti
ja padariusi konvenciją ir toje
konvencijoje nutarusi daugiaus
nebekovoti prieš bolševikų val
džią, likviduoti savo partiją iri
prisidėti prie komunistų. Kiek
vieną žmogų, kuris yra arčiaus
susipažinęs su santykiais Rusi
joje, šitas pranešimas turėjo
nustebinti, kadangi paskutiniu
laiku nebuvo matyt jokių žings
nių dėl bolševikų pusėje, nei so
cialistų revoliucionierių pusėje,
iš kurių butų galima spręsti, kad
tos dvi partijos eina prie tai’kos.

Priešingai,’ social-revoliu-

cionierių partijos vąflai dar ir
šiandie tębėęra pūdomi bolševi

raso.
klausimą apie socialistų nu- stabdytų sąVo militarinius kad “Naujienos” jneturinčios pa- kiškuose kalėjimuose ir vis nau
ji ir nauji tos partijos veikėjai
sistatymą sulig tautų. są- žygius. Pasiekus gi to, kad mato visuomenėsi opinijoje ir yra areštuojami ir baudžiami.
Francijos valdžia sutiktų stojančios greta
bizniškų Be to, niekuomet nebuvo girdėt,
jun^s.
'.
pavesti’kam nors savo gin Ilearst’o laikraščių, Kodėl? O kad bolševikų valdžia butų le
Nėjąpgi socialistai nėra čus su Vokietija išspręsįį gi todėl, kad—
. i
galizavusi social-revoliucienierių
priesiilgi tai kapitalistinių
diskusijų keliu, net ir dabar “nesename (?) numery jos partiją ir leidusi jai laikyt savo
valjžįų 'sutvertai organiza tinėje t’autų sąjungoje Vo patalpino ant pirmo puslapio konvenciją.
cijai; kų^ptiek kartų yra pakietija rastų daugiaus tei didžiulį paveiksią tūlo italo Na, ir pasirodo, kad; praneši
• rodžiusi ę^ivo negabumą beapie “socia'l-revoliucionierių
singumo, negu pas p. Poin- barberio, kuris apsimetęs mas
c šaliŠkM' spręsti tarptauti
‘Antruoju Kristų’ išgėdino kapituliaciją” yra melagingas.
carė arba generolą Foch.
Rusijos social-revoliucionieriai,
jauną mergaitę.”
nius konfliktus?
Dėlto tai socialistai ir siū
gyvenantys Berline, patyrė, kad
J^igu jie yra priešinai,,
Nustebęs
skaitytojas,
išgir

lo pakviesti tautų sąjungą
menamoji jų partijos konvenci
taiicąip jie galėjo reikalaut,
dęs šitokį “Nauji
” blogumo
ja, įvykusi Maskvoje ir nutarusi
įaugi to
kad*feutų sąjunga spręstų išrišti tą konfliktą. Kaip “įrodymą”, pak us
nebūtų bloga tautų sąjun paveikslo įdėjimas 'liudiju, kad remti bolševikų tvaldži, buvo vi
ginčus tarp Francgjos ir Vo
ga, vis dėlto . dar blogesnis “Naujienos” neturi pamato vi sai ne social-revoliucionierių par
kietijos?
t
tijos konvencija, o tūlų renega
dalykas yra Francijos įsi suomenės opinijoje ir kad jos tų konvencija, sušaukta pačios
Į šituos klausimus tenka
stengiasi susilyginti su beprinatsakyti pirmiausia^, štai veržimas Vokietijon ir ky cipiais Hearst’o laikraščiais? bolševikų voldžios tuo liksiu,
kas: socialistai yra priešin lanti iš to suirutė visoje Eu “Vienybė” tečiaus nori būt rim kad apgavus užsienio žmones.
Bolševikų valdžia sukvietė į
ta ir sako:
gi ne pačiai tautų sąjungos ropoje.
“konvenciją” tuos elementus,
“Jei jau tok$hs reikia gar
idėjai, o tiktai tai konkre Antradienio vakare, apie 10
kurie kitąsyk buvo social-revo
čiai formai, kurią turi da vai., apsiginklavęs plėšikas pri binti paveikslais ir statyti ‘ži liucionierių partijoje, bet jau se
nių’ vietoje, tai ištiesų musų
vertė Illington teatro kasierę
na i yra išstoję jš jos ir .parsidavę
bartinė tautų sąjunga, ir atiduoti
pinigus — visos die kultūra serga nepagydoma valdžiai; tie parsidavėliai, susi
toms tendencijoms, kurios nos teatro įplaukas — išviso liga.”
rinkę Maskvoje, vėl pasivadino
joje reiškiasi. Socialistai, apie $775.
Iš šito “V.” argumento išeina, “social-revoliucionieriais” ir perpirmiaus negu kas kitas, ėmė
kad bloga yra “musų kultūra” balsavo tokias rezoliucijas, koskelbti, kad visos pasauli^tLcavitt ir Hoyne gatvių.

Brooklyno

-

kias jiems padiktavo valdžios
agentai. Tuo budu “social-revoliucipnierių partija pasidavė ko
munistams” !
Pasakykite, ar šita Rusijos
valdžios taktika linkui socialrevoliucionierių nėra provokato
riška?
Ar Rusijos bolševikai,
darydami kenksmingus socialrevoliucioniėriams pareiškimus
per savo agentus, persirengti-.
Sius “social-revoliucionieriais”,
nesielgia lygiai taip, kaip Ame
rikos detektyvų agentūros, ve
dančios provokatorišką kampa
niją radikalinėse organizacijo
se ? /
Ta biauri bolševikų^ valdžios
klasta liudija, kaip žemai yra nu
puolę tie gaivalai, kurie šiandie
valdo Rusiją. Iš kovotojųbuž
darbininkų klases pasiliuosavimą jie pavirto šlykšč;nu|ių re
akcijos tarnų pamėgdžiotojais

Atostogoms ir atgalą

riom pasitaikė geresni, tai tos
dar tebeturi, o musų buvo men
kesni, tai sunešiojom. Ale mes
pripratę, mums nešalta.”
Ir nežiūrint jos tikrinimo, kad
“nešalta”, mergytės mėlynose
akutėse blizgėjo ašaros.

Matant šitokį tų nekaltų ma
žulėlių vargą ir kentėjimą žmo
gus ir akmens širdį turėdamas
turi susigraudinti. O tokių
varguolių yra tūkstančiai, nuo
trijiį iki penkiolikos metų am
žiaus. Su taip
pastaraisiais,
vyresniaisiais, ga'l nebūtų tiek
vargo esant kitokiom aplinky
bėm — jie galėtų gal kokią tarnystą gauti, bet dabar gauti ko
kią tarnystė labai sunku. Tat
turi jais kokios nors labdarybės
draugijos ar įstaigos rūpintis,
kiek galėdamos. Bet, kaip mi*irejau, tos labdarybės įstaigos,
tos našlaičių prieglaudos negali
tinkamai tų visų vaikučių aprū
pinti, kadangi materialiai jos
labai blogai stovi.
Lietuvos
liaudis, pati Ubai suvargus, ne
daug ką gali padėti. Daugiausia
čia galėtų padaryti broliai ame
[Laiškas iš Lietuvos]
rikiečiai, ištiesdami savo dosnią
Man tarnaujant Lietuvos ka- labdarybės ranką tiems Lietuvos
riuomenėj ir einant
sanitaro našlaičiams. Amerikiečiai gau
pareigus kareivių ligoninėse te siai rėmė ir remia įvairius Lie
ko daug kartų aplankyti ir Lie tuvos reikalus/padeda jai savo
tuvos našlaičių prieglaudas. Tos gyvenimą atkurti ir nuo priešų
prieglaudos labai skursta, nes atsiginti, taigi jie ir Lietuvos
visur nedateklius, visur stoka našlaičių kentėjimo neatsisaky
finansų. Jos daro labai liūdną tų palengvinti, jeigu jie tikrai
įspūdį, ir pasižiurėj us į laikomus žinotų, kaip tie mažulėliai vargs
jose vaikučius-našlaičius širdį ta ir pašalpos reikalingi.
suspaudžia — taip jie atrodo su Girdėjau, kad Lietuvos Mote:
vargę.'
rų Globos Komitetas, kurs rū
Vieną kartą nuvykau Kaunan pinas našlaičių likimu, yra pa
kariniais reikalais. Grįžtant at siuntęs į Ameriką dvi savo dar
gal ir belaukiant Kauno stotyj buotoji, gg. Šleževičienę ir Ventraukinio pamačiau ateina dide cienę, įgaliojęs jas rinkti aukų
lis didelis burys vaikų, berniu savo globojamiems našlaičiams
kų ir mergaičių, su dviem paly šelpti, auklėti. Reikėtų, kad
dovėm, kurių vieną man pirmiau amerikiečiai tą ją darbą įmano
buvo tekę matyti Kaune karo mai paremtų, nes ištikrųjų rei
ligoninėj. Vaikučių galėjo būt kalas 'labai didelis.

Lietuvos našlaičių pade
tis ir jy šelpimas

apie šimtas;

vieni jų grįžo iš’

Broliai ii' seserys

amerikie

JUOKAI
Jaunas tėvas (susilaukęs pir
- Žiūrėk, nurmo sunaus):
se, ar gi nepanašus į mane tas
mano sūnūs
Nurse: — Tai]), truputį, Ale
dėl to tamsta nesirūpink: visi
ką-tik gimę, vaikai vis toki
kvailučiai atrodo.
Advokatas (kvosdamas
tinamąjį)
- Na, leiskime sau,
mudu susitinkame gatvėj; aš
puolu tamstą ir noriu sumušti,
Kaip tamsta pavadintum tokį
mano
Kaltinamasai: — Kai]) pavadinčiau? Aš pasakyčiau, kad
tamsta esi girtas beprotis.
Pati (uždusus atbėgus pas
vyrą): — Ak, Petreli mielas,
žiedą — deimantinį žiedą pa
mečiau !
e*
—-Pametei ?
—Taigi. Gatvėj nukrito nuo
piršto pirštinaitę maunant ir
nusirito į srutyno skylę.
—Na, nesirūpink širdele. Aš
jau jį radau.
—Radai? kur?
—Iš ryto — mano kelnių ki-

—Agotuk, ar nunešei į paš
tą piano laiškus?
- -^-Nunešiau, tetuk, ir išsiun
čiau. Ale aš pastebėjau, kad
ant laiško į Lietuvą tu užlipi
nai pašto ženklelį už du cen
tu, o ant laiško čia pat mieste
— ženklelį už penkis centus.
—Ak, šimts vanagų! Kaip gi
aš taip vėplai galėjau padaryt!
—Tai. nieko, tėte, aš klaidą
pataisiau, Aš tik permainiau
adresus ant konvertų.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

ligoninės, kiti buvo taip suran\ čiai — ačiū jiems — daug sušel
kioti, nes nebuvo jų kam prhų pė įvairiais budais ir mus, ka
glausti.’ Kai kurie jų buvo labai riuomenėj tarnaujančius; gau
apiplyšę, basi, o luo tarpu oras siai rėmė įvairius Lietuvos kul
buvo labai šaltas, nes tai buvo tūros reikalus, nes be aukų pi
vėlu rudeniu praeitų metų. > Iš nigais siuntė mums dar brangin
blyškę, sušalę, — taip kad žiū tinų mokslinių knygų ir laikraš
rint į juos nenoroms veržiasi iš čių, taipgi reikia tikėtis, kad §
krutinės klausimo šauksmas: jie neužmirš nei tų Lietuvos i
Kare, kare! kiek ašarų, vargo mažulėlių, ypatingai nuvykus
ir kentėjimų tu atneši žmonijai! dabar pa^ jups tų našlaičių glo 2
Viena mergaitė,
gal kokių bėjoms gg. Šleževičienei ir Ven 3
vienuolikos metų, žiurėjo į ma cio nei.
ne savo liūdnom mėlynom aku
—Kaz. J. Latvėnas.
tėm, lyg norėdama ko klaust,
Didž. Panemunė,
ar pasiskųsti. Ji buvo apiplyVas. 16, 1923.
šus ir basa. Pašnekinau
ją,
klausdamas, kur juos gabena ir
kas globojas. Mergaitė nedrąsiu
balsu atsakė:
.
“Mus veža į Žaslius prieglau
dos komitetas”.
“Sušalsite”, sakau, “taip plo
Akmenės st. vid. mokyklos
nai apsivilkę ir basi, —nieks jus
komisijai. — “Atsišaukimas”
neaprupina drabužiais ?”
“Mes esam našlaičiai”, atsakė ant lapp kaip ant durių para
mergytė, “geri žmonės buvo šytas. Ir: “mos žemiau pasi
mums dovanoję drapanų ir ba rašę komisijos nariai...”, o bet
tukų, ale jau sunešiojom. Ku- gi nė vieno parašo.

/ftjpiet, tat sėdausi į jį ir 6:30 vai. buvaujOsIo, kad jį pasiekus plakiau galėtų kieJ Šiauliuose.
Ktiems, tokiems pat kaip jis padėti išbrisIki 9:30 vali. šiaip prasivaikščiojau *ti iš to skurdo, tamsos/priespaudos koki
po Šiaulių miesto griuvėsius. Liūdnas jfi siaučia ant varguolių pečių.
įspūdis. Pažiūri į kokį buvusį namą, jis
Apsilankęs pas kažkurių pažįstamų ir
griuvėsiuose jau apaugusiuose žolėmis. Rir šiai]) kuriose vietose 'leidausi plentu na
(Iš kelionės įspūdžių Lietuvoje)
gis ant jų negali būti jokios gyvybės, bejt mo į gimtąjį kaimelį. •
Bet grįžkime prie kelionės vaizdų. ne! Prieini arčiau, pastebi iš griuvėsių ruki
2. Atgal iš atostogų.
Su minimu kareivių ėmus kalbėti, jis -greit stant durnus. Kaip pasirodo, griuvėsių apaĮ
Savaitę paviešėjęs namie leidausi at
pastebėjo, kad viską teisingai nuspėju, kur čioje, skiepuose gyvena .miesto bednuonie-l
jo dalis stovi ir nuoMcurio laiko, pro kur nė, arba įrengta šiaip kokia krautuvėlę.’ gal savo tarnybos vieton. Įsėdus Šiaulių
jam patogiau važiuot? ir kokias dalis pa Sustoji ir geriau į tą gyvenimą įsižiurk stoty patekau tarpe kaimiečių traukiny
tiks kelyje; labiau 'nustebo kuomet jam Mažučiai langeliai stūkso iš po griuvėsių, je. Iškarto buvau pradėjęs vieną antrą gre
nuspėjau, kada liko jis pašauktas kariuo durys atdaros ir norint pro jas įeiti rei ta sėdinčių kalbinti, bet išgirdęs įdomesnę
menėn ir pribuvo pųlkan. Jų pulkas man kia gerokai susilenkti < Viduje tamsu ir kalbą tarpe dviejų kaimiečių ir vieno ma
buvo visai nepažįstamas. Iškart kareivis nyku. Vasarą, nore durys atdaros, tiek dar tyt kaimo inteligento, pradėjau klausyties
pasižiurėjo į mane plačiomis akimis ir laimės jos gyventojams, bet žiemą, kuo jų pašnekesio. Visi trys sėdėjo nuo manęs
pradėjo rečiau kalbėti, mažiau nlan atsa met šalta, sniegas, kuomet durys reikia per du žmonių tame pačiame suole. So
kinėti ir šiaip prie manęs šalti, ką paste tvirtai uždaryti, tie mažučiai langeliai ap diečiai abu jauni t Vienas kokių 25 metų,
bėjęs supratau, kad jis mane palaike už šąla, tikrai gyvenimas kalinio, ar dar ne nedideliais juodais ūseliais, žemas ir kal
šnipą vienos puses, a v kitos, o šnipų, žval laimingesnio. Įsižiūrėjęs į šį liūdną gyve boje gyvas, šnekus net perdaug, tikras že
gybininkų kaip savų, taip ir svetimų ka nimą — -gyvenimą griuvėsiuose, apgailes maičio typas. Antras — kokių 23 metų,
reivis nekenčia ir laiko, žiuri į juos su tavau, kad nesu dailininkas. Nupiesčiau už pirmąjį kiek aukštesnisSVet plonesnis,
panieka. Tat prisipažinau kas esu ir ko aš juos, jų vaizdą, gyventojus, bet dabar nedrąsus, nekalbus ir lėtos išvaizdos, kas
matyli, kad jis j kelionę toliau nuo savo
kiu budu viską atspėju, ir musų draugiš man ne tas...
Žiūrėk, tenai im" griuvėsiais gyvena kaimo pirmą kari išvažiavo. Inteligentas
ki pasikalbėjimai vėl prasidėjo.
Tai]) kalbėdamies privažiavome iki Rad neturtinga šeima, pas ją pritilpęs netur dar jaunas vyrukas, kokių 24 metų, ūsus
viliškiu stočiai, čia turėjome skirtis: jis tingas mokinys. Viduje mokintis tamsu, nusiskutęs, liesokas, kalboje rinitas ir at
nesveika: Jis sū^i su knyga ant viršaus sargus, akimis giliai per kiekvieną perpasisuko Kauno linkui, aš Šiaulių.
Dar buvo anksti, 6 vai. stotyje pa griuvėsių, t. yr savo buto ir mokinasi. Vei- žvelgdamas negis permato koks jisai žmo
gus; 'lengvai nusišypso, mandagiai kokį
stebėjau darbinį traukinį, o kadangi
leiviu traukinio reikalinga laukti iki po vargo ir erškėčio taku, siekiu prie mok žodį ištaria, aiba šiai]) ką pataria ir vėl
Sodalius.

šeštadienis, Kovas 24, 192*

Į-........................

Redakcijos ^įsakymai
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5EVERA_S
A^tTsepffš^ds NosiTs
Varlqjdqcis qlio rpežįi, išberinjdi

ir ŲIoIųu odiąės lijos.

ĮJ
KAINA 30c

l^ldUskVc pas dptfelęoriUs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR

RAPIDS,

IOWA

MUZIKA
Sarpaliaus Orkestrą
DJSL VISOKIŲ REIKALŲ
814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

Nadia Lavrova
klausosi pirmojo kaimiečio kalbos. Kaip
pasirodė, abu kaimiečiai važiavo į Kauną
Žemės, Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijon su skundais dėl elgesio dvarininko,
JIS inėjo.
kuris juos nori skausti. Abu iš Žemaitijos
Prieš jos- akis pakilo kaž-kokia migla,
ir po vienu dvarininku gyvenantieji (Tel
iai kvapą užėmė, visa jos esybė veržėsi į
šių apskrities). .
jį. Ji norėjo pulti jam į glčlbį, atverti jam
* Pirmasis, kaip pasirodė, tarnavęs ka
visij savo sielą, šaukti garsiai apie savo
riuomenėje ir tik prieš pusantro mėnesio
paliuosuotas iš kariuomenes sulig sveika
Bet ji tik pusiau ištiesė jam savo ran
tos tikrinimo komisijos kaipo nustojęs
ką ir tarę:
sveikatos. Dalyvavęs kovose su bermon
—Sveikas gyvas.
\
tininkais Žemaitijoje kaipo partizanas (šau
lys) ir perkentęs yisko: baimės, vargo beBaltas Jurginas.
sis'lapstant kolei juos galutinai sumušę, iš
* * *
vijo kariuomene gyventojų padedama. An
tras ištiesi] pirmą kart buvo išvažiavęs
Ir išaušo rytas retas —
iš namų. Viską įdomiai sekė ir bijojo nuo
Lietuvon keliauti motas;
savo draugo pasilikti. Pirmas važiavo Kau
Kinkome žirgelį
nan tikslu, kad dvarininkas neišmestų jo
Ir stojam į kelią.
iš boto, 'Byla iškilusi jy tarpe toki: l£xTen mus darbas, darbas laukia,
kareivio (pirmojo kaimiečio) molina ir
Skurdo broliai skruostus braukia;
brolis gyveno vieno dvarininko dvare, ku
Juos tik vargas lydi,
rį nuomavo kitas kaimietis. Kadangi nuoLaimė jiems nežydi...
muotojas sutiko dalį nuomuojamos žemes
■Kam spėkų tik nepritrūko,
perleisti nuomon jiems ir su jais dėl to
Tai naikinti juodo ūko
liuvo padaryta draugiška sutartis raštu ir
Teskubi, tebėga,
vienas kitu pilnai buvo patenkinti, dvari
Pas pilką sermėgą.
ninkui tas kaimiečių sugyvenimas ir ben
Dainų naštą prisidėjęs,
drumas nepatiko ir pasistengė ex-karcivio
Kaij) grei tasai šiaurės vėias
šeimyną nuo nuomavimo žemės prašalin
Aš lekiu namolei,
ti.
(Bus daugiau)
Ar gyvi jus, broliai?

Konvencija; .

v
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Stiprumas Parankumas iLBrighton
i6,uv Parke sujudimas
Visi ruošiasi pamatyti naują
veikalą “Trokštu Mirties”.
Ilinors Valstijos ir Chicago Clearing House.

Tai pamatas UNIVERSAL STATE BANKO augino.

Patirę ir gabus šio Lietuvių Banko Valdininkai įr Direktoriai turi
Valdžios ir plačiosios lietusių visuomenės didį pasitikėjimą už ge
riausi1 vedimą Banko reikalų.
'
\
«
Todebšis Bankas vis auga ir auga.
ĮGYK IR TAMSTA ŠIO.BANKO KNYGELĘ.'

\
\

Padėk auginti lietuvių vardą.

Pinigus Lietuvon
Siųsti Geriausiai per

Šį Banką
Banko Turtas Virš $2,600,000.00

Universal State Bank
Chicago, Illinois

3252 So. Halsted St.,

Kodėl ne geriausį
F

Išsirenkant sau banką taupymui pinigų žiūrėki
te kad jis butų
— didelis bankas

— gerai vedamas patyrusių žmonių •
— bankas su dideliu kapitalu
— Clearing House bankas

— narys Federalėįs Rezervo Systemos
Bankas kuris turi tuos dalykus ir dar
daugiau yra saugus bankas

patik
f t T H - V'FHUtr ■ >

Clearing House Bankas

O Dramos /skyrius tai ikra i prakaituc/ja: repeticija po
repeticijos, kad tik pralenkus
senuosius ratediečius. Žiūrėki
te Dramatiško Ratelio akto
riai, kad kartais p-ia Dundu
lienė siti savo vaidilomis lie
pa veržtų pirmenybes.
1
Veikalas irgi statoma nepa
prastas — naujų naujutėlis,
dar niekur Chicagojc nematy
tas
/Trokštu Mirties”. Ir
turbūt visi norės jo pamaty
ti Verbų nedėlioję, kovo 25
d., Meldažio svetainėje,
z — Narys.

ATEINA PAVASARIU

BANKĄ--

I

Kur tik Bepasisuktum —
visur pasiekiama koks lai briu
zdėjimas. Brightonparkiečiai ne
juokais rengiasi į Keistučio
Pas. Kliubo valtarą. Ir ktiij
čia nesirengti. Kliubas visuo
met suteikia tą, ką brightonpankiečiai, o kartu ir visi chicagiečiai
gabiausia mėgsta,
Priegtam ir laikas nepapraslas ,— Veri nedolįa
vadinasi vakarų sezonas jau visai baigiasi.

Nariai Federalės Rezervo
Systemos

Kapitalas ir perviršis $1,100,000

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS
—
(Bankaę ant kampo)
/
PADĖK SAVO SUTAUFYM4 TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
I
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki) 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
,."lli."l,l .......... ■
... X...... .u., v

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra mjoui kombinacija. Tos nešvarioj baltos
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
kiekveno plaukus.

liejies .

Pavasario sezonas . prasi
deda apie kovo 21. Kiekvie
nas maloniai sutinka tą pui
kų laiką lapų ir žiedų. Bet
pirmomis savaitėmis vis dar
tankiai pasitaiko šaltisųr jis
tuomet yra labai nemalo
nus. Jus galite pakęsti tas
kankinančias dienas jei jūsų
systema yra gerame stovyje
ir gali atsilaikyti prieš ligas. |
Trmerio Kartusis Vynas yra
tik tinkama gyduolė dėl ■
ankstybo pavasario.
Jis
pataiso jūsų pilvą į gerą sto |
vį, užlaiko visus Vidurius |
švariais, pagelbsti virškini
mui, pagerina apetitą ir jū
sų kūnas, vartojant Trinerio
Kartųjf Vyną, galės atsilai
kyti ir prieš sunkias ligas.
Jus galite gauti tas gyduo
les pas jūsų aptiekorių arba
pardavinėtoją gyduolių. Ad
resuokite išdirbėjams Joseph Triner Company, Chi
cago, III. Bandykit taipgi
Trinerio nuo galvos skaudė
jimo pauderį, jei jus kenčia
te nuo to nesmagumo pava
sarį. Tie pauderiai yra la
bai geri nuo galvos skaudė
jimo ir nuo neuralgijos. To
liau mes kreipiame moterų
domę į Trinerio Liąuid
Shampoo. Tas' puikus prirengimas pasidarė labai populiaris, todėl, kad rezulta
tai yra stebėtini. Jis padaro
plaukus visai švariais, žvil
gančiais ir gražiais.
Tel. Lafayette 4228

Phynbing, Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviupbs vida.<lo&
patarnauju kuogofiauaiai.

3228 W. 38th St.,

/Chic«£^ DL

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos*

galvos odo| ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Kuffles.
Kaina 65'centai aptiekosc, arba už 75 centus prisiunčiame
tiesiai iš labaratorijos.
•
F. AD. RICHTER &’CO.a
Brooklyn, N. Y.

104-114 So. 4th St.

Budavoki t, perdirbki t arba taisykit, dabar, *
tuojaus! Nelaukite kol kainos
pakils augščiau!
Jeirru ji|s reikalaujate vienos lentos arba viso vagono lentų, langų, arba viso me_
džio materijolo visam namui, mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. Musų
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirksite
sekamą niaterijolą* namams. Atsišaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo
No. 4 ■
'
>
.s

Lentas
.
Grindims materijolą
Šalinės
Lubas

Mediniuą'garadžius,
#

.Duris
Langus
Krėmus
Skrynus

'

> . .

Plieninius garadžius.

Hardware
Malevą
Namams popierą
^JBtogų materijolą

Porčiams materijolą
x

*

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

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir
pasirinkimui naujus moderninius stylius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų 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 jX$42.50. Pavasariniai v/ršutiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30.
Paskutinis išvalymo išpardavimas
ovėrkautų jūsų kaina. Parduosime
viską.
>»
S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St.,
tik biskį i rytus nuo Halsted St. .
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

A. E. STASULANI
Advokatas
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
prus ant nekrutamos nuosavybes.
Ofisus didmiesty, kambarys 1104
Chamber of Commerce Bldg.
183 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
• Telef. Boulevąrd 6737

Gramofonas Jusu Namuos
Suteiks daug linksmybės ir pasigėrėjimo, kuomet galėsite girdėti Velykų giesmes, lietuviškas dainas ir
muziką primenant tamstai džiaugsmingas kudykystės dienas, kuomet tamsta augai prie savo tėvelių būdamas
liuosaą nuo rūpesčių ir vargų. Lietuvių Rakandų Korporacijos Krautuvėse tamstos rasite pihią pasirinkimą kalbamų mašinų patinkančių
tamstos skoniui ir kišeniui. Del pavyzdžio pastebėkite mašinų madas ir inusų kainas:

Lietuvon pžr 10 dienų
Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant
Milžinų laivų
AQUITANIA
MAURETANIA
45,647 tonu
30,704 tonų
BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. Greitas persėdimas Southamptone. Lietuviai ypatiškai lydimi.
Į
(2ra kl. $150.00) Kares takPiliavą (3Čia kl. 106.50) sai ekstra
KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant j
Southamptoną ir ten persėda ant
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika
lingų dokumentų atvažiuojantiems
keleiviams galite gauti nuo bile
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE
140 N. Dtearborn St., Chicago, III.

Tel. Yards 1138

P.
$150.00
$150.00
$175.00
$175.00

$49.0(1
$55.00
$95.00
$80.00

$85.00 Eltinelia už ...
$95.00 Linerphone už
$125.00 Victory už ...
$145.00 Pathe už*......

MAŽEIKA

Columbia už .................
$110.00
Victory už............................................... $110.00,
Mandell už ......................................... $125.00
Brodcastcr(Consale mados) už ........... $1-35.00

IR
Balaamuotojas
Turiu automovisokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

Mašinos yra visos naujos ir pilnai gvarantuotos
Didžiausias pasirinkimas lietuviškų rekordų ir inusic Rolls

3319 Aubum
Ine.

s Nakrošis

Gen. Vedėjas

_ „ ,

, ___

. _

.‘Kurniture.Rūgs.Stovės.Pianos,

1030-32 S. Halsted St.
NtAR

phonographs. ftiints. Harare.

and General Household Goods

place

.

4177-79 Arcner Avė.
«nr.

. s

Avė., Chicago.

M. Kežas,
Vedėjas
Tlrijęlitoii

Roosevelt 7032

Krautuves

Krautuvės atdaros vaka

Parduodam ant lengvų

S. M. Skudas

rais iki 9 vai,

išmokėjimų

Graborius ir Balsam uotojas

ė

Automobilius turiu visokiemfc rei
kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

„

V—■

Pavasarinis Atidarymas
Tik viena savaitė iki Velykų, Nelaukite iki paskutinės minutės, pirkite anksti.
Jūsų pavasariniai ir Velykoms siutai ir viršutiniai kautai jau yra
gatavi pas

Turner Bros Clothing Store
West sidės didžiausias ruby centras
Mes turime rubus kurių jus norite. Jie yra vė
liausių stylių ir modelių, geriausiai tinkanti, jie
gerai dėvisi ir laiko savo šeipą. Jie yra labai ge
ro materijolo ir yra taip geri kaip Kuppenheimer, Hart Schaffner & Marx, \ Fashion ir pa
našus.
Jie yra tokiopat materijolo kur didmiesčio krau
tuves išleido tūkstančius dolerių apgarsini
mams jų.
Mes turime jų labai daug visokių gatunkų jūsų
pasirinkimui . Ateikite ir leiskite jums primieruoti jūsų Velykų siutą, ir pavasarinį siutą it
viršutinį kautą. Mes garantuojame, kad jus
busite pilnai užganėdintas.

Siutai su 2-oms Kelnėms
$33.50, $37.50
$39.50, $42.50
IR BRANGESNI
VIRŠUTINIAI KAUTAI
Didelis pasirinkimus, vėliausių stylių,

geriausio

pasiuvimo

ir

materijolo

IR BRANGESNI

__

<Į>

f.......
Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop
Visuomet tą daro.
Įsitikinkite pačios. Ploščiai, Eilės, Dresės ir Veistės. Taipgi darome užsisisakyman.
3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai
nupirkti.

Natine Cure Institute
DR. J. A. VELONIS
Osteopathas, Chiropratas,
Naturopathas
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
^ižsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.
Theater JBldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldienįais nuo 9 iki 12.
Tel. Lafayette 569$.
__________________ .___

d

St. Paul’s
Hospital
828 West 35th PI.
Ligoj palago U prižiūrė

jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose

Mes teikiame gerą patarnavimą. Mes dastatome
i visas dalis miesto.
Laikykit savo vaikus gražiais ir aprengkite pagal nau
jos mados. Atlankyki! muši; rūbų krautuvėj vaikų
skyrių. Specialiai nužemintos kainos Velykoms.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriansių

S. W. Corner Roosevelt andHalsted St
Atdara nedėlioj iki 3 vai po pietų Atdara subatoj iki 10 vai. vak.

arsinkities “NAUJU N OS E”

J

Phone Yards 0994,
Utarninkais, seredomis, ketvergais ir
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą. /
ANNA M. BONDZINSKI
BEAUTY SHOP
Veido ir galvos gydymas. Marcell sugarbiniavinvas. Plaukų šukavimas ir
dažymas. Columbia Kolegijos metodu.
Manicuring. 4631 d$o. Ashland Avė.

Vaikinų siutai ir kautai Velykoms

TURNER BROS. CLOTHING

/

$65,00.

ITALIŠKU
rankomis dirbtų
ARMONIKŲ
pasauly

moa
čia!
Ir
mis
mis
kitų armonikų dirb_
tuvių Jung. |f|
Valstijose ir t j Italijoj.
DYKAI pir1
kčjams armoniktnė mokykla ar pa
mokinimų knyga.
Mes
garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti
musų didžiąja Armonika ii gaidų ui
4 mėnesių laiko. Informacijų rąžy
kite angliškai.
Katalogas,
papra
šius, duodama dykai.
Kuatta Serenelli Accordeon Mfg. Co.
817 Blue Island Ava,, Chicago, Iii.

NAUJIENOS, Chicago, HL

Pranešimai

kiniai Dykai

GARY, INI). — Svarbios prakalbos
nedėlioj, kovo 25 d., 2 vai. po picj,
Karoso svetainėj, 1520 Grand SL R<‘ffl£
gia S. L, A. 84 kp. Kalbės Naujienų'
Redaktorius d. P. GRIGAITIS apie
dabartinę padėtį Lietuvoj ir Klaipėdoj.
Visi kviečiami atsilankyti į šias taip
svarbias prakalbas.
— Komitetas.

Nesiųskit pinigų
Daleiskite md&ns 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 spaudinius^
raidės arba matyti ploną siūlą ir adatą, matysit TOLI IR ARTI ir ap-\
saugos nuvargimą akių ir galvos skaudėjimą. Po išbandymui 10 die- N
nų ir naktų jums jie patiks ir pamanysit, kad kitur tokie akiniai kai-/
nuoja $15.00, atsiųskite tik $4.49. O jeigu jus nenorėsite jų. sugrZ
žinkite atgal, už tai nereikės nieko mokėti. NESIŲSKITE PINIGŲ!)
NEMOKĖKITE C. O. D.! Puiki su auksinėmis raidomis akinių dė-l
žutė DYKAI. Tik atsiųskite savo vardą, adresą ir metus parašę ant'
šio kupono ir akiniai tuojau jums bus atsiųsti išbandymui 10 dienų.

...................IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠIANDIEN .....................
R1THOLZ SPECTACLE CO., Dept. FL-26, .
1462-1466. W. Madison St.,
Chicago, III.

l

Metai

Vardas

Valstija;
R. R. D. No.
■f

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk ~
South Side Beverage Co’s.-

*yX'v<'

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

FREDERICK BROS.

Rusų Socialdemokratų Kliubas, ren
gia antrą lekciją šeštadienį, kovo 24
d., 8 vai. vak. liuli House salėj, prie
Polk ir Halsted gatvių. lekcijos te
ma: “Darbininkų Klasės Uždaviniai’
(busenčio Internacinalo problemos)
Lektorius S. Levitas. Po lekcijos lai
svos diskusijos. Visus kviečia atsi
lankyti.
— Komitetas.

Honoraro daktarui nereikia mokėti. Ligoni moka tik mažą
kainą už serum’ą

Egzaminavimas kraujo ir šlapumo tik $1.00
Vyrai
Moterįs
Kurios kenčia nuo reu
Kenčianti nuo nusilp
matizmo, nusilpnėjimo,
nėjimo,
nevirškinimo,
ąabros
skaudėjimo ir
nervingumo,
didelio
sukimosi, pečių
skau
dėjimo,
yra
perdaug
spaudimo kraujo. Kiek
riebios, nervingumo, di
vienas žmogus turi ži
delio kraujo spaudime.
noti stovj
savo svei
Ateikite ir
pasimaty
ti ite su kitais užganė
katos.
dintais
tigriniais.. Rei
kalaujant teikiamas pa.
Pečių skaudėjimo, tan
liudymas.
kaus šlapinimosi, skau
Išbėrimai odos,
spuo
dėjimo pūslėj, nenatū
gai, vidurinės ligos ir
visos kraujo ligos, net
ralus nubėg-imai ir ki
ir užsisenėjusios. Atei
tos
visos chroniškos likite šiandien kol dar
Kalbame
lietuviškai.
gos.
‘
liga neišsiplatino.
VIENAS {ČIRŠKIMAS SERUM’O DAUGELY
ATSITIKIMŲ
PAGELBSTI.
PRIRENGIAME SERUMĄ IS PROTEINŲ DĖL SVARBIŲ LIGŲ.

- Susi v. A. L. Ex. Kjrreiviy susirinkimas įvyks pirmadienį,
,
____ 8 vai.
__
vak. kovo 26 <L, 4400 So. Hermitage
Avė.
—Valdyba.

MYKOLAS GLĖBAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu ketvįrtadienyj kovo 22, 2 vai. po
pietų. Sulaukęs 43 metus am
žiaus .Paėjo iš Lietuvos: Pane
vėžio parapijos, Plukių kaimo.
Amerikoje išgyveno 22 metu.
Paliko savo moterį ir posūnius
Karolį ir Antaną, brolius Jurgį
Lietuvoje ir Juozą, Petrą Ame
rikoje. Kūnas pašarvotas 3232 S.
lame St. Laidotuvės įvyks Pane
lį kovo 26 d. 8 vai. ryto į Šv.
Jurgio bažnyčią, o iš ten į Šv.
Kazimiero kapus. Visi priminės,
pažįstami ir draugai prašomi da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti
paskutinį patarnavimą. Tegul
bus jam* lengva šios šalies že
melė. Liekame nubudime
Moteris, posunlai ir broliai.

100 UŽGANĖDINTŲ LIGONIŲ

Reikalaujant presos, asmeniniai ištyriau 100 ligonių, kurie buvo visai užga
nėdinti iš gydymo serumu ir ėmime kainų. Geo. T. Nichols, 1826 Republic
Bldg. Tel. Waba*h 5300.

CHICAGO SERUM LABORATORY

1579 Milwaukee Avė., Room 209. Vai. nuo 10 iki 8, nedėldieniaia nuo 10 iki 12

DOMININKAS CICĖNAS

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotą mediciną. Jąs gal būt
gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ.
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu 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. Gydom« radlumu,, serumu ir elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų
vyrų ir moterų.
Taipgi gydau.

Akis, ausis, nosį ir gerklę.
DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119
___________
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Simptomai pareiškiu

Jot

akių ligas
Ar jurr.’S skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?

School
j£unches

Ar kvaišta galva?

okyklų vaikai reika

M lauja maistingo maisto dėl

hinčiaus arba kaip tik jie pa
reina po piet iš mokyklos. Nie
ko geresnio jus negalite duoti
kaip tik storą ir gardų sandvi
čių iš KLEEN M ADE, tai yra
jų mėgiamas valgis.
KLEEN-MAID yra taip didelė
maisto kokybė, tai yra geriau- ‘
šia, kokią jus galite nupirkti
arba į stalą paduoti.
Visuomet pažinkite pagal ma
žą Dutch mergaitę ir vėjinį
malūną ant apvynioklio. Jie
tikrina geriausą vertę. Jūsų
groserninkas turi kožną dieną
šviežią KLEEN-MAID. Užsisakykit ją šiandien ir kiekvie
ną dieną. Nesakykit “duona”,
sakykit “KLEEN-MAID”.

Brighton l’ark.—• Lietuvių Brighton Parko Politiškas ir Pašelpinis
Kliubas šį vakarą, kovo 24 d., d.
Grainonto svetainėje, 4535 S. Rockvyell St., 7:30 vai. vak, rengia mi
tingą visiems piliečiams ir namų
savininkams. Bus kalbama vietinės
kolonijos reikalai, kaip tai įren
gimas geresnių šviesų gatvėse ir
valvmas gatvių.
Mes mokame gana aukštus mo
kesnius, tat reikalaukime ir tin
kamo patarnavimo.
Mitingan pakviesta ir kandida
tai į aldermanus.
—L. B. P. P ir P. Kliubas

3700-10 So. Halsted St.
Te!.: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

[čirškimas ŠSm Dykai

Akinių pritaisymo mene

Liet. Laisvės Paš. Kliubo Vyrų ir
Moterų susirinkimas įvyks nedėlioj,
kovo 25 d., McKinley Parko svetainėj,
39 ir Western Avė. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų.. — Rašt. Juozaitienė.

Bridgeport.
Bridgeporto Drau
gijų Susivienijimo mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, kove
27 d.. 8 vai. vak., Mildos svetainėj!
3110 So. Halsted St.
Draugijų raštininkai, kurie nėra
pridavė susivieniino raštininkui sa
vo delegatu adresus, malonės ta
tai padaryti Šiame
susirinkime.
Taipgi draug|jos ir kliubai priva
lo užsimokėti susivienimui mokes
nius už praeitus metus.
—A. J. Lazaitakas, rašt.

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo
22, 1923, 7-tą vai. rytmetyj, 38
metų. Paeina iš Vilniaus gub.,
ŠVenčionų. apskr., Daugėliškio
parapijos.
Amerikoj išgyveno
14 metų. Bus palaidotas kovo
26, 1923, 9 vai. ryte, švento Kry
žiaus bažnyčioj, ant švento Ka
zimiero kapinių. 4637 S. Marshfield Avė. Paliko nubudime
brolį Kazimierą ir gimines. i
Kviečiame visus pažįstamus at- j
si lankyti.

Trys broliai ir sesuo Lietuvoj
palieka. x

AKYS

20 metų prityrimo

Roseland. — Lietuviški šokiai ir
“Ateities Žiedo”
vakarienė, kurią
rengia L. M. P. S. 15 kp. įvyks sek
madienį, kovo 25 d., (> vai. vak., Stru
milos svetainėj.
Nesivėluokite ateiti.• kad išgirdus
vaikučiij choro.—Komitetas.

„

*

JUS

Yra Jums brangesnės už viską. Neapleis
kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.
DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)
3315 So. Halsted St.,
Chicago, IR.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9
Nedėliomis nm 10 iki 1. Tel Yards 0631

1 V. R. Pranešimai
Town of Lake. — Draugystės Balsas
laetuvių mėnesinis susirinkimas įvyks
kovo 24 d., vietoje kovo 31 d., kadan
gi tą dieną pripuola Velykų subata.
Susirinkimas bus laikomas Leščevskio svet., 4535 S. Honore St., 8 vai.
vak.—Valdyba.

Atsiųskite man jūsų porą akinių 10 dienų išbandymui. Jei man pa
tiks jie aš užmokėsiu $4.49, jei ne, aš sugrąžinsiu juos ir man nieko
nerokuosite.

Box No.

-T, M

Liet. Moterų Dr-ja “Apšvieta” ren
gia puikią vakarienę su muzikaliu
programų ir šiaip įvairiais pasilinks
minimais šeštadieny, kovo 24 d., 7:30
v. v., Mildos abejose svetainėse, 3138
So. Halsted St. Visi kviečiami atsi
lankyti.
— Apšvietietės.
Keistučio Paš. Kliubas rengia vaka
rą Verbų nedėlioj, kovo 25 d. Meldažio salėj. Statoma scenoj pirmą kar
tą 3-jų veiksmų dramą “Noriu Mir
ties”. Pradžia 7 v. vak. Kviečiame
visuomenę gausiai atsilankyti.
— Reng. Komisija.

Gatvė ir Ng.

’

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

IŠBANDYMUI

Paštos Ofisas

šeštadienis, Kovas 24, 192?

KI£EN*HfflD
(l/our Guide to
GoodBread
CALUMET BAKING COMPANY,

HAMMOND, INDIANA

United Clothing' Co
ATIDARO ŠIANDIEN ANTRĄ KRAUTUVĘ NORIU WEST SIDEJE
Naujoj krautuvėj, kuri randasi pačioj širdy, šiaur-vakarinėj daly
miesto, prie Ičobey St., netoli Milwaukee Avė. 'los aplinkybes pa
darė musų West Sidės krautuvę taip žinomą, kad jus galite, pilnai
pasitikėti, kad jūsų reikalingumas rūbuose bus pilnai užganėdintas
musų geriausiu budu ir musų trisdešimts penkių metų patyrimas
yra geriausia garantija, kad jus busite užganėdintas.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuoto
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai«
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra ’ parodančia mažiausias
klaidas. Specialė atyda atkreipiama
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 West 47th St.
Pbonp Boulevard 7589

Dr

atalija Žukauskas

Naprapath
Gydau be opmĖšijų jr be gyduolių
visokias staignW ir chroniškas ligas; taipgi ir nervų ligas: vyrų,
moterų ir vaikų. Špecialisti mo
teriškų ir merginų ligų.
943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai Į
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare. |

Dr. Anelė Kaushillas D. C.

CniROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduolių
visokias staigias ir kroniškas ligas:
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin}
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų.
Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj
9 iki 12 a. m.

r« ■■■■■■ ■ B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■!
R eumatlzmas ausga'e:

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgčle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybą B
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmlnėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėk*
vonės pasveikę. Prekė 50c per II
pačtą 56c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI M
KATOS’*, augalais gydytina,
kaina 50 centų.

B
3 EXTRA PRIEŽASTIS
Kodėl United Clothing Co. suteikia geriausį rūšį rūbų žemiausio
mis kainomis negut kpr nors kitur.
1 — Krautuvė šaka dirbtuvės;
Visas pirmutinis augštas musų pačių trijų augštų rūbų išdirbystės,
mes padarėme kaipo retail krautuvę, kur mes parduodame tiesiai
kostumeriams. šioje krautuvėje jus gausite musų pačių išdirbtus
rubus retail olselio kainomis ir mes sutaupysime jums vidurines
klesos žmonių pelną.
“United” Brand rūbai yra žinomi kaipo gerai pasiūti, geros rųšies
materijolo ir gerai dėvisi.

Justi n Kulis
3259 So. Halsted St.

C.

2 — Mes nemokame rendos.
Mes nemokame rendos. Namas yra musų. Dide
lė dalis maišų pirmo floro yra tuščia, kita dalis yra
užimta su ofisu ir rezervo r,tako kambarys, [ren
gimas ir užalikymas mums kainuoja irgi labai ma
žai, sulyginant su tuo, ką kiti turi įmokėti. Sutaupinant tas didelės išlaidas rendos, mes galime
sutaupyti jums ant kiekvieno siuto kelis dolerius.
<
- D
3 — Didelė bįznio vertė, mažesnis pelnas ant kiek
vieno pardavinio.
The United Clothing Co. visuomet turi sau už tiks
lą išparduoti savo staką taip greit kaip tik gali su
mažu pelnu ant kiekvieno pardavimo.
Tai yra
mderis krautvės savininko pelnyti ant daugumos iš
parduoto tavoro, tuo budu gali parduoti pigesnėmis
kainomis.
.
E
Del augščiau njsnėtų priežasčių, the United Clothing Company m/
’—’ jums
1
’
įduoda
geriausios
rųšies ru
bus, tos paČiosflRji
ošies rūbai kaip vidurmiesčio krautuvėse mes pąnluodam-e $15 ir $20 pigiau.

HART'SCHAFFNER & MARK
taipgi ir
KUPPENHEIMER
Tgs žinomos įstaigos gamina geriausius rubus
Amerikoje. Tai yra klasiški rūbai ir tie kurie
mėgsta gerai rėdytis, mėgsta juos. Tuos geriau
sius rubus jus galite gauti pigiau kaip vidurmies
čio krautuvėse po $15 ir $20. Mes parduodame
juos po $30, $40 ir $45.
G
šiai dideliai progai mes turime prirengę tikrą ir
nepaprastą bargeną. Didelės vertės siutai ir vir
šutiniai kautai vėliausių madų ir spalvų visų mie
gų po
$15, $17.50,. $19.50, $22.50
Tokie siutai ir viršutiniai kautai kitur kainuoja nuo
$40 iki $60, o mes parduodame juos su dideliu paaukavimu. Faktiškai mes turime didelį nuostolį
parduodami taip mažomis -kainomis. Mes daro
me todėl, ikaip specialiam dideliam* atidarymui. Tu
___
_____ _ ,jums musų naują krautuvę.
rime o
garins perstatyti

Atdara ši^dįen iki 10 vai. vakare. Nedėlioj iki 3 vai. po pietų. Utarninkais
J s
ir Ketvergais iki 9 vai. vakare.

United Clothing Co
1616-22 N. Robey St., netoli Milwaukee
Tel. Armitage $381
Dr. C. A. KIRKWOOD
Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas
1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės
Chicago, III.

Ar matote kaip ir plukančiua tal
kus?
Ar atmintis po truputi jpažėja T
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

1 '■ 1 ....... ■ I. ■!■■■■■! ■■ I .
Ofiso Telefonas
nn tt

Central 4104

a

t>t>A A Tk

UK. XI. A. dKUAU

Basto Telefonas
Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Nervingumo
Kraujo
Slapumo
ii
Privatinių
Ligi
Jeigu jus turite bile kokią ligą)
Atvažiuokite kad
nenusiminkite,
ir ii toli sutaik&iu geriausi gy-

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.)
Imkite elevaitorių iki 5-to augtto
Priėmimo kambaryj 506,
Chicago, III.
Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedildieniais 10-1 po piet. Panedšlyj,
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJE
PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai imenii
liko išgydyti, tai geriausia virta,
ligonių atsilankymui.

___ _

NAUJIENOS, Chicago, UI

PRANEŠIMAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKU

REIKIA DARBININKU Į REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI

AR JUS ŽINOT, KAD

♦MOTERŲ

________ VYKŲ_________ VYRŲ

TIKTAI PIRMU KARTU pasitaiko
tokia proga kur galima nupirkti taip
pigiai minkštų gėrimų krautuvę ir
Restauraciją, kur daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimo savininko
liga.
Kreipkitės
' ’
3566 So. Halsted St.
------- ,---- ę--------------------PARSIDUODA Restaurantas ant
kampo biznevos gatvės ir karų lini
jos. Turi būti -parduotas šią savai
tę, nes turiu išvažiuoti į farmas.
Klauskite Tel. Victory 7370 arba
NAUJIENŲ SKYRIUS
3210 So. Halsted St.
No. 15

L. S. S. PILDOMOJO KO
MITETO posėdis įvyks nedėlioj, kovo 25, 1923, 11 vai. die
ną, Naujienų name. Visi P. K.
nariai malonėkite pribūti pa
skirtu laiku posėdin.

Chicagoj milijonas žmonių gy
vena dvejų aukščiu triobose,
antras milijonas apartment na
muose ir afrie 760,000 gyvena
pavieniose triobeliose.
Chicagos miestas turi 200
A. Žymantas,
kvadratnų mylių žemės, iš ku
LSS. Sekretorius
rios 131 k. mylių yra privati
nė žemė, 48 kv. mylių yra nesuvartotos žemės, o likusia užimta dėl gatvių, parkų, ir kiJIE&KAU savo tėvo P., Kniukšto tų visuomenės reikalų.
Paeina Kauno rėd., Maždikių aps
Chicagoj dabar randasi ^virš
kričio, Sedos valsčiaus, rudelių kai
dirbtuvių gabenančių
mo. Jei kas* žinote, „.eldžiu pra 20^000
nešti, arba pats memžiu atsišaukt. daugiau 250 skirtingų išdirbyšKas praneš, gaus $10 dovanų. Aš
atvažiavau iš Lietuvos, norėčiau čių. Su padaugėjimu žmonių
žinoti apie savo tėvą. P.Kniukšta, ir namų įsikurs proporcijona11709,Dyar St., Hamtramk, Mich.
liai daugiau ir dirbtuvių, tik
J IEŠKĄ U draugo Adomo Benevi- ne tokiu budu, kaip iki šiolei
čiaus, paeina iš Kauno rėd. Pirmiau darydavo. Daugiau dirbtuvių
gyveno West Pullmane ir valdė Kareckio saliuną. Malonės atsišaukti nebeleis statyti apgyventose da
pats arba kas jj žino pranešti, duosiu lyse miesto
(Residential sec$15 dovanų, nes turiu svarbi! reikalą.
Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. K. tions), o tas pagerins gyveni
Alvinskas, 12300 S. Green St. Phone mą, sąlygas, ir namų vertę.
Peny 9818.
Chicaga bus miestas laimės
JIEŠKAU savo draugės Onos Sa- ir čia ateitis yra neaprubežiuoboškaitės, paeinančios iš Kaltinėnų ta. Oficialiai jau buvo paskelb
valsčiaus, Užkalnės kaimo, Tauragės
apskr. Meldžiu patį atsišaukti ar kas ta laikraščiuose, kad nuo 1927
žinote praneškit, uz ką busiu dėkin metų gelžkeliai vartuos elekga.
trikinius traukinius vietoj ga
ANTANINA GEDUTAITĖ
3153 S. Emerald Avė., Chicago, ‘111. rinių, kurie duoda daug dūmų
ir neprijiemnuntu.
PAJIEšKAU Domininko Edukio;
Chicago randasi prie did
paeina šviekšnos miestelio, Kaunu
rėdybos, Vilkų kampo (?) kaimo: žiausio Ežero Michigan ir yra
tiirdėįau
kad yra atvažiavęs į
Ameriką. Kas žinote kur jis ran sprendžiama, kad bus pada
dasi arba jis pats malonėsite pra rytas portas (Prieplauka) tas
nešti.
nėra abejonės pakels Chicagos
Juozapas Girčius
1351 Dean St., Chicago, III.
properties dubeltiavai.
Chicago yra apsupta . miš
PAJIEŠKAU moters pavarde Ku
likauskienė. .Ji turėjo bučernę ant kais (Forest Prėserves), kurio
17 ir (’analport Avė. Pereitą rude se Chicagiečiai linksmai pranį perkėlė ant 29 ir Lowe Avė. ir
į trumpą laiką pardavė sayo gro- I leidžia vasaros laike išvažiuo
sernę ir bučernę. Vyras šti pini dami pakviepuoti .miško oro.
gais pabėgo. Tad ta .moteris^ yra
NORS CHICAGA YRA. VIE
kviečiama atsilanky
kovo-25 ar
pietų
iš
užpaba 31 d.. 2 vai
NAS IŠ DIDŽIAUSIŲ MIESTŲ,
kalio. Viršutini aukštas, po ant
rašu 945 W. 18th St., neš yra svar KURIS DUODA LENGVIAU
bus reikalas.
SIAS PROGAS. ĮSIGYTI NUO
SAVĄ NAMĄ, VIENOK Iš
ŠIMTO CHICĄGIEČIŲ MA
ŽIAU NEGU DEŠIMTIS ŽMO-

ASMENĮ] JIESKOJIMAI

APSIVEDIMUI

PAJIKŠKAU apsivedimui merginos,<

arba našlė? be vaikų ir skirtumo tikė
jimo, anyžiaus nuo 25 iki 30 m. Aš
esu 37 metų amžiaus, turiu dų sūnūs
9 ir 12 metų, ir apie porą tūkstančių
turto, esu mainieris, gerai r uždirbu.
Tai kuri myli dorą, gražų šeimyniš
ką gyvenimą. Atsišaukite prisiųsdamos savo paveikslą, kiekvienai duosiu
atsakymą ant paklausimų ir paveik
slą grąžinsiu atgal.
M R. J. J. Y.,
Higins, Penna, Sch. Cg.,
c-o Fred Sehadle, Box 36

IS3ENDAV0JIMUI
IŠRENDAVOJIMUI. 51st
S t. ir Marshfield Avė. Gali
ma bus gyventi nuo gegužio
1 d. Penkios krautuvės ir
ofisai. Gera vieta aptiekai.
Viena krautuvė su garadžiu
dviem karams.
Pasimatykite su
DR. THORPE,
Phone »Prospect 1157.

NIŲ

TURI NUOSAVUS

NA

REIKIA 6 patyrusių veiterkų, gera alga ir 4 indų plo
vėjų.
SAVOY RESTAURANT,
'4656 S„ Westem Avė.

REIKIA moterų sortavimui
popierų atkarpų. Patyrusių ar
ba nepatyrusių. Gera mokestis.
Chicago Paper Grading Co.,
509 S. Mather St., 1 blokas į
pietus nuo Harrison, netoli
Ganai Street.

Reikia —

Reikia
—
Dirbtuvės darbininkų.

Trukerių ir pagelbininkų prie maši
nų. Daugumas darbų yra nuo
štukų. Patyrimas nereikalin
gas. Dieniniai arba naktiniai
šiftai.
Ateikite pasirengę darban.

Merginų senesnių kaip 16
metų visokiam dirbtuvės dar
bui. Sortavimui, pakavimui,
vyniojimui ir t. t. Nuolat dar
bas, gera, pradžiai alga. Va
landos nuo 8 iki 5. Subatoj
iki 12:30. Ateikite pasirengu
sios darban.
PHOENIX HERMATIC CO.,
2448 W. 16th St.

ACME STEEL GOODS CO.
185th St. ir I. C. Tracks

Riverdale, III.

KEIKIA merginų prie otelio dar
bo $45 lig $50 per įnėn., valgis ir
kambarys. Trumpų valandų darbas
38c. per valandą. Indų plovėjų $15
lig $17 per savaitę.
Atsišaukit
South Park Employment Agency
4193 So. Halsted St.
2hlbos

REIKALINGA* 4 merginų mokintis
už norses. Gali būti senumo 18 me
tų iki 25 ir tdęi turėti pradinį mokslą,
kursas 2 metai. Ruimas, valgis, kny
gos ir primokejimas per mokinimos
laiką. Kreipkitės
J
ST. PAUL’S IfOSPITAL
828 W. 35th PI.,..;....
Chicago, III.
—... ........... ♦' . ...... ' ..........................
ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS
DARBAS.
Vienojo^ Chicagos geriausiai už
laikomų dirbtuvių. Darbas mergi
noms tarpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
rimas nereikalingas. Kaip išmok
sit darbą, darbas nuo štukų. Yra
kafeterija, pigus' valgis.
ILLINOIS MINIA'I'URE LAMP
DIVISION,
2243 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKU

Reikia —

DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS FEED
MILLS
87th St. & Stewart Avė.

DARBININKŲ prie trokų ir
generaliam darbui,
valandos
nuo 8 iki 4:30 po piet. Alga 44c.
į valandą. Atsišaukite į samdy
STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurimas užtaisomas tine dep.
JIEŠKAU KAMBARIO S L1 irTrijų
garantuojamas už $4. Automobilių
valgiu Brighton Parke, Prie trokų patarnavimas Chicagoj ir apie sti:wart—warNer SPEElinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
mažos šeimynos.
džiausia ir geriausia stogų dengimo DOMETER CORPORATION
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
1828 Diversey Parkway
darbininkai samdoAii. J. J. DUNNE
3020 \V. Pensliing Rd.
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,
REIKIA
Phone Lavvndale 0114.

JIESKO KAMBARIU

Meldžiu pnmešti laišku. P. Art,
3331 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
MOTERIMS

RENDA1 vienas ruimas mer
ginoms ar vedusiai porai. Rui
mas švariai užlaikomas. Kreip
kitės 2 lubas fronte.
3365 So. Morgan St.

PASIRENDAVOJA kambarys prie
laisvų žmonių ir mažos šeimynos.
Kanibaryi į šiltas ir
i šviesus su vitikumais Kreipkitčs *ypanuo 5 vai. vakare.
4800. So.
2 lubos iš užpakalio.

PRANEŠIMAS.

Parsiduoda balta linine drobė
dėl paklodžių, užvalkalų ir apati
nių marškinių. Kaina verčios 35c.
yardui, parduodu už lBt^j 17H ir
yardas. Parsiduoda marško
nio? gijos dėl mezginių ir siuvinių.
Kaina 10c. už Vieną; antros rūšies
viena 15c.; 2 už 25c. Taipgi parsi
duoda vilnonės skiautės dėl kelnučių, veistučių. Kreipkitės pagal
nuordyto antrašo tiek šventom die
nom tiek prastom.
F. Selemonavičia
524 W. 33 St. ir- PaineiI Avė.
Medinis namas, 2 lubos

Reikia - A
patyrusių
siuvėjų
prie
specialiai
orderiuotų
kautų
MEYER & CO.,

MFG. OFFICE,
6th fl.,
843 W. Adams St.

Reikia
—
Dirbtuvės darbininkų.

dirbti augščiau minėtus dar
bus. Mes taipgi turime labai
daug progų paprastiems darbi
ninkams musų mašinšopėj, fandrėje ir ant jardo. Atsišaukite
į samdymo departadciitą, xtarpe 7 vai. ryto ir 5 vai. vakare.
INTERNATIONAL HARVESTER CO.,
Tractor Works,

2600

31st Blvd.i

PAPSO išdirbystė pardavi
mui, arba mainysiu ant grosernes. Priežastis pardavime! li-^,
ga. Gera proga norintiems tfln
biznio. Kreipkitės į savininką:
3828 So. Wallace St.

PARSIDUODA saliunas. Se
nas išdirbtas biznis, apielinkė
apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų. ^Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.
PARDAVIMUI saliunas senas ir
1445 S„ Halsted St.

išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių,
ilgas lysas. Ruimai dėl gyvenimo,
renda pigi. Priežastis pardavimo pa
PARDAVIMUI čeverykų tai
tirsite ant vietos.
Kreipkitės
symo
pa. Pigi renda, darbo
8558 Pamell Avė.

yra užtektinai; Parduosiu la’^ąi pigiai, nes turiu lapleisli
Įsišaukite:
Clnbbga2 Atsišaukite:
3932 S. Rockwell St

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė
su namu; kampinis naihas, randasi
Brighton Parke. Puiki vieta, Priežastis pardavimo — partnerių nesutikimas.
Šaukite per telefoną •
LUNCH *ROOM prie saliuno pil
I>afayette 3967
name įrengime. Saliuno barai, Ice
Joxes, Show cąsę; 18 pėdų barai.
PARDUOSIU arba mainysiu labai Visi vėliausios mados patisinai, 4
gerą ir pelningą bučernę ir grosernę elektrikos fiktures po 4 lempas.
ant Brighton Parko. Mainysiu ant Alaus pompos; clektrikinis ir vannamo bile kokioj miesto dalyj. Atsi dininė. National cash registeris ant
šaukite tuojaus. šita proga praleisi, 2 durų; 2 Standard time laikrokitos tokios negausi.
džiai. Kreslai, stalai, pečiai, kavai
JOSEPH N. MASHKEN GO.
virti indai. Kam* reikalinga toki
4922 So. Ashland Avė.
vieta, gali gauti nuo gegužio pirmos.
AR NORI BŪTI BIZNIERIUS?
K. GALIMSKI
DABAR YRA PROGA
3301 So. Wall«ce St.
Parsiduoda krautuvė, cigarų, cigaTek Boulevard 6739
retų ir vyriškų aprėdalų, už pusę
kainos, negu yra»verta; arba mainy
PUSĖ SALIUNO
siu ant loto, automobiliaus, namo ir
ant mažesnio biznio.
PARDAVIMUI.
-x Norėdami gero biznio kreipkitės prie
Kreipkitės:
A. GRIGAS,
901 West 3701
3318 So. Halsted St.

REIKIA stipraus vyro nuo 25
iki 50 metų anižibhs>, prie šlapio
darbo į garbarnę. vįiuolat darbhs,
gera mokestis. AtcYkkit "pasirengę
prieš 7 va\i' ryto. The
REIKIA porterių vyrų nuo 40 iki darban
ir GageJ'
Tanmng Co., 884
Griess-Pfleger
PARDAVIMUI bučemė ir
50 metų amžiaus. Janitorių darbas North Halsted St. Vienas blokas
musų bildinge. Nuolat darbas blai į šiaurę nuo Chicago Avė.
grosernė labai pigiai. Arba
viems ir darbštiems vyrams.
PABDAVIMUI RESTAURANTAS.
priimsiu lotą arba kokį kitą Geroj
SPIEGEI, MAY STERN CO.
vietoj, lietuvių apgyventa,
1061 W. 35th St.
dalyką. Randasi ant , gražios pigi renda, biznio $100 i dieną,
prękė $6500. $3000 cash, likusi ant
bizniavęs gatvės, Brighton Par lengvų išmokėjimų.
laukit nuo 9 iš ryto iki 5:30 po
ke. 4235 S„ Kedzie Avė.
DIDELIS
BARGENAS
pietų,
Telephone Prospect 2978.
4REIKIA mo'lderių, faųndres 5 kambarių vėliausios mados ra
PARDAVIMUI pigiai pianas,
darbininkų, asemblerių, ! truke- kandai. Turi būt parduoti tuojau.
Puikus parloro setas, valgomojo kam elektra varomas, nikelinis slot, \ PARDAVIMUI saliunas ir Poolrių, karų luoduotojų.
ruimis su Turkish maudynėms. Se
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
nas ir išdirbtas biznis, nupirksit
Galit
pamatygamojo
kambario
setai,
virtuves
se

gerame
stovyje,
Atsišaukite:
už .pigią kainą. Priežastis parda
tas.
Viskas
sykiu
už
$250.
Taipgi
ti
krautuvėje.
DEERING WORKS,
vimo, nesutikimas partnerių.
parduosime skyrium. Didelės vertės
Kreipkitės:
fonografai su rekordais, labai pigiai.
MRAZ MUSIC SHOP,
1734 Fui Jerton Avė.
1945 Bearing Avė.,
A - fe
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio
1925
So.
Crawford
Avė.
East
Chicago, Ind.
bargeno.
1926 So. Kodzie Avė.
PARDAVIMUI pigiai saliu- PARDAVIMUI dėl netikėtų prieREIKALINGAS naktinis kužaščiu, bučernė ir grosernė. Tai
k orius, trumpais darbo valan PARDAVIMUI 5 kambarių ra 'nas, visas arba puse, biznis lyra geriausia bargenas Chicagoj.
geras biznis
Setas, Komodos, Karpetas. išdirbtas. Priežastį pardavimu Ruimai gyvenimui,
dos ir geras atlyginimas. Jies- kandai:
jaunam
vyrui
su
motere.
Kaina
Visi gerame stovy kaip nauji.
kanti panašai! į darbo kreipki Parsiduoda Ųverlana mašina, 5 patirsite ant vietos.
tiktai
Vieta ant 35th
9 E. 103 St.
St. tarp/’ Lbwe Avė. ir Union Avė.
1919 modelio. Kas ja ne
tės: — Kauno, Restaurantas, sėdynių
Kreipkitės j . savininką:
mokės važiuoti, išmokinsiu.
2325 So. Leavitt St.
3007 Emerald Avė.
Kreipkitės
j PARSIDUODA bučerne ir
822
37th PI.
1 lubos. •
grosernė, su namu ar be na
2 lubos.
REIKIA sekamų darbininkų: Kal
mo, 2856 Emerajd Avė. Prie
PARSIDUODA SALIUNAS.
vių 65c..lig 70c. per valandą. Daivietoj, lietuvių ir kitų tau
lydžių 65c. lig 75c. per valandą;
žastį pardavimo patirsite ant tų Geroj
apgyventa.
Biznis išdirbtas per
anglių pilėjų 45c. lig 50c. per vavietos.
Rilgus
laikus.
Prašome
nėpralelsti
landą. Inžinierių $40 per savaitę;
šitų
auksinių
mainų.
Priežastis
pečkurių 50 lig 60c; per valandą;
pardavimo,
nė
’
s
voikata.
Janitorių $25 per savaitę; Lieberių
3514 So. Emerald Avė.
45 lig 40c. per valandą; Jow punch
PARSIDUODA trokas/ ir biznis,
PARDAVIMUI grosOijiė ir bučemė,
press operatoriųj 50c. per valandą, arba mainysiu »ant mažos fanuos, taipgi
vartojamų daiktų. Ge
Mašinistų 70 lig 75c. per vai. At- loto ar namo, nes ižvųžiuoju j ki ra ant virtuvėj
kampo
vieta.
slova PARDAVIMUI čeverykų taisymo
•silaukit:
tą miestą. Kam reikalingas trokas kų ir lenkų apielinkėj. Lietuvių,
Parduosiu pi ir valymo parloras. Mašinos elek
South .Park
Park Ęmployjnent Agency prašau atsišaukti.
giai arba mainysiu ant namo. Agentų tra sukamos. Gyvenimui kambariai
4103 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9265
su rakandais, garu šildoma. įstai
nereikalauja.
2 lubos.
ga kur galima padaryti daug piPeoples Grocęry and Market
nigų. Ne parduosiu, bet tiesiog do1901
"ŽSnd St.
vanosiu už $295. Savjninkas vaBEI KALINGA AGENTŲ, LietuPARDAVIMUI automobilius Lažiuoja
i Europą.
viškose kolionijosc, Chicagoj ir ckamabil Limosin, 7 sėdynių, 5 api
A
NĖ PROGA
6055 So. State St.
apielųikėj. Parduoti cigarus,
Ypatai uęi7 supranta bučernės ir
!Z
> duo- mlųjį tairai, spat light, inžinas kąsiu gerą komišeną. Turi būti su tik padirbtas, dirb kaip naujas. grosernės Wnį. Parsiduoda už jprisipažinęs su savo biznieriais. At- Vertas $3000.00; parduosiu pigiai einamą kainą gerai išdirbis biznis,
PARDAVIMUI nesvaiginančių gė
sišaukit1:
arba mainysiu ant mažesnios ma bučernės ir grosernės rakandai pirinys rimų parloras. Einu Jauk iš biz
J. J. STRAVINSKAS,
rinos. Kam yra reikalingas, nlel- eilėK ir gera vieta ant 63 gatvės. Ne nio. Gera viela, netoli dirbtuvių..
704 W. 31fct St., Chicago, 111.
džiu ateiti subatoj po pietų arba, praleiskit progos, kreipkitės pas savi Taipgi pardavimui Minas ir lotas,'
nedėlioj visą dieną.
ninką,,
.
• . taipgi 2 karų garaAžius. Turi būt
JAMES
KASI
L
S.
F.
PRECINA,
parduota greit. Atsišaukite į Nau
GERA proga išmokti kriau2853 W. 63rd St.
E jienas, Box 222.
3543 So. Union Avė.
V
. 2 užpakalyj
Phone Prospect žf280
čiaus amalą. Mokame pradžio
je mokslo pagal uždarbio: rei
SALIUNAS persiduoda. Gera vie
DIDELIS BARGENAS!
AUTOMOBILIŲ BARGENAS. •
ta,
svetimtaučių apgyventa, 4 rui
kalinga kaucija ant 3 mėne Haynes 11921 m. — 7 pasažierių
Bučernė ir grosernė parda mai dėl gyvenimo. Priežastis par
sių, /kurie nori išmokti darbą. $650.00» Jordan 1921 m. —< 7 pa vimui, 4geroj apielinkėj, savi davimo išeinu gyventi ant ūkės.
sažierių, Califoirnia
tbp $900.00.
Kas pirmas, tas laimės.
Atsišaukite: 1504 W. Division Abu
automobiliai geriausiame sto-i ninkas yra pailsęs ir nori
Kreipkitės: '
St., Chicago, .111.
, vvje. Galima matyti visados.
3347 So. VVaUkco St.
rėti vakacijos. Už teisingą paGARAGE,
3222 So. Halsted St.
siūlymą nupirksit.
PARSIDUODA pigiai, 2 pečiai:
i*
REIKIA vyrų mafevojimiii1
vienas kukninis, antras kietų an
Kreipkitės:
glių
šildomas, ir taipgi pintinė
ir apsiuvinėjiinui krėslų.
3139 W. 38th St.
bogė.
Kam reikalingi šie dalykai,
EATON iCHAIR C(l,
kreipkitės:
2825 W. 40th St.
841 W. 22nd St.,
PARSIDUODA grosernė BrigEXTRA BARGENAS
Ant antrų lubų.
Canal 3801$
hton parke 4518 S. Rackwell St.

RAKANDAI

AUTOMOBILIAI

PAJIE$KAU kambario modemiš
MOLDE.RIŲ
'_____________
' j; *
ko ant Bridgeporto prie laisvos šei
CORiv DIRBĖJŲ
mynos. Atsišaukite laišku, bei tele
TURĖKIT LOCNĄ NAflfe
fonu No. 17. *
GELEŽIES PILSTYTOJŲ
Bridgeporto Naujienų Skyrius,
TEKORIŲ PAGELBININKŲ
Mes pastatysim jums namą ant jū
3210 So. Halsted St.
REIKIA molderių, pagelbi
sų
loto.
Klauskit
informacijų.
Pas

Boulevard 9663
GRINDERIŲ PAGELBI
taba. — Pirmiau negu mokėsite pini
ninkų molderių, grinderių, sorNINKŲ
gus bile kam ant kontrakto, persitik
tuotolų ir darbininkų. Nuolat
REIKALAUJU 4. ar 5 kam- rink it, kad butų pažymėta darbininkų
GRILL
PRESO
PAGIiLmokestis. Saugiausias bhdaa, ^reikia
darbai, gera alga.
BININKŲ
nueiti pas Notary Public, kuris išaiš
17()0 Diversey Parkw<ay
barių flato su elektros šviesa kins jums prasmę jūsų kontrakto.
Mes turime jums daug viir vana, bile kokioje dalyje INTERNATIONAL HOME -BLDG. šokių gerų progų, kurie gali
CO. INC.
i ,
REIKIA darbininkų, Gera
miesto. Ne virš $30 į mėnesį.

119 FEDERAL STREE1\
215 MARTIN ST.
NORTH SIDE, PITTSBURGU, PA.

RE1KIA vyrų shearmenų ir
darbininkų į geležies atkarpų
jardą., Nuolat darbas, gera mo
kestis. Standard Iron & Steel
Co., 1632 W. Kinzie St.

TrukeREIKIA • .patyrusių siuvėjų
rių ir pagelbininkų prie mašinų.
Daugumas darbų yra nuo štukų. prie specialiai orderiotų kau
tų.,
Patyrimas nerika'lingas.
REIKIA —
MEYER & CO.,
Ateikite pasirengę darban.
Indų plovėjos. Atsišaukite į
Mfg. office, 6th fl.
restoraną,
ACME STEEL GOODS CO.
843 W. Adams St.
1356 So. Halsted St.
2840 Archer Avė.

MUS IR TIE YRA LAIMINGI.
AR ČIA NĖRA ŽMONIŲ KLAI
DA, KAD JIE NEP
A
NUOSAVŲ NAMŲ. D AR
KIEK GALĖDAMI DAUGIAU,
NES ATEIS LAIKAS, KAD
REIKIA moterų sortavimui
JIE IR NORĖDAMI NEGALĖS.
SU MAŽU KAPITALU NUSI- šluostymui skudurų, ' Gera alKlauskit Mr. Pike.
PIRKIT NAMĄ. PAVYZDŽIUI
GUMBINSKY BROS. CO.,
NEW YORKE, PRIE DABAR
2261 So. Union Avė.
TINIŲ APLINKYBIŲ, YRA
BAI SUNKU ĮSIGYTI NUO
SAVĄ
NAMĄ gerai
TINKAMOJ
VIE
Pagalvokit
ir pradeTOJ,
KAD tuojaus
IR SU kol
DIDESN
kit veikti
nevėlu.
KAPITALU.
1
Mes jum pagelbėsim pririnkti
VYRŲ
tinkamų namų už ' prieinamas
kainas.

L. FABIONAS CCMPA
8Q<) VV. 35th St, <
Chicago, III.

REIKIA į fandrės išsiimti lie
jimo ruimą ir dirbtuvės darbi
ninkų., Gera mokestis, nuolat
darbas. Atsišaukite į samdymo
dept. CHANE CO. S. Kedzie &
40-tr St., or So. Canal & 15 St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

Parsiduoda valgykla viena iš
geriausių. Turi būt parduota į
trumpą laiką už pusę kainos.
Savininkas išvažiuoja ant ūkės
ir atidaro Summcr Resorts. At
sišaukite tuoj aus.
Tel. Boulevard 5788.

alga ir nuolat darbas geriems
PARDAVIMUI KRUTAMU
darbininkams. Darbas dieno
paveikslų TEATRAS, 640 sė
mis arba naktimis.
WĖSTERN FELT W0RKS, dynių, su vėliausios mados
įtaisymai^* biznis geriri iš
4115 Ogden Avė.
dirbtas, Parsiduos už' žemą
kainą.
REIKIA —
M. J. KIRAS,
BUČERIO.
Real Estate Improvcment Co.,
Atsišaukite:
3335 S. Halsted St.
12300 Emerald Avė.,
W. Pulhnan, III.
REIKIA —

REIKIA gabių vyrų, kurie nori iš
Salesmano kad atlankytų ne
mokti Real Estate biznio, mes išmo
kinsime biznio su musų pagelba, lai svaiginamų gėrimų padorus.
ke mokslo galėsi uždirbti nuo $50 iki
Kreipkitės:
$100 j sakaitę ir daugiau. Atsišauki
te prie
1623 S.. Ashland Avė.
JOSEPH N. MASHKEN CO.
Canal 7223.
4922 So. Ashlanlf Aye.

PARSIDUODA saliunas su
barais, stalais ir kitais įrengi
mais. Kaip saliunas toj vietoj
22 metai. Gera proga kasi mė
gote tųkį bizni. 3200 Ffcderal
St., kampas 32-ros.
k

Atskirai arba kartu su namu.
PARDAVIMUI saliunas, ge
Kreipkitės į savininką. J. XK., roje vietoje, apgyventa viso
548 W. 82nd St.
kių tautų. Priežastis pardavi
mo — labai svarbi.
ČEVERYKŲ taisymo šapa už
4328 So. Hermi toge Avė.
pusę kainos parsiduoda. Visos
Phone Boulevard 4443.
naujoj‘mašinos ir gera vieta tam
bizniui. Kreipkitės,* 3211 So.
PARDAVIMUI GROSERNĖ
Union Av. 2 lubos frontas.
Daromas geras biznis. Pigi

ronda. Yra gera priežastis parPARDAVIMU I SALI UNAS; davimui.
reikia parduoti greitu laiku,
1657 :W
nes turiu apleisti miestą.
732 W. 1811? St.
PARDAVIMUI, arba mainy
mui grosernė ant automobi
PARDAVIMUI pigiai saldai lio. Turiu parduoti kogrciciaunių krautuvė; tabako ir viso sia, Atsišaukite:
kių smulkių daiktų, biznis iš
8049 So. Vinccnncs Ąvc.
dirbtas, Gera proga. *
125 E. l()7th St.
PARDAV1MUII rašoma maši
nėlė, sanitaris coach su pad,

PARDAVIMUI pigiai saliunas, vi
sokių tautų apgyventa, biznis iš dirb mažas prie sienos cabinet krau
tas, arti Pullmano ir kitų dirbtuvių. tuvėj ir kai kurie namų ra
Yra kambariai gyvenimui. Pigi ren
kandai.
da. Priežastį patirsit ant vietos.
10556 Corlib.s Avė. »
3017 Michigan Avė.
Pullman, III.

NAUJIENOS, Chicago, m

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

šeštadienis) Krivis 24, 1923

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

MOKYKLOS

TIKRAS BARGENAS
GERIAUSI NAMŲ BARGENAI!
PARDAVIMUI sali imas, ne
BRIGHTON PARK.
DAR PIRMAS tfOKS BAR
VALENTINUS DRESSMAKING
WEST SIDEJE
COLLEGE.
toli Bali Parko, Pardavimo
STEBĖTINA
PROGA
4 flatai po 4 kambarius
GENAS PRIE VIE
Pardavimui puikus kampinis muro
2407 West Madison Street
Namas
su
bizniu
Brighton
Parke
2 augštų mūrinis nam/s prie Oak namas 9 pagyvenimai; 6 fletai pox4 arti prie lietuvių bažnyčios didelis ir
priežastis, turiu kitų biznį.
muro naujas namas, elektric,
NUOLYNO.
Tel. Seeley 1643
kambarius ir 3 fletai po 5 kambarius; išdirbtas biznis, bučernė ir grosernė
ley
Avė.,
4
flatai
po
4
kambarius
kiek

Kirpimas,
dezaininimas, siuvi
323 So. Kedzie Avė.
maudynes,
visi
flatai
puikiai
5 kamb. namas, karštu
vienas, su skiepu, gasas, elektra ir viskas pagal naujos mados; J prie pat parsiduoda į trumpą laiką, 2 lotai
mas,
dresmaking
ir pattem maMcKinley Parku; rendos neša į mėnesį Kampiniai ant 44 St. ir California vandeniu apšildomas, elek ištaisyti, visi šviesus kamba ker. Bizniui ir namų
...
- • i toiletai. Rendos $840 į metus. Kai- $296.00;
dėvėjimui.
kaina $26,000.00; mortgičiaus Avė. patogioj vietoj dėl visokio biz
PARDAVIMU1 groserne ir na $8000. Pinigais $3600. MargiDienoms ar vakarais klesos. Spe
riai,
lotas
platus
37
pėdos.
Par

tra,
maudynė.
Reikia
$2000
yra
$12,000.00;
namas
statytas
5
me

nio tinkama. Parsiduoda arba mai
saldainių krautuvė, geroj vie- čius $4400._______
tai atgal; turėdamas $14.000.00 gali nysiu ant namo. Taipgi turime lo- Kaina $4200. Atsišaukit tuo duos tik užjp 1,000. Yra ver cialia namų kursas moterims ir
merginoms, atsineikit audiklą, su
toj, lietuvių apgyventa.
_
x.
. .
„
_ pirkti.
latus
pardavimui
ant
Archer
Avė.,
kirpti,
pritaikyti ir pasidaryti <eau
tas
daugiaųą^kaip
$15,000.
a x -s
i .
3 augštų munnis namas — 2 — 6
jau.^ Tas ilgai nelauks.
Pardavimui puikus muro namas 2 bai pigiai.

Atsišaukite:
kambarius flatai ir 1 — 4 kambarių augštų po 4 ir 5 kambarius; viskas pa
Kreipkitės
Kreipkitės pas
634 W. 18th St., Chicago.
^atas. su skalbylda skiepe. Gasas, gal naujos mados su gasu, elektra,
SALDUKAS
&
LUCAS,
6 flatai muro namas po 6
________________
' ~
elektra, toiletai ir tt. Kama numa- maudynėms ir furnasu apšildomus ant
S. L. FABIONAS CO.
4340 So. Caftfornia Avė.
kambarius, garu apšildomas,
pytpa
mprvvAe žinta greitam pardavimui už $10.800. pirmo fleto; namas randasi pusę blo
Tel. Lafayette 3968
809 W. 35th St.
PARSIDUODA £osS‘ kurioj P^igais $5800. Morgičius $5000.
ko nuo McKinley parko labai puikioj
Klauskiį St. Mickevičiaus. puiki vieta, pusė bloko iki
vietoj; $3,500 reikia įmokėti, kitus ant
parduodama saldainiai, cigarai ir
Jadkson Park, netoli 63rd S t.
tabakas. Labai gera Vieta; yra
TIKRAS BARGENAS: Naujas 9 mortgiČio; kaina $7,500.
KAS
NORIT
GREIT
PARDUOT
tiktai viena grosernė tame bloke, flatų mūrinis narnąs su dideliu skle- j Pardavimui puikus muro namas ant
KAS NORIT GERO NAMO Renda $5,400 metams. Preke1
Renda $25 į mėnesį; 4 pagyveni-1
pagyveni- pu, su atskirais sandėliais skiepe, taip- vieno pagyvenimo su 6 kambariais;
PIRKT AR MAINYT
$18,500. Yra vertas $26,000.
mui kambariai ir maudynės. Par;
Par- | gi dideli skalbimui įtaisymai ir džio-1
džio- gasas, elektra .maudynės ir furnasu
PRIE VIENUOLYNO
apšildomas;
viskas
padaryta
pagal
duosiu su namu ar be namo labai vinimui kambariai, pečiais šildoma,
Pirkit šį subudavotą na UNITO) LANID & 1NVESTąražas dėl 2 ina- Į $0—4 kambarių flatai ir 3—5 kambarių naujos mados; pusė reikia įmokėti; I Namus, lotus, farmas. bučernes,'*
pigiai; dar ir garažas
MENT CO.,
groseraes automobilius ir kitokius biz- mų steam heat ir visi vė
šinų yra. Parsiduoda viskas, sykiu Į flatai, prie parko, viskas modemiška, kaina $5,000. /
Pardavimui vieno pagyvenimo me- nius Jeikni turit kokį namą išmokė4454 S. Western Avė.
tik už 295 dolerių. Pats „gali būti | Gasas .elektra, toiletai ir vanos. Ren
liu tamstoms išmainyt ant di liausios mados įtaisymai 1
ir biznierius ir prapertierius. La dos $3552 į metus. Kaina $26000. Pi dinis namelis pernai statytas; platus H
namo lotu bučernes, groser- flatas ,6 kambariai ir 2-ras
bai gera proga. Kreipkitės:
nigais $14.00. Morgičius $12.000. Ge etas; randasi pakraštyje miesto; ge- j
Jeigu namai pirkt, arba tuautomobilius mainau ant namų,
1837 Hashting St., prie Lincoln ras investrrjeritas, kuris neša pelno ra vieta auginimui daržovių ir la*ky7
kambariai.
Randas
prie
mm
naminiu
paukščių;
kaina
$2200,
D
;
k
jiežkot
rkt
turiu
visokių
Sasininkas apleidžia miestą.
14% ir rendos gali būt pakeltos.
parduot namo, tai pamatyk
pusę ar magiau reikia jmoketi, k tus
didžiausius bargenus pasiskyri- 63rd & Western, 1 blokas
Frank Dobrolwolski, didžiau\
lengvais išmokėjimais.
.
. L
CWcagos daiyse. pas ma.
18
gatvė
ir
Halsted
distriktas
nuo Streetkarių. Kaina tik šio Real Estą te South West
GRAMAFONAS vertas $150,
Pardavimui vieno pagyvenimo na- mui
\
naujas
6
flatų.
mūrinis
namas
su
4
kambariais,
su
garu,
ajektra
ne
greitas,
tei.
ingas
pa
<
•.
Pevsu nesvaiginančių gėrimų pado ir maudvne geroj vietoj; kaina $3,000, Ofisas atdaras nuo . « .
Reikia įmokėti Side, (po keletu namų parduo
už $98. G raina fonas vertas $75, oras
Q $13,500.
8 vai. vakaro. SeptintadiemaiA nuo 9 $5,000. Tokį namą nepasta- du kas nedčlią.
už $45. Pasinaudokite proga; ru* (saliunu), 4 flatai po 4 kambarius pusę reikia įmokėti.
kiekvienas ir ‘J flatai po 5 kambarius
Norėdami pamatyti viržminėtus '*8 1 valandos po
\
tysit nei už $17,000 šiandie.
turi būti greitai parduoti.
kiekvienas. Pečiais šildoma. Gasas, namus atsilankykite diena ar vaka<’r»i ■ Y v’tt i *«i pi
elektra, toiletai ir. vana. Rendos rais sekančiai
808 w- 33rd Pl- net*h Halsted St.,
Taipgi parsiduoda toj
DOM. VENCKUS,
BARGENAI.
$2544
į
metus.
Kainą
$19500.
Pini

BRIGHTON'REALTY COMPANY
Te] Boulevard 1560
10749 Edbrooke Avė.
apielinkėj
gražus
mūrinis
gais $9500. Morgičius $10.000.
Muro naujas namas, vėliau
J. Yushkewitz, vedėjas__________________ ___________
4034 Archer Avė.,
Chicago.
svoto A
RARGFNAS Par- namas 5 ir 6 kambariai, vė sios mados įtaisymai ]X) 6 kam
(prie
California
Avė.)
5A11RA
r ar liausios mados įtaisymais.
Bridgeporto geriausia bargenas
TURIU parduoti savo $250
GERAS BIZNIS IR NAMASI
davimui farma Wis. valstijoj. Kaina $12,500. Įmokėjimas barius $11,500. Namas randasi
Union Avenue, 2 augštų mūrinis na
vertą viktrolą, vartotų tik 2 mė mas
su skiepu, po 6 kambarius flatas,
Marųuette Manor.
--------130 akrų, naujos trobos. Gynesiu. Yra daug rekordų ir dei gasas, elektra, toiletai ir vanos. Di Pardavimui bučeraė ir grosernė ąy< j— padargai, sėkla, paša pagal sutarties.
cementinis skiepas. Namas ver lau
kiu su properte; biznis yra geras nau?
naur’J
. .7
.
.
• * •
mantinė adata, už $65, 2502 W. delis
Kreipkitės pas
• Naujas kampinis namas, 2
tas $9000. SavininKui reikia pinigų, joj
kolonijoj be kompeticijos;' kainM.ras. Arba mainysiu mieste j
S. L. FABIONAS CO.
Divisidn St. Phone Arini toge parduos už $6500. Pinigais $2700. $10,500 uŽ biznj ir propertę.•. .G^lnanią.
Storai ir 4 flatai ant karų lui
<
Savininkas C, Jaram,
Morgičius $3800.
priežastis pardavimo, pasimatykite su
809 W. 35th St.,
nos, tinkama vieta
biznio.
1981.
J. Yushkewitz, 4034 Archer Avė. (prie 2859 W. 40 St.
Chicago, III.
Parduodu pigiai, arba mainy
Califomia Avė.)
Brighton Parko Bargenas
2 augštų mūrinis namas, 5 ir 6 kam
siu ant mažesnio namo..
MAINYSIU didelį mūrinį na
LOTAI IŠMAINYMUI ANT
PARDAVIMUI grosernė ir barių flatai. Gasas, elektra, toiletai ir
GEPORAUTOMOBILIO
rna ant mažesnio namo arba ge GERIAUSI R
saldainių krautuvė. Biznis iš vanos. Tas namas yra bargenas ir
Muro naujas namas, 5-4
bus parduotas pirmutiniam žmogui
TO
BAR
ros
farmos.
Kreipkitės
viršui
sa

Pardavimui
ar
išmainymui
2
lotai
dirbtas. Mainysiu ant namo, kas pamatys jį, todėl atsineškite de po 80 pėdų pločio, lotai randasi Cleakambariai,
vėliausios mados
pozitą su savim.
Kaina $6800.
Pi
liuno.
A.
Zabelo,
2844
W.
38th
Mūrinis
namas
ant
2
lotų
arba loto.
įtaisymai,
ring prie pat *63-čio stryto, visi imMainys ant didesnigais $3090. Morgičius $3800.
ri

-

provementai sudėti, kaip tai: suros,

Atsišaukite:

252-1 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

Naujas 3 augštų mūrinis namas su
dideliu augštu ant 30 pėdų loto, 3 pui
kus 5 kambarių flatai, gasas, elektra,
toiletai ir vanos.
Kaina $11.300
Verias daug daugiau.

St., Chięago, III.

vanduo, šaligatviai, elktra ir strytas;
labai puiki vieta; kaina $600 už abudu
PARSIDUODA MŪRINIS 1 PAGYlotus, mainysiu ant. automobilio, Pa- venimo
6 ruimų namas ir prie tam
nku Joseph Yushsinvatykite su savininku
4
tušsti
lotai. Beizmantas naujai iš
kewitz, 4034 ArcherAve.
•\Ąve. Chicago.
taisytas. Viską parduosiu už $11,000.
Kampas Oakley ir 35th St.
Kreiptis C
JURGIS BAUBA
FARMOS IR NAMAI
73,3 Ashland Blvd.
• GRANO RA PI D S, MICH.

4 flatai, elektriką, maudy
nės. Kaina $7,500. Įmokėti
$3,500. Kada pamatysit nė
ra abejonės, kad ir nupirksi.
Kreipkitės pas
S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St.,
Chicago, Illinois.

Senatvė ir nesveikata privertė
Naujas 3 augštų mūrinis namas, 3
savininką nukirsti čielą trečią div flatai po 4 didelius kambarius, su
lį prekės ir liepė parduoti į 5 die kambarių augštai. Gasas, elektra,
nas laiko 3 aukštų muro kampi toiletai ir vanos. Viskas labai mo
Turime pardavimui 50 fahwųj4nažų
PARDAVIMUI4 flatų na
nį biznio namą ant dviejų lotų, 2 demiška. Kaina $10.300.
ir
didelių,
su
budinkais,
soda
’
s,
gyvu

štorai, šokiam svetainė, 9 pagyve
GERIAUSIS BRIDGEliais ir mašinomis. Laukai gražus, mas su extra lotu ir dviem
nimai po 4 ir 5 kambarius, ciGeras 2 bugštu frame, 5 ir 3 kam lygi gera žemė su moliu,4 juodžemiu ir garadžiais. Rendos į menes:
PORTO BAĘGENAS
mantuotas beisiuentas po visu na
barių
flatai- prie Rockwell St. Gasas, žvyru. Farmos randasi pakraščiais atneša $180. Atsišaukite dė
mu, plieno balkiai ir sutvirtini
ir gražaus miesto Grand RaMūrinis namas ant 2 lotų,
mai, garadžius
2 automobiliam toįletai, vanos. Pečiais šildoma. Kai didelio
pids,
Mich.,
kuriamo
yra
150.000
gy

Morgina
$8600.
Pinigais
$2100.
informacijų
pirmas
augštas
įtalpois, rendos $2500 metams; lo
elektra, maudynės, 4 flatai
ventojų. Yra 300 visokių fabrikų.
tas 50 ir 125 pėdų kampas. Prekė čius $1500.
Darbų yra geni, lengvoų ir švarių vy iš užpakalio.
po 5 kambarius ir 2 flatai po
tik $22,000. Tam panašų namą nė
rams, moterims ir vaikams. Grand
6228
S.
Aberdeen
St.
už $40,000 ui Dar nepabudiivosi;
4 kambarius. Kaina tik
Cicero
Rapids mieste ir apielinkėj ant far
gera progą karčiamninkui, nes
Biznio Prapertė: — Geras 2 augštų mų gyvena apie 5000 lietuvių, beveik
kampinio šton/ saliuno lysas baig; mūrinis namas ir skiepas ant gero visi turi locnus gražius namus, kiti
ŪKININKŲ ATYDAI! Turi $15,500. ĮNEŠTI TIK $2,500.
sis xMojaus liirmą šiemet. Gali kampinio loto. Didele krautuvė ir 8 geras farmas. Kurie norite pirkti far me keletu namų mainymui ant Toki proga pasitaiko tiktai
pate stoti į biznį; gera vieta ant kambariai iš užpakalio gyvei^niui. Ir mų arba mieste namų, nepiikite nie
Town of Lake nepraleisk progos didelis 6 kambarių flatas ant 2 augš- kur,
ūkių. Malonėkit atsišaukti laii- netikėtai per ilgus laikus
atvažiuokite
pas
mus,
mes
turi

ir pamatyk šitą bargenų, jeigu no tu. Visi dideli ir šviesus kfcmbįariai. me šiame mieste daug gražių, gerų I šku. Kurie norite mainyti
dėlto nepraleiskite jos.
ri pelnjt, gerai į trumpų laikų. Gasas. elektra, toiletai ir vanos. Ma namų,
parduo4th.ni nebrangia kaina ir parduoti. P. A. Mažeika, 1377
Kreipkitės pas
Klausk J. Zacker, 4454 So. Western ža cottage užpakaly, kanvpe loto, taip pakraščiais
miesto gerų, mažų ir di
Avė. ,
S. L. FABIONAS CO.
gi vienas extra. tuščias lotas su gara- deliu farmų. Parduodame ant leng E. 57fh Et., Chicago, III.
.
džiu.
Tuščias
lotas
vartojamas
pui

vų išmokėjimų. Atvažiuokite tuojau
809 W. 35th St.,
$4000 pelno bėgyje kelių mėnesių
daržui, viskas aptverta. Di- pasižiūrėti farmų ir namų. Mes siun
bus kas nupirks greitai 3 aukštų kiam
Chicago, Illinois.
bargenas Cicero ie už $12.800. čiame pinigus į Lietuvą ir kitas šalis.
PARDAVIMUI 2 biznevi kampi
muro biznio namų, pabudavotas džiausis
Atainešk:te pinigų depozitui, kuomet Parduodame laivakortes ant geriausių niai lotai, suros, vanduo, gasas plek
Klauskit P. P. Ramoška.
ant dviejų lotų, 2 dideli storai ir ateisite,
nes tas namas bus parduotas linijų. Su visokiais augščiaus minė trą, parduosiu už cašh, arba mainysiu
4 pagyvenimai po 7'didelius kam pirmutiniam
kostumeriui.
reikalais kreipkitės šiuo adresu. ant automobiliaus, troko. Tai yra ne
barius; maudynės, rendos $2700
Mes
taipgi
turime kitų bargenų vi tais LIBERTY
tikėta proga.
DIDŽIAUSIS BARGENAS
REAL ESTATE &
metams, ant geros biznio gatvės sose dalyse Chicagos.
REID
FAREIGN EXCHANGE
Brightbn Parke lotas 50 ir 125 pė
PRIE SHERMAN PARK
3219 So. Wallaqe St., 2 lubos
336 Monroe Avė., Grand Rapids, Mich.
dų; gręįtu laiku parsiduoda lx»c^įk pusė bloko nuo Garveik už puse prekės tik už $16,000.
JOHN KUCHINSKAS & CO.
Šiandie nei už $30,000 tokį namą
PARDAVIMUI 2 augštų na fiel
2221 W. 22nd St.. netoli L^fivitt,
Boulevard parsiduoda
nepabudavosi, tik mažą dalį rei
Chicago.
PARDAVIMUI
gera
proga
noriu
4
mas,
vieta
dėl
krautuvės
ir
di

gražus mūrinis namas arkia įmokėti, o likusius rendos pa
Musų ofisas bus atdaras redėlioj čiam gyventi ant farmos. Tai geriau
baigs mokėt; pasiskubink pamatyt nuo 10 vai. ryto iki 2r30 po piet.
delė
svetainė
ant
viršaus
kas

sia farma Michigano Valstijoj, 148
žuolo baiktas, pečiais apšil
šitą bargenų kol kitas dar nenu
akrų,
su
naujoms
trioboms,
28
štukos
dien
užimta
26x150
lotas.
Atsi

pirko ir ’atsivešk depozitų sykiu.
raguočių, 3 geri arkliai, 2 kiaulės, 40 šaukite 3714 S. Halst&USt. ant domas, 1 flatas 5 kambariai,
Klausk J. Zacker, 4454 So. VYėstern
TIKRAS BARGENAS!
vištų ir visokios mašinos. Rugiam
2-ras 6 kamb. cimentavotas
Avė.
J’arsiduoda beve'k naujas mūrinis niauti, šieną plauti, kuliąma mašina, 2-rų lubų.
v
basementas ir užpakalyj 2
Nepaprasta proga bučerninkui namas. 2-jų pagyvenimų, po 6 kamba siečką piauti ir grūdam malti ir >ga- —1 1 . ........ —
--—
----------------faltai po 4 kambarius. Ren
įsigyti vienų iš puikiausių bizniu rius ,viskas įtaisyta pagal vėliausios zaiinis inžinas 6 arklių. Parduosiu
BARGENAS.
mados,
namas
randa
’
si
gražioj
vietoj,
nebrangiai,
arba
mainysiu
ant
gero
su namu apie Garfield Ilaulevard
, 3-jų auffštų nuirinis naujas na dos į mėnesį atneša kaip ir
ir Ashland Avė.
Naujas muro prie Gage Park; namas yra vertas namo. Farma yra be skolos, Del mas ant Bridgeporto; visi įtaisy
kampas, didelis štoras ir 6 kam daugiau kaiu $13,000.00, parsiduoda platesnių žinių rašykit.
mai naujausios mados. Nainys ge steam heat, o anglių nerei
J. KAIRIS,
barių pagyvenimas, ceman tuntas už $10,500.00; reikia įmokėti $3,000,
riausioj vietoj, tik atsinešk rank kia duoti. Kaina tik $11,000.
Peacock, Mich. pinigius.
beisinentas po visu namu; štimu o likusius savininkas duos ant mor- Box 4,
Kaina $9000.
0 Chicagoje galit dasižinoti
apšildomas ir garadžius,
biznis giČio.
S.
Slonksnis,
3401 S. Halsted St. Įmokėti $5,000. Priežastis
F. J. SZEMET
JOSEPH KA'IRIS, z
labai gerai išdirbtas, daugelis vi
Antros lubos. Tel. Yards 2242
pardavimo' sužeidimas savi
4180 Archer Avė.
.5926 So. Elizabeth Str., Chicago, III.
sokio stako groserio bučernės su
Tel. I^ifayette 6824
visais naujais rakandais;
biznis
MŪRINIS namas 2 augštų 5 ir 6 ninko.
PARDAVIMUI 3 gyvenimų
vienas vertas dpie $5000; viską sy
kambariai, elektra ir visi vePrie Garfield Boulevard ir
PARDAVIMUI 6 fintų mū mūrinis namas, randasi 718 W. dideli
kiu greitu laiku parduoda tik už
lug šios mados įtaisymai. Parsiduo Ashland Avenue parsiduoda
$13,500 iš priežasties savininko li rinis namas, 5-4 kambarių fla
kainą.
14 St. arti L. Kleino k ratavęs. da už pigiausią
gos ir senatvės. Klauskit J. Zacker,
3421 Ix)we Avė.
mūrinis namas, hot water
tai ir 1-5 kambarių flatai. Sun Medinis^ namukas yra užpakaly, Kreipkitės j tevininką
4454 So.. \Vestern Avė.
heat, 2 flatai po 6 kambarius
parlorai, garu šildoma, 6000 Š.
3158 So. Union Avė.

NORIU PIRKTI NAMŲ ne senesnį
kaip 10 m.', nemažesni kaip 2 flatų, ir
nedidesni kaip 9 po 5 ir 6 kambarius
tarp gražių žmonių. Namas turi būti
be jokio fėliaus, mūrinis, pečium arba
karštu vandeniu šildamas, kieto me
džio trimingai ir visi parankamai.
Saules šviesa turi ineiti į visus kam
barius.
,
Savininkai, kas turite tokį namą ant
pardavimo, nešantį gerą procentą, su
neiškeltoms aukštai rendoms, atsišau
kite laišku. Nupirksiu greitai.
M. A. DOBILAS,
6407 So. Aberdeen St., Chicago.
Telefonas Normai 3207
REIKALAUJAME namų, farmų ir
biznių pardavimui ir mainymui. Re
zultatai užtikrinti.
S. StONKSNIS.
3401 S. Halsted St.
Antros lubos per vidurį
Tel. Yards 2242
" DIDŽIAUSIAS BARGENAS
s Pardavimui
------namas
.--------bizni
bizniavus
aras su
grosęnte f.ir delikatesen
___ ____
‘
biznis išdirbtas
per 20 ribėtų, yra graži vieta, parduoshi'nigiaL turi didelį trubelį ir turim
išvažriroti į kitą miestą, atsišaukite
tuojau®. 66S2 So. May St.
Englewood 8961.

Telefonas

rendos neša $800 į metais. Kaina
Saivver Avė., F.. Wozniak, 2703 $7,000. Geriausias pasiūlymas
W. 47th St., Phone Lafa- ant išmokėjimo. Matykite savinyette 4607.
ką.
LOUIS STERN
5 North La Šalie St.
BARGENAS!
TURIU PARDUOTI
Pardavimui j)fytiai 4 kam Mūrinį namą vertes $18,000, už
barių namas, lietuvių koloni $13,500, geras namas, muro štoras ir
fletai, 2 fletai po 6 kambarius ir 2
joj Kreipkitės prie savininko 4lietai
po 4 kambarius, elektriką, mau
1631 So. Caslifornia Avė., 1 dynės, gasas, augštas beizmantas; di
delis cimento garadžius dėl 3 auto
flatas.
mobilių. Rendos $165 ant mėnesio.

BARGENAS
6 fletų muro namą, parduosiu ar
ba mainysiu ant mažesnio namą, lo
to, automobiliaus arba kokio biznio.
Reikale kreipkitės prie
A. GRIGAS
3114 So, Halsted St.

Turi būt tuoj parduotas.
JAŠUDES IR ABRAMOVICZ
2015 So. Robey St.

bizni ir namų?
narna?
AR NORI turėti biznį
Tur būt parduotas į 9 dienas 2-jy
aukštų mūrinis namas. Saliunas
su visais įtaisymais, 4 kambariai
užpakaly, 6 kambariai ant viršaus.
Stirnų apšildomas. Didesnio barfleno’ nerasit visoj Chicagoj; $5000
[mokėt, kitus kaip renda. Važiuo
damas žiūrėt namą neužmiršk pa
siimti rankpinigius. Kaip pamaty
si ta narna, nepirkia nenarvožiuosi. 'vtirtme
ir- daug
visokių narinį
pardavimui.

PARDAVIMUI
buildingas
piet-vakarinėj (kily
miesto.
Kampinis namas, puiki vieta.
Kreipkitės, 202?-30 So. Halsted
St., Phonę Lake View 8853.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, dviejų lubų, po šešis kambariu^.
Nantas yra gražibj vietoj, arti Marquette Parko ir klioštoriaus mokyk
los.
Kreipkitės
7022 Talnran Avė.

ChleaKo. TU.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 pa

Tomochunas and Cbristion
3234 So. Halsted St.

Tel. B«ul. 8(563

gyvenimų medinį namą 4-4-4-4 kam
bariai.

^Geriausia

proga dėl žmo-

gaus su $1900.00 įgyti geras namas.

Parduosiu už $3100 arba mainysiu ant
bučernės, grosernės arba saliuno, pir
masis laimes.

JGSEPH N. MASHKEN C0.
4922 So. Ashland Avė. Prospect 8605

■■

L

72OR

So.

1

Avė.

FRANK DOBROWOiLSKI,

4454 S. Wcstern Avė.

PARDAVIMUI 5 akrų truk
tų farma su nauja 5 kamba
rių stuba. Viskas gerame sto
vyje.
115th PI. ir ‘Hamilton Avė.
2 bl. į rytus nuo Cravvford Av.

FRĄNK G. LUCAlS.

I^afayett
i’07.
PARDAVIMUI 3 augelį mū ,X- » Phone
--- --- —1------- ą...
rinis namas, 2 flatai
8 kam PARDAVIMUI pigiai piknikų
barius ir vienas 7 kambarių, daržas,_ su namu; arba išrendavo
Gera proga dėl apsukraus vytoiletai vidui. Kaina $7,200.00. šiu,
ro. Priežastis pardavimo, senatvė.
P. KARECKAS, ,
Atsišaukite:
123
St. ir Union Avė.
908 W. 19th
Wcst Pullman, 111.

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 S./ Halsted St„
Chicago, UI.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės,
Stenografijos, Typewriting, Pirklybos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
.Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos,
^Geografijos. Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos,
Etimalogijos, Oratorystės.
Klesos iienomis ir vakarais.
PKIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu,
visokio išdirbimo automobilius. Lalanius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING
1507 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengtamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų.
Prirengia prie
kvotimų j visas augštesniąsias mo

kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.

iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedčldieniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybo.?.
3301 So. Halsted St.,
Chicago.
(kampas 33-Čios gat., 2-ros lubos)

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis
namas, Auburn parke apielinkėj,
5—5 kambariai, su sun parlors.
Viskas naujausiai įtaisyta, gani
Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už*apšildoma. Rendos $150 į mėnesį.
dirba
dideles algas. Mes duodame
Kaina tik $11,500. įmokėti $5000,
praktingas
pamokas Vyrams ir Moikusia dalį ant lengvų išmokėji
mų. Didelis lotas 31^x179.
Dabar yra laikas gero
12 apartamentų — 2 po 5 kam)arins ir 10 po 4 kambarius. Viscas naujos mados įtaisyta. Kam
pinis namas, beveik naujas. laitas
30x125. Labai geras pirkimas. Kai
na $50,000. Įmokėti $15,000. Namas randasi Auburn Parke.
AUBURN PARK REALTY CO.,
MickeviČia
7925 So. Halsted St., Chicago, III.
SUSTOK IR

KLAUSYK!

Turim šimtais namų, dides
nių ir mažų, visose dalyse Chioagos; tarp tų randasi ir bran
gių. Kam reikia mimų pirkti
arba mainyti: biznius, lotus,
farmas, kreji/ptkites pas mus,
mes visuomet sutiksim jums
G. P. SUROMuSKI,
3346 S. Halsted St
Chicago, UI.
PARDAVIMUI dviejų flatų
mūrinis namas, po 7 kamba
rius, Namelis užpakalį, (prad
žius dėl dviejų mašinų. Kaina
$7,000, jmoket $3,000.
5324 Wentworth Avė.

ir 1 fl. 3 kam. 2 karu gara DAUGIAU TOKIŲ BARGENŲ
džius. Namas turi vislis vė
NEBUS.
Pirmityviškas
muro
liausios mados įtaisymus. bildingas, 4 flatai 2po aukštų
4 ruimus kat
Kaina tik $12,500. Reikia ras flatas. Nauji porčiai, naujas
akmeninis pundamentas.
įmokėti tik $4,000. Nevisa- stogas,
geras beisementas. Rendauninkai'
dos gausit tokį namą už tuos gyvena 18 metų. Kaina $5000.00; li
kusius kaip renda.
pinigus.
3725 Wallace St.
Kreipkitės pas
Savininkas 3606 lA/we Avė.
2 lubos.
S. L. FABIONAS CO.,
809 W. 35th St.,
RARDAVIMUI 6 flatų po 4
Chicago, III.
didelius ruimus mūrinis na

SPECIALIS BARGENAS.
Pardavimui 4 flatu naujas mū
NEGIRDĖTAS BARGENAS.
rinis namas, garu šildomas, 4, 5
ir 6 kambarių. Randasi prie 73
ANT IŠMAINYMO
gatvės ir Emerald Avė. Rendos
Parsiduoda 4 pagyvenimų, nauKampinis mūrinis naujas namus, 8 $3200 į metus. Kaina $21.000. Pi as mūrinis namas, gražioj apiefletai ir štoras, 6 fletai po 6 kamba nigais ’ įmokėti $6000. M. T. Plum- inkėj netoli Brighton teatro, na
mo parankuinai vėliausios mados,
rius, 2 fletai po 4 kambarius, ci- mer, 7848 South Halsted St.
parduosiu pigiai arba mainysiu
mentuotas beisementas, kieto medžio
bizniavo namo, fąrmos, lopadlagos, aržuolinės durįs; elektra,
BARGENAS. Pardavimui 6 kam ant
o,
bučernės,
Dry Goods Storo, ar
gasas, maudynės. Rendos $360.00 ant barių
bungalow? sun parlor, pe
damas tumėnesio. Išmainysiu! ant farmos ar čiais šildomas, cementinis skie )a kitokio gero biznio. N.
ba kokio nors namo už Chicagos arba pas, didelis ^garadžius, lietuviu ko ri būt parduotas arba Ušmainytas
trumpą laiką, atsišaukite tuoj,
kur ųors.
lonijoj, netoli vienolyno. šaukit
pas
J
\
JASUDES IR ABRAMOVICZ
savininką telefonu Stovvart 8392.
2015 So. Robey St.,

nio namo.

drapanas.
*
.Biznio ir namų kursai skrybėlių
padarymui. Ęreipkitės, pfšykit,
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.
Sara Patek, pirmininkė.

mas. Dideli porčiai ir visas
gerame stovyje. Kreipkitės:
3831 WaHace St.
Savininkas 3 lubos pryšaky.
—X------- g--"

—...................

amato išmokti.

»

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves
duti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.
Ateikite į musų šapą kokiu nebūk
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti
amato etliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.
Specialė taksa bus suteikta iums
šį mėnesį.,(Atsinešk šitą apskelbimą
su savim).’
THE MASTER CUTTING AND
TAILORING SCHOOL
190 N. State St^ Kampas Lake St.,
4 lubos, Chicago.
Jos.
F. Kasnicka. vedėjas.___ *
t l
"hJoFFMANO MOKYKLA. z
Įsteigta 1910.

Išmokina angliškai į labai
trumpą laiką. Gramatikos mor
kykloj mokiname aritmetikos
(skaitlįvimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos,
istorijos ir viešo kalbėjimo.
Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.
Pereituose dvyliką metuose
džrtigeliui 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 j šviesą.
Mokintojai visai draugiški.
Už mokslą mokestis prieinama.
Kalbėk bite 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.)

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

PARDAVIMUI. Tiklras bar
genas. Tik $2500, 3 augštų
frame namas. Krautuvė ir 2 su
rakandais kamb. (elektra, gasas,
taipgi cottage užpakaly, 1627
So. Morgan St. netoli 18 gat.
'PARDAVIMUI lotas, 45x125,
piet-vakarinis kampas 47th St.
ir Albany Avė. Yra visi įren
gimai ir apmokėta. Bargenas.
4ViItrfbnudk.it savi niūk ui:
(Prospect 5756.

Išmokite

gėro

ka dentisterija. Dir-

knygų

bimas piritų, "tilteliu,
ir tt. Mokinama t>e

Galit nemokat anglifi-

dirbdami. Dienomis

vakarais. Geros sąlygos.

Ateikite arba rašykite dėl ka
talogo f i.

