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Berlinas nusileidžiąs 
Saksonijai

Italai žudo tripolitiečhis
140 tripolitiečių žuvo mūšy, ku

riame italai vartojo ir aerop
lanus.

Darbininkai prigrūmojo gene
raliniu streiku

Berlinas nusileidžia 
Saksonijai

Pašalins reakdingą reichsweh- 
ro komanduotoją, kuris grū
mojo Saksonijai.

BERLINAS, spalių 19. — 
Kalbama, kad ginčas tarp fede
ralinės Bėrimo valdžios ir Sak
sonijos bus išrištas formaliniu 
pašalinimu reakcingo reichs- 
wehro komanduotojo Saksoni
joj gen. Mueller, kuris perdaug 
aštriai elgėsi ir buvo pradėjęs 
grūmoti Saksonijai pana ūdoj i- 
nu? ginkluotų spėkų, jei Sakso
nijos valdžia nepasiduos jo įsa
kymams. Saksonija gi busian
ti pabarta į maišymąsi į respu
blikos politiką. |
Socialistai neleidžia, valdžiai 

siausti.
Socialistai darosi vis svar

esniu faktorium Vokietijos 
politinėj padėty. Jie sustiprini
mui darbininkų pozicijos ban
dė tartis ir su komunistais, bet 
iš to nieko neišėjo.. Bet visgi 
tai rodo, kad šios abi partijos 
bando surasti bendrą pamatą 
veikimui.

Socialistai reikalauja atšauk
ti nepaprastą stovį, tuo tįkėda- 
mies patenkinti Saksoniją. Jei
gu tas reikalavimas bus pasta
tytas griežtesnėj formoj, tai 
gali prieiti prie to, kad trys so
cialistai gali pasitraukti iš kabi
neto ir tada ateitų galas Strc- 
semanno valdžiai.

IŠ Dresdeno pranešama, kad 
pi*emieras Zeiprner paskvyj" du 
komunistua Saksonijos nariais 
valstybes taryboje. Jie buk atsi
sakę sudėti prUaiką respublikos 
konstitucijai.

65 ŽMONĖS ŽUVO EKSPLO
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SHANGHA1, sp. 19. — Gau
toji privatinė žinia iš Mukdeno 
sako, kad eksplozijoj Lohutai 
kasykloje žuvo penki japonai ir 
60 chiniečių angliakasių.

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.
Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek nie
ką. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi Jj kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMfi.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Grūmoja generaliniu 
streiku

Jei valdžia pultų Saksoniją ir 
Turingiją.

BERLINAS, sp. 19. — Socia
listinių darbininkų unijų kong
resas priėmė rezoliuciją, prita
riančią paskelbimui generalinio 
streiko, jei butų griebtasi gink
luoto veikimo prieš Saksonijos 
ir Turingi jos darbininkus. Re
voliuciją priimta po triukšmin
gų debatų.

Kongresas taipjau priėmė re
voliuciją, reikalaujančią tuojau- 
'inių finansinių reformų, nes 
Lik pastoviems esant pinigams 
galima, bus padidinti produkci- 
ą.

Kita rezoliucija reikalauja, 
kad privatinės įstaigos atkreip
tos prieš bendruomenės labą bu- 
uų be pasigailėjimo naikinamos, 
kongresas pareiškė, kad nors 

bus griežtai pasipriešinta panai- 
’inimui 8 vai. darbo dienos, dar
bininkai sutinka tartis apie dir
bimą viršlaikio niekuriose in- 
lustriojse.

Darbininkai taipjau reikalau- 
:a užgriebti derlių, kad tuo su
mažinus maisto trukumą; taip- 
’au reikalaujama uždėti dideles 
nabaudas maisto krovikams ir 
pelnagaudoms. Be to reikalau
jama kreditų, gvarantuotų fab
rikantų, dvarininkų ir pirklių, 
taip kad masės galėtų būti ap
rūpintos anglimis Šią žiemą.

/
i

Bavarija prieš Saksonija
Nutrauki diplomatini ryšius

su Saksonija. /

BERLINAS, sp. 19. — Seili
no valdžia deda didelių pastan
gai, kad kaip nors susitaikius su 
Saksonija. Saksonijos gi komu
nistų gynimos kareiviai netiki 
į galimybę susitaikimo ir ren
giasi gintis; jau ir mūšio linija 
esanti tiesiama.

Bavarijos atstovui Berline, 
kuris taipjau yra atstovu ir 
Dresdene įsakyta nustoti ėjus 
pareigas Saksonijoj. Bavarijos 
valdžiai atsisakius priimti Sak
sonijos atstovą Muniche, diplo
matiniai ryšiai tarp tų dviejų 
Vokietijos respublikos valstijų 
liko nutraukti. Viena tų valsti
jų, Bavarija, yra tvirtovė na
cionalistų, o kita, Saksonija, so
cialistų.

Socialistai nariai kabinete ap
silankė pas prezidentą Ebertą 
ir pareikalavo, kad butų atšauk
tas “nepaprastas stovis”, kuris 
ir pagimdė kivirčius su Sakso
nija. Betgi socialistai kabinete 
dar pasiliksią.

Socialistų remiamos darbinin
kų unijęs paskelbė, kad jos pa
skelbs generalinj streiką, jei 
Berlino valdžia stversis ginklo 
prieš Saksonijos ir Turingi jos 
darbininkus.

Mirė nuo uodo įkandimo.

CHICAGO. —• Mrs. Bose 
Johnson, 45 m., 2469 Archer 
Avė., mirė Wesley ligoninėj 
nito uodo įkandimo. Uodo 
įkandimas pagimdė kraujo už- 
nuodijimą, kuris ir nuvarė Ją 
į kapus.

TRIPOLI, Afrikoj, sp. 19. — 
Italijos spėkos užbaigė kelias 
“valymo” operacijas prieš suki
lėlius, atsiimdami distriktus į 
pietus nuo Sliten ir Misrata.

Daugiau kaip 409 sukilėlių 
žuvo, kuomet Italų pusėj tik ke
li čiabuviai kareiviai liko sužeis
ti. Didelės pagelbos kareiviams 
davė aeroplanai, kurie ypač sėk
mingai veikė skaistume tyrlau
kių ore.

10 italų užmušta.
LONDONAS, sp. 19.— Iš Ry

mo pranešama, kad Italijos ka
reiviai Tripoly puolė 1,500 suki
lėlių į pietus nuo Surata. Sukilė
liai liko išvaikyti, palikdami 440 
žmonių užmuštų, daug sužeistų 
ir taipjau daug grobio. Iš Italų 
pusės 10 liko užmušta ir 50 su
žeista. Italijos aeroplanai 'daly
vavo mūšy, bombarduodami su
kilėlių batarejas.

Gubernatoriai rems
■ prohibiciįą

Po didelio triukšmo nutarė pa
gelbėti prezidentui sausinti 
šalį

WEST BADEN, Ind., spalių 
19. — Penkiolikta metinė guL 
bernatorių konferencija po 
po triukšmingų debatų^ laike 
kurių vienas gubernatorius iš
ėjo iš posėdžio, priėmė forma
linę rezoliuciją, prižadančią 
prezidentui Coolidge pilną ko
operacijų vykinime prohibici- 
jOS. \

Užbaigę savo konferenciją 
gubernatoriai vyks į Washing- 
toną, kur jie tarsis su preziden 
tu apie prohibiciįos vykinimą. 
Jie vyks į Washingtonų kvie
čiami paties prezidento Coolid
ge, kuris nori pasitarti su4 gu- 
bejraatoriais ztpjk? t u i, kaip ge- 

riuu butų valstijų ir federali- 
nei valdžioms kooperavus vy
kinime proliibkijos įstatymų.

Panaikino bylą prieš gat- 
vekariy kompaniją

CHICAGO. — Miesto advo
katui Busch reikalaujant teisė
jas Friend panaikino užvestą
ją niayoro Thompsono bylą 
prieš gatvekarių kompaniją. Ta 
byla siekėsi panaikinti sutartis, 
kuriomis veikė gatvekarių 
kompanija.

Panaikinus bylą dabar mies
tas stengsis išj ieškoti iŠ kom- 
nijos $8,189,000, kurie priklau
so miestui už leidimą kompa
nijai operuoti gatvekarius ir 
taipjau pareikalaus, kad kom
panija pravestų naujų linijų ir 
pagerintų patarnavimą.

8 užmušti Vokietijos 
riaušėse

MANNHEIM, sp. 18. — Nuo 
šešių iki aštuonių žmonių liko 
užmušta , ir daug sužeista mais
to riaušėse Mannheime, laike 
leurių tankiai ištiko susirėmi
mų tarp policijos ir riaušinin- 
kų.

Riaušės kįlo delei didelio pa
brangimo maisto, kas pagimdė 
generalinį streiką ir atkirto 
vandenį, gasą, elektrą ir sus
tabdė gatvekarius.

Policija paskelb# apgirtimo 
stovį ir gatrise Žmon&s negali 
rodytis.

David Lloyd George, buvęs Anglijos preinieras (laiko pa
kėlęs skrybėlę), kuris šiomis dienomis viešėjo Chicagoje. Jis yra 
vienas iš svarbiausių autorių negarbingosios Versalės sutarties, 
kurią dabar pats smerkia ir reikalauja teisingesnės taikos.

Francija palaiko utilitariz
mą visoje Europoje

Duoda pinigų ir ginklų, kad 
mažosios valstybės galėtų už. 
laikyti dideles armijas. Len
kija ir mažoji cntente turės 
1,000,000 kareivių.

PARYŽIUS;? spalių 18.—Fran- 
nja paskolins niažąjajj cntente 
(Cechų Slovakijai, Rumunijai ir 
Ingo Slavijai) 80(^000,000 fran

kų ($50,000,000), ka<l toj* en" 
■ ento galėtų užbaigti savo gink- 
lavimosi mrj. Cecho £>Io~
vakijos prezidento Masaryk ap- 
tilankymas nors nepaliečia tie
sioginiai paskolos, .yra padarytas 
ikslu sužadinti bendruomenėje 

prielankią ^nuomonę, kadangi ir 
*echo Slovakija gaite dalį pas
kolos.

Ruinuirijja, Jugo Slavija ir 
trenki ja jau gavo dideles pas
kolas iš Francijos, kurios siekia 
daugiau kaip 1,000,000,000 fran
kų ($62,500,000).

Francijos senato biudžeto ko
miteto pirmininkas dabar yra 
Buchareste ir daro reikalingų 
prisirengimų su'teikimui naujos 
paskolos Rumunijai. Vėliaus jis 
apsilankys Pragoję ir Varšavoje. 
lis jau apsilankė Bielgrade.

Pinigais betgi mažai skolina
ma. Paskola daugiausia susideda 
:š kreditų supirkimui karo me
džiagų, aeroplanų, artilerijos, 
kankų, ginkluotų automobilių, 
kulkasvaidžių, šautu‘vų, amuni
cijos ir uniformų. Visą tai dau
giausia imama iš Amerikos ka
riuomenės paliktų Francijoj ka
ro medžiagų sandėlių.

Sulig padarytų sutarčių, ma
žoji entente turi užlaikyti tam 
tikrą skaičių kareivių, kad ga-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 19 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
oinigais šitaip:

Angluos 1 sv. sterlingų ....... $4.58
Austrijos 100 000 kronų ....... $1.45
•Belgijos 100 frankų ............... $5.19
Danijos 100 markių ...'.............$17.55
Finų 100 markių ......   $?.?2
Francijos 100 frankų... ....... $5.02
Italijos 100 lirų ..........    $4.56
Lietuvos 100 Litų ................$10.00
Trenką 100,000 markių ........... 15"
Norvegijos 100 kronų ....... $15.47
Olandų 100 kronų ..............   $39.20
Švedijos 100. kronų .............   $26.88
Sveicarijes 100 rfarnkų ... u.. >17.98 

tetų atsitikime puolimo, atsispir 
t i prieš Vokietiją, Austriją, 
Vengriją ir Rusiją; Francija gi 
titfri mažą ją entente viskame pa
remti. Toji “defensyve .inilita- 
rinS sąjunga” tokiu bildu ap
supa Vokietiją geležiniu žiedu ir 
pastato durtuvų užtvarą prieš 
Rusiją.

Nė Rusi jai, nė Vokietijai netu
rint laivyno, Francija lito yra 
visai nepriklausoma nuo Angli
jos viešpatavime Europoje pa- 
gelba ginkluotų spėkų. Kada da
bartinis m ii i tarinis programas 
bus įkūnytas, mažoji cntente ir 
Lenkija galės pastatyti karo lau 
kan dmijjriMU kaip 1,000,000 flėnii 
apgink luotu ir i^aJvintų karei- 

V1Ų.

“Diploiny kalvė” veikė ir 
Chicagoje

CHICAGO.— Keletą dienų at
gal St. Louis mieste susekta 
saiką, kuri pardavinėjo už pini
gus daktarų diplomas. Daktaro 
diplomą nusipirkti kainavę apie 
$3,000. Keturi daktarai, kurie 
priklausė tai “diplomų kalvės” 
saikai jau tapo areštuota. Tarp 
jų’yra prof. W. P. Sachs, buvęs 
Missouri viešųjų mokyklų de
partamento egzaminuotoj as St. 
Louis mieste ir Dr. E. R. Alex- 
ander, dekanas Kansas City me
dicinos ir chirurgijos universi
teto.

Iš pas tuos žmones rastų laiš
kų darosi aišku, kad jie turėjo 
agentų ir Chicagoje ir kad vei
kiausia galima buvo nusipirkti 
diplomas ir per paštą, tik pri- 
siunčiant už jas pinigus. Delei 
šio dalyko prokuroras šaukia 
privalomai pasiaiškinti osteopa- 
tę Anne Hershey Abelį, 3315 
Park Avė., chiropraktiką Peter 
J. Kopczynski, , 5586 Marmora 
Avė. ir apdraudos agentą P. C. 
Hughes, 4829 Washington Blvd. 
Jie susiraŠinėję su St. Louis ir 
Kansas City šaikos vadovais ir 
rasta pas juos inkriminuojančių 
laiškų.

CHICAGO. — Vakar po 
triukšmingo viešėjimo, aplei
do Chicago buvęs Anglijos 
premjeras Lloyd George ir iš
važiavo į Springfield. Ten va
landėlei sustojęs važiuos į iSt. 
Louis.

Nepaprasta sutartis su 
daktaru

Gaus atlyginimą už palaikymą 
sveikatos; bus atskaityta, jei 
klientas susirgs.

PI11LADELPHIA, Pa., spalių 
18. - Bakhvin • Locomotive
Wmks prezidentas Sanuiel M. 
Vauclain padarė nepaprastą su
tartį su daktaru. Sulig sutarties, 
daktaras turės rūpintis, kad 
Vauvlain butų sveikas per 10 
metų. Daktaras u‘ž tą gaus tam 
tikrą atlyginimą, didinamą kas
met. nes žmogui senėjant yra 
sunkiau palaikyti jo sveikatą. 
Bet jei Vauclain susirgtų, tai 
daktaras netik turės gydyti ir ne 
gauti jokio atlyginimo už- tą, 
bet dar jam bus atskaityta iš 
jo metinės algos už visą ligos 
laiką, ir kuo ilgiau jis sl^gs, 
tuo daktaras mažiai? gaus. 
Kontraktas yra pilnai legalinėj 
formoje, surišautis abi pusi, 
Vauclain apsiimant daryti vis
ką, ką daktaras įsakys.

Vauolain sakosi esąs labai 
natenkintas kontraktu, nos djv* 
bar daktaras jį egzaminuoja 
kas dvi savaites ir jain dar 
neteko sirgti, 'lame kOntraktc 
esą nieko stebėtino, >' kadangi 
jis juo tik pritaikė apsaugoji
mui savo kūno tuos pačius 
saugumo principus, kokius jis 
nuolatos naudoja vedant savo 
biznį.

Riaušės prie kalėjimo
* DUBLINAS, ► spalių 19. r- 

Didelių sumišimų šiandie buvo 
Mbunt Joy kalėjimo, kada mi
nios moterų susirinko neprilei
sti perkelti badaujahčiu's kali
nius. Kareiviai neįstengė jų 
Išvaikyti ir prisiėjo šauti. Tai 
nagimde didelę paniką, laike 
kurios daug žmonių liko su
minta po kojomis; kitos gi mo
terys nualpo.

Būrys vi riio

per visą naktį saugojjo kalėji
mą ir kalbėjo poteriiis.

Respublikonai skelbia, kad 
60 badai/jančių streikierių liko 
paliuosuoti be jokių sąlygų. 
Kurie dar tebėra kalėjime irgi 
yra labai nusilpę deki ilgo ba
davimo.

Badavimas dabar tęsiasi dvie 
juose kalėjimuose.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka i

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St.

Chicago III.

Anglai gelbės rusams 
ekspoMi grudus

LLNDONAS, spalių — 18.
Rusijos prekybos delegacija 
šiandie paskelbė, kad tapo pa
sirašytas kontraktas, sudaran
tis Rusijos-Anglijojs grudų ek
sporto komitetą, kuriame Rusi
jos ir Anglijos kapitalas turės 
lygius interesus. Žymiausi An
glijos bankai duoda kreditų iki 
$4,500,000.

6 žmonės žuvo potviny
OKLAHOMA CITY, Okla., 

sp. 19. — Yri žinoma, kad 
žmonės žuvo potviny Oklaho- 
moj, bet dar penkių žmonių pa
sigendama ir galbūt kad ir jie 
yra žuvę. Potvinis, kuris tęsėsi 
beveik savaitę laiko, pridarė 
nuostolių už milionus dolerių. 
'Pūkštančiai žmonių turėjo ap
leisti savo namus ir niekurius 
dar ir dabar priseira maitinti 
šelpimo įstaigoms.

5 žmonės sudegė geležy
FARREL, Pa., spalių 19. — 

Keltuvo (erane) operitotojas 
ir keturi kiti darbininkai sude
gė šiandie, kada Carnegie Steel 
Co. licjiklo-je atsikabinė kablis 
ir iš samčio išsiliejo 70 tonų iš
tirpytos geležies Keltuvo ope- 
j n/ l ; 'škepė savo geležinėj 
būdoj, o kiti darbininkai mirė 
ligoninėj. .

Uždarė 21 saliui^
CHICAGO. Vakar mayo- 

ras Dever atėmė laisnilts ir 
uždarė dar 21 saliuną, dau
giausia Lietuvių.

3 žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušė vieną moterį, 
vieną merginą ir vieną mer- 
įętiit-V- Vyras ir mergaite iilco 
gitl mirtinai sužeisti.

ŠIANDIE —giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:07 valandą, lei
džiasi 5:03 valandą. Mėnuo lei- 
žiasdi 2 valandą nakty.

' ■ ■



Šeštadienis, Spalio 20, 1923

hfas bailus
Rengia

Draugystė Apšvietimo Brolių

Subatoj, Spalio-October 20 d., 1923
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd PL,

, Pradžia 7:30 vai. vak.
Užprašome visus jaunus ir senus ant Šito puikaus Baliaus, kur 

galėsit linksmai vakarą praleisti ir linksmai pasišokti, ba muzika 
bus net iš Paryžiaus. Kviečia KOMITETAS1.

Pirmas Rudeninių Kvietky

Rengiamas

Draugystės Šv. Petronėlės

| Nerišlioj, Spalio Oct. 21 d., 1923 \
Mildos Svetainėj

| » 3142 South Halsted Street _
Bus duota 3 dovanos tam kas turės daugiau kvietkų.

Kvietkos duodamos svetainėj.
Prie progos bus puikus šokiai, kur grieš ką tik iš Paryžiaus atvykę 

muzikantai. Atsilankykite visi ant šitų šokių, o busit© pilnai užganėdinti.
Kviečia širdinga^ atsilankyti visus be skirtumo senus ir jaunus.

te VAKARO RENGIMO KOMITETAS.
k Pradžia 6:00 valandą vakare.

Rytoj BALIUS Rytojv

TAUTIŠKOS PARAPIJOS
I .

35 ir Union gatvių

NAUJIENOS, Chlcago, UI.
***~ * jWWWW*^ICTW^CT A. *—• ■*« «■**■» -■ < hmm ,’ >- ■ • • ■ ..... .. ............ ., ~w < ivi-r*-—*** FWĮ^^jm«W Tm»ftCTMftnWWW»?»

Didelis Rudeninis

Dovanu $125 vertės Victrolas dykai
Rengia

L. R. R. P. K. IŠ CICEROS

Nedėiioj, Spalio-Oct. 21 d., 1923 <
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,

14 ir 49 Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Muzika JOHN F. POCUS.

Kviečia visus KOMITETAS.

Įžanga 35c. Pradžia 7:30 vai. vak.

Šokiai, žaismės, prie puikios p. Bartkaus mu
zikos. Visus kviečia KOMITETAS.

Jauny Lietuviy Ainerikoj Tautiškas Kliubas
L Rengia '

Puikų Balių
v Nedėiioj, Spalio-Oct. 21 d., 1923 ,

Liberty svetainėj, ant 30 gat. ir Union Avė.
Pradžia 6tą vai. vakare. Įžanga 35c.

Šio vakaro visas pelnas yra skiriamas Chicagos Lietuvių Auditorijos pa
statymui. Gerbiamieji lietuviai kaip jauni, maži, taip ir seni, visus nuo
širdžiai kviečiame atsilankyti j viršminčtą balių. KOMITETAS.

Puikus Balius
Rengia Draugystė Atgimties Lietuvių 

Tautos Vyry ir Motery

Subatoj, Spalio 20 d., 1923
Tautiškoj Bažnytinėj Svetainėj

35 gatve ir Union Avenue

Pradžia 7 valandą vakare.

Maloniai kviečiame visus draugus ir drauges pasilinksminti prie 
puikios orkestros, kuri bus po vadovyste J. J. Lemke. Taipgi bus ska
nių gėrimų, skanių saldainių ir skanių valgių. Taipgi bus ir kve
piančių cigarų. Kviečia KOMITETAS.

Puikiai

G5c. už honką

pleiskanų mi , 
k it galvos odą kiekviena vakarų 
gėdintis nusiimti mivo skrybėlę 1

es
ii pricSą ! Užlaikyk it save kitu pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 

įer kokia deėitnt dienų ir daugiau nereikės jums 
™..v _______v -•••e kur. Pleinkanos išnyks visiškai j trumpą laiku

is ku reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odų «" Rafflts, 
■kuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus I

104-114 So. 4th St, Brooklyii, N. Y.

Galit dėvėti naujai suproaytą siutą; Stikliniai žibančius ceverynus, 
Jūsų pirStųi nagai gali būti puikiai nupaliruotl. Ir lygiai, Avarlai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panele? Visos jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

►

%

Geriausia Muzikališkų 
Instrumentų Krautuvė
Kur yra tikrai

Juozas Babravičius
DAINUOS

Birutės Koncerte
KAIPO SVEČIAS ARTISTAS

Nedėlioję, Spalio 28tą d., 1923 
SOKOL SVETAINĖJ

1812 South Ashland Avenue
Taip pat koncerte dalyvauja šio musų vietiniai artistais 

NORA GUGIS • A. OLIS
JULfi ŠIRVAITI? ' J.BYANSKAS
“BIRUTES” MERGINŲ CHORAS M. YOZAVITAS
CLEMENT LINK “BIRUTES” CHORAS

“Birutės” Chorą veda A. P. KVEDARAS.
Kviečia “BIRUTE”8:15 V. V.

DRAUGIJA DRAMOS IR DAINOS ŠVIESA
RENGIA APVAIKSClOJIMį SAVO DEŠIMT METŲ SUKAKTUVIŲ

Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Suhatoje, Spalio-October 20 dieną

Pradžia 7:30 vai. vakare
Bus gražus programas. Kalbės ponas Jonas Zolp. Dainuos Lietuvių ir Latvių Chorai i/bus muzikališki 

pamargiiumai. Po programo Amerikoniški ir Lietuviški šokiai prie gražios muzikos.
Įžanga 50c y patai. , Kviečia visus KOMITETAS.

PIRMĄ KARTĄ CICERO

“Ne-

FANTASTIŠKA’ OPERA
Stato Pirmyn Mišrus Choras 

Nedėlioję, Spalio-October 21, 1923 
s įlUOSYBĖS S VETAlNĖ  JĖ 

14th Street ir 49th Court, Cicero, III.
Pradžia 7:00 valandą vakare

Šis veikalas yra vienas iš ’ svarbiausių lietuviško j kalboj, .kuri parašė M. Rastenis, pasiremdamas 
užmušk” idėja, o muziką prirengė Mikas Petrauskas, šiame veikale randasi nervų tempiančių tarpų, bet 
taipgi daug juokų ir daug puikių ir umoristinių dainų. - . '

Pirmyn Mišrus choras po vadovyste P. Sarpaliaus stengsiąs veikalą pastatyti kuo geriausiai. Veikalui 
reziseriuoja M. Dundulienė. Po perstatymo Balius prie geriausios Orkestros.

.....  . Kviečia PIRMYN MIŠRUS CHORAS.

garantuojamas tavoras ant Victrolos yra tikrai pa
tentas už kurj fabriką garantuoja. Victrola jū
sų namuose tąrnaus amžius be iškaščių (Repair). 
Taipogi Victor rekordai geriausios išdirbystės; 
dainos ir muzika, balsiai, aiškiai ir ilgai grajija. 
Mes užjaikom visus rekordus kiek tik Victor fa
brikas išdirba, ir visokių tautų. Malonėkite Lie
tuvių tautos, musų rekordus išgirsti, tai tikrai 
yra stebėtina, kad per tokį trumpą laiką atgijo 
Lietuvių, tauta, kad tiek yra pakilusi, kad ir sve
timtaučiai .interesuojasi Lietuvių dainininkais. 
Tikrai sakant turim Lietuvių artistų žvaigždes. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti musų krau
tuvei! ir pasiklausyti vėŲausių rekordų, kad ir 
nereikia pirkti, kad tik turi laiko; mes patar- 
nausim už dyką. • Taipgi mes prisiunčiam už

dyką, kas tik duoda orderį, į vishg šalis; arba reikalaukit musų re
kordų katologo; tikrai busite užganėdinti musų kostumeriai.

Taipgi ir Player Pianus mes užlaikom kuoge- 
riausių išdirbisčių. Tikrai garntuojam ir daug 
pigiau parduodam kaip didelės kompanijos. Taip
gi užlaikome didelį staką lietuviškų rolių, dainas 
ir muziką/ geriausių kompozitorių. Malonėkite 
atsilankyti arba prisiųsti orderį nvusų krau
tuvėm

EAGLE MIISIC 00.
3236 So. Halsted St., Chidigo, III.

Tel. Boulevard 6737

NORŠDAVII 
PIRKTI, PARB>WTI AR MAI
NYTI VISADCZ ^fiŠIPKITfiS 
PC .JS. TAS JUMS BUS 

ANT NįĄ¥S)OS.

S. L FABION AS DU.

Tel. Boulevard 9611 & 
PADAROM PIRKIMO PAR

DAVIMO RAŠTUS. 
Pasekmingai kiančiam [jjnigus ir 

Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1 ... ......... .

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. GLAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726

• CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
■' ■.......■■■■i ■ M

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago.
Tel. Yards 4681

S. W. UANES, Advokatas'
Val.s 9 A. M. iki 5 P. M. .

1811 .Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

( Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Vai;: 6 iki 9 vai.
■i .... ...... *

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,’ 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RUTTER & CoJ
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av.
Tel. Yards 2296.Ib - . ----- --------------- t------------ ■■ it

įOverkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

$5 $25'
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio nuaterijolo kokio jų$ 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.

Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir ©verkautai 
ir augščiau $18.50
Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys Į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre.
, Nedėiioj nuo 8 iki 5 vakare.

J
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I NAUJAS ir
PAPRASTAS 
PLANAS

TAIP! MES NETURIME 
BANANŲ!

Peaples Bank

CHICAGO
Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu’ ir geru patarnavimu.

Kad žmonės galėtų mažomis su
momis pirkti augštos rųšies 6% 
pirmų morgičių bonus, mes įve- 
dėm į savo bankų naują planą, 
kur jus galite pirkti juos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais po $10 
ar daugiau.
Ponai Grisius, Sedemka arba Ma- 
cikas musų bankoje maloniai iš
aiškins jums kaip lengvai jūsų 
maži sutaupomai gali uždirbti 
jums 6% pagal musų naują pla
ną. , . .
Kuomet jus ateisite į musų ban
ką, malonėkite klausti jų.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė

Taip! Mes neturime bana
nų, bet mes turime cascara, 

' | sagrada ir kitus gerus pri- 
maišymus Trinerio Kar- 
čiamjame Vyne, todėl, kad 
ta geriausia gyduolė yra pa
daryta iš geriausių laxativų 
kokie tik yra žinomi medici
nos mokslui ir raudono vy
no. Dabokite savo sveikatą,1 
nes žmogus menkos sveika
tos negali nieko daug nu
veikti. Atsitikimuose vidurių 
nemalonumų, kaip tai: pra
sto apetito, vidurių užkietie- 
jimo, gazų viduriose, galvos 
skaudėjimo, nemigęs. Jei kas 
nori laimėti, užlaikykit savo 
pasitikėjimą. Mes rekomen
duojame jums Trinerio Kar
tųjį Vyną. Gyduolės ir pri- 
rengimai Joseph Triner 
Company, Chicago, III. yra 
labiausiai vartojamos žmo
nių per 34 metus. Mr. Frank 
Mikovec parašė mums iš 
South Omaha, Nebr., Au
gusto 29: “Aš vartoju Trine
rio Kartųjį Vyną savo šei
mynoje keletą metų su ge
riausiomis pasekmėmis. Kuo
met siautė epidemija influ- 
enzos, jis puikiai pagelbėjo 
mano vaikams. Aš taipgi 
mėgstu Trinerio Linimentą 
ir 'lainerio Dantų Lašus, jie 
užsitarnauja pagyrimo”. Tri

9 nerio Linimentas suteikia 
— greitą palengvinimą nuo reu- 
& matizmo, neuralgijos, lum

bago, sutinimų ir išnirimų 
ir Trinerio Dantų Lašai yra 
puikus nuo dantų skaudėji
mo ir dantų neuralgijos.

P-lė Kudulaite
fhe Stock Yards 
Savings Bank

Ši jauna panelė, j u su pačių tautos, yra svarbi narė 
mu.^ų organizacijas. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriama.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valst.jinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

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

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

CLEARJNG HOUSE BANKAS.

South West Trust &
Savings Bank

35ta Gatvė, Archer ir Hoyne Avė

A STATE BANK

TURTAS SUVIRS 84,500,000.00
Šis bankas yra po Valstijos Valdžios ir Chi- 

cagos Clearing Housė Priežiūra.
3% ant Taupinimo Accountų.
Apsaugos Dėžės $3.00 per metus.
Atdaras Utarninko ir Subatos vakarais nuo 

6 iki 8 valandai.

Valdyba
THOMAS J. HEALY...... : ...
EDWARD R, LITSINGER Vice-Prezidenatas
ANDREW H. WOLSKI......................Kasierius

GEORGE A. KALSCH, Sekretorius ir 
Kasieriaus Asistentas.

Prezidentas

Patariamoji Komisija
ABEL DAVIS

Vice-Pres. Chicago Title & Trust Company
THOMAS E. WILSON

Prezidentas Wilson & Company, Packers
. RALPH VAN VECHTEN

Vice-Prea. Count’l & Comm’l National Banko

Siunčiame pinigus Lietuvon, parduodame 
laivakortes, apdraudžiame nuo ugnies ar audros 
namus, padorome dokumentus daviernastis, 
skoliname pinigus parduodame augštos rųšies 
pirmus morgičius ir bonus, kurie atneša narna- 
žiau kaip 6% (nuošimčio) į metus. Visais rei
kalais kreipkitės ypatiškai ar laišku JUOZAS 
KRASAWSKIS patarnaus ir laiškus atsakys vi
siems savo tautiečiams Lietuviškoje kalboj.

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

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius Išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

EXTRA DEL VAIKŲ
101 DOVANA PINIGAIS

Už geriausią pasakaitę anglų kalboje bent vienoje paduo
toje temoje:

Ką aš darau su savo pinigais ir kodėl?
Ką aš mačiau kuomet atlankiau Noel State Banką?
Suteikti geriausius pavyzdžius gero kurie paeina nuo tau
pinimo pinigų.

Kurie dalyvaus konteste turi turėti pasidėję mokyklai tau
pymui pinigų šioje bankoje, kuri jus galite pradėti už 25c. ar 
daugiau. x

Vaikai .ateikite j banką ir pasižiūrėkite specialią pri/jį — 
a Treasure Chest. Taipgi ateikite, telefonuokite arba rašykite 
dėl musų folderio “Treasure Island and How to Get there”, ku
ris pasako viską apie kontentą.

Voel gtatė gauk
. Jl 1 y *>iii wAukee and north avenues ▼1^1 ■«l

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
Tėvai pradėkite taupyti vaikams pinigus pagal musų mo

kyklų taupinimo planą kuris išmokina vaikus taupinimo. Musę 
tarnautojai maloniai tą jums išaiškins.

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIflIKIES; ’
AKUšERKA

KOI .So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paimt

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gal praktakavu 
si Pennsylvam 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laik- 
gimdymo ir p. 
gimdymo.

Už dyką pat. 
rimus, da ir kit 
kiuoso reikalu, 
se moterims 
merginoms; kreij 
kitės, o rasiu 
pagelbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 
vakare.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty-1 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.• 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, 111.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant ke'io sveikatom 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už buteli.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

iJ

Tel. Yards 1188
STANLEY P 

MEžEIKA
GRABOR1US IR 

Bulsainuotojas 
Turiu automo- 

•jljus viąokienr* 
mikniams. Kains 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

-............... 'r"’"- 1 11 .......... ... ..................................... ...... ....... ............................... ......................... I ............ ... I. ...........................................
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Tel. Blvd. 3138
Woitkewich 
BANIS

AKUŠEREA
i uriu patyrimą 
'^sėkmingai pa- 
a niauju motė
mis prie ginidy- 

n.o kiekviename 
įsitikime. Teikiu 

/patišką prižiurS- 
iimą. Duodu pa
avimus moterims 
r merginoms dy- 
cai.

3113 South 
Ha’sted St.

M.

DR. HERZMAN
—IS RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienonvis: Csna! 
8110 arba 0875 
Naktį Drexel 961 
Boulevard 4186

Telefonais

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

> ■ 11

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. /shland Avė., 2 lubos I

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 IkiNuo

& 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

Telephone Yards 0994

DR. MAURJCE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

A

šviesą ir pajiegą ^suvedame t senus ir .nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Casb arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Tel. Boulevard 6537

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

L
I

<

J ri; ' *

UNITED AMERICAN LINES
(HARR1MAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH

HAHBURGAMER1CAIOE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

teplaukia kiekvieną savaitę 
oricplaukoe 86 North Upva, prie 
salo 46 gattės, New York, bu 
musų laivais de luxe

“Reaohite”, “Helio n«r” 
“Albert Ballin” 
“Deutachland"

Kurie veža 1, II ir III klejos, pa- 
Bažieriue ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Han- 

Ha”, “Thuringia” ir “V/estphalia” 
nu eabin ir UI klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apyatovos.

United American
Lines '

171 West Randolpb St., 
Chicago, 111.

Arba bilo autoriru^o agento.

■

i

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVE DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

$15 Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi
mas visų 
savaitę

Ti« žinomi akiniai yra pardavinčjami po 
J15 ar daugiau visą akinių vpecialistų. Mu
sų kaina tik $8. J oi jus turite galvos skau
dėjimą nr nuvargusias ak U, ateikite i sena 
pnsitikėtina firnu,, kuri tarnauja publikai 
jau 60 metų. Mas pritaikomo specialius aki
nius tokia Kaina kuria galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
šeštas augfttas Reliance Buildlng

32 N. State St. kampas VFashington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

Įskaitant subatae.

VANOS
Rekomeriduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažų deb moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

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

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

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

................. . . ■ , >

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlloj 10-12 dieną. >.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevurd 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 bo. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO. ILL.

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Runas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
.Vaiką ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3336 So. Halsted Si., Chirago 
Valąndos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. NedšliomiB 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Lafayette 3415.

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton

4454 So. Western Avė. 
(kamp. 45 St.) 

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 8 po pietų iki 9 vak. 

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak.
* Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 5:30 iki 7:3t vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canai 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephono Central 8068 
1824 VVabansia Avė.

Humboidt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL'S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospoct 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. vak. •

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Jei abejoji akimis, pariieirHuk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OpVometrvrt
T«L Boulevard «487 
4649 8. Aehland Ava 
Kampai 47-to* gat 

t-rm luieib*

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare4608 S. Ashland Avė.,

netoli 46th St., Clvcago. III.

DR, P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. ITalsted St.
Tel. Roulernrd 7179

Rezid. Tel. Pairta* 5574 
CHICAGO, ILU

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canai 1912

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son. Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Cravvford 3140

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedaliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną



zva
VIS NEPATAIKO

$95 importuoti Crombos ir Wrombers specialiai subatoje ir nedėlioję

Kaunas

TVIRTAS kratuuvė gerumo

Krautuvė atdara subatoje iki 10 vai. vakare ir nedelioj iki 1 vai. dieną.

musų augimo

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai siųskit per šj Banką

Kaip sovietų vai 
dzia žudo so
cialistus.

Taigi nėra ko pasakoti apie 
atsivertimus”.

galima 
i su

ta 60 CENTAI.

Klauskite pas aptiekojriUs.

VALSTYBINIS DRAMOS IR 
OPEROS TEATRAS.

Kauno laikraščiai girdėję, kad 
valstybiniam Dramos ir Opeiys 
Teatrui busiąs paskirtas vienas 
bendras direktoriųs.< Dramos ar
tistai sugrįžę iš provincijos gas-

Lietuviams daugiau jau nėra reikalo rūpintis 
į kurį Banką į geriausiai savų pinigus padėti.

Rudeninio Atidarymo
ISPA

I savo 
laišku arba

Didžiausias Lietuvių Bankas 
UNIVERSAL STATE BANKAS

Visados buvo, yra ir bus 
SAUGIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS

Pilnas užganėdinimas arba jūsų 
pinigai grąžinami.

Turner Bros.
pigumo ir užganėdinimo

Sig subatą ir nedelię
Tie overkautai yra iš žinomų rūbų 
išdirbėjų Fashion Park ir Fit Form
Kiti Overkautąi nuo $25 iki $75

Visi overkautai yra vėliausių stylių, spalvų ir mate 
rijolb ir didelis skatlius pasirinkimui.

Mums pridavė sekantį gar
saus Rusijos socialdemokra
tų vado, Th. Dano, straipsnį 
apie “Baisenybių Salą”:

“Pačioje šiaurėje, toli nuo 
kietžemio, septynis ar aštuo
nis mėnesius per metus vi
sai atkirsta nuo susisiekimo 
su pasauliu, riogso Baltojo
je juroje mažiukių salelių 
grupė. Tai yra garsiosios So- 
lovecko Salos. šiihtai metų 
atgal tenai ėmė apsigyventi 

. vienuoliai, jieškantys visiš
ko atsiskyrimo nuo pasau
lio. Tenai caro valdžia ga
bendavo heretikus, kurie 
abejodavo apie vienintelės iš
ganymą teikiančios pravo
slavų bažnyčios šventumą. 
Paprastai juos tenai laiky
davo uždarytus tamsiuose 
urvuose iki mirčiai.

“Dabar tose salose nebėra 
jau nė vienuolių, nė sėdinčių 
kalėjimuose tikėjiminių he- 
retikų. Kovo revoliucija 1917 
m. atidarė ir religijos kalė
jimų vartus. Paskui bolševi
kų valdžia ‘sunacionalizavoj 
esančius tenai vienuolynų 
turtus ir išvijo visus vienuo
lius iš salų. j

“Jų vietoje tečiaus atsira
do salose kiti žmonės. Daug 
asmenų čionai gyvena ir se
nieji kalėjimų urvai yra pri
grūsti naujos rūšies hereti- 
kais. Bet tai yra ne tikėji-1 
miniai heretikai, o politiniai 
kaliniai, socialistai ir anar
chistai, kurie išdrįso abejoti 
apie vienintelės išganymą 
teikiančios bolševikų bažny
čios teisingumą. j

“Troboje, kuri yra paskir
ta 80 įnamių, pačioje toli
miausioje saloje, sėdi kokie L 
200 politinių kalinių, vyrų ir , 
moterų, senelių, jaunikaičių ! 
ir jaunų merginų. Daugelis ! 
jų yra praleidę ilgus metus 
caro katorgoje, kalėjimuose I 
ir ištrėmime; kitiems gi bu- Į 
vo lemta čionai sutikti savo 
gyvenimo pavasarį. Sugru- I 
sti purvinuose, ankštuose ij 
kambarėliuose, jie vargiai I 
žino, kuriais ‘nusidėjimais’ Į 
jie yra kaltinami. Joks teis- h

jų neteisė; be tardymo|(

ir teismo nuosprendžio juos 
ištrėmė čionai vienu plunk
snos pabraukimu visagalin- 
čioji Čeką, vadinamoji dabar 
Valstybės Politinė Valdyba, 
kad atskyrus juos nuo viso 
pasaulio ir tuo budu pada
rius nekenksmingais. Tai 
yra priemonė apsisaugoti 
nuo socialistinės epidemijos 
platinimosi Rusijos darbi
ninkų masėse!

“Kaliniams yra pavestas 
vienas hektaras žemės pasi
vaikščiojimui. Už menkiau
sią kėsinimąsi peržengti nu
statytąją ribą sargyba gra
sina nušovimu: toks yra 
duotas sargybai įsakymas. 
Susirašinėt laiškais su gimi
nėmis uždrausta. Tiktai la
bai retai duodama leidimas 
giminėms pusvalandžiui pa
simatyti su kaliniais, — jei
gu giminės gali atlikti tokią 
tolimą, sunkią ir be galo 
brangią kelionę į Solovecko 
salas, kad, atvykus tenai, po 
ginkluotos sargybos akimis 
pasisveikinti su kaliniu ir, 
tarus jam keletą žodžių, vėl 
keliauti atgal.

“Nėra nė vieno laisvo žmo
gaus toje saloje! Tik kali
niai ir jų sargyba. O iš ko 
susideda ta sargyba? Išski
riant kalėjimo viršininką ir 
jo pagelbininką, visi sargai 
ir užveizdos yra kriminaliai 
kaliniai, kuriems yra paža
dėtas bausmės sumažinimas 
už “ištikimą” tarnybą. Ir jie 

Į stropiai ir teisingai tarnau
ja savo ponams.

“Vos tik praėjo trys mė
nesiai nuo įsteigimo šitos į 
koncentracijos stovyklos Ru
sijos socialistams pagal šiau
rinį poliusą, o jau nuolatos 
girdėt žinios apie žiaurų ap- 
sūjimą su kaliniais, apie 
sielvartingus bado streikus,! 
kuriuos kaliniai vartoja, 
kaipo paskutinę priemonę 
savo elementarėms žmogiš
koms teisėms ir kūno nelie
čiamybei apginti.

j “Bet kokie tų protestų 
vaisiai? ‘Bado streikais jus 
nieko nepasieksite’, ciningai 
tarė kaliniams Čekos atsto-J 
vas. ‘Jeigu jus ištiesų nebe-Į 
galite ilgiaus gyventi šitose Į 
sąlygose, tai pasidarykite 
sau galą!’ . 1

“žiema artinasi ir neužil-- 
| gio mes nebegirdėsime mu
sų draugų ir draugių pagel-l 
bos šauksmo iš šiaurių nak
ties" tamsu mos. Tik ateinan
tį pavasarį mes gal patirsi
me, kokių pasibaisėtinų dra
mų įvyko tame kalėjime ir 
kiek žmonių tenai padėjo 
savo galvas už tai, kad jie 
norėjo tarnauti Rusijos dar
bininkų klasei, kovojančiai 
su naujuoju Rusijos Kapita
lizmu. e |

“Tiktai garsus viso pasau
lio darbininkų protestas ga
li sulaikyti Maskvos budelio 
ranką. Tarptautinis proleta
riatas negali ramiai žiūrėti 
į šitą negirdėtą žiaurumą.”

Vyrų rankomis siūti čeverykai, juodi ar geltoni,
— visų stylių ir išžiuros — visi pilnos odos. — P 
kiekviena pora garantuota, k
specialiai po I v g
Gražiai išmargintais viešais ,vaikų čeverykai ilgais au

TIKTAI SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ
Turner Bros, visuomet yra krautuvėje 
ir suteikia savo asmenišką patarnavi

mą kiekvienam kostumeriui.

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

(Laikinai 814 W. 33rd St. kol užsi
baigs remontas)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vbdidos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, Ui.

“Vienybe” kuri nesenai pa
sakojo apie Grigaičio “atvirti- 
mą” prie tautininkų, dabar 
jau rašo, kad jisai “sušvelnė- 
jęs” tėvynės klausime.

Gerai, kad Brooklyno tauti
ninkų organas taiso savo klai
das. Bet jis visgi nepataikė 
pasakyti tiesų. “Naujienų” re
daktorius Įinekuomet nebuvo 
“aštru’s” Lietuvai, todėl “su
švelnėti” jam nebuvo reikalo, 

'“Ne švelnus” , jisai buvo 
tiktai klerikalams, kurie išnau
doja Lietuvą, ir klerikalų pa
kalikams (kurių eilėse at siti ar
davo ne kartų, deja, ir “Vieny
bė”). ‘ Jiems tečiaus Grigaitis 
ir dabar tebėra toks, koks bu-

didžiausias^ 
'PASIBINMMAS W

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystčs: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, Iii.

ATYDAI T0WN OF 
i LAKIECIAMS!;'

Kurie norite skaityti “Nauj 
nas” ir gauti kasdieną 
namus, kreipkite 
asmeniškai pas

FRANK JURĖNAS.
5118 So. Paulina Str

siutai $4^ 
Su 2 kelnėmis

Tie siutai yra paprastai $60 vertės ir 
geniausio išdirbimo.

Tos nužemintos kainos yra

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodžius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbią gv;

Parduodam revolve
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tęl.: Boulevard 7309,

Už darbą gvarantuojama.
‘,us ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja }

inimsn'Ta*

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų slyvoms 
skausmu^ strėnose ir šonuose#

TURNER BROS. CLOTHINC (JO
S. W. Corner Roosevelt andHalsted St.

Kaipo Valstybinis Bankas po Illinois Valstijos 
ir Chicago Clearing House Association užžiura.

Banko kapitalas ir 
fej tjtasu perviršis

ĮgMffl a 8290,000.00
Visas turtas apie 

$3,000,000.08
Todėl gali būt tik vienas patarimas 

Dekite pinigus tiktai į 
UNIVERSAL STATE BANKĄ 

į savo grynai Lietuvių Banką. Čion visados ir suma 
ir procentus galima gauti ant pirmo pareikalavimo.

Saugumas ir Patarnavimas 
pamatas.

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir ne laiky
kite savo pinigus visur išmėtytus.

Vaikų ir mergaičių mokykloms čeverykai, juodi 
arba geltoni — visi tikros odos ir, kiekviena po
ra garantuota, specaliai (J* 4 jr
šiame išpardavime po I U
ais, specialiai po $1.25

Mes turime daug kitų specialų, visi apkainuoti tokių pat budu, mes neturime nei vietos Čia viską pami
nėti — bet vieno mes prašome jūsų atsilankyti ir gerai pasižiūrėti j musų krautuvės langus arba 
musų keisų ir pamatysite kiek mes galime sutaupyti jutas pinigų ant avalinės.
Mes ką tik gavome naujausius stylius ir extra dideles mieras dėl didelių moterų.
Mes turitae pilną pasirinkimą šiltų čeverykų ir sliperių dėl visos šeimynos su garantuotu sutaupymu. 
Šiame išpardavime mes duosime šilkines pančiakas dykai ir paišelius asu knygutėms vaikams.

Krautuvė atdara vakarais ir nedelioj.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store 
1341 So. Halsted St.

VIMAS
NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS ŠIAME IŠPRADAVIME 

Mes pirkome labai daug stako iš vienos New Yorko firmas gata
vais pinigais ir mes pirkome jį musų pačių kainą.

Visas atakas yra vėliausių stylių ir patternų kokius tik galėjote kur matyti ir tokiomis kainomis mes 
juos parduosime beveik negalima tikėti. Šiai progai mes naujai ištaisėme savo krautuvės langus ir vis
kas yra pažymėta aiškiais numeriais ir garantuojame sutupymą per pusę.

ČIA PAŽYMIME KELETį MUSĮJ IŠPARDAVIMO SPECIALŲ
Moterų dideles vertės 
satininiai sliperiai, vi- v
šokių kulnų — su nau- 
ju frontu — labai nau- 

specialiai po

NAUJIENOS, CHeagc, ffl. 
trolių pradės darbų jau atremon-1 
tuo tame teatre. Taip pat nauja
me teatre pradės vaidinti ir p. 
O. Rymaitė, kurį dėl užsitęsu- 
sios pavojingos 'ligos nebegalėjo 
dalyvauti provincijos gastrolė-

Tik Verti
už iki $95

Pas West Sidės Didžiausiame Rubv Centre
TURNER BROTHERS GLOTHING GOMPANY

■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Specialiai 2 Dienom 
lOVERKOTAI

The LiChesnlM Deily Neire 
PnUiihed Daily, «xcapt Snnday by 
The Llthaanlan Wew» Puh. Ce., Id&
_______ Kditor P, Grigaiti* 

1789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Talephone Roosevelt 86M
Subscrlption Rateai 

$8.00 per year m Canada. 
$7.00 per year ouUide of ChJcag*. 
$8.09 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clase Matter 

March I7th, 1914, at the Poet Office 
ef Chicago, IU., undar the act pf 
March 2nd, 1879. .

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
lekmadieidu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonai j Roosevelt 8500.

Uisimokijimo kainai 
Chicago je — paštui

Metams__________________ $8.00
Pusei metų---------------------   4.00
Trimai m6n«slaxnji ......................  2.00
Oriem mSneafam ..........—__ 1.50
Vie tam minėsiu! _ ___ ____ ... .7f»

Chicagoje per nešiotojai;
Viena kopija ___  8c
Savaitei .......   18c
Minėsiu! __________ —____   75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje
paštui

Metams__ _ ____ ;________$7.0U
Pusei metų _________ d.——. 3.60
Trims mėnesiams______ ____ 1.76
Dviem pvėnesiara _________ 1.25
Vienam mėnesiui___________  .7S

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams....... .......  $8.00
Pusei metų .'... ............................ 4.0C
Trims mėnesiams___________ 2.0C
Pinigus reikia siųst! pašto Mouej

Orderiu, kartu su užsakymu.

SEVERAIS 
GOTHARD0L

CEDARRAPIDS. IOVVA

SEVERUS LYHULILES U2LAIM) 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.



Klaipėda

11110*111

PINIGUS LIETUVON

Ypatiškai arba raštu j

Turtas virš $8,000,000.00

!!!!!VeikTuojauirSutaupykPinigi|!!!!!
robe

tikjua
Cpmpafcnle

ARŽUOLO MEDŽIO KAMODOS

!!UI VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE

DRAUGAMS
CompanyM. Levy

22os GatvS iaur-rytinis K am p. State

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo
Brighton Park krautuvės

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

LOVOMS SPRINCfSAI 

padaryti iš artavolo 
pilkai dažyti užtikrinti 
metų tarnavimo už pu 
sę kainos po

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary 
kitę tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

PRANEŠU SAVO KOS
TUMERIAMS IR

GESU ŠILDOMAS PEČIUS'
Iš plieno padarytas. Juodai 

pališuotas su vario lainingu 18 
coliu pločio 32 coliu augščio.
Vertas $7.50 šioje sa 
vaitėj po ■ i ■

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbą ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

PLIENINĖS VAIKAMS 
LOVUKĖS*

DAR DVI MOTERIS 
ĮSTOJO ARMIJON

plieno
dėl 20

6.75

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35 SU Chicago

Bugsėjo 17 d. išryto polici
jos kalėjime pasikorė kurpius 
Johnn Korsak iš Vilkiškių, Pa
gėgių apskrities.- Jis buvo kal
tinamas už dalyvavimą plėši
me Didžiojoje Lietuvoje.

Pasikoręs jis šilkiniu kakla- 
fyšiis* ant lango grotų.

Tos kurios buvo priimtos 
dėl sveikatos, tai per Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Laimėjo visuose atsitikimuose.
Buffalo, N. Y. — “Aš turėjau mo

teriški} ligų nemalonumus kurie visai 
sunaikino mano sveikatą, taip kad aš 
pamečiau savo apetitą ir jaučiausi la
bai prastai visuomet. Negalėjau nie
ko sunkesnio pakelti ir biskis daugiau 
darbo dienoje paguldydavo mane j lo
vą. Draugas pasako man, kad pa
bandyčiau Lydia E. Pinkham’s Vege
table Convpound ir aš laimėjau visuo
se atsitikimuose. Dabar valgau ge
riau ir esu stipresnė. Aš neradau 
nieko geresnio pirmiau ir tas suteikė 
man daug gero”.

— Mrs. J. Grace, 291 Woltz Avenue. 
Buffalo, N. Y. . ,_______

Plytų su akmens aptaisymąis; išeinantis balkonas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; sau

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais

1930-32 S. Halsted St
Prie ISto PI.

PINIGŲ !!!!!

lietos 
dailiai ąpnikeliuotas 

VlSOr 
parankus.

$9.95

NUSIUNČIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie-

MOORS
Pilnai nikeliuoti

No. 141 po
No. 161, parsiduoda

Telefonai: Calumet

5 ŠMOTŲ VALGOMO KAMBARIO SETAS
Apvalainis stalas ištiesiamas iki 5 pėdų ir 4 kedes_ jiržuolo 

medžio golden baigimo, šiame išpardavime 
5 šmotai tik už

apsliapsigyventi be jokių leidi
mų. Lig šiol tam tikslui reikė
davo gauti leidimą iš “Apsi
gyvenimo teisėms spręsti ko
misijos“, prie Krašto Direkto
rijos. Svetimšaliams gi gyven
ti Klaipėdos krašte leidimai 
biAsią teikiami Aukštojo Įga
liotinio kanceliarijoje. (L. Ž.)

didelės mieros iš plieno padarytos 
Ivory arba Vernis Mantin baigi
mo, kol teksime $9.75 
parduosime po

^Furniture, ftuęs, Stovės, Pianos.
Phonographs, Paints. Hardware. 
and General Household Goods

J. NAKROŠIS Gen. Vedėjas M. KEŽAS, Vedėjas

Del namams reikalingu daiktu, kurie yra abiejose Lietuviu Korpora
cijos Krautuvėse. Štai keletas pavizdžiu iš daugybės bargenu: 
Laike išpardavimo krautuvės atdaros vakarais iki 9 valandai

Eidami j musų krautuves nepadarykite klaidos, gerai įsitėmykite vardų ir adresus

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.

ŠILDOMAS PEČIUS
Padarytas iš plieno ir 

geležies 
tinkamas dėl vartojimo 
kio kuro ir labai 
Kaina nuže
minta

Aš perkėliau savo krautuvę iš pir
mutinės vietos kur išbuvau per 6 
metus. Dabar vėl sugrįžau į se
nąją vietą kur pirmiau turėjau 
auksinių daiktų krautuvę, per 3 
metus. • . ,

Diktai subudavotos su plačiais 
stančiais ir veidrodžiu golden bai
gimo parsiduoda ^11*7 C|C
tik po 4? 8 ■ avv

PADUŠKOS
Sveriančios 3 svarus, paukš

čių plunksnų tvirtuose viršuose 
pilnai sanitariškos

MISINGINĖ LOVA
Su 2 colių stulpais ir 

(liktais tarpstulpiais po 5 
iš kiekvieno galo, galo, 
satin baigimo, visokio di
džio tikra kaina $30.00 
šiame išparda- C 4 7 
vimo po * I ■

3 ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAS
Tvirti rėmai iš aržuolo medžio, pikiai pa- 

lišiuoti su tikra oda apmušti ir užtikrintas 
dėl daug metų tarnavimo. Šiame išparda
vime numažinta puse kainos, CC4 Cll 
3 Šmotai už .WV

Iš patikimų šaltinių patirta, 
jog Aukštasis Įgaliotinis rūpi
nasi^ kad visi atvykstantieji 
Klaipėdos krastan Didžiosios 
Lietuvos piliečiai, galės <Sia

Puikus Namas su Įplaukoms Brighton Parke
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną šitų mūrinių namų; du apartmentai po še
šis kambarius; ponamis ir pašelmenys. (
Tik $3000 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110 į mėnesį.
Namai prirengti kraustytis.
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant g atvės išgrendimą.

Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

KAURŲ ŠLAVIKAS
Pilnos mieros su tikru šerių šepečiu 

riniais atsimušimais dailiai apnikeliuoti, 
skirtinguose baigimuose, verti $5d”am2J± 
pardavime parsiduoda po $1.95
Vienas pirkėjui ***

Verta Visiems Chicagos 
Lietuviams Atsilankyti ant 

Btaiiiiio IšMfMn

NBW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PAKIS

LA SAVOJE Oct. 20, Nov. 24, Dec. 22
PARIS ....... Oct. 24. Nov. 14, Dec. 12
FRANCE ....... Oct. 81, Dec. 5
LAFAYETTE i*—*. Nov. 10

ŠILDOMI PEČIAI

52.50 
$64.50

Pilnai Porceluoti: Baltai mėly
nai pilnai žaliai ir 7 A 71* 
rudai No. 141 po ■ ■ **
No. 161, parsiduoda $85.00

KAINOS NUŽEMINTOS ANT 
MATRASŲ 

$10.00 verčios kombinacijos mat- 
rasai parsiduoda $6.95 
$15.00 verčios Felt ir vatos m at
rašai parsidubda $9.75 
$20.00 verčios Balto Felt mat- 
rasai parsiduoda $14.50

NEW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomo* 
knygutės jusų vietiniui agentui arba j 
didįjį odsą 19 State Street Nsw York.

Milvvaukec, VViaconsin. ----- “Aš tu-
rSjau didel; skaudėjimą kairiajame šo- 

h su iiiiiniiiiiiil ne ir aS nieko nei U IIIMIIIII galėjau pakelti 
11 sunkesnio be skau-

dėjimų nugaroje. 
’SH Aš bandžiau daug 

visokių dalykų. Vė- 
liau pamačiau 

; Jff! Lydia E. Pink- 
0^* Ii 11 ham’s Vegetable 

Compound apgar- 
||p^- J * sinimą laikraščiuo- 

s0 *r pradėjau / vartoti juos kaip 
buvo nurodyta. Aš dabar jaučiuosi 
labai gerai ir galiu dirbti visą savo 
darbą. Aš patariu vartoti Vegetable 
Compound visiems mano draugams, ir 
jus galite vartoti mano paliudijant) 
laišką”.

— Mrs. Hattie Warzon. 870 Garden 
St., Milwaukee, Wis.

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintadienį į musų ofisą, o 
mes nuvežime pas namus.
STATYBA:—Plytų su akmens aptaisymąis; išeinantis balkonas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; sau
lėtos seklyčios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; knygoms šėpos, bufetai.
ŠVINUOTĖ.—Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai kranai; baltos emalijuotos vaistams skrynelės; 
skalbimui cėberiai oeizmante.
ĮTAISYMAI:—Misinginės žvakės ir nuknebusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinės žibykloms 
ir elektriniam prosui.
Fornaso šjluina pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

RUBIN BROS. NAMU STATYTOJAI
3804 South Kędžie Avenue, Telefonas Lafayette 5153 ir 6438

> Firma, kuri apsirūpina jumis, jums susirgus ar darbo netekus. r

DiiPMniHHaHaBKiMEapinHi

■CUNARD
M LIETUVON PER 10 DIENU
M Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 

per Bouthamptoną ant Milžinų laivų
AQUITANIA, MAŲRETANIA

M BERENGARIA

■ Apleidžia New Yorką kas Utarntakas.
Greitas persėdimas Soųthamptone.

H Lietuviai ypatiškai lydini^
■ Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 
m eiai i Hamburgą ant • iniujų laivų
■ burnerių. Bčia klesa (|>PiMau $106 50, 

| Hamburgą $103.56). Karės taksų
■ $5.00
■ KELEIVIAI 16 LIETUVOS
H sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
w Southamptoną ir' ten persėda ant Mil-
5 žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
K.l Informacijų dėl kainų ir reikalin-
H gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 

leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir ■> jusų mieste

J arba aplelinkėj.
S CUNARD LINE
H 140 N Dearborn St., Į

Chicago, Illinois Į "I i!m. į
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NAUJIENOS; Chicago, III.
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Lietuvių Krautuvė
Muzikališkų Instrumentų

1 A*. ■ ....._______

1t > J

PAVEIKSLAI
Del visų mano draugų ir pa

žįstamų 1 tuz. 6x10 french gray 
paveikslų,’ taipgi 1 didelis spal
votas (oil painting) su rėmais 
tiktai už $8.00. Mažiausiai 4 
prabas dėl išsirinkimo. Nepati- 

ikus pirmutinėms praboms per- 
sitraukimas dykai. Darbas ga
rantuotas.

i V. J. Sakalas
Su Ho^fman Studija

14 W. Washington St.
Tel. Centr. 2927

Studio atdara nuo 8:30 iki 6 
vakare, šventadieniais nuo 10 
iki 4 po pietų.

■K

ŽIEMA ATEIK A
šeštadienis, Spalio 20, 1923

DR. VA1TUSH, O. D? 
Lietavia .adų i»«cialistii

ruiutMi

Kukninis pečius sanitariško pada
ro, puikios išžiuros $29.50 
dabar ^IfaViVV

akių Taphoą, kurie
1 < skaudėjimo.

Kukninis, gazu verdantis, pečius 
pasiduodu J j 4.95 Dvejopai šildomas anglims ir ga

zu. Šitas kukninis pe- C 1 Q 7 C 
čius nupigintas iki I I U

Palengvins akių 
esti, priežastimi gal 
svaigimo, akių aptenusno, nervuo*”- 
mo, skaudamą akių karštį, atiti 
kreivas akis, nuima k ' atiM* 
•40 trumparegyste ir te

įtikimuose egzaminavau^ daromas 
-u elektra parodančij mailausia* 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 1« iki 8 v. Ned. lt M 1 p. p. 
1545 West 47th

Phone Boulevard 7589

Užlaikome Phonografus, VictYolas, Player Pianus geros 
išdirbystės. Pirkęs pas mus busi užganėdintas. Parduo
dame ant lengvų išmokėjimų.
Kainos pas mus yra žemesnės kaip kitur. Didelis pasi
rinkimas lietuviški] rekordų ir rolių dėl Player Ptanų.

BARGENAI:
Columbia Grafonola, kaina $150 už ......
Grafonola vertės $125 už ......................
Grafonola vertės $100 už .........................
5000 Columbia rekordų, kaina kiekvieno 
Vartotas pianas, vertas dvigubai, tik už 
Player Pianas, naujas,

$59 
$49 
$38 
25c 
$60

Pianas, naujas, $600 už $350, su benčiumi ir 
lietuviškom rolėm, 10 metų garantuotas

Pianai ir Phonografai augštos rųšies. Kaina nuo
$100 iki $800

JUOZAS F. BUDRIA,
3343 S. Halsted St., Chicago, III

ATSKAITA
Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1

Keistute Loan & Building Association No. 1. 
Uždėta Kovo Mėnesį, 1897 m.

k Po Valstijos — Valdžios Priežiūra
TURTAS:

Paskolos ant Namų $621,800.00
Paskolos ant Akcijų ....  21,275.00
Nuošimčiai nedamokėt....... 330.00
{nešimai nedamokėti ..... 11,595.67

Taksai apmokėti ..
Pinigai Bankuose . /
Raštynė ir Namas

.. 221.17
164.15

9,000.00

$664,385.99

{nešimai įmokėti ....... $305,516.58
iš kalno ..... 7,057.86

nedamokėti .... 11,595.67
Primokėtos Akcijos ....  128,050.00
Bilos mokamos ..........  153,205.95

Viso ...................
Iškaščiai:

Bilos primokamos...... .....  1,106.58
Nuošimčiai ..................  12,000.00
Kontingentas Fondas (... 10,000.00 
Pelnas išdalintas............ 34,767.00
Pelnas neišdalintas ......... 1,086.35

Viso $664,385.99

Baigiant metus liepos 26, 1923 
Pinigais bankuose pradžioje metų ...:.......................

įnešimų jplaukė per metus .............’.........................
Nuošimčių jplaukė per metus ..................................
Premijų Įplaukė per metus ........................................
įstojimų Įplaukė per metus .......................................
Pervedimų įplaukė per metus ...................................
Bausmių Įplaukė per metus ........................................
Paskolos apmokėtos .......................................................
Apdrauda apmokėta ....................................................
Bilos primokamos ........................................................
Bilos priimamos ............................................................
Bilos mokamos ...............................................................
Bilos apmokamos ...................................................... r......
Primokėtos akcijom .........................  ......................................
Raštynė ir ruimai ............................................................
Kantingentas Foiulas ........................................................

. $ 7,665.68 
.. 167,824.53 
... 35,544.14 
..... 2,527.40 
..... 1,106.50 
.........  63.75 
........ 225.19

217,900.00 
....... 556.10 
......  470.50 
......~ 590.70 a

321,859.10
... 23,938.00 
... 54,900.00 
...  3.679.33 
..... 3,875.00

Paskolos ant namu 
Paskolos ant akcijų 
įnešimai užsibaigę 
Pelnas .......................
Taksai apmokėti ....
Bilos mokamos ........
Bjlos priimamos 
Bilos mainomos ...
Primokėtos akcijos .

Viso įplaukė ....................
Išmokėjimai

Baigiant metus 
$228,100.00 

25,600.00 
201,632.95 
28,012.32 

.. 777.27 
222,618.62 

7,000.00 
... .... 86.00 

107,200.00

*842,725.92

liepos 26, 1923
Nuošimčiai .................... 10,409.21
Algos ...........................  1,825.00
IškaŠčiai .....................  1,357.81
Spauda, garsinimai ..........  274.84
Pinigai bankuose ................  164.15
Rakandai .................v........... 315.15
Raštynė ir Namas .... ...... 3,172.82
Kontengentas Fondas..... 3,875.00

Visi išmokėjimai
VALDYBA:

BENEDIKTAS BUTKUS 
840 West 33rd Street, 
JUOZAS PALYANSKAS — Vięe-Prezidentas 

840 West 33rd Street
JONAS P. EVALDAS — Sekretorius 

ŠIO West 33rd Street, Telephone Yards 2790 
JONAS BYANSKAS — Kasierius 

934 West Marųuette Road
J. W. ZACHAREVIČIA — Notaras 

903 West 33rd Street, Telephone Yards 5423 
DIREKTORIAI:

JOHN GAUBAS,
S. STANEVIČIA,
J. MASKOLIŪNAS,
S. F. MARTINKUS, 
JOHN P. EVALDAS, 
ALEK. BYANSKAS,

$842,725.92

Prezidentas 
Telephone Yards 2790

JONAS BYANSKAS, 
THOS. S. JANULIS, 
A. J. KASPER, 
BENEDIKTAS BUTKUS, 
J. PALYANSKAS, 
IZ. PUPAUSKAS,

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1
Aprūpina dėl sutaupinimo pinigų, tiems kurie praleidžia.
Aprūpina lengvu budu Įjęryti namą.
Aprūpina fondą dėl mažų vaikų išmokinimo.
Aprūpina kapitalą dėl vartojimu vertelgystėje.
Aprūpina reservuotą fondą dėl senatvės.
Aprūpina aukščiausi atlyginimą dėl taupinimo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Aprūpina neaprybuotą saugumą po Valstijos užveizda.
8. Visados mokame 8% akcijų skyriuose.

Akcijos kainuoja 12’/jc., 25c., 50. ir $1.00

Serijos atsidaro pirmą Ketvergą šių mėnesių:

Vasario, Gegužio, Rugpjiučio ir Lapkričio
Draugijos ofisas atdaras Ketvergais nuo 7:00 iki 9:00 vai. 

vakaro dėl apmokėjimo pinigų.

ITALIJONIAKOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmos klesoH ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

Šitam milžine kūrinama dvejopos 
anglis, minkštos ir kietos. Dega 
gerai <— atrodo pui- 
kiai. Just] už

Gražus pečius gražioj vietoj, tik 
kietoms anglims šildomas, puikiai 
nikeliuotas dabar $39.75

Dabar Pasirapinkit
Kada rudenis pilnas, skaitlingas, įvairių pečių, sande

lis atdaras — pas mus.

Keriaužių visame pasauly. Garantija 
šimčlai metų. Musų kainos yra žemesnės 
negu kitų iAdirbėjų. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rašykit dėl DYKAI 
katalogo.

RUATTA SERENELLI and CO.
817 Blue Island Avė., Dept. 92, , 

CHICAGO, ILL.

j Akiniai kurie i 
$ I pritinka $ ■

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti su shell frėrflais. Nereikia 

mokėti kitų jokių, mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS’ 

TIK 10 DIENU.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1
Draugiškas pasikalbėjimus ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganedinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikjnti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba riiudonas akis ar 

antakius.
pledam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 2002 ant viršaus Famous 
krautuvės.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:80 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roselanu, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR, M, S. BASISTA,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir'kronikas 
ligas: nervų systemos, paralyžių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patarimai dovanai. * 
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utarnin., Ketv. 
ir Pot 2~ ,

Subat. 5-^-9, Nedėliomis 9-^-12 
dieną. \

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.
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šildo, ba dega medžiai,

anglis ir bile kas, tvirtas, geras

$9.75
UKtcHNUSIPIRKIT PEČIUS

Patarnavimas Mandagus 
PARDUODAME IR ANT IŠMOKĖJIMO
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PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS £
KLEIN’į TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- i

RARANKIUS ĮRENGIMUS į
MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
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Į musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika- 
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

Įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis 
esame ekpertai tame dalyke.

MUSŲ OBALSIS 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

i

fe;
SS
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Paauksuota aržuoline, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 
ir trimingai, kaip pa- flj'y JĮfh 
veikslėly, specialiai po 4* ■ avU

Klozetinės sėdynės — kaip paveiks- 
Ičly, specialiai par- pr
duodamos po

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Aabland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės au- 
rflieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų b 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaag 
stipri, gamina mirgėjimą žiurėjT 
mo, ašarų bėgimą Ir galvos ^ajo- 
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mi įkirt
imą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland A v*, 
kampas 18 gatvė*

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
.iekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

Reumatizmas sausgėla
Nesikankyldte savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sauagėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu;1 nes skau
dėjimai na kinA kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

, CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršnaS- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padtka- 
vones pasveikę. Kainą 5Oc per 
paštą 55c arba dvi už $1X)5.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyt les, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

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

privatiškų gydymui kambariu 
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko-

Pėtnyčiomis nuo 7:30 iki 8:30 išmokėjimo pinigu.

■ 4544-48 Cottage Grove Avė

840 West 33rd Street
Telephone Yards 2790

Yra viena iš seniausių ir tvirčiausių Skolinimo ir Budavojimo 
Draugijų po užveizda Illinois Valstijos.

■■■■■■■■■i

—

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopatha*

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki S vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

J. KLEIN CO.
Chicago

jišką b< '4 gydy
mo. Diddll skai
čius žmotj^ J<y- 
domų kasdiąa. per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereikar 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj*. 
Priėmimo 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 508 dėl moterų.
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.
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Sutaupyki! Pinigų ant Anglių
Paukščiai ir Oro Žinovai Pranašauja Ankstybą Žiemą 

Jei jūsų anglių sandėliai dar nėra pripildyti, jus gerai padary
site jei tuoj užsisakysite nors dalį anglių žeimai. Daug pasivė
linusių orderių ir prasti kelai, gali suvėlinti jūsų vėlesnius orde
rius. Nieko nelaimėsite laukdami.

CHICAGOS
ŽINIOS

Pranešimai PRANEŠIMAI JIESKO kambariu REIKIA DARBININKŲ

Bukite prisirengę prie pirmuti- 
\ nio šalčio.
H Pasidarykite draugais su geru 
/ anglių pristatytojų — dabar — 

kuris apsaugos jus vėliau.

(onsumers ^mpany
Fred W. Upham. Prezidentas

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

Musų skyrius, 3808 So. Western Avė. yra pasirengęs 
patarnauti jums.

Charles Barwood, Manageri's. Telefonas Lafayette5935.
Jei yra paranku, ateikit asmeniškai dėl pažinties. 

k —.................■ ■ i ■■■ ' 1 ■■ z
65 skyriai visoje Chicagoj®. Pasižiūrėkite į telefonų knygą ku

ris yra arti jusi] namų.

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų Materijolas

SPtGIALIS PASKELBIMAS MUSįl 
SKAITYTOJAMS

The “Daugius Products Company” kurių apskelbimas telpa že
miau, yra pirmutinė lietuvių lentų ir medžio materijolo išdirbystik 
Savininkas M. W. Douglas, kalba lietuviškai ir maloniai sutiks visus 
žmonės asmeniškai kuriu nori pirkti namų materijolą visokių rūšių..

Miliniui
Board

Cabinet

Be jo nėra už

baigtas namas

Viršui parodytas cabįnet yia 1’8 colių platumo, 4H colio gilumo 
ir 7’6% colių augščio. Kuomet sumažinta prosinimui board stovi 
2’8% colių nuo grindų. '.Kj ‘ »

Yra padarytos geležinė/ lentynaįlės ir yra įdėtos j vidų keiso, 
užima tik porą minutų kad padėjus ja< į vietą. Prosinimo lenta pati 
per save yra 1% colio iŠ baltos apušies, o kitas kabinetas yra pada
rytas iš geltonos apušies gatavas malevojimui, arba natūraliam už
baigimui.
Specialė kaina (neįskaitant proso) .... ............................     $17.95
Mes parduodame visokį medžįp mateiijolą, pentą, hardware ir stogų 
dengimus. Pasinvatykit su mumis kol jus pirksite budavojimo 
materijolą.

DOUGLAS PRODUCTS CO.
“Geresnės lentos ir medžio iŠdirbystė pigiau” 

2510-16 Archer Avenue, Phone Victory 6545 
Netoli South HaEted S’treet

GERIAU DABAR, NEGU VĖLIAU 
RŪPINTIS SAVO SVEIKATĄ!! 

t *
Išsirašyk

“Gydytoją”,
paveiksluotą sveikatos žurnalą.

I
 Prenumerata: Amerikoj $1.00. Kitose ša

lyse $1.50 metams. Vienas numeris 
15centŲ.

Gydytojas
4454 South Westew Avenue

I Chicago, Illinois
k *

------ ---------- 1----------T-----------------------■’H’ ĮĮi—

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
TeL Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

^Armitage 3209

VIDUIIMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Weat Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatves. 
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų fr pagal sutaimą.

šiandien atidarys naują kelią

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Tarp Belmont ir Grace Avė. 
šiandien bus atidarytas naujas 
automobilistams kelias. Tam 
tikslui rengiama didelės iškil- 

Beach 
k tu1 

gerų

Girių Karalius fantastiška opera 
stato Pirmyn mišrus choras nedėlioj 
21 dieną spalio (Octobcr) Liuosybės 
svetainėj, Cicero. Komitetas.

Lietuvių Mot. Draugija “Aušvie- 
ta” rengia trečiadienį, spalių 24 d., 
7:30 valandą vakare, Mark White 
Šųuare Parko svetainėje (30 ir 
Halsted St.) prelekcija vien tik 
moterims. Prelekciją ‘‘Kas kiekvie
nai moteriai reikia žinoti” skaitys 
Dr. St. Biežis.

Prelekcija bus iliustruota
Antra prelekcija įvyks Brighton 

Parke (Mc Kinley svet.) lapkričio 
9 d. Prelegentu bus Dr. C K. Čėrys

— Komiai j a

JIEŠKAU kambario pas laisvus 
žmones Wėst Pullmane tarpe 108, 
arba 1010 gatvės, vienas blokas nuo 
Michigan E. ar W. geisčiau, kad te 
lefonas butų namie. Atsiliepkite 
nuo 9 ryto iki 6 vakare, 1524 E. 
53 St. Phone Midvvay 0116

A. Waskelis

MOTERŲ

mes. Vakare Edgciwater 
viešbutyje įvyks pokilis, 
gub. Small kalbės, apie 
kelių naudingumą.

Pakorė šunį už lojimą.

John Heyden (946 La Šalie 
St.) ėmė mušti savo žmoną. 
Įsimaišė šuo, kuris savo lojimu 
šoko moteriai į pagalbą. Hey
den tįek įtūžo, jog ’ pasitvėręs 
šunį pakorė ant medžio šajkos 
prie savo namų. Sužinojo apie 
tai įHiimaiidngumo Draugija 
ir areštavo Heydeną už gyvu
lių kankinimą.

Jaunų Lietuvių Amerikoj tautiškas 
kliubas rengia puikų balių, nedalioj, 
Spalio (Oct.) 21 d., 1923 m.. Liberty 
svet., ant 30tos gatvės it Union Avė. 
Pradžia 6 vai. vakare. Nuoširdžiai 
kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti ir meldžiame kliubo narių pasi
stengti tame vakare sugrąžinti seri
jas arba pinigus. — Komitetas.

Liet. Liut Evan. Pašelpos draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyks 

■šeštadienį, spalių 20 d<, 7:30 vai.
vak., Meldažio svet. /

Visi nariai kviečiami atvykti nes 
bus svarstoma apie rengimą ba- 

į linus, o taipgi renkama posmertinč, 
kadangi (Įraugijos narys Jonas 
Kakšas yra miręs. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo drąugės Agotos 

Rekickiutės po vyru Totorienė. Iš Lie
tuvos paeina TjekėČių kaimo ir para
pijos, sakių apskričio. Amerikoj bus 
apie 9 metai . Girdėjau, kad gyvena 
Grand Rapids, Mich. Kas žinote apie 
ją, malonėkite pranešti arba pi pati 
tegul atsišaukia. Pajieško jos draugė, 

Natalija Skalaųdžiuniutė
po vyru 

Skaisgirienė,
4901 W. Roosevelt Rd., Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS vie

nam asmeniui, su valgio pagamini
mu. - Kreipkitės adresu:

6637 Se. Rockwell St., 
Chicago,

RENDAVOJASIX kambariai 
lietuviškame viešbuty; nėr skir
tumo, yyram ar moterim, su 
valgiu ar be valgio, ant mėnesio, 
ar savaitės; kambariai švarus. 
Kreipkitės, 1606 S. Hąlsted St.

50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas.
Gera alga.
Puikiausi darbo 
kambariai ir pasilsio.
Atsišaukite j 
superitendento ofisą.

OPPĘNHEIMER CASING
1020-1026 W. 36 Str.

, Clucago.

CO.

Gimimai
Chicagos Sveikatos Departa- 
tamente įregistruota gimę:

Lucia Anupris, 1300 So.
Kolin, spalių 4 d. čakiutė, 397
So. Halsted St., spalių 4 d.

Peter Žiobtas, 4437 So. Fair-
field Avė., rugsėjo 29

Margaret Martinus,
21 PI. sugsėjo 29 d. .

Ailfons Klastauisk i,
Wallace St. spalių 10.

K. Maslanskas, 2739 W.
st. spalių 3 d.

d.
701 W.

3156

43

Lietuvių Rateliuose
Babravičius dailios 
“Birutės” koncerto

Visų mylimas dainininkas,
M • V • V • M •

visų mylimas dainininkas, p. 
J. Babravičius, šį mėnesį dar 
neapleidžia chicagiečių. Sek
madienį, spalių 28 d., Sokol 
svetainėje (1812 S. Ashland 
Avė.), jis daimtos “Birutės” 
rengiamame koncerte kaipo 
svečias artistas.

Vadinasi, mes dar kartą tu
rėsime progos gėrėtis žavingu” 
musų didelio artisto balsu. Ta 
žinia yra neįmanomai maloni 
ne tik birutiečiams, o ir visiems 
chięagiečiams, kurie jau spėjo 
pažinti ir pamylėti p. Babra
vičių.

Kaip ten nebūtų, bet mums 
ištikrųjų reikia pasidžiaugti, 
kad dar kartą bus galimybės 
išgirsti pagarsėjusį artistą.

—Tas pats.

Mokslo Draugą paskaita
Dr. A. J. Karalius aiškins apie 

žmogaus kilmę.

Rytoj 10:30 valandą išryto 
Raymond Chapel (816 W. 31 
S t.) įvyks Mokslo Draugų pas
kaita. Prelegentu bus Dr. A. J. 
Karalius. Jis skaitys' paskaitą 
apie žmogaus kilmę.

Paskaita bute iliustruota, nes 
daktaras turės ir paveikslų, 
kurie duos klausytojams su
pratimą apie tai, kaip atrodė 
žmogus prieš 50,000 metų.

Kaip žmogus atsirado? Kodėl 
jis šiandien atrodo ne toks, 
kaip prieš kelis desčtkus tūk
stančių metų? Kas verčia jį 
kiteti?

Tai vis tie klausimai, kuriuos 
gvildens Dr. Karaliui rytojaus 
paskaitoje.

Tat nepraleiskite progoj iš
girsti tą taip įdomią paskaitą.

— Žinąs.

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 21 d.. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI.,, 1 v. 
po pietų. — Valdyba.

Dr-ste Pažinties Lietuvių Ameriko
je kurios balius turės atsibūti nedėlioj, 
Spalio (Oct.) 21, 1923 m.-Mr. F. Vis
girdo svet., 4625 So. Paulina st, yra 
atidėtas ant toliaus, o kada balius at
sibus, bus pranešta per Naujienas.

Ir taipgi visi draugai turi pribūti 
ant šio susirinkimo Spalio (Oct.) 21, 
1923 m. 1 vai. po pietų, 4625 South 
Pąulina St., kuriame bus daug apta
rimų. Pirm. Jonas Micheals.

Lietuviška Tautiška draugystė Vie
nybė laikys savo mėnesinį susirinki
mą 20 dieną spalio, subatoj, 7 v. v. 
M. Meldažio svet., 2244 JV. 23 Place. 
Visi nariai bukite ant susirinkimo. 
Bus daug svarbių reikalų apsvarstyti, 
kurie nariai išbuvo draugystėj 10 
metų nesirgę, gaus dovanas, kožnas 
po $14.00 vertės.

Jonas Statkus, Pirm.,
Jonas VjdisUiuskas, Nut. rašt.

Svarbi prelekcija. Sekmadienį, sp. 
21 d., miesto parkučių Stonford sve
tainėje (kampas 14 Pi; ir Union Avė. 
2 vai. po pietų, Dr. St. Biežis skaitys 
prelekciją sveikatos reikalais.

Prelekcijas rengia S. L. A.. 129 kp. 
Vyrai ir moterys yra kviečiami at
vykti. Įžanga dykai.

— Kviečia Rengėjai.

L. D. L. D. Chicagos Rajono konfe
rencija įvyks nedėlioj, lapkričio 25 d., 
ryte, Naujienų name. Visos L. D. L. 
D. kuopos prašomos išrinkti delega
tus, o kur to negalimu padaryti, kvie
čiamos dalyvauti kuopų valdybos.

— Rajoųo Komitetas.

Draugijos šv. Antano *iš Padvos mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmądięnį, 
1 vai. po pietų, spalio 21 (L, Dievo Ap
veizėtos parapijos svet., So. Union 
Avė. ir 18'gatvės.
Visi nariai būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. — Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
129 kuopa rengia sveikatos paskaitas, 
sekmadienį, 2 vai. poĄnetų, Stanford 
Park svet., W. 14 PI. ir So. Union Av.

Visi lietuviai be skirtumo atsilan
kykite. Iš to turėsite naudos sau ir 
savo šeimynai. Įžanga veltui.

— Komitetas.

Mokslo Draugų paskaita. Kaip ir 
kada atsirado žmogus žemėje? Kaip 
jis atrodė keli desetkai tūkstančių 
metų atgal?

Į tuos klausimus Dr. A. J. Karalius 
atsakys sekamą sekmadienį, spalių 21 
d., Raymond Institute (816 W. 31 St.), 
10:30 vai. iš ryto. >

Tai bus 'ketvirta iš eilės Mokslo 
Draugi] paskaita/

Lietuvos Moterų Papelpinis kliubas 
laikys savd susirinkimą sekmadienį, 
spalių 21 d., 2 vai. po pieaų, Mark 
White Sųuare svet. (30 ir Halsted 
Street).

Prašome nesivėlinti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

■— Rašt. E. Juozaitiene.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks. Šeštadieni, spalių 20 d., 
Raymond Chapelėj, (816 W. 31 St., 
7:30 vai. vakare.

Visi m-oksleiviai meldžiami būtinai 
atvykti susirinkiman, nes šiuo tarpu 
yra daug svarbių reikalų aptarimui.

— Kuopos Valdyba.

Cicero. — Lietuvių R. R. P. Kliu
bas rengia spalių 20 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj (14 St. ir 49 Ct.) 
šokius.

Visi kviečiami dalyvauti. Bus duo
dama dovana — gražus fonografas. 
J. Pociaus muziką. — Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 
bertainmis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalių <20 d.. 7:30 valandą 
vakare. Švento Jurgio parapijos 
svetainėje (32 pi. ir Auburn Av.)

Visi nariai mąlonėkite laiku pri
būti, nes turime daug svarbių rei- 
kalų> , —tp. KileviČia, rašt.

Didž. Lz K. Vytauto 1-ma Dev. 
Raitelių ant Bridgeporto laikys mė-1 
nesinį susirinkimą spalių 21 d., 1; 
valanda po pietų, šv. Jurgio parapi
jos svet. (32 pt. ir Auburn Avė.)

Visi nariai atvykite laiku, nes 
bus renkami darbininkai baliui, 
kuris įvyks spalių 28 d

. —41 aš t. S. Kunevičia.

PAJIEŠKAU Stanislovo Brusako, 
paeina xiš Kalnėnų kaimo, Gudelių pa
rapijos. Pirma gyveno Plymouth, 
Pu. dirbo mainose, dabar girdėjau, 
kad Chicagoj. Turiu reikalą pasima
tyti. J. S. Atsišaukite laišku Nau
jiem], ofisan, 1739 S. Halsted St.

DU FORNIfelUOTI kambariai 
ant rendos, elėktrikos šviesa ir 
maudynes, po viena ar abudu. 
Atsišaukite, 4750 S. Union Avė. 
Tel. Canal 0630.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU merginos dėl apsive

rtimo, nuo 20 iki28 . Aš esu 28 metų, 
amžiaus, moku gerą amatą. Meldžiu 
atsišaukti prisiunčiant savo paveiks
lą su pirmu laišku.

Naujienos
1739 So. Halsted St.
, Box 350

> RUIMAI rendai dėl 2 vaikinų 
su valgiu ir be valgio. Ruimai 
gerai užlaikomi. Kreipkitės, 2 
lubos užpakalis.

819 W. 34th PI.

• REIKIA moteries, kuri sutiktų su 
manim gyventi ir apsivesti. Nemy
linti munšainos ir geistina su turtu. 
Atsiliepkit, mergina, našlė ar gyva
našlė; ne jaunesnė 25 iki 38. Aš esu 
33 metų, amatininkas, turiu nuosavy
bę cash. Kreipkitės i Naujienas” pa- 
žymėdamos No. 348.

IŠSINOMUOJA ruimas, karš
tu oru4 apšildomas, vienam ar
ba vedusiai porai. Namas yra 
moderniškas ir gražioj apielin- 
kėj. Taipgi išsinomuoja ir ga- 
radžius vienam karui.

3423 W. 61 Str.

REIKIA VYRŲ—
KABINET DIRBĖJŲ, 80c. i valan

dą.. Pečkurių, 70c. į valandą. Per
kuriu pagelbiniųkų, $32 į savaitę. 
Dirbtuvių inžinierių, $250 į mėnesį. Dorbininku 50ę į valandą. Kandy vyrų, $27.50 > savaitę, 2 vyrų į- 
mašinšapę, 50 —„55c 4 valandą. 
Sargų, $25 Į savaitę. ,;

» < ‘ ___
MOTERŲ;^ '

1 Indų plovėjų, $16 iki $18 į savai
tę. Janitorkų, 38c j valandą. Mergi
nų į dirbtuvę, $15 iki $18 į savaitę. 
Merginų abehiain namų darbui, 
$16 į savaitę, valgis ir kambarys.

Atsišaukite:
So. Park Employment Bureau
4191 S. Halsted St., 2 augsi a s

REIKIA DARBININKy

JIEŠKAU apsivertimui rtoros mer
ginos arba našlės, tik ne gyvanaš
lės, be vaikų gal būti neturtinga, 
bet išmintinga, geistina kuri kalba 
lenkiškai, nuo 27 iki 35 metų amž. 
Aš esu 40 metų senumo, ir sveriu 
200, 6 pėdų aukščio, turiu gerą pa
stovų darbą negeriu ir nerūkau, 
myliu ramiai gyventi, stoviu namie 
skaitau geras knygas. Kuri norė
tų taikintis prie tokio budo atsi
šaukite laišku ir paveikslą kariu 
J. M. Mirta, 1121 N. Ashland Avė. 
Chicago, III.

Išsinomuoja kambarys . <vię- 
nam vaikinui be valgio; gražus 
kambarys. Viskas naujos ma
dos.

4445. *S. \Vashtenaw Avė.
, ? Ant 2 lubų

VYKŲ
REIKIA 25 vyrų į geležies at

karpų jardą. Nuolat darbas, ge-» 
ra mokestis.

Atsišaukite ‘ <
3647 S. Homaii Avė.

JIESKO PARTNERIU

Ruimas rendai dėl švaraus 
vaikino su valgiu ar be valgio. 
Ruimas gerai užlaikomas, prie 
mažos šeimynos, šviesus iš fron
to prie laisvų žmonių. 2 lubos iš 
fronto. Lukas '

2101 W. 13th St.

REIKALINGAS janitoriaus 
pagelbininkas, gera mokestis, 
darbas ant visados. Atsišaukite, 

P. ŪSELIS, 
4503 Westend Avė.

. Iš priežastįes daug užsiėmi
mo esu priverstas parduoti ar
ba paimti teisingus žmones į 
partnerius prie didelio Rum- 
minghouse biznio nešančio ge
rą pelną. Reikia būtinai įnešti 
$2,000, o likusius iš pelno. At
sišaukite ypatiškai vakarais nuo 
6 p. m. lig 8 p. nv. nedėlioj nuo 
10 ryto lig 12 dieną. Telephone 
Desk Co. 219 So. Dearborn 
St. Rooms 9-10. Mr. Smith.

ANT RENDOS, dėl daktaro 
ar dentisto (kampas 46j4h ir 
Wood sts.. labai gražus 7 kam
bariai, štymu šildomas, šaukite 
pas savininką. 1809 W. 46-th 
St. Phone La Fayette 4068

RENDON naujos murinės 
krautuvės, 17x50,

• 4245 So. Kedzie jkve.
Gera vieta bile kokiam biz

niui.

6 kambariai ant rendos. Kam
pinis namas. Kambariai apšvie
čiami elektra, vanos, telefonas 
ir kiti visi parankumai. 6600 
Lowe Avė. Klauskit 3247 South 
Union Avė., ant antro floro.

štoras ant rendos — Mar- 
quette Park apielinkėj. Geras 
beikeriui, shoe repair, arba laik
rodininkui. Stirnų šildomas; du 
kambariu. Kreipkitės pas savi
ninką (Krivicką)

2500 W. 69-th St.

JIEŠKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys, 

dėl dviejų vaikinų, Bridgeport 
apielinkėje, meldžiu pranešti.

3311 So. Halsted Str. .
Yards 6062

Reikalingas kambarys Brįgh- 
ton Park apielinkėj iš 1 dięnps 
November; su valgiu dėl vieno 
vaikino prie mažos šeimynos ir 
švarios gaspadinės ir kad nebū
tų vartojama munšaino. Mel
džiu atsišaukti Tuojau po num. 
Box 351 Naujienos.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

“SIGNS”
Lietuvis

Iškabų maliorius, lan
gų, lentų, sienų, <■ dro
bės ir visokių skelbi
mų: šokiams, baliams. 
Darba atlieku atsa
kančiai. •

Charles Masalskis, 
3227 So. Halsted St 

Tel. Yards 3408

PRANEŠU kad Liberty 
ant Bridgeporto, 3000 So. U 
išrandavoju už prieinamą kainą 
draugijų, kliubų, veseilių ir šiaip 
šokiem reikalam.

, Kreipkitės pas savininką: 
3000 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 4239

svetainė 
nion Avė.

dėl
vi-

PRANEŠIMAS
John A. Vyitches per 10 metų pa

tyręs Real Pastate biznyje kur per tą 
laiką esu patarnavęs teisingai ir 
užganėdinęs visus, kurie per tą lai
ką atėjo su reikalais dabar ' ’ 
liau savo ofisą nuo 616 W. 
St. po num. 751 W. 31 St, 
bus vedama Real Estate 
pirkimas ir pardavimas dideliu ir 
mažų namų ir namus mainom ant 
farmų, faunas ant namų ir sutei
kiam paskolas ant ųamų pirkinio 
kas norite pirkti ar parduoti mel
džiam kreiptis pas mane, o aš vi
siem patarnausiu labiausiai bro
liams lietuviams.

JOHN A. WITCHES ąnd CO.. 
751 W. 31 St, Phone Yards 6296

perkė- 
31-st 
kur 

biznis

REIKIA UARBININKŲ
MOTERŲ ;

MOTERŲ ir MERGINŲ 16 metų 
amžiaus ir senesnių lengvam darbui į 
baksų dirbtuvę. Moderniškas. įren
gimas ir puikios apystovos.

Apsišaukite
1418 W.x 22 St. 

RATHBORNE HAIR & 
RIDGWAY CO.

REIKAįLINGAS bučeris kuris 
kalba lenkiškai, atsišaukite 

Chicago Meat JJdarket
! ‘. 1845 W. 474h St.

REIKIA —
Naktinio virėjo. Nuolatinis 

darbas. ~
Atsišaukite:

4630 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS dženitorius, 
kuris suparnta ir boilerius pri
žiūrėti. Darbas ant visados al
ga $30.00 į savaitę. Kreipkitės 

7 vai. vak. 2 lubos frontas 
B. Novak, 827 W. 33 St.

RE-IKALINGAS senyvas vyras 
apie 45 ar 50 metų amžiaus ant 
ūkės dirbti su mano moteria darbas 
ant visados ir gera alga meldžiu 
atsiliepti subatoj antrą valandą 
po pietų po adresu J. N. 4526 So. 
Troy St, Chicago, III

REIKIA pardavinėtojo dėl di
delio pasiūlymo — propozicijos. 
Uždirbama nuo $40 iki $60 į sa
vaitę. Atsišaukite. 64 E. Van 
Buren St., tarpe 10 ryto ir 1 
vai. dieną, Room 907. Klauski
te Mr. Kreives.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 2 automobiliai ge

ri kaip nauji, 
nas 
abu

Parduosiu pigiai. Vie- 
— Liberty Sedan, antras Dort, 
1921 penkių pasažierių. 

1336 So. Cicero Avė. 
Cicero, III.

Tel. Cicero 2353

PARDAVIMUI automobiliui 
Cole, sedan sport modelio. Vi
sas geras, nauja jnaleva, arba 
mainysiu j mažesnį karą. Krei
pkitės į garad^ių 3238 So. Hal- 
sted St.

AUKSINĖ PROGA!! Labai pigiai 
parsiduoda automobilius Chalmers, 
1919, (> cilinderiais, 7 pasažierių. 
Gerame mechaniškame padėjime, 
atrodo kaip naujas. Turi būt par
duotas labai greitai. Atsišaukite ne
dėlioj arba panedėly iki 4 vai. va
kare.

3337 So. Morgan St. 2 lubos nuo 
užpakalio

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 

4 kaipbarių. Parduosiu visus sy
kiu arba, atskirai. Gali gauti ir 
tuos kambarius gyvenimui. At
eikit nuo 2 po pietų iki 9 v. vak. 
2010 Canalport Avė., 1 flatas iš 

užpakalio.



NAUJIENOS, Chicago, Dl.

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA labai pigiai 

miegamų kambarių 
pečius. Rakandai yra 
vartoti.

Atsišaukite
4435 So. Sowyer

1 flatas
Tel. Lafayette 6208

TURI BŪTI PARDUOTI tuojau 
puikus rakandai (skaitant velour 
ir odinį setą, 3 karpetai, 2 riešuto 
medžio inieaainojo kambario setai, 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas, fonografas, indai ir 
Parduosiu atskirai, atsišaukite.

1630 Humbokit Blvd.

setai ir 
visi

dviejų 
gesini s 
mažai

Avė.

tt.

DIDELIS BARGENAS

Gera proga jaunai porai, 5 kam
barių vėliausios mados rakandai, 
Pinikus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą genaus j pusiu; 
lymą, visus sykiu arba atskirai, jei 
norite sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ii- gro 

šerne ;biznis eina gerai, kostu- 
nierių daug. Priežastis pardavi
mo — nesutikimas partnerių. 
Parduosime už pirmą pasiūlymą, 

4511 Sb. Wood St.

PARDAVIMUI groserue ir 
delicatęssen krautuvė, geroj iš- 
dirbtoj biznio vietoj. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant bunga- 
lo. Kreipkitės gretini.

623 W. 47th St.

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
grosernė ir kendžių krautuvė. Geras 
išdirbtas biznis, 4 ruimai gyvenimui. 
Pigi remia. Nepraleiskit šitos pro
gos, ba nesigailėsi nupirkęs. Prie
žastis pardavimo, išvažiuoju į kitą 
miestą. Marta Stukus, 2917 S. Ix>we 
Avė. Šaukit Victory 6729.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda saldainių, cigarų, eiga 

retų ir groserio krautuvė, 
tautų apgyventa vieta, 
gero ir pelningo biznio, 
greitai. nes turi būt parduotas šių sa
vaite. 6503 St. Lawrence Avė. Phone 
Hvde Park 5891.

PARDAVIMUI grosernė, Ta- $10,000 per 8 mėnesius; John 
bako, Ice cream krautuvė 55'Kakta, ant 59>th ir Talman į 
St. ir Halsted St. Arti nėra ki- Trumpą laiką uždirbo virš $5,’ 
to tokio biznio. Priežastis liga. 000; ir daugybė kitų kurių var- 
Nupirksite pigiai. Ruimas ren- dus mes galime jum, priduoti 
dai be Valgio ar su valgiu. Krei-lant pareikalavimo, nes čionai 
pkrtės Theodora Radawicz, * užimtų labai daug vietos be- 
5252 So. Artesian Avė., Tel. 
Prospect 3590. Nereikia agentij

PARDAVIMUI groserne Ci
garų, cigaretų ir mokyklos vi
sokių daiktų krautuvė. Kam
pinis narnas, šalę bažnyčios 
skersai gatvės. Sho!ws. IListas 
ant metų. Kreipkitės 625 
W. 31-st Str.

PARDUOSIU grosernę arba 
mainysiu ant namo. Grosernė 
didelė. Keturi ruimai pagyveni
mui.

768 W. 30 Str.

PARDAVIMUI Restaurantas Lie
tuvių Kolonijoj, prie bizniavus gat
vės, Listas ilgas, rendos $80 į mė
nesį. Garantuoju $85.00 į dieną biz
nio, Duosiu išmėginti vieną savai
tę ir duosiu niorgičių pagal sutar
tį. Parduosiu už prieinamą kainų.

1723 W. 47-th St.

PARDAVIMUI grosernė. Biznis 
gerai išdirbtas, geroj vietoj, prie
žastis pardavimo turiu apleisti mie
stą; apie kainą pasitarsime

P. Maklauskas,
4432 So. Honore Str.

Ant pardavimo geras arklys 
ir vežimas. Turi būti parduotas 

i greitu laikuatsišaukit pas sa- 
! vininką x

1967 Canalport Avė., Chicago

4721 So. Honore St

Grosernę ir bučernę turiu par
duoti pigiai šią savaitę. Priežas
tis — vyras serga. Dabar čia 

Jyra daromas geras biznis. Atsi- 
Visokiu saukite vakarais arba nedėlios 

Kas norite f 
atsišaukite * •'

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI groserne, go 

ix>i vietoj. Biznis gerai daro
mas. Turi būt parduota tuojau, 
nes vienas negaliu apžiūrėti. 
Remia pigi ir 4 kambariai gy
venimui arba mainysiu į maža 
namą. 5135 S. Halsted St.

KAM KO REIKIA
Pirkti, paifduuti, manyti; namus, 

lotus, faunas ir visokios rųšies biz- 
tnu$. Alės parduodam ir mainom.

bu reikalu kreipkiles pas
A. GRIGAS, 

3114 8o. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne vie
na iš geriausiu, kur visados biz
nis perai v ra daromas.

Kreink'tęs:
3432 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI dviejų augštų biz
nio namas, su dviem* pagyveiumais; 
gazas, elektra, vanos ir Visi kiti įtai
symai. 2 blokai nuo 47 St. gatVcKa- 
nų linijos.

4604 So. Washtenaw A ve.
Taipgi parduosiu uidsmobilc 1922 

modelio, Sedan labai pigiai.

PARSIDUODA kriaučių daži- 
nio ir valinio įstaiga, o taipgi 
nauji darbai atliekami,

6047 Irving Park Boulevard

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė. Įsteigta 21 metai. Sa
vininkas nori apleisti biznį. At
sišaukite.

4623 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI iš priežasties 
persikraustymo keisas Į>i'io sie- 
uos, 2 heateriai ir bresine lova.

Šaukite:
Canal 58,38

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė: geroj vietoj, maišytų tautų apgy
venta. Lysas ant 3 metų, 4 kamba
riai pagyvenimui.

Atsišaukite
1833 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosernė kjnr visa
dos gerai biznis yra daromas ir gali
ma bučernė atidaryti, nes arti kito 
panašaus biznio nėra. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Kreipkitės
3700 Emerald Avė.

PARSIDUODA kriaučių da
žymo ir valimo įstaiga, o taipgi 
nauji darbai atliekami.

4839 N. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kur 
visados biznis gerai yra daro
mas. Ruimai gyvenimui ir gera 
apielinkė. Pigiai parduosiu.

3726 So. Wallace Str.

PARSIDUODA grosernė, vie
ta didele galima uždėti ir bu- 
černę. Parduosiu su namu ar l>e 
namo arba mainysiu ant ma
žesnio namo. 5744 So. Union 
Avė., Tel. Engehvood 1430

NAMAI-ZEME
šeštadienis, Spalio 20, 1923

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
IŠPARDAVIMAS ANT 

AUKCIONO BUčERNfc IR MURINIS NAMAS 
su pagyvenimais po 5, 4. ir 3 kam
barius, ant Bridgeporto, išdirbtas 
biznis ir gera vieta. Namas su biz
niu $7,500 įmokėti tiktai $3,000.

reikalingai.
Mes jum užtikrinam, jog 

kiekvienas pirkėjas pirkdamas 
per mus gaus gerą pirkimą, tie- 
singą ir atsakantį patarnavimą, 
nes mes patįs padarom visus 
pirkimo ir pardavimo popie
rius.

1G pageidaujamų Ciceros lotų
NEDĖLIOJ, SPALIO 21, 1928

1:30 po pietų prie šiaur-vakarinio 
kampo 50 Ct. ir 16 St. Jus galėsite nu
sipirkti lotus jūsų pačių kaina.

Vienuolika loti} prie 52 Avė., tarpe 
15 ir 16 gatvių ir penki lotai prie 
šiaur-rytinio kampo 50 Ct. ir 16 St., 
bus parduoti. »

Tinkami dėl krautuvių ir 2 flatų na
mų. Nepamirškite atsilankyti. Bus 
mokamas nuošimtis 1% bile vienam 
su laisniu brokeriui dėl jo klijentų 
pirm šio išpardavimo. Depozito rei
kės 20% pinigais arba certified čekiu
geriausiam pasiulytojui.

- MICHAEL TAUBER & CO.
317 S. Market St.

Phone Harrison 0890 
Aukcijonieriai

FARMOS ANT MAINO IR PAR- 
DAVIMO

80 akrų farma 70 akrų dirbamos 
o kita storas miškąs ir ganykla, 
upės bėga labai žuvingos 2 myličs 
į miestą ir gelžkelio ant žvirinio 
kelio stuba nauji didelės barnės, 
naujos. Žemė juodžemis molis, 5 
melžiamos karvės^ 1 jautis 2 ark
liai, 2 kiaulės, 200 vištų 25’ ančių 
padargai viskas voras. Kaina 9,000 
dol. įmokėti $4,000.

Parsiduoda mūrinis cottage, 
6 kam., elektra, gasas, vana, ce- 
mentuotsa skiepas, 2 karų ga- 
radžius, šalyj lotas-namas ran
dasi prie Marguette Blvd., viską 
už šią mažą kainą $6,500.

DUONKEPYKLA IR NAMAS, pa
gyvenimas 6 kambariais. 3 auto
mobiliai, ir viskas priguli prie biz
nio. Namas -su bizniu tiktai $11.000

PASIRINKIT Iš SEKANČIŲ 
NAMŲ.s

1. Mūrinis namas, labai ge
roj vietoj, ant 73-os ir Peoria, 
2 flatai, apšildimas kiekvienam 
atskiras, ir 2 mašinom garad
žius, kaina tik $10,500, o įmo
kėti tik $4,000.

2. Mūrinis namas, 2 flatai po 
6 kambarius ir 4 po 4 kamba
rius, prie pat Halsted ir 30-tos 
gatvės. Kaina tik $8,000 įmokė
ti $3,000.

3. Medinis namas, štoras, pa
gyvenimas užpakaly ir 2 
ant viršaus, Cementuotas 
mentas. Kaina tik $7,500. 
keti $3,000. Randasi ant 
ted ir 35-tos gatvės.

4. Medinis namas ant kampo, 
1 flatas 5 kambariai, 3 flatai 
po 4 kambarius, elektra, nauji 
porčiai, graži išvaizda. Kaina 
tik $5,300, įmokėti tik $1,500. 
lakusius ant lengvų išmokėji
mų. Randasi ant Bridgeporto.

5. Medinis namas ir tuščias 
lotas prie šalies, ant kampo 
150-tos ir Cooper Avė. Kaina 
tik $2,500, įmokėti $1,000.

6. Murinis namas, 4 flatai po
j 6 kambarius ant 2jų lotų. Ran- 
: daii arti Adams ir Western.
Kaina tik $13,500, įmokėti tik 
$4,000.

7. Beveik naujas murinis na
mas 2 flatai po 5 kambarius, 
sun parlors ir viskas vėliausios 
mados, pečiais apšildomas. Kai
na tik $10,500, įmokėti $4,00Q. 
Randasi‘Brighton parke prie 44 
gatvės.

flatai 
base- 
Įmo- 
Hals-

8. “Up to-date” mūri n's na
rna 2 flatai po 5 kamb., apšil
domas atskirai, sun parlors. 
Kaina tik $13,000, įmokėjimas 
pagal sutarties.

9. Naujas murinis namas 2 
flatai po 6 kamb. sun parlors, 
karštu vandeniu apšildomas. 
Kaipa tik 14,500 Įmokėti rei
kia $4,800.

MAINYS
10. 24 flatų gražų mūrinį na

mą ant vieno arba 2 mažesnių
I namų taipat geroj vietoj. Ran-

Parsiduoda 2 augštų namas, po 6 ir dasi prie pat parko ir rendos 
6 kambarius, rietas Mtn, Kasas, ir pavasario bus $28,000 ant 
visi kiti parankumai. Namas randasi H .
gražiausioj apielinkėj, — West sidėj, metų.
savininkas narduos už $§,500, arba . 
mainvs ant bučemės, arba loto. Na-1 
mas turi būti parduotas arba išmainy
tas šia savaitę.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 1219 So. Jefferson St., 
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake St. 

Room 510

PIGIAI GREITAM PARDAVIMUI

TRANKG.LUCAS'
4168 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 5107

BRIDGEPORTO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 flatai po 6 kambarius; su ga- 
au ^elektra, maudynėms ir cimentuo- 
tas skiepas su skalbykloms; namas 
•andasi ant Emerald Avė., netoli nuo 
31 gatvės lietuviu Bridgeporto apie- 
linkė;e. kaina $9 000 vertas $12.000; 
yra $5.000 morgičio* pasiskubinkite ir 
namatykite šitą retai atsitinkant, bar
beną. Reikia turėti $4,000 pinigais, 
H>ns ant morgičio.

KITAS DĖDĖMS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE YRA bhniavas 
namas; štoras su penkiais kambariais 
!r kitas namukas 4 kambariu užnaka- 
•vio; įtaisvta fu e’eHra; kaina grei- 

pardavimui $8,500; nereikia visų 
ninigu.

Atsilankykite diena ar vakarais; 
Un 4 pn niptu.

BRIGHTON RFALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4084 Archer Av. (prie California Av.)

AR UŽDIRBAI PINIGŲ?

11. Labai gražus murinis na
mas ant 60 p. loto, 4 po 6 ir 2 
po 5 kamb.; viskas stipriai ir 
gražiai padaryta- Kaina tik 
$37,500 įmokėti $16.000. Ren“ 
dos $6,509 dabar, o nuo pava
sario bus virš $7,000. Randasi 
prie didžiausių teatrų ir štorų

j ir turi parankiausią transpor- 
_ taciją, South sidėj. .. ..............

12. Ypatingai gražus namas 
ant 2 lotų prie Jackson Park 2 
flatai po 6 ir 2 po 5 kamb. ir 
4 mašinom muro garadžius. 
Kaina stebėtinai pigi tik $26," 
500 įmokėti $8,000. Nepraleis
kite šios progos, nes toj apie
linkėj kito panašaus bargeno 
neberasite.

13. Mūrinis namas 6 flatų 
garu apšildomas, 3 po 6, 3 po 
4 kamb. Kaina tik $18,500 
įmokėti $5,000. Randasi South- 
cideje.

Malonėkite kreiptis ypatiš- 
kai pas mus ir galėsite pasirin. 
kti namų nuo $3,000 iki did
žiausios kainos bile kokioj daly 
Chicagos. * ' ; ’

žmonės. Kurie pirko per mus 
namus uždirbo daug pinigų.

vyzdžiui: George Monkus 
•»nt namo 68-th ir Dorchester 
*ve. uždirbo virš $10 000 j’x
*rumną laiką; Frank Puninas 809 
ant 71 -st ir. Eggleston uždirbo

S. L. FABIONAS 00

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Murinis namas, 2 flatų, po 6 kam

barius, elektra gasas ir vanos. Visi 
įtaisymai sudėti ir apmokėti. Jeigu 
kas norėtų galėtų greitai gyventi, vie
nas flatas tuščias. Parduodu pigiai 
už $9,500, $4,000 morgičių. Atsišaukil 
¥as savininką ant 1 lubų, 4418 So.

roy St. Tel. Lafayette 5276. i ’

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
skiepas, bame, garadžius murinis, 8 
lotai 80x133 kožnas. Randasi gra
žioje apielinkeje prie Kazimiennių 
kapinių. Nėra juodukų. Parduosiu 
cash arba ^priimsiu į mainus ką turit 
Priežastį patirsite ant vietos. Yra 
daug stako kitam* namui būdavot. 
Agentų nereikia. Matykit mane 6 
vai. vakare, nedėlioj visą dieną.

J. G., 
10830 S. Turner Avė., 

Mt. Greenvvood, 111.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
murinis namas, yra porčiai, va
na, elektra gasas. Bargenas 
$6,000. Pusė pinigais.

3132 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 
mūrinis namus šią vasarą pastatytas. 
Visi moderniški įtaisymai, gejroj vie
toj prie vienuolyno lietuviško. Nu
pirksit už prienamą kainą. Kreipki
tės prie savininko.

6630 So. Talman Avė., 1 lubos 
Tel. Prospect 3988

PARSIDUODA 2 augštų 4 pagyve- 
nimų mūrinis namas. Garadžius 2 
mašinoms. Viekas gerai įtaisyta. 
Taipat parduodu 2 lotu po 80 pėdų, 
platumo Cicero.' Viską nupirksit pi
giai, nes man reikią išvažiuoti j far- 
mas gyventi. 1 lubos.

3G41 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 muro (Cottage) 
ant vieno loto 5 ir4 kambariai, elek
tra, maudynės., Parsiduoda pigiai, 
arba mainysiu antvnebrangio loto ir 
kitokių dalykų.

Kreipkitės prie savininko 
2922 Emąrald Avė. 

Ant Bridgeporto.

BARGENAS —
Prdaviimri Si , flatų namas, 

sun parlor, moderniškas, 6-6 
kambarių, lotas 30x125, 13 St. 
netoli 48 avė. Kaina $10,000.

A. J. Kodykowski, 
4265 Archer Avenue

PARDUODU 6 pagyvenimų mūrinį 
namą po 6 kambarius. Aržuoliniai 
trimingai. Ręnda j metus $5,160 00. 
Kaina tik $26 000.00. $10,000.00
cash. Kreipkitės prie

\ WM GRITIENAS,
3241 So. Hateted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 5066

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomo prie Marųuette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, bseinkitės ypatifikai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
G7th St. Tel. Prospect 1864.

KAS TURIT NAMA ANT PAR- 
DAVIMO arbn Farma Ir norit, par
duoti arba išmainyti ant namo ar 
biznio, duokit mums žinoti o gau
site greitą ir teisingą patarnavimą 
bo mažu nirkėiai laukia Iusų.

J. WITCHFS ir J. A.UGAITIS 
751 W. 31 St.
Phone Yards 6296

BARGENAS!!! Mūrinis na
mas su bucherne Brighton par
ke, 3 flatai po 4 kamb. ir vie
nas Storas su beizmentuir au
kštu stogu. įSavininkas gyvena 
4229 So. California Avė. 2 lu’b.

EXTRAI! O OEXTRAH 80 
akrų geros žemės ir geri bu- 
dinkai, Upelis, miškas, arti mie
sto, $2,700, įmokėti $500. Atei
kit ant 2 po pietų. 20 oct. P. D. 
Andrekus, 4438 S, Maplewood 
Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas 6 ir 7 kambariai, viskas 
įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Atsišaukite 1639 N. Wood 
St. Chicago. 2-ras augštas

West
Blvd.

(nicnųo.ln.
35-th St., Chicago.
0611 arba 0774.

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
krautuvė ir 9 kambariai gyveni
mui. murinis garažius dėl 7 auto
mobilių gera bizniava vieta 

1940 So. Halsted St.
i Savininko Tel Kedzie 7043 dienumJa 

Vakarais Tel. Nevada 5279

120 akrų derlingos žęmės 12 akrų 
miško ganyklos kita visa dirbama 
užsėta dobilais, 10 karvių 2 arkliai,5 kiaulės, 100 vištų, 13 kalakutų6 žąsų, 40 ančių masinos viskas ge
ras žemė juodžemis ir molis, bu- 
dinkai dideli ir geri. Kaina $8,900 
įmokėti pusę. Kreipkitės 7 vai. va
kare Ivg vėlumai arba laišku.

• W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23-rd St. Chicago, 111.

2 lubos frontas.

Parsiduoda 6 flatų kampinis 
muro namas — 2 po 5 — 4 po 
4 kam. S. P., 7 metų senas, la
bai geram padėjime, randa 
$5,700, kaina tiktai $33,000, su 
įmokėjimu $10,000.

Ant Halsted Gatvės, bizniavas 
kampas, 50 pėdu pločio, mūrinis 
namas 125 pėdu ilgio pastatytas ant 
pilno loto, teatras su 300 sėdynių 
ir 2 Storai, šita pranerti* iškils in 
labai didelę vertę, įmokėti apie 
$8,000. . / <

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
2 augštų muro namas; 2 flatai po 6 
puikius kambarius; karštu vandeniu 
šildomas su 2 boileriais; namas staty
tas 6 metai atgal pagal naujos mados; 
savininkas parduos pigiai ar mainys 
ant bučemės jr grosernės ar kitokio 
gero biznio.

Atsišaukite pas 
STAPONAS MELKO, 

4034 Archer Avė., Chicago, 11L

Ir šiaip turime didelį pasirin
kimą mažų ir didelių namų, lo- 
tų ir biznio namų.

Z. S. MICKEVICE & -CO.
2423 W. 63rd St. 

Chicago, III.

Turime namų, lotų, biznių viHOae 
dalyse miesto. Taipgi ir labai gerų 
farmų. Mes galime prirengti ką 
tiktai norite, kreipkitės pas

CHAS. J. BAGDZIUNAS and CO.
736 W. 35-th Street 

Boulevard 0012

marquette manor BRIGHTON PARK,

BARGENAS
Parsiduoda naujas murinis 

1ow, 4 kambarių ir maudynė, 
vietoj. Parduosiu už $3,500, 
greitai gali gauti margiČių.

Savininkas, 
2301 W. 71st St. 
arti Oakley Avė.

bunga- 
geroj 
Jeigu,

i KRAUSTYKIS T CICERO
Parduosiu mano puiku narna 2 fla- 

hi murini narna, po 6 kambarius kiek
vienas. įbudavotos maudynes skyrium 
karstu vandeniu šildomas plantas 
kiekvienam Ratui. Parinkta vieta 
Ciceroje, Parkholm subdivizijoj, lotas 

Kvitam pardavimai kaina 
$I4,joo. Lengvais išmokėjimais.

Savininkas
1247 So. 48 Avė;,

, i ' Cicero, III.

Naujas namas 2 'aukštų su 
jbeismentu, aukštas stogas, 5 ir 
15 kambariai, kieto medžio tri
mingai, elektriką, vanos, vė
liausios mados taisymai; platus 
lotas; prekė $9000.

4 flatų namas, visi po 4 kam
barius; vėliausios mados įtaisy
mai, lotas platus 59 ir 125 pėdų. 
Namas randasi puikioj vietoj 
prie Jacksoh Park. Prekė 14000 
dol. .

Mūrinis naujas namas 6 ir 6 
kambariai kieto medžio trimingai 
elektrikas vanos puikus didelis bei- 
smentas aukštas stogas. Lotas Pla
tus visi šviesus kambariai. Prekė 

1 $11,500 vereas $13,500
Meilinis namas 2 aukščio su bei- 

smentu aukštas stogas, elektros 
šviesa, vanion mainysiu ant dides
nio namo nebūtų skirtumo kur jis 
butų. Klausk.

ANTON SKURDELIS, 
4454 So. Western Avė.

7~-----—--------- ---------------
EXTRA BARGENAS!

Chas Zekas 
4454 S. Western Avė.

bervyn bargenai

Naujas 5 kambarių namas, sūd 
nied,.ni\ bung*alow, lotas 30x125, cemento bloksų pamatu, 

cemento skiepas, ąžuolo grindį s vi
suose kambariuose, vąna, užpaka- 

___ . suros 
elektra, 3 blokai nuo roo- 

' nuo galvo
tai už

PARDAVIMUI South sidėj 2 au
kštų mūrinis po 6 kambarius na-’------  <uu»v vuni
♦ a‘?S’nlnaiKlynAs’ elektra ir beismen Hnis porčius su sieteliais’ «r8nnnen< °i 1 ^6.00. Kaina vanduo, elektra, 3 bioš ‘ ’
^6,000, cash. $3,000 arba mainysiu kyklos ir apie 4 blokai m 
ant loto, grosernės Automobiliaus. karių. Jei greit parduosiu 
n <wUriDv namas P™ 31 St- Bridge-, $5,700, įmokėti $,1200 ’Porte pirmame aukšte 7 kamb. ant- ‘ 
raine 4 ir 4 kambariai,-beismente 
skalbykla. Elektra, garadžius 2 ma 
sinoms. Rendos j mėnesį $90. Kai
na $8500 cash $3,000 

v JOS. AUGAITIS, 
7<>Į \V. 31i St, TeL Yards 6290
—--------r——1*"  ...... — --------........

_ 3. ILLIGH, Jr.
7249 Ogden Avė, 1 blokas j vaka
rus nuo Mariem Avė., Riverside, Iii

BRIGHTON PARK
2 augštų frame, cementiniu pama

tu, skiepas, 2-6 kambarių Datai, ar- 
žuolo trimingai, viskas moderniš
ka. Bargenas $7,600.

2 augštų frame, cemento pama
tu, 2-4 kambarių flatai, viskas mo
derniška. Extra bargenas $6250.

Pardavimui groserne ir bučernė, 
labai geroje vietoje, veikite greitai. 
Puikus bargenas

Bekernė geroje vietoje, biznis iš
dirbtas. Gera vieta padaryti pini
gų- z

2 augs tų frame, 2-4 kambarių fla
tai. Bargenas $1800. Mes suteikia
me paskolas visiems musų pirkė
jams. Ofisas atdaras nedėlioj nuo 
10 iki 4 vai. po pietų.

K0ZU)WSKl BROTHERS, 
2525 West 47-th St.

LOTŲ BARGENAS
Biznio lotai ant Western Avė. 

po $1000 kiekvienas.
TAIPGI LOTAI ARTI švento 

Kazimiero vienuolyno 30x125. Po 
$500, pusė reikia įnešti, o likusius 
ant išmokėjimo. pamotvkite

, A. MASULLS and CO.
6641 So. Westei*n Avė.

, Tel. Repliblic 5550.

¥ TURI BŪTI PARDUOTAS iš nrie- 
žasties ligos. 2 augštų namas N. E. 
kampus S‘. Morgan ir 32. pi. Krau
tuvė 67x110, didelis skiepas. Flatai 
1-6, 1-5 ir 4-4 kambarių ant 2 aug 
štų. Garu ir pečiais šildoma. Da
bartine renda pigi $4,800, nėra lv- 
sų, gali būt padalinta. Kaina $39,- 
000, morgičius $12,000. Dusia ant 
pareikalavimo ir parodysiu namą 
panodėly, utarninke ir seredoje, 
Oct. 22, 23 ir 24.

PARDAVIMUI namas ir 3/Į akro 
lotas, 4 kambarių namas, garadžius 
Pinigais $3,300.

Atsišaukite
Mare. A. Kooyman 

108 S t ir Kedzie Avo. 
Mt Greenwood, III.

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI 2854 Van Burcn 
St., puikus mūrinis 3 augštų namas, 
krautuvė, gyvenimui kambariai 2 
puikus po o kambarius Datai, elek
tra, pečiu šildomas. Pirmas Da
tas tuščias. Bandos $1,800 , Atdara 
nedėlioj nuo 2 iki 5. šaukite savi
ninką, telefonas Nevada 8843

BARGENAS. Parsiduoda lo
tas gražioj vietoj Brighton par
ke, arba mainysiu ant automo
biliams, Atsišaukit greitai.

6342 So. Sacramento Avė.

Antrų niorgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina: $75 komi
sine 1 nfetams už paskolą $1,000, 
inėnesinials išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
dž title ekzaminaciją, revenue stam- 
oas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St

MOKYKLOS
PARDUODU 40 akerių faftną bu 

otaku su visais javais 2 jauni ark
liais, 3 karvės, 2 kiaulės vištų an
čių, visi padargai, automobilius, ge
ros triobos, geras sodas didelis. 6 
akrai girios upelis bėga palei trio- 
bas prie didelio kelio. Parduosiu tik 
už $2,700. kas greit pirks, klausk 
laišku. S, jUSZKA

R 1 Hart. Michigan

KAMPINIS 4 flatų frame, 64 
ir Marshfield Avė. Krautuvė ir 
3 flatai, garadžius. Randos $140 
į menesį. Kaina $9,500, pinigais 
$8,500.

DEL LIGOS SAVININKAS NORI tu- išrenduvotl savo gra
žų mūrinį namų 8-nių kambarių, 
dviejų pagyvenimų kartu/ su visais 
{baldais (furniturę). ' Nepaprastas 
atsitikimas 
namuką už 
duosiu tik 
dienomis: 

' 2623

Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 St.
Prospect 1910

Išmokite dressmaking
Kirpimu, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialee vakarinės klesos mote
rims ir merginome kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE,
2407 W. Madison St. 

Phone Seeley 1648
Sara Patek, Principal

lietuviui Įsigyti puikų 
labai pigią kainą. Par- 
lietuviui. Atsišaukite 
A. I. Misukonis, 
W. Harrison St.

ANT BRIDGEPORTO murinis 
namas, Storas ir 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 6 5 ir 4 ruimus. 
Maudynės, elektra ir gasas. Par
duosime arba išmainysime ant biz
nio, loto arba namo imsime ir au
tomobilių. ' Kaina $8,500.' Atsišau
kite 201'5 So. Robey St,

2 flatų mūrinis, 5—6 kamba
rių, kieto medžio grindis, fur- 
nace ir pečiumi šildomas. 2 ka
rų garadžius, namas pirmos kle- 
cos padėjime. Kaina $9000.00. 
Pinigais $2,500.00,

Sheehan Witous and Co.
1654 W. 63 St 
Prospect 1910

3 AUKŠTU murinis namas 7 fia
lai po 4 kambarius, gasas .elektra 
maudynės, namas gerame stovyje, 
ankštas ir beizmentas. Rendos. 
$178 i niėnesį namas vertas $16,000 
parduodame už $13,500 su mažu 
įmokėjimu. Atsišaukite
‘WEST REALTY EXGHANGE 

2015 So. Robey St.

PARDĄVIMUI namas su. krau
tuve — groseriai, smulkmenos, ci
garai, saldainiai, šalta koše, Moky
kloms reikmenis, Paštos skyrius, 
ir geležis ir maleva. Namas šiltu 
vandeniu šildomas, garadžius. Du 
tušti lotai. Kaina $10,000 pinigais 
reikalaujama.

4300 So. Mozart St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai. vak.

BRIDGEPORTO BARGENAS. Pa
rduosiu 2 aukštų medini namą 4 
ir 5 kambariai; gasaa, elektra, mau 
dynės; garadžius dėl 2 mašinų, au
kštas beizmentas ir grosernė arba 
mainysiu South saldėj ant 2 ar 1 
pagyvenimo ^n£uftg‘pkit6s- 
3436 Emerald Avė, Tel. Yards 4691

SUTAUPYKIT $2,000

Pirkite mano namą šią savai
tę, 2 augštų medinis, su dideliu 
garadžiumi dėl 3 karų, yra pa
daromas geras pelnas-įplaukos 
Matykite savininką.

4721 Sb Honore St

PARSIDUODA LOTAS ir namas 
geriausioj vietoj pačiam vidury lie
tuviškos kolionijos ir netoli lietu
viškos bažnyčios, pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos 

723 W 19 Str Chicago 
Antros lubos 

Kaina $5,750 2 flatai po 6 kamb

Kad užbaigus rokundus, sa
vininkas atiduos savo 6 kamba
rių cottage, 2 karų garadžius, 
randasi netoli 14 ir Ashland 
avė. Yra visi įrengimai ir ap
moksti. Kaina $8,5000. Įmokėti 
$1,000, kitus kaip randą.

J. N. Zewert and Co.
437T Archer Avis.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Vloldna Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Higb School ir 
Prekybo* dalykų. Prirengia prie 
kvotimų J visai augštesniąsiaa mo- 
tyklaa. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldienials: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3801 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-ėioB gat., 2-ros lubos)

AUTOMOBOMU MOKYKLA
Automobilių mekanikai uždirba 

?50 ir daugiau į savaitę. Daug dar- 
’>ų laukia automobilių mekanikų. 
dia yra gera proga išmokti. Moki
name praktiškai, ant. visokių auto
mobilių, dienomis ar vakarais.

PETER GUSITI5,
3231 So. Halsted Str.


