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Socialistai pasitraukė iš Vokiečiu valdžios
' \
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Belgai išvarė separatistus
tams pasitraukus Streseman
nas netenka ir diktatoriaus tei
sių. Jau nuo seniau buvo spė
jama, kad šitokiame atsitiki
me Stresemannas paleis reichs
Stresemanno kabinėtas atsisa tagą ir pats pasiskelbs diktato
kė išpildyti socialistų reika rium. Tuo budu dabar Vokieti
lavimus.
Stresemannas gal joje įvyks dešiniųjų partijų militarinė diktatūra. Kad šito iš
prašys paleisti reichstagą.
vengus socialistai ir darė viską

Socialistai pasitraukė iš
Vokietijos valdžios

j stotį,

susodinti į

Francija trukdo eksper
tų konferencijai

Francuzai gelbsti
separatistams

—

.

Belgai išvarė separa
tistus

traukinį ir išsiųsti iš miesto, po
socialistai pasitraukė iš kancle džios ir šalį pavesti atgaleivių
to, kaip Anglijos ir Holandijos
rio Stresemanno koalicinės yal- diktatūrai).
konsulai varde savo valdžių už
džios.
protestavo Belgijos okupacijos
Neįsteigė susitaikinti su kanc
kareivių komanduotojui prieš
leriu.
separatistų terorizavimą gyven
tojų ir pareikalavo užtikrini
BERLINAS, lapkričio 2. —
mo saugumo gyvasčių ir turto
Didele didžiuma balsų, tik 19
kurie dabar
atstovų balsuojant prieš, social Sako prezidentas Coolidge pri tų šalių piliečių,
,
demokratų parlamentarinė par mindamas, kad Amerika ne yra Aix-La-Chapelle.
Konsulai, veikiausia veikda
tija priėmė rezoliuciją, įsakan
dalyvaus, jei konferencija mi įsakymu savo yal.džių, pada
čią trims socialistams ministebus suvaržyta.
vė savo protestą neužilgo po to,
riams kanclerio
Stresemanno
kaip atvykę • naktį separatistai'
kabinete tuoj aus rezignuoti.
VVASHINGTON, lapkričio 2.
mūšio užėmė
Tuo didelė keturių
partijų —Baltąjame Name pareikšta, po smarkaus
miesto salę.
koalicija užsibaigė ir stipri so kad prezidentas Coolidge lai
cialistų partija vėl pereis opo- kosi tos nuomonės, jog FranPrisipažįsta prakišę.
zicijon valdžiai.
cijos statomi aprybavimai ek
AIX-LA-CHAPELLE, lapkri
Visas rytas ir popietis buvo
spertų konferencijai tyrinejf- čio 2. — Separatistai,
kurie
praverstas bandyme padaryti
nn.‘i Vokietijos nuojiegumo spalių 21 d. čia paskelbė Pareikompromisą, bet
skirtumai
tarp socialistų
ir buržuazijos mokėti kontribuciją gali pa nio “respubliką,” prisipažino;
kad jie šiandie liko sumušti ir
pasirodė perdaug dideli. Kada daryti tą konferenciją visai
pradėjo kraustytis iš miesto.
po piet socialistų vadovai apsi bereikalingą ir nenaudingą.
Amerika siūlė padaryti pil Visos separatistų vėliavos liko
lankė pas kanclerį Stresemannuimtos nuo miesto salės ir
ną, tai pastarasis
pranešė nus ir plačiausius tyrinėjimus
jiems, kad kabinetas negalėjo ir talkininkai buvo su 'tuo siV- valdžios buveinė liko evakuota.
bikę. Bet dabar gaunama ne
priimti jų reikalavimų.
Socialistai sugrįžo į savo par oficialiu ių žinių., kad Franci
tijos susirinkimą, kuris po tri ja tą konferenciją nori apryjų valandų svarstymo nutarė, boti. Todėl Washingtonas dar
kad jokios kitos išeities neliko, nėra nusisprendęs ar jis da
lyvaus toje konferencijoje. Jei
kaip pasitraukti iš valdžios.
Spėjama, kad kancleris da gu Amerika pamatys, kad kon
bar paprašys prezidento Eberto ferencija yra tiek aprybota, Rengia jiems dirvą Palatinate.
kad ji pasidaro nebenaudinga,
įgaliojimo paleisti reichstagą.
LONDONAS, lapkričio 2. —
(Kadangi diktatorinės . tei tai ji (Amerika) veikiausia
sės buvo suteiktos tik dabarti joje ir nedalyvaus, o jei ir da Gautomis iš Amsterdamo ži
niam
kabinetui, tai socialis lyvaus tai tik parodymui, kad niomis, dideli sumišimai daro
tuo budu kontribucijos klau si neišvengtini Vokietijos Pala
tinate, kur nesenai bandyta
simo išrišti negalima.
įkurti atskirą valstiją.
Pranešama, kad
francuzų
spėkos apsupę Palatinato sosti
nės Speyer miesto salę ir areš
tavo 100 žmonių, kurie saugojo
salę, kad separatistai negalėtų
padaryti atakos. Juos išvežta į
Stinnes i|rgi turės susi
francuzų barakus. Iš to sprend
taikinti.
•
žiama, kad Franci jos okupaci
šiais metais tau būtinai reikia
DUSSELDORF, lapkr. 2. — jos valdžia rengia dirvą nau
galvoti apie savo namą. O tą da
Krupp von Bohlen vakar pri jam separatistų žygiui.
rydamas, turi kasdien sekti
ėmė francuzų sąlygas ir susitai
“NAUJIENŲ”
skiltis vardu kė su jais. Delei sutarties, dar Angliakasio — sveikiausias
vaikas.
“NAMAI-ŽEM®”.
bas Kruppo dirbtuvėse ir kasy
čia surasi kokius namus kiti klose visame Ruhr distrikte tuot SPRINGFIELD, > III., 1. 2. —
jaus atsinaujins.
parduoda ir perka ir kiek mo
Kruppas gavo gana 'lengvas Pasak Illinois Miner, iš 4,500
ka. O gal čia užtiksi ir savo na sąlygas. Nors jis turės užmokė vaikų dalyvavusiu
valstijos
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- ti anglių taksus nuo pradžios konteste, sveikiausiu ir tobu
geną. Jei turi namus pardavi okupacijos ir nors turės mokė liausiu vaiku liko pripažintas
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži ti kontribuciją prekėmis, bet angliakasio Joe Esper iš Riverton sūnūs. Jam suteikta auksi
nią NAUJIENOSE susirasi lietu jis galės liuosai ekspertuoti pre
nį medalį. Tai jau ne pirmas at
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios kes ir importuotis žaliąją med sitikimas, kad angliakasių vai
žiagą. Be to Kruppas veikiau
progos.
sia bus paliuosuotas iš kalėjimo kai savo sveikata laimi pirmą
Ar perki ar parduodi — nuolat (Jis dabar yra paliuosuotas tik atsižymėjimą.
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- laikinai).
ORLANiDO, W. Va., lapkr.
Kruppui ir Wolffui susitai
MAI-ŽEMB.
kius, negalės išlikti nesusitai 1. — 75 pasažieriai liko su
Ypač kad šie metai yra namų
kęs ir Ųugo Stinne-s, kuris iki- žeisti Baltimore & Qhio trau
pirkimo metais.
šiol vis dar laikosi, bandydamas kiniui nušokus nuo bėgių. Du
išgauti geresnes sąlygas. Rytoj vagonai apvirto.

Tavo Namas
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Francija sutinka dalyvauti Prašo daugiau mokykly
75,000 vaikų neturį
ekspertų konferencijoj Daugiau
pastovios vietos mokyklose.

Neišleidžia Graikijos
karaliaus

kad
BERLINAS,
lapkričio 2. — ii* visaip bandė taikintis,
išlydėti
Šiandie po piet paskelbta, kad tik nereikėtų pasitraukti iš val

Kruppas susitaikė
su francuzais

•

jis turės dar vieną pasitarimą
su okupantais.
Kaip .Rruppas, taip ir'franėuzai parodė noro taikintis, tur
būt paskatinti nesenai įvykusių
prie Kruppo dirbtuvių didelių Bijosi, kad karalius gali nesu Bet konferenciją taip aprubežiuoja, kad daro ją visai ne
grįžti ir gali likti paskelbta
riaušių, kurios aiškiai parodė
galimą.
respublika.
k c galima tikėtis okupuotame
krašte, jei bedarbė tęsis ir to
PARYžIUS, lapkričio 2. —
LONDONAS, lapkričio 2. —
liau.
priima
Anglijos laikraščio korespon Francija nuoširdžiai
dentas iš Athenų praneša, kad projektuojamą Jungt. Valstijų
yra didelio stisirupinimo mo- dalyvavimą ekspertų konferen
Vokietijos
narchistų rateliuose
ir tarp cijoj tyrinėjimui
šiaip Graikijos gyventojų apie nuojiegumo mokėti kontribuci
likimą jų karaliaus Jurgio, ku ją.
Francij os užsienio reikalų
Anglija ir Holandija užprotes ris yra kalinis savo šalies rutavo prieš separatistų tero- bežiuose ir yra nuolatos dabo- ministerija skaito, kad Poincare pastatyti,/ tai konferencijai
j amas.
•rą.
*
Jis sako, kad karalius todel aprubežiąvimai pilnai sutinka
DUSSELDORF, lapkričio 2. nedalyvavo krikštynose savo su Versales sutartim. Tas sąly
— Visi separatistai iš Aix-La- giminaičio Bielgrade, kad vald- gas pastatyta todėl, kad Fran
šalį, cija nsgali sumažinti kontribu
Chapelle, jų tarpo ir patys di žia neleido jafn apleisti
dieji vadovai, J. Matthes ir Leo prisibijodama, kad jis gali ne- cijos, jei ji negauna už tą tin
kamo atlyginimo.
Deckers, liko Belgijos kareivių sugrįšŲ.
Poincare esąs įsitikinęs, kad
sako, kad
Koresponderitas
išlydėti • iš Aix-La-Chapelle ir
miestas liko sugrąžintas seną tik karaliaus ir jo brolio Povilo 'konferencija šaukiama yra vie
ja! valdžiai. Separatistai liko gyvastys stovi tarp Venizelos natiniu tikslu sumažinti kont

Prancūzai trukdo eks
pertų konferencijai
Kruppas susitaikė su
francuzais

. •

I

CHICAGO. — Daugelio vie
šųjų mokyklų mokiniai rengia
parodas, prašydami balsuoto
jus pabudavoti daugiau mokyk•ij, nes d;J,artinėse mokyklose
toli nebeišsiteiuiama vietų ir
Urš 75,000 vaikų gali lankyti
mokyklas tik dalį laiko — pusę
dienos, kitą \isą laiką py ai r. d
žiam gatvės^ kurios vaik.ims
vien blogą neša. “Balsuokite už
mus, — mokinkite vaikus, c
ne žvėris”, sako vaikai save
plekatuose. O tai dėlto, kad at
einantį trečiadienį bus balsuo
jama apie nedidelį
pakėlimą
taksų mokykloms, kad tuo su
rinkus daugiau pinigų
naujų
mokyklų pabudavojimui. Tą
pačią dieną bus balsuojama ii
paskirimą taksų naujo didelio
žvėryno pabudavojimui River-

Amerikiečiai nupirko
Zeppelino patentus
AKRON, O., lapkr. 2. —
Goodyear Tire and Rubber Co.
paskelbė, kad ji nupirko visus
patentus ir teises išdirbinėti
paskilbusius Zeppelino orlai
vius ir dirižabelius. Taipjau nu
pirkta patentus dar nebandy
tiems milžinams dirižabeliams,
su kuriais tikimąsi į pustrečios
dienos perskristi
Atlantiką.
Kompanija tuojaus steigsianti
dirbtuvę prie Wingfoot ežero.

Nuteisė bankierius kalėjiųian.
EDWARDSVILLE, 111., lap
kričio 2. — Harry H. Clark,
prezidentas ir Irwin C. Hatridge, kasierius
bankrutijusio
First State and Savings banko
iš Wood River liko nuteisti 2
metams kalėj irnan kiekvienas

ir dabartinės diktatūros. Veni- ribuciją, bet pakvietimas esąs sidčj. Todėl vaikai plekatuose už išeikvojimą pinigų, kadangi
po to,
zelistų tikslu yra
įsteigimas : parašytas tokioj formoj, kad j c primena >avo tėvams ir balsuo ]ie priėmė depozitus

respublikos, bet ji turi
būti
civilinė respublika ir jie nenori
nieko bendra turėti su dabarti
ne militaristų diktatūra.
Vienatinė partija, kuri galė
jo išlaikyti sostą, buvo vadovaųjama gen. Metaxas, bet pas
tarojo sukilimas nepavyko, ka
dangi prie jo neprisidėjo pap
rastieji kareiviai, žmonės ne
benori reakcijos,
nes Gonatc
valdžios pasmąugimas laisvės
visiems galutinai įkirėjo. Nepa
vykus tam monarchistų sukili
mui, venizelistai vėl atnaujino
savo smarkią kampaniją prieš
karalių ir už respubliką.

Vokietija bus reika
linga maisto
WASHINGTON, lafikr. 2 —
Prezidentas Coolidge gavo ži
nių iš oficialinių šaltinių, kad
Vokietijai neužilgo bus reikalin
ga pagelbos maistu. Bet Ame
rikos valdžia dar nėra nusisprendusi ką ji darys šiuo da
lyku. X

Ex-kronprincas dar neatvykęs
Vokietijon.
BERLINAS, lapkričio 2. —
Šįryt buvo paėję ,gandų, kad
ex-kaizerio sūnūs ex-kronprincas Friedrich Wilhelm atvyko
iš Holandijos į Vokietiją ir ap
sigyveno savo dvare Silezijoj.
Tečiaus tiems gandams liko už
ginčyta. Kaizerio sūnūs dar
tebesąs Wieringene, Holandijoj, nors ir norys grįžti Vokie
tijon. Valdžia, sutinkanti kad
jis gęįžtų, jei jis nesimaišys
į politiką ir ramiai gyvens savo
dvare.
MELBOURNE,
Australijoj,
lapkr. 2. — Čia pereitą trečia
dienį sustreikavo vietos polici
ja. Policijos streiką .laužyti at
siųsta valstijos policiją, kuri
yra nuolatos streikierių užpul
dinėjama.

PINIGŲ KURSAS

atmesti nebuvo galima, tad pri
siėjo pastatyti tą sąlygą, kad
i tuo apsaugojus save. Jeigu gi
,talkininkai nesutiks su Franci
jos sąlygomis, tai konferencija
.vargiai galės įvykti.

Londonas turi vilties.
LONDONAS, lapkričio .2. —
Valdžios rateliuose jaučiamas
yra didėjantis pasitikėjimas,
kad ekspertų konferencija, ku
rioj ir Jungt. Valstijos daly
vaus, visgi įvyks.
Londonui
ir Paryžiui apsimainant nuo
monėmis apie tekstą talkinin
kų pakvietimo Jungt. Valsti
joms, Francija parodžiusi pa
linkimo niekurias savo sąlygas
sušvelninti.

Jungt. Valstijos abejoja, n
WASHINGrIiON, lapkričio 2.
— Kadangi dar nežinia, ką Lon
donas - ir Paryžius sutarė apie
/busiančią ekspertų konferenci
ją, tai dar negalima esą pasa
kyti ar Jungt.
Valstijos ras
pakvietimą į konferenciją pri
imtinu. Gali Francijos aprubežiavimai konferencijos pasiro
dyti tokiais, kad padarytų Amerikos dalyvavimą visai nega
limu ir nenaudingu.
1

Socialisty laimėjimas
Anglijoje

MITCHEL FIELD, N. Y.,
N. Y., lapkričio 2. — Laivyno
aviatorius Įeit. Harold W. Brow
padarė naują pasaulinį rekor
dą greitumo skridime. Jis skri
do vidutiniškai 257^ mylių į
valandą greitumu. Jis vietomis
skrido iki 263 m. į valandą. Ki
tas avitorius neoficialiniai pa
darė 258 m. į valandą.
>-■

LONDONAS, lapkr. 2. —
Ners dar tėra gautas tik ket
virtadalis davinių miestų trinki
mų, bet jie rodo, kad darbiečiai
ir socialistai aplaikė didelių
laimėjimų. Labiausia gi pra
laimėjo liberalai, bet ir konservatyvai taipjau aplaikė daugelį
pralaimėjimų.

Išmainyk
savo automobiliy 1
ant loto ar namo.

"

I
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ŠIANDIE — apsiniaukę, vei
kiausia lietus į vakarą; maža
permaina temperatūroje.'
Saulė teka 6:24 v., leidžiasi
4:43 vai. Mėnuo teka 12:17 v.
vakare.
Iii

i.ii

Kad Dar Prieš
Kalėdas Gautų
Lietuvoj Pinigus-

Liberalai ir konšervatyvai pra
laimėjo miestų rinkimuose.

Vasara praėjo, užeina ruduo,
taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar
rasi naudingu išmainyti jį ant
loto, ant kurio gal kitą pavasa
Belgijos 100 frankų ............ $4.97
Danijos 100 markhj ........... $17.18 rį pasistatys! namą. Arba gal
Finų 100 markių ..........
$2.70 tuoj išmainysi savo automobilių
Italijos 100 lirų ........ $4.46 ant bungalow. Paskelbk apie tai
Francijos 100 frankų .... $5.76
i Lietuvos 100 Litų.................... $10.0f Naujienose, čia tavo paskelbi
Lenkų 1.00,000 markių .... 5%c mą pamatys žmogus, kurs iš
Norvegijos 100 kronų .... $14.95 troškęs gauti automobilių, ir
Olandų 100 kronų .......... $38.71
Švedijos 100 kronų .......... $26.30 jus sueisite ir padarysite jum
Šveicarijos 1000‘frankų .. $17.77’ abiem pageidaujamą mainą.

Vakar, lapkričio 2 d., užsienio pi
nigų. ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ..... $4.50
Austrijos 100,000 kronų ...... $1.45.

tojai’1S.‘ uMce norime mokslo, kaip jau bankas buvo visai ar
ne beždžionių“, “Mokyklos dėl ti bankruto, nes jo deficitas
vaikų ar žvėrynai dėl žvėrių”. siekė $160,0000.
“Maža mokykla -r- didelis ka
lėjimas.”
5,000 merginų prapuolė
Los Angeles.
Nužudė buvusį Bulgarijos miLOS ANGELES, Cal., 2. —
nisterį.
Mrs. Robinsoji iš policijos jau
nuolių biuro apskaito, lųad pe
SOFIJA, spalių 31. — Buvęs reitais metais iš Los Angeles
ministeris Nikolai Gunadev li prapuolė 5,0(M) jaunu mergaičių
ko nušautas savo namų tarpdu ir moterų. Didžiausia priežas
ry. Kartu’ su juo buvęs Gušov, tim apleidimo namų ir bėgimo
buvęs Bulgarijos ambasado- svetur buvusi nepasitenkini
ris Turkijoje, liko sunkiai su mas nąminiu gyvenimu.
žeistas. Policija inano, kad pi
0TTAWA, Kans., lapkričio 2
ktadarybė papildyta iš asmeni
nio keršto, kadangi jokio ne — Keturi plėšikai dideliu au
ramumo Bulgarijojje nesą.. Gu tomobiliu atvyko prie vietos
nadev bitfvo įkūrėjas liberalų First National banko ir išsine
šė apie $25,000 pinigais ir už
partijos.
$100,000 bonais viską ką tik ra
do banke.
257 mylios į valandą.

/

Taigi, kad dar prieš Kalėdas gimines Lietuyoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėty žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų
dovana suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.
Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon,
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus’Lietuvon.

HAUJIEIMOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

čia jus rasite vėliausius muzikalius dalykus,
kaip tai, VICTROLAS. LIETUVIŲ VICTOR
REKORDUS ir -LIETUVIŲ GROJAMUS RO
MUS.

GERĖJA LATVIŲ—LIETU
VIŲ SANTYKIAI.

EXTRA!

EXTRA!
MASKARADU BALIUS
RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

Subatoj, Lapkričio-Nov. 3,1923
MILDOS’ SVETAINĖJE, 3142 SO. HALSTED ST
Pradžia 6 vai. vakare.
Bus duodamos dovanos. Įvairiais kostiumais pasirengusiai grupai pirma dovana — $30. Bus duodama ir daugiau visokių dovanų.
Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti į šį musų maskaradų
balių. Visi.busite užganėdinti.
KOMITETAS.

hfapįios Balius
ŠIĄDIEN IR RYTOJ

Latvių la/k
raštis “Jaunukas Žinąs
žinąs ” rašiny
“Latvijos—'Lietuvos
santy
kiai” rašo, kad pastarųjų metų
prityrimas rodo, kad Latvijos
-—Lietuvos bendradarbiavimas
praktiškuose klausimuose daž
nai
atisduriąs į nepergalimus
sunkumus. Pastarieji pasireiš
kę pilietybes ir Latvijos turtų
išvežimo iš Lietuvos
klausi
mais, nors Latvija, einant kon
vencijų, turėjusi teisių reika
lauti iš Lietuvos didesnio prie
lankumo.
Dabar su džiaugs
mu tenką pažymėti, kad padė
tis atsimainiusi gerojon pu
sėn; pasienio incidentai suma
žėjo, kai kuriems Latvijos pi
liečiams Lietuva leidusi išvežti
savo žemės ūkio mašinas ir vie
nu kitu atveju taip pat piliety
bės klausimas išrištas Latvijai
prielankiai. Pradedą aiškėti,
kad Lietuva, parodanti dides
nio juridiško konsekvetingumo,
negu pirmiau. Tat
plėtosią
abiejų kaimynių valstybių artinimąsi ,ir dėl to su džiaugs
mu reikia sveikinti.
Ryga. (Elta)

Tautiškos Bažnyčios Svet
35 ir Union gatvių

Prizai Pinigais
Taipgi per šį vakarą bus nu
mažinta kaina dėl įstojimo
musų biurą.

Seredoj, Lapkų 7,
1923
Mildos Svetainėj
3142 So. Halsted St.

Ateikit o nesigai
lėsit

Agentas
J. K. Bobins

Pradžia 7 valandą vakare.
Įžanga 35c. ypatai
Širdingai kviečia skaitlingai atsilankyti ant virš minėto vakaro pasilinksminti prie izmnrri/T
puikios muzikos
a c' .

Rengia

čia teks jums pamatyti vėliau
sios mados šokius už kuriuos
bus duodami

•

Gerai visiems žino
mas Chicagoje ir
apielinkėj

Atidarė savo nuosavybėje krautuvę, čia yra viena puikiausių
lietuvių krautuvių Chicagoje. z
f
Užlaikau visokių muzikališkų instrumentų: pianų, gramofonų ir
rekordų, Taipgi visokių auksinių dalykų, laikrodėlių ir žiedų. Užkviečiu visus savo draugus kostumerius. Stengsies jums patarnauti
pągal geriausią savo išgalę.

Nedėlioj, Lapkričio 4, 1923
Mildos Svetainėj, 3142 So. Halsted St.

muzikos.

Sočiai Aid Bureau

on
usic

RENGIA
V. MOTIEJAUS VALANČAUSKO PAŠELPOS DRAUGYSTĖ

Visus kviečia Komitetas pasilinksminti prie geros p. Bartkaus

ŠOKIAI

Yra užprašomi atlankyti musų krautuvę.
Jus surasite kad tai yra geriausiai prirengta
muzikos krautuvė, paskirta svarbiausia lietu
viams kostumeriams ir draugams.

Iškilmingas Balius

Įžanga 35c

Pradžia 7:30 vai. vak

Jus ir Visi Lietuviai

P«8S KONCERTAS
• RENGIA SLA. 2-raš APSKRITYS

Pranešimas Gerbiamai
Visuomenei
Kad aš užlaikau didelį pasirinkimą geriausių Gulbransen
Regiptrorų (Player) pianų.
•
Pirkdamas Gulbransen, kožnas gali būti užtikrintas, netaps
apgautas. Gulbransen pianai parsiduoda visoje Amerikoje vienoda
kaina. Kiekviena, piana yra kaina .įspausta ant užpakalio, tas tai
yra teisingas publikos apsaugojimas, užtikrinimas teisingo patar
navimo perkant tokį dalyką kur paprastas žmogus mažai apie
jį nusimano arba negali gerai nuspręsti. Jo vertė: $420, $495; $600.

Nedėlioj, 4 d. Lapk ričioN ovember, 1923
Meldažio Svet., 2244 W. 23rd PI., Chicago.

z

Programą .dalyvaus :
L. K. Mišrus koras, L. D. Stygų orkestrą, Liaudies Vyrų Kvartetas.
>
’
Dainininkai:
A. Zanavičiptė, J. Žuronas, J. Sadauskas, P. Vėbra ir P. Dauderis.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Po programo šokiai
>
KOMITETAS.

i

Ji JL

Geriausi Pianai ir Phonografai. Parsiduoda už cash ir dalinių
išmokėjimų.
•
x

Muzika brolių Sarpalių

Vėliausi rekordai, roles, gaidos.

JUOZAS F. BUDRIK

Chicago,

Nedėlioj, LapkriMov, 4, 1923

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary
kitę tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.
Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jusy apšildymo
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime
pas jus sąvo apšildymo in
nurodžius
žinierių
jums darbą jr parodyti
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdinimaš garantuojamas.

Mildos Svet., 3142 So. Halsted St.
Pradžia 11:30 iš ryto, į klausimus bus atsukimai nuo 1 v. po pietų.
PA KVIETIMĄ S MOKYTOJ Ų.
MERCHANTS HALL, 11145 MICHIGAN AVĖ.,
ROSELAND, ILL.

Pradžia 3:00 po pietų.
Kalbės S. BENECKAS, aiškins tuos penkis klausimus žemiaus
paduotus:

Kas atsakys į Penkis Klausiaus paduotus tyrinėtojų šv. Rašto:
1) Kas yra dūšia, ar dusia eina į peklą, į amžinas kančias? 2) Kas
yra pekla? 3) Kas yra čysčius? 4) Ar maldos reikalinga už numi

BAISIAS , GALYBES VISOKĮ * KNYGŲ IŠPARDUODAME
UŽ PUSĘ AINOS.
čia dedame tiktai nekurtas knygas; kurie norite daugiau, reika
laukite kataliogo, kurį gausite dykai.
Lyties Mokslas knyga, kuri užverta savyje didžiausias žmogaus
kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $7.00, dabar leidžia
me už $3.50.
Lieluviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas Žodynai' (vienoje
knygoje), be kurių nė vienas Amerikoj gyvenantis lietuvis apseiti ne
gali, pirmiau kainavo $11.00, dabar leidžiame už $5.50. Baisiai tvir
tais ir puikiais skaros apdarais.
Geografijos knyga kurioje ir žemė, ir žmonės yra aprašyti taip
plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00, dabar mes par-

\

L. K. Mokyklos Visos Aritmetikos Lekcijos, iš kurių išmoksi
aritmetiką greičiau ir lengviau, negu iš vadovėlio ar mokytojo, pir
miau kainavo $40.00, dabar leidžiame už $2.00.
L. K. Mokyklos Anglą Kalbos Lekcijos, iš kurtų išmoks anglų
kalbą net tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo, pirmiau kainavo
$20.00, dabar leidžiame už $2.00.
L. K. Mokyklos Lietuvių Raštiškosios Kalbos Lekcijos iš kurių
taisyklingai rašyti išmoksta net ii' tie, kurie korespondencijas per
visą savo am-žj rašė, iš visokių vadovėlių mokinosi ir vistiek taisyk

rusius? 5) Kas gali darodyt, kad tyrinėtojų Biblija yra negera, ir

kur yra ta geroji ? — Tas gaus tas dovanas.
Tas buvo garsinta ir platinta laikraščiais ir visokiu budu Ame

Mes taipgi turime pilną
įrengimą plumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu-

rikoje ir Lietuvoje, bet nei vienas dar nedryso apginti savo pamokslų
jau senai pramanytų.

Todėl dar syki kviečiam kunigus stoti j debatus — kalbėsime ly
giomis teisėmis, iš Biblijos, ne iš kitų šaltinių. Neįvykus debatams,
bus išaiškinta tie penki klausimai.
Ištiktųjų yra indomųs dalykai
kiekvienam, todėl nepraleiskit savo progos, kas tik esat gyvas bukit
ant šių prakalbų.
(Beabejonės atsiras daug tokių, kurie Jumis
gazdins visokiais budais, bet Jus neklausykite, o panaudokite savo
gerąją valia).
Įžanga Dykai.
Kolektų nebus.
Rengia ir kviečia T. S. B. Si •

lingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo $20.00,
už $1.00.

dabai*

leidžiame

Pinigus siųskite: money order, express order, b£nkos čekį, dole
rius registuotame laiške. Siunčiame ir per C. 0. D., vadinasi, kai
gauni pašte siuntinį, tai ten užsimoki.
Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau ir
laimės.
Rašykite:

sų kainos yra vienodos vi
siems.
{■HbĮru

DIDŽIAUSIAS KNYGŲ IR MOKSLO
IŠPARDAVIMAS

mnuiĮjį Jį,*®

Mes manome, kad kainos
pakils augŠtai, todėl

MARGERIO KNYGYNAS

2023 SAINT PAUL AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltomis plaukite 1 O gal jų« plaukai yra juodi!
A’ Kaštanihfai Rudi, pr Auksinta jmitvos; Raugu plaukai ar Visiš
kai Rr.udcni! Vienųk nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk
plciskanotna sunaikinti Jų jjražuinol
Ruffht atlikn tai, jei Jyn tik laika nuo laiko juos naudosite.
Nežiūrint ar jus savo plaukiu dar u’Leilėvit supintus į kasj, ar su
suktus j mhzgą, ar gal jtu; esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite claleirti, kad nesvarios, iškrikę pleiskanos subadytų jūsų išvaiz
di ! Jums noreik<ja kentoti nemunrumo dėlei nicžbjimo ir besiluplmo
galvca odoj, jei naudoaįtc Rufflet.
NetikMd •mimj ?odžini. Nuripirkit 65c. honkij h- pačios per^tikrinkite, 1
Ruffht yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra
y.iikiausiu plaku- tonikų kokį tik kada etate naudoję! Galima
gauti aptiakpoe.
104-114

F. Ari. R1CHTER & CO.

?lh Strcoi

Brooklyn, N. Y.

M. Levy

Company

S iaur-rytinis Kamp. State

22os Gatv.

Telefonai: Calumet 1692

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash 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.
Ofiso Telefonas
Central 4104

DR. H. A. BROAD
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, karųh. 1202. Kampas State gatvis.
Ofiso valandos: Nuo .3 iki 5 po pietų ii pagal sutarimą.

NAUJIENOS, Chicago, III

JŪSŲ SPARTUMAS
VISATOJE.

Mes Tą Greičiausiai Atliksime

Kuomet jus matote greit
važiuojant automobiliu, nepavydėkie
važiuotojams!
Jus pats važiuojate daug
greičiau. Yra susidariusi
visatoje grupė iš aštuonių
planetų: Mercurius, Venus,
Žemė, Marsas, Jupiteris,
Saturnas, Uranus ir, Nep
tūnas.

Puta tas snhMm
/

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 gatves išgrendimą.
Mes statėme 40 namų.

žemė ir jus sykiu su

šio banko užsienio skyrius persiunčia pinigus Lietuvon greičiausiai ir pigiausiai ja lekiate per erdvę apie 11
mylių į sekundą arba 39,600
mylių i valandą. Ir tas bė
gimas dar’ yra nespartušl
sulyginus besisukimą že
mės apie saulę, kuris pada
Taipgi geriausiai mes persiunčiame pinigus į Rusiją ir Lenkiją. Išmokame dolereis ro apie 19 mylių j sekundą.
Padarykite savo gyvenimą
nuolatine malonia kelione.
Ištobulinkite savo linksmu
mą ir dėl tos priežasties vi
suomet turėkite Trinerio
Karšciojoi Vyno savo na-|
muose Ta gyduolė paliuo
suos jus nuo skilvio nemalo
numų, kuri yra aršiausia
musų gyvenime. Ji patai
sys apetitą, užkietėjimą vi
durių, galvos skaudėjimą ir
GERIAUSIA VIETA TAMSTOS PINIGAMS
nebviškumą, sustiprins vi
są systemą ir palinksmins
yra šis Lietuvių Valstijinis Bankas. Čia Tamstų pinigai visados saugus ir visa jūsų protą. The Joseph
dos galima gauti ant pirmo pareikalavimo, nes randasi po valdžios ir Clearing Triner Company, Chicago,
House užžiura.
III. taipgi yra išdirbėjai ži
nomų Trinerio Linimento
ir Trinerio nuo kosulio gy
duolių. Klauskite jūsų aptiekoriaus arba pardavinė
jo gyduolių tų gerų ir atsa
kančių gyduolių!

DOLERIAIS IR LITAIS

Tik keli liko* Veikite greitai.

K'

Pamėgink Musų Patarnavimą

$3,000,000.00

Chicog

Illinois

(Laikinai 814 W. 33rd St., kol rementas užsibaigs)

sėw‘Wk
Utarninkais ir Subatornis

CLEARING
HOUSE
BANK

Bankas yra atdaras visą dieną nuo 9 vai. ryto
iki 8 vai. vakare, kad geriau patarnavus musų
depozitoriams kurie dirba dienos laike. Bet
kurie nori turėti,reikalų su banku po savo dar
bo valandų.
Kitomis dienomis bankas atdaras nuo 9 vai., ry
to iki 3 vai. po pietų.
Didžiausis Bankas ant West Sides
Bando visuomet suteikti jums gerinusį patar
navimą.
10 Dienų Palūkanos Dykai
Visi depozitai padėti prieš 10 lapkričio, gaus pa
lūkanas nuo lapkričio 1 dienos.

UNITED AMERICAN LINES
(HARR1MAN LINE) ’

Roosevelt Road at Halsted ’Strcct’Chicao

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojamų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką
armonikų ir balalaikų.
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja |
Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKL
4632 So. Ahland Avė,
Chicago, m.
Tel.: Boulevard 7309.

A. F. GEHL & CO.,
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas
maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

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

LIETUVOS
ISplnukia kiekvienų savaitę iŠ
prieplaukos 86 North Upės, prie
galo 46 gatvės, New York, su
aiusų laivais de luxe
“Resolute”, “Ilcliance”
“Albert Rallin”
“Deutschland”
Kurie veža I, II ir III klesos paaažierlus
ir populiariški
laivai
“Mount Clay”, CIeveland, “Han
są”, "Thuringia” ir “Westphalia”
yu cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

171 West Randolph St.,
Chicago, III.
Arba bilo autorizuoto agento.

KESBBBBBBEiBBBBBBBCI

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) __ VAKARAS

TRYS DIENOS LAIKAI

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būti
bes, bet pasekmes
1) — Salutaras priduoda
apetitą; buvo tos pačios. Ir galų gale
galėjo
savęs
ją išvežimu irį neži
wes-
ji gavo nuomarį.
Aš SVEIKATA
labaiaš su.sirupinau
2) — Salutaras vidurius
Išvalo;kontroliuoti,
3) — Salutaras
tus,pataiso
į Montana,
manydama,
kad taspatarė
jai pagcl-.
nojau
kąsveikatą.
daryti.
Mano brolis
man pa
Tik
vienas
doleris
ir
kvoteris
bonkai.
•
rankose,
viskas
puldavo
iš
jos
rankų
bandyti Chiropraktišką gydymą ir nuvežiau pas Dr. Basista, Chiroprąctor.
KlauskiteJiaptiekose
arba24prie
Ir esu labai užganėdinta.
turėjo jau
gydymo budus ir dabar jau
čiasi gerai. Ji yra 12 metų amžiaus ir ji meksta tą būdą gydymo, nes ją
padaro• dar
labiau
jaunesne.
Aš labai dėkavoju
Dr. Basista,
ką jis padarė
1707
S.
Halsted
St.,
Chicago,
Illinois.
jai. Aš rekomenduoju jį kaipo teisingą ir gerą Chiropractic daktarą. Jos
motina Gabriela Povvers, 1919 Blue Island Avė., Chicago, III.
Atėjo pas mane ir prisiekė šį spalio mėnesy. 1923.
John slanek, Notary Public.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO

Skaityk ir atmink
KAD

Kada aš norėjau išeiti iš biznio
metai atgal, jeigu, , (kurie mano
kostumeriai nebuvo užganėdinti,
tai meldžiu ateiti, o busit užga
nėdinti, nes aš dabar pasilikau
ant visada tam pačiame biznyje,
aš esmi tikras lietuvis.

'

PADEKAVONES LAIŠKAS

Tariu didelį ačiū Dr. Basista, Chiroprąctor, 1809 So. Loomis St,
už išgydymą mano dukters.
atgal mano duktė Milliemina
________________ Du metai tam
Povvers įgavo reumataizmą, ji negalėjo pasijuBdinti ir dirbti. Medicinos daktaras ją gydė nuo
reumatizmo, bet nieko negelbėjo ir ji vėl pradė|
jo labiau sirgti. Tuomet pašaukiau kitą medicinos daktarą, jis pasakė, kad jai reikia išimti
tonsilus. Aš tam pasipriešinau, Ji pasidarė
labai nervuota, kaip kada negalėj > kąlbeti nei
į
rašyti
Taipgi nieko negalėdavo palaikyti savo
Ji nebe-

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

i

kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street,
CHICAGO, ILL.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS

(Geras tonikas)
žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš
pastatysią jums ant kelio sveikatos
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame
paštu — $1.25 už butelį.
HELEN SCHYMANSKI
.1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam
pas Robey St.
Phone Armitage 4913
Chicago, 111.

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė.,
Cicero, III.
Netoli Cicero Stoties Douglas
Park Elevatorio.

Peter A. Miller
2256 W. 22nd St.

CHICAGO, ILL.

CLAY AWAY THE YEARS

GhABORTUS IR
Balsamuotojas
Turiu ' automo
bilius visokiems
reikalams. Kaina
prieinama.

i 3319 Aubum
Avė., Chicago

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

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir
dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo’stis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
pašta 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties,

Dr. Helen M. Wisnow

STANLEY P.
MEžEIKA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Reumatizmas sausgėla

Phone Cicero 5526

Telefonas Canal 5838

Tel. Yards 1188

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

Telefonas Lafayette 5153 ir 6438

Trumpiausias kelias i visas
dalis

Jau persikėlė į kitą vietą, seną
> vien tik
tavorą išpardavė,
naują dabar užlaiko geriausi patarnavimą suteiks savo kostume1
rianvs, taip ir naujiems katrie
atsilankysite.

Aidžiausia Lietuviška Krautuve

3804 South Kedzie Avenue,

HAMBURG AMERICAN UNE

PETER A. MILLER

Resursai daugiau kaip $14,000,000.00

MN BROS. NAMU STATYTOJAI

UOINT SERVICE WITH

United American
Lines

^he \V
e
ST
SlDE SAVINOS Bank
cTKe Bank of ‘Safety and rriendly Sėmes

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintadienį j musų ofisą
mes nuvežime pas namus.
STATYBA Plytų su akmens aptaisymais; išeinantis balkonas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; sau
ėdžiu; knygoms šėpos, bufetai.
lėtos seklyčios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušie
ŠVINUOTĖ.—Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai kranai; baltos cmalijuotos vaistams skrynelės;
skalbimui cėberiai beizmante.
ĮTAISYMAI;—Misingines žvakės ir nukniubusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinės žibykloms
ir elektriniam prosui.
Fornaso šiltinta pirmam augstui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

DIDŽIAUSIAS^
BRINKIMAS w
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncertihų, 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 į kitus miestus
kam ko reik.
K. PIKELIS, 1816 S6. Halsted St., Chicago, III.

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to
your face, and ręst while it dries, then
Temove and see and feel the vvonderful
difference in the color and iexture of the
#kin
$
Guaranteed to do these defimte thingsfor
the face or money refunded. Clear the
complexion and give it color Lift out the
lines Remove blackneads and pimples.
Close enlarged pores. Rebuild facial tissues and museles Make the skin soft
and smooth
į
You can obtain regular sizes from your
favorite toilet counter • If not, send thi»
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories
Indianapolis, Inaiana, for ą trial tube.; "

NAUJIENOS
The Uthaanlui Daily
r^Allslied Daily, exc«pt Suuday hj
The Lithaanian Yews Pub. Ce., Ine-

Cditor P. tyigaitlfl
1789 South Halsted Strakt
Chicago, BĮ.
Telephone RooaeveJt 85M
Subscription Rate* t
|8.00 per year in Canada.
|7.00 per year outiide of Chicage.
|8.0t per year in Chicago.
8c per copy.
Entered as Socond Ola** Mattei
ftfarch 17th, 1914, at the Post Offict
of Cbirago, III., undar the act of
Harch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ifakiriant
•ekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago
111. — Telefoną*: Rocsevelt 8500.
Uisimokijlmo kainai
Chicagoje — paltai
Metam*--- — ...
r ■ 18.09
l\i*ei meti_________________ 4.00
Tvino* mėnesiam* ............
2.00
Dviem mlnesiam . ........ ... ..... 1.5C
Vienam minesini_____________ .7f>
Ghicagoje per neliotojuai
Viena kopija ___________ _
3c
Savaitei
Mėnesiai
Suvien;
ValstljoM, na Chlcagoje

Metam.*___ _____
Pusei motą____
Trim* mėnesiam*
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

3.5a
1.75
1.25

Lietuvon ir kitur aisieniaosei *
(Atpiginu) .
Metama_____________ __ __ $8.00
Pusei metų...... ............................. 4.00
Trims mėnesiam*____________ 2.00
Pinigus reikia siustipalto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Moteris — Anglijo^
unijų vadas.
Augščiausia vieta Didžio
sios Britanijos darbininkų
judėjime yra Darbo Unijų |
kongreso generalės tarybos |
pirmininko vieta. Į ją dabar Į
tapo išrinkta moteris, Margaret Bonfield.
Kiekvienam, kuris žiuri į
moterį, kaipo į žmogų, lygų |
vyrui, tame išrinkime nėra
nieko nuostabaus. Bet atsi
žvelgiant į tuos prietarus,
kurių dar tebesilaiko dau
gelis žmonių (vyrų ir mote
rų lyties), reikia visgi pri
pažinti, kad tai yra nemen I
kos reikšmės faktas.
I
Ar čia senai praėjo tie
laikai, kuomet moteris visai
neturėjo balso visuomenės
reikaluose?

Katalikų

1

baž-

nyčia per amžius skelbė, I

Yra faktas, kad po Saksonirašymo rezultatų, apie Šiaulių
atstatymo, tuoj
miestą ir apie dvejetą apskri-ljos valdžios
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
čių. Dabar
pažiūrėsime, ką •[ buvo > sušauktas josios landta
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
surado gyventojų surašinėtojai gas (seimas) ir jis išrinko nau
PAS MUS. TAS JUMS BUS
Ren
ANT NAUDOS.
Lietuvos sostinėje; Kaune, štai ją ministerių kabinetą.
yra
greitai
sulaikomas
jeigu
varto
kant jį, dalyvavo ir komunistų
kas apie tai pranešama:
jama į laiką
atstovai, tik jie susilaikė nuo
mieste surašyta balsavimo. Vadinasi, net patys
“Kauno
SEVERA’S
tarpe 47,956 Saksonijos komunistai nenorė
81,302 gyv.
COUGH BALSAM
vyrai ir 43,346 moterys. Su jo priešintis tai valdžios per
lig tautybe, jie skirstomi ši- mainai, kurią padarė Berlinas,
Palingvins kosulę ir prašalins daug
55,068, t. y. su Saksonijos
taip: lietuvių
kentejimu.
Priimnas dėl vaikams
seimo pritari
ir aukgusems.
24,691, arba mu. Dalyvaudami seimo posė
60,3%; žydų
809 W. 351h SI., Chicago
x Kaina 26g ir 60g.
27;% lenkų 3,988 — 4,3% ; dyje Jie butų galėję balsuoti
Tel, Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
2,8%; vokiečių prieš; bet jie nebalsavo.
rusų 2,566
Klauskite pas aptiekoriaus.
DAVIMO RAŠTUS^
2,943 —3,2;% latvių 130—
Taigi galų gale visas daly
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
0,3%. Sve kas pasibaigė tuo,, kad komu
kitų 297
*» Parduodam Laivakortes. »
SEVERA’S
timšalių Kaune yra 1,619, t. nistai tapo išmesti iš Saksoni COLD AND GRIP TABLETS
jos valdžios, ir su tuo savo linuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos
skaudėjimui
paeina nuo peršalimo.
Iš šitų davinių mes patiria limu jie patys dalinai sutiko.
Kaina 50c.
Lipti ant barikadų Vokieti
me, kad gana žymią Kauno gy
ADVOKATAS
ventojų daugumą sudaro lietu joje tur-but yra. ne taip lengva,
,
Miesto ofisai
viai (daugiau, kaip 60 nuoš.). kaip Brooklypo beismente.
127 N.' Dearborn St., Room 111-1)
lUAR HAV
Tel. Central 4411. Vai. ųuo 9-6
Sekančioji savo skaitlingumu
Gyvenimo vieta:
tauta yra žydai (27 nuoš'.) .
3323 So. Halsted St.
J. P. WAITCBES
S. W. BANES. Advokatas
Taigi Kaunas yra, pagal tau
TeL:
Boulevard 1310
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
LAWYER Lietuvys Advouatas
tinį savo gyventojų sąstatą,
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
1811 Recter Building
Dienomis Room 514-516
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
79 West Monroe Street, Chicago.
aiškiai
lietuviškas miestas,
127 N. Dearborn St.,
Nedėliomis nuo 9 iki. 12 ryto.
Phone Central 2560
Telephone Randolph 5584
nors ir ne taip lietuviškas, kaip Vakarai*:
Rez. 3208 So. Halsted S£.
10736 So. Wabash Avė.
Šiauliai, kur lietuviai sudaro
Yards 1015.
Vai.: 6 iki 9 vai,
Te!.: Pullman 6377.
beveik tris ketvirtadalius gy
ventojų.
JOHN KUCHINSK/1S
LIETUVIS ADVOKATAS
Prieš karą Kaune buvo 81,279 gyv., tame skaičiuje 20,000
2221 W. 22nd S t., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552
kariuomenės. Dabar Kaune,
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Sežinoma, taipgi yra daug karei
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.
vių, — kas matyt jau ir iš to
Veda visokia* byla* visuose teis
muose.
Egzaminuoja Abstraktus
| fakto, kad jame vyrų yra daug
ir padirba visokiu* Dokumentus,
ADVOKATAS
Idaugiaus, negu moterų. Bet kaperkant arba* parduodant Lotus
Šiuo praneša Lietuvių visuomenei, jog savo laiką pašven
Namus, Farmas ir Biznius. SkaliĮ reiyių dabar Kaune veikiausia
čia ir pašvęs advokatūros praktikai ir atidarė advokato
na Pinigus ant pirmo morgičiauif
nėra tiek, daug, kaip buvo prie
ofisą vidurmiestyj adresu:
lengvomis išlygomis.
’
V
•
rusų valdžios (kuomet Kaunas
1538 Tribūne Building, 7 South Dearborn St.
PATRIOTAS VOLDEMARAS
buvo pirmos klasės tvirtovė).
Telefonas Randolph 3261.
Reiškia,
gyventojų skaičius
O vakarais turės ofisą adresu:
Liet, žinios” ražo
Tel. Dearborn 9057
Kaune visgi žymiai padidėjęs.
“Kaip žinoma, prof. Volde I Kol nebuvo padaryta gyven-i
2151 W. 22nd Street
maras, būdamas Min. Kabin. tojų surašymo, tai dažnai buvo
ADVOKATAS
Pirmininku, viename Dani spėliojama, kad Kauno gyven
Tel. CanaI 1667
Ofisas vidurmiestyj:
dabar- siekiąs
jos banke savo vardu padė- tojų skaičius
Room 1726
jo Lietuvos Valstybės pini- šimto suviršum tukstailčių ar-,
CHICAGO TEMPLE BLDG.
gils. Nežiūrint įvairiausių ba net dviejų šimtų tukstan-'
Veda bylas visuose teismuose, padaro pirkimo ir pardavi
77 W. VVashington St.
nio dokumentus bei ingaliojimus.
užsipuolimų spaudoje, nežiu- čių. Surašymo daviniai rodo,
Cor. V/ashington & Clark
rint, pagaliau, kaip girdėjo kad tai buvo klaida.
Namų Tel.: Hyde Park 3395
Įdomu teičiaus, kad tuomet,
me, Kontrolės
reikalavimų
tuos pinigus atiduoti, perve kai Kaune gyventojų skaičius
dant juos ant Lietuvos Vals- padidėjo, tai greta su Lietuvai
š<alysę
'
tybės vardo, — p. Voldema- gulinčiose
stambieji
‘ i
laiku nuras tuos pinigus
apie 40,- miestai paskutiniu
Vilniuje
000 danų
kronų — laikosi, puolė. Pavyzdžiui
elgdamasis taip,
kaip, jam I prieš karą buvo 240,000, o da
patinka, Valdžia, išbandžiu- bar tėra tiktai 186,000; Rygoje
si visus savo valstybėje, ne- prieš karą buvo 325,000, o dakompromituojant savęs dėl l*bar tiktai 186,000.
IŠ THE PEOPLES FURNITURE COMPANY ,IR
Panašiai, kaip Kaunas, yra
savo piliečių užrubežy, budus
sostinė
atgavimui tų pinigų, — pri užaugusi ir Estonijos
versta buvo kreiptis į Danų —Talinas (Revelis): nuo 98,000 gyventojų iki 124,000 .
teismą.
“Šis paskutinis
Lietuvos
Valdžios pretenzijas pripaži “NAUJAUSIOS IR TEISIN
Čia gausi geriausį instrumentą. Mo kėši mažiaus Turėsi pilna užsiga

Neteisėtumo
teisinimas.
Prienuose, Lietuvoje, tai
kos teisme ėjo byla prieš
asmenis, ardžiusius tvarką
viešame mitinge. Nusikaltė
lius gynė advokatas Šilin
gas, kuris yra krikščioniš
kosios Ūkininkų Sąjungos
atstovas Seime. Kalbėdamas
teisme, jisai tarp kitko iš
reiškė tokią mintį, kad įsta
tymų peržengimas nevisuo-

KOSULYS

S. L FABIONflS CO.

K.

GUGIS

Pirkit Pianu Dabar

BUK UŽTIKRINTAS

no
teisėtomis.
Bot,
kaip
girdėjome, bylos
vedimas

Mrs.A ifliCHNiEVICZ-VIOIKlEHi
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampa’* Si
Ofisas su Dr. J. F. Van Pain<

Tel. Yards J119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; i1
gai prakti'Kuvu
si
Pennsylvani
jo:
ligoubučiiH

. e. Sųžiničkai ]
tarnauja,
viso-ffiir
kiose ligose prie' kk
gimdymą, lai i'
gimdyjbp į&.
gimdymo.

f

Už dyką pato

GIAUSIOS”

Visi laikraščiai

ŽINIOS.

-

nčdinimą savo namuose.

...

rara

'

O.

«

41
1

rimas, da ir

&j|

'■

Valandos nuo r>
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v
vakare.
Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich
BAN1S
ĄKUŠERKA
Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju
mote
rims prie gimdy
mo kiekviename
'atsitikime. Teikiu
ypatiška prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims
ir merginoms dy3113 South
Halsted St.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

•

Gydo staigias ir chroniška* liga*
vyrų, tnoterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 putą,
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonab
Drexel 0950
Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.
—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland A«.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki
12 dieną.

Tel. Boulevard e/»S7

DR. M AR YA

žinonja, me

luoja, tik komunistų

hfiHKač’hfl

kiuose reikalu*' ra
so moterims iiFW;':
merginom.;; lucjll
kitės, o rasiteįs
pagelbą.

Jonas I. Bagdžiunas

k k SLAKiS

kainavo bene tiek, kiek ten
kad “moteris turi tylėt baž- buvo pinigu padėta. Taigi,
klausimas, kas tas teismo iš
nycioje
tik vyras, apsi- laidas padengs.
vilkęs sutaną, gali rėkt, I
“Tai mat kokių patriotų,
kiek drūtas. Valstybių va I kurie taip garsiai rėkia ant
kitų esama. Jų taktika la
dai ir mokslo vyrai aiškino,
kad moters pašaukimas bai aiški: kad pačiam nebū
kaltinamu, tai reikia kitus
esąs tik vaikus augint, puo « ti
kaltinti. Voldemaro garbin
dus mazgot ir melstis — bet tojams — klausimas: kiek
ne sėdėt valdžios įstaigose
rėkiančių kilometrų straips
nių butų parašęs Profesorius
arba parlamentuose.
Šiandie moterys daugely Voldemaras, jeigu ne jis šioj
je šalių jau turi oolitines padėty butų buvęs?”

teises, bet iki pilnos lygybės
su vyrais dar joms toli. Vi
soje eilėje gyvenimo sričių
pirmenybė yra duodama
vyrui. Jeigu atsidaro atsakominga vieta ar tai valsty
bėje, ar kur kitur, tai be
veik kiekvienas mano, kad
ją turi užimti vyras. Margaretos Bonfield išrinkimas
daug prisidės prie šito prie
taro sugriovimo.

NORĖDAMI

met esąs blogas dalykas,
{statymai, pav. draudžia
gadint svetimą turtą, bet
vadinamieji “fašistai” ėmė
ir išmurzino degutu žydų iš
ir ar ne geras, gir
kabas
di, tai buvęs darbas?
1* ftai skamba šitokios
įkalbos teisme. Dar keisčiau,
1 kuomet taip kalba Seimo na
rys, kurio pareiga yra daly
vauti įstatymų leidimo dar*
be. Kiek pagarbos žmonės
gali turėt įstatymams, jeigu
patys jų leidėjai fcako, kad
jų galima nepildyti?
P-as Šilingas gal ir nema
nė taip, kaip jisai kalbėjo
teisine. Daugelis advokatų,
stengdamiesi laimėt bylą,
nelabai paiso savo sąžinės
(jeigu ir turi ją). Bet jeigu
žmogus dėl savo profesijos
jaučiasi priverstas teisinti
priešingus įstatymams dar
bus, tai butų geriau, kad
toks žmogus nedirbtų įsta
tymų
leidimo .įstaigoje.
Dviem dievam kartu tar
nauti negalima.

laikraš-

DOWIAT~SASS

čiai rašo tiesa.
«r

1707 W. 47th St.

Todėl ve ką praneša Brooklyno “NeLaisvė” apie paskutinių dienų įvykius Vokietijoje
ir specialiai Saksonijoje:

“Atsisakius
(Saksonijos
ministerių kabinetui) rezig^
nuoti, federalė kariuomenė
kanuolėmis (!) išvaikė socialdemokratų-komunistų
val
džią, suareštavo jos ministerius, ir griežtai
užgynė
parlamentui
susirinkti, kol
Berlyno paskirtasai Sakso
nijai diktatorius nenumatys
reikalo jį sušaukti.
“...Zeigneris, ‘kairysis’ so
cialdemokratas,
Saksonijos
premjeras, sėdi už grotų. Jį
pasodino jo partijos drau
gas, socialdemokratas Eber-

P-as
Voldemaras, iš tiesų,
yra vienas tokių rėksnių, ku
rie kitiems prikaišioja visokias
nuodėmes,
kuomet jie patys
yra gal dar blogesni už kitus. |
Bet mums keista, kad Lietu
vos valdžia turėjo tiek daug ka
muotis dėl tos Voldemaro sko-1
los valstybei Jeigu buvo tikrų įrodymų,
kad jisai Danų
banke padėji ne savo, o valsIr taip toliau.
tybės pinigus (o be tokių įro
dymų Danų teismas juk nebū
Visa, kas buvo sensacingiau
tų išsprendęs
bylos Lietuvos si© (ir melagingiausio) kapita
valdžios naudai), ir jeigu jisai listinių telegramų pranešimuo
atsisako grąžinti tuos pinigus se, tai “NeLaisvės” rašytojas
tikrajam jų savininkui, tai rei surankiojo, sudėjo į daiktą ir
kėjo pašaukti jį tieson dėl sve uždėjo savo štempelį. Ir tuo
timo (dagi valstybinio!) turto budu pasidarė gryna komunis
pasisavinimo. Bausmė už tokį tinė “tiesa”.
nusidėjimą yra sunki, ir profe
Kas skaito laikraščius ir
soriui Voldemarui
butų tekę daugiaus-mažiaus moka juose
pasirinkti viena iš dviejų: ar atskirti faktus nuo sensacijų,
ba atsiteisti su valstybe, arba tas jau senai žino, kad: 1) jo
per keletą semestrų ' skaityti kių kanuolių federalė Vokieti
lekcijas kalėjimo žiurkėms.
jos kariuomenė nevartojo prieš
Saksonijos valdžią; 2) Saksoni
jos parlamentas nebuvo išvai
KAUNO GYVENTOJAI
kytas; 3) nei Zeigneris, nei ki
Nesenai “Naujienose” buvo ti socialistai ministeriai nebu
paduota keletas skaitmenų, iš vo' nei vienai minutai pasodin
visuotino Lietuvos žmoniij su- ti UŽ gTOtų.

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 9093

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3335 So. Halsted Si., Chicago.
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7 —8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 IndepeE'.’?nce Blvd. Chicagt

••'iiiiinj

DR. CHARLES SEGAL

illli
Iš daugybes skirtingų išdirbyščių, madų ir nubaigiinų, kurie randasi mu
sų krautuvėse. Turime didžiai rekomenduoti Garsųjį MELDORFF Grojiklinį pi
jam}, dęl ko kiekvienas reikalaujantis pijano turi atkreipti atydą ir pagalvoti
kad šis pijanas yra padarytas per garsiausius pijanų išdirbėjus Amerikoje. Yra
subudavotas iš parinkto materijolo ir mechaniškas darbas saugiausiai atliktas
dėl išreiškimo augščiausios muzikos dėl daugelį metų patarnavimo, ir pilnai už
tikrintas per dirbėjus ir mus pačius, kuris yra vertas
ir parsiduoda, kitur po $650.00. Bet musų ekonomiškumas
hHk
biznio surėdymas daleidžia įmini parduoti daug pigiau. wĮ
Prie šio pijano sykiu duodame visai 'veltui, Elektros
Liampą, Suoleli ir 50 Vuolelių
Visą už

CTjng gfn

SU

S Ji

g

Praktikuoja 16 metai
Ofisas
4729 S<». Zshland Avė., 2 luhos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų. Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Jei abejoji akimis, pasiteirnak

Dr.
BLUM4SNTHAL
A
---------------

Parduodame ant dalinių išmokėjimų.
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai. vak.

j

Optometrbt
Tel. Boulevard 4487
4649 S. Ashland Ava
Kampa* 47-to* gat.
2-ro* lubob*

Eidami j musų krautuves gerai jsitėmykit korporacijos vardų ir krautuvių adresus

Physioai Cullure institute

1930-32 S. Halsted St
Prie 19to PI.

J. G. NAKROŠIS
General Vedėjas

iFurniture, $ugs, Stovės, Pianos.
Phono^raphs. Paini s. Hmdware,
anį' General Household Goods

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.

M. KEŽAS
Vedėjas Brighton Park Krautuves

DR. J. A. VELONIS
Osteopalhas, Chiropraia*,
Naturopatha*
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užrisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park.
Skersai Brighton teatrą ant
kafnpo, 2-ros labos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dierną.
Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldicniais nuo 9 iki 12.

NAUJIENOS, CKIcggo, 111 \

Šeštadienis, Lapkr. 3, 1923

gerų darbininkams
raštų.

6

lavintis

DR. VAITUSH, O. D.

KORESPONDENCIJOS --

MĖNESINIAIS
IŠMOKĖJIMAIS

Lietuvis Akių Specialistas

šiuo tarpu Clintone siaučia
nedarbas — didesnė pusė dar
bininkų neturi darbo . Dauge
lis kasyklų stovi uždarytos, dėl
togi darbininkai ima išvažinėti
kitur darbo ieškotis.
—Senas Clintonietis.
Dr. Grigaičio prakalbos.—Ne
darbo siautimas.

Clinton, lud.

Jus galite pirkti musų bankoje 1-mų
knorgičių bonusi kurie atneš 6 nuo-

Palengvins akių įtempimą, kurie
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo nervuotumo skaudamą akių karštį atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra parodančia mažiausias
klaidas. Speciale atyda atkreipiama
į mokyklos vaikus.
Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.

Keturi žmonės užmušti.

Mėnesiniai išmokėjimai gali būti
taip1 žemi kaip dešimtis dolerių.
Tas naujas patvarkymas yra pada
rytas musų bankoje, kad davus pro
gos žmoniems, kurie neturi daug pi
nigų, kad investuotų mažas sumas į
pirmos klesos apsaugas.
Del tolimesnių informacijų malonė
kite ateiti į bankų ir klauskite Mr.
Grisius, Sedemka. arba Maciko, ku
rie maloniai išaiškins jums apie mu
sų naujų planų. Jie kalba lietuviš
kai.
*»

Vietos LDLD
118 kuopos
OHARLESTON, III., lapkr.
rupesniu spalių 28 dienų čia
buvo surengtos prakalbos. Kal 1. t— Keturi žmones liko už
bėtoju buvo Naujienų redakto mušti netoli nuo čia trauki
rius d. P. Grigaitis, kurs nese niui, užgavus automobilių, ku
nai sugrįžo iš Lietuvos.
Jis ri u'o jie važiavo.
papasakojo labai įdomių daly
HERRIN, III., lapkr. 1. —
kų apie dalykų padėtį Lietuvoj,
be to papere kailį Romos agen Čia sustreikavo telefonistes,
tams klerikalams ir Maskvos reikalaudamos pakelti algas
agentams bolševikams. Pasta po $15 į mėnesį. Kompanijos
riesiems,
suprantamas daly pasiūlymas pakelti algų $5 likas, tas nelabai patiko, jie ėmė ko atinestas. Telefonistės gauzurzti, o kiti Trockio agentai na nuo $65 iki $80 į mėnestipriai munšainu pasidrūtinę
bandė trukšmų kelti, ir už tai
buvo pašalinti iš svetainės. Pa
75 pasažieriai sužeisti.
baigoj buvo
duodami klausiI mai, į kuriuos kalbėtojas rimIIOBOKEN, N. J., sp. 31 —
I tai atsakinėjo,
nurodydamas,
kad Maskvai tarnauti tai nėra Beveik pusė Hobokeno policijos
nė joks pasitarnavimas darbo liko pastatyta daboti geležinke
žmonėms nei jų reikalams, o lio stotį, j kurių atvyksta buvęs
tik jų demoralizavimas, ardy Anglijos premieraš Lloyd Geor
mas jų vienybės.
Kalbėtojas ge laikyti dvi prakalbas New
nurodė, kad darbininkų išsiva Yorke.
davimas paeina
nuo jų apsi
švietimo, nuo pažinimo tikrųjų
V, W. RUTKAUSKAS
savo klasės reikalų, ir ragino
Advokatas
dėl to šviestis, skaityti geras
29 So. La Šalie St. Room 580
knygas ir laikraščius, dėtis prie
Tel. Central 6390
LDLD, kuri
rūpinas patiekti Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Peoples S^"‘s Bank
DIDELIS BANKAS
ant kampo

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

P-lė Kudulaite

Tel. Yards 4681

The Stock Yards
Savings Bank

1545 We‘st 47th St.

Phone Boulevard 7589

<**

\»

>5^

JŪSŲ BANKINE KNYGUTĖ
ATVAIZDINA JUSĮĮ CHARAKTERĮ

,

Geriausia rekomendacija kokią jus galite duoti savo darb
daviui, yra jūsų taupymų bankinč knygutė, kuri parodo
nuolatinius depozitus. Vienas manageris didelio biznio pa
sakė: — “Aš nepaisau kokie gabumai žmogaus gali būti,
aš neduosiu jam atsakomingos vietos, kol jis nedarodys,
kad jis gali taupyti pinigus nuolat.”
Prirenkite save DABAR dėl didesnių progų — turėkite ge
riausį paliudymą — BANKINĘ KNYGUTĘ.
Bankas atdaras kiekvieną utarninką ir subatą iki 8 vai. va
kare. Visas kitas dienas iki 4 vai. po pietų.
Depozitai padaryti pirm lapkričio 11, nuošimčiai eis nuo
lapkričio 1 dienos.
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DIDELĖ PROGA

3 valandų Išpardavimas.
Subatoje, lapkričio 3, nuo 9 iki 12
dieną. Darbiniai marškiniai $1 ver
tes, melini’ chambray, gražios spal
vos, specialiniai po ...

49c

.
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“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Garsinkities

The Stock Yards Savings Bank

Subatoje, lapkričio 3, nuo 2
iki 5 po pietų
Vyrų Overels
$2 vertės, stori, mčlini, visų mierų,

Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Paul Leases
VISI TAVORAI MUSŲ KAINA ŠIAME IŠPARDAVIME

3427 So. Halsted St, Prieš 34 PI.
.

Viskas puikiausiu ir geriausių stylių: Overkautai, Siutai,
Marškiniai, Apatiniai, Pančiakos, Kaklaraiščiai, Skrybėlės
ir Kepurės. Visas stakas bus parduotas musų pačių kaina
ar dar pigiau.

Pirkite jūsų naują Oyerkautą
ir siutą čionai.

Didelė Proga

3 valandų Išpardavimas
Panedėly lapkričio 5, nuo
9 iki 12 dieną.
Vyrų Sveteriai
Visi vilnoniai
$3.50 vertes, extra stori, visi vilno
niai, rudi, mėlyni ir pilki

>
1

Utarninke lapkričio 6, nuo 9
iki 12 dieną
Utarninke, lapkričio 6, nuo
9 iki 12 dieną.
Darbiniai Marškiniai
$1 vertės, mėlino chambray,
gražių spalvų po ................... "f V U

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS ŠIANDIEN, SUBATŪ JE, LAPKRIČIO 3,9 V. RYTO IR TĘSIS 10 DIENŲ
prubežiuotas Pasiūlymas

■I

Aš nieko nelaikysiu savo krautuvėje,
viskas bus išstatyta išpardavimui, nežiū
rint kiek aš turėsiu nuostolių.
Aš noriu surasti naujų kostumerių
Mano tikslu yra, kad jus ateitumei j
mano krautuvę ir susipažinlįumėt su mano
tavoru ir m-ano pardavinėjimu.
Aš noriu daryti dar didesnį biznį.

$100 Fonografai koliai ju bus

$3975
Koznas Fonoįrafas garantuojamas

ant 10 metu.

VYRŲ ©VERKAUTAI

PR1STATOM DYKAI

Chicago

Dabar, tuojau pačioje pradžioje rudenio ir
žiemos sezono kur jums reikia sezono tavorų, kitos krautuvės daro gerus pelnus,
ši proga ateina pas jus. Sustokite ir pagal
vokite ir jus ateisite i šį

DIDELI ŽIEMINĮ IŠPARDAVIMĄ
Kodėl mokėti kitur brangiau

VYRŲ PAVIENĖS
KELNĖS

SIUTAI
$30 vertės. Visų mierų

$1.85

Kriaučių Bizni
Taipgi garantuojame vi

Taipgi imame senas drapanas valymui, dažymui arba taisymui.

.... ^^3 8S

$8.85

DOMININKAS BACEVIČIA,

po............. $33.85

BENSON TAILORS
1833 So. Halsted St. '

.... $12.85

"j

Išpardavimas prasidės šiandien, subatoje, lapkričio 3, '9 vai. ryto

_____ ____________

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912

$5.85

Iiaus-už....... $23.85

są rankų darbą ir pritaikom visokio ūgio vyrams.

DR.Specialistas
M. J. moterų
SHEflMAN
Ilgų

0

$9.85

JJ

I

Telefonas Boulevard 1989

VAIKŲ SIUTAI IR
©VERKAUTAI
VAIKŲ SIUTAI

na p0 •••;.........$19.85

Pranešu savo visiems draugams ir
pažįstamiems, kad pristojau į

_

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,

netoli 46th St., Chicago, 111.

ASE

!

I
I
Į

•

J

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Are.

3427 So. Halsted St., prie 34 PI.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ir nedėlioj iki 2 vai. po pietų

Mes kalbame lietuviškai

G a!

§ reikalingi
< kiniai

JEI paprasto laikraščio negalite
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.
JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.
JEI nuolatinis skaitymas knygų ir
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės Šviesa išrodo perdaug
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos aSr-ndėjimą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.
JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirtsi* jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap
lietos, kambariai 14, 15, 16 ir 17.
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
ITALIJONISKOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame
visokių
pirmos klesos ranka dirbtų
Itaiijoničkų
Armonikų •

LL Sistema ir kiti Olseilio namai pagel
bėjo mums Šitame dideliame išpardavime.
Jie suteikė mums labai daug tavoro že
miau jų kainų.
ŠIS YRA TIKRAS IŠPARDAVIMAS
Duodama geriausias tavoras — geriau
sias pasirinkimas — didžiausis prisirengi
mas negu kiti išpardavimai. Kiekvienas
ateis į šią krautuvę.
Mano pirmutinis tikras išpardavimas
j 15 metų.

porai............ $2.85

Eilra Pranešimas

*

OLSEILIO NAMAS

šiame sudėjime jus rasite puikių
patternų ir stylių, dryžoti, čekioti
Amžiaus 5 iki 17
ir vienodi. Worsteds, tweeds, cas
simeres ir seržai.
Visi vilnoniai siutai kai kurie su
2 kelnėmis, padaryti iš geriausio
Pardavimo kaina .... $ *|
materijolo, visų vėliausių stylių,
OVERKAUTAI
VYRŲ KELNĖS
su diržais arba be diržų, $8 ir $9
$30 vertes. Visų mierų.
$5 ^vertės. Visų mierų
kainų.
Puikių stylių ir materijolo. Visi Daug , patternų dėl išsirinkimo.
SIUTAI
žinomi styliai, visokiam amžiui, Worsteds ir cassimeres,
Pardavimo kainos ....
vėliausių spalvų, šviesus ar tam
$35 vertes. Visų mierų
sus, su pamušalais arba be, pla
$10 it $15 vertes,
2 kelnių siutai jei jus norite
čiais kalnieriais, pardavimo kaiVieneiliai arba dvieiliai, paprastų pardavimo kaina
VYRŲ KELNĖS
$6 vertes. Visų mierų
ir jazz modelių, gražių ar papras
geros dėl išeigos, su gra tų patternų, šeržai, worsteds ar
©VERKAUTAI
- Extra
žiais dryžais taipgi ir vienodų cassimeres.
$35 vertės. Visų mierų
spalvų, kieto ar minkšto įdirbi
VAIKŲ ©VERKAUTAI
Pardavimo kaina
čia jau bus varžytinės dėl tų kai mo materijolas, porai
nų. Storo ii’ vidutinio materijolo.
Amžiaus 6 iki 18
škotų ševjoto, vicunas, crombi ir
visų naujų materijolų. Puikus
VYRŲ ^KELNĖS
Padaryti puikaus* vilnonio materistyliai, platus kalnieriai, bile stySIUTAI
$7.50 vertės. Visų mierų >
jolo, meltono ir ševjoto, su dir
Vilnonio šeržo, vorsteds ir cassi
žais iš užpakalio arba aplinkui,
$45 vertes. Visų mierų
meres, gražiai drųžėtos, maįšytų
kai kurie su yokes.
ir vienodų spalvų porai
2 kelnių siutai jei norite
©VERKAUTAI
Visi naujausių stylių
Puikiausio importoto materijolo,
$45 vertes. Vjsų mierų
VYRU SIUTAI
$12.50
iki $15 vertes,
Štai jus turite pasirinkimą visų
kieto ar minkšto užbaigimo, če
Siutai
naujų storų materijolų, puikiais
kioti, dryžuoti ar dailus, vieneiliai pardavimo kaina
užpakaliais, yoke užpakaliais, su
$25 vertes. Visų mierų
ar dvieiliai, bile modelių, šilko pa
diržais aplinkui, tamsių ir šviesių Vieneiliai ai: dvieiliai. Worsteds mušalu.
$18 iki $25 vertes,
spalvų, šiame išpardavime tik
arba cassimeres, visų naujų pat
ternų, puikių modelių. Jie greit Pardavimo kaina
pardavimo kaina
Jšeis už tą kainą ....
Kiti iki $44.85
’ Kiti iki $44.85.

.......... :... $14.85

Alės atliekame augštos rųšies darbą.

GAUKITE JŪSŲ DALI

$25 vertės. Visų mierų
Viskas didžiausiame pasirinkime.
Vyrų Kelnės
Su diržais iš užpakalio, su diržais
$3
vertės.
Visų mierų.
aplink ir dailiais užpakaliais, gra Kelnės garantuojamos
darbui ir,
žių spalvų, juodi, mėlyni, tan ar dėvėjimui. Padarytos visokių patba rudi, pasiūti iš grynų vilnų
temų, geros ir stiprios,
pora‘.........................

VENIGE MUSiC SHOP
1104 S. Halsted St.,

j

DRAUGŲ ATYDAI

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

“Naujienose

$1.65

Vaikinų ir vyrų didelės vertės*
rūbai ir kiti dalykai

po..................... 95c

Lietuvių Dentistas patar- ,
naus geriau
■

Ju 1 ▼ MIIVVAUKEE AND NORTH AVENUFŠ ▼
■

Permainymo Namo Išpardavimas

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nare /
musų organizacijos. Ji Čionai yra dėl svarbaus tikslo,
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems Kostumeriams.
Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir
daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip
mes esame pasirengę patarnauti jums.

4162-72 So. Halsted Street,

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

.

šimčiai metų. Musų kainos yra žemesnes
negu kitų išdirbėjų. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rašykit dcl DYKAI
katalogo.
RUĄTTA SERENELLI and CO.
817 Blue Island Avė., Dept. 92,
CHICAGO, ILL.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo
chroniškų, nervų, kraujo,
inkstų, pūslės ir Šlapumo li/
1

1°

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna
geriausį Ameriko
nišką i* ”\3cpejišką btgydy
mo. Difctii akai
čius žmof ;-.'
per
domų kasė
’iteiDr. Ro
kia pr<>^. Juoti
geriausį im iikalį
patarnaviitu. žemiausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti
mokėti, taip kad nei vienas nereika lauja užmesti savo ligą.
Patarimas dykai.

Žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street,
kampas Dearbom ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių
iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5
vai., vakare. Nedėlioj nuo
10 vai. ryto iki 1 vai
ną. Panedėlyj, sere^,?^? ir.
subatoje nuo 10 vai. ryto
iki 8 vai. vakare.

NAUJIENOS, Chicago, III.
imi

CHICAGOS
ŽINIOS
Ristynes
Jau pardavinėjama biletai Po
žėlos — Bancevičiaus ristynėms.

Biletus galima gauti šiose
vietose:
“Naujienose”, 1739 So. Halsted Str.
“Naujienų” skyrius —3210
So. Halsted St.
J. Kulio aptiekoje — 3259 S.
Halsted Str.
Universal State Bank —81'
W. 33-rd St.
G. Benošiaus aptiekoje —
•1616 W. 47 Str.
Dalens aptiekoje — 4193
Archer Avenue,
J. Urmano aptiekoje —2300
So. Leavitt.
K. Montvido aptiekoje 1824
VVabansia Avenue.
Pirkite biletus iškalno, kac
nepritruktų. Pamatykite, kas
atsitiks tarpe K. Požėlos —
“grinoriaus” ir J. \ Bancevičiaus
(Drapiežno dzūko).

gyvena Amerikoje, ir kuriami
nereikia bado kęsti.
♦
*
*
Nubaudė Real Estate agentą.
Teisėjas Adams
pasiuntė
Ludviką Ullrich vieniems me?
tams į kalėjimą ir liepė užsi
mokėti $2,000 baudos už tai,
kad jis varė biznį neturėdamas
laisnio.
*
★
*
Pasiuntė advokatą kalėjiman
už teismo paniekinimą.
Teisėjas Scanlan paskyrė ad
vokatui Leslie A. Gilmore seka
mą bausmę už teismo panieki
nimą: atsėdėti septynias die
nas
kalėjime ir užsimokėti
$100.
$
>Jc
*
Areštavo milionieriaus žentą.
Ralph Richardson
(6917
Bennett Avė.),
milionieriaus
Thomas Wilce žentas, savo limozinu antvažiavo ir sunkiai
sužeidė Auna Joyce ir jos duk
terį. Po to incidento Richard
son paliko savo limoziną ir pa
spruko. Jis slapstėsi vieną die
ną, bet pagalios tapo suimtas ir
nugabentas į policijos stotį. Jo
apkaltinimo aktas
žymiame
laipsnyje pareis nuo sužeistųjų
padėties.
Juozas Lengvinas

Chicagoje.

žinomais lietuviams solistas
ir muzikantas, p. Juozas Leng
Karolio Požėlos medaliai bus vinas, ir vėl sugrįžo Chicagon.
išstatyti . p. J. Kulio aptiekos Apkeliavęs su koncertais, Ohio,
lange pradedant su panedėliu, Dakota’ir kitas valstijas p. J.
lapkr. 5 d.
Lengvinas mano pabūti kiek
laiko Chicagoje.
Ristynes įvyksta pirmadie
• — Reporteris.
nį, lapkričio 12 d., šv. Jurgio
parapijos svetainėje, 32 pi. ir
Auburn Avė. Pradžia 8:15 va
kare.
Trys poros imsis. Visi iki
NUSIUNČIAME
pergalės.
Telegramų per 2 dienas
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiesiogynį susisie-

PINIGUS LIETUVON 1
I

“Mariutė” Kelmėje

“Lietuvos žinios“ praneša,
kad “Mariutė“ Rakauskaitė tu
rėjo spalių 6 d. koncertą Kel
mėje, Blaivybės salėje.
“Lietuvos žinios” rašo šiaip:
“Blaivybės salėje įvyko vokalis koncertas Lietuvos Ope
ros artistės p-lės
Marijonos
Rakauskaitės. Publikos buvo
pilna salė. Kai kurios dainelės,
publikai reikalaujant, artistė
turėjo pakartoti. Visiems did
žiausiai patiko “Kur Bakūžė
Samanota“, šis koncertsa dar
pirmutinis Kelmėje.
žmonės
pageidauja dažiau tokių kon
certų.”
Reiškia, kad “Mariutei“ ge
rai sekasi.

Paroda Dailės Institute
Ketvirtadienį, kai 3 vai. po
pietų su muzika atidaryta tris
dešimts šešta metinė visos
Amerikos dailininkų paroda.
Parodoje sutalpinta 287 ek
sponatai, tarp kurių yra ir
skulptūros keletas desėtkų ku
rinių.
ši paroda yra reikšminga kū
rybos kokybe ir žymiu1 progre
su dailininkų veikimo.
Gieorge Bellovvs žymus Ame
rikos dailininkas aplaikė pir
mą prizą $1,500 už savo mo
tinos portretą. Antrą prizą lai
mėjo Dailės Instituto mokyto
jas — (Leopold Seyfert už Chicagos Universiteto Dean' Hali
portretą. Daug kitų dailininkų
aplaikė mažesnius prizus.
Lietusiam patartina aplan
kyti šią parodą.
Paroda išsidarys gruodžio
9 dieną.
— M. š.

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing
District Bank

Šiomis dienomis
detektivų
viršininkas Hughes gavo iš Vo
kietijos laišką, kurio autorius
prašo surasti jo draugą! Laiške
įdėta 10,000, 000 vokiškų mar
kių atsakymui.
Laiško autorius
su pavydu
kalba apie savo draugą, kuris

i

i

i
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šeštadienis, Lapkr. 3, 1923

—

Overkautai
2 kelnių siutai

Kiek Jums Kainos Naujas
Zoologijos Daržas

Vyrams, vaikinams ir
vaikams
Musų pigi renda ir mdžos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes
turime visokio materijolo kokio jų*
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai
ir augščiau

Jei jus dabar mokate taksų į metus $50, jus tu
rėsite mokėti 20c. daugiau. Jei jus dabar mokat
$100 į metus, jus turėsite mokėti 40c. daugiau.
Balsuojant šį mažą taksų padauginimą nepada
rys jokio skirtumo dėl mokyklų padėties.
Vaikai bus įleidžiami dykai visuomet.
Suaugę bus jleidžiami dykai mažiausiai tris die
nas į sąvaitę, įskaitant nedėlias ir kitas šventes.
Tas bus neaptvertas Zoologijos daržas, kuriame
bus užlaikoma žvėrių labai daug, ant naturalės
žemės trakto iš 172 akrų žemės Forest Preserve
prie Brookfield ir Riverside.

$18.50

Vaikų siutai ir overkautai
ir augščiau

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.
Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH
Pasekmingai

Kaipo lietuvis, lietuviams vhduioa
patarnauju kuogeriausiai

t M. Yuška
3223 W. 38th St.,

I
|
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Kaip reumatizmas, odos ligos, už
degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai,
sutinusios kojos, skaudami keliai ir
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.
Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

X

•

Aš Įšgydau

NO

Vėliausiu ir moksliniu metodu visai
be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei Jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį,
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist,
3639 W. Roosevelt Rd.,
Phone Crawford 3140

■

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon H
per Southamptoną ant Milžinų laivų B
AUUITANIA, MAURETANIA
B
BERENGARIA «
Apleidžia New Yorką kas Utarninkas.
Greitas persėdimas
Southamptone.
Lietuviai ypatiškai lydimi.
W
Taipgi reguliariai išplaukimai tie- B
šiai į Hamburgą ant naujų laivų H
• burnerių. 3čia klesa (i Piliau $106 50, ■
į Hamburgą $108.50). Karės taksų Z
$5.00
Ui
KELEIVIAI IS LIETUVOS
B
sėda laivan
Piliavoj
važiuojant | B
Southamptoną ir ten persėda ant Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.
“
Informacijų dėl kainų ir reikalin- W
gų dokumentų atvažiuojantiems ke- B
ieiviams galite gauti nuo bile agento. gg
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste
arba apielinkėj.

CUNARD LINE

Chicago, 31.

KOJŲ TROBELIAI!

r.........................................................

MR. LINDOUIST PASAKO 30 mėty patyrimo®
CUNARD■ VIDUTINIO AMŽIAUS
MOTERIMS

140 N Dearborn St.,
Chicago,
Illinois

ir

Plumbing, Heating

' Balsuokite “YES” Balsavimo Dienoje, Lapkričio 6tą
YES

staigias

Tel. Lafayette 4223

17 N. State St.,
Room 1714.
Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais:
2058 N. Division St. Valandos nuo 6
iki 9. Nedeliomis ir šventėmis nuo 9
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.
Egzaminavimas Dykai.

Turtas virš $8,000,000.00

LIETUVON PER 10 DIENŲ

gydau

chroniškas, suaugusių ir jaunų be
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted
St. Vai. 9 iki J2 a. m. 8:30 iki 9:30
p. m. Phone Yards 7344, 11132
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m.
Phone Pullman 5147 Roseland, III.
Nedeliomis 9 iki 12.

C" " ■——■■■■

For the adoption of an Act to authorize the
Commissioners of the Forest Preserve
District of Cook County^ Illinois to establish
and maintain a zoological park and to levy
and collect a tax pay the cost thereof.

$8.50

S. GORDON,
739 W. 14th St.

1112 West 35 St., Chicago.

Ką Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
padarė jai.

Kansas City, Mo. — “Aš buvau
labai kritingame padėjime po gim
dymui ir nei vienas
nemanė, kad aš ka
da nors bučiau ge
resnė. Atėjo “gy
venimo permaina”
ir aš nebuvau pri
sirengusi tiek ken
„
tėti, kiek aš ken
H
tėjau. Aš turėda
vau eiti labai anks
ti gulti ir turėda
vau žiūrėt, kad vis
kas butų labai tyku, jei kas nupuldavo ant žemės aš
negalėdavau pasilenkti ir paimti. Aš
neturėjau jokių didelių
bet aš jaučiuosi begalo

skaudejitnų,
nervinga ir

negalėdavau miegoti. Beveik per du
metus aš buvau tokiame padėjime ir
daktaras atvirai pasakė fnan, kad
jis nieko mano sveikatai negali pa
gelbėti. Kiek laiko po to aš netikė
tai pamačiau laikraščiuose apgarsini
mą Lydia E. Pinkhams

Vegetable

Compound. {porą dienų gyduoles jau
buvo mano stuboje ir aš pradėjau jas
vartoti ir vartojau tol, kol nesijau
čiau visai gerai. Aš rekomenduoju
Vegetable Compound kitiems kuomet
aš tik turiu progą.” — Mrs. May
Lindąuist, 2814 Iridependence
Kansas City, Mo.

DR. M. ŽILVITIS,
DENTISTAS
4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien
nedėlioj 9 iki 12
Telefonas Lafayette 6061

Smulkios žinios
Reikia turėti 10 milionų vokiš
kų markių laiško pasiunti
mui.

na—ui

REUMATIZMAS SKAUSMAL SANA-’
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ
pašalins šiandien kuoihet vartosit
musą gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau
smus iš skaudamų muskulą, sustyrusių sujungimų, išnirimų, skaudč’imo nugarkaulio ir persišaldymo.
Jei turite simptomus reumatizmo
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašycite SAPOMENTOL, persitikrinsit,
tad yra geras. Kaina 75c.
POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.
824 W. Chicago Ave.< Chicago, III.

Phone Boulevard 0813

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.
Nedeliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną

.................. . ...................
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PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS
KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UZ ANT
PARANKIUS ĮRENGIMUS
MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS
A

ii

R
B

Akiniai, $8
y

Išpardavi
mas visą
savaitę
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar nuvargusiai akis, ateikite | sen^
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią
galite
užmokėti.
Patarimas dykai
C. E. MOWER, Regist
ruotas • Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
šeštas augštas Reliance Building
32 N. State St.
kampas VVashington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare,
iškaitant subatas.

g Akiniai kurie e g
$■
pritinka
VI

a

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

Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite 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.

Pritaikomi prie jūsų akių, visai
Užbaigti su shell frėmais. Nereikia
mokėti kitų jokių mokesčių,
Paauksuota aržuolinė, viršui arba
apačioj, augštos klozetinės tankos
ir trimingai, kaip pa- C*7 FA
veikslėly, specialiai po 4* ■ «wU

MUSŲ OBALSIS:
Klozetinės sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai, par(F O p f?
duodamos po

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai
po pietų

Napropath

J. KLEIN
4544-48 Cottage Grove Avė.,

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis
tas) prižiūrės už optiko kainą.

Draugiškas pasikalbėjimas ir musų
patarimas be mokesčio

Pasimatykite su mumis
esame expertai tame dalyke.

KAINA,VERTĖ,
PATARNAVIMAS

PASIŪLYMAS GERIAUSIAS

X-ray Diagnozas $1

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Dr. Natalii Žukauskas
Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas
ligas: nervų systemos, paralyžių,
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų,
moterų ir vaikų.
Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.
Valandos: Paned., Utamin., Ketv.
ir Pėt. 2—9.
Subat. 5—9, Nedeliomis 9—12
dieną.
Kliniko valandos: Utamnkais
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

į

DR. M. STAPULIONIS
NAPRAPATH
Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto
iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street
(kampas 47 gatvės

CO
Chicago

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokiu akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis,
skaudamas arba raudonas akis ar
antakius.

{dedam 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 '202 ant viršaus Famous
krautuvės.

Garsinkites Naujienose

Lietuvių Rateliuose
Jonas Bagdžiunas užsi
imsiąs vien advokatūra

Dainininkas J. Kudirka
Chicagojo

Pranešimai!

Simono Daukanto Draugija laikys
savo mėnesinį susirinkimą sekmadie
nį, lapkričio 4 d., 1 vai. po pietų,
Mark White Sųuare parko svetainėje.
Dar vienas Lietuvos Operos
Visi nariai malonėkite atvykti nes
bus
išduota atskaita iš buvusio ba
solistas atvyko
Chicagon p.
liaus. Gi tie, kurie esate pasirašę
Justas Kudirka.
ant aplikacijų naujai stojančių narių,
atvykite perstatyti naujuosius drau
Lietuvos Operoj jisai pasi KASDIEN tamsta guli prisirašyti gus.
—s. D. D. Administracija.
mainydamas su' Kipru Petraus rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk
,jei dar nesi prisirašęs. Dėdaku, atlikdavo svarbiąsias teno tuojau
Lietuvių Laisvės Kliubo susirinki
mas kas savaitė po dplerį-kitą, nei
mas
įvyks šeštadienį, lapkričio 3 d.,
ro partijas. Iš to matyt , kad nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 7:30 vai.
vakare, Jono Mazelausko
sau namelį.
Justas Kudirka yra tarpe pa pinigo, kad nusipirkus
svetainėje,
3259 S- Union Avė.
Naujienų Spulka
Gerbiami
kliubiečiai malonėkit d vi
čių stambiųjų Lietuvos daini
1739 S. Halsted St.
si laiku atvykti, nes- turime daug
ninkų.
'
""
svarbiu reikalų.
Atsiveskite taipgi
kalbos pamokos vaikams ir naujų narių.
Į
Kol ėjo Kaune teatro re- ir Lietuvių
suaugusiems būna utarninkais ir
— Nut. rast. Kaz. Demereckis.
nontas, p. Kudirka paėmė lei pėtnyčiomis Raymond Institute, 816
W. 31 St. Mokytojaują J. Briedis.
Cicero. — S. L. A, 194 kuopa mė
dimą išvažiuoti į užsienius. A- Norintys
mokintis kviečiam'! prisira nesinį susirinkimą laikys lapkričio 4
aierikojc jisai ketina praleisti šyti minėtomis dienomis.
d., 2 vai. po piettj, O. Tomuliunienės
— Mokytojas.
svetainėje, 1447 S. 49th Avė.
kokį ketvertą mėnesių, o pas
Draugai ir draugės, malonėkite
kui važiuoti dar paėilavinti ’ Ikuoskaitlingiausia
susirinkti, nes yra
Bridgeportas. — Lietuvių Stygų
talijon, kur jisai mokinosi dai-< Orkestro praktikos įvyksta kas antra- daug svarbių reikalų aptarimui.
navirno, pirm įstosiant į Lietu-

vos Operą.
Chicagbje ir kitose Ameri
kos lietuvių kolonijęse svečias
ketina duoti eilę koncertų.

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

Iienį, 7:30

vai. vak.,

Mark White

Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St.

Atsiveskite ir naujų narių.
— K. Genis, fin. rašt.

Norintieji prisirašyt malonėkit atsi

lankyt.

PRANEŠIMAI

JIESKO KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKįĮ

North Sidėj koncertas ir balius
rengia draugijėlė “Bijūnėlis”, nedėlioj, lapkričio 4, 7:30 v. v. Liuosybčs svet., 1822 Wabansiav Avė.
gražus programas. Kviečiame skait
lingai atsilankyti.
Komitetas.

REIKALINGAS
kambarys
dėl dviejų vaikinų, tarpe 59 iki
69, Robey iki Wentworth Avė.
butų geistina su* valgiu, kam
barys apšildomas. Praneškite
laiškų P. J. K. 1739 So. Halsted

_________ VYRŲ_________

PRANEŠIMAI.

— Organizatorius.

ASMENŲ JIEBKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Ado
mo šarko, kuris išvažiavo į Oregon City, jau 6 mėnesiai laiko.
Jis pats ar kas apie jį žinote,
meldžiu pranešti. Veronika šarko, 1435 W. 47 st. Chicago, III.

Ind. dingo.

Mielas teve,

I

Advokatas Bagdžiunas atida

nes turiu svarbu reikalą. Jei kas ži
note praneškite.
ris apsiims gaminti valgį vienai ypaJOSEPRINE DERAIČIUKĖ
tai ir apvalys rumus. Ruimai garu
(Po vyru Atkins)
3210 So. Halsted St.
Chicago, III. šildomi elektros šviesa, karštas van
REIKIA SIIEARMENŲ
į
duo ir maudynes.
Gali atsišaukti ir
No. 44.
geležies atkarpų jardą. Vien
merginos arba našlės.
MR. FRANK VORONOVICZ
Aš E. MATUZEVIčIENfi arba 925 S. Winchester Avė., Chicago, III. tik patyrusių.
Argo Iron and Metai Co.,
Kučinskaitė ieškau tos ypatos, kuri
ieškojo manės 29 d. epalio ir apie _2
1662 Elston Avė.
'vai. naktį beldėsi į duris, bet negalė
LIETUVIŠKAS
KOTELIS
jo įeiti ir potam, man sakė kad buvo
dienos laike, bet irgi nieko nerasta geriausia vieta dėl darbininkų,
namie, tai aš delei to atsiprašau ir apsigyventi, vyrams arba mo
REIKALINGAS watchmeke-_
meldžiu patelefonuoti Fairfax 2619
terims;
su
valgiu
arba
be
val

ris, mokesti! nuo $40 iki $60 į
arba ateiti 1413 E. 58 St.

rė savo ofisą
vidurmiestyje,
Room 1538 Tribūne Building,
7 S. Dearborn
Telefonas
Randolph 3261
Taipgi vietinį
ofisą pn. 2151 West 22-nd St..
prie Leavitt gatvės, Telefonas
Canal 1667.
Linkime naujam
abiam
Advokatui gerų pasekmių
rių yra užsitarnavęs.

Kalbėjo Dr. Al. Davidonis
Dr. A. J. Karalius.

Lietuvių Tautiškos bažnyčios
svetainėje trečiadienio vakare
įvyko “Gyvenimo“ parengtos
paskaitos.
Pirmuoju kalbėjo Dr. A.'J.
Karalius apie tai, kokią reikš
mę turi pilvas žmogaus gyveni
me. Reikia pasakyti, kad Dr.
Karalius turi daug humoro ir
todėl jis sugeba užinteresuoti
publikų kalbėdamas
ir apie
“sausus dalykus.
Jis turi tą
retą gabumą sykiu mokyti ir
linksminti žmones.
Paskui kalbėjo
apie pilvo
funkcijas Dr. Al. Davidonis. Jis
irgi gan gyvai ir populeringai
moka dėstyti dalykus. Papras
tais kasdieniniais
apsireiški
mais jis parodė, kad žmonės
neboja paprasčiausių sveikatos
užlaikymo dėsnių. Publika ati
džiai jo klausėsi.
Greitu laiku manoma sureng
ti paskaitas vien tik vyrams.
Kalbės vėl Dr. A. Davidonis ir
Dr. A. Karalius. Jųdviejų iš
girsti tikrai verta. Tėmykite
pranešimus.
—Reporteris.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI

PRANEŠIMAS

poravome

salėje.
THE Schlitzo
Malonėkite visi nariai susirinkite
COMPA laiku
nes turime daug svarbių rei-

Illinois Valstijoje

BOOSTER PUBLISH^NG
NY įdėtiniu kapitalu sum'oje $10,000. kalų.

Akcijos — šėro kaina yra $5.00.

Pamatinis tikslas šios bendrovės
yra idėjinis — skleisti anglų kalboj
literatūrą apie musų tėvynę Lietu
vą, idant supažindinus anglų kalbą
skaitančią visuomenę su 'musų tėvy
nės Lietuvos praeičia,' dabarčia ir
ateičia, kaip tai josios istoriją, dai
lę, literatūrą, ir t. t.

— Pirm. J. Marcinkevičius.

Draugystės
Atgimties
Lietuvių
Tautos vyrų ir moterų laikys savo
mėnesinį susirinkimą 4 d. Nov. z1923
m. 1 vai. po pietų Lietuvij Tautos
bažnytinėje svett. ant 35 gatvės ir
So. Union ‘Avė. Esat kviečiami ant
susirinkimo, nes turim daug svarbių
ręikalų. Norinti įstoti į draugiją
esate priimami visi sveiki -nariai.
— Nut. rašt. V. P.

Roseland. — SLA. 130 kp. susirin
kimas įvyks subatoj, lapkričio 3 d.,
Aušros kambariuose, 10900 S. MichiŠi bendrovė ypatingai stengsis pa gan Avė., ant antrų lubų, kambarys
doria spauda patraukti ir palaikyti 6. Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai ir
norinti prisirašyti atsilankykite lai
čia augantį — nuo tėvynes atsitoli ku.
Kviečia Valdyba.
n antį
lietuvių jaunimą prie tau
SLA. 226 kp. bus susirinkimas
tiško kamieno
nedėlioj lapkr. 4, 1923 2 vai. po pie
tų, Liuosybės svet., 1J322 Wabansia
Sau užsibrėžtą darbą The Booster Avė. Bus nominacija Centro Valdy
Publisring fe-vė jau pradėjo veikti bos.. Būtinai ateikite visi susirinkiman.
— Komitetas.
perimdama mėnesinį laikraštį “The
Boostęr , ir su Lietuvių visuomenės
Brighton Park Ateities Žiedo
parama tikisi labai daug nuveikti V. Draugijėlė rengia prakalbas November 5 d., 1923, McKinley Park
musų tėvynės labui Todėl visi Liesvetainėje. Pradžia 8 vai.
vak.
tuviai patriotai kviečiami talkon.
įžanga visiems dykai. Kalbėti yra
pakviestas Dr. A. Karalius. Dide
Ądolph J. Garuckas
li ir maži dalyvaukit prakalbose.
—• Pirmininkė A. M.
John Krotkas,
Thomas Shamis,
S. L. A. 36 kuopa, 9 d. gruodžio
Jos. Susnickas,
1923 m., Mildažio svetainėj, kąip
Frank L. Savickas.
7 vai. vak. statys scenoj Vieną iš
įdomiausių veikalų “Užburti Tur
Chicago, Illinois
tai” vaidins
“Dramatiškas 'Rate
31-ma d., Spalio, 1923 m.
lis”, kuris ketina taip 'artistiškai
sulošti, kad katram* vienam bus
verta atsilankyti į vakarą.
— Komitetas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.

Amerikos Lietuvių Piliečių Drau
gijos susirinkimas bus laikomas
sekmadienį, lapkričio 4 d., Liber
ty Svetainėj, 30-tą ir Union Avė.
Pradžia 12:00 vai. dieną.
Visi nariai būtinai ateikite ant
susirinkimo, nes yra daug svar
bių aptarimų.

A. Rekštys Sekr.

reikalų

Valdyba.

SIŪLYMAI MIBABĮ

atsišauk,

APSIVEUIMAI.

Plačiai žinomas visuomenės
darbuotojas Jonas L Bagdžiti
nas, šiomis dienomis tapęs gahitinaj “įšventintu“ j advoka
tus, pareiškė, jog savo visą lai
ką pašvęsiąs advokatūros prak
tikai.
Advokatas > Bagdžiunas pa
šventęs daugel metų uoliam
mokslui, birželio mėnesyje š.
m., baigė De Paul Universitete
Teisių Kolegiją, gaudamas tei
sių bakuliauro laipsnį. Liepos
mėnesyje š. m., pasekmingai
išlaikė sunkius ir keblius vals
tybinius kvotimus.
Rugsėjo
mėnesyje, valstybes karaktieriaus ir tinkamumo komitetas
po nuodugniam
ištirinėjimui
pripažino adv. Bagdžiupą pil
nai tinkamu ir ištikimu asmeniu tapti nariu garbingos advo
katų profesijas ir naudotis jos
privilegijomis. Spalio mėnesy
je, Illinois valstijos atfgččiaušiam teisme Springfielde, priė
mė prisiegą ir gavo
leidimą
(license) advokatauti, • tokiu
budu tapdamas pilnu ir teisėtu
advokatu.
Advokatas Bagdžiunas yra
netik teisių žinovas, bet yra se
nas patyręs biznierius ir finansistas.
Sujungus tas
visas
kvalifikacijas, galima iš kalno
pranašauti nepaprasto pasise
kimo naujoj profesijoj..

/band resawers ir baksų printytojų. Atsišaukite:
1418 W. 22-nd Str.
UŽ DYKA rūmai tam kurio mote Rathborne Hair & Ridgvvay Co.

JIEŠKAU savo tėvo Vincento De-'.
raičio, bus jau 3 metai kaip iš Gary,

Rockford, III. — S. L. A. 77 kuo
pos susirinkimas įvyks sekmadienį,
lapkričio 4 d., 2 vai. po pietų, Lietu
’ Aušros Jubiliejus 40 metų, i'engia vių tautiškos bažnyčios svetainėje.
Chicagos* Lietuvių Taryba, šeštadieVisi nariai malonėkite į susirinki
nyj lapkričio-Nov. 17 d., 1923, Mildos mą atvykti, nes bus nominavimas
svet., 3144 S. Halsted St., Chicago. centro viršininkų.
UI. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
— Pius G. Aleksynas, pirm.
darbis skirimąs Liėtuvos universiteto
reikalams.
Roseland. — Lithuanian Inprove;
Rytoj adv. Jurgelionis kalbės
ment and Benefit Club rengia didelį
Illinois Lietuvių pašelpos kliubas maskaradinį balių su prizais. Pir
apie Buddhos mokslų.
rengia iškilmingą balių, naudai sta mai grupei skiriama $35.00; antrai—
tinio lietuvių Auditorium, subatos'va $20.00. Gi pavieniems yra skiriama
dolerių.
Milionų milionai žmonių iš kare lapkričio 3 d., Šv. Jurgio sve 90 Balius
PAJIEŠKAU vaikino arba našlio
įvyks lapkričio 4 d., Ch. apsivedimui.
tainėj, pražia 7:00 vai. vak. Visus
Neturi būti senesnis
mirė. Apie juos mes nieko ne kviečia atsilankyti.
— Komitetas. Strumilo svet., 158 E. 107 St. Pra keturių dešimtų metų. Gali atsišaukt
džia 7:30 vai. vakare.
nuo karto
žinome. Bet karts
ir iš ūkės. Aš esu našlė, turiu du
— Kviečia Komitetas.
vaikų. Malonėkite rašyti į
užgimdavo proto
ir dvasios Mokslo Draugų paskaita. Sekma
Naujienas,
kurio dienį, lapkričio 4 d., 10:30 vai. iš Puikus koncertas. S. L. A. Antras
galiūnas, kurio darbai
Box 360
ryto, Raymond Institute (816 W. 31 apskritys rengia puikų koncertą, ku
atmintis nemirė kartu su juo. St.), adv. Kl. Jurgelionis skaitys pa
1 1 ■' , ■■■!.,..J------- LLLLLjp
1
t<
------------------------ - ----ris
įvyks
sękmadienj,
lapkričio
4
d.,
Tokii^ žmogumi buvo Bud skaitą Buddhos mokslas.
svetainėje (2244 W. 23 PI.)
Buddha yra vienas didžiausių se Meldažio
Programoje
L. K. miš-^
dha Gautama,
kuris gyveno novės
galvočių. Milionai žmonių pri rus choras, L. dalyvauja
D.
Stygų
prieše 25 šimtmečius. ’ Pagalvo ėmė jo mokslą, kuris vėliau išvirto Liaudies vyrų kvartetas, orchestras,
solistai ir
STOGDENGTYSTfi
Milionai žmonių ir šiandien solistės.
kite, praėjo du
tykstančiai tikėjimu.
'
—
Komitetas.
Trijų
ątogų
prakiurimas užtaisomas
skaito save Buddhos sekėjais.
ir garantuojamas už $4. Automobilių
penki šimtai metų nuo to laiko, Tat kiekvienam bus pravartu suži
noti kas buvo tas Buddha ir kokį
Ro’selando Lietuvių Darbininkų Na •trokų patarnavimas Chiėagoj ir apie
kaip gyveno Buddha, o vienok mokslą
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
jis skelbė.
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis džiausia
ir geriausia stogu dengimo
Žmonės neužmiršo jo. Ir ne tik
susirinkimas įvyks pirmadienį, lap įstaiga Chicagoj.
Tik patyrę unijos
kričio 5. d., 8 vai. vak., K. Strumilos
kad neužmiršo, bet apie 300 mi
darbininkai
samdomi.
J. J. Dunne
158 E. 107 gat.
Roofing
Co.,
3411-13
Ogden
Avė.,
lionų žmonių skaito save bud Lietuvos Dukterų Draugija rengia svet.,
Visi šėrininkai atsilankykite; yra
Phone
Ųawndale
0114.
maskaradinį
balių,
kuris
įvyks
lapk

< •
istais, Buddhos mokslo sekė ričio 3 d., 6 vai. vak., Mildos svetai daug svarbių reikalų aptart.
—
K.
Gavėnas,
Sekr.
i ais.
nėje (3142 S. Halsted St.)
PAGRAŽINAM NAMUS.
Bus duodamos dovanos. Pirma do
Ar
Tamstai yra reikalas savo na
Indiana Harbor Ind. — SLA>185
Apie žmogų kuris įsigijo vana $30 vertes.
mą
—
maliąvoti, dekoruoti, kalsimuokuopa laikys mėnesinįi susirinkimą
ti,
popieruoti
arba į naujus namus
)k garbintojų tiek
sekėjų, Tat visi kviečiami atsilankyti.
lapkričio 4 d., 10“ vąl. iš ryto, KatheKomitetas.
sudėti
stiklus?
Jei taip tai mes tą
rine-Hoųse svet, (138 ir Depdor st.)
pagalios, apie kurį, visokių ste
Prašome visų narių atvykti, nes tu visą Tamstos darbą galime atlikti už
buklų yra pasakojama,
apie LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin rime daug svarbių, reikalų aptarti.
gana prieinamą kainą — pirma negu
kimas
įvyks
šeštadieny,
lapkričio
3d.»
duosi
kitam virš pažymėtą darbą, at
Fin.
Rašt.
Pranas
Barzdys.
tokį žmogų verta šis-tas patir lygiai nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės
siklauskite kainos pas mus.
ti, verta sužinoti, kodėl milib- salėj, 1822 Wabansia Avė. Nariai ir
Kręipkitės: Tautos parapijoj‘svetainėje šian
norintieji
prisirašyti
kviečiami
laiku
BRIDGEP0RT PAINTING
nai žmonių jį garbina.
—j. Lapaitis, rašt..... dien ir rytoj rengiama .baliai. Grieš
susirinktkHARDWĄRE CO.,
p. Bartkaus benąs^.Pradžia 7:30 vai.
814-9
SoT Halsted St.,
O sužinoti tuos dalykus gali
vakare.
Tel.
Yards 7282.
Lietuvių švietimo Draugija rengia
Lapkričio išryto bažnyčioje kalbės
kiekvienas, kuris tik rytoj, lap prakalbas,
kurios įvyks sekmadienį, iš Bostono atvykęs kunigas, kuris
kričio 4 d., 10:30 vai. išryto at lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak., Ray dabar lanko universitetą.
z______________
>
mond Chapel (816 W. 31 St.)
. Komitetas.
KAS norit turėti pelningą ir ne
vyks į Raymond Institute (816 Programa bus int?resinga ir įvairi
painų biznį, kuris neša daugiau pro
?/. 31 St.), kur adv. Kl. Jurge Kviečiami visi atvykti. Įžanga nemo
kiti bizniai?
Lietuvių Politinio centų ir pelno negu
North Side,
—Komitetus.
Nereikia
mokslo
nei
.patyrimo;
tik
lionis duos paskaitą^ Buddhos kama.
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks
turint
’
$5,000.
Suteiksiu
aiškų
ir
tei
mokslas.
žinąs. Roseland. - LSS. 137 kuopos ir pirmadienį, lapkričio-Nov. 5 d., 7:30 singą patarimą už bile sutartį arba
vai. vak., bažnytinėj svetainėj. Na
* atlyginimą.
LDLD. 79 kp susirinkimas bus sek- riai malonėkite visi dalyvauti.
Kreipkitės laišku:
vai. ryto
madienį, lapkr. 4 d., '10 vai
—Raštininkas.
K., BRUŽAS,
Strumilo
svetainėj. — Visi nariai
svetainėj
kviečiami susirinkti laiku apsvarstyti
3210 So. Halsted St.,
Chicago, III.
North Side. — Vaikų draugijėlės
LSS. 137 kp. ir taipjau LDLD. 79
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks lap
Organizatorius
kp. reikalus
kričio 5 d. 7:30 vai. vak,, Liuosybės
ATYDA DEL MtlZIKANTŲ.
svetainėj (1822 Wabansia Avė.)
SLA. 212 kuopos
Kenosha, Wis ,
Visi lietuviški šokiai dėl beno
Visi narių tėvai privajo į susirin
susirin
Mes, žeiniaus pasirašiusieji šiuo- mėnesinis
susirinkimas įvyks sekma kimą atvykti, nes yra daug svarbių ir orkestros dėl visų instrumentų
nū pranešame visuomenei jog inkor dieni, lapkričio 4 d., 12 vai
vai. dienos

Mokslo Draugy Paskaita

VYRŲ
Karpenterių, 70c. į vai. Inžinierių
$40 į savaitę. Anglių pilstytojų
55c. į vai. Penkių vyrų, 70c. j vai
Steamfiterių, 70c. j vai. Vyrų pasiuntinėjimui, $27.50 į savaitę. Ma
šinistų, 75c. į vai. Punch Press ope
ratorių, 55c. į vai. Sargų, $100 į mėn
8 vai. darbo.
SOUTH PARK EMPLOYMENT
REIKALINGAS kambarys dėl vieBUREAU
hos merginos, bile kokioj apielinkėj,
4191 S. Halsted St.
bet kad netoliaus kap 45 minutos nu
2 lubos.
važiuoti j miestą ir ne brangesnis
kaip $25.00 į menesį, turi būt apšil
REIKIA vyrų į baksų dirb
domas. Praneškite telefonu Deversey
5121. Klauskite Kath, subatoj nuo tuvę, rit sawyers, kalamų maši
1 iki 10, nedėlioj iki 12.
nų operatorių,
eut-off vyrų,

ir

pavieniai

galite gauti

pas mu-

gio $8.00 į savaitę su valgiu.
Kreipkitės pas Peter Gadeiko
1606 S. Halsted St.

savaitę. Nuolat darbas. Atsi
šaukite greitai.
814 S. 5 Avė. Maywood, III.

KAMBARIS rendai, šviesus,
šiltas ir švarus, prie mažos šei
mynos, su valgiu ar be valgio.
Kambaris ir valgis 8 doleriai
į savaitę. Kreipkitės (1 lubos
prieke), 3534 Parnell .Avė.

PAJIEŠKAU vaikino, kuris
nori išmokt laikrodžių amato,
nekaštuos nieko; į metus laiko
busi expert watchmakeris. Tai
kuris nori ir kuris atsišauks
pirmiau tas turės progą užimt
vietą.
Wm. Luilevich,
Racine, Wis.
PARENDAVOJIMUI kamba 814 State St.
ris karštu vandenliu4 apšildo
mas. Elektdl ir vana.
Atsiš(hikite: i
4955 W. Ohio St.
TURIU PARDUOTI tuojau pui

RAKANDAI

RUIMAS rendai vienam vai
kinui, gerai užlaiokmas ir rami
vieta gyventi. Kreipkitėš 2-ros
lubos frontas.
910 W. 32 Place.

kius rakandus velour ir odos setą, 3
karpetus, 2 riešutinius miegamo, kam
bario setus, riešutinį valgomo kam
bario setus, fonografą, indus ir t. t.
Paduosiu dalimis.
Atsišaukite
1630 Humboldt Blvd.

PARDAVIMUI parlor setas
už prieinamų kainų. Setas be
veik naujas. Atsišaukite
*

KAMBARYS išrenfavimui 2
vaikinam su valgiu ar be val
gio, mažoj šeimynoj. Atsišaukit adresu 4140 South Albany
Avė. antras augštas.

PARANDAVOJU
kambarį
dėl dviejų vyrų arba dėl vieno
arba ženotaį porai, kambarys
didelis ir šviesus iš priekio kam
.barys šildomas, ar su valgiu ar
be valgio. Galit matyt subatoj
ir nedėlioj. Antros lubos prieky
J. K. 703 W. 21-st Place, Chi-

1300 So. 49th Ct.,
Cicero, III,

AUTOMOBILIAI
PASTABAI
GALUTINIS IŠPARDAVIMAS
UŽDARYTŲ KARŲ! KAINOS
YRA NUO $75 IKI $1,500. PI
NIGAIS ARBA IŠMOKĖJI
MAIS.
Wills St. Clair ...............

1923

1928
Stutz Sport ________ __
cago, III.’
.zikos mokytoji.
1921
Lietuvių Moksleivių / Susiv Am
Stutz Topring ...... . ......
V. NICKUS
Centro valdybos, apšvietos ir Fon
1921
McFarland Touring......
11308 So. Indiana Avė.,
do kon^i-sijų siuarfiikimas įvyks
Chicago, III.
1921
Stanley Steamer...... .
šeštadienio vakare, 7 vai., lapkri
*~i
—
—
"
*
M
1921
Hudson 7 Pass. Touring
čio 3 d., Raymond Chapel.
KAM reikalingas dženitorius Chandler ......................
Visi komisijų nariai būtinai pri
1921
valo atsilankyti susirinkimam
aš galėčia boilerius kūrenti ir Packard Twin Six .......
1920
— Centro Valdyba.
namus prižiūrėti. _ Kam reika Templar Touring..........
1921
SURFACE LINE KRAUTUVĖ
25x60.
Nauja.
Puikioje vietoje, lingas toks darbininkai, kreip Templar Roadster .......
1922
Chicagos Lietuvių Auditorių Ben vienoje geriausių biznio blokų South
J. Ford Sedan ..................
1922
drovė laiko niėnt^sinį susirinkamą Side, 4 gyvenimui kambariai ir va kitės ypatiškai ar laišku.
na.
Vėliausi
elektros
įrengimai.
šiušė,
940
W.
33
Str.
pirmądien, Lapkričio 5 d., 8 vai.
1922
Dodge Sedan ......... ......
vak., Keistučio spulkos* name, 840 Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite
1922
Buick Sedan ..... ......'....
W. 33 St. Prašau pribūti Direkto pažiūrėti., 715 W. 47 St.
1921
Hudson Coach..............
rius ir Draugyščių atstovus laiku,
Phone Wentworth 4325
1922
kadangi randasi svarbių reikalų
Paige Touring No. 666
aptarti.
1921
Lexington Sedan..........
ANT RENDOS- 4 kambarių
MOTER
Rast. J. Balchunas
namas, su rakandais, arba be
REIKALINGĄ mergina arba mote
Pirmyn Mišraus Choro, dainų rakandų. Rakandus parduosiu ris namų prižiūrėjimui ir 5 metų mer
praktikos nebus , lapkričio 6 d., skyrium. Rakandai gražus ir gaitės pridabojimui. Duosiu kamba
ir valgį irgi primokėsiu.
Utarninko vakare, ries svetainė yra namas šviesus, tuojau
galite rį Atsišaukite
užimta Visi dainininkai susirinkit gyventi, 2434-69-th St.
2941 W. 39 St., 2 lubos
6310 BR0ADWAY,
lapkričio 13 d
•
arba Pershingt Road
Komitetas
PHONE SHELDRAKE 6000
CHARLES BARTKUS

JIESKO DARBO

♦

rWK^W ■

—-|J~- —

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKĮĮ

RENDAI 4 ruimai su garadKlauskite
Žiu 5101 Soa Lowe avė. ruimai
REIKALINGA mergina arba
PASARGA
MR. TRAUTMAN
švarus. Renda prieinama., Krei moteris namų darbui, Valgis ir
pkitės prie savininko.
guolis ir gera mokestis. .
BESIGARSINANTIEMS
FORD IR LINCOLN VARTOTO4601 So. Wells Str.
Atsišaukite J. Stankūnas
jams. Malonėkite atlankyti musų
Klaidos padarytos paskelbime, turi
Tel. Yards 6233
• 3315 So. Halsted Str.
naują parodos kambarį ir priėmimo
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie ’apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami; Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešt} Naujie
nų ofisan apie einančius streikus,
•dant Naujienų darbininkai gerinus
’alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojiip ai, apsivedimal, asmenų jie&ojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai 'pasirodo
abejotini, Naujienų administracija padlieka teisę'jų netalpinti, kol neittirs jų teisingumo, ir grąžinti pirtį-.
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pdsigarsint | sekamos die
nos Naujienai, turi pliduot savo pa
skelbimų ne vėliau, kaip 9 va), vakaro.

RENDAI 5 kamb. flatas ir guest
hall (South Side) su visais moder
niškais įtaisymais; labai gražioje, ra
mioje ir švariais žmonėmis apgyven
toje vietoj; kur yra geriausia transportacija Chicagoje: vienas blokas
nuo R. I. traukinio stoties ir vienas
blokas nuo karų linijos. Traukiniai
eina kas 5 minutės, ir į miestą nuva
žiuoti ima tik 20 minučių. Lietuviai
norinti turėti patogią ir gražią vietą
gyvenimui. Kreipkitės: 903 W. 86 PI.
Phone Vincennes 8062.

REIKALINGA moteris į res
taupaną mokanti kalbėti rusiš
Atsišaukite į “Naujienų
ofisą po nr. 359

departamentą. Vartoti karai imami
mainais. Prieinamos sąlygos. T. G.
Arnold & Company,. 3725-29 Ogden
Avė. Phone Crowford 1620, F. G.
Young, lietuvis pardavėjas.

PARSIDUODA automobilius
gatavai prirengtas, lietuviška
Hub Cab Co. geros išlygos įsto
ti į kompanijų, norėdami dasižiMOTERŲ dirbėjų šilkinių not klauskit H. P. Radville, 2929
liampų užlaidų, patyrusių ii S. Halsted. Phone Victory 7070
ATYDA dėl dentistų. Gera vię- nepatyrusių.
Taipgi trumpam laikui dąrbita dėl Lietuvio* dentisto, šalę lie
PARDAVIMUI automobilius
tuviškos aptiekos, ofisas ir flatas
6 cilinderių “Kessel” modelio
bus gatavas 1
gegužio, 1924 m.
1922 Visai kaip naujas. Turiu
INTERNATIONAL LAMP
Gal ir pirmiau. Galima pabūdavo
te pagal dentisto skoni.
parduoti labai pigiai, nes turiu
and FURNITURE CORP.
PHILIP ROSENBERG
Chicagą, pirmutinis
apleisti
155 North Union St.
10655 So. Michigan Avė., *
701 W. 31 St. 2 flr.
laimės.
netoli Randolph $tr0
Roseland

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

šeštadienis, Lapkr. 3, 1923

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME
BRIGHTON PARK didelis
bargenas puikus muro namas 4

SODYBOS NAUJOS
5 AKRŲ TRAKTAI

KONTRAKTORIAI, BUDAVOTOjai ir spekuliatoriai pamatykit že
miau minavotus lotus, kurie par
siduoda greitu laiku mažiau kaip
už pusę prekės iš priežasties savi
ninko apleidžiant Chicago.
3 lotai 75x125 pėdų apielinkė,
Kedzie Avė. ir 55-toį Bulevardo.
Kaina $750, pusę pinigais įmokėt,

PARDAVIMUI pekarnė, gra
PARDAVIMUI RestaijranPARSIDUODA groserne ir
bučernė, geras biznis. Turiu žioj apielinkėj ir gerai biznis tas lietuvių kolionijoj prie biz
parduoti greit ir todėl parduo daromas. Vieta išdirbta per niavęs gatvės. Renda pigi kai
$2,500.
siu pigiai, nes išvažiuoju į savo daug metų. Atsišaukite į Nau na $5000, įnešti cash

jienas, 1739 S. Halsted Street, Kreipkitės 1723 W. 47-th St.
Box 358.

gimtinę.
3300 Wallace St.

ANT PARDAVIMO bučernė ir gro-

PARDAVIMUI
RILTARDINfi
3508 So. Halsted St.

Yra 9 stalai, gerai įrengta, nėra kom-

sernč arba mainysiu ant lotu, ar ant
automobiliąus.
Vieta x-anclasi visokių
tautų apgyventa.
Priežastis partla-

vimo-patirsite ant vietos,
peticijos, puikioje vietoje, daug lan
Atsišaukite
kytojų geras lysas, tikra vieta pini
MARTINAS SURVELA
gu uždirbimui, kaina $5,500.
4600 So. Francisco Avė.
Klauskite Mr. Burke.

PARSIDUODA

bučernė

NAMAI-ŽEME

Prie Downers Grove

Pirkti, parduoti,

manyti;

ir ‘ce-

mentinio kelio ;• puiki serą žemC,

KAM KO REIKIA

namus, tinkama

vištų

lygi

farmos,

žesnius lotus% Geras

priežasties

ligos.

Parduosiu

viską, įskaitant įrengimus. At

Su reikalu kreipkitės paa

ir

PARDAVIMUI groserne ir rukitos
m'ėsos, kendžių ir visokių smulkii]
daiktų krautuvė. 5 ruimai. Renda
pigi $25.00 į mėnesį. Lystas 3 me
tams. Kas pirmas tas laimės, prie
žastis patirsit ant vietos.
Kreipkitės
3642 Pamell Avė.

sišaukite vakarais.

važiavimo iš vidurmiesčio. $90

įmokėti, kitus išmokėjimais po

5342 So. Fairfield Avė.
Tek Repuiblic 1830

Room 40, Main 2043

BARGENAS.

Parduosiu ar mainysiu bučernę ir
grosernę, geriausioj vietoj Brighton
Parke. Jeigu tamsta manote plikti
panašų biznį, tai būtinai matikito
šį bargeną. Randasi ant didelios
bizniavos gatvės, biznis geYai iš
dirbtas. įplaukos didelės, parduosiu
pigiai, ar mainysiu ant mažo namo,
loto ar automobiliaus. Del platesnių
žinių matykite

BARGENAS!!! Mūrinis namas su
•bučeme Brighton Parke, 3 flatai po
4 kambarius ir vienas Storas su beizmentu ir augštu stogu. Savininkas
gyvena
4229 So. California Avė.
2 lubos.
Tol. Lafayette 4854.

liaus bučernės, grosernės ar ki
tokio biznio, kreipkitės.
J. LEPA,

722

PELNO APYVARTOJ PONupirksit pigiai, tomobiliaus. Vieta išdirbta, ge- ros$5500.
mėnesiu bus tani kas nupirks
priežasties parda ra proga norinčiam turėti ge-

ra biznį.
737 W. 34 Str.

ANT PARDAVIMO grosernė ge
VICTOROLA PARDAVIMUI
roj vietoj, pragyvenimui kambariai,
Turiu parduoti savo $275 vertės renda pigi. Senai laikau tą Storą.
vietrolą, vartota tik 3 mėnesius. Yra
daug rekordų, deimantinė špilka. Kas to biznio nemoka, pamokinsiu
ir kas visų pinigų neturės, palauk
Kaina tiktai $65.
siu. Atsišaukit ir kas pirks tas ne2502 W. Division St.,
v
2 floras,
ąailėsis dėlto kad gera vieta.
Armitage 1981
1413 E. 58 St.
Telefonas Fairfax 2619
PARSIDUODA groserne ir bučer
nė. Vieta apgyventa rusų, lenkų ir
PARDAVIMUI bučernė ir grolietinių. Krautuve gerai įrengta ir iCrnė, geroj vietoj, Ciceroj, kas
geras biznis daroma. Priežastis par
mano pirkti — skubinkit. Kas nu
davimo nesutikimas partnerių.
pirks šitą biznį, tas laimės. Par
2437 Clybourn Avė.
davimo priežastis, liga. Del plates
PARSIDUODA bučernė ir nių žinių kreipkitės
groserne, viskas geram stovyje NATL. AGENT and IX)AN co.
1314 So. 48th Avė.
arba mainysiu ant kitos rūšies
Cicero, III.

biznio arba nuosavybės. Par
siduoda iš priežasties ligos. '
508 W. 81 St. Tel. Stewart
7857

MOTERIMS EXTRA~
PRANEŠIMAS.

Parsiduoda visokios rųšies vil
nonės gijos, dėl švederių, pančiakaina už tolką, 25c, 35c ir 45c.
PARDAVIMUI bučernė ir kų,
Parsiduoda marškonios gijos, dėl
grosernė, geroj vietoj biznis iš mezginių ir siuvinių, 250 yardų
_ metų.
dirbtas per daug
Par- už 10c. Parduodu vilnones skiauduosiu pigiai, atsišaukite 41041tes* $u kaina sutiksime ant vie-

So. Campbell Avė. Chicago.

šitą 2 aukštų beveik naują muro
namą, 8 flatai po 4 didelius kam
barius, 1 flatas štymu apšildomas,
o kiti visi 7 flatai pečium šildo
mi, maudynės, elektra, kieto med
žio trimingai ir florai, cementuo
tas beizmentas po visu namu 110
pėdų, frontas spaustų raudonų
plyti/, garadžius 2 ąufomobilių
įtalpos, pigi renda $2700 metams
be jokių išlaidų, greitai galima
pakelti iki $3500. ntetąm, nes nė
ra leasų, namas randasi apie 67tą
Bulevardą ir Champlain Avė. Po
mirties
savininko Administrato
rius parduoda per Probate Courtą
tik už $19,500. Namas tikrai yra
vertas $25;000 ir daugiau. Skolos
$7,000 dar 4 metams‘ laiko. Pini
gais $112,500.
Nepraleisk progos,
pamatyk jeigu nori pelnyt $5500,
arba daugiau. Klausk J. ‘ Zacker.
JOHN J. LIPYKI & CO.
4650 So. Western Avė.

BARGENAS, 6 flatų moder
niškas bildingas, netoli 31 gat
vės ir Halsted St.
Kaina tik
$24.000. Tikras snap. Patirkite
Atsišaukite: E. E. Feeney,
559 West 31-st St.

'°’par(Iuodu ši)kines p6nčiakas deI

PRIVERSTAS parduoti
5
kambarių medinį namą, lotas
54x120, cementinių
pamatu,
Berwyn. Yra suros, vanduo,
elektra, porčius, klosetas, di
delis garadžius, barnė. Viskas
gerame padėjime. Kaina $4,200
Pinigais reikia apie $2,200.
Pasižiūrėkite ir jus pirksite.
PARDAVIMUI grosernė, biPARDAVIMUI groserne ir sal- J. Illich, Jr. 7249 Ogden Avė.,
znis geras, parduosiu pigiai.
dainių krautuvė, galėsi pasirinkti 1 blokas į vakarus nuo Harlem
Atsišaukite:
Idviejų vieną. Taipgi automobL
Avė. Riverside, UI.
2859 So. Union Avė.
’ ,6įynj,'’’ N«Uon«l Gerame
--------------------------------------------- l moterų jr merginų. Viską parduoPARDAVIMUI bučernė ir du daug pigiau negu krautuvėse,
grosernės rakandai
kaip tai Į Visados atdara.
show casei, icebaksiai, 3 ske- ' Kreipkitės:
,
los ir dar daug tavorų. Parduo1 lubos
siu pigiai. Atsišaukite 2547 S.
FRANK SELEMONAVIčIA,
Halsted St. Chicago.
I
504 W. 33rd St.
I ‘Tarpe Parnell ir Normai Avė.

I stovyje. Parduosiu pigiai iš prieI žasties liga. Atsišaukite: A. ZABRIGHTON PARK BARGE
turi būti KAITIS, 549 Liberty St., arba 621
NAS,z 2 flatų namas po 6 kam
bučernė ^est
Street.

EXTRA Bargenas
parduotas į 2 dienas
groserne ir vaisių krautuve už
pusę karnos ant b.zmavos gatves kampas; verta $4000 dėl
.at,du08lu už
2500. Stakas naujas, geras arklys ir vežtas 4 pagyvenimų
kamb. ir rakandai. Lysas
3
metai, .renda pigi. Jos. Augaitis,
751 W. 31 Str.

PASDAViMUI čeverykų tai
dirbtuv8 visos magjn08
erame gt j iK ant
bizniavos gatves.
Pardavimo
priežastis išvažiuoju į Lietuvą.
Parduosiu už 750.00. Atsišauki
te 8438 So HaIated gtr

PARDAVIMUI cigarų, kendPAPcmTTABA u X 2 , v t
. žiu ir school
gera
PARSIDUODA bučeme labai ge-L_ ,
. supplies
,
... vioroj vietoj apgyventa lietuviais vokia-P1*16 Pa^ mokyklos; tinkami
čiais ir amerikonais. Daug stako ir žmonės .gali gera bizni padarygen fikcenat. Parduosiu už pirmą
nesutikimas
teisingą pasiuHmą.
Priežastis par-1
Priežastis
davimo nesveikata arba mainysiu I partnerių. 2700
So. Wallace
ant namo. Atsišaukite į Naujienų I
Skyrių, 8210 So. Halsted St. No,

pCUų

barius, su visais
įtaisymais,
aukštas basementas, 2 karų
garages. Renda $70 į mėnesį.
Kaina tiktai $5,500. Randasi
netoli 44 ir Campbell Avė.
,
C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted Str.

KAS TURIT NAMA ANT PAR
DAVIMO arba Farmą' ir norit par
duoti arba išmainyti-ant namo ar
biznio, duokit mums žinoti o gau
site greitą ir teisingą patarnavimą
bo mažu pirkėjai laukia fusų.
J. WITCHES ir J. AUGAITIS
751 W. 31 St.
•
Phone Yards 6296

35-th Str.

Tel. Boulevaivl 3249

Vienuolyno

PRIR

Jeigu

turi lotus, automobilių arba bi
te kokį biznį. Priimam už pir
mą įmokėj imą. u*
I

C. P. SUROMSKIS
8346 S. Halsted St.
i, Phone Boulevard 9641

netoli

nis namas 2 po 6 kamb. vėliauir

40-tos

Z. S. MICKEVIČE & CO.
• 2423 W. 63rd St.,
Chicago, III.
ARBA

ir

Marcjuette Park puikiis kampi-

įtaisymai,

PARDAVI-

mui $10,000 žemiau marketo 3
aukštų 6 flatų, naujas muro na
mas po 6 didelius kambarius, kie
to medžio trimingai, štymu apšil
domas, vėliausios »mados įtaisy
mai, ’^lotaš 50x125 pėdų, renda pi
gi, $5600 metams, nuo Mojaus pir
mos bus pakelta iki $6500 renda.
Prie pat Washington parkų ir Midway Blvd. Iš priežasties savinin
ko apleidžiant Chicago priverstas
parduoti greitu laiku, tik už $35,000.. Tikrai vertas yra. $45,000, sko
los $16,000. Pinigais $12,000, o li
kusius rendos pabaigs mokėt, arba priims i mainą lotus, mažesnį
nąmą,į automobilių arba pelriingą
biznį. Nepraleisk progos. Pama-

puikus

te, aukštas stogas, prekė $11),-

300.

Klausk.

į

ANTON SKURDELIS
4454 S. Western Avė.
•

-

I

""""

—■

■

, SOUTH-WEST SIDE 2 flatai
mūrinis, namas po 5 kambarius,
elektra, varios aržuolinis
trimingas, vėliausios mados
symai, platus lotas prekė tik
$9700.
Medinis namas storas ir 3
fletai po 4 kambarius garad
žius dėl 2 karų prekė $5,200.
* CHAS ZEKAS,
4454 So. Western Avė.

PARSIDUODA mūrinis na
mas keturių flatų, už $5,000:
prie String Str., ir 18-tos gat
vės. Įmokėt , reikia
$2000.
Kreipkitės pas J. Mockų,
4034 Archer Avė. v »

Brighton Park
1 augštų njfdinis namas, po 4 kam
barius flatai, gasas toiletas, elektra,
30x125 pėdų lotas.
Bargenas
2 augštų ,medinis namas po 5 kam
barius flatai ir skiepas, viskas mo
derniškai jrengta.
C 0*9 A A
Bargenas
9O0UU
J augštų mūrinis namas, 5 ir 6 kam
barių flatai, garu šildomi garadžius
dėl 2 mašinų pinigais
*f A A A
$450. v Kaina
911 UUU
2 augštų medinis namas, po* 5 kam
barius faltai ir 4 kambarių flatas
skiepe, landres lovys, viskas moder-

Bar-

$10800

DVIEJŲ FLATŲ

PARDAVIMUI 2 aukštų po 6
kambarius su gerai įrengtu bei
MŪRINIS NAMAS
smentu mūrinis namaš, elekt
ra, maudynės garadžius. PriNetoli 69 ir State St. 5 ir 61 einama kaina $6,000 kreipkikambarių, įurnace šildomas, lo- tgs 2 lubos 3334 S. Parnell Av.
tas 25x160.
________________ __________
Kaina $9,500„ pinigais $2,000
EXTRA BARGENAS. »
SHEEHAN WIT0US and CO. Į Mainysiu ant loto ar namo, Du1654 W.< 63 Str. rant 5 sC(i* 1^3 m. automobilių

aržuolo užbaigimas, visas įtaisymas
vėliausios mados ir darbas pirmos kle
sos. Vieta lietuviam gerai žinoma tar
pe 65 ir 66 Rdckvvell ir Talman Avė.,
netoli didelio parko arti lietuviškos
ir Public Mokyklų, kurie mylite tuoj
vietoj atvažiuokit parr/atyti musų na
mų

ir <larlx>. Mes

mainysime

ant

se

nesnių namų ar lotų.

Medinis namas bekeik naujas, 2 pa

gyvenimų, pirmas 3 kambarių, antras

duosim pigiai.
6632 Rockwell St.

4 pagyvenimų medinis namas po 4
kambarius, elektra, maudynės ir visi
parankumaj, eonerete fundamentas.
Parduosim* ar mainysim, netoli lietu
viškos bažnyčios, Brighton parke.
2 namai ant vieno loto, iš priekio
Storas ir pagyvenimas 4 kambarių iŠ
užpakalio 2 pagyvenimų namas po 4
kambarius ir lotas šalę tuščias. Par
duosim pigiai, randasi Brighton par
ke.

4 kampiniai lotai po 40 pėdų pla
tumo, 125 ilgio, gatvės ištaisytos ir
išniokotos, vieta G5 ir 6G Rockwell ir
Talman Avė.
Turime ir daugiau bargenų. •
JOKANTAS BROS., /
4138 Archer Avė.
Telephone Lafayette 7674

FRUKTŲ FARMA MICHIGANE.
i 100 mylių nuo Chicagos, 160 akrų
savo f rūktų farmą padalinau j tris
farmas, kad duoti progą lietuviams
įsigyti fruktų farmą. Padalinau se
kančiai: 54 akrų farmą pasilikau
sau; 35 akrų farmą su fruktais par
duodu už $8,500; ir 71 akro( farmą
su fruktais parduodu už $20,006. šir
dyje Michigano fruktų. auginimo.
Strytkaris bėga pro farmą. Ant upės
kranto. Elektros šviesa ir visi pato
gumai. Del platesnių žinių rašykite
savininkui, J. J. Bachunas, Spdus,
Mich.

PARDAVIMUI lotas Brigh
ton parke, geroj vietoj, arba
mainysiu
ant automobiliaus,
Gera proga norinčiam turėti
Jotą ir namą statyti.
A. Zigmantaitis, 2 lubos užpakaly,
030 W. 35-th PI.
PARDAVIMUI naujas mūrinis 2
augštų namas, 5—6 kambariai, garu
šildomi, pačiai, icebaksis. Porčiai už
taisyti, geroj vietoj arti vienuolyno,
6428 S. Artesian Avė. Parduosiu pi
giai iš priežasties išvažiavimo i ki

! augštų mūrinis namas po 6 kam
barius flatai, aržuolo trimingai, vis
tas modemiška.
d 9A A^ tą miestų. Atsišaukite prie savinin
Bargenas
*
I OUUU
Musų pirkėjams mes duodame pa ko, 213 Ann St., Michigan City, Ind,
skolas.
A
Į&į.įi'

: Kozlowski Bros.

2525 W. 47-th St.

2 flatų ^mūrinis, moder
niškas, netoli Ogden Parko,
5*6 kambarių, karštu van
deniu šildomas pirmas fla
tas, aržuolinės grindys ir
trimingai, tile vana ir vestibule, 5 kambarių cottage iš
užpakalio. .Bargenas, $15,000, pinigais reikalaujama
$5,000.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 4-4 kamb.
North .
- K
West Sidėje. Gerą transportącija. Kaina $9,500, tik $2,500
$2.5001
tyk *eigu nori
$10.000 į
pinigais reikn XT Atsišaukite
2 flatų mbrinis, netoli 71
T.
| trumpą laiką. Klausk J. Zacker.
Ludwig 161 N. Lincoln bt.
J0HN j. LIPSKI & CO.
St. ir Halsted, 2-5 ir 1-6
4650 So. Western Avė.

mi būdavot!, 2 pagyvenimu po 6 ir 6
kambarius karštu vandeniu apšildomi,

beismentas skalbinek beismen- 5 kambarių, lotas sale tuščias. Par

1 platus lotas 30x125 pėdų art:
Kedzie Avė. ir 55-to Bulevardo, vi
si improvementai sudėta ir apmo
kėta. Kaina $700.
2 lotai kampas California Avė.
ir 45-tos gatvės arti Lietuvių Baž
nyčios
Brighton/ Parke. Kaina
$21'50.
2 lotai* ant Western Avė. arti
55-to Bulevardo 50x125 pėdų. Kai
na $1850.
2 lotai kampas Western Avė. ir
70-tos gatvės, visi .improvementai
sudėta ir apmokėta. Kaina $7500.
2 lotai 50x125 ant Arclfer Avė.
arti Teatro Brighton Parke už la
bai nužemintą kainą.
Visi virš minėti lotai turi būt
parduoti šią savaitę už jūsų locną.
kainą, pamatykit ir duokit pasiū
lymą, o persitikrinsit kaip sudubeltavosit savo pinigus trumpoj
apyvartoj.
JOHN J. LIPSKI & CO.
4650 So. VVestern Avė.

MAINYMUI

VA KUR JŪSŲ LAIMĖ nu
pirkti namą be pinigų.

elektra, vanos beismentas, auk
štas stogas, puikioje vietoje ne
toli lietuviškos bažnyčios
ir
mokyklos prekė $13,500.
.

apielinkcj

DIDELIS BARGENAS
2 augštų mūrinis namas su beisementu,’ Storas ir 2 flatai po 6 ir 5
cambarius, gasas, maudynės, elektra,
2 augštų medinis namas nuo užpaka
lio 2 flatai po 4 kambarius. RenKAM REIKALINGA
dos $85.00 i mėnesį, parduosiu iš
priežasties, išvažavimo į Lietuvą už
$5,800.
Parsiduoda — 2 aukštų mūrinis
Atsišaukite •
namas, 5-5 kambarių, — elektra,
ABRAMAVICE,
gasas, vanos, cementuotas skiepas,
2030 W. 21 Place,
2
karų garadžius, namas 6 metų
Ant pirmo floro iŠ fronto.
senas. Kaina tiktai $10,400, su įmoPARDAVIMUI naujas, medinis, kėjimu $3,000, randasi Brighton
kampinis bizniavas narnąs ir šalę lo Parke.
tas, su garadžium, gražioj vietoj.
Parsiduoda — 6 flatų muro na
Parduosiu pigiai dėl svarbių. priežas
čių. Nėra biznio per 6 blokus, daug mas, garu (steam) apšildomas, su
apgyventa, namas randasi' 3801 W. vėliausiais
įtaisymais,
randasi
60th St. 'Kreipkitės prie savininko, .South Side puikioj apielinkėj, kai
4851 So. Lincoln St. Tel. Lafayette na $31,500, metinė randa/ $5,280.
2809.
Parsiduoda — lotas ant RockDIDŽIAUSIS bargenas, parwell gatvės, pusė bloko nuo Marravimui 2 flatų muitinis na ųuette Blvd. 30x125. Už šįą ma
mas 5 ir 6 ruimai,
Brighton žą kainą $850.
Parke, arba ipąinyshi ant ma Ir šiaip turime didelį pasirinki
mą mažų ir didelių namų, lotų,
žesnio namo, Loto, Automobi ir
biznio namų.

biznis visados.

dėl svarbios
vimo. Kreipkitės.
939 W. 33 Str. .

Avė. • Kaina

75x125

ateikite ant farmų; 40 minutų ir pilnai apmokėta. Kaina $700.

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne ir
bekernė. Gerai išdirbta vieta
NAŠLĖ parduoda muzikos ir galima biznį gerai visados da
krautuvę, įskaitant staką ir ryti. Nupirksit pigiai. Kreip
įrengimus. Didelis bargenas. kitės, 4337 So. Wood St.
Atsišaukite vakarais. 1817 W.
PARDAVIMUI KRIAUČIŲ
47 St. netoli Wood St.
J. PAKALNIS
šapa. Geroje vietoje ir geras
Peoples Real Estate Co.
biznis. Savininkas
apleidžia
4338 Archer Avė.
PARDAVIMUI ar mainymui miestą. Štai yra proga kurios
groserne ir bučernė du namu jus laukėt proga pirkti gerai.
ir garadžius dėl 3 karų užpaka
Sanitary Tailor Shop.
TIKRA PROGA 5 kambarių
lį, labai geroj vieloj. Atsišau 406 Broad St., Beloit, Wis.- mūrinė cottage, visi aržuolo
kite:
1731 So. Union Avė.
trimingai ir grindys, furnace
PARDAVIMUI
bučeriiė ir šildoma, naujai malevota ir de
PARSIDUODA bučernė ir groserne, kur visados . biznis koruota, porčiai sų sieteliais,
gerai eina. Arba n^ainysiu ant nuo audros * langai,
gatve iš
grosernė ar mainysiu namą.
namo, automobiliaus, #4 ruimai grįsta, geroje apielinkėje. Kai
Biznis senai išdirbtas. Priežas
gyvenimui. Listas 3 metų pir na $6,500, išmokėjimai paga.
tis pardavimo patirsite ant vie
mas laimės.’ šaukite
tos..
2843 W. 38 St.
Lafayette 0170
6 kambarių kelastone bungaPARDAVIMUI pirmos klesos
PARDAVIMUI groBernė, ci low, aržuolo trimingai,, furnace
groserne ir delikatesen, gerdje garų, cigaretų, mokyklos daik šildomi, platus lotas ir garad
vietoje. Dieninių įplaukų nuo tų ir kitokių smulkmenų krau žius, netoli bažnyčių, mokyklų
$50 iki $75.
tuvė. Gera vieta kampinis biz ir krautuvių, gatvė grįsta ir
bargenas,
HROGH
nis, Nupirksite pigiai. 625 W. apmokėta. Tikras
kaina $6,800. Išmokėjimai pa
2624 So. Clifton Park Avė 31 Str.
gal sutartį. Kedzie Realty Co.,
6245 So. Kedzie Avė .
PARDAVIMUI groserne, arBUČERNĖ ir )gr<>ser»ne parimainysiu ant namo, audavimui, kur daromas ugeras

4721 So. Honore St.

Archer Avė. ir Cicęro

lotu!

PARDAVIMUI
8 nauji mūriniai namai tik baigia

po 4 kamb.,

visi

pirkinys gatvių visi improvementai sudėti sios mados

PARDUOSIU pigiai arba mai $10 į mėnesį.
černė ir 1 tono trokas. Turiu tautų apgyventa. Biznis cash. nysii.* į namą arba į gerą lotą—
parduoti-greit; todėl parduosiu Parsiduoda iš priežasties ne groserne ir bučernę. Nėra kny
CHARLIE SLEZAS,
sveikatos. 2057 W. 22_nd PI.
pigiai.
gučių, viskas pinigais.
156 W. WASHINGTON St.

PARDAVIMUI groserne ir
bučernė. Turi būt parduota iš

mokesniu.

3

lotus, farmas ir visokios rųžies biz žemę, gali būt padalinta j ma $650, pusę pinigais.
2 lotai ant Rockhvell
nius. Mes parduodam ir mainom.

PARSIDUODA groserne, bu groserne geras biznis, visokių

1727 S. Union Avė.

o likusius mėnesiniam

pagyvenimų

NAMAI-ŽEME

MOBTGECiAI-PASKOLOS
Namy
Statytojai
Statome ir finansuojame bungalows, bažnyčias, krautuves ir flatinius namus bile dalyje Cook
County. , Mes statome už $175,000
namą dėl Lietuvių Auditorium
Asociacijos, 3131-37 S. Halsted St.
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas.
Atsišaukite j
“Naujienas”, No. 352

Antrų morgičių paskola — $500
Iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komiŠino 1 metams už paskolą $1,000,
Jnėnesiniais išmokėjimais ir Jei title
,iėra komplikuota tas taipgi užmoka
;iž title ekzaminaciją, revenue stam
bias, ir rekordavimą. Atneškite deed
irba taksų kvitas.
C. M. Weeks,
127 N. Dearbom St.

kambarių flatai. Aržuolo
grindys iy trimingai, pla
tus, lotas, namas pirmos pu
šies padėjime. Tas yra bar
genas,
$13,300,
pinigais
Išmokite dressmaking
$4,000. '
Kirpimo, Designing, Siuvimo
SHEEHAN WITOUS & Co.
Skrybėlių Dirbimo
1654 W. 63rd St..
Klesos Dienomis ir Vakarais
Specialės vakarinės klesos
Prospect 1910 j

TIKTAI
$62,000
gerame stovy, yra 6 plieno ratai,
$62,000
,
*
11 arba’ parduosiu. Priežastį patirsit
;
I ant vietos. Atsišaukite:
12 apartnientų nanjas. Tai yra
vienas iš gražiausių namų visoj
PARDAVIMUI.
Pamatykit šj
10413 $0'
Ave>
South
Sidėj, tiktai 5 metai senas,
bargeną, 3-5 kambarių flatas, mūri- Į
Koseiana, ui.
visi įrengimai vėliausios mados.
nis namas, pečiais šildomas. Pir- Į ™Tttzttc< r * rTr/rmon
a
mos klesos padėjime. Turite pama- Į PUIKUS LAUKUOSE NA- Randasi labai puikioj vietoj, ant
tyti kad įvertinus.
i
IMAS, 131 St. naujas, 6 kamba- kampo; štymu apšildomas. Rendos
Kaina “13,000, ’'pinigais jm«k«i I riM- cementinis namas, elektra, $10,800 į metus. Kaina tiktai $62,000, $25^000 cash. Jei tamstos no
83,500 kitus lengvais išmokėjimais. Į 2 karų garadžius dėl 2 karų. rite pirkti panašų namą, tai neap
HICKEY --^M^ULLOUGH &
Įplaukų į metus $1,000 iš pauk- leiskite/ šios progos. Matykite J.
8036 So. Racine Ave.
p#U- Jei jus norite
pamesti Pakalnį.
PEOPLES REAL ESTATE CO.,
---------------- —r------------- — sunkiai dirbti ir turėti gerą gy4338 Archer Avė.
GERIAUSIAS INVESTMENTAS. I venitną, pirkite šią vietą, busiDel pardavimo nauji 2 flatų namai po ,
GERBIAMAS DARBININKE
d kambarius, su štymu arba vandeniui
užganėdintas visą savo gyvešildomi prie Mar^uette Manor arti 63 nimą. Kajna $7,200,
pinigais
Statyk namą kaip patinka
gatves ir arti bulvaro. Del tolesnių
nnn NTniiii^na Ray <161
nformacijų, kreipkitės vpatiškai arba
Naujienos Box dbl
akro taip pigiai kaip ........ $179
telefonuokite į James Kral, 2444 W.
y2 akro taip pigiai kaip ......... - $395
67th St. Tel. Prospect 1864.
35 minutos iš vidurmiesčio ant
TIK DABAR užbaigti
du
C, B. & ' Q..
r,
nauji po 5 kamb. burigallow,
Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
PARDAVIMUI 2 flhtų frame 15943 So. Sawyer Avė.. Kaina nių kasdien netoli krautuvės, moky
klos ir bažnyčios.
Bargenas
$7,700, išmokėjimais Didelis
Kaina $2,500
I nuleidimas kas mokės pinigais. $50 pinigais kitus po $5 į mėnesį.
.2443 VJest 34-th Place> lOtto Prapotnick, 6003 So. Ked.- Del informacijų‘atsiųskite kuponą.
Prnąnpėf 1910

___ I zie Avė. Republic 7465
’ OLIVER SALINGER & CO.,
629 Fjrst National Bldo*.
PARSIDUODA 4 pagyveni- --------------------Chicago, III.
mų muro namas, arba mainyPARDAVIMUI tikrai mosiu ant 2 flatų, namo. Namas derniškas, didelis 4 kambarių Malonėkite prisiųsti man pilnas
Informacijas kas link jūsų U, ir
1 fl. 7 ruimai, 8 fl. 8 ruimai, medinis bungalow, cementiniu
Vz akro lotų.
5820 South Park Avė.
Wm. I skiepu, 7i/2 xpėdų grindys augšVardas .............
t......
Gritienas, 3241 So. Halsted Str. | to, lašų vana. Kaina $5,200.
5442 S. Seeley Avė. arti Robey Adresas .......... ........... .................
Tel. Boulevard 5066.

MOKYKLOS

rims ir merginoms kaip pasisiūti
sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusiems.
VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE,
2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystėe Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos
Teisią, Laiškų Rašymo, Suvienytų
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos
Etimalogijos Oratorystės.
Mokinimo valandos vakarais:
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai. vak.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų. Prirengia prie
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien.
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80.
NedSldleniais: nuo 10 ryto iki
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St.,
Chicago.
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

