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Fall taikėsi ir prie 
Alaskos

Angliakasių derybos
Suėmė ku kluxų vadus

Chicagai gręsia moterų rūbų 
siuvėjų streikas

Jau atšaukė dalį milicijos 
iš Herrino

Šerifas suėmė tris ku kluxų va
dovus; juos kaltinama vagys
tėse ir plėšimuose. Young’as 
išsinešdino.

Nusiginklavimo konferen
cija susirinko

Svarstys aprubeCfiaviirną lajvy-i 
nu tų šalių, kurios nedaly
vavo Washingtono konferen
cijoje.

Fall taikėsi ir prie Alaskos 
angliy lauky

Vedė derybos apie jų išnuomo
jimą, bet išnuomoti nepavy
ko. Laivynas tada uždarė ka
syklas ir jų anglių nebevarto- 
ja.

WASHINGTON, vasario 15. 
—Alaskos geležinkelio budavo- 
tojaS John Ballaine šiandie įtei
kė prezidentui Coolidge laišką, 
kuris rodo, kad buvęs vidaus 
reikalų sekretorius Fall ir lai
vyno sekretorius Denby liepos 
mėnesy, 1921 m., pradėjo dery
bas apie laivyno anglių laukų 
Alaskoje pervedimą vidaus 
reikalų departamentui ir jų iš
nuomojimą privatinėms anglių 
kompanijoms, kaip kad buVo pa
darytą su laivyno aliejaus lau
kais.

Sekretoriui Fall tuos anglių 
laukus išnuomoti nepasisekė, 
bet vėliau laivyno departamen
tas, daugiausia pastangomis 
admirolo Robinson atsisakė 
daugiau leisti laivynui naudoti 
Alaskos anglis ir delei to prisi
ėjo kasyklas uždaryti.

Ballaine, kuris pabudavojo 
Alaskos Ceptralinį geležinkeli, 
padėjusį pamatą dabartinei val
džios linijai, įteikė tą laišką pre
zidentui, kaipo papildymą sa
vo pirmesnio kaltinimo, kad ga
lingi interesai rūpinasi sutruk
dyti Alaskos išsivystymą. Tuos 
pasius kaltinimus jis taipjau pa
davė niekuriems senatoriams, 
jų tarpe senatoriui Lenroot, ku
ris tyrinėja valdžios aliejaus 
lauku išnuomojimą privatinėms 
kompanijoms.

Ballaine sako, kad derybos 
tarp Fall ir Denby apie f Mata- 
nuska anglių laukų pervedimą 
vidaus reikalų departamentui 
prasidėjo 1921 m. ir nors tie 
laukai liko pavesti vidaus reika
lų departamentui, jų nepasise
kė išnuomoti, ’ kaip kad buvo 
projektuojama, 50 metų.

Betgi pervedimas tų laukų 
vidaus reikalų departamento 
žinion padare tai, kad tos ka
syklos tapo urnai Uždarytos, 
nors laivyno departamentas bu
vo prirengęs jas iškasimui 250 
tonų į dieną. Be to laivyno de
partamento inžinierių biuras, 
kurio prieky yra admirolas Ro- 
binson tuoj aus pradėjo plačiai 
leisti gandus, kad Alaskos ang
lys netinka laivynui, kas yra 
netiesa. Turbūt tai buvo daro
ma tam, kad* paskubinus lai/- 
kų atidavimą privatinėms 
kompanijoms, kaipo valdžiai 
netinkamų.

Atidėjo aliejaus tardymus.

WASHIN1GTON, vas. 15.
Senate aliejaus komitetas šian
die tolimesnius tardymus apie 
valdžios aliejaus laukų išnuo
mojimą privatinėms kompani
joms atidėjo iki vasario 25 d.

MARION, III., vasario 15. — 
Williamson pavieto šerifas šian
die areštavo tris k u kluxų vado
vus: Derino ku khixų klano 
“cyclops” Carl Nielson, buvusį 
kandidatą įi šerifus John Arms 
iš Johnston City ir Arthur Bar- 
nvvell iš Johnston City.

Nielson tapo areštuotas Her- 
rine dėl dešimties prieš jį grand 
jury išneštų kaltinimų — pen
kių plėšimų ir penkių vagysčių, 
papildytų darant puolimus ant 
gyventojų. Arms ir Barnwell 
taipjau areštuoti dėl plėšimų ir 
vagysčių, kurias jie papilde ku 
klu xamn, vado vau j amicms
Young darant puolimus ant gy
ventojų ir neva j ieškant mun- 
šaino.

Be šių, grand jury apkaltino 
dar 45 ku kluxus, bet jų dar ne
spėta suimti.
Young gavo $7,000 už teroriza

vimą gyventojų.

S. Glen Young, kuris vadova
vo ku kluxų puolimais ant gy
ventojų, šiandie išsinešdino iš 
Mariono, taip kad jam nespėta 
įteikti warranto ir ji areštuoti, 
nes ir jis yra skaičiuje apkaltin
tųjų. Tvirtinama, kad jis išva
žiavęs Washingtonan, neva 
rengti injunctionus prieš mun- 
šainerius.

Ku klux viršininkai dabar pri
sipažįsta, kad jie Young’ui, už 
jo vadovavimą puolimais ant 
gyventojų, išmokėję $7,000.

Kiek žinoma, ku kluxų vado
vas Williamsono paviete, Sterns, 
sutiko sumažinti ar nebemokėti 
daugiau algos Young’ui, jei še
rifas Galligan rezignuos. Bet še
rifas su tokiuo reikalavimu ne
sutinka.

Dalis valstijos milicijos jau 
pradėjo ruoštis prie grįžimo na
mo, nes manoma, kad palaiky
mui tvarkos užteks daug ma
žiau kareivių. Tarp apleidŽian- 
čių Williamsono pavietą yra ir 
Chicagos milicija.

Milicijai pasitraukiant iš Wll- 
liamsono pavieto, lieka neutrali- 
niems elementams išdirbta savo 
pienus kaip atsteigti tvarkų pa
vieto reikalų vedimą.

Nors nepartinis piliečių ko
mitetas, kuris rūpinasi atsteigi- 
mu taikos, gavo visų pusių pa
ramos užtikrinimą, bet daugelis 
yra palinkę manyti, kad kaip tik 
milicija apleis pavietą, tai ir 
kova tuoj atsinaujins.

Pienuojama ir įsteigimą bu
dėjimo komitetų, kurie padėtų 
valdžiai vykinti tvarką ir įsta
tymus.

Manoma, kad bus bandoma 
sustabdyti ku kluxų siautimą, 
kuris ir iššaukė visą šią kovą; 
padėtis betgi tebėra labai pavo
jinga ir atvirai pranašaujama, 
kad jeigu dar nors vienas lašas 
kraujo liktų pralietas toj kovoj, 
tai kova tarp ku kluxų ir jų 
priešininkų tuojaus atsinaujin
tų visu smarkumu. Tą mato ir 
neutraliai piliečiai ir stengiasi 
to neprileisti.

Teisėjas Bowen paskelbė, 
kad jis šaukia grand jury susi
rinkimą kovo 3 d., ištirti buvu
sius sumišimus, laike kurių liko 
nušautas konstabelis Cagle ir 
sužeistas šerifo pagelbininkas 
Layman, o po to tapo areštuoti 
šerifas, Herrino mayoras ir 
daug žymių ku klux priešininkų, 
kuriuos suėmė Young ir prieš 
kuriuos koronerio teismas nega
lėjo rasti mažiausių įrodymų.

Atšaukia miliciją.
SPRINGFIELD, III., vasario

Angliakasiu derybos dėl 
naujo kontrakto

Kasyklų savininkai gąsdina an
gliakasius didele bedarbe, bet 
angliakasiai vistiek nenusilei
džia.

JACKSONVILLE, Fla., vas. 
15. — Jau penkios dienos kaip 
tęsiasi čia derybos tarp minkš
tųjų anglių kasyklų savininkų ir 
angliakasių apie atnaujinimą 
kontrakto.

Angliakasiai nereikalauja nė 
algų pakėlimo, bet vien nori 
atnaujinimo dabartinio kont
rakto keturiems metams. Bet ir 
tam kasyklų savininkai prieši
nasi, nepasakydami ko ištikrųjų 
jie* nori ir ką jie siūlo. Kasyklų 
savininkai nepasako ko jie nori 
veikiausia dėlto, kad jie įę. pa
tys nežino ko nori ir neįstengia 
tarp savęs susitaikinti. Vieni 
kasyklų savininkų nori, kad 
kontraktas butų daromas tik 
vieniems metams (nors jie pa
tys pirmiau reikalavo ilgų kon
traktų) ; bet didžiuma jų vistiek 
pritaria kiek ilgesniam kontrak
tui, būtent trijų metų. Apie 
ąlgas jokio ginčo nėra.

Kad nugąsdinus angliakasius 
ir privertus juos nusileisti, ka
syklų savininkai gąsdina ang
liakasius didele bedarbe.

Jie sako, kad visoje šalyje 
yra 200,000 angliakasių dau
giau, negu jų reikia, šalinimas 
jų nereikalingų angliakasių jau 
prasidėjęs ir jis apsistosiąs tik 
tada, kada busiąs ekonominis 
reikalas, šalyje esą apie 700 
minkštųjų anglių kasyklų, ku
rių pusė turės užsidaryti, o 
kartu apie 200,000 angliakasių 
neteks darbo. Todėl jie ir siūlo 
angliakasiams daryti tik vienų 
metų kontraktą, kad “prisitai
kius prie naujų aplinkybių”. 
Bet angliakasiai jų gąsinimų 
nenusigąsta ir nenusileidžia.

Numirė Dr. Jacques Loeb
Dr. Loeb buvo fiziologijos de

partamento galva Rockefelle- 
rio Institute.

Amerikos, o kartu ir viso pa
saulio, mokslininkų skaičius su
mažėjo. Prieš kiek laiko numi
rė Dr. Charles P. Steinmefz, 
vienas didžįusių pasaulyje elek
tros inžinierių. Dabar ateina ži
nia iš Hamiltono,Bermude, kad 
ten numiręs Dr. Jacques Ix)eb.

Dr. Loeb buvo vienas didžiau
sių, jeigu ne didžiausias, ekspe- 
rtmentalistas-fiziologas pasau
lyje. Jis gimė Vokietijoje 1859 
metais. Baigęs ten aukštesnį 
mokslą jis profesoriavo Wurz- 
burgo ir Strasburgo universite
tuose. 1890 m. jis atvyko Ame
rikon ii* ėjo profesoriaus parei
gas Chicagos ir Californijos 
universitetuose. Paskutiniais 
metais jis dirbo Rockefeller In
stitute, kur prižiūrėjo fiziologi
jos departamentą.

15. — Adj. gen. Black paskelbė, 
kad visa valstijos milicija, išė
mus 130 infanterrjos pulko tre
čią batalioną, apleis Williamso- 
no pavietą šeštadienį ir grįš na
mo. Williamschie pasiliks tik 
keturios kuopos milicijos — iš 
Salem, Mount Vernon, Cairo ir 
Paris. Jos turės pasilikti ten 
iki viskas galutinai nurims ir 
bus įsakyta ir joms pasitraukti.

potery riiby siuvėjai ■ 
rengiasi streikai!

Streikas bus paskelbtas seka
mą savaitę už trumpesnes 
darbo valandas, pakėlimą al
gos ir bedarbės apdraudą.

CHICAGO. International 
itadies Garment Workers uni
jos • vice prczidienta's Meyer 
Perlstein paskelbė, kad atei
nančią savaitę bus paskelbtas 
moterų rūbų siuvėjų streikas.

Perlstein pridūrė, kad gene
ralinis streiko komitetas, susi
dedantis iš įvairių lokalų at
stovų, laikys savo susirinkimą 
unijos raštinėj, 328 W. Vau 
Buren St., ateinantį sept kitą
dien į ir mišk irs streiko dieną.

Darbininkai reikalauja pen
kių dienų — 40 valandų — dar
bo savaites, pakelinio algos 
niekuriems 'darbininkams ir 
įvedimo apdraudos nuo bedar
bės.

Tikimąsi, kad pirmąją dieną 
sustreiikuos mažiausia 5,000 
unijos narių, o paskui prie 
streiko prisidės ir daugiau 
darbininkų.

Paėmė Malajara
Gyventojai Meksikos kareivius 

pasitiko gėlėmis.

ZMEXIC() CITY, vas. 15. — 
karo ministerija šiandie pa
skelbė, kad feideraliniaS karei
viai vakar įėjo į Guadalajara, 
tvirčiausią sukilėlių tvirtovę 
vakariniame fronte. Gyvento
jai pasitiko kareivius berdami 
jiems po kojų gėles.

Gen. Escobar, nors ir su
žeistas, . įsake tuojaus pulti 
Moralią, kur gen. Estrada turi 
sukonicpntravęs dideles sukilė
lių spėkas.

Mūšy už Pola Verde sukilė
liai neteko 300 kareivių už
muštais ir daugelio belaisviais. 
Valdžia neteko 40 kareivių už
muštais ir 100 sužeistais.

Federaliniai kareiviai dabar 
rengiasi atakai prieš Puierto.

Vakar darbininkai surengė 
čia 'didelę demonstraciją. Jie 
remia Obregono valdžią ir žiu
ri į sukilėli vis, kaipo į reakcio
nierius.

Neuvo Larėdo vakar liko su
šaudyti keturi sukilėlių oficie- 
riai, kuriuos suimta mūšy ties 
Tėran. Vienas jų yra genero- 
as, du pulkininkai ir vienas 
majoras. Jie priklausė sukilė
lių gen. Coss komandai.

CAMBRIDGE, Mass., vasario 
.5. — Du plėšikai įėjo į Cambri- 

dge Trust Co. banko skyrių, su
mušė manadžerį ir pabėgo su 
$10,000.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vas. 15 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 rfv. sterlingų ......  $4.33
Austrijos, 100,000 kronų .. $3.81 
Belgijos, 100 frankų .............$4.02
Danijos, 100 markių .... $15.88 
Italijos, 100 lirų ......     $4.88

,• Francijos, 100 frankų .. $4.43
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų .... $13.35 
Olandijos, 100 kronu ...........  $37.42
Suomijos, 100 markių ..........  $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.12
Šveicarijos, 100 frankų .......  $17.40

RYMAS, vas. 15. - Vakar 
prasidėjo tautų sąjungos nusi
ginklavimo konferencija, ku
rios tikslu bus praplėsti Wą- 
shingtono laivynų sumažinimo 
sutartį ant tų šalių, kurios 
W as h i n gt o n o k o iri ere n c i j o j e 
nedalyvavo.

Konferencijoje dalyvauja 16 
šalių, jų tarpe ir Rusija. Visos 
šalys, kurios turi nors vieną 
didesnį laivyną, liko į konfe
renciją pakviestos.

Pirmą dieną praleista fotog
rafavimais! ir užėmimui vie
lų. Konferencija yra laikoma 
Ryme todėl, kad bolševikai 
griežtai atsisakė vykti Šveica
rijon, kam Šveicarijos teismai 
išteisino Vorovskio užmušėją.

Konferencijai pirmininkau
ja anglas admirolas Smith. Ru
sijos atstovas atvyko apsitri- 
nusioj uniformoj. Visokie pa
siuntiniai laksto, stenografai 
įdirba išsijuosę, tarsi čia butų 
reguliariais tautų sąjungos su
sirinkimas. Buvo ir prakalbų, 
Biriose daugiausia girta pre
zidentą Hardingą ivž sušauki
mą Wa:shingtono koinferenci- 
jos.

Atvyko fotografai ir viską 
nutraukė. Kiekvienas delegatų 
tada pradėjo pozuoti paveiks
lams, o paskui admirolas Smith 
pasiūlė:

“Dabar mes išgersime arba
tos, o paskui pradėsime slap
tą posėdį.”

Amerikos laikraštininkai li
ko pakviesti prie arbatos, bet 
atsisakė.

Šiandie yra laikomas slaptas 
susirinkimas, kuriame taria- 
mąsi iki kiek galima sumažin
ti kokias tris submarinas, ke
lis kanutolinius laivus ir vieną 
ar kitą pasenusį didesnį blaivą, 
kuriuos tik ir teturi didžiuma 
tų dalyvaujančių 16 valstybių.

Vanderlip nieko neprirodė
WASHINGT()N, vas. 15. — 

Bankierius Vanderlip, kuris 
savo kalboje Ossining, N. Y., 
/davė suprasti, kad mirusiojo 
prezidento Hardi ngo laikraštį 
Marion Star nupirko aliejaus 
lintercsai, šiandie prieš senato 
komitetą savo tokių tvirtini
mų neturėjo kuo paremti. Jis 
ar nebandė to padaryti. Jis tei
sinosi tik tuo, kad ėjo tokie 
gandai ir juos jis viešai pa
skelbė, kad galėtų išeiti aikš
tėn tiesa, kufii suistaiHdytų M- 
sv?3 panašius gandus.

Komitetas atklausinėjo ir 
keletą kitų žmonių, bet nieko 
svarbaus iš jų nepatirta.

UŽDARYS POLITIKIERIŲ 
BRAVARĄ <

Savininkas nusižengusio bra- 
varo yra miesto iždininkas.

CHICAGO.-- Federalinis tei
sėjas Wilkerson paskelbė, kad 
jis uždarys Pilson Products 
Co. bravarą. Jis įsakė distrik- 
to prokurorui parašyti dekre
tą ir teisėjas tuojaus jį pasi
rašys.

Tas bravaras priklauso mies- 
o iždininkui John A. Cerven- 
<a ir žinomam politikierių i 
3arney Grogan. Dar nesenai 
;as bravaras išdirbinėjo ir 

slapta pardavinėjo gerąjį alų, 
iki tai nesugavo federaliniai 
agentai.

Poincare vėl laimėjo
PARYŽIUS, vas. 14. — At

stovų bute šiandie premjeras 
vėl laimėjo klausime padidini
mo taksų, kada butas 89 bal
sų didžiuma atmetė socialistų 
įnešimą , kuris butų sunaiki
nęs patį bilių. Poincare šį bal
savimą buvo padaręs pasitikė
jimo balsavimu.

Skaitoma, kad šis balsavimas 
parodė, jog valdžia turi dar 
užtektinai šalininkų ir kad ji 
įstengs pravesti bilių, kuris 
duoda jai diklatorinių galių fi- 
nansiniiu'ose klausimuose i/r 
apkrov;i'muk)se jgyventojų nau
jais (dideliais taksais.

Nebus didelio šalčio.
CHICAGO. — I šiaurę nuc 

Ch’icagos dabar siaučia didel 
šalčiai, litirie atėjo iš Alaskos 
Ten šalti\siekia 10 laipsnių žc 
miau zero. Bet šalčio srovi- 
veik nepakliudū Chicagos; til' 
vakar buv6 biskuti šalčiau.

Tečiaus (ateina antra šalčic 
srovė, kuri gal labiau pakliudys 
Chicagą. Ji bus Chicagoj apie 
pirmadienį ar antradienį ir vei 
kiaušiu bus gerai jaučiama.

MASiKVA, vas. 14. - Nor
vegijai pripažinus Rusiją, suo
me Aleksandra Kodlontai gal
būt bus paskirta pirmoji pil
nai akredituota moteris amba
sadore,. jei tik ji bus priimti
na Norvegijai. Ji ir dabar yra 
Rusijos atstovė Norvegijoj.

Žmogus vertas tik 98c.
CANYON, Tex., vas. 15. - 

VVest Texas 'leachers kolegijos 
chemijos profesorius Dr. C. A. 
Pierle paskelbė, kad žmogus 
yra vertas tik 98 centus, bent 
tiek yra verta jo kūno medžia
ga.

Dr. Pierle rado, kad išdalinus 
150 svarų sveriančio žmogaus 
kūną į chemikalinius elemen
tus, bus gauta tiek ^vandens, 
kad jo užtektų išplovimui dvie
jų “blanketų,” utztektinai gele
žies, kad padarius 10 vidutinių 
vinių, tiek kalkių, kad galima 
butų nubaltinti nedidelį višti- 
ninką ir užtektinai sulphuro, 
kad galima butų juo išnaikinti 
nemažo šunies blusas. Visas 
tas medžiagas, jo apskaitymu, 
galima, butų nupirkti aptiekoje 
už 98c.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Jo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St.

Chicago III.

Prezidentas sulaikė skridi
mą prie poliaus

VVASHINGTON, vasario 15.— 
Prezidentas Coolidge šiandie 
įsakė sustabdyTi visus prisiren
gimus prie laivyno dirižabelio 
Shenandoah skridimo prie šiau
rinio poliaus.

Prezidentas įsakė niekosdan
gti aus nedaryti iki kongresui 
nebus duota progos išreikšti sa
vo nuomonę šiuo dalyku.

Keletą dienų atgal iš Washin- 
gtono į Alaską išvažiavo šešių 
žmonių partija padaryti reika
lingus prirengimus Noma, kur 
turėjo būti padaryta bazė skri
dimui ir kur dirižebelris turėjo 
rasti sau sustojimo vietą.. Jie 
jau rengėsi išplaukti iš Washin- 
gtono valstijos į Alaską, kada 
itėjo įsakymas nebevažiuoti 
Alaskon, bet grįsti atgal Wa- 
shingtonan.

VEŽĖJŲ STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

Jie laimėjo 50c. algos pakėlimą 
CHICAGO. — Apijj 5,000 ve

žėjų ir šoferių, kurie dirba 
)rie kasimų ir lyginimų, ku‘- 
•ie streikuoja nuo antradienio, 
vakar sugrįžo j darbą. Streikas 
liko atšauktas padarius kom
promisinį susitaikymą. Jie rei
kalavo pakelti algą $1 įt dieną 
ir 8 vai. darbo dienos. Bet lai
mėjo 50c. į dieną pakėlimą al
gos ir dirbs 9 vai.

Uetnvhi vaikas suimtas už
- - vagyste..

CHiCAGO. — Wm. Statkus, 
10 m., vakar . prisipažino pa
vogęs iš Dixon 'frans-fer Co. ve
žimo prie 11 ir l’nūm gatvių 
skrynią . su 158 laikradžiais, 
vertais $3,950. Jis tuos laik
rodžius paskui pardavinėjęs 
mokyklos vaikams po 5c. ar 
kiek gaudavo. Dalį laikrodžių 
jis davęs savo 18 m. broliui 
\^r?rHeriui taipjau įiarduoti ir 
dabar policija j ieško- ir Walte- 
rio.

ŠIANDIE — apsiniaukę; ma
ža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:46 vai., leidžiasi 
5:23 valandą. Mėnuo leidžiasi 
3:45 valanda nakty.

t
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Vieša padėka Dr. P. Strimaičiui.

Petras Katauskas

AR POŽĖLA IŠLAIKYS GEMPIONATį
Ar jis apgalės Katauską?

Didelės grumtinės už lietuvių čempionatą tarpe
Karolio Požėlos ir Petro Katausko

Apart šiųdviejų ristikų ritasi dar sekamos poros 
pirmaeiliu ristiku:

suJ. BANCEČIUS
Liet, čempionas
I). DUDINSKAS su
Lengvos vogos čempionas

Pulaskio Salėje, 1711 S. Ashland Avė.

JOE WALLACE
“Stock Yard Tiger”

GEARGE PETERAS
“Terrible Greek”

Utarninke, Vasario;i9 dieną, 8 vai. vak.
Visos poros ritasi iki pergalei

Bilietus pirkite iš kalno, kad nepritruktų vietos, 
Naujienose, Bridgeporto Skyriuje, 3210 S. Halsted St., 
Universal State Bank, 3252 S. Halsted, G. Benošiaus, 
1616 West 47 St., J. Urmano, 2300 So. Deavitt St. K. 
Montvido Girard ir Wabansia, V. Vilimavičiaus, 10659 S. 
Michigan Avė., J. Pilkio 14 ir 49 C t. restorane.

Jžanga $1.10, $1.65, $2.20 ir arenoje $3.30

Šviesą ir pajiegą suvedame | 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., Tei. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Per 4 metus aš sirgau vidurių 
liga ir mano viduriai visai buvo 
pasigadinę. Sužinojęs. apie dak
tarą Shimaitį, nuėjau pas jį pa
sitarti ką daryt, kad man nei jo
kios gyduolės nebemačija Dr. 
Shimaitis padarė ant manęs na- 
prapatišką egzameną ir pasakė, 
kad išgydysiąs. Taigi per 5 sa
vaites ir likau sveikas. Taiigi šir
dingai dėkavoju Dr. Shimaičiui 
už išgydymą ir patariu savo 
draugams ir visuomenei su viso
kiom negalėm kreiptis prie Dr. 
P. Shimaičio po num. 4620 Ash
land Avė., Chicago, III., o ištik- 
ro liksi sveikas.

Su godone ten gydęsis.
A. Užumecki, 

4555 So. Paulina Str.

PUIKUS BALIUS LIETUVIŲ 
TAUTOS PARAPIJOS

Rus Vasario 17 d., 1924 
m., 7 valandą vakare

Bažnytinėj Svetainėj, ' 
3501 So. Union Avė., 

Chicago, III.
Kviečiame visus pasišokti prie 

P. Bartkaus muzikos.
Komitetas.

P. S.: — Parapijos mitingas bus 
17 d. vasario, 1 vai. po 
piet. Labai svarbus rei
kalai. Turite visi daly
vauti, o kas nebus, tai 
tegul nesigaili; ką mes 
padarysim, nes viskas 
bus kitaip veikiama

Maskaradu Balius
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS ONOS

Subatoj, Vasario-Feb., 23 d., 1923 m.
MILDOS SVETAINĖJ

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. „ Įžanga 50c. ypatai

Šiame baliui bus išdalinta vertės dovanų už $500. Grupėm bus duodama aukščiausi praisai. šis balius 
bus vienas iš gražiausių. Grieš Jaz Band. _ Kviečia visus KOMITETAS.

Garsinkitės Naujienose

Iškilmingas Balius
Parengtas

Liet. Pol. ir Pašelp. Kliubo

Nedėlioj, Vasario-Feb, 17,1924
Mildos svetainėj, 3138 S. Halsted St.

Pradžia 6 vak vak.

TAUTIŠKA DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ
Kviečia visus draugus ir drauges dalyvauti j musų '\

PUIKŲ BALIŲ
Kuris atsibus

šeštadienio vakare, Vasario 16 d.
Lietuviškoj Tautiškoj Bažnytinėj Svetainėj

/ 3501 So. Union Avė.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c.ypatai 
y....... .......——

Nauji nariai bus priimami dykai

$600 BUS DUODAMA DOVANOMIS $600

Maskaradų Baliuje
Rengia Lietuvių Kareivių Draugija

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
49th Coutr ir 14th St., Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Muzika J. Pociaus.

Subatoje, Vasario 23,1924

OPERETE

Rengia L. M. D. Aido Choras

Nedėlioj, Vasario 17 d., 1924 m.

Įžanga 65 centai
Kviečia visus.

Ch. Strumilų Svet., 158 E. 107 St., Roseland, III.
Pradžia 7 vai. vakare. ' Įžanga 75c ir 50c

Širdingai kviečiame visus atsilankyti, pamatyti šį veikalą, nes pirmu kartu bus statomas Roselande. 
Operetė “čigonai” yra vienas iš gražiausių veikalų. Aido Choras deda visas pastangas gerai suvaidinti šj 
veikalą. Dainuos geriausi dainininkai. Taigi nepraleiskite progos, kad paskui nereiktų gailėtis.

Po progrmaui bus šokiai prie geros orkestros. Kviečia Aido Choras. )

ILGUS METUS VERGAVUS LIETUVIO TAUTA, PAGALIOS — NUSIKRATĖ JUNGO
PRIE JOS KRUTINĖS GLAUD ŽIASI “MARNATRAUNI VAIKAI”

šešių metų Jaunutė Respublika nūdien drąsiai žengia į platųjį gyvenimo vieškelį — Kaimynai ją pažįsta. Eikime drauge ir mes — Stiprinkime jos dvasią

Eikime Į JOS 6 METU NEPRIKLAUSOMYBES Puotą
(6 metų “Birthday Party”) . ' * r

Ir “Pakelkim, Pakelkim Taurę, Linksmybių Už Mylimą Mus”
/ ,■ ’ -----  Visi Drauge  ,

Septintadienj, Vasario-Feb. 17 d., 6:30 vai. vak. Morrison Viešbuty, Cameo Salėj
Bilietais prašome pirkti išanksto: Univelsal State Banke, “Varpo” ir “Naujienų” ofisuose ir pas Komiteto Narius

$2.25 vakarienei, Programai ir šokiams. Šokiams, nuo 9 valandos, $1.00 ypatai.
Muzika J. Byansko. Kviečia A. L. T. Sandaros Ch. Apsk. Nepr. Puotos Komitetas.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga asmeniui labai pigi, tiktai 50c.
Šitam maskaradų šokyje bus duodamos pinigais dovanos; pirmai 

grupei $15.00; antrai grupei $10.00. Prie to bus ir daugiau visokių gra
žių ir brangių dovanų. Todėl meldžiam maskaradų mylėtojus kuoskait- 
lingiusiai atsilankyti. KOMITETAS.

Rengia 
Chicagos Komitetas Lietuvos Našlaičiam Šelpt 

Nedėlioj, Vasario 17 d., 1924 m.
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

Nepriklausomybės Sukaktuvių Iškilmes Chicagoje
j 8 G-VES KOLONIJA
Subatoj, vas. 16 d. vakare 

Parapijos svetainėje 
Pradžia 7:30 vai.

WEST PULLMAN
Subatoj, vas. 16 d. vakare 
Bajorino svet. W. 120 St. 

ir Halsted, 7:30 vai.

ROSELAND
Nedėlioj, vas. 17 d. 
Parapijos svetainėje 

Tuojau po sumos.

BRIDGEPORT
Nedėlioj, vas. 17 d. 
Parapijos svetainėje 
Pradžia 2 vai. p. p.

BRIGHTON PARK
Nedėlioj, vas. 17 d. 
Parapijos svetainėje 
Pradžia 2 vai. p. p.

MELUOSE RAUK
9

Nedėlioj, vas. 17 d. 
Bažnytinėje svetainėje 

Tuojau po sumos.

T0WN OF LAKE
Nedėlioj, vas. 17. d. vak.' 

Grenčaičio svet. (buv. Eli- 
jošiaus, 4600 Wood St.) 

Pradžia 7:30 vai.

Kalbėtojai:

N0R7H SIOE
Nedėliojo, vas. 17 d. vak. 

Parapijos svetainėj 
Pradžia 7:30 vai.

— Lietuvos konsulas P. Žadeikis, adv. p. Mastauskas, kun. B. Bumšas, adv. .K. česnulis, Matas Zujus, kun. Dr K. Matu
laitis, kun. J. Paškauskas, adv. P. Vaičis, kun. P. Lapelis, kun. M. Knisas, p. Komaiko, J. Mickeliunas, kun. A. Briška, 
Dr. J. Poška, M. Bagdonas, kun. V. Kulikauskas, kun. A. Skripka, kun. Dr. K. Rėklaitis, Pr. Kišunas, kun. H. Vaičiū
nas, A. Rakauskas, kun. prelatas A. Alšariskas. f

Dainos, muzika, deklamacijos ir kitokie įvairumai kiekvienoje kolonijoje. Dalyvauja) chorai, benai, solistai ir dekla
matoriai, musų tarpe žymiausieji. /

nmoihi i omhi nerio abkmo nepaminėti ■ .
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CICERO
Nedėlioję, vas. 17 d. vak. 

Parapijos svetainėj 
Pradžia 7:30 vai.
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MUSyDYKAIPATARNAVIMAS
ANT INCOME TAX PROBLEMŲ '•

t

4 
v.

.<■

Bus įsteigtas musų bankoje nuo 
vasario 15. Ateikite pas mus ar 
jus esate musų kostumeris ar ne 
ir leiskite pagelbėti jums su jūsų 
income tax problemomis, be jo
kio užmokesčio už šį patarna
vimą.

Peoples

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

tuv.ų
ra r.iu

ant kampo
47 S t ir Ashland Avė.

CHICAGO

»

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avė. - '

Raportas bankos stovio peržiūrint biznį gruodžio 31, 1923, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai ........................................   $2,601,571.07
Overdraftai ................................     757.13
J. V. Valdžios Investmentai ................................................. 164,364.65
Municipalini ir Korporacijų Bonai ......................................  857,739.44
Bankos namas, rakandai ir Įrengimai ................................ 170.221.45
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ........................  757,366.50
Kiti turto šaltiniai ...........   671.30

Viso turto ........................ x...... $4 552,691.54

atsakomybe
Capital stakas ..................................................................... $200,000.00
Surplus .............................................................................. 100,000.00
Neišdalintas pelnas ............................................. ’................ 76 965 86
Rezervo acauntai ............................................................... 23,584.45
Neišmokėti dividendai .......................................................... 6.010.50
Kilos apmokamos ................................................................. 40,000 00
Depozitų .......................................................................... ' 4,106,100.73

Viso atsakomybių ......  $4,552,691.54

A STATE SAVINGS BANK
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

P-le Kudulaitę
IŠ

The Stock Yards
Savings Bank

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. .Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

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

The Stock Yanss Savings Bank 
1162-72 So. Halstcd Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

i. WAREKOIS
Generalis HontraKtorius
10561 So. Michigan Avė., Chicago-Roseland, III.

Tel. Pullman 0929
Budavoju medinius ir mūrinius, visokios mados naujus namus. Tai
sau ir peidirbu visokius seifus namus. Apsiimu darbą bile kokioje 

dalyje Chicagos.

c

IŠGELBĖJO NUO 
OPERACIJOS

Mrs. Shaw vadina Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound Dievo atsiųstą ser

gančioms moterims.
Cambridge , Maine. — “Aš labai 

kentėjau nuo skausmai abiejuose ma
no šonuose. Kiek
vieną mėnesį aš 
turėdavau atsigul
ti į lovą ir dakta
rai sakydavo man, 
kad aš turiu eiti 
ant operacijos, pir
miau kol aš gau
siu kokį palengvi
nimą . Aš mačiau 
jūsų apskelbimą 
laikraščiuose, ir 
vieną dieną aš pa

prašiau savo vyro, kad jis parneš
tų man butelį Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound. Pirm kol aš 
pradėjau vartoti trečią dožą, aš pa
jutau geriau. Aš vartojau jas ke
turis sykius dienoje per dvejus 
metus, jausdama geriau kiekvieną 
sykį ir dabar per keturis metus aš 
neturiu jokio skausmo. Po varto
jimo gyduolių per dvejus metus 
aš susilaukiau antro kūdikio — 
graži mergaitė, dabar jau keturių 
metų amžiaus — gyenimas musų 
namu. Aš giriu tas gyduoles. Tik
ras Dievo siuntinys toms mote
rims, kurios kenčia nuo moteriškų 
ligų ir svarbiausia nuo skausmu 
laike mėnesinių. Aš tikrai syki la
bai sirgau ir aš žinau, kad Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound 
ėšge'bėjo mane nuo operacijos.”— 
Mrs. Josie M. Sha\v, Houte No. 1,1 
Cambridge. Maine.

Visoje šalyj“ \ adolojai Lydia E. I 
I Vegetable (‘omo irul raportuoja 
98 iš 100 gavo pagelba. Parduoda-; 
mos pas aptieko’/ius visur.

Pusmetinis
Išpardavimas

■ faupykit Reguliariai

ir tęsis Utarninke ir Seredoje

VAI LES

Del jūsų metinių išlaidų kaip tai 
apdraudos ir t. t. Ir jus busite 
labiau užganėdinti, kuomet reikės 
mokėti.

Mihvaukee Avė. prie 
Division St.

J. F. SMULSKt, Prezidentas

Resursų daugiau kaip 
$20,000,000.00

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Suutharaptoni} ant Milžinų laivų 

AQUITANIA, MAURETANIA 
HERENGAR1A

i . New Yorką kas Subatą. 
pervėdimas Southamptune.

i ypaliJkai lydimi, 
reguliariai išplaukimai tie-

, Hamburgą ant naujų , laivų 
burnerių. 3 čia klena (j Piliau JI06 50, 
į Hamburgą $103.50). Kares taksų 
$5.00 1

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivati Piliavoj važiuojant | 
Southamptomf^r ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.
CUNARD LINE IX 

140 N Dearborn St., 
Chicago. Illinois

1.4 
n

PRASIDĖS PANEDELYJ, VASARIO 18 D

Šimtai 19c Bargeny čia Neskelbiama

RED CROSS’

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvio Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su . elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

, Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be ikauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su m«usą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mal- 
44. Garantuojame visą savo darbą, it 
temas musų kainas. Sergėkite savi 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tb fairect, 
Netoli Ashland Avė.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirarąae 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vian chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pilt, 
7—8 vak. Nedėliotais 10—12 dieną, 
<es. 1139 Independenco Blv<i.( Chicagž

40 colių pločio labai puikaus nu- 
baigin.o ir audimo, pavasarinių ir 
vasarinių madų ir petrenų, 
guoti, kvietkuoti ir lygus 
spalvos — vertės iki 49c. 
jardui po

Rankiniai Krepšeliai
špuo- 

nau jos 

19c
Pasiūlomi už negirdėtą kainą

PAGALVIŲ ANTVALKČIAI 
45x36 colius, balti, pasiūti iš mink
što muslino, dailaus darbo 19c 
29c. vertes, po ■

Moterų ir merginų rankiniai 
krepšeliai pagaminti iš žiban- 

’ čios skuios; su pamušu; tokios 
i pat skurosdirželiai ir veidro
džiu — konvento pavidale, etc. 

I Nepraleisk nepamatęs laike šio 
: išpardavimo, 
j po 1 MG

Spagatti ir Makaronai 4 Qf*
3 pakiukai už I

DYKAI! PIRKINIAMS TARBA
Ir vienas šmotas Jap Rose muilo 
su kožnu pirkiniu, 2 šmotu Jap 
Rose muilo 19c

KURTINOMS AUDEKLAS
Pardavėjų sampelių šmotai kurti
nų inaterijolo visokiausių audimų 
apie 1 jardo ilgio, koliai bus par
duosim 2 šmotus 19c

O nelaimė I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! . 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Rufiles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rufiles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųa- 
kite 75c. tiesiai į labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

POPIERA TOILETAMSVYRAMS KAKLARAIŠČIAI
Apleidžia 
Greitas 
Lietuviai

Taipgi 
šiai i I

Gera toiletų popiera keturių unci
jų ritinukas, 7 ritinu- 1 
kai už I v v

DŽIOVINTI CIBULIAI 
Nepaprastai gražus cibuliai laike 
šio išpardavimo, 5 sva- 1 Qr* 
rai už ■

MOTERIMS KELNĖS

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU ..............  Feb. 20
SUFFERN......................... Feb. 27

Nuostabiausias pirkinys ir parda
vimas 2400 augštos rųšies muslino 
moteriškų kelnių, puikiai pabaig
tos su leisais ir aptais — visokių 
mierų; 75c. iki $1 ver- 4 O r* 
čios, po I VV

Nepaprastai gražus nertiniai šilko 
kaklaraiščiai -dėl vyrų ir vaikinų,. 
Didelis pasirinkimas spalvų ir pet
renų. Kaklaraiščiai kainavo po 
$1, dabar parsi. “S
duos po ■ vV

LA SAVOIE ..................... Mar. 1
CHICAGO ...................... Mar. 11
PARIS ...........     March 12

NEW YORK, VIGO (IPAINIy^ 
BORDBAUX /

Rąžykite dėl žingeidžios apraiomoe 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
didiJI ®fi»| 19 State Street New York.

/

• L ITT L E --y 
SPINOGPAPHS

STALAVI SIDABRINIAI
Peiliai, šakutes, šaukštai, svies
tui peiliai ir cukrui šaukštukai, 
sidabruoti, kožnas 19c

SIŪLAI SIUVIMUI
John J. Clarks juodi ir balti siu
vamieji siūlai Numaris 40, 50 ir 
60 parsiduoda 8 špuli- 1 
kės už I VU

Taukai
Tyri taukai atiduodami
2 svarus už

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie {įvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

' Tel.: Boulevard 7309.

D R. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. I 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

Telefonus Yards 0867
k- ................................. .

DR. M. ŽILVITIS, 
DANTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kaidien 

nedčlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Mes visi esame Ado- 
m<o vaikai — musų 
veikimas padaro mus 
kitokiais. p

Sveiki vyrai ir mote- ųL.
rys visuomet suranda 
sau geresnį gyvenimą, 
negu tie kurie serga. 5

Sveikata yra lengvai 
gaunama ir laikoma.

Chiropractic parodo 
kokiu budu — ar jus ! ' 
busite kitokį s — pasi- 
naudokit sveikata?

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs • extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
■ ' U ' I 'Hfl
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

Ji jvyks Clevelande, liepos

Užkimimas
Editot p. Grigaiti,

ni

Subscription Kates j 
$8.00 pec year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 

3c per copy.

1739 South Halsted Street 
t Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8500

NAUJIENOS
The Litheanian Daily New» 

Publiahed Daily, except Sundayj by

ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad prašalėti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 50c.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eiha kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams.................. $8.09
Pusei metų .................. 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiam ........... 1.50
Vienam mėnesiui ___________  .75

Chicagoje per nešiotojus 
Viena kopija ...„...... .

Savaitei _____________
Mėnesiui ................... ___

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams..............       $7.00
Pusei metų .......... k.._.......... 8.50
Trims mėnesiams.......... __ ........ 1.75
Dviem mėnesiam ___________  1.25
Vienam mėnesiui ..........  75

Tuomet jau bus paaiškėję, 
kokius kandidatus stato se
nosios kapitalistinės parti
jos, ir jeigu pasirodys, kad 
tie kandidatai reakcingi, tai 
konferencija gal nutars sta
tyt “trečiosios partijos” są
rašą. Gal nutars, o gal ir 
nenutars, kadangi sunku pa- 

| sakyti, ar konferencija tu
rės vienodą nuomonę apie 
republikonų arba demokra
tų kandidato gerumą. Ne
mažas skaičius dalyvavusių
jų St. Louise laiko “progre
syviu”, pav. ir tokį politi
kierių, kaip McAdoo.

Taigi sunkiai ta “trečioji 
partija’’ gema. Darbinin
kų valdžios susidarymas 
Anglijoje dar, matyt, nepa
darė didelio įspūdžio į Ame
rikos mases. Gal bent alie- 

% Į jaus skandalas daugiau pa
veiks į jų protą.

Lietu vos Nepriklauso 
mybės Deklaracija

posėdį ji atlaikė 1918 m. sausio 
mėn. 9 d.

Okupantai norėjo panaudoti 
Tarybą savo tikslams. Kairio
ji jos dalis tam priešinosi; jos 
užsispyrimu ir buvo priimta 
vasario 16. d. 1918 metų augš- 
čiaus minėtoji deklaracija. Bet 
klerikalinė dauguma vėliaus pa
ėmė viršų >r Taryba nutarė 
kveisti vokiečių kunigaikš
tį Urachą į Lietuvos sostą. Tuo
met pažangieji nariai •— St. 
Kairys, J. Vileišis ir k. — pasi
traukė iš Tarybos.

Lietuvos Tarybos deklaracija 
skamba taip:

Severos Gyduoles užlaiko 
.seimv/u"d;^ sveikata.

Severa’s 
Cough Balsam

Pranešimas

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............  „ $8.00
Pusei metų .........._.........  4.00
Trims mėnesiams ..........-......  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Žįurint iš 
šalies. Smulkios Žinios

Nelaime ištiko chiniečius
Sutikdami su nuomone, 

kuri paėmė viršų net Letu- 
vos Seime, mes šįmet nežy
mime vasario 16 dienos, kai
po Lietuvių tautos šventės. 
Tenkinamos tuo, kad paduo
dame tekstą Lietuvos nepri
klausomybės deklaracijos, 
kurią šešeri metai atgal 
priėmė Lietuvos Taryba. Ji 
yra istorijos dokumentas.

Žiūrint tečiaus iš šalies, 
kaip kitos dvi srovės rengia 
iškilmes šios dienos apvaikš- 
čiojimui, darosi truputį kok
tu. Viena jų savo laikraš
tyje kaltina antrąją, kad ji 
“negražiai pamelavusi”; bet, 
prikaišiodama savo prieši
ninkei “negražumą”, ji čia 
pat pasielgia beveik dar ne
gražiau, išpravardžiuoda- 
ma ją “bedievukais”, “san- 
darokais” ir išniekindama 
visą jos rengimą.

Tik pasigėrėkite šitokiu 
perlu: “Lietuvai nereikia 
tokių “patriotų’ kurie moka 
tik už Jos sveikatą pavalgy
ti, pašokti ir pameluoti!”

O ar Lietuvai reikia tokių 
‘patriotų’, kurie “už jos 
sveikatą” moka tik keiktis 
ir prasivardžiuoti? — pa
klausime mes.

— Eikš pas mus, nes turė
sime atstovą Bizauską iš 
Washingtono!

— Neik pas juos, nes jie 
meluoja 1 Geriau eik pas 
mus!...

Tikras Maxwell Street’o 
turgus, tik dar trūksta, kad 
prasidėtų tempimas “kostu- 
merių” už skvernų.

Chiniečių distriktas prie 22- 
ros ir Archer ruošiasi naujoj 
metus apvaikščioti. Naujus 
metus jie švenčia vasario 17 d. 
Pas juos jau taip priimta, kad 
Naujų Metų dieną jie leidžia 
fejerverkus. Tuo budu jie, 
mat, piktąsias dvasias baido. 
Ir juo daugiau trukšmo jie pa
daro, tuo geriau. Bet policmo- 
nas Chambers nenori nei žinoti 
apie chiniečių papročius. Jis be 
jokių ceremonijų užklupo Hip- 
Lungo kompaniją (233 W. 22 
St.) ir konfiskavo fejerverkus. 
Chiniečiams dabar be jokio tru
kšmo teks nauji metai švęsti ir 
jie nebegalės 
atsiginti. Tai 
las jiems.

*

nuo 
labai

Pažino

piktų dvasių 
blogas ženk-

*
*

plėšikų

Menzel, 4053 N.
važiavo Irving

Staigu j i

Bessio 
Avė., 
gatve kariu, 
ir pribėgusi prie jauno

Sunkus 
Gimdymas

St. Louso mieste, Mo., 
sario 11 ir 12 d. d. buvo 
sirinkusi <įnacionalė konfe
rencija pažangiam politi
niam veikimui”. Svarbiau
sias jos darbas buvo nutari
mas šaukti dar vieną “dar
bininkų, farmerių ir progre- 
sistų” konferenciją, kad pa
sitarus apie šių metų prezi
dento ir kongreso rinkimus.

va-
su-

P-ia 
Kedzie 
Parko 
pašoko
žmogaus ėmė šaukti. Pasažie- 
riamsji pareiškė, kad tasai vy
ras spalių mėnesyje apiplėšęs 
ją, atimdamas $1,500 vertės 
deimantinių daiktų. Policmo- 
nas Roy Suliivan areštavo įta
riamąjį vyrą, kuris pasisakė 
esąs Charles E. Butler, 1033 
Lawrence Avė.

Policijos stoty j Butler prisi
pažino apiplėšęs p-ią Menzel. 

* *
♦

Malin nėra pamišėlis.
Psichiatrai pripažino, kad 

Otto Malm yra sveiko proto.
Malm yra teisiamas už Ed- 

ward Lehmano nužudymą. 
* *

*
Moters atmainingumas neišėjo 

geran.
P. M. Hobart pašaukė kebą. 

Bet kuomet reikėjo jau važiuoti 
jo draugė atmainė tavo nuo
monę ir pareiškė, kad ji neva
žiuosianti. Hobart pranešė apie 
tai šoferiui. Pastarasis parei
kalavo 25 centus/ užmokėti, ka
dangi jis buvo įregistravęs tą 
sumą. Hobart atsisakė. Tąsyk 
šoferis Rothmajn
kumščių. Hobart pasigedo vie
no ar dviejų dantų.

Paskui šoferis nuvežė Ho- 
bartą ir jo kompanijonus į po
licijos stotį. Už nuvežimą' Ho
bart turėjo užmokėti. Policijos 
stotyje Hobart padarė skundą 
prieš šoferį.

Hobart yra pasiturintis 
verteiva ir turi savo ofisus Fi- 
sher trobesy j.

panaudojo

809 W. 35111 S!
Tel. Boulevard 05 

PADAROM PU
DAVIMO

Pasekmingai sii
/ Pard

Pranešu draugijoms bei 
kliubams, J<ad dą yra svetai
nė neišrandavota kelis nedėl- y*' N
dienius ir kelias subatas, to
dėl malonėkite tuoj užsisa
kyti kol yra liuesų, nes sve
timtaučiai užimti nori. Pasi
skubinkite, kad geresnę 

išsirinkti galėtumėt.

PAR

Klauskite pas aptiekoriaus.

die-
en:

n:}

I, V«!ai

<

3'L
Tel

Yra nupiešti ir originaliai pa

daryti per C. C. Chickering, ku
ris nustato piano toną, tradici
jas ir patyrimą siekiantį iš pat 

pradžios pianų industrijos.

W. ,F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, 10WA

AD

Severos Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptio- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

Laipsniai pagal kuriuos mes 
išdirbame

127 N. Dea
Tel

Galite pamatyti tuos pasauly 
puikiausius pianus pas

AKI?

nniSĮi

rūbas 1VO

11V

V Ui5147t man

a> da

busiteThe Acoustigrande nčdiiil

Canal u hm

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! Francuziškas Daktaras

Visados klauskite
Stanley Posevvich

1b 
11

iki 7 \

DINO

Street

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SI., 

Telephone Kandolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

5 / j j I

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel. Central 6390

rah. 3223 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

A.. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas j
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halated St. T.Boul. 6737

. 7 i
ROOM

Vakaru

lephonoą:
1271, 2199

Patari 
t u ves e ’<

Šiandie sueina lygiai šešeri 
metai nuo tos dienos, kai Lietu
vos Taryba paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės deklaraciją.

Taryba buvo išrinkta lietuvių 
konferencijoje, kuri įvyko Vil
niuje 1917 metais rugsėjo mė
nesio 18-23 dd., kuomet Lie
tuva dar buvo vokiečių okupuo
ta. Pati konferencija susidėjo 
ne iš žmonių išrinktų atstovų, 
o iš atskirų veikėjų. Dauguma 
jų priklausė dešiniomsioms sro
vėms.

Lietuvos Taryba gavo patvir
tinimą iš vokiečių okupacinės 
valdžios. Pirmą oficialį savo

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintele Lietuvių atstovybe, rem
damos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir Lietuvos Vil
niaus konferencijos nutarimu rūgs. 18—23^, 1917, skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokratiniais pamatai^ sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo vi
sų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybes 
pamatus ir jos santikius su kitomis valstybėmis privalo palu linai 
nustatyti kiek galima greičiaus sušauktasis Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu budu visų gyventojų išrinktas.“

Kirk’s Stay’ess Mh 
Corset yra dideles 

vertes moterims
M. Meldažis 

2242-44 W. 23 PI.

et v s

i h

Jakubauskas

M l

I- 
be

Gerumas piano turi būt 
matuojamas pagal 

jo laipsnį

Chickering Bros.
2250 So. Park Avė.,
Telefonas Calumet 0039

Jūsų paskutinė proga nusipirkti puikų Riversi- 
de lotą, 50x100, už labai žemą kainą, $1000, įmokėti 
$200, kitus po $10 į mėnesį. Į tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatvės ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportacija ir geras biznio distriktas sale.

Nesivėlinkit
Čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 

greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą. z

Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 445.

Atsiųskite man informacijas apie Riverside lo
tus, be jokios man atsakomybės. v

Vardas

• Adresas

| S. D. LACHAWICZ |
»• k

t LlCtUMS G. boiitlS į

JOHN I. BAGO

t
nici

Nesėskite Pinigy 1667UŽgA •

9 A.
Room 909 Chicago Trust Building 
7B r Monroe Street, Cbirngu 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vd.
Mrs. YICiKttKE

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų \

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S’. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Styliškos slenderizing šilkinės ir auk
su apsiuvinėtos šeržo Dreses. Papras
tų ir storų mierų. Spalvos navy arba 
juodos. Su šilk poplin, veiste ir ran
kogaliai. Tik $3.98.
Nepraleiskite to didelio pinigų sutau- 
pymo jūsų gyvenime. Ta dresė labai 
tinka padarant merginą ar moterį iš
rodančią ploną ir labai gerai tinka. 
Pamatykite pačios be jokio riziko. 
Kiekvienas 
nepatiks.
siūlomas — jus turite pasinaudoti iš 
tos progos.
PERTIKRINIMO IŠPARDAVIMAS
Pasiūtos iš tikro serge. Su tokia 

gražią figūrą ir paplonina. Puikus 
auksiniai apsiuvinėjimai, su šilko 
kraštais. Ilgos plačios rankovės, šil
kinės poplin veistos, su trijais pui
kiais guzikais, diržas to pačio mate- 
rijolo. Atsiųskite ATVIRUTĘ arba 
LAIŠKĄ. Parašykite Vardą, Adresą, 
Mierą ir Spalvą kokią norite.

Mes tuojau išsiųsime dresę per par- 
cel post, užmokėkite laiškanešiui — 
$3.98 ir kelis centus pašto ženklelių. 
Jei nepatiks, grąžinkite dresę mums 
ir mes tuojau atgrąžinsime pinigus. 
‘ Spalvos: Juodos, navy, mėlynos. 
Mieros: 34 iki 53 colių biustas, nuo 
14 iki 18 metų amžiaus.

Pažymėkite mierą ir spalvą.
Atsakykite angliškai, jei galima 

Garantuojama, kad pinigai grąžinami.
RICHARD BĘNNETT CO.;

Dep. 529, 1526 vVahash Avė.,
Chicago, III.

centas grąžinamas, jei 
Didžiausis bargenas pa-

B. W. ANDERSON

30 metų patyrimo. Veda visas bilas. 
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viMbdoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Ytiška
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

•Physical Therapy 
Institute

DU. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naluropathes, 

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

3250 So. Hjftwfed St.
Ant viršaus Universal State Bark 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto, 

f ione Yards 4951

IMPERFECT IN ORIGINAL



DIDELIS EIKVOJIMAS

Oulbransen Trade Mark

16001

Garsinkities “NAUJIENOSE26026

Garsinkitės Naujienose

NUO MUSŲKODĖL JUS TURITE PIRKTI PLUM1NGĄ IR APŠILDYMO REIKMENIS

Albany 7800

Phone Boulevard 6369 LEVY

Apskaitliavimai ant plumingo ir apšildymo suteikiama dykai. Mes taipgi • *
paskoliname jums visus reikalingus instrumentus, kad padarius jūsų plu
mingo ir apšildymo įrengimus, dykai. ; '

vais- 
Lipo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Kad patvirtinus, kad mes sakome jums tiesą, mes galime nurodyti jums 
žmonės jusy apielinkėje, kur mes esame įdėję apšildymo reikmenis dėl ją. 
Viskas ko mes norime nuo jusy, tai paduoti mums pabandymą, kol jys 
pirksi te kur nors kitur ir mes esame persitikrinę, kad mes padarysime 
jumis nuolatiniu musu kostumeriu. '

Mes nedarome misreprežentacijos ant 
mūšy tavoru.

Bukite tikras žiūrėkite tikro vardo ir vietos
MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DILELE 

IŠKABA ANT VIRŠAUS.

Kuomet mes aprokuojame apšildymo 
reikmenis jusu namams, mes nepriimsi
me jusy biznio, kol mes nerandame ge
riausi darbą dėl j’usų, kad jps būtumėt už
ganėdintas šaltame ore.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musu gera gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Kuomet mes parduodame jums bathtub, 
sinkų'ar b a toiletą ar kitą kokį plumingo 
materijolą, jei nebusite užganėdintas, 
mes permainysime dėl jusp arba jusy pi
nigai bus grąžinami bile kada.

P. Conrad Fotografas 
3130 So. Halsted St., Chicago, III.
Gerbiamieji mano draugai ir draugės, aš kreipiuos į jumis pra
nešdamas jums, kad aš kaipo seniausias fotografas, jau prakti
kuoju per penkiolikę metų ir aš galiu jums artistiškai darbą 
atlikti. Meldžiu visuomenės kreipti^ į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. Aš jums padarysiu iš mažų 
didelius ir sudėsiu jūsų gimines į vieną ir taip kitokius, kaip 
tai zerkoliukus ir guzikus, špilkas, kolionikus, medalikus ir į 
kryžius parcelinius ant kapinių ir kiekvienas, jeigu norėsit į 
Lietuvą galėsite pasiųsti savo giminėms tuos parcelinius ir jie 
niekuomet nesuges ir per amžius stovės paminklas..

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidujus. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO 
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

Kampas State ir 22os Gatvių
i Telefonai Calumet 0645-1692

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 vai po piety. 
Mes kalbame lietuviškai

Reumatizmas sausgėla ■
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- ■ 
Btis lengvai prašalina viršmi- I 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 1 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c per j 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis :
^ 3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Iškilmingas Atidarimas
Naujos Gražios Vietos

Jos. F. Budrik
3343 & Halsted St., Chicago

Player Pijaną į imamus 
Už mažą “cašh įmokė
simą pristatau Jums 
šiandie, ant kuomažiau- 
sių išmokėjimų, kad ir 
po 50c į dieną. Jūsų se
ną pijaną ar gramafoną 
imu mainais. Su kiek
vienu pijanti duodu suo
lelį, uždangalą ir 24 

rolelius.

Penki milijonai dolerių 
yra išeikvojami kasmet var
tojant gerą dėl švilpimų 
prie Amerikos traukinių, 
pasiremiant ekspertais, ku-l 
rie patarė sumažinti visas^ 
švilpynes prie garvežių, kad j 
jei neišduotų tokį didelį bal-1 
są, bet tik butų girdimi arti' 
prie garvežių. Ir taipgi kas
met yra išeikvodama berei
kalingai 140 milijonų pėdų 
lentų Jungtinėse Valstijose, 
todėl, kad tos lentos yra per
kamos ir atpjaunamos ne- j 
lygiai. Bet nei vienas eks
pertas negali apskaitliuoti 
kiek mes išeikvojame' berei
kalingai algų dėl ligų ir kitų 
nesmagumą. Tas išeikvoji- | 
mas gali būt sumažintas tik- I 
tai gerai apsisaugojus nuo 
ligų. Pirm etinis ir svar- į 
biausis dalykas yra išvalyti 
gerai vidurius. Trinerio 
Kartusis Vynas išvalo žar- j 
nas ir užlaiko jas švariai. į 
Jis reguliuoja darbą mažųjų | 
.žarną, padaugina apetitą ir 3 
'sustiprina nervus. Dabar j 
po naujų metų jūsų aptie- I 
[torius ir pardavinėtojas gy- Į 
dūolių turi užtektinai Tri- j 
nerio Karčiojo Vyno taipgi S

Trinerio Liniment kuri 
yra atsakanti gyduolė nuo 
didelių skausmų žinomų tik i 
tiems kurie turėjo juos, ku- » 
rje kenčia nuo reumatizmo • 
$rba neuralgia ir Trinerio 
Cough Sedative kuri yra la- 
bai gera šiame sezone.

7nių Metų Sukaktuvės 
UNIVERSAL STATE BANK

įvyks 
Kovo 1-mą ir tęsis iki Kovo 8-tos

Širdingai kviečiame Chicagos Lietuvius atsilankyti ant musų iškilmių. Visi 
tie, kurie iškilmių laike padės naujus depozitus GAUS DOVANAS.

Taipgi šis Bankas kuogeriausiai patarnaus' PINIGŲ PERSIUNTIME Lie
tuvon ir kitur. Mes persiunčiama greitai ir pigiai.

Taupykite pinigus ir dėkite į šį didžiausį ir stipriausi Lietuvių Valstijinį 
Banką. - x *

Kapitalas ir Perviršis 

' $290,000.00
®an^° Turtas Apie 

■■SESI $3,000,000.00

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted, Chicago, Illinois

y Bėga Šešupe 
Jausk ir Mylėk.

Spragėlų Daina 
Strazdelis 
Paukšteliui 
Kvietkeli Lietuvos

BUDRIK
ieago, Illinois

GERIAUSIAI PASTATYTAS NUOLATINIS 
GARADŽIUS

Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais
lai yra jūsų proga geram investmentui kad turėjus geriausiai pasta
tytą garadžiii ant jūsų pareikalavimo, mažai įmokėjus, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Jis apsiokės jums ar jus turite karą ar ne, 
nes renda užsimokės už jūsų menesiunius mokesčius . Geriausi ga- 
radžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra garantuoti iš visų 
atžvilgių.

Kainos yra geros iki ko- " I
vo 15 dienos, o nuo tos i
dienos jos bus didesnės.
šis 2 karų garadžius
pastatytas jūsų pa re i- ar? yi M
kalavimui, \ isas naujas M
materijolas ............. $30 į"OsK
įmokėjus, kitus į 12 m ė- į J
nėšių išmokėjimais.
Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite dėl 

sutarimo su musę atstovu
praleisdami hardware ir jus pasidarysite duris, mes suteiksime inate- 
praleisdami hardware ir js pasidarysite duris, me‘8 suteiksime mate
rijolą dėl ju.

KAINOS YRA SEKAMOS: 
Vieno karo garadžius $90 

Dvieju kary garadžius $120 
Už kitus pagal didumą.

Mes turime savo jarde visą naują namų materijolą, lentas visokiems 
reikalams, taipgi sienoms lentas, stogų popierų, pliašterio lenteles, 
garadžių duris, sash, milwork, ir t. t. labai žema kaina.
Dastatome j visas dalis miesto ir apielinkes. Atdara kasdien nuo 7 
vai. ryto iki 6 vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 iki 1 vai. po pietų.

NORTH WEST SIDE LUMBER CO.
Abe L Lurya, Pres,

4110 W. North Avenue

nULBRANSENThe Registering Piano 

$330 $420 $495 $575 $650 
B R U N S W I C K fonografas, . 
nuo $45 iki $450, yra aukščiausio A||j|U | 
tobulumo, grajinanti taip gražiai EJ; I ji 
ir aiškiai kad negalima atskirti nuo 
tikro dainavimo. Jų “Ultona” yra I
su trimis adatomis, grajinanti įvai- tllu I 
riausius rekordus taip kaip jie I
PRIVALO būt grajinami. Parsi- »
duoda lengvais išmokėjimais.

‘Namas Be Muzikos, Tai Ne Namas 
Tiktai Buveinė^

Nauji Lietuviški Rekordai Po 75c 
įdainavo K. Sabonis, Baritonas: 

į Beržyną Eina Ona. Atvažiavo Sveteliai.
Mažas \ ra Mano Stonas. Daina iš Tėvynės.

įdainavo J. Ramanauskas, Tenoras:
Švinta Aušrelė. Kami šeriai Žirgelį.

Juokingi Dialogai:
Šnvikis Dainininkas. Išrovimas Danties.
Bevaikis pas Daktarą. Sunaus Logika.
Kelione iš Virbaliaus j Kauną.
Lakūnai Orlaiviu. Šokikai.
Lekcija iš Biblijos. Sibiro Nelaisvėje.
Jonas šmikis. Maušo Kelionė.
Du Ubagu. Ubagėlis.
Kas Bus Be Degtinės. Dykai Nieks Neveža.

Lietuviški Player Pijanui Roliai 
Muzika Su žodžiais Po $1

Ant Kalno Karklai Siūbavo 
Oi Tu Jieva, J ievuže 
Prirodino Seni Žmonės 
Kur Bakūžė Samanota 
Meilės Bučkis 
Birutė

JOS 
3343 So. Halsted Street

hiMt* " _Mlfel l ---- d■ L; •, - KSS
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KILONIS SU BANCEVIČIUM
MOKIN/V KATAUSKĄ?

avily-

Eina gandai, kad žinomas 
grekas Kilonis ir Bancevičius 
mokina P. Katauską, kad pasta
rasis geriau galėtų apveikti K. 
Požėlą vasario 19 d. 

* ♦
♦

žmonės tarytum bitės 
j e birbia dėl šių ristynių.

Pilnai pasitikime, kad Pulas- 
kio svetainė bus kupina", nes 
kaip vienas taip ir antras turi 
gana pasekėjų.

Kuris daugiau turės savo šali
ninkų, tai parodys ateinantis 
antradienis. Pirkite biletus iš 
kalno, (žiūrėk pranešimų sky
rių).

Lietuviu Rateliuose
"[ūksiančiai žmonių gy 

vena ačiū lordo Liste- 
rio darbams

ami
kad

ne
pa

Ne vienam musų teko 
operacijos stalo atsigulti, 
išsigelbėjus nuo mirties; 
vienas musų tik ačiū laiku
darytai operacijai tebegyvena.

Ne taip buvo prieš Listerį 
Operacija tuo laiku buvo baisus 
dalykas; ji tankiausiai mirtimi 
baigdavosi.

Lordas Listeris išmokino pa 
šaulį, kaip reikia apsaugoti žaiz 
das nuo apsikretimo, kuris tau 
kiai gangrena išvirsdavo. Ači 
tam tūkstančių tūkstančiam.* 
žmonių tapo gyvybė išgelbėta.

Sužinoti apie to žmonijos lab 
dario gyvenimą ir jo darbu 
pravartu butų kiekvienam. T: 
progą suteiks Mokslo Draugo 
sekmadienį, t. y. rytoj, 10:3( 
valandą ryto, Raymond Chapc 
svetainėje, 816 W. 31 Str.

Paskaitą apie lordą Lister 
laikys D r. Al. Davidonis; Dr. A 
Karalius irgi keliais žodžiais 
prabils į susirinkusius. — N. T

Lietuvos Nepriklausom? 
bes Puota

Jau šešeri metai, kaip Lietu 
vos žmonės iš politiškų vergi 
tapo laisvais piliečiais. Jau še 
šeri metai, kaip lietuviai ap 
vaikščioja Lietuvos atgiimimi 
diena.

Vasario 16-tą Lietuvoje žmo 
nes su didžiausiomis iškilmėm!1 
švenčia. Neprigulmybės šventė' 
dienoj ten piliečiai 
gatvėmis 
Lietuvos 
Ten vašų 
atsibuna
ten Lietuvos narsi kariuomenė 
paraduoja su kariškais orches 

šaudt 
vėliavai' 

toj f 
die

paraduoja 
patriotines 
tikėjimų 
s pečiai ės

pasipuošę 
giedodani 

giesmes 
bažnyčiose 
pamaldos

irgi

trais; ten iš kanuolių 
atiduodami Lietuvos 
garbę, žodžiu, visa tauta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
noje linksminasi.

Mes Amerikos lietuviai
apvaikščiojamo tą Lietuvos 
žmonių kovos laimėjimo diem 
su atsidavimu.

ChicagcG lietuviai Morrisoc 
viešbučio gražioje salėje vasa 
rio 17 d., tai yra rytoj, links
minsis ir apvaikvčios Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.

Šioje puotoje dalyvauja pa 
žymėtinai didelis skaičius pra
kilnių Chicagos lietuvių, šioje 
puotoje dalyvauja nemažas 
skaičius taipgiii ąvečių iš Lie
tuvos. šioje puotoje nebus par
tijų šešėlio, o tik dominuos pa- 
tri jotinė dvasia. Vakarienė, 
trumpas muzikalis programas, 
trumpos patriotingos kalbos, 
svečių iš Lietuvos pasveikini
mas ir linksmus šokiai prie Bi- 
jansko orkestro. Muzikalį pro
gramą puoš Justas Kudirka, 
Lietuvos operos artistas.

Chicagos lietuviai, apvaikš
čiosime Lietuvos Neppiulmybę 
skaitlingu buriu, — linksmai 
pavyzdingai.

—Dr. A. Zimontas.

Moksleiviu darbuotė
Metinis susirinkimas. —Balius.

zatoriai ir nariai plojo ranko
mis Bagdžiunui.

Ar 'tai nėra aišku, kad tas 
kliubas organizuojamas ne dar
bininkų reikalams atstovauti, o 
darbininkų mulkinimui. Vadai, 
mat, nori suorganizuoti lietu
vius ir padaryti Amerikos pi
liečiais, o paskui/ panaudoti juos 
parėmimui republikonų parti
jos, arba laike rinkimų, kad ga
lėtų gauti gerai pinigų iš politi-

Kuopoje, rodosi, 
Tai gražus 

nevisi jie

Chicagos lietuvių moksleiviai 
susibūrė skaitlingan burelin ir 
jau metai Kai susiorganizavo 
į Liet. Mokei. Susiv. Ameriko- I .j e 2-rąją kuopą.

Dabai’ reikės . rinkti nauja 
kuopos valdyba. Metinis susirin
kimas bus svarbus ir geistina, 
kad visi moksleiviai atsilanky
tų. Susirinkimas įvyks pas pp. 
Stogius namuose 4049 So. Rich- 
mond St., vasario 16 d.t 7:30 
vai. vakare.

Visų moksleivių būtinas rei
kalas yra dalyvauti susirinki
me ir sulig savo nuomonės 
spręsti apie valdybos kandidatų 
tinkamumą.
yra virš 26 narių, 
būrelis, bet iki šiol 
kinkydavo susirinkimus.

Kuopos pirmininkė p-lė L. 
Narmontalitė darbavosi iš šir
dies, ir jos pasidarbavimu kuo
pa tapo išauklėta iki minėto 
skaičiaus, kas pirmiau nebuvo 
ralima padaryti.

Taipgi antroji kuopa rengia 
‘Leap Year” -šokius kovo 8 d. 

Mildos svetainėje. Tikietus ga
lima gauti pas visus kuopos na
rius ir Naujienose.

Moksleiviai apsunkinti moks
lo našta negali daug veikti, nes 
kiekvienam yra brangi kaip die
tos, taip ir vakaro valandėlė. 
Kiekvienas turi rūpintis savo 
reikalais. Visgi jie veikia, jei 
ie darbu, tai raštu arba gerais 
.orais—visi* iš vieno. ’

—Kuopos korespondentas.

Lietuviai darbininkai turėtų 
pirma sužinoti kokiam tikslui 
yra organizuojami panašus Rim
bui, o tada tik prigulėti. Tie 
geraširdžiai, kurię nori pagel
bėti išsiimti pilietybės popie
rius galėjo prisidėti prie Lith- 
uanian Inprovement Benefit 
Club arba Lietuvių politiško ir 
pašelpos kliubo. Tų kliubų ir į- 
statuese bene yra tiktai para-> 
grafai, kurie nusako apie pa-, 
gelbėjimą išsiimti pilietybės po
pierių. Tad naujas tos rųšies 
kliubas čion buvo nereikalin
gas, ir jisai vargu galės gyvuo
ti. žmonės sumokėję savo do
lerius taip ir paliks. Tie lietu
viai, kurie nori veikti politikoje, 
turi priklausyti Amerikos So
cialistų partijai. Tai yra vie
nintelė partija, kuri kovojo už 
darbininkų reikalus jau per ke
lias dešimtis metų. Sekti viso
kius meklerius nėra išrokavi- 
mo.

Keli motai atgal “Birutė” iš 
Chicagos su operete “čigonai” 
buvo atsikrausčiusi į Roselanda 
Įasipelnyti. Bet vietos lietu
viai “čigonais” nepasitikėjo.

Roselaiid
yraSusikurė čia kliubas, kuris 

tiek reikalingas, kaip veži
mui penktasai ratas. — Atei
nantį sekmadienį bus stato
ma “čigonai”. •

Roselande tapo suorganizuo-* 
Į as Lietuvių Piliečių Kliubas, ■ 
Į jūris į trumpą laiką jau spėjo 

nutraukti apie šimtą narių.
Kiek teko patirti, kliubo už- 

luotis busianti amerikoninti 
ietuviits, tai yra padėti tiems, 
kurie dar yra nepiliečiai, išs-i- 

Į:mti pirmus ir antrus popierius. 
I Taipgi bus veikiama ir politi
koje.

Kiek man teko sužinoti iš tu, Į 
I kurie organizuoja tą kliubą, tai 

iie kiekvienam įkalbinėja ir pa- 
pakoja, kad jie suorganizuos vi- 
I ’us lietuvius į tą kliubą ir pa- 

larys visus piliečiais. Tada gi;
I šsibalsuos sau tinkamų valdi- i 

inkų netik miesto valdybon, ■ 
bet ir valstijos. Tatai esą la- 
>ai lengva atsiekti. Anot tų

Į n’ganizatorių pasakos, mes 
I paraginsi m ir kitų kolonijų lie- 

uvius darbininkus suorgani
zuoti tokius kliubus, ir tada mes 
steigsime tų kliubų centrą, i 
ruo budu esą galinti net visa 

Į Chicagos valdyba patekti į lic- 
I tuvių rankas. i

žinoma, nors nieku nėra pa- 
| natuota tokia agitacija, bet at
siranda daug tokių lengvatikių, 
kurie tam patiki ir rašosi prie 

po kliubo. ži^ma, tas jiems, 
laug gelbsti, nes narių mokes
tis yra nustatyta gan maža — 
tiktai $1.25 į metus.

Organizatoriai to kliubo re j 
minsi ant darbininkų. Visos par
tijos, kurios buvo iki šiol ir da
bar kur yra, yra negeros. Jos 
/isos einančios prieš darbinin
kus ir darbininkų reikalais ne
sirūpinančios. O šis kliubas 
vien stosiąs už darbininkus ir 
jisai busiąs bepartyviškas. *

Bet vasario 4 d. tų visų vadų 
slaptybė išėjo aikštėn. L. P. 
Kliubas surengė prakalbas mi
nėtoje dienoje ir pasikvietė už 

'kalbėtoją adv. Bagdžiuną. Kal
bėtojas papasakojo vargus ir 
bėdas, kurias jam tekę pergy
venti; žinoma, taikindamas, kad 
pritiktų prie tos publikos, kuri 
čion klausosi. O publika susi
dėjo vien tik iš darbininkų. Iš
reklamavo, išgyrė jis republi
konų partiją, kuri esanti ge
riausia dėl darbininkų. Ragino 
rašytis prie to kliubo ir tuo už
baigė prakalbą. Kliubo organi-

VERONIKA MOTUZAITĖ

su šiuo pasauliu 
dieną, 1923 m.

Pa-
Lietuvos Kauno rėdy- 
šiaulią apskričio, Klo- 

valsčiatA, Laipuškių 
f 

iko nuliūdusias gi- 
olį, seserį, švogerį
Lietuvoj seselę ir

Persiskyrė 
vasario 2(1 
Turėjo 28 metus amžiaus, 
ėjo iš 
bos, 
vainių 
kaimo, 
minės: 
ir dėdę,
daug giminių. Veronika 
laidota' švento Kazimiero 
pinėse. Bus 
rio 20 dieną, 
giminių 
amžiną 
Dievo
18 gatvė ir 
nuliūdę

Giminės 
Elzbieta Gronskiene, 

1731 Ruble St.

pa-

atminimas vasa- 
Meldžiame visų 

ir pažystamų ištarti 
atilsį. Atminimas bus 
Apveizdos bažnyčioje, 

Union Avė. Lieka

žinoma, pabijojo, kad “Čigo
nai” neprigautų. “čigo
nams” vietos publika net nepa
sirodė. Ir “Birutė” tada netik, 
kad nieko nepelnė, bet ir daug 
nuostolių turėjo. O tada, rodo
si, St. Šimkui vadovaujant “či
gonai” gana gerai pasirodė iir 
publika apsigavo, kad nenuėjo 
“čigonų” pamatyti.

♦ *
*

Sekmadienį, vasario 17 d., 
Chas. Strumila svet., L. M. D. 
Aido Choras žada su “čigonais” 
pasirodyti. Dabar i,r yra abe
jojama, ar “čigonai” neprigaus 
publikos. Mat, “Čigonų” yra 
tokia mada publiką prigaudinė
ti. Bet kaip ten nebūtų—pri
gaus ar nepriguas, — o nueiti 
pažiūrėti ir pasiklausyti “Čigo
nų” operetės visgi reikia. Tuo, 
žinoma, paremsime L. M. D. Ai
do Chorą, kuriam bus duota 
progos daugiau pradėti veikti.

—Darbininkas.

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

...... , ' ", 
Akinių Įiritaisymo mene 
20 metų prityrimo

Reumatizmas Išgydomas

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse ?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

Mylėjom mes ją gyvų iš tik
ros širdies, nepamirškime ir > 

mirusios. Metinės sukaktuvės 
mirimo musų brangios 'my
limos Antosčs Paserpskienės, 
kuri mus apleido vasario 15 
dienų 1923 m. Negalime mes 
jos pamiršti niekados. Jau į 
metai laiko kaip ji ilsisi šal
toj žemelėj, o musų širdyse į 
žaizda paliko neišgydoma ant 
amžių. Nubudime pasiliekam 
vyras Juozas Paserpskis ir 
vaikai Judzas ir Albina. Ta
riu širdin'ga ačiū giminėms, 
pažįstamiems ir visiems, ku
rie dalyvavo laidotuvėse a. a. 
Antaninos. Meldžiu visų iš
tarti A. A.

PI um ingo ir j Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
heating SUPLY CO.
490 Miltvaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Hay markei 1018, Haymarket 4221

' Didelis Kainų Nužeminimai!

< *Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų materijolą, todėl furime parduoti 
pigiai.

Apsiijiokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti misų bargenūs. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes daštatome į visas dalis 
miesto ir apylinkių.

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirksite pas inus labai pigia kaina.

, Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 89(2

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Lx)uis Avė. 

CHICAGO. ILL.
■P

į»paeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas. 
Jos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei

katą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją.
Daugelio atsitikimų jos kenkia; visam gyvenimui.

Skaitykite* šį laišką: 
Polo Chemical Company, 

Chicago, III.
Gerbiamieji: — Aš esu 

labai dėkingas už jūsų 
gyduoles. Jos padarė 

daug gero mano motinai. Aš negaliu išreikšti min
ties raštu, bet jei susitiksiu asmeniškai, aš žinosiu 
kaip jums ačiuoti. Meldžiu atsiųsti vieną butelį Sa
pomentol, ir t. t. Su pagarba F. Greszkowiak, 
Philadelphįa, Pa.

Tokie laiškai kalba patys už save, mes turime 
šimtus jų. Sekite jų pavizdį ir gaukite nuo musv 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo ii 
jus daugiau nekenksite. Kuomet pasensite re 
matizmo negalima bus išgydyti. NEATIDĖLIOK1 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kaina didelio sh 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų, aptiekoria' 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus u 
mokėsite kaip atneš.

POLO CHEMICAL CO.,
2824 W. Chicago Avė., Chicago, UI.’

cortints t n.ot

Sapomentol
•AUCOHO^

i

PfttPARCO B* 

Polo Chemical Co. 
CHICAGO,ILL.

AR NORI BŪTI SVEIKU?
ATEIKITE ČIONAI TUOJAU

Jei sergate arba jaučiatės negerai, silpnas, nuvargęs, turi skausmus 
ar trublius kur nors jūsų kūne. Jei buvote pas visus daktarus, arba 
pas kuri nors arba nebuvote niekur ir be pasekmių. — ATEIKITE I 
MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ ARBA ATSIŲSKITE ATVIRUTE 
IR GAUKITE MUSŲ NAMŲ GYDUOLĘ TUOJAU. Ta gera Gyduo
lė kuri išvalo jūsų kraują ir pataiso visą sistemą, yra parduodama 
publikai rekomenduojant vienas kitam per paskutinius trisdešimts me
tų su ABSOLIUČIU PASISEKIMU.

Jei jus esate tikrai bėdnas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite mu
sų Home Remedy visai dykai. $1.25 už butelį miesto orderiams. 
$2.00 už butelį už miesto orderiams.

Tiems, kuriems reikia padaryi egzam i naciją, mes turime su savim 
veikiančią Health Service Institute prie 1510-12 N. Robey St. Tel. 
Armitage 0571. Taipgi Electric Laboratorijos, Suite 644-48 State-Lake 
Bldg., 190 N. State Street, Phone Dearborn9536, kuris turi tūkstančius 
vertės naujos mados aparatų.

SPECIALISTAI čionai pasakys jums visą tiesą.

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (Not Ine.)
Helen Schymanski, Įsteigėja

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey S'ts.,

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKAI Išbandimui

Chicago, UI.

FU

Puikus 
rėmai 
žiną

Shell 
pugra- 
veidą.

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu nei vie

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. Aš garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerokuosiu jums nieko. 

Aš nertikrinau daugiau 
kaip 200.000 vyrų ir mo
terų. kad mano dideli “True Vision’* akiniai, 
gražiais shell rėmais, yra puikiausi Ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos justi 
akis, prašalins* akių nuovargi ir galvos skaudėji
mų. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardų, adre
sų ir amžių.

Nesiųskite nei cento as u. .. « jums

ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN, j 
Ritholz Spectacle Co„ Dcpt. F.L. 107 I 
1462 64 66 W. Madison St., Chicago, III

Atsiųskite man porų akinių dėl I 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. | 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.08. Jei ne, aš sugražinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti. j 
Vardas ............................. Amžius.......- I
Pašto Ofisas ............... ..'.....................
Gatvė ir numeris ............................  Į
Box No .......... R F D .......... State I

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie liampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir nak^ų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iškaščiais. Atsiųskite kupo- 
ponų tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai
minkštų ausų

---------- ; . ...... :-------------------------------

t"' 1
Prižiūrėjimas jusi] akiu
Yra labai svarbus dalykas

K 111.... —
Tikras išegzaminavimas

Būtinai reikia datirti teisingą priežastį
* Nauji Ofiso įrengimai

Labiausiai moderniško ir mokslinio pabudžio, ge
riausi kokius galima nupirkti už pinigus, suteikia 
man progą duoti jums geriausį akių prižiūrėjimą.

I •
Mano kainos yra vidutinės

ir kiekvienas gali išmokėti iš sa^o kišeniaus
DR. P. O. PEEMUELLER,

OPTOMETRIST
1536 West 47th Street, Tel, Yards 1624

**

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo ii- 
M.

privatiAkų Kydyrnui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* TX~,Gpe- 
jišką b\ 
mo. Did Iii skai
čius žmot*\ J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. Tokį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykaif
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. linkite 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, sereeV.^j ir 
Kubatoje nuo 10 vai. .yto 
iki 8 vai.* vakare.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialunTas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
g A Praktikuoja 25 me-
f ) tus — tai yra ge-
u rausias daiodym-as,
N kad turiu pasiseki-

pasitikėti. Ar ne

DR. M. G. MARTIN 
VV. Madison St., 
Chicago, UI.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. VVosarmano ban- 

iyinai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzatni- 
' javinias jūsų 'slaptybių suranda, ar jus esate 
iuoeas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
is yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 

gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
engvai. pasiduoda šitam moksliškam gydymo 

metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumu, čiepus., antitoksinus, bak- 
'.erinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
■enėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

tel perdaug svieto mano ofise nega 
ėtumet pasikalbėti su manim1. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė? 
/ra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po į> 
Seredomis ir subadomi s: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Fine for Lumbago <
Musterole drives pain away and 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF



šeštadienis, Vasaris 16,1521

Pranešimas!
Paskelbiame . Gerbiamiems 
Draugams, Kostumeriams 
ir visuomenei, kad žemiaus 
pažymėti asmenis nuo Vasa
rio 12, 1924 m., netarnauja 
S. L. FABIONO FORMOJ, 
(Kear Estate Salesmen) kai
po ^pardavėjai.

Joseph J. Gavril (Gavril- 
lovič)

Paul P. Ramoška ir
Martin Gilason (Gelžinis) 

ir taipgi kiek ankščiau liko 
paliunosuoti sekantieji:

Anton Kairys ir 
John S. Lesick.
Primename ir persergim 

plačiąją visuomenę, kad 
viršminėti asmenis daugiaus 
NEGALI kalbėti FABIO
NO FIRMOS vardu; NE
GALI reprezentuoti FABI
ONO FIRMOS; NEGALI 
daryti jokiiį sutarčių, žo
džiu arba raštu vardu FA
BIONO FIRMOS. Gi, prie
šingai, jiems pasielgus, ži
nantieji tokius atsitikimus, 
esate prašomi tuoj, pranešti 
šiai Firmai, už ką busime 
Jums labai dėkingi.

Ta darome su tikslu, kad 
apsaugoti savus buvusius, 
esančius ir busimuosius kli- 
entus-kostumerius, nuo su- 
vedžiojančių, keblių, nesusi
pratimų ir klaidų. Turėju
sieji praeityje, bent kokius 
nors bizniškus reikalus su 
virš-paminėtais asmenimis, 
malonėkite atsikreipti tie
siog pas mus į ofisą, kitaip 
mes negalėsime atsakyti už 
tuos žmones, kurie daugiaus 
nėra tarnystėje virš-pami- 
nėtoje Firmoje.

Su pagarba,
S. L. FABIONAS CO.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

jrrie Naujienų Spulkos, it prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spuika
1739 S. Haisted St.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešame, tiems Liet. Am. 

Rūbų Išdirbimo Bendrovės dalinin
kams, kurie da nėra išsimainę ameri
koniškas akcijas-šėrus ant lietuviškų 
akcijų bendrovės “Rūbas”, kad iki 
Vasario-February 20 dienai 1924 m. 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas akcijas-šėrus pasiųsim 
STEITO SEKRETORIUI j Spring- 
fieldą ir tada kiekvienas šėrininkas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kaščių kolei atsiims akcijas.

Kreipkitės j bendrovės ofisą
809 W. 35th St., Chicago, III.

— Valdyba.

Racine, Wis. — A. L. T. S. 35 kp. 
ruošia vakarą su sceniškais perstaty
mais, dainomis ir muzikaliu progra
mų Vasario 17 d., 2 v. p. p., Turner 
svetainėje. Minėsime Lietuvos šešių 
metų Neprikalusomybės gyvenimą, 
širdingai kviečiame visus lietuvius 
kaip vietinius taip ir iš aplinkų su- 
seiti. — Komitetas.

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar- 
palius. Paminėtos lekcijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai." ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

PirminiiBcas.
‘‘Birutės’- repeticijos

“Birutės” choro repeticijos įvyksta 
reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera progą “Birutėn” jstoti. 
Tegu kiekvienas Cnicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

Lietuvos Neprigulmybės Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbutyj, nedėlioj Vasario 
17 dieną.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti 
šioje puotoje, ten suėjus kruvon ir vėl 
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta 
kovojo už savo teises. Ten visi suė
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos 
brangintiną šventę.

Dr. A. Zimontas, .
A. L. T. S. apskričio prez.

PRANEŠIMAI.
LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ

Visa Lietuvių Tauta kasmet iškil
mingai švenčia Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną Vasario 16 d. Kiekvie
na kultūringa tauta savo brangias 
šventes iškilmingai mini.

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
šiemet rengia atskirai kiekviena lie
tuvių kolonija, šaukia massmitingus 
sekančiai:

1) Bridgeportas, Nedėlioj, Vasario 
17, 2 vai. po pietų, Šv. Jurgio parapi
jos svet.

2) Town of Lake, Ned. Vas. 17, 7 
v. v., Krinčiaus (buv. Elias) svet., 
46th ir Wood gatvė.

3) Roseland, Vas. 17 d., tuojau po 
sumos, parap. svet., 108th ir Wabash 
gat.

4) West Pullman, Subatoj, Vas. 16 
d., 7 v. v. Bajuriuno svet., So. Hal- 
stcd ir 120 gat.

5) Brighton Park, Ned. Vas. 17 d., 
ir 44tos gat.
2 v. po p., parap. svet., So. Fairfield

6) West Side, Ned. Vas. 17 d., 7:30 
vai. vak. parap. svet., 23rd PI. ir Oak- 
ley Avė.

7) Cicero, III., Ned. Vas. 17 d., 7:30 
'SU. vak. parap. svet., 16tos ir 49th Ct.

8) North Side, Ned, Vas. 17 d., 
7:30 vai. vak. parap. sve£., 1644 Wa- 
bansia gat.

9) Dievo Apv. parap. (18th gat.), 
Subaaoj, Vas. 16 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos svet., I8tos ir Union gat.

Minėdami Lietuvos Nepriklausomy
bes šešių Metų sukaktuves reikalau
sime, kad lenkai-grobikai grąžintų 
Ijetuvai jos sostinę Vilnių ir kad vi
sai atsisakytų nuo lindimo į musų 
Klaipėdą.

Tečiaus kaip matote musų politinė 
laisvė ir nepriklausomybė dar nėra 
tokia kokios mes siekiamės. Musų 
visa tauta įtempusi savo jėgas kad iš
kovojus savo šventovę Vilnių-Lietu- 
vos širdį, kurią lengai nori išplėšti iš 
gyvojo tautos kūno. Ar galime nu
rimti ? Eikime pagelbos savo bro
liams jų sunkioje kovoje už laivsę!

Neturime pamiršti savųjų, kurie 
yra prispausti lenkų, kurie smeigia 
savo kruvisus nagus į mušti našlaičių 
si ratų sielas, uždarinėja lietuvių mo
kyklas ir kankina musų brolius vei
kėjus.

Susirinkime visi skaitlingai ir au
kaukime gausiai . Surinktos aukos 
bus tuojau tiesiog pasiųstos Vilniaus 
nuskriaustiems našlaičiams.

Lai gyvuoja Lietuva pilnuose savo 
rubežiųose!

Centralinio Iškilmių Komiteto var
du, J. A. Mickeiiunas.

Katausko-Požėlos imtynių biletai 
iš kalno gaunami:

Naujienose, 1739 S. Haisted St; 
Naujienų Skyriuje, 3210 S. Haisted 
St; Universal State Banke, 3252 S. 
Haisted St; G. Benošius aptiekoj, 
1516 VV. 47 St; J. Urman aptiekoj, 
2300 So. Leavitt St; V. Vilimai- 
čiaus aptiekoje, 10759 S. Michigan 
Avė; K. Montvido aptiekoje, Wa- 
bansia ir Girard gatvių; p. Pilkio 
restaurane (Liuosybės name) 14 ir 
49 Ct.

Moksleivių LMSA 2 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, 
vasario 16 d., 7:30 vai. vak. pas 
'Irs. Frances Stogis, 4049 S. Rich- 
mond St., arti Archer Avė. šiame 
susirinkime bus renkama kuopos 
\aldyba ir kitos komisijos. Kalbės 
mok. .L Lapaitis. Visi nariai daly
vaukite ir bukite laiku.

K. J. Semaška, ižd.-rašt.

Liet. Teatr. Dr-ja šv. Martino 
laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadienį, vasario 16 d., 7:30 vai. va
kare, šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė.

Nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes turime daug naujų ir svarbių 
reikalų. Ypač tie nariai kviečiami 
pribūti, kurie esate pasirašę ant 
aplikacijų, kaipo perstatytojai, o 
taipgi išpildžiusieji aplikacijas.

* —P. Kilevičia, rašt.

Brighton Park.— Lietuvių Brigh- 
ton Park Politiškas Pašelpinis Kliu- 
bas laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, vasario 17 d., 2 v. 
po pietų, McKinley Park svet., 39 
gt. ir Western Blvd. Visi nariai yra 
kviečiami į susirinkimą. Ir nepri
klausantys dar prie šio kliubo yra 
kviečiami ateiti ir prisirašyti, ypa
tingai namų savininkai gyvenan
tieji Brighton Parko apielinkėj, 
nes šis kliubas ne vien tik yra pa- 
gelbinė draugija, bet sykiu yra ir 
politiška. Jis stengiasi išreikalau
ti iš miesto valdybos įvairių page
rinimų šioj apielinkėj. šiandie mes 
visi matome, kad miesto vadovai 
musų pinigais apmokami nevisada 
atlieka teisingus patarnavimus. 
Tat privalome spiestis į krūvą ir 
reikalauti iš tų ponų to, kas mums 
priklauso. Ateina pavasaris; musų 
elės yra užverstos mėšlais, šviesų 
ant gatvių nėra; tat visi nežiūrė
dami kas kokių pažiūrų yra susis
pietę į kliubą reikalaukime page
rinimų musų kolonijoj.

—J. J. Palekas, prez.
Chicagos Lietuvių Taryba vasa

rio 16 d., 7:30 vai. vak., Raymond 
Chapel svetainėj, 816 W 31 St., ren
gia šešerių metų Lietuvos nepri
klausomybės apvaikščiojiiną. Bus 
gerų kalbėtojų. Visi kviečiami at
vykti. —Taryba.

Draugystė Pažinties Liet. Ameri
koje, kuri buvo atidėjusi balių ir 
keturių dovanų laimėjimą, dabar 
skelbia, jog tasai Ibalius ir laimėji
mai Įvyks vasario 17 d., 3:30 vai 
no pietų, svetainėj po No. 4625 So. 
Paulina St.

Nariai malonėkite laiku pribūti 
ir grąžinti neparduotus tikietus.

—Jonas Michaels, pirm.

Lietuvių Tautos Bažnyčios para
pijos susirinkimas atsibus 17 d. 
vasario, 1 vaL po/pietų, bažnytinėj 
svet. Bus daug svarbių reikalų. Jei 
kas nebus, tegul nesigaili paskui.

—Komitetas...

Lietuvių Politikos ir Pašelpos kliu
bas rengia balių, atsibus nedėlioj, 
vasario 17, 1924, Mildos svetainėj, 
3138 So. Haisted St. Prasidės apie 
6 valandą vakare. — Komitetas.

PRANEŠIMAI.
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš

laičiams Šelpti rengia maskaradų 
šokius sekmadieni, vasario 17 d., 
M. Meldažio svetainėj, 22 44 West 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 dol., antrai — 10 
dol. Be to bus ir daugiau visokių 
gražių ir brangių dovanų, todėl 
meldžiam į maskaradų šokius skait
lingai atsilankyti. —Komitetas.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų draugija rengia puikų balių, 
subatoi, vasario 16 d., Mildos svetai
nėj, 3142 So. Haisted St., 3-čios lu
bos. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos draugystės koncertas įvyks vasa
rio 17 d. Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainėje, 14 sa. ir 49 Ct. Pradžia 
5 vai. vak.; programas prasidės ly
giai G vai.

Programo išpildymui yra pakvie
sta “Birutė”, kuri ne tik dainomis 
pasirodys, bet taipgi suvaidins veika
lą “Audra Giedroje”. — Komitetas.

LORDAS LISTERIS’.
Ateinantį sekmadienį, vasario 17 d., 

10:30 vai. ryto, Raymond Chapel sve
tainėj, 816 W. 81 St., Mokslo Draugų 
prelegentai Dr. Al. Davidonis ir Dr. 
A. Karalius laikys paskaitą apie lor
dą Listerį.

Reikia pasakyti, kad lordas IJste- 
ris daugiausia prisidėjo prie moder- 
nosios chirurgijos sukūrimo. Pirm 
jo apie 70% žmonių po operacijos 
mirdavo. Bet ačiū lordo Listerio dar
bams, operacijos dabar nebėra taip 
pavojingos, kaip seniau. Apie to tai 
žmogaus gyvenimą ir darbus papasa
kos daktarai. Tad verta kiekvienam 
susipažinti su gyvenimu tokio žmo
gaus, kuris prisidėjo prie išgelbėjimo 
gyvasties tūkstančiams, žmonių.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesinio 
susirinkimas įvyks sekmadienj, Vasa
rio 17 d., Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI., 1 vai. po piet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
rengia koncertą, kuris įvyks Liuosy- 
bes svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.
žaibo įsakymu Vaidylos renkasi 

pietuose avsario 18 d. —Kryvis.
Tautiškos Draugystės Lietuvos 

Dukterų susirinkimas įvyks vasa
rio 17 d. kaip 1:30 po pietų (Mark 
VVhitę Sųuare Parke) knygyne, 30 
ir Haisted St. Malonėkite visos na
rės susirinkti ir naujų narių atsi
vesti. —Valdyba.

Jaunuolių Orkestro nariai visi 
susirinkit nedėlioj, vasario 17 d., 
11 vai. iš ryto pas J. Grušą, 3147 
So. Haisted St., o iš ten sykiu va
žiuosim į Field Museuni. P. J. Ka
tonas mus nuves.

Rast. Eugenija Grušaitė.
Lietuvių Moterų Pašelpinis Kliu- 

bbas laikys savo susirinkimą sek
madienį, vasario 17 d., 2 vai. po
pietų Mark White Sųuare salėj, 
30-ta ir Haisted gat.

Yra 'svarbių reikalų, dėlto visos 
narės susirinkite. Šiuo taipjau pra
nešame, kad nuo šio laiko musų 
draugijon bus priimami nariais ir 
vyrai. —'Rašt. E. Jozaitienė.

ASMENŲ JIE3MAI
PAJIEŠKAU savo draugo Joe 

Dora; pirmiau gyveno Chicagoj', 
vėliaus išvažiavo į Duluth, Minn. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote, meldžiu pranešti.

John Rutkauskas
1654 Wabansia Avė., Chicago

PAJIEŠKAU Juozapo Tamkevi- 
čiaus. Pifiniau gyveno Standard 
City, III. Girdėjau kad yra miręs. 
Paėjo iš Vilniaus rėdybos. Jei gy
vas jis pats ar kas žinote apie jį 
praneškite.

Ona Tamkevičienė
2923 Emerald Avė.., Chicago

PAJIEŠKAU kaimyno Kazimie
ro Riaukos. Žemalįų kaimo, Tirkš
lių avlsč., Mažeikių apskr., Kauno 
rėdybos. 1'5 metų kaip mačiausi; 
norėčiau susieiti. Kas žinote pra
neškite arba pats atsišaukit.

A. Rutkauskas,
1747 So. Haisted St. Chicago.

n yjuRpsr
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Obelio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. ’i’el. Kedzie 9440

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU medinius ir mūri

nius namus; nelauk pavasario, bu- 
davok dabar. 3827 Archer Avė., 
pirmas floras iš užpakalio; lipk 
laiptais ant aukšto iš pronto ir 
vėl žemyn iš užpakalio.

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

PARSIDUODA vilnonės gijos vi
sokios rųšies dėl nėrinių. Kaina 
už matką 4 oz. 25c. 35c. 40c. ir 
45c. Lininės gijos . 2000 matkų, 
kaina už matką 10c. 15c. 20ę. ir 
35c. šio tavoro pas mane užtekti
nai žiemą ir vasarą. Adara visa
dos ir šventadieniais.

Kreipkitės tuojaus
Frank Selemonavičia 

504 W. 33rd St.
1 lubos frontas

NAUJIENOS, Chleago, ŪL

jVAIRĮĮS SKELBIMAI
KLAUSYK prieteliau ir prietel- 

ka! Ką mes sakome: kodėl turite 
skųsties, jei neturite pažinčių, pri
sirašykite prie “Leons Institute,” o 
turėsite daug draugų. Pas mus 
randasi narių visoje Amerikoje ir 
Canadoje. Nekurie nariai turi nuo 
$1000 iki $25000. Jei esi vienas, pa
rašyk į Leons Institute, 131 W. 39 
St./ New York City. Kurie gyvena 
Chicagoje ir apielinkėje malonėki
te asmeniškai kreiptys į musų biu
rą Room 406, 39 W. Adams St., 
Chicago, III.

Vienatinis biuras apsivedimų 
prie kurio priguli lietuviai, rusai, 
lenkai, Ukrainai ir slovakai.

RENDAI 3656 So. Union Avė. 
Storas su 4 ruimais; elektra. Vis
kas naujai įtaisyta; duosiu listą 
kaip kas norės.

Kreipkitės pas savininką 
3759 So. Haisted St.

1 lubos
/ Tol. Boulevard 2614

ANT RENDOS storas ir 3 
ruimai prie storo, 3961 S. Camp
bell lietuvių ir anglų apgyventa 
vietai Savininkas P. M.
719 W. 14 St. Phone Canal 0579

PĄRENDAVOJIMUI flatas 6 
kambarių su Visokiais vėliausios 
mados įtaisymais ant antrų lu
bų prieky. $85.00 mėnesiui.

740 West 48 Place

JIESKOKAMBARty"
J IEŠKAU kambario 18 gatvės 

apielinkėj, prie linksmios šęimy- 
nos; esu muzikantas ir sutiksiu 
kūdikius pamokinti ir muzikos. Su
tiksiu dykai, nereikės bėgioti po 
gatves ir ištvirkauti. Džiaugsmas 
ir linksmybė yra namuose, jeigu 
kūdikėliai mokinasi muzikos. At
sišaukite: prof. M. Puplauskas 

629 W. 18th St., Chicago.

"ŠfflLYMArkAMBAmy
LIETUVIŠKAS KOTELIS ge

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

PARANDAVOJU kambarį 
dėl vaikinų, merginų arba vedu
siai porai. Kambarys šildomas 
su valgiu ar be valgio. 3 |Ubos iš 
priekio. J. K. / 
703 W. 21-st Place, Chicago.

RUIMAS rendai 2 vyram su 
valgiu. Patogi vieta dėl gyveni
mo.

Kreipkitės. Tel. Yards 6756 
818 W. 35-th PI..

m DARBININKŲ
MOTERŲ_____

REIKIA jaunos mergaitės na
mų darbui. Nuolat darbas. Pra
dėkite tuojaus. šeimynoje 4 di
deli žmonės. Gali eit namo arba 
būti čia vakarais.

Tel. Rockwell 8684,

REIKIA mergaitės arba jau
nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite. 
Petras Jakas, 310 Stephenson 

Avė., Escanaba, Michigan.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

REIKIA vyrų lietuviškai kal
bančių pardavinėti mėnesinius 
ir paprastus Life Insurance. 
Ateikite bile rytą nuo 8 iki 10, 
room 6, 6255 S. Ashland Avė. ir 
klauskite Mr. Stahle.

REIKALAUJA patyrusio dreive- 
rio duonai ir keksams išvežioti po 
grosemias. Geram vyrui gera alga. 
Pastovus darbas. Nepatyręs šitame 
darbe prašau neatsišaukti.

JOHN ŠEŠTOKAS 
5654 W: 64 Place.

REIKIA bekerio. Geros sąly
gos, gera alga. Atsišakite tuo
jau.

1637 West 13 Sty. ^ .
; . Gary, Indiana J ' v

—.— ------- -—   --------- _——---------

REIKIA’ selesmanų, pardavi
nėti nesvaiginamus gėrimus į 
grosernes ir Ice Cream parlorus. 
Vyrų kurie yra apsipažinę su 
tuo bizniu. Naujienos, 1739 So. 
Haisted St., B0x 440.

REIKIA DARBININKŲ
______ VYRŲ______

AGENTŲ PARDAVINĖTI 
TAJERUS.

Jei turite draugų, kurie turi au
tomobilius, parduokite jiems inusų 
tajėrus. Visų inierų, tinkami vi
siems karams. Jus galite uždirbti 
daug pinigų pardavinėjant tajerus, 
negu ką nors kilą. Pavasaris greit 
ateis. Atsakykit angliškai, jei gali
ma. Rašykit tuojau.

Mr. L. Boyar, Mgr.
1519 So. Wabash Avė., Chicago

REIKIA senyvo, patyrusio far- 
mų darbininko, lietuvio. Nuolat 
darbas, algos $30 į mėnesį, valgis 
ir kambarys. Tik geras darbinin
kas tegul atsišaukia. Fanna pieti
nėj dalyj Illinois. Phone Rogers 
Park 9117, arba E. Sharkey, 1140 
Pratt Blvd.

REIKALAUJU vyro, kuris su 
pranta apie namų aptaisymą, 
užtai duosiu pigiai pragyveni
mą. Paprastai kambarys ir val
gis, septyni doleriai J savaitę. 
A. Donile, 3534 So. Parnell Avė.

SOUTH Sidės Bankas reika
lauja jauno vyro, solicitor, ku
ris turi patyrimą ir kuris kalba 
lenkiškai ir lietuviškai. Reikia 
reference. Naujienos, 1739 So. 
Haisted St. Bot 447.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai 

3 kavalkų,; frontinis setas raudon
medžio. aKrpetai, vietrola ir visi 
daiktai, kokie tik reikalingi gyve
nimui. Nupirksil pigiai.

Matyt galima visados.
822 W. 37th PL

2 lubos frontas

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai; visi daiktai nauji; kam
bariai galima sykiu renduoti. 
Kreipkitės vakarais po 6 valandos 
ir nedėlioj iki pietų.

2918 So. Emęrąld Avė. 
Užpakalis lir lubos

“"pardavimui ~~~
PIANŲ SPECIALAI

Kimbal Upright, gerame sto
vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Conterta, grojiklis 
pianas, rįešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 į rtie- 
nesį.

JUSTIN BROS.
5249 W. 25 St., Cicero, III.

Phone Cicero 260

PĄRSIDUODA grosernė ir delicat- 
tessen krautuvė, biznis išdirbtas, ren- 
da pigi, 4 ruimai gyvenimui ir ga- 
radžius. Parduodu Fordą ir fumi- 
Čius pigiai, nes mes išvažiuojam į 
Lietuvą.

F. GEDUTIS,
5135 So. Haisted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, labai geroje vietoje. 
Biznio yra daroma $700 į savai
tę. Lysas ilgam laikui, 6 kamb. 
gyvenimui. 5649 S. Ashland Av.

NEPAPRASTI PIJANŲ BARGENAI
Iš priežasties stokos vietos krau

tuvėj parsiduoda ant k greitųjų šie 
pijanai:

Schmidt & Schultz Player, walnut 
finish, naujas $575, tikra kaina 
$290. 4

Weinman Player, oak finish, su 
suoleliu ir rolėmis, naujas kaina
vo $600, mažai naudotas $225.

Upright pi j anas (ne playcris), 
gerame stovyje, ypatingai naudin
gas norinčiam mokytis grajit $65.

Parsiduoda ant lengviausių iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
3343 S. Haisted St., Chicago.

PARDAVIMUI grosernp ir 
delikatesen, naujas stakas. "Prie
žastis pardavimo, noriu eiti j 
niekei plating biznį. Kaina $900.

Atsišaukite
3720 Wallace St.

604 W. 31 Str. Turi būt par
duota, be jokio tolimesnio lauki
mo, grosernė ir bučernė su ledo 
mašina. Randasi ant gero trans- 
ferinio kampo. Geras pasiūly
mas nebus atmestas. Veikite 
greitai! •. ’

PARSIDUODA bučefnė ir 
grosernė, visokių tautų apgy
venta vieta, pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 836 W. 
Cullerton Str. axba W. 20 Str.

M. Romanau^kas,

PARDAVIMUI pekamė, kur 
kepama visokį duona, Nupirkisi- 
te už prieinamų kainą. Kreipki
tės

1434 S. 49 Ct. Cicero, III.

PARDAVIMUI

t Norintieji pirkti GERĄ PLAYER 
4’IANĄ, ateikite į Budriko krautu
vę ir pamatykite GULBRANSEN 
registruojantį pianą. Geresnio ir 
gražesnio tono už kitus pianus. 
Gvarantuotas. Kaina 25% pigesnė 
negu kitur.

Jos. F. Budrik
3343 South Haisted St., v 

Chicago, III.

PARSIDUODA Restaurants, 
du partneriai nesusitaiko, todėl 
parsiduoda pigiai.

ONA BUDRIENĖ
839 West 14 Str.

PARDAVIMUI z bučernė 
ir grosernė geroj vietoj, biznis 
išdirbtas, keturi ruimai dėl gy
venimo, bizniukais, vertės 3500 
atiduosiu už 2500. Atsišaukite 

1833 W. 22-nd Str.
"PARDAVIMUI cigarų kend- 

žių, Ice Cream ir visokių maž
možių storas geroj vietoj. Kai
na $600.00.

5535i/£ So. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS 
Išsimaino hardvvare Storas; daromas 
geras biznis. Parduosiu už $1,850, 
arba mainysiu ant buČernės, loto, au
tomobilio. Nepraleiskite tos progos, 
kas norite pinigų padaryti. Kreipkitės 

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

Turiu parduoti savo $275 ver
tes puikią Queen Anne Console 
Victrolą, vartotą tik 3 mėne
sius. Yra daug rekordų, deiman
tinė adata, kaina $65. 2502 W. 
Division St. Tel. Armitage 1981.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
tabako ir saldainių krautuvė, su for- 
ničiais. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite:
2630 W. 38th St.

Tel. lafayette 7728

PARDAVIMUI didelis bučer- 
nės aisbaksis labai pigiai.

Atsišaukite:
1641: Wabansia Avenue

Chicago. Brunswick 2545

PARDAVIMUI garadžius didumo 
50 karų vietos. Senas ir pelningas 
biznis ir labai gera vieta lietuviui. 
Nupirksit už prieinamą kainą, šau
kit subatomis, nedėliomis ir va
karais.

Tel. Wentworth 1305

UŽ $70 nusipirksite mano $200 
vertės Console Fonografą. Yra 
daug rekordų. Turi būt parduotas 
tuojau. Atsišdukite 2448 Lincoln 
Avė., netoli Haisted St. į krautu
vę. Ateikite šiandien iki 9 vai. 
vakare arba nedėlioj iki 6 vai. va
kare.

PIRMOS klesos bučernė ir gro
sernė parsiduoda arba mainysiu 
ant namo arba loto.

Atsišaukite:
Naujienos, 1739 So. Haisted St.

Box 441

PARSIDUODA bučernė labai ge? 
roj ivetoj; biznis gerai išdirbtas; 
parduosiu pigiai. Priežastis dažino- 
site ant vietos: Del platesnių žinių 
atsišaukit žemiau paduotu adresu 
tarpe aštuntos ir dešimtos valan
dos vakare. \

Mike Budas 
7018 Eggleston Avė 

Phone Vincennes 7351
‘ - I

DELIKATESEN ir grosernė par
davimui. Daug stako. Biznio daro
ma už $500 į savaitę. 150 Ameri
can mėsos piaustytpjas, Toledo 
svarstyklės, display show cases, 4 
grąžus gyvenimui kambariai, karš
tu vandeniu šildomas, renda tik
tai $55. Bergenas kam nors; iš
mokėjimais geram žmogui.

360 E. 69th St.

PELNINGA VIETA. Pardavimui 
garadžius dėl 40 automobilių. Biz
nis išdirbtas per 10 metų ir labai 
pelningas. Priežastis —< savininkas 
serga ir turi apleisti miestą. Par
duos pigiai arba mainys ant namo 
apba loto. Nepraleiskit šios geros 
progos. Galit atsišaukti ir nedėldic- 
niais.

10805 S. Michigan Avė. 
Tel. Pulinan 001/9

PARDAVIMUI duonkepyklai, 
biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Svarbi priežastis pardavi
mo. Atsišaukite į Naujienas pa
žymėdami Nr. 446

.PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis geras; par
duodu us cash arba mainysiu,ant 
automobįllaus.

Kreipkitės:
3806 Są. Wallace St.' - Jf

_ _ PARDAVIMUI
PARSIDUODA čeverykų tai

symo mašinos ir visi įrankiai, o 
taipgi rašoma mašinėlė, ją gali
ma pirkti atskirai. Parduosiu pi
giai, nes sergu. 2026 Culter St. 
(25-th Street).

PARSIDUODA PeJ^arpė. ma
tyti galima subatoj po pietų, ne
dėlioj visą dieną. Naujienos

1739 So. Haisted Str. 
Box 444

PARSIDUODA Radio -(arba 
beviielinis telefonas). Namie sė
dint galima girdėti visokią mu
ziką ir dainas. Waitush, 
1545 W. 47 St. Boulevard 7589

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių mažmožių krautuvė, vie
ta sena ir išdirbta. Už prieina
mą kainą nupirksite.

834 W. 33-rd Str.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyv. 
vieta parduosiu pigiai arba mai- 
nysiu ant namo, loto automob. 
arba kitokio biznio. Priežastis 
ant vietos patirsit 722 W. 35 St.

Tel. Boulevard 3249

PARDAVIMUI grosernė ir 
namas, sen*s biznis ir padaro
ma daug pinigų. Pard. priežas
tis savininkais turi kitą bižnį 
Specialė kaina iki vasario 22 d. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

NAMAI-ZME
Tikras Bargenas!

PARDAVIMUI 3 augštų muro 
namas apie 7 metų senumo; 2 fia
lai po 5 kambarius ir 1 flatas1 -į 
kambarių; randasi Brighton parkė 
visai netoli nuo didžiojo teatro; 
kaina $10,500; apie pusę pinigais, 
kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augštų medinis namas, 5 kambariai 
žemai ir 4 viršuj; statytas 2 metai 
atgal; 3 lotai visi po 30 pėdų plo
čio; namas randasi pakraštyje 
miesto, vienas blokas nuo Archer 
Avė. gatvekarių; puiki vieta augi
nimui naminių gyyulių ir daržo
vių; vieta lietuviais apgyventa; 
kaina $6,500? apie pusę pinigais 
reikia; savininkas priims lotą mai
nais. z

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas:

Joseph Yushkewitz, 
4034 Archer Avė., prie Califonnia

PARDAVIMUI gėrai apsimoka
mas groserio ir buČernės biznis; 
vieta lietuviais apgyventa; yra da
romas geras biznis; priežastį da- 
žinosito ant vietos; pasimatykite 
su:

Joseph Yushkewitz,
4034 Archer avė., prie California

NAMŲ pirkėjams didžiausias bar
menas, kur dar niekas nepirko. Tik
tai šią savaitę sučėdysit mažiau
siai $1000, negu kur kitur pirkda
mi. Turiu du namu; duosiu išsi
rinkti vieną iš dviejų: didelį ar 
mažą. Platesnių Žinių rašykit ar 
matykit Antaną Liepuką
929 W. 35 PI. 1 lubos užpakalis 

Vakarais arba nedėldieniais

PIRM KOVO 1 DIENOS
Priemiesčio savininkas turi parduo

ti 14 lotų ant W. 33 PI. tarpe Ashland 
ir Paulina, kad užbaigus namų reika
lus. Turi būt parduoti visi augš- 
čiausiai pasiūlyta kaina. Veikite greit.

AHERN—CASEY & CO. 
111 W. Monroe St.

GRAŽUS 2 FLATŲ—$11,500 
Sun parlorai, 5-5 kambarių, mo
derniškas naujas namas, ant 
kampinio^ loto. Pamatykite pla
ną. National Bldrs Co., Room 

412, 105 W. Monroe St.
Central 6012.

PARSIDUODA namas ir biz
nis. su Visais rakandais. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju 
į Lietuvą.
1825 Wabansia Avė. Chicago, III

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas 4 gyvenimų, elekt
ra ir viskas geroj tvarkoj. Ren
dos neša metams $912.00 Už tei
singą pasiūlymą pigiai. Kreip
kitės: 942 W. 33-rd Street

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 
63 St. tarp Campbell ir Maple- 
wood avės. Teisingam pasiūly
mui pigiai. Savininkas K. Dagis 

3313 S. Haisted St. 
Tel. Yards 1868

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kamb., 
skiepas, 6451 S. May St. kaina 
$12,500 už cash arba mainysiu į 
biznį, lotą ar automobilių. 2502 
W. 69-th St. P|i. Republic 5705



NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
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NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
$200 ĮMOKĖTI

Kitus po $10 Į mėnesį nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti, 
parduotas už didelį bargeną.! 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted Str., Chica
go, III. Box 428.

VISUR

PELNYK
BRIGHTON PARK

PARSIDUODA medinis namas 2 
pagyvenimų po 4 ir 5 ruimus, gara
džius vienam karui, Namas taip kaip 
naujas, gražioj vietoj. Pusė bloko 
nuo mokyklos. Namas randasi 54th 
St. ir Emerald Avė. Kaina $3500, 
tai yra bargenas. Pavasarį gali gau
ti $5000.

Kreipkitės pas savininkas, nes ap
leidžia miestą.

5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 fl. medinis 
namas, pečium šildomas, prie 
Claybourn ir Ogden Blvd. Speci
ali kaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žemė verta tiek. Tele- 
fonuokit savininkui Dearbom 
4406

VVESTERN AVĖ. krautuvės 
ir faltai Į pietus nuo 63 St.

3 krautuvės ir 4 flatai, ren- 
da $5670 į metus, didelis barge- 
nas, pigiai $15000.

Ant kampo 3 krautuves ir I 
latas, rendos į metus $2500, kai
na $17,500.

Ant kampo 3 krautuvės, 5 
flatai, naujas nmas, $55000, 
cash $20000.
FRANK A. MULIIOLLAND Co.

6243 So. Westem Avė.

BARGENAS 
Pardavimui mūrinis namas, 3 
flatų, po 4 kamb., rendos į mė
nesį $90, Parduosiu ant lengvų 
išlygų. Matykite savininką ar
ba telefonuokite, dienos 'laike 
telefonas Lafayette 6738, nuo 9 
ryto iki 7 vakare, o nuo 7 iki 10 
v. v. telefonas Lafayette 2856 

JUOZAS PATUMIS

2 FLATŲ, 1 štoras ir trys 
inai užpakaly, 5 ruimai ant 
šaus. Randasi Brighton Parke 
So. Rockwell St. Prekė $7300; 
reikia visus cash įmokėti.

Atsišaukit pas L. Butkewicz 
2502 W. -69th St. 
Tel. Republic 5705

rui- 
vir- 

4518 
ne-

NAUJI 2 FLATAI 
$8100 $8100

5 ir 4 (lideiių kambarių, augšlai 
I kambarių flatas, kambariai per
dirbti ir gatavi plasteravimuP. /$e- 
iiuttinis flatas užbaigtas. Visas už
baigimas moderniškas visais at
žvilgiais. Namas ir įplaukos už kai
ną vieno • namo. Padaro gerinusį 
narmi i.nvesimenlą mieste. Pats ap- 

«. furnace apšildomas. Ne 
i kaip $?'00 bus priimta pi- 

Atsiiieškite depozitą. Imkit 
ord Avė. kirą iki Bryn 
(iki galo linijos) ir eikite 1 
i vakarus.
Hield Construetion Co.

Central 3264

('ra tv f 
Mawr 
blokų

Tikras Paaukavimas!
SAVININKAS turi pardavimui 

puikų 2 augštų muro namą; 2 fia
lai po 6; vėliausios mados įtaisy
mai; karštu vandeniu šildoma su 
2 boileriais; vieta lietuviais apgy
venta; 30 pėdų platumo lotas; na
mas statytas 6 metai; namas ver
tas $15,000; savininkui reikalingi 
pinigai; parduos už seną kainą tik 
už $11,500; apie pusę reikia pini
gais, kitus ant morgičio. Pamaty
kite šitą narna, jeigu jieškote gerą 
bargeną; savininkas gyvena ant 
pirmu lubų sekančiu antrašu: 
3423 S. Lcavitt St., prie 35-tos gat

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 kam
barius muro namas; skiepą 
augštas; elektra ir niaiuk nės.

1632 N. Lcavitt Št.
Pirkėjas gali tuojaus gauti fialą. 

Kaina $8500; įmokėti nuo $3000 ir 
augščiau.

8 METŲ senumo muro namas, 
2—4/ kambarius; arAio.lu baigtas: 

cementuotas skiepas. Pirmas augš
tas apšildomas: vėliausios mados 
įtaisymai; pusė bloko nuo Hum- 
boldt Parko. Kaina $12 900. įmokė
ti nuo $5000 ir augščiau. 'I'uns Da
rnus būtinai turėtumėt pamatyt ir 
įvertint.

švclnys ir Monkus
1143 N. Paulini SI.

ir

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba •‘vandeniu 
šiktomi prie Marąuette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St» Tel. Prospect 1364.

2 FLATŲ
Puikus mūrinis namas, po 5 
kamb. fl; vanos, elektros 
šviesos, su pečiu apšildomas, 
graži apielinkė netoli Lietu
vių Bažnyčios, Mokyklos 
Cash reikia tik....... $4,000
Kaina tik.......................8,500
PAVASARI TAS NAMAS 
BUS $1,000 BRANGIAI S. 
JEI NORI PELNYT, 
PIRK DABAR.

KAIP
TAI

NEMATYTAS 
BARGENAS!!

Gražus muro kampinis bil- 
dingas; 2 storai ir 2 flatai, 
kartu su gerai išdirbtu Ice- 
Cream Parlor Bizmu.
Dabar parsiduoda
tik už......................... $18500
Cash reikia tik........ 4000

AR NORI MATYTI BAR
GENĄ??? TAI ŠITAS 

NAMAS YRA 
DIDŽIAUSIAS!!

TĖMYKIT:
MES TURIME NAMŲ 

PO VISAS CHICAGOS DA
LIS MAŽŲ IR DIDELIŲ, 
Už VISOKIAS KAINAS. 
NE VISUS ČION GALIME 
PAMINĖTI: NES VIETA 
NELEIDŽIA.

BET
ATEIKITE PAS MUS IR 

PAAUKOKITE PORĄ VA
LANDŲ SAVO LAIKO, O 
MES JUMS PARODYSIME 
TOKIUS BARGENUS KĄ 
JUS NEGALĖSITE SURA
STI (JEIGU VIENAS JIE- 
ŠKOTUM) IN DU MĖNE
SIU. JEI TIKITE GREI
TAM PATARNAVIMUI, 
TAI VISADOS PAS MUS 
GAUSITE.
S. L. FABIONAS C0.

Klauskit ar telefonuokit 
943 W. 33rd Place 

Tel. Yards 1571

MARQUETTE MANOR 
BARGENAS

Beveik naujas 2 auk. mu
ro namas, 5-6 kamb., elekt
ra, gasas, vanos, aržuoliniai 
trimingai, su garu (steam) 
apšildomas, ir naujas mūri
nis garadžius dėl 2 automo
bilių, kaina 4ik $14,200, 
mažu jmokėjimu.

NEPAPRASTAS BARGENAS
6 flatų 4—6 kambarių ir 2—5 

kambariai tile vana, dideli rūbams 
klosetai, garu šildomas, viskas pir
mos klesos padėjime, parsiduos 
tiktai už $25000, pinigais reikia 
$5000, rendos $5000 į metus.

SU

Naujas bungalow, 
mento basementas, 
mas, 2 blokai nuo 
vienuolyno. Kaina $4800 ant 
mokėjimų.

5 kam., ce-: 
furnace šildo-! 
St. Kazimiero 

iš-

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

būdavot!.
Z. S. MICKEVICZ & CO.

2423 West 63rd St.,
Chicago, III,

Tel. Prospect 4345

VISI

PARDUODU, PERKU IR MAl/ 
NAU NAMUS ANT FARMŲ, BU- 
ČERNIŲ, LOTŲ, ARMOBILIŲ, 
DRAIGUDŠTORIŲ IR GROSERNIŲ 
IR KITOKIŲ BIZNIŲ, O FARMAS, 
BUČERNES, LOTUS, ARMOBILIUS 
MAINAU ANT NAMŲ.

Ant mainų namelis ant farmų, 6 
flatų, 3 po 6 ir 3 po 4 ruimus, ant 58 
Normai bulvaro.

3 flatų 3 po 6 ir garadžius 4 ma
šinoms, mainau ant farmos, ane Brid- 
geporto namas.

2 flatų 6, 4 ir štoras, mainau ant 
farmos, tie namai mūriniai ir visa 
parankumai.

Ant mainų 10 lotų ir namas 4 ruimų 
ir garadžius 4 mašinoms, mainau ant 
Chicagos 2 flatų nomo ant 56, 64 Avė. 
Priežastis patirsite ant vietos.

SOUTH SIDE 
4 FLATŲ 

Muro namas, 5, 6, ir 2 
4 kamb. flatai, garu (steam) 
apšildomas, elektra, gasas, 
vanos, aržuoliniai trimingai, 
lotas 40x125, galima nupirk
ti už šių žemų kaina tik 
$18,000, įmokėjimas $8,000.

po

ir

4 KAMB. Cottage, lotas 52x125 
prie 72 St. and Western Avė. Kai
na'$3200, cash reikia $1000, liku
sius išmokėjimais.

2 FLATŲ mūrinis 5—6 kamb. 
Garu šildomas. Mūrinis garadžius 
dėl 2 karų. Prie St. Kazimiero 
vienuolyno. Kaina $15,500.

WESTERN Avė. lotai 50x126; 
kaina $5000. Pusę reikia cash.

(>7 Bulvaro ir Western avė; lo
tas 30x150; kaina $2,2.50.

Norintis pirkti arba mainyti, 
pasimatykit A’t mumis; visuomet 
gausite teisingą patarnavimą ir ge
rą bargeną..

A. N. Masulis & Co.
6641 So. Western Avė

Tel. Republic 5550

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes, grosernes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

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

arti Western Avė., Chicago, III.
Prospect 8678.

3.
KĄ JŪSŲ $2,000 NU

PIRKS?
4 FLATŲ

Puikų bildingų, po 4 kamb. 
fl., elektros šviesos, vanos, 
cementinis fundamentas, lo
tas aptvertas stipria tvora. 
Namas tik 2 metų senumo, 
netoli Lietuviškos Bažny
čios ir Mokyklos.
Cash reikia tik...........$2000
Likusius žemais išmokėji
mais.
Kaina tik....................$12500
Tuoj reikia žmogui pinigų, 
užtai taip pigiai parduoda.

PIRK
PRIEŠ PAT PARKĄ 3 

FLATŲ
po 6 kamb. f 1., gražus bil
dingas, su vanoms, elektros 
šviesoms, ir visais patogiais 
įrengimais. Namas stovi ant 
Bulvaro, priešais puikų par
kų. Bažnyčia ir Mokykla tik 
2 blokai nuo namo. Rendos 
neša į mėnesį.............. $105
Kaina tik...................... 9500
Cash reikia tik........... 3500
PELNAS LAUKIA ŽMO
GAUS KAS TĄ NAMĄ 

ĮGYS.

SAU
O.

SOUTH SIDE
4 FLATŲ 

Moderniškas, mūrinis bildin- 
gas, po 4 kamb. fl., su Ice 
baksiais, pečiais, skalbiny
čios, štymu apšildomas. Visi 
flatai šviesus. Bildingas pa- 
budavotas su plieniniais sker 
sbalkiais.
Rendos neša j mėnesį $200 
Cash reikia tik.......... 7000
Kaina tik.................. 14500

NAMį

po

6. 
KLIOŠTORIAUS 

(Marquette Manor)
4 FLATŲ 

Puikus mūrinis namas,
6 kamabrius fl., su elektros 
šviesoms, vanos, aržuoliniai 
trimingai, skalbinyčios, 2 
karų garadžius, stovi ant 3 
lotų. Tik 1 blokas nuo par
ko.
Pigiai išranduotas, į menesį 
neša ............................... $175
Cash reikia tik.........  9000
Kaina .......................... 18500

S.L. FABIONASCO.

809 West 35-th Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0611-0774 
OFISAS ATDARAS:

Subatoj vakare iki 9 vai. 
Nedėlioj — nuo 9 ryto iki 
3 valandų po pietų

(hicago.lll.

809 West 35-th Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 0611-0774
OFISAS ATDARAS:

Subatoj vakare iki 9 vai.
Nedėlioj — nuo 9 ryto iki

3 vai. po pietų.

Ant pardavimo namai mūriniai, 2 
flatų 2 po 6ruimus. Kaina $7,500, 
cash $3,000.

SOUTH SIDE 
6 FLATŲ KAMPINIS 

NAMAS 
Mūrinis namas 2 po 7, 

4 po 6 kamb. flatai, elektra,
gasas, vanos, aržuoliniai tri

 

ni ingai, lotas 50xL?5, parsi 
duoda tiktai už 
įmokėjimas $9,000,

BRIGHTON PARK

6 flatų, po 4 ruimus, mūrinis na
mas. Kaina $13,000, cash $4000.

4 flatų 3 po 4 ir 5 ruimų. 
$9,000, įnešimas pagal sutartį, 
namas.

Kaina
Muro

19,000,

Tel. Prospect 4345

6
Prie Vienuolyno namas 2 flatų po 
ruimus. Kaina $15,000, cash $5000.

Budavokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisi

BERWYNE
prie įtariem ir 22 gat.

čia jau yra gera transporta
cija.

čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė, nes Douglas Park 
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra 
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt,
likusią

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra įskai

toma įtaisymui, kurie yra apmo
kėtu per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsit pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojami. Tie lotai yranpinigų 
dirbėjai. Ši sodyba neš geras 
rendas. Mes turime kiek gerų 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
McCormicks Savasčių 
600 N. Michigan Avė.

Tel. Superior 0532 
Bervvyn Ofisas 22-os ir Harlem 

Avė. Tel. Oak Park 8976.

ze-

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, gražioje 
api'dinkčje. Mainysiu ant bučernčs 
ar grosemės.

Su reikalais kreipkitės pas:
A. Grigas

3114 S. Halsted St.

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui per avininkų, 5 ir 6 
kambarių, 2 flatų, mūrinis, nau
jas, ideališkas namas, labai ge
roje vietoje. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.

PARDAVIMUI 8 flatų namas, 
garu šildomas, flatai po 4 kam
barius, prie 76 St. ir Green St. 
Bus užbaigti gegužės 1 d., H. P. 
Schoening, 5822 S. Maplewood 
Avė., Prospect 3807.

MARŲUETTE MANOR
Parsiduoda naujas mūrinis namas 2 

pagyvenimai 6 ir 5 kambariai viskas 
ponaujos mados. Atsišaukit pas 
vininką apie 6 vai. vakare, antros 
bos.

sa
lų-

J. KETVIKAS 
4040 So. Francisco Avė. 

Tel. Lafayette 4167

PARDAVIMUI namas su tuš
čia vieta dėl biznio, arba paran- 
davosiu štorą vieta tinkama dėl 
visokių biznių. Atsmaukite 1800 
S. Peoria Str. pirmas augštas iš 
užpakalio.

2 lotai 30x125 vienas blokas 
nuo Marąuette parko ir karų li
nijos Cementuotas saidokas, su
ros, vanduo, elektra, $500 už lo- 

Klauskite Stewart 4013

Brighton Park namas 3 flatų 2 po 
ir štoras. Kaina $13,500, įneši- 

Bargenas.
5
mas pagal sutartį.

5 flatų namas, 2 po 6, 3 po 4 rui
mus. Kaina $14,500, įnešimas pagal 
sutarimą, namas ant Bridgeporto.

Parsiduoda Roselande namas 2 fla
tų 5 ir 3 ruimai, visi parankumai. 
Kaina $5,500, įnešimas pagal sutari
mų. Bargenas. •

West Sidėje namas 4 flatų ir što
ras, mūrinis namas. Kaina $9,000, 
cash $2,000.

6 flatų namas 3 po 5 3 po 4 rumus 
mūrinis. Kaina $19,000, cash $8,000. 
Savininkas duos morgicių.

3 flatų namas 3 po 5 ruimus, mu
ro namas. Kaina $9,500, įnešimas 
pagal sutarimą, us

Cottage 6 ruimų, kaina $2,000.

3 flatų namas 5 2 po 4 ruimus. 
Kaina $3,800, casn $1,000.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estatc no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu-« 
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
lam nuo ugnies namus rakandus ir 

žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 ‘į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto' iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

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

TIKRAS PASIŪLYMAS DEL 1924 
PARDAVIMUI

6401-3 So. Kedzie avė. S. E. kam
pas 64 St. du po 6 kambarius, aš- 
tuoni po 4 kambarius ir trys po 3 
kambarius. Namas Šešių mėnesių 
senumo, labai gerai pastatytas. Na
mas yra pastatytas asmenišku pri
žiūrėjimu savisinko,' plieninės 
konstrukcijos, geriausių čekoladL 
nių plytų. Ke\vanee boileris, visos 
beržinės durys, puikios dekoraci
jos. Vieta yra ideališka, Hk vienas 
blokas į pietus nuo didžiojo kam
po 63 St. ir Kedzie Avė., su nau
ju Balaban ir Katz teatru. Yra trys 
blokai į šiaurę nuo Marąuette 
Pacho, su 18 vietų golfo links ir 
$100,000 vertės golfo įrengimo. 
$556,000 dabar yra išleista įrengi
mui parko. Pirmas morgičius yra 
$55,000, reikia mokėti po $2000 kas 
šeši mėnesiai, pradedant October, 
1924. Antras morgičius yra $24,000 
po $300 į mėnesį per dvidešimts 
septynius mėnesius, $<>300 pėr dvi
dešimts aštuonius menesius ir 
$10,000 į trisdešimts keturis mė
nesius. Dabartisė kaina yra $125,- 
000, bet gal būt bus pakelta vėliau 
iki $140,000. šis namas turi atneš
ti $150,000 į du metus, iš priežas
ties naujo išsivystymo šio kampo. 
Sąlygos $25,000 įmokėti, kitus pa
gal sutartį. Jei jus norėsite paim
ti šį namą mainai^, tai jo kaina 
bus -$140,000, kitu budu tiktai $125;- 
000. Rendų $14,500, rendos pasi
daugins $240 į metus, nes gimtu
vių rendos pasidaugins per penkis 
metus. Penktą metą rendos bus 
$15,460 į metus.

Northeast kampas 64th ir Kedzie, 
septyni lotais 175x125. Kaina tik
tai yra $90,000 iki gegužės 1 die
nos, 1924, po tos dienos kaina bus 
didesnė $10,000/Sąlygos pagal su
tartį, vieną trečdalį įmokėti, kitus 
į vienus ar dvejus metus.

Elmer Jordon & Co.
2419 W. 63rd St.,, Prospect 8700

2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių 4Ja- 
tai, viskas moderniška. Didelis 
srs $11000
1 ir puse augšto, nvurinis, 2-4 kam
barių flatai, su extra lotais. Spe-

„ $5500
2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių fia
lai, aržuolo trimingai,-karštu vande
niu šildomas, naujas 
bargenas .
tiktai
2 augštų, mūrinis, 2-4 
tai, su sun parlorais, 
Liktai $3000, kitus kaip 
$45 į mėnesį.

2 augštų medinis namas, cementi
niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, vis
kas moderniška, reikia pinigais tik 
S' BarBenas $6500 
Modemiška če^erykų taisymo šapą, 
r>u namu ir visais įrankiais ir maši
nomis, geroje vietoje ir geras biznis.

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
nuo

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
nė su namu. Namas mūrinis, (T 
ruimai prie štoro; elektra, maudy
nės, garadžius 2 mašinom. Parduo
siu arba mainysiu ant rezidenci
jos namo. Geistina, kad butų South 
Sidėj, mūrinis 2 aukštų. Priežas
tis pardavimo — liga. Kreipkitės: 

3150 So. Emerald Avė.
Tel. Yards 3188

namas, extra 
$13500 
kambarių fla- 
reikia pinigais 
renda, tai' yra

10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOVSKĮ BROS.
2525 W. 47-th St.

2 FLATŲ mūrinis namas, vienas 
blokas į pietus nuo 63 St. ir West- 
ern Avė., 5-6 kambarių, garu šildo
mas, 3 karu garadžius, bargenas, 
$11600.

FRANK A. MULHOLLAND CO. 
6243 So. Western Avė.

Republic 3200

2721 So. Halsted St. ’
Viena krautuvė, penki flatai, 3 

augštų, mūrinis, akmeniniu pamatu, 
gasas, pečiais šildomas, kaina grei
tam pardavimui, $15,000. 
lygos.

EDWARD J. ZIMMER
7644 S. Halsted St. Stew

Geros są-

& CO.
1248-1272

balansas
Galima nu- 

a: ti 
ant 

ir

Fairfield Avė., netoli nuo 70 fit. 
31 pėdų lotas, $650 kiekvienas. 
37’Z> pėdų lotas, $750 kiekvienas 
50 pėdų lotas, $900
Tik 10 ju liko, 1 blokas nuo 

Marąuette Parko, 1 blokas nuo Sv. 
Kazimiero vienuolyno, lengvais iš
mokėjimais-

72nd St. ir Campbell Avė.
5 kambarių moderniška cottage 

$5700.
69tb ir Claremont Avė. $4700.
2 augštų mūrinis namas $12009.
4 kambarių cottage $4200.
4 kambarių bunagalow, 2 lotai 

$3300.
Matykite John Jurkšas 

John Floresch & Co. 
2344 W. 69th St.

TĖMYKIT! TĖMYKIT!
Didelis Bargenas!

Parsiduoda 2 flatų namas 6 ir 6 
kambariai, \ 62 ave« Wiple 
kampas; garadžius dviem 
nam. Geriausi vieta 
Minor. Galima matyti 
nedėliom.

Tel. Vince n nes
J, Daleo

Maru .

MOKYKLOS

N. E. 
maŠi- 

Marąuette 
visą dienų

7671

ė—

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 5—6 kambarių, aržuolo tri
mingai, karštas vanduo ir garu 
šildomas, gaYadžius <lel 1 karo, 
renda $140 į mėnesį; kaina $15,000, 
pinigais $3,500, mainysiu.

3 flatų mūrinis, 5 apaptmentai, 
garu šildomi, mūrinis garadžius 
dėl 3 karų, renda $300 į mėnesį. 
Kaina $27,000, pinigais $5000, mai
nysiu.

6 flatų mūrinis, po 4 kafnbarius, 
garu šildomas, moderniškas iš vi
sų atžvilgių. Kaina $38,000, pini
gais vidutiniai, kitus mėnesinis iš
mokėjimas, arba, mainysiu į ma
žesnį namą.

24 flatai, mūrinis, 12—5 kamba
rių ir 12—4 kambarių, ir 1 jenito- 
riui skiepe flatas. Geriausioj apie- 
linkėj South Shore, netoli parko. 
Renda $25,004) į metus, rendas ga
lima pakellc ItReikia $35,000 pini
gais, už kitus vnųtras morgičius.

Tuščias lotas prib Michigan Avė., 
58 pėdų kampinis. North nuo 103 
St. Bargenas — $10,500. Jei jums 
reikia ko nors iš Real Estate, mes 
turime nuo mažiausios cottage iki 
didžiausiu flat namu arba biznio 
praperčių. Pašaukite mumis.

Wm. C. Wood ir J. J. Buika
. 11055 Michigan Avė.

Parkvvay Blvd. Tel. pullman 7468 
Chicago-Roseland, III.

NAUJAS mūrinis namas 6 ir6, 
karštu vandeniu apšildomas, cash 
$4000, likusius kaip rendą išmokė
si.

PARDAVIMUI namas, 6 fla
tų mūrinis 3 po penkis, 3 po 6 
kamb. netoli nuo 63 gat. Kaina 
$15,000, įnešti $4,000.

Antras mūrinis namas 4 flatų 
1-5, 3 po 4 kambarius, Engle- 
wood apylinkė. Kaina $15,000.

Taipgi mūrinis namas 2 flatų 
5 ir 6 kambariai. Kaina $9,500. 
įnešti reikia $2,500.

Atsišaukite

$300 ĮMOKĖTI, 
$15.00 kas mėnuo, 
pirkti lotą 33x135 pėdų; 
Douglas Park elevatoriii, 
22-ro Str. Viskas įtaisyta 
išmokėta. Veik urnai.

Naujienų ofisas.
Box 434

Specialis Pasiūlymas
Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Rcguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chičago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. NUTFILZ, Manager

LINCOLN REALTY CO.

1902 West 63-rd Str.

Tel. Pros^ct 1142

PARDAVIMUI naujai 2 flatų na
mas per savininką, Ma^ęiuette Ma- 
nor, prie naujos St. Rita’s katali
kų bažnyčios, $5000 pinigais, ki
tus kaip rendą. Nedėlioj nuo 10 
iki 4. Phone Dorchester 7053.

5954 Fairfield Avė.
1 blokas į rytus nuo Califdrnia a v

BIZNIO PRAPERTĖ PRIE 
KEDZIE AVĖ.

Krautuve su gyvenimui kam
bariais, 5834 So. Kedzie Avė. 
Tuščia vieta. Tinka bile kokiam 

!]“° i bizniui. Savininką galit matyt
Kaina 
Vert?)

NAUJAS mūrinis namas, 2 po 6 
kambarius, skiepe štoras, % bloko • 

1 • . • IV V*' w V •
1----- ------ ;
dėl 2 karų; parsiduoda pigiai. ;

NAUJAS mūrinis namas po 4 
kambarius, šalę tuščias lotas, kam 
toks namas reikalingas — atsi
šaukite.

LOTAS ant kampo California ir 
44-tos gat. 50x105, šalę bažnyčios; 
parduosiu ar mainysiu ant namo, 

__  L>II.> norsautomobiliąus ar ant kokio 
biznio

. Stanley Juris
4340 S. California Avė
Tek Lafayette 3968

subatoj e ir nedėlioję. 
$14,000 išmokėjimais. 
$20,000.

Veikite tuoj aus!!

• PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5-6 kamb. Parduosiu 
už $1,000 žemiau šiosdieninės 
kainos.

OTTO PRAPOTNICK, 
6003 So. Kedzie Avenue

PARSIDUODA medinis 2 fl. 
po 5 kamb/ namas, rendos neša 
$70.00 į mėn. Parduosiu pigiai. 
Savininką matyt gali kasdien 
po 5 v. vakare, o subatoje ir ne
dėlioję visą dieną 2818 W. 39 
PI. 1-st Floor.

Amėrikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos; Abelnos Istori- 
jos? Geografijos, Politines Ekonomijos, Pilietybės, DailrašystSs. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogljos Oratorystės.

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

2 LOTAI prie vienuolyno, prie 
69 ant Clairmount Avė. arti prie 
karų linijos, 1 blokas nuo Western 
Avė. Atiduodu du lotu už $1,20!); 
iš agentų nenupirksi nei už $1,600. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Savininkas \ B. Liniauskas 
1949 String St. ,

PIRKITE NUO SAVININKO

Moderniškas, naujas, kampinis ap- 
artmentų namas, ant S. W. Sidėje, 
2-4 ir 2-5 kambarių, garu šildomas, 
boileris, gražiai dekuoruotaS, lot s 

3816x125. IV2 bloko nuo mokykit);, 
gera transportacija.

JAMES KRAL, 
2444 W. G7th St. 

Prospect 1364

PARDAVIMUI cottage su 
modemiškais įtaisymais. Ne
toli karų linijos, lengvais išmo
kėjimais.

5124 Archer Avė.

DARBININKO P«OGA
6 KAMBARIŲ Cottage, ant fron- 

tinio loto, furnace šildoma, vana, 
gasas, Vlektraj cementuota (latvė, 
4 kambarių cottage iš užpakalio. 
Netoli krautuvės, mokyklos ir baž
nyčios. 45th St. ir Wallace, dalį 
pinigais, kitus pagal sutartį. Bar
genas. Veikite tuojau. Del sutar

ties kreipkitės:
J. ii. Gross Realty Co.

7528 So» rfąlsted St., Stewart 1845

’’-'IV''-'’ : '/l/c'' ' i'i- / j ■,< '• i'1'-

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visai aukštesniąsias 
kyklas. Dienomia. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 0:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryte fld 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos. \ 
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubJs)

PRIVATINES AUTOMOBILIŲ
INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo automobi
lius. Laisnius ir darbą užtikriname.

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORTNG 

1507 W. Madison St.

REIKIA JAUNO VYRO
Uždirbkite $35 iki $75 į savaitę ar 

daugiau. Tapkite draftsmanu. Pui
kios vietos suteikiamos. Išmoksit liue
su laiku namie arba musų vakarinėje 
mokykloje. Plrmesnio patyrimo nerei
kia. Jei jus galite skaityti ir rašyti 
angliškai, atsakykite ant šio apskelbi
mo ir mes atsiųsim’© jums dykai ban
dymui lekciją in drafting. Adresuoki
te Departamentas 2820, (įieago 
Technikai College, 118 East 26th m., 
Chicago, III.


