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Jugoslavija ruo 
šiantis karan

Skandalas Francijos 
parlamente

Chicagon atvyksta Lietuvos 
atstovas

Karingas Jugoslavą . 
bruzdėjimas

Traukia kariuomenę į Bulgari
jos pasienį. Gali kilti karas.

dali 
pasiiliktų 
antra — 
karas su 

jugoslavai

Del sovietų premjero Ry- 
kovo kelionės į Kaukazą

Rusijos kovos dar nepasi
baigė, sako Zinovjevas.

Žinios apie Anglijos | Nori pakeisti savo atstovą Streikuojantys siuvėjai 
Anglijojkomunistus areštuojami

Ji turinti dvejopo tikslo: pasi
gydyti ir matytis bei tartis 
tu Trockiu.

Sovietai Rusijos skolų užsieniui 
niekados nepripažinsią.

Jų partija nežymi. Veikia sulig 
Maskvos įsakymais, gaudama 
iš ten pinigų savo darbuotei.

VIENA, vasario 29. — Atro
do, kad Jugoslavai ruošiasi pulti 
Bulgariją.

Nežiūrint gilaus sniego dideli 
Jugoslavų kariuomenės pulkai 
traukia į Bulgarijos pasienį, 
ypatingai į tas vietas kur ran
dasi turtingieji Perniko anglies 
plotai. Jugoslavija matomai 
laukia tik, kad makedoniečiai 
padarytų dar vieną puolimą, 
idant turėjus priekabės Bulga
rams pulti.

Kariuomenės pulkai koncen
truojami taipjau ties šiaurine 
Albanija, kame, pasak jugosla
vų, neramiųjų makedoniečių 
bandos irgi turinČioš savo ba
zes; veikiausiai tat bus paimtais 
ir Skutari. .

Graikai bijo dėl Salonikų.
Graikų valdžia bijosi, kad 

Jugoslavai, radę priekabės, ne
paimtų taipjau ir Salonikų, jų 
natų ralį išėjimą į jūres.

Jugoslavams matyt taip rupi 
karas su Bulgarija, kad jie suti
ko užleisti dagi Fiumę Italijai, 
tąja sąlyga, kad pastaroji jiems 
nekliudytų. Jiems visupirma 
rupi sutriuškinti neranjiuosius 
makedoniečių puolikus, kurie 
Todoro Aleksandrovo vedami 
nuolatos puola žemutinę Serbi
ją ir veržia iš žmonių mokes
nius tariamai Makedonų 
žiai. Antra, jugoslavams
kalingi turtingieji Perniko 
glies plotai, tuo labiau, kad 
ateinančių metų Bulgarija 
liaus mokėjus jiems reparaciją 
anglimis.

Pagaliau jugoslavai tikisi, 
kad pradėję karą su užsieniu jie 
galės sutrukdyti Kroatų respub- 
liktninkų judėjimą. O jugoslavų 
karaliaus didžiausia ambicija 
yra padaryti Jugoslaviją galin
giausia Balkanų valstybe.

Jugoslavai turi padarę su 
Italija slaptą sutartį, kuria Al
banija padalinama į dvi 
taip, kad viena dalis 
Jugoslavijos įtakoj, 
Italijos. Jei įvyktų 
Bulgarija, beabejo,
norės tą Albanijos . dalį visai 
sau pasiimti.

Dabar Bielgrado laikraščiai, 
matyt valdžios įkvėpimu, rašo 
nuolatos žinių apie makedonie- 
čių puolimus, visados stipriai 
perdėdami. Tai reikalinga, kad 
turėjus preteksto savo žygiams 
pradėti.

BERLINAS, vas. 29 [F.] — 
Pranešimu iš Maskvos, sovietų 
ministeris pirniininkas Byko

vas išvažiavęs į Kaukazą. Prie
žastis tos jo keliones yra dve
jopa. Viena, jo sveikata esan
ti pairus ir gydytojai patarę 
jam būtinai išvažiuoti pasil
sėti. Antra, ir svarbesnė prie
žastis, — pasimatyti su Troc
kiu, kurs jau ilgesnis laikas 
kaip ten “gydosi.” Sovietų val
džia, geriau sakant taip vadi
namasis “politbiurarf” autori-[ 
zavęs Bykovą matytis su Troc
kiu ir užmegsti su juo dery
bas. i

Norint suprasti, koki santy*- 
kiai viešpatauja tarp valdančio-1 
sios 
k ic,

Lenkų Seimo atstovai socialis
tai sako, kad vietoj Skirmun- 
to turįs būt pasiųstas Lon
donan socialistas.

Samdytojai samdosi ir naudoja 
mušeikas, ar patys puola 
streikierius.

Batalija Francijos, 
parlamente

irKumščių kova tarp socialistų 
rojalistų pabaigta tik posėd
žio nutraukimu.

PARRŽIUS, Franci j a, vas. 
29. — šiandie parlamento posė
dis buvo, labai audringas. Gin
čuose atstovai perėjo nuo žod
žių prie kumščių. Triukšmas 
pabaigta 'tik nutraukimu posė
džio ir verstinu pašalinimu besi
pešančių jų atstovų. Peštynės 
kilo*tarp socialistų grupės, ku
riai vadovauja buvusis premje
ras Pa i n leve, ir rojalistų bei ki
tų dešiniųjų narių.

vald- 
rei- 
an- 
nuo 
pa-

Chicagon atvyksta Lietu
vos Atstovas Bizauskas

Jam priimti rengiama puota.
Be to kalbėsiąs masmitinge.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

Rytoj žada būti Chicagoj Lie
tuvos Atstovas Washingtone, 
p. K. Bizauskas. Jo atsilanky
mas esąs surištas su oficialiu 
atidarymu Chicagoj (Lietuvos 
Konsulato, kuriai vietai yra 
paskirtas pulk. Žadeikis.

Atstovui priimti ruošiama 
sekmadienį 7 vai. vakaro, va
karienė Morrison llotcly.

Tą pačią dieną, 2 vai. po pie
tų p. Bizauskas kalbėsiąs pa
skuboms sušauktame masmi
tinge Šv. Jurgio parapijos sa
lėj, Bridgeporte.

{DOMI PASKAITA
Ryto, kovo 2 d., įvyks paskaita temoje
“KAIP DIEVAS TVĖRĖ PASAULĮ”

Jų atliks “Naujienų” redaktorius, P. Grigaitis, 
kurio paskaita, laikyta dvi savaitės atgal, apie 
tai, “Kaip prasidėjo religija ir tikėjimas į Die
vą’’, nepaprastai suinteresavo klausytojus.

Paskaitą rengia Mokslo Draugai Raymond 
Institute (816 W. 31 St.). Pradžia lygiai 10:30 
vai. ryto. Publika yra kviečiama skaitlingai 
atsilankyti. Mokslo Draugai.

grupes Maskvoj ir Troc- 
rcikėtų pamatyti paskuti

niuosius Maskvos laikraščių 
numerius, kuriuose buvo iš
spausdinta straipsnių pašvęstų 
šešerių metų raudonosios armi
jos sukaktuvėms. Tarp visų 
tų straipsnių nėra nė vieno, 
kuriame butų minima Trockio 
vardas, nežiūrint to, kad jisai 
buvo raudonosios armijos įkū
rėjas ir organizuotojas.

Praeitais metais, kai buvo 
švenčiama penkerių metų rau 
donosios armijos sukaktuvės, 
laikraščių straipsiįiuose Visur 
buvo garbinamas Trockis kai-i 
po raudonosios armijos įstei 
gėjas ir vyriausisfo vadas.-

Skandalas Saksonijos 
parlamente

DRESDENAS, Vokietija, vas. 
29.— Saksonijos parlamente iš
kilo skandalas. Laike ginčų at-' 
stovai komunistai ėmė laidyti 
į ministerį pirmininką rašali
nėmis, knygomis ir lazdomis. 
Posėdis 'buvo nutraukta dviem 
valandom, o komunistai smur
tu išvyti laukan.

BYLA 14 PROFESORIŲ 
KIJEVE.

Kaltinami “dėl valstybės išda
vimo”, bet motivai esą kito
kį.

BERLINAS, vasario 28. — 
Kijeve dabar eina byla keturio
likos profesorių, tarp jų Ščer
bakovo,. Semionovo ir Vasiljevo, 
kaltinamų dėl valstybės išdavi
mo, dėl palankumo Lenkijai etc. 
Patys rusai betgi mano, kad tai 
tik savo rųšies bolševikų žygis 
tikslu įbauginti inteligentiją, 
kad ji aklai klausytų sovietų, ir 
šalinti galimus demokratijos 
vadus.

TRUMPAS ANGLIAKASIŲ 
. STREIKAS.

HARRISBURG, Ilk, vas. .29. 
—Big Creek No. 3 kasyklose bu
vo! sustreikavę 600 angliakasių, 
be centro unijos žlinios ir prita
rimo. Po dviejų dienų streiko 
angliakasiai sugrįžo darban Ill
inois United Mine VVorkers uni
jos) prezidento pagrūmoti, kad 
jų lokalui buisatimtas čarteris.

ROMA, vas. 29. — Pasak 
Messaggero, Jugoslavija gavus 
iš Anglo-Amerikos bankų, ku
riuos kontroliuoja įAngJlijos 
kapitalistai ir Amerikos Rocke- 
felleriai, 103 milijonus dole
rių paskolos. Pinigai busią su
vartoti krašto pramonei išvys-

MASKVA, vasario 28..— 
Trečiojo internacionalo pirmi
ninkas Zinovjevas, kalbėdamas 
šiandie. Petrograde pasakė, kad 
labai klystąs tas, kas manąs, 
kad keliome Valstybėms pripa
žinus Sovietų Rusiją, jos vargai 
jau pasibaigę. Toli gražu esą iki 
to. Kova vis dar 
kampanija tarp
valstybės ir ją apsupančių bur
žuazinių kraštų toliI dar nepa
baigta.’ į

i Nesenai, sako Zinovjevas, An
glijos pramonininkų federacijla 
įteikus miinisteriui pirmininkui 
MacDonaldui tam tikrus reika
lavimus dėl Rusijos, tarp jų rei
kalavimą, kad Rusai pripažintų 
visas savo skolas. Aiškų, girdi, 
kad į tai Sovietų Rusija tegali 
atsakyti griežtu “ne;”

Viena gerų kovotojų divizija 
ir penki Budenio kavalerijos re- 
gimentai — Zinovjevo pareiški
mu?—esą Sovietų Rusijai dau
giau verti, negu kurios nors 
buržuiazinės valdžios pripažini
mas.

Šiandie susieina penkeri me
tai nuo trečiojo internacionalo 
įkūrimo ir dėl tos priežasties 
Zinovjevas savo kalboj apeliavo 
į viso pasaulio proletariatą pa
reikšdamas, kad per penkerius 
ihetus savo gyvavimo komuniz
mo dvasia esanti apsivilkusi 
kunu ir krauju. Jei, girdi, ko
munistų priešai sako, kad pa
saulinė revolitfcija' nepavykus, 
tai jie užmirštą, kad revoliucija 
Rusijoj jau esanti dalis pasau
linės revoliucijos, nes Rusija 
užimanti vieną šeštąją dalį pa
saulio.

LONDONAS, vasario 29. — 
Vidaus reikalų sekretorius Art- 
hųras Hendersonas įteikęs mi- 
nisteriui pirmininkui MacDo- 
naldu/i pranešimą apie bolševi
kų darbuotę Anglijoj. Praneši
mas paremtas medžiaga, kurią 

tebeeinanti, i turėjo surinkus policija. Dauge- 
komunistinės lis dokumentų parodo, kad An

glijos komunistų partija — iš 
viiso visai menkutė — veikia su
lig Maskvos trečiojo internacio
nalo įsakymais. Premjeras Mac- 
Donaldas patarė ir toliau dabo
ti komunistų darbuotę, bet nie
ko be jo žinios nedaryti. Mano
ma, kad klausimos bus pakeltas 
busimoj Anglų-Rusų konferen
cijoj. Sakoma, kad esama įrody
mų, kad Anglijos komunistai 
gatidavę iš Maskvos pinigų, 
kurie butų suvartoti sabotažui 
streikų metu.

VARSA VA, vas. 29. — So
cialistų • ir žydų partijų atsto
vai Lenkų Seime reikalauja, 
kad Londonan butų pasiųstas 
socialistas Josef Hettiingeris 
arba kaipo specialis pasiunti- 
nis akredituotas prie Anglijos 
darbininkų valdžios, 'arba vie
ton dabartinio Lenkų atstovo 
Konstanto Skirmunto. Socialis
tai sako, kad (Lenkijai 

[svarbu padaryti tokią 
po to,
Darbininkų 

.mezgu s 
tykius. 

v

kai Anglijoj 
valdžia, 

ankstesnius su

labai 
atmianą 

įsikūrė 
kad už- 
ja san-

MINIA PUOLĖ KALĖJIMĄ.

LAUKIAJVįA SOVIETŲ DEK
RETO APIE ĮKŪRIMĄ AU

TONOMINES ŽYDŲ 
VALSTYBĖS.

MASKVA, vas. 28. [F]— žy
dų telegrafo agentūros korės* 
pondentas turėjo pasikalbčji 
mų su sovietų viršininkais — 
Kamenevu, Bykovu ir čičcri- 
nu — dėl sumanymo įkurti 
Krimo srity autonominę žydų 
respubliką. Visi jie šitam su
manymui pritaria.

Laukiama, kad neužilgio so
vietų valdžia paskelbs dekretą 
dėl įsteigimo .autonominės žy
dų 'valstybės tais pačiais pa
grindais, kaip ir kitų Rusijos 
tautinių mažumų autonomijų.

Proponuoja panaikint kalifatą.
KONSTANTINOPOLIS, vas 

29. — Turkų Seimas, Angoroj. 
įnešta sumanymas panaikinti 
visai kalifatą. Įnešimas rado 
didžiausio pirtarimo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 29 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.30
Belgijos, 100 frankų, ...........   $3.59
Danijos, 100 markių ........... $15.90
Italijos, 100 lirų ..............   $4.31
Francijos, 100 frankų .......  $4.12
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.32
Olandijos, 100 kronu ........... $37^35
Suomijos, 100 markių ............ $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... • $26.13

Jungt. Valst. Pinigynas
Waahington, D. C., vas. 29. — Ofi

cialiai skaitmens apie Jungtinių Val
stijų pinigyno padėtis vasario 26 die
ną paduodama:
Šiemet pajajnų iki šiandie 

surinkta ............... $2,340,059,062
Pernai pef tą patį laiką

buvo surinkta ........... 2,269,945,000
Padidėjimas ...................... 70,112,062
šiemet pajamų virš išlaidų

iki šaindie ....................... 14,002,366
Pernai išlaidų virš pajamų

iki šiandie buvo ..... .......  73,144,285
Bendro turto balansas šian

die ..............    231,059,181

Henderson išrinktas 
parlamentan'

LONDONAS, vasario 29. — 
Papildomaisiais rinkimais Ang
lijos parlamentan darbietis Ar- 
thuras Hendersonas tapo vėl 
išrinktas. Jis gavo 24,571 balsų, 
kuomet jo oponentas konserva
torius H. Camps gavo tik 17,534 
balsus.

Hendersonas yra vidaus rei
kalų ministeris MacDonaldo ka
binete.

LUFKIN,. Tex., vas. 28. — 
Vakar vakare minia žmonių bu
vo užpuolus Angelina kauntės 
kalėjimą, norėdama išgauti ir 
linčiuoti negrą Booker T. Will- 
iamsą, įtariamą dėl žmogžudy- 
bes. Kalėjimo sargyba paleido 
minion keletą šovinių, 
keturi žmonės buvo 
Pagalbon kalėjimo
atvyko kariuomenes kompanija.

kuriais 
sužeisti, 

sargybai

Maištininkai puola Honduraso 
sostinę.

SAN SALVADORAS, vas. 
—Honduraso maištininkai, 
nęrolų Fcn-cros. ir Cariaso 
dovaujami, pradėjo 
sostinės Teguicigalpos.
tūkstančiai maištininkų 
po San Pedrą.

28.
ge- 
vk- 

pUoflinią
Penki
apsu-

Policija jau veikia ir visomis 
savo pajėgomis bando padėti 
samdytojams sulaužyti moterų 
rūbų siuvėjų streiką. Policija 
jau areštavo 11 žmonių, kurie 
betgi pareikalavo jury bylos 
nagrinėjimo ir tapo paliuosuoti 
už kauciją.

Samdytojai jau pradėjo sam
dytis mušeikas pulti streikie
rius, o kurie mušeikų dar nespė
jo pasisamdyti, tie patys puola 
darbininkus. Taip p-lė Sophie 
Alshuler pasiskundė policijai, 
kad jai pikietuojant prie vienos 
dirbtuvės, išbėgęs ant gatvės 
tos dirbtuvės savininkas ją su
mušė. Bet policija streikierių 
negina ir todėl jos skundas ne
turėjo jokių pasekmių.

Kad nukreipus žmonių domę, 
samdytojai pradėjo skelbti, kad 
ir unija turinti mušeikų ir kad 
trys žmonės pašovę vieną dirb
tuvės savininką, kurio streik
laužiams tie trys žmonės irgi 
grūmoję.

Fabrikantų asociacijos advo
katas paskelbė, kad fabrikantai 
kovos prieš uniją iki pastaros ir 
niekad nesutiksią išpildyti uni
jos reailavimų. Bet ir darbinin
kai yra pasiryžę kovoti iki pa
starosios ir streiką laimėti.

Darbo sekretorius Davis buvo 
pasiūlęs samdytojams arbitraci-' 
|ą ir pagalbą federalinio taikin
tojo, bet samdytojai arbitrac- 
jos pasiūlymą atmetė..

Už

PASKOLA MEKSIKAI.

tam 
rikos 
ti 28
skolos.

tikras koncesijas Ame- 
kapitalistai sutiko duo- 
milijonus .dolerių pa-

žemės drebėjimas Italijoj.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, vas. 29. — Meksikos val
džia susiderėjo ,su Amerikos 
kapitalistais .dėl 28 milijonų 
dolerių paskolos Meksikai. De
rybose Amerikos kapitalistu 
sindikatą (atstovavo chicagie- 
tis James Hamilton Lovvis, bu
vęs Jungtinių Valstijų senato
rius. Sulig penkiais kontrak
tais, kuriuos respublikos pre
zidentas Obregonas patvirtino, 
Meksika gauna pirmą pasko
los dalį, 10 milijonų dolerių, 
kovo 1 dieną, kitus 10 milijo
nų dolerių balandžio 1 dieną, 
o likusius 8 milijonus dolerių 
gegužės 1 dieną.

MONDOLFO, Italija, vas. 29. 
— Šį rytą čia buvo jaučiamas 
stiprus žemės drebėjimas, tęsė- 
sis keletą sekundų. Nuostolių 
betgi nepadaryta. •

Chicago ir apielinkė — šian
die apsiniaukę, gal bus sniego; 
nedidelė atmaina temperatūroj ; 
mainąsis vėjas.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 5:59 
vai. Mėnuo teka 3:39 ryto.

VOKIETIJOJ (NUIMAMA 
RO STOVIS.

KA-

BERLINAS, vas. 29.— 
zidentas Ebertas pasirašė 
retą, kuriuo panaikinama Vo
kietijoj karo stovis ir atšau
kiama asmens ir spaudos lais
vės suvaržymai. Šis dekretas 
tečiaus neliečia Bavarijos.

Pre- 
dek-

THEUNIS ATSISAKO SUDA
RYT NAUJĄ KABINETĄ.

BRIUSELIS, Belgija, vas. 28. 
—'Premjeras Theunis, kurs va
kar rezignavo po to kai parla
mentas pareiškė valdžiai nepa
sitikėjimo, šiandie karaliaus 
Alberto kviečiamas išnaujo 
sudaryti kabinetą, atsisakė.

Vengrija žadanti pripažinti 
Rusiją.

įBUDAiPEšTAS, vas. 29. — 
Iš autoritetingų versmių pra
nešama, kad Vengrijos valdžia 
nutarus pripažinti Sovietų Ru
siją.

Naujienų 
Jubilejaus 
Numeris

Naujienų 10-ties metų sukaktuvėms pa
minėti bus išleistas didelis Naujienų Jubi
liejinis numeris su daugeliu atsiliepimų, 
paveikslų.

Įsigykite j j kožnas. Tai bus istorinis nu
meris, kurj verta bus pasilaikyti. I

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami keletą doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at 
siųskitej įjos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

1739 So. Halsted St Chicago, III
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EXTRA EXTRA

MELDAŽIO SVETAINĖJ

n

apsaugoti nuo šalčio

EXTRA!
Mildos Teatro Bendrovės

Vilet/IutcrStrop Razor

Yrti nupiešti ir originaliai pa
daryti per C. C. Chickering, ku
ris nustato piano toną, tradici
jas ir patyrimą siekianti iš pat 

pradžios pianų industrijos.

Kodėl Katauskas dar sykį 
nori ristis su Požėla

Kviečiame 
pirmiau buvusius

Galite pamatyti tuos pasauly 
puikiausius pianus pas

Chickering Bros.
2250 So. Park Avė 
Telefonas Calumet 0039

apie Juške- 
nuD Ka- 

Tai tegul Katau-

Visados klauskite
Stanley Posewich

extra visų ščrininkų susirinki

mas atsibus kovo (Mareli) 2

pietų, švento Jurgio parapiji

nėj svetainėj, 32nd Place ir Au 

burn Avenuc. Atsineškit serus

Katauskas gali eiti

Surengtas
LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAš. IR PAS. KLIUBO

CHICAGOS 
ŽINIOS

Utarninke, Kovo 4, d. 1924 m. ,
WICKER PARK ANNEX HALL

• 2040 W. North Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak. Costanzo Orkestrą
Kviečiame publiką atvykti ir turėt gražios promogos

ADVOKATAS 
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldf.
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis

P. Katauskor švogeris ar uoš
vis ar kitas koks giminaitis p. 
Juozas Juškevičius, buvęs “Te- 
legramo” kasierius, apsiėmė už 
p. P. Katauską kalbinti Požėlą 
dar sykį, kad jis dar sykį eitų.su 
Požėla ristis.

Požėla treniruojasi su 
Steinke.

Laipsniai pagal kuriuos mes 

išdirbame

Kad patvirtinus, jogei sakome 
jums tiesą, mes galime nurody
ti jums žmones jūsų apielinkėje, 
kur mes esame įdėję apšildymo 
reikmenis dėl jų. Viskas ko mes 
norime nuo jūsų, tai paduoti 
mums bandymą, kol jus pirksi-

• J •

te kur nors kitur. Apskaitliavi- 

mai ant plumbingo ir apšildymo<■ ■ 
suteikiama dykai. Mes taipgi 

paskoliname jums visus reika

lingus instrumentus, kad įtai- 
sius jūsų plumbingo ir apšildy
mo įrengimus, be mokesčio.

S. W. B ANĖS, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Rooni 909 Chicago Trust Building 
7t Waat Monroe Street, Cbicagu

Telephone Randolph 2900 
ttez. 3203 So. Halsted St. 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS , 

2221 W. 22nd St., arti Learitt St.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 599 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicaga.
Tel. Y arda 4681

Su automobiliu įkrito į upęs; 
prigėrė.

Robert Johnson, 26 m., 408 
E. 63 Str., prigėrė upėje, kad 
trokas, kurį jis valdė, paslido 
ant Halsted ir 24 gatvių tilto, 
nulaužė tvarkių, nušoko nuo au- 
gšto ir stataus kranto ir įsiri
to upėn. Kartu su juo važia
vęs Harry Maynard liko išmes
tas iš automobilio ir tuo jo gy
vastis liko išgelbėta.

nes be šorų nebus įleidžiama į 
susirinkimų.

• Nesivūluokitc ateiti, nes ne-

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
t Parduodam Laivakortes.

atėjęs gailėsis. Šis susirinkimas 
gal bus paskutinis.

—Komitetas.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai * 

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki B v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrua ketvergą. 

Nediliomia nuo 9 iki 12 ryto.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbont St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Gerumas piano turi būt 
matuojamas pagal 

jo laipsnį

Į ką jis mano daryti su tuo Juš- 
jkevičiaus iššaukimu dar sykį 
I ristis su Katausku, tai Požėla 
[išreiškė savo pasipiktinimą Ka- 
tausko nesportiškumu, o paskui 
pridūrė 
su manim mėgdiities kadir kož- 
ną dieną Feretti kliube, kur aš 
treniruojuos”;

Kada buvo užklaustas kitas 
lietuvių atletas Juozas Bance- 
vičius, ką jis mano 
vičiaus “Iššaukimą 
tausko vardo 
skas su manim pirmiau persiri
ta, o paskui jau eina prašyti 
Požėlos, kad su juo dar sykį ei
tų. Aš šaukiu persiimti su 
manim visus ristikus, neišsky
rus ir Katauską. Tai ar Ka
tauskas manęs bijo?” \ •

— Reporteris.

Tuo liudytoju yra visa publi
ka, kuri tada nupeikė Kataus
ką už jo nedžentelmoniškumą.

Ponas Juškevičius sako, kad' 
jei Požėla norįs būti -džentel- 
monu, tai šitą kvietimą turėtų 
priimti, ir eiti ristis su Kataus
ku, kurs jau parodė, kad jis ne
gali būt džentelmonu.

Požėla gi jau yra žinomas ne 
tik Chicagos publikai, bet ir 
plačiajam svietui, kaipo vienas 
iš mandagiausių sportų ristikų.

Kada Požėla bus užklaustas,

I’lumlngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ii- boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarkct 1018, Haymarket 4221

Kampas State ir 22os Gatvių
Telefonai Calumet 0645-1692

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

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

IŠKABA ANT VIRŠAUS.

Didelis Šokis
Rengia Baltos Lelij’os Merginy Kliubas

Dearbom 9057

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

OfliAs Yidurmleityj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVaihington & Clark

Namą Tol.: Hyde Park 8895

Išgalanda blade dėl razor 
be išėmimo jos. Greitai. 
Parankiai. Lengvai išva
lyti. Pilnas setas — ra
zor, su dirželiu ir extra 
hiades, $1.00 ir aukščiau.

Rengdamasis prie ristynių 
kovo 7 d. ant Town of Lake, 
Karolis Požėla ėmė tampytis dk 
džiausiu sviete milžinu Steinke, 
vokiečių sunkaus svarumo čam- 
pionu. Steinke sveria 260 svari] 
ir jo pečiai išrodo kaip sieksnis 
platumo. Vakar Požėla dirbo su 
Steinke kone valandą. Savo vik
rumu Požėla visai privargino tą 
milžiną, nors Steinke, jei tik 
spėtų pačiupti, galėtų Požėlą su- 
maigyti.

! RistVnės ant Town of Lake 
įvyks Sphool Hali salėję, kam
pas 48-tos ir Honore.

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja . Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jĮvaliojimns 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal • 1667.

Kaip žinoma, p. Petras Ka
tauskas visai nesportiškai pa
sielgė, kada jį Karolis Požėla 
parito Pulaskio salėje. Vietoj to 
kad eiti ristis antim syk, jis 
pradėjo aimanuoti kad jam ant 
pilvo kiaunėžė buvo išaugus, ir 
todėl jis nebegalįs eiti antru 
syk. Vienok ir -su kiaunėžė jis 
sakėsi eitų su Požėlar- ristis 
“amerikansku” stilium. Kada 
Požėla ir ant to pasakė: “Eik- 
še!” tai Katauskas pabėgo nuo 
scenos. Toks jo pasielgimas 
yra bailio pasielgimas, kurs jį 
diskredituoja kaipo sportą, 
Yra žinoma, kad ta jo kiaunėžė 
buvo visai neskaudama. Kitaip 
jis nebūtų galėjęs ristis visą 
valandą. Beto, Požėla riedama
sis nebuvo nei palietęs toš jo 
kiaunėžės.

MILŽINIŠKAS

ALIUS

ŽUVINIS BALIUS
Draugystes Šventos Onos

Nerišlioj, Kovo 2 d., 1924
Šv. Jurgio parap. Sve., ' 

32nd PI. ir Aubum Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. t įžangą 50e,įypatai

Muzika Gcorgiąn Syncopators ■> 
visus atsilankyti, nes bus puikesni baliai už visus 

— KOMITETAS.

Kodėl Jus Turite Pirkti [Sau Plumbingus ir 
Apšildymo Reikmenis nuo Musų:

I Mes nedarome misreprezentacijos ant musų tavorų.
II Kuomet jus pirksite plumbingo arba apšildymo materijoj nuo musų, jei jus 

nebusite užganėdintas, tai mes permainysime arba jūsų pinigai bus grąžinami 
bile kada.

’ x \ ' z i d < .• •

III Kuomet mes aprokuojame apšildymo arba plumbingo reikmenis dėl jūsų na
mų, mes nepriimsime jūsų biznio kol mes nematysime, ir kųl* jus nedaleisite 
dėti užtektinai didelio boilerio, užtektinai radiatorių, kad jus pilnai būtumėt

PUIKUS ROŽIŲ BALIUS
Rengia

Lietuvių Katalikų Šv. Marijos Parapija
Del savo labo, taigi parapijonai ir parapijonkos, draugai ir draugės, 

nepraleiskit to puikaus Rožių Baliaus; įeinant bus duodama puiki Rožė 
prie tikieto, Moterims ir Merginoms1 Dykai.

Atsibus

Subatos Vak. 7 vai., Kovo-March 1 d., 1924
Lietuvių Katalikų šv. M. Bažnytinėj Svet., 

3501 So. Union Avė. ir 35th St. i
Kviečia! KOMITETAS.

ŠIRDŽIŲ BALIUS 
Užgavėniy Vakare

Draugystės Šventos Onos
Utarninke,. Kovo 4 d., 1924

Šv. Jurgio parap. Svet. 
32nd 1’1. ir Aubum Avc.

Pradžia 7 vai. vak. įžanga 50c ypatai
Muzika Georgian Syncopators

Draugystė Šv. Petronėlės
— Rengia — •

du Šokius 
Pirmas 

MASKABADAS-SOKIS
Nerišlioj, Kovo-March 2 d., 1924 

Mildos Svetainėje 
3142 So. Halsted St.

Pradžia 6:00 vai. vakare įžanga 50c.
Pirma dovana $25.00, antra — $10.00. Taipgi bus duodama šimtai 

puikių mažesnių dovanų.
Antrais

KEPURINIS-SOKIS
Utarninke (Užgavėnių Vakare), 

Kovo-March 4 d., 1924 
Mildos Svetainėje 

3142 So. Halsted St.
Pradžia 6:00 vai. vakare. įžanga 35 centai.

Bus duodamos 5 dovanos, kas turės gražesnes kepures.
Visus kviečiame be skirtumo ant musų tų puikių, šokių.
Malonėkite nepafniršti visi, kurie remdavote musų Draugiją pa- 

remkit ir dabar. Nes Draugija bus dėkinga visiems atsilankiusiems.
Tikimės pasimatyti su visais svečiais, kurie atsilankys s į musty^ 

šokius. ' A
Katrie mus neužmirš, tai ir mes jų neužmiršime.

Kviečia visus DRAUGIJA ŠV. PETRONĖLĖS.
Aidžiausia Lietuviška Krautuve

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų iruBtrumentų, drukuoja- 

mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusišku ir prūsišku 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaliikus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganldinti.

į STEPONAS P. KAZIxAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

1 NORĖDAMI]
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
) NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

PAS MUS. TAS JUMS BUS
i ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 60.

2244 W. 23rd Pjace
Pradžia 8 vai. vakare. įžanga ypatai 50c.

Muzika GERECK.
Maloniai kviečia KOMITETAS.

pleiskanų mirtin.ijj prieSų ! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin— 
z kit galvos odų kiekvieni) vakari) per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
.) gėdintis nusiimti savo skrybėle bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai j trumpi) laiką 
P ir po to, viskas kn reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odų su Ruffhs, 
•) ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! ( 
.) F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

*9." ' 1 -------- 1
Galit dėvėti naujai suprosyti) siutu; Stikliniai žibančius čeverykus;

Jūsų pirštų nagai gali Imti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, (• 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viski). 7

Kq tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Vi os just; pas- •) 
tangos, padaryti gerų impresijų, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvų \ 
ir barstyti nešvarias pleiskanas ix> visų kambarį. Naudokit /.

65c. už bonką \

eit%25c5%25b3.su


šeštadienis, Kovas 1, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI.

P-lė Kudulaitę
IŠ

The Stock Yards 
Savings Bank

Lietuvių Rateliuose
Kaip Dievas tvėrė pasaulį?

ši jauna panele, 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.

šventas Raštas, arba Biblija, 
sako, kad Dievas šešias dienas 
tvėre pasdblį. Pirmą dieną ji
sai sutvėrė šviesą/ vienok tik
tai ketvirtą dieną jisai sutvėrė 
saulę. Kaip galėjo būti švie
sa be saulės?

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Tamista ir Mes

Šitą prieštaravimą Biblijos 
pasakojime apiie pasaulio tvėri
mą teologai iki šiol nepajėgia 
išaiškinti.

Kunigai šako, kad Biblija yra 
“Dievo įkvėptas” raštas, ku
riame kiekvienas žodis yra 
šventa tiesa. Vienok Biblijoje 
randasi du pasakojimai apie 
žmogaus sutvėrimą: vienam sa
koma, kad Dievas sutvėrė vyrą 
ir moterį kartu; o antram—kad 
Dievas pirma sutvėrė vyrą, pas
kui, kad jam nebūtų nuobodu 
vienam rojuje gyventi, sutvė
rė įvairius gyvulius ir paukš
čius, ir tik po to, kai pasirodė, 
kad da ir tuomet žmogaus nuo
bodau ja, tai Dievas išėmė jam 
šonkaulį ir padarė moterį. Ku
ris gi tų dviejų pasakojimų yra 
“šventa tiesa”?

METROPOLITAN STATE BANKO užduotis yra kuogeriausiai pa
tarnauti Lietuvių visuomenei' visuose pinigiškuose reikaluose ir tą 
užduotį pasekmingai atlieka.

Todėl v '
Pirm, negu siųsi pinigų Lietuvon;
Pirm negu skolinsi pinfgų dėl namo ar kito reikalo;
Pirm negu pirksi morgičių arba bonų kurie neša 6%;'
Pirm negu pasirinksi sau banką dėl Tami'stos atliekamų doleriukų;
Pirm negu pasirinksi laivakortę į ar iš Lietuvos;

Ateikit į
METROPOLITAN STATE BANKĄ dėl patarimo, čia patyrę Lietu
viai bankininkai suteiks Tamistai vaitui daug naudingų patarimų apie 
bi kokį pinigišką klausimą.

Turtas virš §2,700,000.00
Kreipkitės ypatiškai arba laišku

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

tvėrimą 
tuomet, 
pažval- 
tautose

Biblijoje surašytuosius pada
vimus apie pasaulio 
galima suprasti tiktai 
kai ištyrinėji religinių 
gų vystymąsi įvairiose
ir palygini jas su šv. Raštu.

Apie tai, ką mokslas yra šito
je srityje ištyręs, aiškins savo 
paskaitoje *‘Kaip Dievas tvėrė 
pasaulį” “Naujienų,” redakto
rius P. Grigaitis, Ją rengia 
Mokslo Draugai ryto, kovo 2 d., 
Raymond Institute, 816 W. 31 
Street. Pradžia lygiai 10:30 
vai. ryto. Įžanga 25c.

Metropolitan State Bank
Pirmutinis ir Didžiausis Lietuvių 

\ aistijinis Bankas Amerikoje

2201 W. 22nd ST.
CHICAGO.

West Šitie

Kas Padaro Taupymo 
Saskaita Vertinga?

TIE kurie taupė žinoma sumą pinigų kiekvieną 
savaitę arba kai kurį laiką, žino, kad RE- 
GULIARIšKUMAS taupyme turi didelės 
reikšmės.

MAŽOS sumos padėtos reguliariškai į šitą sau
gų ir stiprų banką, greitai užaugs į didelę

“Turėkite tikslą taupymams” — tau
pyki! žinomą sumą pinigų, kad užsi
mokėti taksas, padalinant savo taksų 
bilas į mėnesių skaičių. Jei jus pa
dėsite tas sumas reguliariai, pasiro
dys, kad bilos apmokėjimas bus daug 
lengvesnis, kada reikės mokėti. Pra
dėkite dabar.

A. L. P. Kliubas sparčiai au
ga ir kas mėnesį prisirašo daug 
narių, kartais po kelis desėt- 
kus. Keletą metų atgal Kliu
bas, turėjo apie 300 narių, o 
dabar turi arti 1,000. Kliubas 
pinigų turi apie $10,000, kurie 
yra nudėti į įvairias “spulkas.” 
Valdyba susideda iš žinomų 
politikierių ir niekurių jų yra 
užėmę geras valdiškas vietas.

Kliubas • turi pilietybės mo
kyklą, kur mokinama tų daly
kų, kuriuos reikia žinoti no
rinčiam /patapti Amerikos fai- 
lliečru. Mokykla būna kas pir
madienio vakarą, Meldažio 
svetainėje.

—Wm. Sabaliauskas.
(Tąsa ant 5-to pusi.)

KAIP TA MOTERIS
ĮGAVO SVEIKATA

sumą.

A 
CLEARING 

HOUSE 
BANK

Supilė 300 kvortų fruktų, 
500 stiklų Jelly ir pri

žiūrėjo savo vaikus.

<c
Norwalk, Iowa. 
tinau parašyti

— “Aš jau senai 
jums ir pasakyti, 

kiek daug gero jū
sų gyduolės pada
re man. Kuomet 
aš pradėjau varto
ti jas, aš jau be
veik gulėjau lovo
je ir bučiau pasili
kusi lovoje beveik 
visada,, jei nebu- 
bučiau turėjusi 
kam prižiūrėti vai
kų. Aš taip bu
vau sutinusi ir tu

rėjau tokius dideliuš skausmus, kad 
aš vos tik galėjau pavaikščioti. Aš 
išvartojau septynis butelius Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound ir 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Sanati- 
ve Wash, ir atradau, kad jos yra la
bai gydančios. Aš esu visai pasvei
kusi dabar, nes aš buvau blogame pa- 
dėjime kuomet pradėjau vartoti jūsų 
gyduoles, bet aš dabar daug sveikes
nė, kad aš nebijau rekomenduoti jas, 
ir aš manau jei aš valiosiu jas nuo
lat, aš busiu visai sveika., Aš dir
bau savo darbą šią vasarą viena, už
laikiau keturis vaikus, ir aš sukena- 
vau 300 kvortų vaisių ir padariau 
500 stiklų jelly, jus matote, kad aš 
esu dabar daug geriasniame padėji
me. Aš jaučiuosi labai gerai visą lai
ką ir malonu man pranešti kitiems 
apie tas gyduoles”. Mrs. C. J. Wen- 
nermark, Box 141, Nonvalk, Iowa.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, kad 
paliuosavus jas nuo moteriškų trobe
lių. Pardavimui pas aptiekorius vi
sur. i ;

Peoftes Bank

Užkvietimas4
*

Kam rūpintis apie 
Jūsų income taksus?

Nedaro skirtumo ar jus darote 
biznį su musų banku ar ne, mes 
norime pagelbėti jums su jūsų 
income taksų problemomis dykai. 
Musų noru yra suteikti jums pa
tarnavimą maloniai. Ir buvo 
šios bankos svarbiausia užduotis 
ir bankas nuolat augo ir įgijo ge
rą vardą už gerą patarnavimą.
Ateikite į musų banką ir pasi- 
liuosuokite nuo rūpesčio apie jū
sų income taksus.

Mrs. MICHNIEV4CZ - VIOIKIENE
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.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė. 
CHICAGO

Gerai 
tuvių 
nimu

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

CUNARD 
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES I AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę.

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei
čiausia jurų patarnavimas pasauly.

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agento arba prie mu
sų ofisų.

Cunard Line
140 North

Dearborn St.
Chicago, UI.

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomas nuo 10 iki 1.

Šviesą ir pajiegą suvedame | Benu* ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj 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 b ...................... ■/
Širdingai užkviečiame plačiąją Chicagos Lietuviu visuomenę, kaip 

pavienius, taip ir organizacijas, draugijas ir kliubus atsilankyti į MU
SŲ NAUJAI ĮRENGTA BANKA ir savo NAUJU DEPOZITU paremti 
šią sparčiai augančią Didžiausią ir Tvirčiausią Lietuvių Įstaigą.

Iškilmingas atidarymas naujos vietos ir apvaikščiojimas 7-tų meti
nių sukaktuvių tęsis visą savaitę nuo Kovo 1 iki 8 dienai.

Taipgi VISIEMS DEPOZITORIAMS, laike šios savaitės, bus duo
damos dovanos atminčiai.

Atsilankykite įgyti šio Banko knygelę.
Šiandie UNIVERSAL STATE BANKAS, KAIPO LIETUVIŲ IŠ

EIVIJOS FINANSINIS MILŽINAS, pergyvenęs daug nesmagumų ir 
sunkenybių, didžiuojasi SAVO STIPRUMU, savo milijoniniu turtu, 
siekiančiu apie tris milijonus dolerių. z

DEPOZITŲ AUGIMAS:
Kovo 3,1917 m. (Dienoje Atidarymo) .................
Lapkr. 17, 1919........................................................
Vasario 13, Į924 ........................ .............................

.. $16,754.95
$1,494,609.23
$2,162,111.14

VISAS TURTAS BANKO SIEKIA

$3,000,000.00

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Chicago, Illinois

)

“Nepaprastas Siuvėjas”
— Stato scenoje —

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”

Nerišlioj, Kovo-March 2, 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2244 West 23rd Place
Pradžia 6:30 vai. vakare. ’ Muzika Filipavičiaus.

“Nepaprastas Siuvėjas”, dviejų veiksmų komedija yra naujas veikalas statoma pirmu kartu scenoje. Bus 
solo piano ir dainos. Ypač užbaiga programo bus kas ką tokio nepaprasto. Po programui bus smagus šokiai 
ir kitokių1 pramogėlių. Visus kviečia DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS”.

------------------ U............................i---------JOJI ■ ..................................................................

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

........................................ ■ I..................................... Z

BULGARIŠKA žiedų 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS ŠALTĮ. Kad sustip
rinus kepenis.

Kad viduriai gerai dirbtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.

Parduodame pas kiekvieną aptieko- 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25, 
arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Dr. J. Jakubauskas

4647 So. Halsted StM 
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.

Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų

Town of 
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benešios
1616 W. 47th Street

-...............' ' ■niiu
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily, sxcept Sundayi 
Iha Lithuanian Naws Pub. 0e.( Ine.

Editor p. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, Iii.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription itales: 
$8.00 per year in Canada.

—omnniiii .....................................  I Tjr>

mėnesių pasidarbuoti, — jei
gu jai bus duota proga.

Vienok, nežiūrint daugy
bės šito prirengiamojo dar
bo, naujoji Anglijos valdžia 
jau yra ir įvykinusi šį-tą. Ji 
pripažino Sovietų Rusiją, 
atidarydama tuo budu kelią 
taikiam išsprendimui ginčų,

naujienos, cifleago, m
WWMI MkOMMa

šeštadienis, Kovas 1, 1924

$7.00 per year outside of Chicago. I u . , , . . . i$8.00 per year in Chicago. | BUVUSIU tarpe tų dviejų Vals
tybių. Ji privertė Ftanciją 
atsisakyt nuo separatistų rė- 

th” wtn^ I mimo Bavarijos Palatinate.
Ji panaikino įvežamuosius 

; muitus ant Vokietijos pre- 
Ikių. Indijoje ji besąlygiai 

paliuosavo indusų vadą 
Ghandi; Aigipte ji paskelbė 
amnestiją politiniems kali
niams.

i Socialistinė valdžia prave
dė ir vieną naują įstatymą 
parlamente. Yra reikšmin
ga, kad tas pirmutinis jos į- 
statymas paliečia bedarbius. 
Socialistinė valdžia tuo pa
rodė, kad pirmoje vietoje 
jai rupi darbininkų gerovė; 
tuo, mat, ji skiriasi nuo bur
žuazinių “ 
gų”, kurie 
darbininkus 
mentais ir 
džiais.

j Kalbamasai įstatymas pa
naikina spragą tarp to laiš
ko, kuomet darbininkas ne
tenka darbo, ir to laiko, kuo
met jisai pradeda gauti pa- 

Į šalpą. Dabar darbininkas 
bus apdraustas (t. y. turės 
teisę gauti pašalpą) per visą 
nedarbo laiką. Šitam tiks
lui, pagal darbo mihisterio 
sąmatą, bedarbių šelpimo 
fondas turės būt padidintas 
maž-daug dviem milionais 
dolerių. Įstatymo sumany
mą gynė parlamentinis dar
bo sekretorius, d-gė Marga- 
ret Bonfield, kuri, kaip mu
sų skaitytojai žino, yra Dar
bo Unijų Tarybos pirminin
kė, t. y. užima augščiausią 
vietą Anglijos darbininkų 
profesiniame judėjime. Ji 
taip gabiai gynė tą įstaty
mo sumanymą, kad parla
mentas priėmė jį kuone vie
nu balsu.

Kaip šitas įstatymas, taip 
ir augščiaus paminėtieji val
džios žingsniai, padarytieji 
administratyviu keliu, žino
ma, nėra socializmas; val
džia,neturinti daugumos par 
lamente, nė negali socializ^ 
mo tvarką vykinti. Bet tas, 
ką ji įvykino yra pagerini
mas ir darbininkas, ir visai 
Britanijos imperijai, ir tarp- 
tautiniems santykiams. Juo 
daugiaus progreso, tuo ar
čiaus prie socializmo.

3c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tho Post Office 
of Chicago, III., 1 
March 2nti, 1879.

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

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paštu:

IJetuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Metams______________ ____ $8.09
Pusei metų —------- __  4.00
Trinia mėnesiams ...... . . ... 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui __ _____ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...... ........... ______ 8c
Savaitei ------------ ... _____ 18c
Mėnesiui _ __ L 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje,
paštu:

Metams-_____L-_______ ____ #7.00
Pusei metu_______ ________ 8.50
Trims mėnesiams............ ............1.75
Dviem mėnesiam............. .... . 1.25
Vienam mėnesiui ___________  .75

darbininkų drau- 
paprastai peni 
tiktai kompli- 
užuojautos žo-

tiktai 30,9 nuošimčius visų par
lamento narių.

Stipresni, negu Belgijos so
cialistai (parlamente) yra so- 

----------- — cialistai Latvijoje (37 nuoš.), 
NETEISINGOS INFORMACL t Vokietijoje (37,7), Austrijoje 

(40,2) ir Švedijoje (40,4).
Belgijos Sociialistų Partija 

yra suorganizuota panašiai An
glijos Darbo Partijai, nes į ją 
įeina taip pat darbininkų unijos 
ir kooperacijos; ypatingai pas
tarosios yra nepaprastai išbujo
jusios Belgijoje.

Partijos duokles mokančių 
narių Belgijos Socialistų Parti
ja turi) 600,000. Krašte, kurio 
gyventojų skaičius siekia vos 
pusaštunto milijono, toks orga
nizuotų socialistų skaičius reiš
kia labai daug. Sovietų Rusi
joje, pav. kuri turi apie 130,000 
milionų gyventojų, Komunistų 
Partijai priklauso tiktai 316,000 
narių, nežiūrint to, kad tai yra 
vienintelė legalė partija.

Iš to galima numanyt, kad 
Belgijos socialistai tikrai re
prezentuoja masinį darbininkų 
judėjimą. Beje, Belgijoje, taip 
pat kaip ir Anglijoje, komunis
tų beveik nėra.

Didelį socialistinio judėjimo 
stiprumą Belgijoje rodo ir ga
linga socialistų spauda.

Partija turi dabar septynis 
dienraščius: “Le Peuple” Briu-

' 'F   UI ir Ba

Apžvalga
JOS.

“Vienybė” rašo, kad Lietuvo
je esančios trys “pažangesnės” 
studentų organizacijos:

“Korporacija ‘Neo-Lithua^ 
nia’, paskui ‘Varpas’ ir ‘žie
žirba’. Varpininkai tik nese
nai Susitverė, kuomet korpo- 
rantai pradėjo per daug smar
kią lietuvišką poziciją imti 
universitete, būtent reika
lauti aprubežiuoti žydus ir jų 

, kalbą, žiežirbin-inkai gi yra 
socialistai aiškus ir nepasislė
pę. Bet abi tos organizaci
jos silpnos ir todėl pavydi 
korporantams, kurie įstengė 
atsiųsti savo atstovus į. Ame
riką musų pinigų pasikolek- 
tuoti...” '

sselyje, “La Wallonie” Liege, 
“L’Avenir Du Borinage” 
Mons’e, ”Le Journal” Charleroi, 
“Le Travail“ Verviers, “Le 
Vooruit” Ghente, ir “De Volks- 
gazet” Antverpene.

Be to, partija turi 10 savait
raščių franeuzų kalba ir 16 sa
vaitraščių flamandu kalba ir 
apie tuziną mėnesinių ir pu- 
siau-mėnesinių žurnalų.

Socialistų Partiją remia taip 
pat apie 30 darbininkų unijų 
laikraščių.

Spaudos atžvilgiu Belgijos so
cialistai yra nepalyginamai ga
lingesni už Anglijos socialistus.

u H U n u

n
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S. D. LAGHAWICZ

Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago,. III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busime užga
nėdinti.

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Socialistines 
Valdžios Darbai.

Socialistinė Darbo Parti
jos valdžia Anglijoje išbuvo 
dar tiktai mėnesį ir.vieną sa
vaitę, todėl daug ko atlikti ji 
dar negalėjo. Daugiausia 
darbo ji iki šiol turėjo pa
švęsti susipažinimui su vals
tybės reikalais, įvairių pro
blemų tyrinėjimams ir pro
jektų rengimui-

Aišku, kad apie šito darbo 
rezultatus publika patirs tik
tai tuomet, kai valdžia ims 
savo sumanymus vykinti ar
ba paduos parlamento svars
tymui. Iš to, kas buvo spau
doje pranešta, yra žinomi 
du labai svarbus dalykai, ku
riuos MacDonaldo kabinetas 
gal būt neužligo įneš parla
mente: biudžeto (valstybės 
išlaidų ir pajamų) pataisy
mas ir didelis namų statymo 
programas. Buvo girdėt, 
be to, kad kabinetas daro 
nuodugnų tyrinėjimų betur
čių šelpimo klausime, rengia 
planų perorganizavimui mo
kyklų sistemos ir studijuoja 
dirvų tarptautinės konferen
cijos sušaukimui Versalės 
sutarties peržiūrėjimui.

Tai yra milžiniškos svar
bos klausimai, kurių tinka
mam išsprendimui socialisti 
nė valdžia turės dar daugelį

Tai tur-but iš tų korporantų 
gautos inforameijos, kadangi, 
jeigu “Vienybė” butų bent ati
džiau pažvelgus į Lietuvos laik
raščius, tai ji butų radusi visab 
ką kita.

Iš “Lietuvos žinių”, pav. ji 
butų galėjusi patirti, kad tenai 
gyvuoja sena Aušrininkų orga
nizacija, palyginant su kunia 
toji fašistinė korporacija netu
ri jokios reikšmes.

Iš Lietuvos laikraščių “Vie
nybė” galėtų ždnoti, kad korpo
racija “Neo-Lithuania” eina iš
vien su klerikalais, kurie pažan
giuosius moksleivius visalip pra- 
vardžioja. Valstiečių liaudinin
kų kablegramas gi, kurio turinį 
Brooklyno laikraštis dar iki šiol 
tebeslepia nuo savo skaitytojų, 
aiškiai sako, kad ji yra “ne- 
sRąitlinga, reakcinė, kunigų pa
laiminta grupė”.

Nejaugi “Vienybė” mano, 
kad Seimo vice-pirmininkas 
Staugaitis ,Mokytojų Profesi
nės Sąjungos pirmininkas žy
gelis, Seimo narys adv. Toliu
šis ir kiti Lietuvos veikėjai me
lavo, pranešdami taip apie tą 
korporaciją? *

Kai dėl “žiežirbos”, tai ji yra 
ne studentų draugija, bet social
demokratinio darbininkų jau
nimo organizacija. Ji turi kuo
pas, išsimėčiusias po visą Lietu
vą, leidžia savo organą “žiežir
bą” ir palaiko ryšius su socia
listinio jaunimo organizacijo
mis kitose šalyse. Pasakoti, 
kad žiežirbininkai pavydi kor
porantų studentų saujalei, yra 
gryniausia nesąmonė.

BELGIJOS SOCIALISTAI.

Dabar,- kuomet Belgijos socia- 
istai nuvertė konservatorių 

valdžią ir neužilgo gal iškils 
;aip pat, kaip iškilo socialistai 
Anglijoje, yra pravartu susipa
žinti su jais aręiaus.

Belgijos parlamente socialis
tų yra 68 ir jie sudaro 36,6 nuo
šimčius visų parlamento narių, 
;. y. daugiaus kaip trečdalį. An
glijos parlamente socialistai yra 
silpnesni, kadangi jie sūdai h
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

n

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 vidurius. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

Tol. Blvd. 8133 
M. Woitkewlc> 

BANIS 
AKUSbRKA 

'-v Turiu patyrimu
^Pasekmingai pa

^Ž^^tarnauJu raote 
grims prie gi*mly

1 S/0’0 faekvienamt 
TkvA-^atsitikimo. Teikis 

' ypatiška prižiūri 
Duodu pa- 

. ^Wtarimus moterimi 
£y-yjr merginoms dy-

3113 South 
Skiliu Halsted St.

vais- 
Liuo- 

ir vi- 
visose 
Kaina

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 val$. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del speciali i 
sutarčių telfonuokit Prospect 061#

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo z8 iki 10 vai. 5 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

Telefonas Yards 0867

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—Z *

Gerai lietuviams žinomas per 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

AOfisas Ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pistų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais

( Dienomis: Canal 
8110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
*****—*———»i -i

Telefonai i

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas it Chirurgas 

25 J. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Telephone Central 8066 
1824 Wnhansia Avė.

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Kcdzla 7715 *

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. M. T. SIRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Av®.

Tel. Prospect 1930 
‘ Valandos pagal «utart| 

V.nnn iii—im na  i iii i Ii i i................

f

Telephone Yards 1532

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos ' 

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

DR. P. G. LUOMONS
• Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vah. Ned. pagal sutarti.

Telephona Yurdjj 5032

OR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan SI.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
NcdSliomii ofisav yra 

uždarytas

A

I DR. V. A. SUS
» J

Gydytojas, Chirargaa Ir Akvieria

8315 South Halsted SL
Tęl. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 F. M. ir 7—9 PJd.
Ned. 9—12 A. M.

Garsinkitės Naujienose

Of fice Hours: 10 iki 12 plutų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted SI. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

....M—..'■■............... ■■■■ll ij.u .ui.ą

„I -... ................. .....
Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

(T

OR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Resld. Tel. Ftdrfas 6674 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, /Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 1$ vai. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan- 

. dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 ■

Telefonas Boulevard 1989 1
DR. S. A. ĖRENZA

Ofiso valandos: |
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, III. |

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

Optometrlat 
» T«L Bnulavard M87 

S. A«hl«n4 Ava 
Kampa* 47-to« <ak 

S-ro« lubobaGarsinkitės Naujienose
(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATfi
negi ji ims taip nei iš šio nei iš to — negi 

Į mergelę

Erotinė lietuviu dainų si m 
bolika jr jos kilmė. ,

(Tęsinys)

Arba:
Milą, buvau stalnėj,
Milą, lankiau berną, 
Milą, mano vainikėlis 
Stalnėj ant gembelės.

Vadinas ‘vainikėlis ant gembelės’ — 
įtariamas daiktas. Ir šiaip jisai daug berei
kalingo rūpesčio mergelei suteikia: jame at
sispindi visi jos žygiai:

Apšarmotas, aprasotas
Mano vainikėlis.
Aš mergytė apkalbėta 
Nevierniais žodeliais.

Tačiau rasa nėra jau tokia nedora —

kris taip sau ant vainikėlio, kad 
skriausti, čia dedas kiek kitaip:

Anksti rytą rytužį 
Saulužė tekėjo, 
O per stiklo langužatį 
Močiutė žiurėjo.

Aiškus daiktas, jeigu tokiomis aplenky- 
bėmis rasa krinta ant vainikėlį, tai kaip čia 
mergelės neapkalbėti. Apskritai rasa ant vai
nikėlio — prastas reikalas:.

• Ai, ai, ai Dieve,
Dievuliau mano, 
Kaip aš šią naktį 
Vargely buvau!

Klausiu tavęs dukruže, 
Kur tu vaikštinėjai ? 
O kur tavo vainikėlį 
Miglužė užkrito?

Anksti rytą rytužį 
Vandenėlio ėjau, 
O tai mano vainikėlį 
Miglužė užkrito.

O aš nušąlau
Kojas rankeles,
Užkrito rasa
Už vainikėlio!

Toliau daina pasakoja, kaip toji merge
lė šieną grėbia, kaip atjoja bernelis ir klau
sia:

Tai netiesa dukružėlė, 
Nevierni žodeliai, 
O tu savo bernužėlį 
Pęr lauką lydėjai.

O, tai tiesa, friamužc, 
Tai vierni žodeliai, 
Aš su savo bernužėliu 
žoduką kalbėjau.

0, padip Dievai,
Jauna mergele,
O kodėl, kodėl
Be vainikėlio? '

Jeigu jau rasa užkrito už vainikėlio — 
belieka jis ant gembės kabinti, ar į jurą 
skandinti....

Tokiuo budu vainikėlis — simbolis — 
yra įgijęs jau tiek pilietinių teisių, kad ne
bereikalingas jokių palyginimų ar priešpa
statymų. Dar daugiau, šis simbolis, taip daž
nai jį dainose bevartojant, nustojo savo pir

mykštės prasmės, ir pasidarė pats savaime 
dainos objektas. Manau, visiems žinoma, gar
si daina, kaip mergelė ėjo pasivaikščioti, 
kaip pakilo šiauręs vėjas, ir nuputė vainikė
lį. Vienose dainų variacijose, šitas nedorėlis 
vėjas yra berniokas, bet kitose variacijose 
— vėjas pats savo rizika šia nedorybe už
siima. Taip pat datig yra dainų, pasakojan
čių, kaip vainikėlis per mares plaukė, kaip 
jį tinklais gaudo, kaip jį begaudydamas ber
niokas paskęsta ir tt. Tokiuo stilių literatū
roje naudojama alegorijos formu'la. Bet šios 
rųšies žmonių dainose numatyti alegoriją 
nėra mažiausio pagrindo. Čia tiktai sudaik- 
tėjęs simbolis, bet už tat nustojęs būti tam 
tikrų pergyvenimų akstinas, simbolis, už
miršęs savo tiesiogines pirmykštes parei
gas.

ŽIEDELIO REIKALAS.

Panašų vaidmenį, kaip vainikėlis, lietu
vių dainose vaidina ir žiedelis. Bet žiedas 
neturi tokių ilgus šimtmečius besiklojusių 
tradicijų; jo simbolika kur-kas paprastesnė. 
Kol vainikėlis ant galvelės, tol ir žiedelis ži
ba, dingsta vainikėlis — ir žiedelis rūdija. 
Panašiai, kaip ir apie vainikėlį, ir apie žie

dą yra daug dainų, kurios pasakoja, kaip jis 
nuo piršto į vandenį nusmunka, kaip jie pa
skui ieško ir skęsta dėl jo. Ir žiedo — sim
bolio prasmė velenių laikų padaras, nusto
jęs savo pirmykštės reikšmės, žiedų pasi
keitimas jungtuvėse — simbolis, naudoj ar 
mas ne vien tiktai žmonių dainose.... Vaini
kėlio ir žiedelio santykius gali apibudinti kad , 
ir sekamas fragmentas:

(Bus daugiau)

■ * Mano Palange, .
Mano palangėj pražydo gėlės 
Raudonos, baltos, mėlynos, margos. ’ 
Daina suskambo, žiedai suvirpo, 
įvairiaspalvės rangosi, žvalgos.... 
Nublanko veidas aukšto žvaigždyno. 
Pakvipo gėlės po orą gryną. 
Rasos karolįai deimantu mirga; 
Džiaugiasi, tiesia liemenį ilgą.
Vėl mano akį varsos vilioja, 
Vėl aromatą krūtinė trauka; 
Vėl įkvėpimo šventojo laukiu, 
O mano gėlės karščio neboja.

(L-va) S. Laucevičius. i
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SPECIALES PERSTATYMO KAINOS
dėl

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 3-čip pusi.)

EVER-GLO ANGLIŲP> Cicero

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
• Vaikų Ir visų ehroniiką Biru 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

rų ir, tariant jo žodžiais, skaito 
lekciją temoj: “Demokratija ir 
proletariato diktatūra.“

Kalbėjo apie Rusiiją, amžiną 
atilsį Leniną, skaitė ištraukas 
iš Lenino knygosr, Valstybė ir 
.Revoliucija; papasakojo kad 
Saksonijos komunistinę valdžią 
nuvertė Vokietijos socialistų 
prisiųsti ukvatninkai; kad Vo
kietijos socialistai tarnauja 
buržuazijai; kad Anglijos socia
listinė valdžia su MacDonaldu

(Tąsa ant 6-to pusi.)

tą, kad, anot daktaro, “prailgi- 
I nūs gyvenimo dienas ir sutau- 

piius sveikatą.” Rašo: “žymiau
si Chicagos daktarai yra už- 

. kviesti”. Kas bus, nebus, bet dr.
Graičunas šiur bus. Pribuvau 8 
vai. vakaro, gi žiuriu, tik 14 
asabų, o daktaro ne vieno. Į 
pusę valandos prisidėjo da 6 
žmogystės. Visi žiuri į duris 
ir jau pradėjb nerimauti.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių (tempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudumą akių karšt} atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai .akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Dar apie “kunigo” sumušimą.
Vas. 23 d. Lietuvos Kareivų 

j Draugija buvo surengus mas
karadinį balių. Į tą balių atvy
ko ir iš Chicagos nemaža gru
pė, pasirėdžiusi vėstuvninkais, 
tarp jų vienas buvo pasirėdęs 
ir kunigu. Tai labai nepatiko 
baliuje buvusiems vyčiams, 
kurie per visą vakarą nerima
vo, bet visgi nedrįso nieko da
ryti. Ik*t maskaradui baigian
tis" kunigas nuėjo apačion 
sankrovėlę persi rėdyti ir kaip 
tik spėjo išeiti, tuoj liko užpul
tas ir sumuštas. Pribuvo po
licija ir pasakė, kad dabar jau 
nieko nėra. Tečiaus kada “ku
nigas” vėl bando išeiti, antru 
kartu tapo užpultas. Policija 
tada įpuolė į salę, nes ji buk 
nemačiusi kas* atsitiko.

—Viską Matęs.

ww

A*

“Sveikatos" pamokos

*=i

Phone Boulevard 7589

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
/ AKIŲ LIGAS

Isermann Bros.
Krautuve dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sąuare, 

Kenosha, Wis.

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

labai karštos liuosai degančios anglys

Tiems visiems kurie perka trijų tonų lodą mes pada
rome sekamas pinigų sutaupinimo kainas:

Štai ir atbėga “sveikatos” 
“mokytojas” “draugas“ Gasiu- 
nas. Išsitraukė pluoštą popie-.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12' 
Telefonas Lafayett* 0061

6 colių Lump...............
6x3 Furnace Egg........
3x2 Virimo Pečiui Nut

$7.00 už toną
$7.00 už toną
$6.75 už toną

Už vieno tono užsakymus 50c daugiau už toną

ANCHOR COAL COMPANY
420 West 29th Street

Tel. Boulevard 1323

I dOlNTiTERVICE U/iTH 'M

HAMBURGAMERICAN.L1NE

TRUMPIAUSIAS KELIAS (VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvienų savaitę su musų 

laivais de luxe
“Relhlute”, “ReUance” 

“Albert Ballin” 
"Deutschland”

Kurie veža I. II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariSkl laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “įlanka”, “Thuringia” ir 
‘‘Westphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

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

NĖW YORK-HAMBURG ,,

Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais
Tai yra jūsų proga geram investmentui kad turėjus geriausiai pastatytų garad- 
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai (mokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis apsimokės jums ar jus turite karų ar ne, nei renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti iš visų atžvilgių.

KAINOS SEKA MOS i ,
Vieno karo
garadžius

Dviejų karų 
garadžius

$195.00
ir augščiau

$260.00
ir augščiau

šis 2 karų garadžiu's pastatytas
jūsų pareikalavimui, visas nau-

$30.00
ĮMOKĖJUS

kitus į 12 mėnesių išmokėjimais

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su musų atstovu

Mes taipgi suteikiame visų materijolą dėl budavojimo garadžiaus, tik praleisda
mi hardware ir jus pasidarysite duris, mes suteiksime materijolų dėl jų.

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius Dviejų karų garadžius 

$80.00 ir augščiau $100.00 ir augščiau
Už kitus pagal didumą.

visų naujų namų materijolų, lentas visokiems reikalams, 
stogų popierų, pliasterio lenteles, garadžių duris, sash, 
žema kaina.

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

4440 W. North Avenue Albany 7800
Pastatome j visas dalis miesto ir apielinkėe 

Atdara nuo 7 ryto iki 6 y. v. Nedėlioj nuo 8 iki 1 va!.

Mes turime savo jarde 
taipgi sienoms lentos, 
millvvork, ir t. t. labai

7he Peoples Furniture Co
Pilnai atorizuota agentūra parduoti

KIMBALL PIANUS
IR GRAMAFONUS

Phone Boulevard 6369

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 penkioliką metų ir aš galiu jums artistiškai darbą 
atlikti. Meldžiu visuomenės kreiptis į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. Aš jums padarysiu iš mažų 
didelius ir sudėsiu jūsų gimines j vieną ir taip kitokius, kaip 
tai zerkoliukus ir guzikus, špilkas, kolionikus, medalikus ir į 
kryžius parcelinius ant kapinių ir kiekvienas, jeigu norėsit j 
Lietuvą galėsite pasiųsti savo giminėms tuos parcelinius ir jie 
niekuomet nesuges ir per amžius stovės paminklas..

J. WAR.EH.OIS
Generalis KontraKtorius
10561 So. Michigan Avė., Chicago-Roseland, III.

Tel. Pullman 0929

Budavoju medinius ir mūrinius, visokios mados naujus namus. Tai
sau ir perdirbu visokius senus namus. Apsiimu darbą bile kokioje 

dalyje Chicagos. <
J

Dr. GraiČuno giriamos bolševi- 
į kų pamokos.
i Naujienų Nr. 44 dr. Graiču
nas iššlovino netik prelegentą 
dr. Šimkų, kuris davė lekciją 
apie džiovą vasario 18 d., Mildos 
svet., bet ir bolševikiškas ren
gėjas. Anot musų tautiško dak
taro, “reikėjo pripažinti ir tin- 

I karnas kreditas atiduoti Dr. 
Šimkui, taip ir rengėjoms už to
kį naudingą vakarą”.

Svarbiausia buvo tas, kad . 
įžanga buvo dovanai. Aš ir paė
miau dr. GraiČuno rekomenda
ciją už gryną pinigą. Nusipir
kau bolševikų laikraštį ir ięš- 
kau kada vėl bus tokios sveika
tos pamokos. Suradau, kad 
Bridgeporto “Adepieles", “Ael- 
dieldi” ir “Elcmpies” vėl rengia 
Mildos svet. pirmadieny, vasa
rio 25 d. pamokas apie sveika-

Kirk’s Stayless Health 
Corset yra didelės 

vertės moterims

Tai vienatinis rūbas padarytas be 
geležių, kurs turi gorseto vertę. Kai
nos už šitą rūbą yra tokios ženvos, 
kad kiekviena moteris gali turėti vie
nų, faktiškai, moterys negali būti be 
vieno jų. Kainos nuo. $3.25 iki $8.00. 
Mes turime atstovus, kurie parodys 
tuos rubus moterims asmeniškai. Jei 
vienas jų ateis pas jūsų duris, pakal
bėkit su juo.

Mes reikalaujame keleto išlavintų 
moterų lietuvių, kad parodyti vertę 
tų rūbų moterims asmeniškai . Pasi- 
matykit su Mrs. R. Hanskat, 1943 
Winnemac Avė., Chicago, Illinois, 
Phone Sunyside 3984.

Oi. William Blancliard
1545 W. 47tli St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs hxtra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visi} 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.j •>
J

Franklin’o BOTANIGAL KERBS 
Gyduolės nuo SKILVIO, KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausis 
pasauly reguliatorius. Vienas dole
ris atneša mėnesius gydymo. Atsių- 
s Įeit o į

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

Kiekvienam reikalai!jan 
čiam muzikališko instrumen- 
KIMBALL, kaipo augščiau- 
to bus linksma žinio, kad 
sios rųšies Pijanai ir Gramafonai galimą pirkti iš Lietu
vių Rakandų Korp. Krautuvių už Išdirbystės Kainą ant 
Lengvų Išmokėjimų.

Taigi reikalaujantieji pirkti Pianą ar Gramafoną, 
pirmiausia atsilankykite j musų Krautuves ir duokite 
mums Jus supažindinti su instrumentu, kuris yra numy
lėtas per geriausius pasaulio pijanistus artistus, ir kurį 
rekomenduoja didžiausi muzikos mokytojai, ir kuris yra 
geriausiai apdovanota^ medaliais ir pagyrimo laiškais vi
sose pasaulio didžiosiose parodose: tai yra

Įvairus pasirinkimas, Kainos labai populiariškos.

Krautuves atdaros vakarais:
Utaminke, Ketverge ir Subatoje.
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Iftin T) « c. furniture. Rijusi Stovės. Pianos.
1930-32 b. Kalstei! 5t. Phoho(|raphs.ftiints.Haniwnre. 

neao i9m place and 6 i HousehoM Goods
4177-79 Archer Avė.

CORNER RICHMOND C1.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47ih Lirect, 
Netoli Ashland Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

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 dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kam-pas 18 gatvės

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

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 specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti 
mas

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban- 
uyrnai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Huosaa nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvaš
iu yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
•'.cnėjuslų 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 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmes 
yra tokios. kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p- 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampus Madison ir So. Market) 
Chicago. Ilk

M



NAUJIENOS, Chicago, m.

LIETUVIŲ RATELIUOSE
(Seka nuo 5-to pusi.)

prišaky yra darbininkų išdavi
kai; kad Grigaitis ir “Naujie
nos” yra negeri ir t. p.

Pasakė viską, ką žinojo, tik 
užmiršo išniekinti Lietuvą. Nu
bodo daugeliui klausyti apie to
kią “sveikatą” ir tuoj apleido i 
svetainę. Darė ir kolektą dėl pa-1 
dengimo lėšų. Vienas jų parapi- 
jonas paklausė: “Ar buvo kiek 
geresnė socialistų valdžia Vokie
tijoj už monarchiską valdžią?” 
Jis pasakė, kad butų buvę kaize
rio ar kitų imperialistų valdžia 
butų daugiau išžudžius! žmonių.

Dr. Graičuno pašlovinta ren
gėja pranešė, kad kitą kartą 
busiąs ir kalbėsiąs daktaras, bet 
kokis, tai to nežinanti.

Lietuviški daktarai yra laiko
mi pas bolševikus, kaipo sliekas 
prigauti žuvytę, — gauti publi
ką, kad galėtų paskui savo bol
ševikiškus norus išdėstinėti 
apie jų laukiamą revoliuciją. 
Gal ir kai kurie daktarai ir no
ri būti taus sliekąįs.

Sumanyta pamėgdžioti Moks
lo Draugus. Net įžanga padary
ta dovanai. Jei bolševikai pa
klausytų dr. Graičuno patarimo 
ir imtų 25c., tai nė už rankovės 
neįtrauktų nė vieno. Kitą savai
tę gal “daktaras” žalpis papasa
kos, kaip išnaikinti menševikus. 
Tada tai jau butų jiems sveika.

— Bubnis.

NAUJOJ BANKO VIETOJ

Universal State Banko Prezidentas.
šiandie p. J. J. Elias švenčia svarbią šventę — naujai ištai

sytos Universal State Banko vietos iškilmingą atidarymą. 
Visi svečiai, kurie skaitlingai atsilankys pasveikinti naujai iš
taisytą lietuvių didžiausią banką ir jo prezidentą, visi sako 
gausią po puikią dovanėlę atminčiai.

Pavogė daug degtinės. *

Laiškas Naujieny 
dakcijai

Re-

APSISAUGOKIT!
Beveik kasdien jus girdi

te, kad kasnors žinomas jum 
serga nuo pneumonijos iri 
daugelyje atsitikimų ši liga1 
turi labai blogą užbaigą.

• į “Healthgrams” Sveikatos 
Departamento gatvekariuo- 
se persergsti mumis, kad tas 
yra pneumonijos sezonas ir, 
kad mes neturime apleisti 
“šaltį”. Paprastai mes tiki
me, kad persišaldymas yra 
labai menkas dalykas. Žmo
nės sako, “aš greit nuo to pa
sveiksiu”, ir padaro didelę 
klaidą. Kaip tik pirmas ap
sireiškimas persišaldymo ar 
kosulio pasirodys, su čiaudė
jimu, šiurpuliais ir nusilpnė
jimais galvoje, vartokit Tri- 
nerio Cough Sedative tuo
jau. Ir tuo pačiu laiku išva- 
lykit savo vidurius. Kasdie
ninis ėjimas lauk pastiprina 
musų jiegas ir priduoda en
ergijos prašalinime ligų. Tri-

. nerio Kartusis Vynas yra ge 
riausia gyduolė tam tikslui 
ir pati darodė savo gerą pa
tarnavimą prie kiekvieno 
apsireiškimo influenzos. Mr. 
Mike Kargol parašė mums 
vasario 1,1924 iš Wood, Pa.: 
“Aš Miegalių apsieiti be Tri- 
nerio Karčiojo Vyno. Jis iš
gelbėjo mano šeimyną ir ki
tus, kurie vartojo nuo influ-

‘ enzos”. Jei jūsų aptiekorius 
- ar gyduolių pardavinėtojas 
i netur/jų, rašykit pas Joseph 

Trinėr Company, i Chicago, 
III.

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

KODĖL?
1) •— RYTAS — )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
8) — 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.

SVEIKATA

jimais Didelis Keiny Nužeminimas!

So. 
prigu

li ko išgauta
Labai Gerbiamoji 
“Naujienų” Redakcija!

Vos šį vakarą j mano 
pakliuvo “Naujienų” vasario 22 
dienos leidinys ir — perskaitęs 

turiningą “Naujienų” įtalpą — 
žinių-žineles, neapsakomai gė
rėjausi aukšto laipsnio tautiniu 
nuopelnu gerb. adv. Kleofo Jur
gelionies ateivybės varžymo rei
kale paruoštąja rezoliucija.

Taigi “Naujienos” visiems 
patriotams ir “patriotams” yra 
ir tautinio supratimo auklėjimo 
žvilgsniu vilties kelrodė žvaigž
dė.

rankas

Kiti, kurie giriasi kad tautą 
mylį, nei nebandė musų liaudį 
prie grynai tautinio darbo pri
leisti. Jie visų vardu pakalba ir 
patentuoja “patrijotų” darbus 
ant popieros — užbaigtus.

Gerb. adv. Kl. Jurgelionies 
paruoštoji rezoliucija yra gar
bingu prirodymu apie to musų 
darbuotojo vertę ir prakilnumą.

Valio! “Naujienoms”! už tokį 
tautai vadovavimą!

Gerus darbus mokąs įvertinti 
ir garbės vertus norintis pa
gerbti A. K. Rutkauskas.

ir

PRANEŠIMAS 
Westsaidiečiams

Kurie skaitote Naujienas
kuriems reikia Naujienų agen
to, arba norite užsirašyti Nau
jienas, tai malonėkite atsilanky
ti prie Naujienų agento.

Kurie užsimokės už Naujie
nas už metus laiko, tai gaus Ke
leivio Kalendorių vertės 50c. dy
kai. O kurie dar nesate Naujie
nų skaitytojai, tai užsisakykit 
Naujienos ant pusės metų, taip
gi gausite Keleivio Kalendorių 
dykai . Tokia proga bus iki ko
vo 10 dienai, 1924. Jei kam rei
kės turiu ir kitų laikraščių.

VVM. SABALIAUSKAS, 
Naujienų Agentas, 

2345 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

PADĖKOS ŽODIS.

Tariame širdingą ačiū vi
siems, giminėms ir pažįsta
miems už dalyvavimą laido
tuvėse, kurios įvyko vasario 
22 d. 1924.

Vyras Kazimieras Sku- 
kauskas, duktė Elena, tėvas, 
motina ir brolis Puniškiai. I

Dar kartą tariam visiems 
ačiū. Kaz. Skukauskas.

Tik dabar sužinota, kad 
valdžios sandėlio prie 1530 
Sangamon St., įvairiais 
vi ngais budais
8,000 skrynios degtines, vertės 
$1,000,000. Kartu pražuvo ir 
visi rekordai apie tos degtinės 
paėmimą.. Gali būt, kacl -tai 
yra darbas pačių prohibicijos 
agentų, bot ir jie vieni, be pa
salines pagelbos negalėjo pada
ryti. Tad dabar vedama pla
čius tyrinėjimus, kad sužinojus 
kas tai padarė ir kokiais budais 
ta degtinė išnyko iš sandėlio.

Mirties bausmė rusų plėšikui 
Kornilovui.

ŠANGHAI, Kinai, vas. 28.— 
žiniomis iš Darbino Kinų aukš
tasis teismas patvirtinęs 
sprendį atiduoti egzekucijai pa
sižymėjusį rusų plėšiką 'ir žmo- 
gžudą Kornilovą.

nuo-

ELENA VAITKIENĖ
Mirė vasario 29 d., 1924 m. 

8:15 vai. ryte, sulaukus amžiaus 
37 metus. Paėjo Ilakių vals
čiaus, Dilbikių kaimo, Mažeikių 
apskričio. Paliko nuliudime vy
rą, Domininką Vaitkų, 3 dukte
ris: Eleną, Emilija ir Juzepą, 
2 sūnūs Domininką ir Edvardą, 
Lietuvoj seną motiną.

Laidotuvės atsibus kovo 4 d. 
utarninko ryte 8:30 vai. iš na
mų 4325 S. Fairfield Avė. į 
Bažnyčią Nekalta Prasidėjimo 
Panos Marijos iš tenais j šv. 
Kazimiero Kapines. Giminės, 
pažįstami ir draugai bukit ma- 
lanus dalyvauti laidotuvėse. Te
gul tau būna lengva žemė ilsė
tis mano mylima moteris.

Ląįdotuvūse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

Liekame nuliūdę
Vyras, Dukteris ir, Sunai.

4

JUSTINAS ČERAPAS,

Mirė vasario 28 d., 1924 m. 1 
vai. naktį, sulaukįs amžiaus 37 
metus, paėjo Papilės valsčiaus, 
Auksučių kaimo, Šiaulių apskr. 
Paliko nuliudime moterį Barbo
rą, 2 dukrelės Malvina, Anelę ir 
sūnų Rafolą, Lietuvoj tėvus ir 3 
brolius. Laidotuvės atsibus ko
vo 3 d., pirmadienio ryte, 8:30 
vai. iš namų 3221 Lime St. į 
Šv. Jurgio bažnyčią iš tenais į 
šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažįstami bukit malonus 
dalyvauti laidotuvėse. Lai bū
na tau lengva žemelė ' ilsėtis 
mano mylimas vyre.

Liekame nuliūdę
Moteris, dukterys ir sūnūs.

Ant atminties metų sukaktuvių 
mirusios

JADVIGOS ŽILVITIENĖS

Pamaldos atsibus panedėlyj 
kovo 3 d., 1924, 7:30 vai. ryte 
Šv. Jurgio Bažnyčioj, 23r<l ir

Kviečiame visus .gimines ir 
pažįstamus dalyvauti pamaldo
se, po pamaldų, visus kviečiame 
atsilankyti Į namus 3308 Eme- 
rald Avė.

Su pagarba,
Jonas Žilvitis.

PRIEŽASTYS ODOS 
NEMALONUMO.

Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų inaterijolą, todėl turime parduoti 
pigiai.

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti musų bargenus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes dastatome į visas dalis 
miesto ir apielinkių.

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus plrksite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v, Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Sol Kilis & Sons
21124 4 48-20-22 Šo. State St.

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

šeštadienis, Kovas 1, 1924

RUPTL'RA
IŠGYDOMA

Be ęOfi Be 
Peilio* v U Skausmo

Tiek daug pas mane ateina, kad 
būti išgydytais nuo rupturos, po iš
bandymui kitus gydymus be pasek
mių

TODĖL
1. Jie žino nuo kitų, kad aš juos išr-

gydaužiau.
2. Jie nekenčia skausmo.
8. Jie netrukdo laiko nuo darbo.
4. Išgydymas būna visam amžiui.
5. Nevartoju peilio.
6. Kaina yra labai maža.

TIK $30.00
Skaitykit ką Mr. Viertel sako:

Chicago, kovo 16, 1917. 
Gerbiamas Dr. Flint.

Jau septyni metai atgal aš likau iš
gydytas nuo rupturos jūsų metodu 
ir aš taip esu sveikas, kaip tada, kad 
pasakėt man, kad aš jau sveikas. Lai 
dangus suteikia jums ilgų amžių, tuo
met jus išgydysit daug kitų, kaip iš- 
gydėt mane.

Robert Viertel. 
šešis metus vėliau.

Chicago, sausio 29, 1923. 
Gerbiamas Dr. Flint:

Mano išgydyta ruptura yra gerai. 
Aš nekentėjau nuo jos daugiau. At
siųskite kitus pas mane, aš maloniai 
pasakysiu kokį gerą darbą jus pada
rėt man.

Robert Vierter,
135 N. Campbell Avė.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliąis ir ketvergais iki 
3:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

= LITTLE - 
SPINOGRAPHS&I

Nei vienas planas 
nėra geras jei jo nega- 
Įima permainyti. bK

Net jeigu ir Chiro- 
practic darodo vertę 
patarnavimo kenčian- pS
čiai žmonijai, kai ku- B2
rie gydymo metodai Dffl
lieka nepermainomi.

Chiropractic yra ra- 
dikalė permaina moks- rįg 
)e kad padarius sergan- 
čius žmonės sveikais.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

1 Gal būt, kad nėra kitos tokios 
nemalonios priežasties, kaip 
niežėjimas odos. Ji yra limpama 
----- reikablll.iallt i diAsilytčjimo 
perdavimui — ir priežastis to 
yra gyvulių' parazitai, pataitė 
kutena patinuką ir kaip tik da
ri Įgauna ant odos, tuoj aus prasi- 
deday^ręžiipas. Sutinimas, ku- 
riš*po to apsireiškia yra pasida
ręs iš daugelio vandeninių gal
velių skyrium viena nuo kitos, 
iš to pasidaro . didelis niežėji
mas, yra dar blogiau, 'kuomet 

Kaip tik oda 
ir pasek- lieka pragraušta, tuojau tenai 

dėl žmonių yra padedama nuo dvidešimts 
; iki dvidešimts penkių kiaušinė
lių ir tas priguli nuo to kiek jau
nų parazitų lieka užauginta, 
kiekvienas iš jų pradeda dau
gintis ir tas padidina niežėjimą. 
Tinkamiausios jiems vietos yra 
tarpe pirštų, sąnarių, žemutinės 
pusės rankų ir pilvas. Niežėji
mas pats per save nepereina; 
jus turite uždėti Severa’s Esko 
—pirmiau vadinosi Severa’s
Skin Ointment. — Jis padarys 
greit darbą, prašalindamas prie
žastį niežėjimo. Prašalins nie
žėjimą ir padarys dailią odą. 
Gaukite nuo savo aptiekoriaus; 
kaina 50c. Jei aptiekorius netu
ri, rašykite pas W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

CIITROPRACTIC G.ydy- ligonis apšyla, 
mas yra teisingas 
mingas būdas 
sveikatos.

DAUGYBĖ 
varginami nuo 
paralyžiaus, vidurių užkietė
jimo, skaudėjimo galvos, 
silpnos akys, jaučias sustin
gęs, nervuotas, ir tt. Nuo 
užsiisenėjusių . priežasčių. 
Galbūt čia nėra kaičia jūsų 
tansalų, bet yra reikalinga 
pasimatyti su Chiropracto- 
riu.

Žmonių yra 
reumatizmo,

C. YUCIUS D. C., PH. C.
1579 Milwaukee Avė.

Room 217
Tel. Brunswick 7692 

Vai. 9 ryto iki 1 nuo 5 iki 8

THE GLOBĖ. MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudę in force .... 78 nuošimčių
Pelnas už assets ......
Pelnas už nuošimčius
Pelnas už jįdaukas ...
Abelnai pelno..........

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

27
22
41

nuošimčių ’
nuočimčiai
nuošimčiai
nuošimtis

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

tnuzikališkų instrumentų naujausios išdirbystis: armonikų, koncerti
nų, ekripkų, rekordą visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

UŽGANEDINIMAS ABBA PINIGAI GRAŽINAMI
SKAITYKIT šj LAIŠKI

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (not inc.)
c/o MRES. HELEN SCHYMANSKI, įsteigėja

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, III.
GERBIAMOJI PONE:—

Apie pusė sausio, ač atėjau į jūsų ofisą sirgdamas viduriais, nuo 
stokos atgavimo kvapo, nusilpimo, galvos skaudėjimo, gestritis ir 
smarkaus širdies plakimo.' Parsinešiau namo 2 butelius jūsų W0N- 
DERFUL HOME REMEDY į mėnesį laiko aš jaučiau geriau. Galiu 
dirbti darbą ir pasveikimas yra geras. Ačiū už tokias puikias pasek
mes, ir jus turite pilną tiesa paskelbti šį mano laišką.

Su pagarba MRS. ANNA HENDS.
Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintu vartotojų musų W0N- 

DERFUL HOME REMEDY. Tos geriausios GYDUOLĖS išvalo jūsų 
kraują ir pataiso visą organišką systemą. Taipgi geros nuo skaus
mų nugaros, galvos skaudėjimo, užkietėjimo vidurių, inkstų, reuma
tizmo, ir t. t.

Pardavinėjamos publįkai iš lupų į lupas rekomenduojant per pas
kutinius trisdešimts metų su ABSOLIUTIŠKU PASISEKIMU.

'Jei jus esate tikrai biednas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite 
musų HOME REMEDY visai dykai. $1.25 už butelį miesto orderiams. 
$2.00 už butelį už miesto orderiams.

ATEIKITE Į MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

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

^.rmitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sis., Chicago, III.

Reumatizmas Išgydomas
įg Paeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas.

’os yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei
katą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją.
Daugelio atsitikimų jos kenkia visam gyvenimui.
zSkaitykite 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, 
Philadelphia, Pa.

Tokie laiškai kalba patys už save, mes turime 
šimtus jų. Sekite jų pavizdį ir gaukite nuo musų 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo i) 
jus daugiau nekentėsite. Kuomet pasensite rev 
matizmo negalima bus išgydyti. NEATIDĖLI0K1 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kaina didelio sic 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų aptiekoriau 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus už 
mokėsite kaip atneš.

POLO CHEMICAL CO., 
2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Reikia Agentų

corhnta 2 nei 
Sapomeotol 
"aizohok

Polo Chemical CaCHICA6O,UA-

r _ ' ------------------\
Pnysical Therapy 

Institute ,
DR, ANELE 'KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopatfees, 
Electro—Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li- 
Žas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

325a So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951
REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA* 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

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

privatiikų gydymu} kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* ^-sope- 
jišką bl £ą gydy
mo. Diddū skai
čius žmotU, 4cr~ 
domų kasdlsn per 
Dr. Ross, nutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištestti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj*
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 518 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto Ari 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai die
ną. Panedėlyj, seredk*5t ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.



Šeštadieni*, Kovas T, I92T NAUJIENOS, CEiežgO, HL

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Loda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Haisted St.

“Birutės” xepeticijos
“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 veiksnių opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme. w

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieni, kovo 1 d., LiuosybeS 
svet., 1822 V/abansia avė. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai prašomi 
susirinkti. —Org. ir Raštininkas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” na
rių rengiamas draugiškas vakarėlis 
įvyks šeštadieni, kovo 1 d., 8 v. v., 
p. Zalandauskio svet., 4501 South 
Hermitage Avė. Visi nariai-ės kvie
čiami dalyvauti.

Rengimo Komisija.

Liet. Mot. Draug. Apšvietos mė
nesinis susirinkimas įvyks septin- 
tadienį, kovo 2 d., 2 vai. po pietų, 
Marke VVhite Scfuare parko sve
tainėj, iialsted ir 30 gat. Visos na
rės malonėkite laiku pribūti.

M. Viščiulienė, rašt.
Rridgeport. — Illinois Lietuvių 

Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 1 d., 8 vai. va
kare, Mildos svetainėj (apačioje), 

3112 So. Iialsted St. Visi kliubie- 
Čjai malonėkite dalyvauti susirin
kime. i—A. J. Lazauskas, rašt.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
Bijūnėlio repeticijos bus kas šeš
tadienis kai 7:30 vale vak. Visi Bi
jūnėlio nariai susirinkite šeštadie
nį pažymėtu laiku, kad mokytojui 
P. Sarpaliui ir režiseriui M. Dun? 
dulienei nereikėtų laukti.

—-.pirmininkas.

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA
Sekanti Mokslo Draugų paskaita 

bus septintadienj, kovo 2 d., 10:30 vai. 
ryto, Raymond Chapel, 831 W. 31 St, 
Skaitys Naujienų Redaktorius P. 
GRIGAITIS' temoje: “KAIP DIEVAS 
PASAULI TVĖRĖ”. Tema visiems 
Įdomi, tad visi kviečiami atsilankyti

— Mokslo Draugai.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoj, kol 
vo i d., 7:30 vai?*vakare, Jono.Mar 
zelausko svet., 3259 So. Union avė. 
Kliubiečiai malonėkite laiku pri
būti, nes turime daugel reikalų dėl 
aptarimo. Taipgi bus svarstoma 
apie finansų raštininkų, nes dabar
tinis raštininkas serga, tai reikės 
naujų rinkti.

—Rašt. K. J. Demereckis
Engei vvood. — SLA 251 kuopos 

koncertas įvyks kovo 2 d., Veito 
svetainėje, 6103 So. State St. Pra
džia 5:30 vali vak. Programų išpil
dys vietos “Ateities žiedo” vaikų 
draugijėlė. —Komitetas.
Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.

Visi norinti gauti “Naujienas’- 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, pfaneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Haisted St. Nuo ko-* 
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Draugyste šv. Petronėlės, rengia du 
šokius, maskaralų šokis įvyks nedė- 
lioj kovo 2 d., Mildos svet., 3142 So 
Haisted St. Antras kepurinis šokis 
atsibus Užgavėnių vakare kovo 4 d., 
toj pačioj svetainėj. Bus vieni iš gra 
žiausių baliai. Visus kviečia

— Komitetas.

Garfield Parko* vaikų draugijėlė 
rengia balių su dainomis ir kitokiais 
pamarginimais, nedėlioj, kovos 2 d., 
5 vai. vak., John Engle svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

Draugijėlės nariai malonėkite su
sirinkti repeticijoms subatoj, kovos 1 
d., 3 vai. po piet, Natoleon svet., 
3956 Fifth Avė., ant 3 augšto.

— Komitetas.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Paš. Kliubo susirinkimas įvyks 
septintadieny kovo 2 d., 1 vai. po pie
tų, McKinley Park svetainėj, 39 ir 
VVestern Avė. Visi nariai prašomi 
atvykti. “ — Valdyba.

Roseland. — Kovo 3 d., 8 vai. vak. 
K. Stiumilo svetainėje, 158 E. 107 
str., kampas Indiana Avė., įvyks Lie
tuvių Darbininkų Namo Bendrovės 
svarbus šėrininkų mėnesinis susirin
kimas. Jame bus priėmimas plano 
škico. Direktoriai jau priėmė jį, to
dėl dabar jisai bus paduotas priimti 
visiems šėrininkams, o kaip jis bus 
priimtas, grąžinsime arkitektui, kad 
jis pagamintų tikrą planą namui. To
dėl visi šėrininkai ir šėrininkės atsi
lankykite į minėtą susirinkimą, nes 
dar ir daugiau turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. — J. Tamašauskas.

Indiana Harl>or, Ind. Sus. Lietuvių 
Amerikoj 185 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny, kovo 2 d., 10 
vai. iš ryto Katherine House svet, 
138 ir Deador St. Kviečiam, visus na
rius susirinkti laiku, nes yra svarbių 
reikalų aptarti.

— Fin. Rašt. Pranas Barzdys.

PRANEŠIMAI.
Cicero. — Lietuvių Moterų Susiv. 

*Balius su dovanomis moterims už 
gražiausi šokimą valso įvyks kovo 4 
d. 7 vai. vak. Liuosybės Svet. — Kvie
čiame gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

L. L. A. 226 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 2 d., 2 v. p. p., Liuo
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai pribukite į susirinkimą, nes bus 
balsavimai pildomosios tarybos.

— Valdyba.
\ ________
Kensington. — Tautiška Draugyste 

Mylėtojų Lietuvos Brolių ir Seserų 
rengia šokius nedėlioję, kovo 2 d., 
Turner svetainėj, 200 E. Kensington 
Avė. Pradžia 6:30 vai. vak. Kvie
čiam kuoskaitlingiausia atsilankyti, 
nes tai paskutinis šokių vakaras prieš 
gavėnią. *— Sekr. J. Valanchius.

S. L. A. 129 kp. bertaininis susi
rinkimas įvyks kovo 2 d., 2 v. po pie
tų, Stanford Park svetainėj, S. Union 
Avė ir 14 PI. Visi nariai būtinai at- 

fsilankykit ant susirinkimo; yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

Vyriausio Vaidylos įsakymu, Vai- 
dylos renkasi Rytuose, kovo 3 d.

— Kryvis.

Cicero. — SLA. 194 kp. susirinki
mas bus laikomas sekmadienį, kovo 
2 d., 2 vai. po p. Tamuliunienės svet. 
1147 So. 49th Aye.. Visi nariai būti
nai susirinkite. — S'ekretorius.

Mildos Teatro Bendrovės valdyba 
praneša, jog nedėlioj, kovo 2 d., ji jo
kio šėrininkų susirinkimo nešaukia. 
Skelbiamas susirinkimas šaukiamas 
be valdybos žinios.

— J. Evaldas, rašt.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu
bo North West Side mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 3 d., 7:36 v. v., 
parapijos svetainėje. Malonėkite 
visi kliubo nariai pribūti, nes bus 
daug reikalų dėl pilietybės. Taipgi 
šis kliubas pagelbės nariams tapti pi
liečiais. — A. Lungevič.

ASMENŲ jlESKOJimi
JIEŠKAU savo dėdės Juozapo Ja- 

vtvičiaus. Girdėjau, kad jis gyve- 
api^ Pittsburghą, Pa. Malonė

kite pats/arba kas jį pažįstate pra
lošti. busiu dėkingas.

J. Kaminskis, 
'606 So, Iialsted St., Chicago, III.

J IEŠKAU apsivedimui doros mer
ginos, lietuvaitės. Aš esu farmerys, 
turiu 50 akrų žemės, karvių, veršiu
kų, 600 vištų, visokių vaisinių med
au. Atsišaukite tuojau, 

V. NORMANTAS,
Box 322, Fairhope, Ala.

IVAIhŲS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
i, popieruoti arba į naujus namus 
>udėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
luoši kitam virš pažymėtą darbą, at- 
;iklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Haisted St., 

Tel. Yards 7282.

CICERO ŽINOTINA 
Užlaikom namie darytus surius, 
sviestą, kas dieną darom ir gro- 
serio daiktus parduodam pigiau 
kaip kitur.

1413 So. 49 Ct., Cicero, III.
Taipgi popieruoju kambarius, 
kas ankščiau tiem bus pigiau 
padaryta.

GARANTUOTI plumblngo ir ap- 
’ldynio įrengimai. Olselio kaina 
įsiems. Reikalaukit kataliogo. B. 

Karol and Sons Co., 800-806 So.
Kedzie Avė. Tel. Kcdzie 9440 

1 lubos frontas

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Autbmbbilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dūrine 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndalė 0114.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar- 
navirfias.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba

100 GERIAUSIŲ, išdilsimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. Penkiems metams garantuo
tos. Išmokėjimais. Pristatoma vi
sur, 2 krautuvės.

970 Mihvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė.

Monroe 4630

ISRENŪAVOJIMUI
RENDAI štoras su 8 ruimais. 

Gera vieta visokiam bizniui. 
Renda pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3800 Emerald Avė.

IšSIRENDAVOJA štoras la
bai geroj kolionijoj, štoras yra 
lamai didelis ir 4 ruimai ir gara- 
džius 2065 W. Coutler St. Chica
go. savininką galima rasti visada 
1444 S. 51 Av. Tel. Cicero 147.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys dėl 

dviejų merginų Brjdgeporto apie- 
linkčj. Kambarys ir kad butų ga
lima Vartoti virtuvė iš ryto.

Praneškite L J.Y.
6149 Kimbark Avė . 

Tel. Dorchester 1253, po 7 v. vak.

J IEŠKAU kambario bile daly 
miesto, prie linksmios šeimy
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.

REIKALINGAS ruimas našliui Vy
rui su 3 vaikais. Geistina, kad pa
gamintų valgį ir prižiūrėtų vaikus. 
Kas turit tokį ruimą, meldžiu pra- 
nešk it

10518 Edbrook Avė. 
Chicago, III.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
blokai į vakarus nuo So. Western 
Avė.

Atsiklausti
6637 So. Rockvvell St., 

Chicago.

RENDON kambarys dėl 1 ar
ba dėl 2 vaikinus iš frpnto, ant 
3 augšto.

Atsišaukite
2901 So. Emerald Avė.

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.

RUIMAS vendai vyrui, apšil
domas, galima ir virtuvę varto
ti dėl išsivinimo valgyti. Kaina 
į mėnesį $8.00. Kreipkitės 

819 W. 34 Place
1 lubos užpakalis

RENDAI kambarys vaikinui 
ar merginai. Garu apšildomas ir 
patogi vieta dėl gyvenimo. Rei
kia kreiptis 2 lubos:

3237 Auburn Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys 
prie mažos šeimynos, įrengtas vie
nai ypatai (vyrui ar moteriai), be 
valgio; BridgepoVto apielinkėj. 
Kambarys su visais parankamais. 
Parandavosiu tiktai blaiviems ir 
švariems žmonėms. Atsišaukit: 

Naujienų Skyrius
3210 So. Haisted St. No. 85

REIKIA CARRININKŲ
__ MOTERŲ___

REIKALINGA mergina kuri 
moka dirbti ant Typwraiterio. 
Darbas adresuoti laiškus.

Kreipkitės
115 So. Dearborn St.

Room 1021

REIKIA mergaitės arba jau
nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alg^. Rašykite.

Petras Jakas, ’ 310 Stephen- 
son Avė., Escanaba, Michigan.

> " «—■*■* ■II—T .....M!. ■■ ■■■!■! ————————

REIKIA DAMNKį
2 VYRŲ

PASTABA
PRALAVINTŲ LIETUVIŲ

REIKIA
Kurie turi didelę pažintį tarpe lietu
vių Chicago je, kad prisidėti prie 
įsteigtos Illinois valstijoj korporaci
jos. Suteikite pilnas informacijas 
apie jūsų biznio patyrimą, kiek norė
tumėt algos ir kuomet galėtumėt pra
dėti dirbti. Atsakykit angliškai. Ra
šykit dėl sutarties.

MR. C. Y. SCHAFFER, 
1110 VVestminster Building, 
110 South Dearborn Street.

REIKIA DARBININKŲ
^ųnrvrvrvrv*Y/nriir^z,MMxr,u"u**iw~~»'""‘~’^ •** -*•-»■■**■ f — *

_______ VYRŲ__________
REIKALAUJU vyro, kuris su 

pranta apie namų aptaisymą, 
užtai duosiu pįgiai pragyveni
mą. Paprastai kambarys ir val
gis, septyni doleriai į savaitę. 
A. Donile, 3534 So. Pamell Avė.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris gerai žinantis savo dar
bą1. Geram žmogui gera alga.

Kreipkitės
v 2602 W. 23-rd Str.

Tel. Rookwell 1234

AGENTŲ PARDAVINĖTI 
TAJERUS.

Jei turite draugų, kurie turi au
tomobilius, parduokite jiems musų 
tajerus. Visų mierų, tinkami vi
siems karams. Jus galit® uždirbti 
daug pinigų pardavinėjant tajerus, 
negu ką nors kitą. Pavasaris greit 
ateis. Atsakykit angliškai, jei gali
ma. Rašykit tuojau.

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

REIKALINGAS’ senyvas žmo
gus be šeimynos padėt dirbti 
ant farmos. Valgis, drabužiai ir 
atlyginimas. Atsišaukite T. Ro- 
kis, 1846. W. 46 St. vakarais.

DYKAI DUODAMAS SIUTAS’ 
KRIAUČIŲ AGENTŲ:

Gaukit sau gerą vietą. Mes turh 
tne puikius siutus, kur yra didelis pa
sirinkimas geriausių išdirbinių.

Vyrų padaryti pagal mierą siutai.
Mes mokame didžiausią algą ir 

duodame kiekvienam agentui siutą vi
sai dykai. Musų vyrai padaro 

$75 iki $125 į savaitę
Rašyk tuojau.
Pažymėkit patyrimą.

NAUJIENOS,
1739 So. Haisted St., 

Box 395

TUOJAUS —
REIKALINGAS Bučeris, tu

ri būt patyręs savo dai*be. Atsi
šaukite greitai.

1334 South 49 Court 

z REIKALINGA 
DARBININKŲ.

Ex Biznierių arba pardavėjų 
prie geriausio d^rbo, išlygos vi
sai geros tiems, kurie turi savo 
automobilių. Atlyginimas nepa
prastai augštas geriems darbi
ninkams.

Tuoj atsišaukite per Telefo
ną, laišku arba ypatiškai.

Telephone Boulevard 0611, 
809 Wcst ’ŽS-th Štr.

Klauskite p. S. J. Dargužis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Žiūrėkite!
Ar Jys norite užribti? 
$5,000.00 iki $10,000.00

šį metą? štai yra jūsų proga, 
mes turime geriausį, greičiausį 
ir lengviau^, pardavinėjimo pa
siūlymą ant marketo. Reikia 
tiktai keleto

Salesmcnų ir Saleswomen 
Mes pardyuodame

$10,000,000.00 1
vertės praperčių netoli

FORDO 
. / n« 

naujos dirbtuvės. Jei jus turi
te* ambicijos ir norite pastoti į 
gerą biznį, kur pinigų vertė sie
kia iki pat debesų ir kur jus bu
site išmokinti įr bus jums su
teikta pilna kooperacija. Atsi
šaukite panedėly nuo 9 vai. ryto 
iki 3 vai. po pietų ir klauskite
MR. BRILL, c/o CRYER & Co., 

Room 201,
168 N. Michigan Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių beveik 

nauji rakandai; du pečiai, šildomas ir 
virtuvės, 'devenport ir visoki kiti rei
kalingi daiktai. Parduosiu po vieną 
ar visus kartu už $150.

Atsišaukit
z ; 4916 S. Tripp Avė . 

Arti Ardher Avė.
■................... ... .........  . M. t ■! *

PARDAVIMUI rakandai, ko- 
modė, 2 lovos su paduškom, sta
las, staliukas, karpetai į miega
mus kambarius. Parduosiu vi
sus sykiu.

1643 N. Lincoln Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių ra

kandai, 3 kavalkų setas, daining 
ruimo setas; kamodos, viktrola, 
siuvimo mašina, karpetai. Visi ra- 

• kandai geri ir aukštos klcsos. 1
Kreipkitės

822 W. 37Hį PI., 2 lubos

AUTOMOBILIAI ~
PARDAVIMUI Automobilius 

7 sėdynių. Parduosiu arba mai
nysiu ant mažesnio karo. Maši
na visa gera—naudokitės proga 
ir šaukite:

Tel. Lafayette 6799

. PARDAVIMUI International tre
kas, 1 tono. Visas geras. Arba mai
nysiu , ant Fordo sport karo. Gera 
proga, pasinaudokite.

Kreipkitės:
3158 So. Union Avė.
2 lubos užpakalis

PARSIDUODA trokas geras 
kaip naujas mooving and expre- 
ssing biznis. Išdirbtas per 5 m. 
parduosiu ar mainysiu ant ko
kio kito biznio ar automob. iš 
priežasties susižeidimo, 2 lubos 

4547 S. Marshfiield Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 
PIGIAI

Iš priežasties kito biznio, tu
riu parduoti savo hardware, ma- 
levų, smulkmenų ir rakandų 
krautuvę. Tame biznyje 'dau
giau 30 metų, padarėme pelno 
pereitais, metais daugiau kaip 
$10,000. Pigus lysas, su puikiu 
6 kambarių flatu viršui kratu- 
vės. Idelišk^, biznio vieta lietu
viui.

Auganti apielinkč.
Šaukite Lafayette 4264 dėl 

susitarimo.
2900 W. 38th St., 

t prie .So* iFrancisco Avė. -

RESTAURANAS turi būti 
parduotas greitu laiku.

Atsišaukit:
Tel. Armitage 4471

PARDAVIMUI bučernė ir groserne 
kendžių ir smulkmenų krautuve, 
Bi’ighton Parke, visokių tautų apgy
venta, daug daro cash biznis. Parsi
duoda pigiai . Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Pašaukite
Tel. Boulevard 1787

PARDAVIMUI ant pusės 
beauty ir novelty krautuvė, lie
tuvių kolionijoj ir Central Ma- 
nuacturing distrikte.

751 W. 35th St.,
Tel. Boulevard 1796

Grojiklis pianas, bargenas, su ben- 
čiu, 100 muzikos rolių, piano lianypa 
ir voleliams kabinet, kad padauginti 
vietą sandely, bus parduotas už 
$145.00.

Atsišaukite
1389 Mihvaukee Avė.

1 fl.

PARSIDUODA kendžių, ice 
creąm ir visokių mažmožių što
ras. Geroj vietoj už prieinamą 
kainą.

5535 įz2 So. Ashland Avė.

PO NUM. 3007 W. 42 St., par- 
davimui pirmos klesos grosemė, 
delikateseir ir žuvių krautuvė, 
lietuvių kolonijoj pigiai.

Atsišaukite
. 4335 So. Whipple St.

PIRMOS klesos bučernė ir 
grosernė parsiduoda arba mai
nysiu ant namo arba loto. Atsi
šaukite. Naujienos, 1739 So.‘ 
Haisted St. Box 441

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, gerai išdirbta vieta. Kas norit 
geros progos atsilankykite tuojaus, 
priežastis dvi bučernės. Pagyveni
mas ten pat.

Naujienos,
Box 455

--------------—------------
PARDAVIMUI grosernė ir 

delikatesen, sena įstaiga. Savi
ninkas apleidžia miestą.

Atsišaukite
6000 Loomis Blvd.

netoli 59 St. karų linijos

PARDAVIMUI
NEIŠPASAKYTAS PIGUMAS

Parsiduoda bučernė ir groser- 
nč už teisingą pasiulimą, arba 
mainysiu ant namo, loto ar au- 
tpmobiliaus. Iš priežasties turiu 
papirkęs namą su bizniu reikia 
vieną parduoti. Kreipkitės

JOSEPH SIMINAS 
4314 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė lobai 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

PARSIDUODA bučernė ir grosemė 
geroj vietoj, biznis cash. Priežastis 
pardavimo, turiu važiuoti į Lietuvą. 
Atiduosiu už mažą kainą, nepraleiskit 
progos.

Atsišaukit
3806 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 5826

PARSIDUODA bučernė, senas cash 
biznis. Apielinke apgyventa visokių 
tautų. Lys^s 2^ metų, renda pigi. 
Pardavimo priežastis, savininkas iš
važiuoja į kitą miestą.

735 W. 47th St.
Tel. Boulevard 6288

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

v BARGENAS
Pardavimui grosemė, puikioj vie

toti, biznis gerai išdirbtas, randa pigi, 
4 fcuimai dėl pagyvenimo, kartu parsi
duoda namo rakandai. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą.

P. KAMPIKAS, 
4422 S. Honore St.

PARSIDUODA restauranas 
geras biznis. Priežastis parda
vimo nesutikimas partnerių.

4 50 So. Western Avė
J. J. Lipski and Co.

PARDAVIMUI grosemė ir namas, 
senas biznis ir padaroma daug pini
gų. Pardavimo priežastis, savinin
kas turi kitą biznį ./ Galima pas sa
vininką gauti morgičius.

917 W. 20 St.
Phone Canal 2019

PARDAVIMUI
Grosernė ir bučernė.
Su namu.

Atsišaukite
5358 So. Robey St.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
laiškams popierų, žaislų, Ice Creamo, 
geriausis pasiūlymas, parduosiu kiek 
man kainuoja, gera priežastis parda
vimui. Parduosiu rakandus, jei rei
kės, geri kambariai gyvenimai, užpa
kaly,

3528 So. Haisted St., 
kelios durys nuo teatro-.

PARDAVIMUI

Už $150 numirksite mano au- 
gštos rųšies 88 notų grojiklį 
piana, l£0 rolių ir kabinet ben- 
čių. Ateikite šiandien iki 9 vai. 
vakare,arba rytoj (nedėlioj) iki 
4 vai. po pietų.

1600 W. Van Buren Str., 
kampas Ashland Blvd.

.----------------- Į- ' ----------- — ' - ..........-..... ..

PARSIDUODA grosernė; daug 
apgyventoj vietoj lietuviais ir kitų 
tautų gyventojais. ,Parduosiu už 
prieinama prekę. Priežastis parda
vimo —• turiu du bizniu. Kreipki- 
tės ant šio antrašo:

. 4918 W. 14th St., Cicero, III.

PLAYER PIANAS ąžuolo 
medžio su Rollemis, kainayo 
$600 mažai vartotas, groja gra
žiai ir garsiai greitu laiku par
duosiu už $250. J. Mishkus, 

3343 So. Haisted Str.

RARSIDUOt)A bučernė ir gro
sernė. Vieta ^visokių tautų apgyven
ta. zBizniš\ geras. Turiu parduoti, 
nes einu į kitą biznį. Tel. Prospect 
1266. Savininką galima rasti va
karais nuo 6 iki 7 vai.

3230 Emerald Avė.
Tel. Yards 1567

----------------------_______________
PARDAVIMUI mažai vartotas 

pianas. Taipgi ir seklyčios setas 
turį būt parduotas ^greitai, nes 
parduodame namą, turime išsi
kraustyti. Pianas vertas $800, par
duosiu už $300; setas vertas $200, 
pančiosiu už .$100. Atsišaukit

3512 S.. Parnell avė. 2-ros lubos

TURIU ant išmainymo ar par
davimo bučernę ir grosernę; labai 
geroj vietoj ir geras biznis; visi 
rakandai n;|uji ir pigiai parduo
siu; gera tiktai 2 žmonėm, nes 
pasavinama tik 2 ruimai dėlto ir 
parduodu, nes pasidalina iįpimyna: 
nesusitalpina.

S. Markūnas
654 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856
—     m u—Ii i'^ i u

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
ca.tte.sen krautuvė, nėra kredito. 
Renda pigi, 4 ruimai pragyvenimui, 
lysas 3 metams. Kas nupirks šią 
vietą, tas padarys pinigų. Aš išva
žiuoju į Lietuvą. Kreipkitės

5135 So. Haisted St.
Tel. Boulevard 1524

I

PARDAVIMUI
PIJANAI! PIJANAI!

Naujas SCHMIDT & SCHULTZ 
Playeris, su mandolinos prietaisa, tik
ro riešučio medžio, tikroji kaina $600, 
turi būti greitai parduotas už.... $290

Mažai vartotas Player Pijanas, ar- 
žuolo medžio, gerame stovyje už $225

Mažai vartojamas Upright Pijanas, 
nvahogany medžio, atrodo ir groja 
taip gražiai kaip naujas už..... , $200

Upright Pijanas gerame stovyje, 
už ................................................. $65

JOS. F. BUDRIK,
3343 So. Haisted St., 

Chicago, III.

TĖMYK bargeną! Ice Cream 
Parlor su sodės fontanu ir kitais 
vėliausios mados įrengimais už 
pusę kainos.

2906 Union Avė.

BARGENAS! Pardavimui pianai, 
mažai vartoti iš priežasties savi
ninko mirimo. Nėra vietos kur pa
dėtų Vertės $600; nupirksit už 
$275. Kreipkitės 1 lubos užpakalis

. P. MartinkUs 
819 W. 34th PI.

|----- --------- - -----------------------------------------

/ EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda italijoniŠka armoni

ka, 64 balsai ir 120 basų. Visai kai 
nauja; vertės $450. Parsiduoda už 
$200. Pasinaudokit proga. *

J. B.
3249 So. Haisted St.

------------ 1“---------------------------------------
DIDŽIAUSIS bargenas. Parsiduo

da drabužių ir avalynės štoras; 
parduosiu už cash arba priimsiu 
į mainus automobilių, lotą ar ki
tokį biznį. Biznis geras, renda pi
gi, su pagyvenimui kambariais. 
Pardavimo priežastis — partnerių 
nesutikimas. A. Radvilas

v 4554 S. Paulina St.

NAMAI-ZEME
FARMOS

KAS NORIT GERĄ FARMĄ 
MES TURIM

130 akrų, 100 aremos, likusi miškas 
su ganykla, dvarski budinkai, gražus 
gyvuliai, traktorius ir mašinos, viena 
mylia iki miesto, bulvaras ir strytka- 
riai pro šalį eina, mainysiu ant 6 ar 
12 flatų namo. jU'?

96 akrai pirmos klesos žemė ir bu
dinkai, geri gyvuliai ir mašinos, 2 
mylios nuo miesto, 75 mylios nuo 
Chicagos, mainysiu ant gero namo.

62 akrai derlingos žemės su budin- 
kais ir gyvuliais, Illinois valstijoje, 
mainysiu ant nedidelio namo.

120 akrų, 75 aremos, likusi miškas 
su ganykla, geri budinkai, gyvuliai ir 
mašinos, graži vieta, mainysiu ant 
namo.

Kas įsigys viena iš tų farmų, tas 
bus laimingas, jau ateina laikas, kad 
tik greičiau tvertis už farmos, o to- 
liaus bus.

Reikalaujanti kreipkitės
Klauskit

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Haisted St., Chicago, UI.

Tel. Boulevard 0948

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

PAMATYKITE musų naujus 5 ir 
5 kambarių. 2 flatų mūrinis na
mas prie 51 Avė., tarpe 16 ir 18 
gatvių. Tie namai yra 1 blokas 
nuo naujo Cicero parko, netoli 
transportacijos. Jie turi sim par- 
lorus, ugnavietes^ knygoms šėpas, 
aržuolo trimingai, karštu vandeniu 
šildomi, tilo stogas. Viskas moder
niška ir užbaigta, kaina $13,000, 
Įmokėti reikia tik $3,000.
Carl A. Carlson, 2136 So. 48th Avė.

Tel. Lavvndalė 5295, Cicero 72

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63-rd St. tarp Campbell ir Map- 
lewood A v. Svarbi priežastis par 
davimo, savininkas K. Dagis 
3313 So. Salsted St. Tel. Yards 
1868

PARDAVIMUI namas naujai 
budavotas ant 2 pagyvenimų po 
6 ir 5 kambarius; turi' būt par
duotas greitai, nes apleidžiu 
miestą.

1311 So. 50 Avė. Cicero, II), 
h-------- --------- ------------------- —
SAVININKAS TURI ATIDUOTI
Puikus 2 flatų namas, 5—6 kam

barių, prie 69 St. ir Rockvvcll, vi
si aržuolo trimingai, du skirtingi 
ftrrnace, neperkeliamos vanos, bu
fetas, viskas moderniška. 1 blokas 
nuo Šv. Kazimiero Akademijos

WM. T. FLEMING & CO. 
6322 S. Western Avė. 

i--------- - —— ---------
NAMAI atpigo, 6 flatai ir 3 Sto

rai ant kampo 59 ir Sactamęnto, dar 
pirmose rankose tebėra. Kaina 
$55.000, morgičio $22000, reikia 
$20()00> pinigais. Kas turite gerus 
lotus, priimsiu kaip ir pinigus.

Atsišaukite pas
J. WELICKA, 

6559 So. Maplewood Avė. 
i--------- 1----------------------------------------------------------------------— .

PIRK NAMA, LAIMĖSI!
South Sidėj namai neša gerą 

pelną, po 6 flatus ir didesni. Pui
kios vietos; geri pirkimai.

S. Slonksnis*
3401 S. Haisted, 2 aukštas

Tel. Yards 2242
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NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
DIDELI BARGENAI

Muro 9 flatai, 3 štorai; rendos 
$155 į mčn. $35000, chsh 8000; 70 
ir Cottage Grove.

Muro 4 flatai, 2 štorai, kampi
nis. Carpenter ir Garfield Blvd. 
$28000; renda $375 į mėn., cash 
$8000.

Muro 2 flatai po 4 kamb. $3500. 
Bridgeport. *41

Muro 3 flatai ir krautuvė; $3500. 
Bridgeport.

Muro vienas pagyv. 7 kamb. ir 
garadžius; $7700, cash $3000. Brid
geport.

Muro 6 flatai ir krautuve, pe
čium šildoma; $17000. Rendos $185 
į mčn. Bridgeport.

Muro 3 flatai, du po 7 kamb, 
vienas šešių kamh !$9500. Renda 
$110 į niėn., cash $1000. Prie Doug- 
las Park.

Muro 5 flatai po 4 ir 5 kamb.; 
$8000, cash $3000. Rendos $100 i 
mėn. Bridgeport.

Muro dvi krautuvės ir du fia
lai po šešius kambarius; kampinis. 
Geriausi vieta dėl biznio; Bridge- 
porte; $13500, cash $5000. Arba 
mainysiu ant biznio ar namo. Ir 
daug kitų namų visuose Chicagos 
kraštuose, šie bargenai yra ne
paprastai geri. Kreipkitės pas:

T. J. Kučinską
808 W. 33rd Pi., prie Halsted St 

Tel. Boulevard 2337

KAS NORI PELNYTI??? 
TEGUL PERKA VIENA 

Iš TŲ NAMŲ

SOUTH SIDE 
4 FLATŲ 

Puikus mūrinis namas 
štimu apšildomas, po 7 kam
barius flatas, vanos, elektr. 
šviesos, aržuoliniai trimin
gai. Geroj vietoj, visai prie 
bulvaro, 3jy karų gara
džius. Randos neša į mė
nesį ............................$225.00
Cash reikia inešti 5,000.00 
Kaina tik..............  16,500.00

SU

12‘FLATŲ muro namas, 5 
kambarių; kaina $68,500, cash 
kia $15,000.

ir 6
rei-

KLIOŠTORIAUS 
(Marųuette Manor)

2 FLATŲ 
namas po 4 kamb. fl., 
elek. šviesos, ekstra 
cenu fundamentas, 
prie Parko 
tik ..............
Kaina tik ...
NEPAPRASTAS BARGE
NAS Už TUOS PINIGUS.

Cach

vanos, 
lotas, 
Visai 

reikia 
$3,000 

. 7,500

prie24 FIATŲ niuro namas 
Jackson porko; kaina $95,000, cash 
reikia $25,000. 3

Mes turime daug lotų arti St. 
K. Vienuolyno; kainos nuo $500 ir 
brangiaus ant išmokėjimų. Taipgi 
ant Western Avc. biznio lotų . No- 
pintis pirkti, malonėkite kreiptis į

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

Republic 5550

PARDAVIMUI arba mainy
siu ant mažo namo bueerne ir 
grosernė, priežasties — turiu 
du bizniu, negaliu vienas apsi
dirbti. 2519 W. 43 St.

Tel. Lafayette 4472

5 akrą truck farma

PARK MANOR 
4 FLATŲ 

Moderniškas bildingas, 
5 kamb. fl., visi šviesus, sau
liniai ir miegamieji kamb., 
elek. šviesos, vanos, marmu
rinis batruimis, štimu apšil
domas. Bildingas stovi ant 
2jų lotų ir ant bulvaro. Pui
kiausioj apielinkėj. Cash 
reikia tik................  $10,000
Rendos į mėnesį neša (La
bai mažai dabar) ............ 300
Kaina tik..................  23,000

po

15 minutų važiavimo nuo Downers 
Grove stoties, 40 minutų važiavimo 
nuo vidurmiesčio, prie C. B. ir Q. 
geležinkelio. Turtinga juoda žemė, 
netoli nuo mokyklų ir bažnyčių. Jus 
galėsite dadėti $2000 į metus prie jū
sų įplaukų dirbdami mažą farmą jūsų 
liuosame laike, $2100, įmokėti $300, 
kitus po $15 į mėnesį.

Rašykite arba šaukite.
L. H. LAHON,

106 N. U Šalie St.,» 
Room 40. Main 2043

BRIDGEPORT 
$1,000

nuperka 2jų fl. po 4 kamb. 
fl. su basementu ir visais ki
tais įrengimais. Kaina tik
tai ............................. $3,300

PARDAVIMUI mūrinis dvie
jų šeimynų ir galiūnas iš prie
kio. Parduosiu pigiai iš prieža- 
steis ligo?.

Atsišaukite
2059 W. 22nd PI. .

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummcr Beal Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamus kainas taipgi inšiuri- 
nani 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 7841 
So. Halsted St. 2-ros lubos i 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stcwart 7101 arba 5126

5.
BRIGHTON PARK 

2 FLATŲ 
po 5 kamb. fl., gerus namas, 
su vanoms, elek. Šviesoms, 
cem. basementas> 2jų karų 
garadžius. Cash reikia tik
tai .......   $3,000
Randos į mėnesį neša .... 70 
Kaina tiktai ............. 6,500
TIKRAS BARGENAS Už

TUOS PINIGUS
ATYDA: čion tik pa- 

skelbiame kelius pakinkti
nius namus iš daugel kitų, 
kuriuos norei Tamistoms 
galime parodyti.

VALANDOS: 
daras Subatoms 
vak., o nedėlioms
vai. iš ryto iki 3:00 vai. po 
piet.

Ofisas at- 
iki 9:00 

nuo 9:00

n u o 
ir

S. L. FAB10NAS CO.

JOS. AUGAITIS
REAL ESTATE INVESTMENTS
Perkame ir parduodame namus, lo

tus ir kitus visokius biznius.
Insuriname (apdraudžiame): na

mus, langus .automobilius, įvairius 
rakandus ir žmonių gyvastis į di
džiausias Suvienytų Valstijų Kompa
nijas.

Todėl mes kviečiame, kad ateitumė
te pas mus ir pasirinktumėte, kokią 
kas norite kompaniją ir su numažin
ta kaina.

Su visais reikalais kreipkitės že- 
miaus duotu adresu, o gausite greitą 
ir teisingą patarnavimą.

751 W. 31st Street, 
Phone Yards 6296

PARDAVIMUI — dideis bar- 
genas, naujas 2 flatų muro na
mas 6-6 kamb. senos mados, visi 
inpruvementai ir išmokėti 
Brighton Parke. Atsišaukit 

4049 Archer Avė.

PARDAVIMUI N. W. kampas 
Morgan ir 14 St. 2—2 augštų 
mediniai namai, krautuvė ir fla- 
tai, geros rendos. Bargenas.

L. J. DELSON
56 W. Randolph St.

BARGENAS!
Pardavimui ('arba mainymui 6 

ruimų medinis namas ant 2 lotų, 
Gary, Ind. Mainysiu ant grosernės, 
bučernės. automobiliams ar kitokių 
gerųdaiktų: Kreipkitės;

M. KUNEVIČIA 
3150 Emerald Avė.

Tel. Yards 3188 ...1,

Jau Pavasaris
PIRKĖJAI SUKRUSKITE 

PIRKITE ŠIUOS 
BARGENUS:

12 flatų naujas kampinis bil
dingas su vėliausios mados įtai
symais, garu apšildomas: Kaina 
$55,000; įmokėti reikia $20,000, 

2 flatų, po 6 kambarius, mū
rinis namas, elektra, maudynės, 
<ęaru apšildomas: Kaina $12,- 
000.00; gera apielinkė, netoli 
VVestem Avė. iv 63-rd Str.

2 flatų, po 5 ir 6 kambarius, 
labai gerai ir tvirtai budavotas, 
flatai gražiai įtaisyti pagal šios 
mados: Kaina $12,500; įmokėti 
reikia $5,000.00.

2 FLATŲ
Kampinis muro namas, 50 pė

dų lotas, 6 ir 7 kambarius fla
tai; garadžius dėl 3 karų; graži 
apielinkė, netoli parkų ir houle- 
vard: Kaina $15,000.

3 FLATŲ
Mūrinis namas, 1-6 ir 2-7 kam 

larius flatai; 8 kambarių cotta
ge ant loto galo; elektra, mau
dynės, augštas beismentas iš- 
cimentaotas: Kaina $14,000.00; 
įmokėti reikia $7,000.00.

4 FLATŲ
Gražus muro namas, garu ap

šildomas, 2 po 4, 1-5 ir 1-6 kam-’ 
)arių flatai, ant galo loto 7 
kambarių cottage: Kaina $25,- 
000.00; įmokėti reikia $10,000, 
rendos neša $290.00 į mėnesį.

4 FLATAI
Kampinis muro namas 4 me

tų senumo; 3 po 5 ir 1-6 kamba
rių flatai; garu apšildomas, 2 
karų garadžius: Kaina $23,500, 
įmokėti reikia $10,000.00; ren
dos neša $290.00 į mėnesį.

6 FLATŲ !
Parduosiu aifba mainysiu; 

mūrinis namas, 50 pėdu lotas, | 
penkių karų garadžius, mūri
nis; priimsiu mažą namą, lotą 
ai‘ gerą biznį: Kaina $33,000.00.

6 FLATŲ
Kampinis moderniškas na

mas, 4 po 4 1-5 16 kambarius 
flatai, garu apšildomas, gražioj 
apielinkėj, Kaina $2$,0OO. Rei
kia įmokėti $10,000. Rendos ne
ša $412.30 į mėnesį.

6 FLATŲ 
Moderniškas namas su sun

parlor 6 po 5 kambarius flatai, 
garu apšildomas, 4 karų garad
žius, kaina $35000; įmokėti rei
kia $12,000. Renda $500 Į mėne
sį.

(hicago.lll.

809 West 35th Street

BUČERNĖ IR NAMAS
957 W. 51 St., 2 augštų, medi
nis, 6 kambarių flatas ir bučer- 
ne, daromas geras biznis. Par
duosiu namą ir biznį, su visais 
įrengimais ir staku. Kaina 
$10,000, pinigais reikia $5,000.

Cronin, Pickrum & Cushing, 
7925 So. Halsted St. 
Vincennes 7400-7401

PARSIDUODA medinis na
mas 2 pagyvenimų ir Grosernė.

Atsišaukite
M. BRIEDELIS 

4406 S. Talman Avė.
—----------------------

PARDAVIMUI > arba mainysiu 
ant nedidelio namo 2 lotai, 50x125 
ant Western avė. Geras dėl 
arba garadžiaus. Atsišaukit. 
alku.

Storų 
greitu

flatų,SOUTH SIDĖJ namas 
)rie 70 St. netoli Ashland 
—5, visas užbaigimas kieto me

džio. Beveik naujas namas. Par
duosiu labai pigiai už $14,500. Rei
kia įnešti cash $6,000. Atsišaukit 
greit

2502 W. 69 St. 
Tel. Republic 5705

4 
avė. 3-4,

tom

33rd PI.W.
Klausk laišką

MAI-

943
Tel. Yards 1571 

arba telefonuok arba 
Rašykit.

I PARDUODU, PERKU IR 
NAU NAMUS ANT BUČERN1Ų,
FARMŲ, AUTOMOBILIŲ, GROSER- 
NIŲ, LOTŲ, O FARMAS, BUČER- 
NES, AUTOMOBILIUS, LOTUS, 
DRAIGUTS, MĄINAU ANT NAMŲ.

3 namai mainymui ant farmų, 2 
medinis, 1 mūrinis.

2 flatų medinis ir Storas.
2 flatų medinis 4 ir 5 ruimai ir ga- 

| radžius 2 mašinoms.
3 flatųimurinis 3 po 6 ruimus, 4 ma

šinoms garadžius. Visi parankumai 
tam name.

i 10 lotų ir nfbdinis namas 4 ruimų. 
Maino ant bučernės ant South Side, 
ant 64 gatvės.

5 flatų 2 po 6, 3 po 4 ruimus, mū
rinis namas. Kaina $14,500.

3 flatų 3 po 5 ruimus, mūrinis na
mas. Kaina $9,500, cash $5,000.

I 4 flatų 3 po 4, 1 5 ruimų, mūrinis 
namas. Kaina $9000, cash $5000.

4 flatų 4 po 4 ruimus, medinis, lo
tas 50x125. Kaina $6,800, cash $3000.

2 flatų 2 po 4 ruimus, mūrinis. 
Kaina $4,700, cash $3000.

3 flatų 3 po 4 ruimus, mūrinis, i 
Kaina $7000 cash.

2 flatu 2 po 8 ruimus, medinis. Kai
na $4,800, cash $1,000.

Brighton Park, medinis namas 2 po 
4 ruimus. Kaina $5,500, cash $2,500.

8 flatų 1 6, 2 po 4 ruimus. Kaina 
$8,900, cash $3000. I

6 flatų 3- po 5, 3 po 4 ruimus. Kai
na $19,000, cash $8,000. , j

Cottage 6 ruimu, medinė, Kaina 
$2,600.

Roselande Cottage medinė 6 ruimų. 
Kaina $6,650, cash $2,000, ant parda-1 
vimo. j

2 flatų ir Storas West Side. Kaina 
tik $9000, cash $1500. i

Brighton Park 3 flatų, 2 po 5 ir 
Storas. Kaina $13,500. I

Aš turiu visose dalyse Chicagos 
namų pardavimui. I

BRIGHTON PARK

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
DIDŽIAUSI BARGENAI 

PAS MANE 
PARSIDUODA mūrinis' bizniavas 

namas, su bizniu, namo kaina tik
tai $13,800; parduosiu arba mainy
siu ant privatinio namo, didelio 
ar mažo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO. 2 flatų kampinis 
muro namas South Sidėj; parduo
siu už $12,500 arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, bučernės, ar
ba Dry Goods.

IŠSIMAINO; bungalov/ Marquette 
Manore, sayininkas mainys ant 2 
flatų namo; kaina labai prieinama.

IŠSIMAINO. 4 flatų muro namas, 
Bridgeporto apielinkėj; savininkas 
parduos už $10,800 arba mainys 
ant namo netoli iš miesto; namas 
gali būti su keliais lotais.

IŠSIMAINO., 2 aukštų bizniavas 
muro namas, South Sidėj; savinin
kas parduos už $13,000 arba mai
nys ant nedidelio privatinio namo, 
namas gali būti tuoliaus nuo mies
to ir su keliais lotais.

PARSIDUODA arba išsimaino 
kampinis lotas ant automobilio; 
platumas loto 35 pėdos ir 125 il
gio; lotas randasi Brighton parke 
netoli teatro.

IŠSIMAINO; 2 aukštų bizniavas 
muro namas, namo parankamai 
vėliausios mados, karštu vandeniu 
šildomas, garadžius mūrinis dėl 5 
mašinų; namas randasi grdžioj 
apielinkėj; savininkas parduos pi
giai arba mainys ant mažo ar di
delio privatinio namo, nepaisant 
apielinkės. Su viršminčtais bar- 
genais kreipkitės dieną arba va
karais pas

FRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

par-šitie lotai šią vasarą 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marųuette parko, ne
toli gatvekarių linijos, 
vieta apsigyvenimui,
gautis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent 
tu tuojaus. Lotai parsiduoda
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.
• Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

Puiki
Greit au

ksina 
laikui.

$2000 UŽDIRBS
Jeigu pirksi šitų namų 2 
augštų mūrinis namas sun 
parlor, augštas stogas, beis- 
mantas išpleisteriuotas, 6 ir 
6 kambariai, aržuolinis tri- 
mingas, karštu vandeniu ap
šildomas, žieminiai langai, 
stiklinis porčius, užpakalyj. 
Gesiniai pečiai ir aisbaksiai, 
vėliausios mados įtaisymai, 
parsiduoda tik už $15,500, 
yra vertas $17,500, gal ir 
mainysiu ant mažesnio na
mo, arba Cottage. Namas 
randasi prie Vienuolyno, 
Marųuette Manbr.

’CHAS ZEKAS 
4454 So. Western Avė. 

kampas 45th St.

du lo- PARDAVIMUI 5 ruimų modemiš- 
'ka bungalow, karštu vandeniu apšil
doma, aržuoliniai trimingai, toiletai, 
maudynes, aukštas beismantas, mie
gami porčiai, dideli ruimai. Kaina 
$6,500, apleidžiu miestą. Kreipkitės 
prie savininko.

7127 So. Talman Avė.
Tel Stevvard 5795

Klau-

8 FLATŲ
Naujas kampinis muro namas 

su 'sunparlor, 8 po 4 kambarius 
flatai, garu apšildomas. Kaina 
$45,000, įmokėti reikia $15,000. 
Rendos neša į mėnesį — $600.

2 FLATŲ
Medinis namas, 2 po 5 kamba

rius flatas, Kaina $2,500
COTTAGE 5 kambarių, kaina 

$2,500, įmokėti $500.
Su reikalu kreipkitės:

Pas A. GRIGAS,
Tel. Boulevard 4899.

3114 South Halsted Str.

2 augštų medinis namas, 2-4 kamba^ 
rių, gasas, elektra, 30 

| pečių lotas, kaina
2 augštų medinis, 2-4 kambarių fla
tai, 30 pėdų lotas, gasas, toiletai ir 
Xtš?ba- $4100 
2 augštų, medinis, cemento pamatu, 
2-4 kambarųi flatai, gasas± toiletai ir 
elektra. Speciatos’ 
bargenas 
2 augštų, mūrinis, 2-4 
tai, su sun parloru, 
gaiš tik- < ■’ 
tai 
kitus kaip rendą, po
2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių fla
tai, krautuvė, pinigų reikia tiktai 
S„.sDidelis - $12500 
2 augštų, mūrinis, 2-5 kambariiį fla
tai, moderniškas, Šiltu vandeniu šil
domas, pinigais reikia $5000 
kitus kaip renda.
2 augštų, mūrinis namas, 2-6 kamba
rių flatai, sun parloras, ugnavietė, 
karštu vandeniu šildomas, labai pla
tus lotas ir geroje vietoje, reikia pi- 
Ėus $5000
kitus kaip renda.

Musų ofisas atdaras nedėlioj nuo 
ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

$5300
kambarių, fla-

reikia pini-
$3500

$45 į mėnesi.

10

WEST PULLMANE turiu mai
nyti pirmus morgičius, $5,000 po 
50 dol. atmokėsime ant mėnesio 
ar daugiau ant namo ar restarano, 
jeigu bus reikalinga pridėsiu ir 
gatavų pinigų, kad tik gera vieta 
ir geras biznis.

S. Markūnas
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

WEST PULLMANE
Parsiduoda medinis namas, 2 

krautuvės, 2 pagyvenimai po 6 
kambarius. Rendos neša 160 dol. 
į mėnesį, pačiam1 vidury miesto. 
Kaina tik $12,000.

S. Markūnas
654 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856

GERIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS 
INVESTMENTAS CHICAGOJ..

Didelis pelnas. Jus galite pirkti pa
sirinkimui lotus lengvais išmokėji
mais. netoli Fordo naujos dirbtuvės ir 
padvigubinkit savo pinigus į metus 
laiko. Del platesnių žinių rašykite ar
ba šaukit Mr. Kučinskas, 808 W. 33 
PI. Tel. Boulevard 2337.

GREIT ir pigiai parduosiu 2 
flatų muro namą po 6 kamba
rius, vieta dėl storo skiepe ant 
California Avė. ir 43 St. 2 lotai 
50x125 dėl biznio parduosiu ar 
mainysiu ant namo. Kreipkitės 
pas 1 G. LUCAS,

4340 So. California Avė.
Ą--------------------------------------------- ------

PARDAVIMUI keturių kam
barių cottage $1,000 įmokėti. 
Taipgi lotai ant išmokesčio.

Atsišaukit
5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI lotas arba namas, 
lotas randasi 66 So. Francisco Avė., 
o nam-as 7704 So. Abendeeni St., garu 
šildomas, 4 flatų po 5 kambarius, vė
liausios mados, garadžius dėl 4 karų, 
šildomas garu, rendos j mėnesį $368.

G. URNIEŽIUS, 
7704 So. Aberdeen St.

AR JIEŠKOTE BUNGALOW?
Štai, 6 kambarių, mūrinis, jsun par- 

lorai, ugnavietė, tilo vana ir pabuda- 
votas į tub. Pigiai. Porčius, karštu 
vandeniu šildomas, beržo trimingai, 
$3000 pinigais. Matvkit Miss Wagner.

ELMER JORDAN & CO., 
2419 W. 63 St., 
Prospect 8700

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karstu vandeniu ajpšfldb’mas1., 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bungalow arba 
krautuvės. Kreipkitės į M. J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martipkus. Phone 
Yards 6894

PARSIDUODA medinis 6 ka- 
mbarių su basementu, elektros 

mos, 2 flatai' po 6 kamb. ir vienas!šviesos vana; namas geram sto- 
5 kambarių; 50 pėdų lotas ir visi(Vyje. Kaina $2500. 
naujos mados patogumai. ' J •

645 W. Garfield Blvd. 3261 So. Wood Str.

BARGENAS!
Parsiduoda 3 flatų mūrinis na-

■

NEPAPRASTI BARGENAI
Kampinis 2 lubų namas su biz

niu (grocery), 3 kambariai su Sto
ru ir 5 kambarių pagyvenimas. 
Netoli vienuolyno. Reikia pinigais 
$6000.

GRAŽUS 2 pagyvenimų mūrinis 
namas ant Rockwell, prie 63-čios 
gat; garu šildoma; 5 ir 6 kamba
rių, puikiai įtaisyta; 2 karų ga
radžius; turi būt greit parduotas.

Lotas 25x125/ant 63-čios, 
Rockvvell, pigiai.

Lotas 25x125 ant Western 
prie 69-tos gat., pigiai.

Lotas 25x125 ant Western 
prie 67-tos gt., pigiai.

PUIKUS 6 kambarių 
ant Artesian, prie 67-tos 
gaiš reikia $2700.

Tolesnei norint žinoti 
bargenus kreipkitės pas 

Rozenski-Lemont & Co.
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

PARSIDUODA FARMOS
Pirma farma už $2,800; 80 

(Urbaųios žemės su gyvuliais, 
šinoms ir visais reikalingais 
(liukais.

Antra fariha 120 akrų 
17 gyvulių, 200 vištų, 
kiaulių ir visi ukčs 
triobos.

Abi farmos randasi 
valstijoj.

Klauskit Beal Estate 
1902 W. 63rd

PARDAVIMUI Lotas 31 St. ir 
Halsted St., tinkantis visokiam biz
niui, parsiduoda labai pigiai. Vieta 
greta “Raymond Instituto”, 814 W. 
31 St.

Kreipkitės prie savininko
M. MORKUS,

7044 Archer Avė., 
Tel. Prospect 2559

netoli

Avė.

Avė.

Bungalovv 
gat., pini-

apie tuos

Dar

Naujiena! Naujiena!
VISIEMS!

negirdėta tokia proga kokie 
penki metai atgal!

PARDAVIMUI 2 augštųi mūrinis 
namas ant labai plataus loto ir me
džiais aplink apsodinta. 2 flatai po 
6 kambarius, furnace šildoma, kiet- 
inedžio trirhingas, vanos, elektra. 
Puikus, dideli kaalbariai. Kaina tik 
$10,500; cash reikia $5,000.

Matykit tuoj, jeigu norite pinigų 
uždirbti. Namhs randasi arti Sher- 
man Park ir 55-to bulvaro. Kreip
kitės pas

2418 W. Marųuette Rd. (arba 67 bl.) 
Arti Western Avė., Chicago 

Phone: Prospect 8678
Dar turiu didžiausi pasirinkimą 

namų, Bungalovvs ir lotų prie vie
nuolyno.

Ofisas atdaras iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

Tikras Apsaugojimas
tavo pinigų, jeigu pirksi sekamus 
namus.

į PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augštų muro namas; 2 flatai po 6 
kambarius, karšto vandenio , šiluma 
su dviem boileriais; rendoriui nerei
kia pečių kūrenti, visas išbaigimas 
kieto medžio ir budavotas pagal nau
jos mados; randasi lietuvių apgyVen
toj vietoj; kaina greitam pardavimui 
$11,500, apie pusę pinigais, kitus ant 
morgičio; pamatykite šitą retai atsi
tinkantį bargeną, yra tikrai vertas 
$15,000.

IŠSIMAINYMUI ar pardavimui be
veik naujas 2 augštų muro namas, po 
5 ir 6 kambarius, visas išbaigimas ar- 
žuolo; garu šildomas, 2 mašinom mū
rinis garadžius, tuščias lotas prie ša
lies, savininkas mainys ant bile kokio 
namo; kas norite turėti gražų namą 
tai pamatykite šitą progą. Kaina 
$17,000 apie pusė reikia pinigais.

PARDAVIMUI tik 2 metai v kaip 
statytas, namas ant trijų lotų; žemai 
5 ir viršui 4 kambariai, randasi pa
kraštyje miesto, 1 blokas nuo Ar
cher Avė., gatvekarių, savininkas 
priims lotą mainais. Kaina $6500, 
apie pusę pinigais, kitus išmokėji
mais.
Atsilankykite deina ar vakarais nas 

BRIGHTON REALTY COMPANY
J. Yushkewitz, vedėjas

4034 Archer Av., prie California Av.

EXTRA!
Biznieriai tėmykit! Parduodu ar

ba mainysiu ant mažesnio namo, ar
ba išrendavosiu dideli kampinį namą. 
Gera vieta dėl drugštorio, Ice Crea- 
minės, nėra tokiu biznių arti. Kreip
kitės prie savininko.

* M. MALINAUSKAS
2119 So. Halsted St., užpakalis

akrų 
ma- 
l)ii-

i, 3 arkliai, 
5 žąsys, 10 
įrankiai ir

Wisconsino

ofise: 
St.

2 FLATŲ, moderniškas mūri
nis namas, naujas, 5-5 kamb., 
elektra, klauskite vidui, 4223 S. 
Kedzie Avė. Kaina $13,000, turi 
turėti pinigų $4,000.
turėti pinigų $4000. f>. Hali,

7329 S. Emerald Avė.
Phone Stewart 9860

BARGENAS
2 augštų nam-as, krautuvė ir 3 fla- 

tai, 3 karų garadžius, ant kampinio 
loto, 50x125 lotas. Yra visi. įrengi
mai ir apmokėti, savininkas apelidžia 
miestą, parduosime už $9750, išmokė
jimais. Veikite greit jei jus norite 
šio bargeno.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

STOOKAI-SĖROS
PERKAME Vaisija Lithua- 

nian Loan and Agency korpora
cijos Šerus.

Atsišaukite
2259 W. 22 St., Chicago

$500 ĮMOKĖTI, $50 Į MĖNESI
Nupirksite mano gražų bungalow, 

yra vana, cementinis skiepas, garad
žius, lotas 50x187, netoli N. W. sto
ties, C. A. N. E. stoties, 40 minutų 
važiavimo iš miesto, kaina $4500.

P. J. ALIUNAS,
Room 687, 29 S. La Šalie St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI S. W. kampas 60 
ir Morgan St., krautuvė ir 5 kamba
rių flatas užpakaly, 7 kambariai ant 
2 augšto, 2 karų garadžius, kaina 
$10500. I tą kainą įeina krautuves 
įrengimai. Lengvais išmokėjimais.

WALDRON & HERLIHY 
1457 West 63rd St., 

Republic 0062 ir Republic 4654

Naujas Ofisas 
ROZENSKI-LEMONT & CO. 

6312 S. Westem Avė. 
Telefonas Prospect 2102 

PERKAM, parduodam ir mai
nom namus, lotus, farmas ir

TVRIME didelį pasirinkimą,'ku
rie norite pirkti, mainyti, na
mą arba lotą.

INSURINAM namus, rakandus, 
automobilius ir stiklus. Pada
rom paskolas ant namų.

PERKANTIEMS namus, lotus 
arba farmas padarom kont
raktus, peržiurim popieras.

Prirengiant DEEDUS, mogičius 
ir duodam pagelbą pilnos nuo
savybės pirkėjams namų, lotų

♦ arba farmų.
KIEKVIENAM patarnavimus 

užtikrintas.
KA JUS REIKALAUJAT?

BARGENAS Cicero, kam moki 
$18,000, kad gali gauti tokį pat na
mą už $14,500. Naujas muro namas, 
2 f lėtai po 6 kamb., extra dideli kam
bariai, vandeniu apšildoma, sun parlc*' 
aržuolines grindys, lotas 30x125, kr s 
mislinat Cicero pirkti, ateikit persi
tikrinti, savininkas ant pirmų lubų.

1608 So. 50th Avė., Cicero, III
BARGEN. Mūrinis namas, 9 pa

gyvenimų, 6 metų senumo, N. W. 
kampas 70 and May St. Parsidu ■- 
da labai ingiai — $14,000 cash. 
sišaukit pas savininką

S. D. Stanley 
4229 California Avė. 
Tel. Lafayette 4854

Ai

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu tu i 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 aukštų me
dinis namas su konkrit pama
tu. Rendos $75 j menesį. Kai
na $6,500.

2851 W. 38 St.

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

VALENTINE DRESSMAKING
COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritpetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
jos? Gėografiios, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Higb School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių ' me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką .prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai Kreipkitės šian
die į

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais- --- • ----- • __ ______ __ _ ,x. ,x1.y


