
■s?

VOL. XI. Kaina 3c.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 8, 1879. <

The First and Greatest Ltthuanian Dailę i n America

NAUJIENOS
Th< Uithuanian Da<uy Nkw*

PUBLISHED BY L1THUAN1AN NEWS PUBUIH/NG CO„ INC 
1739 South Hahted Street, Chicago, Illinois 

Tclophoae Rooisvslt 8500

ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

MNKBK

"'MBMUUIliJ..! .■■IMJUllUL "JUl' L1

Chicago, UI., šeštadienis, Kovo-Match 15 d., 1924
- «

437 No. 64
aaas

Lietuva laimėjo Klaipėdos bylą
I

Lenkų pretenzijos 
Klaipėdą atmestos

Varsa va nepatenkinta kelia 
protestą

r • >1,y..... ......... . .
Davis’o komisiją, buvo labai 
nemalonus ir buvo laukiama 
blogiausių dalykų. Tiesa, da ir 
šiandie nėra žinios, kokia kaina 
Lietuvos diplomatams pavyko 
palenkti savo pusėn didžiąsias 
valstybes, bet gal ji nebus per
daug ėidelė.

Išrodo, jogei Lietuvai 
kė daugiausia dėlto, kad 
momente tarptautinė
Europoje pasidarė kitokia, ne
gu buvo per keletą paskutinių 
metų. Francijai mat, ėmė da
rytis riesta, ir ji jau, nebedrįsta 
atkakliai remti visas lenkų už
gaidas. Imperializmui 
j ant, g auna dauginus 
mažosios tautos. ę

Vokiečiy kronprinco 
pasirodymas

Francuzy refrižeratoriai 
Klaipėdoj

Ku-Klux Klaniečiy riaušiy 
, Herrino byla

Nepasisekė sutaikinti 
streiką

GENEVA, Šveicarija, kovo 14. — 4 Tautų sąjungos specialės 
komisijos Klaipėdos klausimui tirti, pirm įninkąs Norman H.

grama. — Viena svarbiųjų Europos problemų tapo šiandie 
įsspręsta, kai didžiulėm^ valstybėms atstovaujančioji tautų 
jungos taryba ir Lietuva pabaigė konvenciją dėl Klaipėdos 
ministracijos taip, kaip tatai Norman Davis pristatė.

są-
ad-

LENKAI PROTESTUOJA PRIEŠ KOMISIJOS 
PLANĄ DEL KLAIPĖDOS. .

VARŠAVA, Lenkija, kovo 14. — Lenkų Seimas, vien 
Ukrainos ir Baltgudžių atstovams balsuojant prieš, priėmė rezo
liuciją, kuria protestuojama prieš tautų sąjungos komisijos pla
ną Klaipėdos ginčui išspręsti. *

Seimo rezoliucija skelbia, kad komisijos planas prieštarau
jąs Ambasadorių tarybos duotiems pažadams ir nepatenkinąs 
Lenkijos minimum reikalavimų, tarp kurių yra lenkų dalyva
vimas Klaipėdoj uosto valdyboj ir laisvas Nemuno upe tranzitas 
i uostą.

tik

pasise- 
šiame 

padėtis

Pirmą savo viešą vizitą Ęerli- 
nui padarė kaip tik tą die
ną, kurią buvo paleistas val
stybėm parlamentas.

silpnė- 
progos

Varžytinės dėl Sachalino 
naftos

Sovietų valdžia davė koncesijų 
Sinclairo kompanijai, bet Ja
ponija to nepripažįsta ir pati 
nori Sachalino aliejaus šalti
nius išnaudoti.-*

BERLINAS, kovo 14. - Pa
leidus Vokietijos reichstagą, 
tą pačią dieną Bei lino gatvėse 
pirmą kartą viešai pasirodė 
buvęs sosto papčdinys, ex-kai- 
zerio sunūs Friedrichas Vilius. 
Privatiniam automobily jis va
žinėjo svarbiausiąja sostinės 
gatve Unter den Linden, kame 
vidurdieny ^pač daugybė žmo- 

savo pa-

Šitie pranešimai leidžia ma
nyt, kad ginčą dėl Klaipėdos, 
pagalios, laimėjo Lietuva.

Smulkių žinių apie tąi,/ko
kiomis sąlygomis Lietuva susi
taikė su Tautų Sąjungos tary
ba, dar nėra; pirmoji telegrama 
sako tiktai, kad abi pusės priė
mė amerikiečio Davis’o komisi
jos pasiūlymus. Svarbu tečiaus, 
kad antrojoje Associated Press 
telegramoje pranešama, jogei 
prieš Davis’o komisijos planą 
Lenkų Seimas iškėlė protestą.

Reiškia, Varšuva labai nepa
tenkinta.

Ji nepatenkinta, kaip nurodo 
telegrama, tuo, kad komisija 
nepripažino Lenkų reikalavimų 
turėti savo atstovus Klaipėdos 
uosto valdyboje ir naudotis Ne
muno upe plaukiojimui į uostą.

Del šitų dviejų punktų dau
giausia ir ėjo ginčas tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Lietuvos laimė
jimas šitais dviem punktais da
lo Lietuvą pilnu šeimininku 
Klaipėdos krašte. Tai yra be ga
lo svarbu visai Lietuvos atei
čiai.

Jeigu Lietuva nebūtų gavusi 
pilnon savo kontrolėn Klaipėdos 
kraštą su uostu, tai nepriklauso 
marti jos plčtojimuisi butų gra
sinęs didelis p tvojus.

Turėdama savo rankose Klai
pėdą ir laisvą išėjimą jūron, 
Lietuvos respublika gali gyvuo
ti, pasitikėdama, kad lenkų in- 
trygos jos neįveiks.

Be galo didelės svarbos turi
ta žinia, kad lenkams nepripa-1 Gandai, kurie vaikščiojo

žinta teisės naudotis Nemuno 
upe plaukiojimui į Klaipėdą. 
Tas pastato lenkus keblion pa- 
dėtin Vilniaus krašte, kurį jie 
smurtu išplėšė Lietuvai. Iš Vil
niaus krašto jie negalės plukdy
ti Nemunu miškus užsienin ir 
negalės apskritai tuo vandenio 
keliu trankytis po Lietuvos te
ritoriją.

Kadangi dar nėra platesnių 
žinių apie Tautų Sąjungos ta- 
vybos nuosprendį, tai negalima 
pasakyt, ai- jos patvarkymas 
apie Nemuną liečia tiktai tą lai
ką, kol nėra draugingų santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, ar ji
sai ir po to bus galioje. Svar
biausia priežastis, delko Lietu
va priešinosi lenkų reikalavi
mui tranzito Nemunu, buvo ta, 
kad su lenkais Lietuva yra ka
ro stovyje. Jeigu Tautų Sąjun
gos taryba pripažino šitą ar
gumentą teisingu (o išrodo, kad 
ji taip pasielgė), tai tuo ji pa-' 
statė lenkus prieš reikalą ieško
ti taikos su Lietuva.

Bet kuomet lenkai norės kal
bėti apie taiką, tai jie turės būt 
pasiryžę duoti Lietuvai tinke-) 
mų pasiūlymų sulig Vilniaus...

Tas Klaipėdos klausimo iš
sprendimas tuo budu ne tiktai 
patikrina Lietuvai nepriklauso 
mo plėtojimosi galimybę, bet 
ir duoda jai vilties sėkmingai 
vesti kovą toliaus dėl Vilniaus 
atgavimo.

Tiek Lietuvos žmonėms, tiek 
Amerikos lietuviams šitas 
mėjdmas yra beveik netikėtas 

apie

Sin- 
at- 

ir D. 
nu- 
da-

dėl

vidurdieny ypač daug 
nių susirenki Bet tuo 
s-rodymu jis nepadarė jokio 
sujudimo žmonėse. Jis turėjo 
keletą pasikalbėjimų su įžy
miaisiais vokiečių politikais ir 
buvusiais savo draugais, ilges
nį pasikalbėjimą turėjo šit 
Eseherichu, “damų gvardijos“ 
organizuotoji! — militariniės 
organizacijos., kuri tariamai vi
sai politikon nesikišanti. Sako, 
jis matęsis taipjau ir su užsie
nio reikalų m misteriu Strese- 
manu.

Politiniuose rateliuose gero
kai susidomėta, dėl ko ex-kai* 
zerio sūnūs pirmam savo vi
zitui Beriinaii pasirinko būtent 
dieną, kurią tapo paleistas 
reichstagas. *•" ;

LONDONAS. — Francijos 
kapitąlistų grupe, kuri turi jau 
įsteigus daugelį ref ii gera torių 
Pietų Amerikoj ir keliuose Eu
ropos kraštuose, siūlosi dabar 
finansų ministerijai pastatyti 
refrige-ratorių Klaipėdoj, kur 
butų galima sudėti eksportui 
skirti maisto produktai ligi jie 
bus sukraujami į laivus. Finan
sų ministeris tam planui prita
rė ir paprašė, kad sumanytojai 
paruoštų jam detalingesnį tek- 
nikos ir prekybos atžvilgiais 
planą.

Nesenai Kaunan lankėsi Klai
pėdos miško pirklių partija, su 
prekybos buto pirmininku 
Krause prieky; Lietuvos miško 
pirkimo reikalais. Tiems pirk
liams pavyko gauti didelių kre
ditų Anglijoj mišjko eksportui. 
Jie nori supirkti augantį mišką, 
kurs dar tebėra Lietuvoj nepar
duotas. -

Darbo ministeris reikalau- 
. ja varžymo ateivybės

Europa gerus žmones pasilai-
* kanti sau, o Amerikon tesiun- 

čianti “visokį šlamštą.“

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYBES 
VARŽYMį

Visų Chicagos lietuvių 
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyks
Nedėjioj, Kovo 16 dieną 
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE 
1126 W. 18th St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.

Grand jury priruošė savo 
tą su 99 kaltinimais 
riaušininkus.

rapor- 
prieš

Stambieji moterų rūbų fabri- 
kanti atsisako tartis su unija, 
nors mažieji veikiausia sutik
tų. —Streikieriai areštuojami

HERRIN, III., kovo
Grand jury tirinėjusi ku-klux- 
klano muštynes su priešingais 
klaniečiams piliečiais, įvyku
sias š. m. vasario 8 "d., kuriose 
buvo nukautas deputy šerifai 
Layman ir kląnietis Cagle, pri 
statė teismui' devyniasdešimt 
devynis kaltinimus. Penkiasde
šimt penki kaltinimai iškeliam 
prieš prohibicijos agentą S 
Glenn Youngą, ku-įhix-klanie- 
čių samdomą ir apmokamą mu 
šeiką, kurs apsiginklavęs revol 
veriais įsiverždamas į žmonii 
namus darydavo kratai, areštu: 
ir kitokias savavaly bes. Iš ka 
žin kur atsibastęs, nebūdamas 
visai Williamsono apskrities pi 
lietis, tasai Glenn Young buvo 
taip įsigalėjęs ir įsismarkavęs 
kad suėmė Herrino miesto ma- 
yorą ir kitus valdininkus, suki
šo juos į kalėjimą ir patsai pa
siskelbė to miesto diktatorių 
Tik milicijai atvykus buvo pa
daryta galas tai 
Youngo ir ku-kluxų 
bei.

Kiti grand j ui y‘ės
nuojami asmenys yra: ku-klux- 
klaniečįų viršytos Sam Stearns 
Carl Neilson, Herrino policijos 
viršininkas John Ford ir patrol- 
njenai Ha^old Craiii ir $im Ste- 
‘phens.

14. —

negirdėta' 
savavaly-

inkrii ii-

Stambieji moterų rūbų fabri
kantai, kuriais vadovauja Ar- 
thur Weiss, atsisakė pradėti de
rybas su International Ladies 
Garment Workers unija, kad 
Nutaikius siuvėjų streiką.

‘Konferencija sutaikymui 
streiko šaukė miesto gerovės 
departamento komisionierė Ma
ry McDowell ir joje dalyvavo 
itsĮovai liuli House, Chicago ir 
Northwestern universitetų ir 
kelių kitų organizačijų. Unijų 

, itstovai buvo atėję į konferen
ciją, bet fabrikantai nepasiro
dė.

Mažieji fabrikantai veikiausia 
sutiktu tartis ir taikintis su- 
inija,*bet jie jaučia, kad strei
kas yra atkreiptas daugiausia 
.prieš stambiuosius fabrikantus, 
kurie griežtai atsisako ką-nors 
bendra turėti su unija. Mary 
McDovvell reiškia vilŲes, kad 
smulkieji fabrikantai susiorga
nizuos ir susitaikins su unija.

Užvakar 12 streikierių 
areštuota Evanstone už pi
/imą streiko apimtų dirbtuvių. 
Streikiei'iai būriais areštuoja
mi ir vidurmiesty. Teisėjas Den 
nts E. Sullivan, kuris uždraudė 
streikieriams pikietuoti dirbtu
ves, užvakar tris streikierius 
atidavė ‘pataisai” *

Streiką dabar remi.- daugelis’ 
pilietinių organizacijų ir žy
mių darbuotojų.

TOKIO, Japonija, kovo 14. — 
Japonijos karinė vyresnybė su
ėmė Sachaline ir pargabeno į 
Hokkaidą du amerikiečiu, 
clairo aliejaus kompanijos 
stovu, J. P. McCulloghą,
F. McLaughliną, kurie buvo 
važiavę šiaurinėn Sachalino 
lin aliejaus šaltinių žiūrėti.

Japonų spauda rašo, kad 
tų turtingų Sachaline aliejaus
plotų galį kilti rimtu nesubipra 
timų tarp Japonijos ir Jungti
nių Valstijų.

šiaurinė Sachalino dalis pri
klauso Rusijai, bet dabar ją lai
ko okupavę japonai. Japonų ka
pitalistai planuoja ekspluatuoti 
ten abejų, gaudami tam Japoni
jos VYro laivyno apsaugos.

Nors sovietų valdžia yra da
vus Sinclairo kompanijai kon
cesijų Sachalino aliejui, bet Ja
ponija atsisako pripažinti ko
kias nors dėl tų koncesijų sutar
tis padarytas sovietų valdžios 
su kitų kraštų kapitalistais tol, 
kol šiaurinė salos dalis bus ja
ponų kariuomenės ' Okupuota, 
nes japonai jau daug kapitalo 
esą sudėję betyrinėdami Sacha
lino plotus.

, [Rusijbs Sachalino dalį japo
nai okupavo 1920 m. liepos mė
nesį atsikeršydami už išskerdi
mą 700 japonų Nikolajevske. 
Pietine Sachalino dalis buvo Ja
ponijai atiduota einant Ports- 
moutho sutartim po Rusų-Japo
nų karo].

KaFaliams nebebus “džia 
bo” Graikijoj

Naujasai kabinetas žada 
20 paskelbti Graikijoj 
publiką.

kovo
res-

ATĖNAI, Graikija, kovo 14. 
— Laikraščių žiniomis tuojau, 
kai tik naujasis Graikijos kabi
netas su premjeiru Papąnasta- 
sionu prįfeky pris istatysiu s kraš 

 

to seimai, kovo 20, valdžia pasiu 
lysia rezoliuciją, kad mo 
narklja panaikinama ir įsteigia
ma respublika. Jei rezoliucija 
busianti priimta,* tuojau busian
ti nustatyta diena plebiscitui.

Valdžia įsakė pašalinti iš visų 
viešųjų įstaigų karaliaus Jurgio 
ir karalienės Elzbietos paveiks
lus.

NEW YORK, kovo 14. — 
Darbo ministeris Davis, kalbė
damas Politinės Edukacijos Ly
gai pasakė, kad Europos kraštai 
neduodą pasportų važiuoti A- 
merikon 'tokiems savo pilie
čiams, kurie ir Amerikai butų 
pageidaujami turėti, vietoj to 
jie siunčią į Jungtines Valsti
jas tik “senius ir visokį šlamš
tą”. Davis reikalauja, kad bu
tų įvesta parenkamoji sistema, 
kuria einant emigrantai ligi 
jiems bus leista iškeliauti Ame
rikon turėtų pirma pereiti pa- 
matingą fizinį, protinį ir mo
ralinį kvotimą Amerikos konsu
latuose.

Nonpartisan League susi 
dėjo su Farmer-Labor 

Federacija
SOCIALISTŲ PRAKALBOS

39 TUOTI

LOS ANGELAS, Cal., kovo
— San Pedro policija va

kar padarė “reidą” dr suėmė 
trisdešimt devynis asmenis, 
įtartus, buk jie esą komunis-
tai.

Pirma pasimokėk skolas, 
o tada—prašom

Tokį atsakymą Mussolini davė 
Rumunijos karaliui, pasisiū
liusiam padaryt Italijai vizi-

“Jėzus buvo žydas — ne 
minėk jo vardai”

BERLINAS, kovo 14. — Bay- 
rische Volkszeitung praneša iš 
SHedeburgo šitokią įdomią žinu-(

švento Lauryno bažnyčioj pa
maldų metu pasirodė antisemi- 
;inės patriotinės organizacijos 
tuopa su savo vėlukais. Kai ku
nigas pradėjo savo pamokslę 
žodžiais: “Musų Viešpats, Jė
zus Kristus...”, daugelis antise
mitų staiga ėmė balsu rėkti:

“Jėzus buvo žydės sūnūs, 
minėk mums jo vardą!”

Kunigas metė pamokslą 
kęs.

PINIGŲ KURSAS
i ' • •h

Vakar, kovo 13 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos

... $4.30 
. $3.80

. $15.53 
+ $4.28 
i. $4.66 

. $10.00 
$13.52 
$37.24 

... $2.54 
$26.30

ne-

sa-

BUCHARESTAS, Rumanija, 
kovo 14. — Italų ministeris pir
mininkas Mussolini pranešė 
Rumanijos valdžiai, kad ji ka
raliaus Ferdinando ir karalienės 
Marės vizitą Italijos karaliui ir 
karalienei atidėtų į pavasarį, 
tol Rumanijos valdžia pridera
mai susitvarkysianti su kai ku
riais privatiniais italų kredito
riais.

“Jei nesumokėsite skolų, gali
te sveiki pasilikt namie,”, — 
;okia Mussolinio notos esmė, sa- 
<0 Bucharesto laikraštis Ade- 
varul.

O dar tik pora savaičių atgal 
;as patsa? Mussolini buvo pra
nešęs, kad Rumanijos karaliaus 
ir karalienės vizitas Italijoj 
esąs mielai laukiamas.

MENNEAfPOLIS, Minn., ko
vo 14. — Minnesotos Nonpar- 
tisan Lyga savo konvencijoj 
vakar nutarė 84 balsais prieš 
78 susidėti su tos pat valstijos 
Farmer-iLabor Federacija. Prie
šininkai susidėjimo spyiiesi ne- 
sidėti dėl to, kad farmerių- 
darbinirikų federaciją kontro
liuoją komunistai, bet antrojji 
pusė tvirtino, kad taip nesą.

Nonparti&an lyga 'buvo įkur
ta daugiau kaip šeši metai at
gal, tikslu ginti politinius ir 
ekonominius farmėrių reikalus. 
Organizavimo metu vyriausias 
jos darbuotojas buvo, A. C. 
TcAvnley.

Ryto, kovo 16 d., 3 vai. po 
piet., Machinist svetainėje, 113 
S. Ashland Avė., bus socialistų 
prakalbos. Kalbės paskilbęs kal
bėtojas Irwin St. John Tucker 
apie dabdrtinį aliejaus skanda
lą Washingtone. įžanga dykai.

Kitą septintadienį toj pačioj 
svet., bus gražus koncertas. 
Bus dainų ir muziko^ Įžanga 
50c.

Kovo o0 d. bus visuotinas 
Cook pav. Soc. partijos narių 
susirinkimas. Kalbės Esther 
Freidman iš New Yorko.

CASTLE GATE, Utah, kov/ 
14.— Iš Utah Fuel kompanijos 
kasyklų, kuriose praeitą šešta
dienį įvyko baisi ekspliozija. ir 
griuvėsiuose palaidojo 175 dar
bininkus iki šiol jau išimta 
163 lavonai.

i

NORTH SIDeS Draugijų 
Sąryšis rengia kovo 16 d. 
įdomią paskaitą tema Pa
veldėjimas ir Eugenika. 
Prelegentai buS—Dr. A. Kar 
ralius ir inž. K. Augustina- 
vičius? >

Prasidės 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė.

Visi kviečiami atvykti.

rių bankų bu- _ ________
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ...
Belgijos, 10b frankų ... 
Danijos, 100 kronų ...........
Italijds, 100 lirų ............
Francijos, 100 frankų . 
Lietuvos, 100 litų .............
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ........

Naujienos priiminės iki 7 vai. vakare
Chicago ir apielinkė —• šian

die daugiau apsiniaukę, be di
delės atmainos temperatūroj,— 
sako oro pranašas.

Saulė teka 6:2, leidžiasi 6:13.

Šiandie
Paskutinė Diena 
Išpildymui Jncome 
Taksų Blankų.



Koncertas Auditorium Naudai

UTHUMDIAr 
lAui-iruKiun

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ant Bridgcporto, 
Rengia puikų koncertą su 10 laimėjimą

Nedėliojo, Kovo 16 d., 1924, m.
MILDOS SVET., 3142 S. HALSTED ST.

Duris atsidarys 6:30 vai. vak. — Programas prasidės 8 vai. vak.
Programą išpildys Jaunuolių Orkestras, vadavaujamas P. D. Grušo. 

Kalbės gerbiamas advokatas p. Kl. Jurgelionis
Gerbimieji Lietuviai ir Lietuvaitės! Vis! esate širdingai kviečiami 

atsilankyti ant šio puikaus koncerto ir paremti tą kulturinį draugijų užma
nytąjį darbą, pasistatyti Lietuvių Auditorium Chicagoje.

Kviečia visus KOMISIJA.

- DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
Rengia du balius

Pirmas Maskaradu Balius
Subatoj, Kovo (MarchJ 15 d., 1924 

MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 Su. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai. vakare. ( ’ įžanga 50 centų.
Pirma dovana $35.00, antra $10.00 ir dar bus šimtais dovanų 

mažesnių.
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ant šiko puikaus baliaus, o Lie

tuvos Dukterįs visados įstengia uganėdiAti publiką savo parengtais 
vakarais. Kviečia VAKARO RENGĖJOS. *

Antras vakaras su perstatymu “Karolio Teta” trijų veiksmų komedija 
NEDĖLIOJ, KOVO (I^ARCH) 30 d., 1924 m.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., ANT 32 IR AUBURN AVĖ.
Pradžia 7:80 vai. vak.

Visus kviečiame be skirtumo ant to musų puikaus baliaus. Ma
lonėkite neparųiršti yisi kurie remiate musų draugiją, paremkite ir 
dabar, nes draugija bus dėkinga visiems atsilankiusiems; tikimės pa
simatyti su visais svečiais kurią atsilankysite i musų vakarą; kurie 
musų neužmiršite, tai ir mes jumis neužmirširpe.

Kviečiame visus DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ.
4 • *• ? ' * * > f
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Specialis Pasiūlymas

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektros Įrengimai 

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais 
trimingais 
Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas 
Geležinė, balta, tiesi, vieno šmoto 
sinka 
Specialiai augšta tanka kloseto prirengimas, 
pilnai užbaigta 
Beržinės mahogany užbaigimo kloseto 
sėdynės w -r- - - — —
Pastatymas dykai. Patarnavimas j 24 valandas
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

Sol Kilis ta Sons
2112-14-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL. 
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

$26.00
$22.50

$1.90

rengia

MILDOS SVET., 3248 S. HALSTED ST 
Nedėlioję, Kovo (March) 30, 1924

šeštadienis, Kovo 1924

Didžiausiu Slaptybių 
PRAKALBOS,

Kalbės M. Sinkus

elioj, Kovo-March 16,
' 1924 m. .

ai Hali Svetainėj
48tos ir So. Honore gat.
js prasidės lygiai 7 v. «v.

us kalbama apie peklą-pra- 
irą ir dūšią. Bus tikrai fun- 
amentališkai prirodyta kur 
mdasi pekla-pragaras, toji 
•akeikta vipta, kokioj šalyje 
•ba kokioj karalystėj ir ko- 
oj vietoj, čia visi atėję gausite 
krą peklos adresą, ir bus taip- 

puirodyta ir išaiškinta kas 
•a dūšia, kur ji užsilaiko ir 
ir ji eina numirus.- ’Ant šių 
’akalbų išgirsite dideles slap- 
bes nuo jūsų buvusias pa
rptas, o dabar jos visos bus į 
ršų iškeltos.
Įėjimas dykai. Nėra kolektų.

Pagelbėjo jai 
rakiuose atsitikimuose
Taip rašo Mrs. Trombley iš 

Sharon, Vt., kas link 
Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Com- 
pound.

Sharon, Vermont. — “Aš buvau 
begalo silpna, ir jaučiausi visada nu7 
l.i„rAiA.n-A-j vargusi ir turėjau 

skausmus. Pama
čiau apskelbimą 
laikraščiuose apie 
Lydia ' E. Pink
ham’s Vegetaolę- 
Compound ir pra
dėjau juos vartoti. 
Jos tuojau sulaikė 
m ą n o didelius 
skausmus ir kitus 
nemalonumus ir 

, pagelbėjo man vi
sokiuose atsitikimuose. Aš turiu lą- 
bai daug pasitikėjimo į Vegetable 
Compound, taip kad aš jas turiu pas 
save \namie visada ir rekomenduoju 
jas kuomet tik turiu progos.” — Mrs. 
Lewis Trombley, Sharon, Vermont.

Malonu pagelbėti kitiems.
“Aš turėjau skausmus nugaroje ir 

šonuose per daug mėnesių ir mano 
darbas butų nepadirbtas iki dabar. 
Manę sesuo pasakė man kokį gerą 
daro jai Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, aš irgi pabandžiau 
ir nuo trečio butelio aš pasveikau ir 
kiekvienas pasako man, kad išrodau 
geriau. Aš maloniai pagelbėsiu ir ki
tiems atgauti sveikatą ij> jus galite 
vartoti mano paliudijimą”. ■ 
Mabel Hartmann, 1824 Greenfe Avė., 
Brooklyn, N^Y.

Jus galite "pasitikėti, kad gyduolės 
kurios pagelbėjo kitoms moterims; 
pagelbės ir jums. Jus turite pa
bandyti.

Mrs,

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu-: 
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivų 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap- 
ikacijas dėl pasporto ir užsisa

kyti geresnį kambarį ant laivo.
Kurie nesate Amerikos pilie

čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikųsf Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ji savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ^fisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do- 
eumentus.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• "i;' '

Pirmas Dektindaris
Parašytas L. Tolstojaus

Pirmu kartu Chicagos scenoj stato
Lajsvės Kanklių Choras ir įj. K. Vyrų Choras

Nedėlioj, Kovo-March 16 d., 1924
West Side Auditorium

1205 W. Taylor St. ir kampas Racine Avė.
Durys atsidarys 5 vai., perstatymas prasidės 6:30 vai. vakare.
Lošime dalyvaus geriausi Chicagos artistai. Taipgi “BalkebUb'as” su velnių 

choru. Po perstatymui šokiai prie unijos orkestros iki vėlai naktį.
Įžanga ypatai 75c iy $1.00. ‘ ' - Kviečia Komitetas.
= ..m:,!1 1 ; .r,į.:;;,,.?;; .A.1.., :iį,........ ........■■■:.=!
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NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI ĄR MAI-

INYTI VISADOS KREIPKITĖS
TAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

S. L. FABI0N1S CO.

809 W. 35ih St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 if 0774

. PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
j Parduodam Laivakortes, t

K. GUG1S
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St 
Tel.: Boulevard 13101

Valandos: auo 6 Ud 8 v. v. Mek

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. So- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teia- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgižiaus 

lengvomis išlygomis.
. ..  r ' J

Ateikite Protesto Mitingan 
prieš neteisingą

Ateivybės varžymą.
• į • * . ’ . e ■

Chicagos Lietuviu Imigracijos Komitetas kviečia visus Chicagos lie
tuvius be partijų ir tikėjimu, sotumo'.ateiti 4 Chicagos lietuviu visuoti
ną susirinkimą, kurs visiems bus didžiausios svarbos, nes jamie bus iš
reikšta Chicagos lietuviu protestas prieš pasikėsinimus neteisingai su
varžyti, ateįvybę Amerikon.

Dabar laikas veikti! Jei norite kad j u s u broliai ir giminaičiai galėtu 
atvažiuoti Amerikon, jei norite, kad jiems durįs Amerikon nebūty ant 
amžių uždarytos, — ateikite i šį mitingą ir žodžiu ir darbu prisidėkite 
prie protesto, prieš ateivybės varžymą, koks yra sumanytas sulig taip va
dinamu Johnson biliu. \

Protesto Mitingas
prieš ateivybės varžymą įvyks

Nedėlioj, Kovo 16 d., 1924
Pradžia lygiai 1 vai. po piet

C. S. P. S. Svetainėje
1126 W. 18th St., Chicago, III.

Atsiminkite didelę šio mitingo svąrbą, ir atsilankykite būtinai. Iš 
Chicagos jvairiy kolonijų ir apieliiikių lietuviai yra kviečiami atsilankyti 
visų draugijų valdybos ir delegatai. Padarykime šį mitingą skaitlingiau- 
. • - - i 1 ' . -
Sllfc
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Kviečia
x CHICAGOS LIETUVIŲ IMIGRACIJOS KOMITETAS 

(Protestui pravesti prieš ateivybės varžymą).

Garsinkitės NAUJIENOSE

VAKARO PROGRAMAS: > Ą
Baliuniniai šokiai 
Vagią šokis
“Leap Yaer” šokis •> . v.’ \ v

.Įvairus išlaimėjimai • • '
“Uždraustas Vaisius” i 
Mielaširdystės dėžutė”
Skrajojanti baliunai su pinigais 
Įvairus prizai

I— -*1 . i. ' "
Tel. Dearbom 9057 ‘ ’

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waehington & Clark

Narna Tal.i Hyda Park 8395

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkinio ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1588 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
■— 1 — i>

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

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weit Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-4)16 
< 127 N. Dearbom

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldf.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak. • 
1314 S. Cicero Av. T.Čicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
,3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 519
. Tol. Central 6390 zf

Vak. 3223 S. Halsted StM CklUgt 
Tel. Yarda 4681

Plumlngo ir ApSildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 Halsted St.
Haymarket 1018. Hay markei 4221

i i .... m i • r yra skiriama Lietuvos pažangiąją mo-
• ■' 7 a

Grieš visų mylima Chicagos Orkestrą.

. įžanga 50e.

? Ateikite -ir gaukite vertę už savo pinigual

•A ” . - Kviečia KOMITETAS.

Pradžia 7:30 vai. vak.



JUMS PATARNAUTI

J. S. Venslow

P-lė Kudulaitę

moterims šilkines pančiakas visų naujų spalvų,

numažintomis kainomis, bet nėra vietos viską čia

PLANAS

Stocftlimfe

DIDELIS BANKAS

CHICAGO Wentworth 4159

apšildymo įrengimų vi

HAMBURGAMEMCANL1NE

Labai nužeminta kaina balto enameled toileto įrengimas

$1.25
$1.19

NAUJAS ir 
PAPRASTAS

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje saro atip- 
ir geru patarnavimu.

Dviejų šmotų liandrės loviai, gatavas
42 colių apron sinkos, gatavos.............
Virtuvės vandenio tankos, 30 galionų

Gerai 
tuvių 
rumu

The Stock Yards 
Savings Bank

dflsilytėjimo 
ir priežastis to 

pataitė

Niežėji- 
nepereina; 

Esko 
Severa's 

Jis padarys

Kensington Skyrius So. Chicago Skyrius
11565 Michigan Avė. Pullman 8656 9275 So. Chicago Avė. Saginaw 2889

Banko Turtas apie

$3,000,000.00

Krautuve atdara kas vakaras ir nedėlioj visą dieną 
44 metų krautuve gerų čeverykų.

Musų 63 gatvės yardas taipgi turi pilną pasirinkimą antrarankių 
plumbingų apšildymo ir elektriškų reikmenų.

Mes dastatome bile kur.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo 
suomet ant rankų.

Paipas nukertame ir sujungiame pagal jūsų išmieravimą

Ant kiekvieno » gero žem- 
lapio jus surasite Saba sa
las, Caribbean jūrėse, į ry
tus nuo Porto Rico. Iš tų 
tolimų salų laiškas rašytas 
vasario 2 dieną į Chicagą. 
Jis turi savyje pasaką iš 
paprastų žodžių. Mrs. Ire- 
ne H., našlė su 3 mažais vai
kais gyvena tenai. Ji ken
čia nuo skilvio nesmagumų. 
Ji skaitė laikraščiuose apie 
Trinerio Kartųjį Vyną ir ji 
įsitikino, kad tos geros gy
duolės pagelbės jai. Buda-

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, jusų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

KĄ MES VEIKSIME?
STATYSIME, taisysime senus ir naujus namus. 1
APDRAUDA: Ugnies, gyvasties, sveikatos.
NAMAI, Pirksime ir parduosime bei mainysime.
PINIGAI. Visok, ' '......................................................
INFORMACIJO

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 4* 
DALIS

hMi vtetlntal Amtul arba Į 
| II Stato Street New Yerlt. 
orth Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

Mes turime daug kitų gražių šliperių 
kviečiame visus atlankyti musų krautuvę ir pasižiūrėti musų išpuoštus langus, tuomet pamatysite patys 
tuos grąžius šliperius už pusę kainos.

. b S - i į '
Prie kiekvieno pirkinio mes duosime šilkines pančiakas dykai. Pališius ir paišelių baksiukai bus duodami 
prie vaikų pirkinių. Mes turime pilną pasirinkimą ekstra mierų dėl riebių moterų.

visi tikros sku-

$1.95

akuše- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieŠ 
laikė 
ir po

Ankstybo pavasario atidarymo 
Išpardavimas

išaiškinti. Mes

Specialistas kraujo, odos, chroniS* 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

SUJUDINANTIS L_„ 
I KAS Iš DUTCH WEST 
I INDI E S.

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

Kad žmonės galėtų mažomis su
momis pirkti augštos rųšies 6% 
pirmų morgičių bonus, mes įve- 
dčm į savo banką naują planą, 
kur jus galite pirkti juos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais po $10 
ar daugiau.
Ponai Grisius, Sedemka arba 
Mac i kas musų bankoje maloniai 
išaiškins jums kaip lengvai jusų 
maži sutaupymai gali uždirbti 
jums 6% pagal musų naują 
planą.
Kuomet jus ateisite į musų ban
ką, malonėkite klausti jų.

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR- 
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba.
JONAS MALACHAUSKAS.

$15.00
$13.50
$26.50
$10.50 I

- - -

1 ma neturtinga, ji at
siuntė labai gražų mo
terų nosinelį rankomis iš
siuvinėtą ir prašė, kad jai už 

' tai atsiųstumėm gyduolių, 
j Tas tai yra atnaujinimas 
į Trinerio Karčiojo Vyno. 
Kiekvienas yra užganėdin

tas iš šių gyduolių kurios 
! yra geros nuo prasto apeti
to, užkietėjimo vidurių, ga- 
zų viduriuose, nervingumo, 
galvos skaudėjimo ir pana
šių skilvio nesmagumų.

I “Mano namai negali būti be 
Trinerio Karčiojo Vyno ku-i 
ris yra geras nuo skilvio ne- j 
smagumų”, Mr. Jęhn Ražus 
rašo mums iš Gary, Ind., 
vasario 24. Sustokite pas 
savo aptiekorių arba gyduo
lių pardavinėtoją šį vakarą 
ir parsineškite Trinerio 
Karčiojo Vyno! Jei jus ne
galite gauti savo apielinkė- 
je, tai rašykite pas Joseph 
Triner Campany, Chicago,

J. K. Uktveris Co.
3235 So. Halsted St., 2 lubos

šiūomi turime garbės pranešti, kad mes tik naujai atidarėme savo įstaigą, kad duoti jums kuodidžiausj 
geriausj patarnaVinvą.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

siuntimą pinigų ant vietos ir kitur.
Kiekvienam duosime atsaymą ant bile klausymo. Klauskite, o mes jums veltui visame 

patarnausime.
ADVOKATAS. Mes turime savo advokatą, kuris visuomet yra pasirengęs jums padėti.
Mes pildome visokias blankas ir aplikacijas, rašome laiškus, perkalbame teismuose, padarome vertimus vi- 

. ftose kalbose. r , / ,

ATIDUOKITE SAVO RUPESŠIUS MUMS
Mes tai padarysime pagal jusų reikalavimą ir pageidavimą. • 
Jums nei cento neprekiuos, kad pasikalbėjus su mumis.
Mes ypatiškai jums patarnausime. Visame ir visada ir visame kame užeikite pas mus.

i J. S. VENSLOW IR J. Ko UKTVERIS CO.
3235 So. Halsted St.

PRIEŽASTYS ODOS 
NEMALONUMO.

Gal būt, kad nėra kitos tokios 
nemalonios priežasties, kaip 
niežėjimas odos. Ji yra limpama 
—reikalau j anti 
perdavimui — 
yra gyvulių parazitai 
kutena patinuką ir kaip tik dar 
sigauna ant odd^ tuoj aus prasi
deda gręžimas. Sutinimas, ku
ris 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 
ligonis apšyla. Kaip tik oda 
lieka pragrauštą, tuojau tenai 
yra pądedama 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 
mas pats per save 
jus turite uždėti Severą’, 
—pirmiau vadinosi 
Skin Ointment. — 
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., Cędar Rapids, Iowa.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gaf.
Tel. Yards 1119

Baigusi 
rijos 
ilgai 
vu si 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
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.

LIETUVOS
Išplaukta kiekvieną savaitę <u muaq 

laivais da Imta
"RaaoluU”, "Relianea** 

“Albert Ballln- 
“DeiiUchland”

Kuria veda I. II ir III klaaa paaatto- 
rius ir populiariiki laivai “Mount Ctay”, 
Cleveland, “Hansa*', "Thurinaia” ir 
“WMtphalia** su oabin ir III klasa. 
Garas mandacus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovoa.
UNITED AMERICAN LINES 
171 West Randolph SU, Chleago, HL 

Arba bile autorlsuoto agento.

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

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins Šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
. Del trinjmo, kuris prašalins skau

smus iš skaudąmų muskulų, sUsty- 
rtfsių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kairia 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

VAIKINŲ rudi ar juodi čeyerykai 
ros ir garantuoti, verti $3.5Q, 
specialiai už

VAIKŲ patentuotos skuros čeverykai, gražiais _vi_r 
šais arba gražus šliperiai, vėliausios l 
mados, verti $2.50, specialiai už '.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentą, drukuojs* 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Mes ką tik gavome pilną pasirinkiątą čeverykų ir šliperių dėl vyrų, moterų ir vaikų naujausių stylių ir ga
rantuoto sutaupimo puse pinigų. Puikiausia čeverykų parinkimas yra parodomas musų languose, apkainuoti 
labai pigiai ir garantuoti, kad suteiks užganėdinimą kiekvienam pirkėjui

t , Mes pasiūlome keletą musij nauju specialų

NEW YORK-—HAVRE
ROCHAMBEAU ..... . Mar. 22
LA SAVOIE ..............Mar. 29
paris .... ....... APr. 2
CHICAGO ...... ....... .'........... Apr. 16

TOM. VIGO (SFAINJ.
BORDRATTX

MOTERŲ tikri.greg arba airdale šliperiai, žemi ar 
augšti, materijotas ir darbas garantuo- fl? A ftžZ 
tas, verti $10, specialiai už

VYRŲ patentuoji kumeliuko skuros, juodi arba rudi 
arba oxfordai, visi tikros skOros ir ga
rantuoti, verti $6.50, speciaiai už
MUSŲ pahČiąkų departmenas pasiūlo 
vertos $1.95, specialiai už

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKA 
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

Universal State Bank
3232 So. Halsted St

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborlus
2314 W. 23rd PI.,

Chicago, iii.
Patarnauja laldo- 

tuvėse kuopigiausia. 
Re*kale meldžiu at- 
atšaukti, o mano 
darbu busite užga- 

|Mw nėdinti.
■ -jOiO Tch'phones:

Canal 1271, *199

LAZAR & COM1
DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE 

142-154 West 63rd Street

Tel. Boulevard 2160
( Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo1 vai. po piet iki 9 vak.

Siųskite Pinigus (Lietuvon 
ant Velykų Dabar 

PER

Universal State Bank
Visus širdingai kviečiame atsilankyti į musų 

naujai išpuoštą ir perdirbtą banką, ir savo natijtl 
depositu prisidėti prie Lietuvių Biznio kėlimo.

Mokame 3 nuošimčius ant padėtų pinigų.
Parduodam bonsus ir morgičius nešančius 6 

nuošimtį. . a

' l"‘
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KAUJ1ENUS, CEIcagO

HAUJIENOS (Visur jie parodė socialistų
The Lithaauian Daily Nava 

Pvbliihad Daily, <xcapt Sunday, by

Editor p. Grigaiti*
1739 South Halsted Street" 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subecription Ra tęs:
1.00 per year in Čanada.
.00 per year outside of Chicago
1.00 per year in Chicago.
8c per copy.

ir demokratų balsų sumažė
jimą ir kraštutinių partijų 
balsų priaugimą. Meklem- 
burge ir Thuringene žymiai 
padidino savo'atstovų skai
čių komunistai, bet dar žy
miau—monarchistai.

Entered as Second Class Al a te • 
March 17th, 1914, at the Post Offic* 
of Chicago, III., under the act o' 
March 2nd, 1879. «

Naujienos eina kasdien, išakidar 
ikmadienius. Leidžia Naujienų be 
■ovl, 1739 So. Halsted' St, Chicag 
I. — Telefonas: Roosevelt

Užaimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metams ____    $8.01
Pusei metų -----     4.00
Trbna mėnesiam!2.06
Dviem mėnesiam___ - 1.50

.75Vienam mėnesiui_____

Chicagoje per nešiotojas:
Viena kopija  8c
Savaitei  18c 
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui y

<■ Metams------------------------------$7.00
Pusei metų ________________ 8.50
Trims mėnesiams............. 1.75
Dviem mėnesiam____________ L25

...Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vokietijos Reich
stagas paleistas.

Panašių rezultatų galima 
laukti ir iš reichstago rinki
mų. Todėl kapitalistai tiek 
Vokieti jo je$ tiek kitose ša
lyse, išgirdę apie reichstago 
paleidimą, atvirai rodo savo 
džiaugsmą. Telegramoje iš 
Berlino, kuri tą žinią prane
šė, sakoma: “Socializmas 
Vokietijoje miršta”. Ta 
apystova, kad dalį socialistų 
vietų naujarm Vokietijos 
parlamente bus veikiausia 
paveržę komunistai, nebaido 
reakcininkų.

Komunizmas senai palio
vė buvęs pavojingas atžaga
reiviams. Atvirkščiai, atža
gareiviai turėjo pakankamai 

progų* įsitikinti, kad komu
nizmas yra geriausias reak
cijos talkininkas. Visur, 
kur jam buvo pavykę laiki
nai sustiprėti, atėjo atžaga
reivių viešpatavimas — Vo
kietijoje, Suomijoje, Bulga
rijoje, Italijoje ir Vokietijos 
Bavarijoje. Mes žinome, kad 
ir Lietuvoje klerikalinei re
akcijai kelią pramynė komu
nistai.

Naujam Vokietijos parla-' 
mente atžagareiviai gal bus 
galingesni. Pas juos tuo
met gal kils noras sugriauti 
respubliką ir atgaivinti mo
narchiją. Buvęs kron-prin- 
cas (sosto > įpėdinis) jau, 
kaip girdėt, laiko konferen
cijas su dešiniųjų partijų 
vadais Berline. Bet atžaga
reiviai gaus nusivilti.

! Taigi mes nematome, kad 
butų pamato nusiminti Vo
kietijos socialistams. ’ Per 
šiuos pasibaisėtinus pokari
nės reakcijos metus jie buvo 
vienintelė jėga, neatlaidžiai 
kovojanti už demokratinę 
tvarką ir geresnę viso kraš
to ateitį. Ta kova nepasi
liaus, kuomet Vokietijos ka
pitalistai padarys taiką su 
Francijos kapitalistais; * tik 
ji įeis į naują stadiją.

Milionai žmonių, kurie 
šiandie iš desparacijos blaš
kosi, puldami tai į vieną, tai 
į kitą kraštutinybę, laikui 
bėgant įsitikins, kad jiems 
nėra kitokio kelio pagerint 
savp būvį, kaip tiktai einant 
išvieno su darbininkais.

Tuomet po socializmo vė
liava stos tokia armija, ku
rios niekas neįstengs nuga-' 
lėti.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rytoj didelis lietuvių 
protesto. mitingas

Field gamtos mažėjuje kas 
šeštadienio rytą, nuo 9:30 iki 
12:30 v. dienos, yra rodomi krų- 
tamieji paveikslai vaikams. Šį 
šeštadienį bus rodoma skruzde
les, draskančius paukščius, žvė
ris ir pirma dalis ‘‘žemė ir Mė
nuo”. Kitą šeštadienį bus ro
doma antra dąlis “žemė ir mė
nuo” ir taipjau jurų gyvūnus. 
Įžanga dykai.

Lietuvių Rateliuose
Kas pirkote laivakortes 

ateikite
Tas reikalas jums labiausia 

rupi, nes jus norite, kad jūsų 
giminės kuogreičiauisia atva

žiuotų pas jus. " 7
Taigi ateikite ryto.) į C. S. P. 

S. svetainę, 1126 W. 18-th St. ir 
prisidėkite prie išreikalavimo 
didesnės kvotos Lietuviams. Jei
gu veiksime ne tuščiomis, tai 
be abejo pagreitinsime savo gi
minių atvykimą Amerikon.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

M. Yozavito mokinių 
koncertas

Koncerte taipjau dalyvaus P. 
Stogis, Ona Biežienė ir S. 
čerienė.

Sekmadieny, kovo 16 d. 3:30 
vai. po pietų, Mc Kinley 1 parko 
svetainėje, prie 39 gat. ir Wes- 
tem Avė., bus pirmas pianisto 
p. Miko Yozavito studentų kon
certas. Programo pagražini
mui dalyvauja ir musų žinomi 
artistai, būtent P. Stogis, O. 
Biežienė ir S. Čerienė. Įžanga 
yra dykai. Chiąaguečiai, beabe- 
jo, susirinks pasiklausyti musų 
jauno jįanisto nuopelnų A. ir A.

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS' 

' P. CONRAD 
3130 So. Halsted St.

Patyrimas mano įgytas per 15 me
tų. Visus darbus atlieku kuo- 

geriausiai.

šeštadienis, Kovo .15, 1924 ...... -..   Į I ..I , ■ I...............................-

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

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - p^tųs - [ . trys DIENOS LAIKAI.

TODĖL, KAD: 1
Diėna be ryto, žfhogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;

z 2) -r- Salutaras vidurius išvalo;
3) <— Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite apūekose arba prie

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

SVEIKATA

kis

ELEKTRA
Šviesą ir jpajiegą suvedame į senus ir naujus namUs, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant Išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine,
A. BARTKUS, Pnw.

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

Pagal ministerių kabineto 
reikalavimą, prezidentas 
Ebertas paleido Vokietijos 
reichstagą (parlamentą) ir 
paskyrė naujus rinkimus vi
duryje gegužės mėnesio.

Kancleris (ministeris pir
mininkas) Marx aiškina ši
tą valdžios žingsnį tuo, kad 
per ateinančius dvejetą mė
nesių Vokietija turi užbaig
ti derybas su Santarve dėl 
reparacijų klausimo iš
sprendimo. Tokiu laiku, j 
girdi, valdžiai butų labai ne
patogu, kad reichstage eitų 
trukdantys derybas ginčai.

Vokietijos valdžia, mato-[tymas reparacijų klausimu 
ma, yra pasiryžusi priimti 
Santarvės ekspertų komite
tų pasiūlymus, nežiūrint ar 
parlamento datiguma tam 
pritartų, ar ne. Kuomet nau
jasis reichstagas susirinks, 
tai reparacijų klausimas 
veikiausia jau.bus galutinai 
sutvarkytas.

Reakcija Vokietijoje var
giai galės ilgai tęstis. Kaip 
tik įvyks šioks-toks susitai-

Yra tečiaus da ir kita prie
žastis, delko Vokietijos val
džia nutarė paleisti reichs
tagą. Ji tikisi, kad naujuo
se rinkimuose socialdemo
kratai pralaimės daug vie
tų. Pamato tai vilčiai duo
da bendras reakcijos stiprė
jimas Vokietijoje paskutiniu 
laiku.

Nuo to laiko, kai Francija 
įsilaužė į Ruhro sritį ir tuo 
budu suparalyžiavo visą 
ekonominį Vokietijos gyve
nimą, darbininkų judėjimas 
Vokietijoje ėmė pulti. Viena 
dalis darbininkų, įpuolusi 
desperacijon dėl nepaken
čiamo skurdo, ėmė šlietis 
prie tų elementų, kurie 
skelbė •ginkluotą kovą Vo
kietijos priešams, kitą dalį 
darbininkų apėmė nusimini
mas ir apatija. Del pramo
nės krizio šimtai tūkstančių 
darbininkų apleido unijas.

Tos suirutės pasekmės 
pasireiškė įvairiuose rinki
muose, kurie'per keletą pas
kutinių mėnesių įvyko at
skirose Vokietijos dalyse — 
Thuringene, Saksonijos sa
vivaldybėse ir Meklemburge.

su Francija ir Vokietijos gy
venimas vėl įeis į normales 
vėžes, tai ims atsigauti ir 
darbininkų judėjimas Vo
kietijoje. Perdaugz yra 
skaitlinga ir apsišvietusi 
Vokietijos darbininkų klasė, 
kad ji ilgai kęstų priespau
dos jungą. • . '

Be to, reikia neužmiršti, 
kad dabartinis baisus krizis 
Vokietijoje prislėgė ne tik 
darbininkus, bet ir skaitlin
gus vidurinius žmonių šiuo- 
gsnius. Sendsios markės kur
so nusmukimas ir gyvenimo 
brangenybė nustūmė į be
turčių eiles milionus inteli
gentų, valstybės įstaigų tar
nautojų ir smulkiųjų biznie
rių. Bėdos prispausti, jie 
šioje valandoje gal būt sva
joja apie sugrąžinimą tos 
tvarkos, kuri buvo prie kai
zerio. Bet laikas jiems pa
rodys, kad tos svajonės nėra 
įvykinamos; ir tuomet jie 
ims kovoti už naują—darbi
ninkų klasės idealą.

Tas neišvengiamai turės 
ateiti da ir dėlto, kad kituo
se Europos kraštuose darbi
ninkai jau yra pasiekę dide
lės galios. Anglijoje gyvuo
ja darbininkų valdžią; ne
tolimojo ateityje gali tas* 
pat būti ir Belgijoje. Net ir 
Franci j oje, beveik be jokios 
abejonės, turės šį pavasarį 
žymiai padidėt socialistinių 
balsų skaičius parlamento 
rinkimuose.

Ir tamsta ir tamstos draugas ir 
kožnas yra reikalingas pro
testo mitinge lietuvių garbės 
ir reikalo apgynimui.

Ir žydai; ir lenkai ir graikai 
jau pasistūmė priekin savo pro
testais prieš neteisingą ateivy- 
bės varžymą.

Rytoj ir lietuviai pasirodys 
kaipo veiklus žmones, kurie ne
nori apsileisti. ' •

Užprotestavimui prieš netei
singą Johnsono bilių ateivy bei 
varžyti didžiame protesto mi
tinge Chicagos lietuviai rytoj 
išneš savo rezoliuciją prieš ne
teisingą lietuvių ateivybės var
žymą ir gal nutars pasiųsti sa
vo delegaciją Washihgtonan, 
kad ten geriauss apgynus lietu
vių reikalą.

Svarbiausiu kąlbėtojum pro
testo mitinge bus adv. Kl. Jur
gelionis, kurs yra nuodugniai 
išstudijavęs kaip visą bilių, taip 
ir visus argumentus, kuriais re
miasi to biliaus šalininkai. Nu
matoma, kad mitinge kalbės p. 
J. J. Elias, Universal Banko 
prezidentas, adv. J. I. Bagdžiu- 
nas, States attorney pagelbi- 
ninkas, p. S. Valančius, p. K. 
Draugelis, Dr. K. Rutkauskas, 
P. Grigaitis ir adv. K. Gugis.

Protesto mitingas įvyks rytoj 
lygiai 1 vai. po pietų, C. S. P. S. 
svetainėje, 1126 W. 18 St.

Bukite!

SEVERAS
t 

AijtfsepĮlšIędS MosfTa
I

VdrioĮdnias qUo ijiežb, isberinjdi 

ir ŲioŲu odiųės Ii jos.

KAINĄ SOc

pas cipiTel^oriUs,

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia' pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
n«Sn mėnesius gydymo. Atsiųskite i 
r FRANKLIN'S LABORATORY, 

8252 W»llace St„ 
. Chicago, U. S. A.

Tel. Lafayette 4223
- Plumbing, Heating
Kaipo lietuviu, lietuviams visados, 

patarnauju. kuogeriausiai
M. Yuška,

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

Isermann Bros.
Krautuve dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sąvare,

Kenosha, Wis. ,
............    | I ! I |» —

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS 

.................... ...................... ' 111 ' —

oU tuo žingsniu yra- 
Nedeldienio Naujienos 
Lithuanian SUNDAY News

kurias Naujienų
Bendrove leis kas

Idienį su pa
veikslais, “funemis”
nei

Į

Istoriškas Išpardavimas
Geros knygos niekad neparsidavė taip pigiai kaip kad dabar. Nedaugei 

jų yra; ir kai jos išsibaigs niekas jų daugiau nebespaudins. Tad pasinaudo* 
kitę šia proga.

Kas pirks šių knygų už $5 ant syk, tam duosiu priedo britvą vertės $1.
Kas pirks šių knygų už $10.00, ant syk, tam duosiu priedo 

auksinę plunksnų vertės $2.50.
Pinigus siųskite Money Order’ių, kartu su užsakymu.

Štai kokiomis kainomis mes šias knygas parduodame:
No.

4 Andersono Pasakos, 82 pusi......................................................
11 Biurokratai. Iš Liet. Biurokr. Viešpatavimo...........,........
23 Fabijola. 353 puslapių didelė knyga ........;.......................

>56 Laisvės Metu. Istorija iš Liet, žmonių gyvenimo ...... ,.....
57 Lietuviškos Pasakos Įvairios. I dalis. ' Apdaryta.... ’............
58 Lietuviškos Pasakos Įvairios. II dalis. Apdaryta ..... ....

Lietuviškos Pasakos Įvairios. IIKdalis. Apdaryta .....
Minyška Marijona. Meiliški laiškai ir tt.................;.............

t>y Mythai, Pasakos ir Legendos, 194 pusi................... ‘..............
77 Naujas Savizrolas. Juokingas apsakymas ...:............. ..........

Pasaka apie Kantrią Aleną ..................... .............................
Pritruko Kantrybės. Apysaka musų gyvenimo .............

97 Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo ...................
108 Revpliucijos Žmonės. 8 žingeidus apsakymai .........
110 Rymas. Labai kliasiškas romanas. Apdaryta ..............
117 Sidabrinis Kryželis. Apysaka iš Kristaus gyvenimo .........
128 Vaikų Draugas. Vaikams skaitymėliai ..................... ...........
131 Vaikų Skaitymėliai, 259 puslapių ...... .....................................
135 žemės Giesmė. Apysaka šių dienų, 2-se knygose ..........
137 žemių Dulkės. Labai užimanti pasakaitė ............................

67
69

94
96

$ .25 
.25 

1.00
.75 

. 1.75
1.75 
1.75 

.75 

.60 

.40 

.30 
.30 
.20 
.25
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.25 
.75 

2.00 
.60
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už 
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už 
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už 
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Kaina 
.15 
.12 
.50 
.35 
.90 
.90 
.90 
.35 
.30 

; .25
.15 
.15 
.10 
.15 

, 1.00 •

? .35 
1.00 
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Dramos, Komedijos
151 Amerika Pirtyje, 3 veiksmų komedija .... .........................

Aukso Veršis. Vieno veiksmo komedija .................. .......
Deklematorius. Monologų ir eilių rinkinys ......................

Eglė, Žalčių Karalienė. 5 veiksmų drama ............. *.......
Išgriovimas Kauno Pilies 1362 metuose ..............................

155
166
170
179
182 Jonas Krikštytojas. 5 veiksmų drama ...................
193 Macbeth. Shakespearo 5 aktų tragedija
196 Mindaugis, Lietuvos Karalius . 5 aktų tragedija
205 Pavogtas Kūdikis. 3 aktų tragedija ...................

230 Dainos Vasaros Grožybių
233 ~ .............
235
242
247
248
252

Dainos, Eilės

Prano Vaičaičio Eilės....................... ..................................
Girtuoklių Gadzinkos. Juokaunos eilės .......................
Naujausios ir visokios dainos .....................................
Strazdo Raštai. Telpa 37 dainelės ......................
Sielos Balsai. Eilės, dainos ir balandos. Apdaryta 
Įvairios Dainos. Surinktos iš laikraščių

Istorija, Etnologija ir Kultūra
270 Geografija arba Žemėfe aprašymas su daugeliu paveikslų, kaina ............... ................
306 Etnologija, arba istorija apie įvairias žmonių rases, su paveikslais, 667 pusi, apdar.
807 Francijos Revoliucijos Istorija............................  *............
310 c___ i:: / „__
316 Suvienytų Valstijų Istorija su Konstitucija. Apdaryta................
317 Istorija Abelna. 1 Nuo seniausių gadynių. 498 puslap
319 Iš Mano Atsiminimų. D-ro Pietario. 300 pusią pių.» Apdaryta
327 Kultūra ir Spauda.
330 Kas Slepiasi už žmonių Pasakų?
337 Rašto Istorija. ‘ ‘ ‘ ‘

Gyvenimo Mokykla. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Apdaryta 

Nuo geniausių gadynių. 498* puslapių. Apdaryta ... 

153 puslapių ........ ..... — .....................................

Rašto Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko. Apdaryta ........

366
Sveikata, Hygiena

Lyties Mokslas. Supratimui kaip baisios yra lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsi
saugoti. Su paveikslais. 412 puslapių. Apdaryta ........   ....
Daktaras Klšeniuje. 167 pusi. Apdartya ....i........................... ■„...... .............................360

36$ Hygiena, arba Mokslas apie sveikatą .................. ...........................................................
371 Patarimas Vyrams apie lyties dalykus. ^Apdaryta ........................ „.............. ....................

Rankvedži ai, žodynai
400 Angliškai-Lietuviškas žodynas. Audimo apdarais .........................................*...........
402 Kaip Rašyti Laiškus, lietuviškai ir angliškai. , Apdalyta ................................. .........
403 Kišeninis Žodynėlis, liet.-angl. ir angliškai-Jietuviškas ...... ...... .......... ?.........................
406 Parankus Budas mokintis anglų kalbos ............ ..
408 Pradinės Aritmetikos Vadovėlis. Sutaisė M. S. ..........................................:.................(.....
409 Rankvedis Angliškos Kalbos. ŠIO puslapių. Apdarytas ...... i............................ .....
411 Trumpa Lietuviška Gramatika. J. Damijonaičio ............................... ,...... :...............
412 Vadovėlis Esperanto Kalbės. 17/) puslapių. Audimo apdarai ....................................
414 Žodynas Lietuviškai-Angliškas, II dalis. Apdarytas .........;........................................

Muzika: Dainos ir Šokiai su Gaidomis
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge; Vai Putė, Putė. . 3 dainos viename sąsiuv
iny. Vienam Balsui su pijanu. Stasio Šimkaus ......................................................

67 Dainos Surinktos Eremdno. Apdaryta ....... •.?..... C..... '................. . ...............................
20 Lietuviškų šokių Pijanui. Parašė Niekus ,......... ........... ................................................

Lietuviški šokiai Smuikui ......................................................
Albumas Lietuviškų šokių: pijanui, smuikai ir kornetui r.

100

Žiūrėdami ant šių atpiginimų, įsidomėkite šias milžiniškas knygas:
Lyties Mokslas ' ............. ............................................... ............................
Egzempliorių popierų laiškams rašyti su įvairiais pasiskaitymais

3343 So. Halsted Street
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Pirkit Jūsų

»

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

FRANK BRESKA G. Benošius
Registruotas Aptiekorius.

Phone Boulevard 7589

keletą

Kainos Numažintos

/Z7W/

lĮOVELTY

MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DILELE
IŠKABA ANT VIRŠAUS

M. LEVY
N. P. Mischler
PAGRABŲ DIREKTORIUS

lankiausiai į 24 valandas 
Girdėjimas Atgaunamas

Dvieju kary 
garadžius

$1795
1995
2595
2395
2310

1065
1065
1495
1325
1220

Kovo 22 Bal. 19 
Kovo 29 Bal. 26 
... Bal. 5 Geg. 6 
April 9 May 10 
. Bal. 12 Geg. 3
Bal. 29 Birž. 3

Benošius/
1616 W.

Touring .......
Roadster ....
Sedan ..........
Broughanv ...
Sport touring

Akinių pri taisymo mene
20 metų prityrimo

Touring .......
De Line Tr. . 
Sedan .........
Brougham 
4 door Brohm

Pastebėtinos pasekmės gautos j vieną 
dieną vartojant Virex pirmiau žino

mą kaipo Rattle Snake Oil.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1, 1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

2501 So. Kedzie Avė 
Lawndale 4113

Phone 77
Automobiliai dėl visokių 

reikalų

258 Park St., Kenosha, Wis, 
Koplyčia 

Ambulansas

Autorizuoti Fordo ir Lincolno 
pardavinėtojai

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

Išpildome receptus 
siu burtu 
vimą. 
dainių, Ice creamo 
minkštų gėrimų.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

G. Benošius ir S. Stonus
Atidarė pirmos klesos naują Aptieką

4601 S. Ashland Avė 
ant Town of Lakei Nuo apkurtimo ir galvos ūžimo 

daugiau nebereikia rūpintis nuo laiko 
Į išradimo gyduolių gerai žinomo gy- 
įdytįojo. Dabar yra galima labiausiai 

svarbiuose atsitikmuose apkurtimo, 
kad galima butų išgydyti į vieną, die
ną vartojant gyduoles pirmiau žino
mas kaipo Rattle Snake Oil. Tos 
gyduolės pagelbsti tokiouse atsitiki
muose visoj šalyj.

j M r. D Dey, Nebraskęs gyventojas, 
67 metų senumo, sako, “‘Aš vartojau 
tas gyduoles tik per porą savaičių, 
ir mano girdėjimas atgautas pilnai. 
Palengvinimas buvo beveik tuojauti- 
nis ir dabar galvos užimąs pranyko. 
Mano kataras, kurį turėjau keletą 
metų, jau pranyksta”.

į Mr. Be 
diana valstijoj, sako 
nevartojau 
ko. Po dešimties

I girdėti laikrodėlio takšėjimą”.
Į Angeline Johnson, Mississippi gy
ventoja, buvo kurčia kaip akmuo per 
aštuonioliką metų. Ji sako, “Verix 
prašalino mano galvos ūžimų., ir aš 
galiu girdėti traukinio švilpimą 3H 
mylių atstume.”

į Roy Fisher, Iowa vyras sako, “AŠ 
negalėjau girdėti laikrodėlio taksėji- 

Į mo per vienuoliką metų — dabar aš 
I galiu pasidėti laikrodėlį ant stalo ir 
galiu aiškiai girdėti”.

j Mr. W. A. Lumpkin, Iš Oklahomos, 
sako, “Po išbuvimu kurčiu per 38 

j metus aš vartojau jūsų gyduoles tik 
keletą dienų ir dabar girdžiu labai 
gerai”.

Mr; Anthony Champman, iš Michi- 
| gan sako, “Labai didelis galvos uži- 
| mas sustojoj visai ir mąno girdėji
mas praktiškai jau yra nbrmalis. 

j Kurčias Vaikas Dabar Girdi.
§ Mrs. Ola Valentine, iš Arkansas, 
sako, “Mano mažas kūdikis dabar 5 
metų amžiaus, buvo apkurtęs apie nuo 
4 mėnesių amžiaus. Dabar jis girdi 
labai gerai ir mokinasi kalbėti”.

j Mr. Mather Pelleys sako, “Mano 
jaunasis sūnūs, buvo kurčias eilę me
tų, vartojau Virex tiktai tris dienas 
ir jis girdi taip gerai kaip ir pir
miau”.

Tokie užganėdinanti raportai ateina 
iš visų dalių šalies ir Kanados. Gy
duolės, kurios yra žinomos kaipo Vir- 
ex, yra lengvai vartojamos namie ir 
jos veikia kaip magiškos savo spartu
mu dėl žmonių visokio amžiaus.

Mes esame pilnai įsitikinę, kad 
Virėme pilnai atgaus jūsų apkurtimą 
tuojau ir kad perstačius šią puikią 
gyduolę milijonams kenčiančių, mes 
atsiųsime, didelį, $2 vertės gyduolių 
ųž $1 dėl 10 dienų dykai išbandymui. 
Jei pasekmės nebus užganėdinančios, 
gyduolės nekainuos nieko.

Nesiųskite pinigų —tik jūsų vardą 
ir adresą pas Dale Laboratories, 1304 
Gateway Station, Cansas City, Mo., 
ir gyduolės bus atsiųstos tuojau. Var
tokite jas paprastu nurodymu. Jei į 
pabaigą 10 dienų jūsų girdėjimas ne- 
atsigaus, ir jūsų galvos užimąs ne
nustos, atsiųskite atgal ir jūsų pinigai 
bus sugrąžinti atgal be jokio klausi
mo. Tas pasjulymas yra pilnai garan
tuotas, todėl rašykit šiandie ir išban- 
dykit tas gyduoles.

Draugai ir pažįstami malo
nėkite atsilankyti į musų Ap
tiekus, o mes suteiksime jums 
teisingiausį patarnavimą vi
siems.

Į LIETUVĄ 
Amerikos Laivais

1 PRIVATIŠKI kam- 
f- bariai 4 ar 6 žmo-

n®ms> Geriausias ir 
labai įvairus mais- 
tas paduodamas šva 
riose valgyklose. 
Rūkymo kambaris, 

Moterims Salonai, platus deniai 
pasivaikščioti. Koncertiniai benai 
ant laivų. Greita kelionė į Ply- 
mouth — Southampton — Cher- 
bourg ir Bremen kur susisiekiama 
su visa Europa. 
Pres. Roosevelt... 
Pres. Harding ... 
Geo. VVashingtąn 
America ................
Leviathan .............
Republic .............

Kainas, informacijas ir laivakor
tes gausite pas vietos agentą.

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York
110 So. Dearbom St., Chicago, III. 

Managing Operatorė for 
United States Shipping Board

Be šios aptiekos G. 
turi dar dvi aptiekas 
47th St., kur ir Naujienų Sky
rius randasi, o trečia aptieka 
6220 Archer Avė.

-aibę pranešti visiems savo kostu- 
raugams, kad aš perkėliau save

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 yrajbalta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis 
per Southamptoną ant Milžinų laivų

AUU1TANIA ---------------------

Apleidžia 
Greitas 
Lietuviai

Taipgi 
šiai | 
burneri 
i Hamburgą $103.50) 
$5.00

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laiyąn Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

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

140 N Dearborn St., v 
Chicago, Illinois 1 „-JJ B J

vandeniu kelias Lietuvon 
MAURETANIA J 

BERENGARIA
New Yorką kas Subatą.

pei’sėdimas Southamptone. 
ypatiškai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie- 

Hamburgą ant naujų laivų 
. 3čia klesa (| Piliau $106 50, 

Kares taksų.

Kampas State ir 22os Gatvių
Telefonai Calumet 0645-1692

Kad patvirtinus, jogei 
sakome jums tiesą, mes 
galime nurodyti jums žmo
nes jūsų apielinkėje, kur 
mes esame įdėję apšildy
mo reikmenis dėl jų. Vis
kas ko mes norime nuo ju
tau, tai paduoti mums ban
dymą, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Apskaitliavi- 
mai ant plumbingo ir ap
šildymo suteikiama dykai. 
Mes. taipgi paskoliname 
jums visus reikalingus in
strumentus, - kad įtaisius 
jūsų plumbingo ir apšildy
mo įrengimus, be mo
kesčio.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus ftirit Geltonus plaukus f O gal jus plaukai yra juodi! 

Ar Kaštaniniai Rudi, ar zKuksinės pąrvos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni 1 Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

R u f f les atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedoAt supintus i kasų, ar su
suktus ) mazgą, ar gal jau esat trumpa) nusikjn’č, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos gugadyty jūsų išvaiz
dų ! Jums nereikės kentėti nesmagumo dėlei nląžčjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Ruffle*.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 65c. bonką ir pačios per
sitikrink ite, kad Rufflea yra mirtinu priežu pleiskanų ir kurtu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekose.

F. AD. fclCHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

teisingiau- 
, palei daktaro reikala- 
Prie to užlaikome sal- 

šiaip
IBS

Mes taipgi suteikiame visų materljolą dėl buJavoJi.uc garadžiaus, tik praleisda
mi hardware ir jus pasidarysite duris, mes suteiksime materljolą dėl jų.

, . KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius Dviejų karų garadžius 

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

visą naują namų materljolą^. lentas visokiems reikalams, 
stogų popiery, pliasterio lenteles, garadžiy duris, sashN 
žema kaina.

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
‘ eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

4 8 valandai vakare.

Jackson, kuris gyvena In- 
Pirm, kol dar 

jrex ,aš negirdėjau me
dienų aš galėjau

$195.00 -- -----
ir augščiau J

$260.00
ir augščiau vKnVOfc

šis 2 kari) garadžius pastatytas B |H| |M|
jusu pareikalavimui, visas nau-

$30.00 ■HNBhHI
ĮMOKĖJUS "• - MiHBilMl

kitus į 12 mėnesių išmokėjimais

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su atstovu

T rys Geros Priežastys
Kodėl Jus Turite Pirkti Sau Plumbingus 

Apšildymo Reikmenis nuo Musų:

SUSTOKIT! ŽIŪRĖKIT! SKAITYKIT!
Ar jau jus iŠpildėt savo Income Tax blankas?
Atminkite, kad jus turite tiktai laiko iki vidurnakčiui subatoje, kovo 
15 dieną. • ' '
Mano ofisas bus atdaras iki vidumačiui if aš turėsiu didelį skaitlių 
darbninkų, kurie man pagelbės.
Aš esu specialistas išpildym-e Incomę Taksta per paskutinius aštuo
nis metus. , f
Aš pirmiau buvau valdžios Income Tax tarnyboje kaipo Revenue 
Agentas, peržiūrėdavau atsiųstas Income Taksus. 
Kitiems užima daug valandų ir dienų tam darbui,' man tik 
minu tų.
Leiskite man atimti rūpestį nuo jūsų »pečių.

Wm. K. Stephensoib C. P. A.' 
4603 So. Ashland Avenue

Telephone Boulevard 4664
Publiškas apskaitliuotojas, Auditorius ir Income Tax 

Income Tax blankų prirengėjas 
Valdžios Income Tak^ų klaidos pataisomos

CHICAGO MOTOR SALES 
4614 So. VVestern Avė. Tel. Lafayette 8282

Mes mainome Paige ar Jewett, ant senų automobilių, lotų, namų, 
deimantų, pianų ir duodame ant lengvų išmokesnių visiems^

' I Turiu už
, j meriams ir

’ 'Mt ' Auksinių Daiktų Krautuvę iš 4902 W. 14th St. į
savo namą, po numeriu 1316 So. Cicero Avė., 
kur visa krautuvė liko pripildyta naujausios 

■’ ;Ž‘V<: i mados ir geriausios rųšies tavorais, kaip tai:
*įr 1 Deimantais, Perlais, Karoliais ir Visokiais Tyro
w J Aukso daitkais su nužeminta kaina. Visados

kreipkitės pa®
M. M. URBAITIS, . •

1316 So. Cicero Avė., - Cicero, III.
■ i j,r .-,7 r T.nr~j 7—■al-gl-a..,ill'ilr. aa,iį'ii m arusia a MriiaBSinšaMftnraBMH

12T777T* PERMANENT .DEM DUBLI GARAGES
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tai yra jūsų proga geram inventmentul kad turėjus geriausiai pastatytą garad- 
žią ant jūsų pareikalavimo, mažai (mokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis apsimokės jums ar jus turite karą ar ne, nee renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra ąjatomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti iš visų atžvilgių.

KAINOS SEKAMOS: - ------ į

Vieno karo 
garadžius

Mes turime savo jąrde 
taipgi sienoms lentas, 
miilwork, ir t. t. labai

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

4440 W. North Avenue
I Mes nedarome misreprezentacijos ant musu tavorų.
II Kpomet jų s pirksite plumbingo arba apšildymo materijoj nuo musų, jei jus 

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

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

apsaugoti nuo šalčio. .

‘ 1 "...... .......... . ........ "

giDMSUS^S\
muz*ikališkų insfrupjontų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muaikališlrtis instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik, PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Albany 7800
Dastatume ( visas dalis miesto ir apielinkėa

Atdara nuo 7 ryto iki 6 v. v. Nedėlięj nuo 8 iki 1 vai.

I

įliįf Ji

< N ------------- -t---------- ---
v ’ t '

k ’l

Thomas Hansen & 
SonsCo.

PAGRABŲ DIREKTORIAI
I

418 Park Avenue,
Kenosha, Wis.
Telefonas 16

Įsteigta 1880 m.
Arobulansų Patarnavimas

/---------;--------------------------------------\

ATYDO^
Jacobsen & Deveika Co.

Malevotojai ir Dekoratoriai 
Augštos rųšies darbas, vidutinės 
kainos. Pradėkite pavasario ap
sivalymą anksti. . Popieravimas.

— musų specialumas.
Phone Cicero 7602 

Rezidencija

1805 So. 49th Avė.
-------------------------------------------------/

Leo Shvegzda
(Ręal Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apęąugojame nuo ugnies jūsų
• namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4

4917 W. 14th St.,
Cicero, 111.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6£72

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį menesį gydysiu visus pa

cientus, kutie 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 geriausiu b.udu kokis yra žino
mas medicinoje.

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 VV. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Wasarmano ban- 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami« 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Huosas nuo lijtoe, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas- 
lia yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
KVduoiių sutaisyniaa, perkeičia praktiką medi
cinoje ligon ligšiol skaitomos ne|vcikiamomiu, 
lengvai, pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mabo praktikoj visus 
vėliausius serumus, člepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
jenėjuaių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurio 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. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po
Setedomis ir subatomds: 9 ryte lig

8 vakare, Nedčliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chicago. Iii.



Padėkavone
$443,388.53 VisoViso ...

Išviso atsakomybes $374,639.88

maste rs W

Prižiūrėjimas jusy akiu
Yra labai svarbus dalykas

Reumatizmas Išgydomas

• MIKE JASNAUSKAS 
FRANK CEPAUSKAS 
S. A. SZYMKEWICZ 
JOHN KRŪMAS

Aš esu 
ž jūsų 
padarė

$2,003.00
$6,723.00

$32,037.35
.. $516.25

NAUJIENOS, Chicago, III. ' šeštadienis, Kovo 15, 1924

Kodėl Victrola

Jus girdite rekordus, jus perka
te Victrolos rekordus tikrai tokius 
kaip artistas juos padarė.

Kuomet jus klausote Victrola Re 
kordus ant Victrolos, jus girdite 
patį artistą; bet jei jus grajinsit 
tą patį rekordą ne ant Victrola, 
bet ant kito fonografo, jus negau
site to ką artitsas norėjo jums su
teikti. Jus nebusite užganėdinti ir 
jus peiksite rekordą. Kaltinkit kitą 
fonografą;

—Grainkit jį ant Victrolos!
Na jausi Victor lietuviški rekordai
65129

65130

73911

73684

73722

77121

77825

Ant ežerėlio rimo jau — Vilija 
upių, P. Pundzevičiui
Ubagų choras — Ant krašto ma
rių, — Rygos Lietuvių Choras 
Kur bakūžė samanota — Du kry
želiai, — Marijona Rakauskaitė 
O, greičiau, greičiau — Plaukia 
sau laivelis, — M. Rakauskaitė 
Kalvis — Kad širdį tau skausmas, 
— Jonas Buaėnas
Pulkim ant kelių — Prieš taip 
Didį Sakramentą, — J. Butėnas 
Jėzau Kristau Maloniausis, 
Alyvų darželyje.

Atdara kas vakaras.

Music C oC
(J. J. STASULANIS IR SŪNŪS)

3236 S. Halsted St., Tel. Boul. 6737
(Tik į šiaurę nuo Universal State Bank)

Daeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas. 
Tos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei

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

Skaitykite šį laišką: 
Polo Chemical Company, 

Chicago, III. 
Gerbiamieji: — 

labai dėkingas 
gyduoles. Jos

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 ir 
jus daugiau nekentėsite. Kuomet pasensite reu
matizmo negalima bus išgydyti. NEATIDĖLIOKJ 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kaina didelio slo 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų aptiekoriau? 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus už 
niekėsite kaip atneš.

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

Reikia Agentų

daug gero mano motinai.

Lietuvių Rateliuose. noma, jog senovėje lietuviai In
dijoje gyveno.

Ar žinote iš kur lietu 
viai paeina?

Rytoj, kovo 16 d., 10:30 
ryto, Raymond Institute, 
W. 31 St., Mokslo Draugų 
kaita bus tema “Lietuvių tau
ta”.

Prelegentas adv. Kl. Jurgelio
nis išaiškins, kas yra žinoma 
apie lietuvių tautos kilimą. Yra 
nemažai panašumo tarp lietuvių 
ir sanskritų kalbų. Tat ir ma-

vai.
816 

pas-

A. A. ALENA VAITKIENĖ
Mirusi 29 ii. vasario, palai

dota 4 kovo, 1924, švento Kazi
miero Kapinėse.

Aš Domininkas Vaitkus, ap
gailėdamas savo mylimą žmo
ną dėkoju visiems žmoniems 
dalyvavusiems laidotuvėse ma
no mylimos žmonos ir suteiku
siems savo paskutinį patarna
vimą. Pirmiausia visiems gi
minėms ir* suteikusiems* puikius 
vainikus; pdtam klebonui Briš- 
kai ir graboriui Eudeikiui už 
malonų ir gerą patarnavimą.

Tegul jai būna lengva 
šalies žemelė!

Pasiliekamą nuliūdę
Domininkas Vaitkus, 
Sunai ir Dukterys.

šios

Jeigu norite žinoti (o tai kiek 
vienam lietuviui privalu žinoti), 
kur pirma lietuviai gyveno ir 
kaip jie į Europą atvyko, tai bū
tinai ateikite rytoj Mokslo 
Draugų paskaitos pasiklausyti.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

ELZBIETA GUOGELIENĖ 
(VIRŠILAITĖ)

Atminčiai 3 metų sukaktuvių, 
kuri mirė kovo 18 d., 1921 m. 
sulaukusi amžiaus 21 metus, 
paėjo Šimonių valsčiaus, Mogo- 
nių kaimo, Panevėžio ap. Ve
dusi buvo su Kazimieru Guoge- 
liu, paeinančių Dabeikių vai., 
Gerkonių kaimo, Utenos ap. 
Mirė gruodžio 22 d., 1923 met. 
Likosi palaidotas Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse, greta savo 
moters Elzbietos ant nuosavo 
loto. Mysų širdis negali už
miršti mWų ^rangios sesers ir 
švogerio, kuriuos bogailestingą 
mirtis išplėšė iš musų tarpo. 
Tegul buba tngva žemelė il
sėtis musų mylimieji.

Liekames nubudę: ,
♦

Sesuo Anelė, švogeris J. 
Kazlauskas, brolis Viršila 
Pranas, pusbroliai Juoza
pas ir Jonas Vaznoniai.

Tikras išegzaminavimas
Būtinai reikia datirti teisingą priežastį

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

Mano kainos yra vidutinės 
ir kiekvienas gali išmokėti iš savo kišeniaus 

DR. P. O. PEEMUELLER, 
OPTOMETRIST

1536 West 47th Street, Tel. Yards 1624

D. K. L. GEDIMINO SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Uždėta Sausio 9,1909
Ofisas 2342 South Leavitt Street

CHICAGO, ILLINOIS
VALDYBA:

MIKE JASNAUSKAS, Prez. S. A. SZYMKEWICZ, Kas.
FRANK CEPAUSKIS, V. Prez. JUSTIN MACKIEWICZ, Sekr.

DIREKTORIAI:
JOHN KROTKUS
JOHN GRIGAS
DEONIZ JANKEWICZ 
ANTON BUCHAS 

JUSTIN MACKIEWICZ
Įplaukos:

Ant Akcijų ............... $151,857.17
Nuošimčio ............  $29,325.80
Komišino (primum) .... $1,983.00
Įstojimų ....................  $965.00
Perrašymų .................... $47.00
Bausmių ...................... $254.00
Atmokėta paskolos $120,860.00
Depozitų ............... $140,615.00
Inurance ...............   $315.83
W. S. S. ir Bonai ........... $920.00
Buvo kavoj ............ "..... $2,046.23
Padėta ant atsargos

kapitalo .............;.... $3,000.00
Padėta ant nuoš. Dėt. .... $200.00

TURTAS:
Paskolinta ant namų $355,500.00
Paskolinta ant akcijų .. $8,635.00 
Nedamokėta ant akcijų $6,546.34 
Rakandai ...................... $278.00
Bankoj ...................... $3,680.54

IŠMOKĖJIMAI:
Paskolinta ant namų 

ir akcijų ........... $166,795.00
Užbaigta mokėti iš 

ištrauktų ...... $132,328.14
Uždarbis ir nuoš. iš

mokėta ........ $16,302.95
Insurance ...................... $84.14
Depozitų ............... $117,908.91
Nuošimčio ................ $1,231.05
Visokios išalidoi/ ....... $1,102.80
Alga .............................. $600.00
Spauda ir paštas ........... $155.00
Randasi Banko ........... $3,680.54
Padalinta ant atsar

gos kapitalo ir nuoš. $3,200.00

$443,388.53

ATSAKAMYBĖ
Sumokėta ant akcijų $272,169.16 
Permokėta ant akcijų .. $3,075.69 
Nedamokėta ant akcijų $6,546.34 
Depozitų .............. $51,569.09
Nuoš. rezervuotas dėl 

depoz............... ......
Atsargos kapitalas ...
Uždarbis pad^intas ....
Uždarbis nepadalintas

Išviso Turtas $874,639.88
...  ..—. .....— 1 1 “ " I , 11 ..... .................................. .n—. ......................................

RaŠykitės į šią Milžinišką Draugiją, kuri auga ir teisingai pa
tarnauja.

Pirkinį nuosavybes. Per 15 metų visiems išmokėjo ant parei
kalavimo1 ir išmokės.

Galima prisirašyti, užsimokėti ^r ištraukti kasdieną.
Draugija skolina pinigus tik ant pirmų morgičių, nariams už 

l1/^ komišinas. Draugija D. K. L. GEDIMINO yra po Illinojais 
Valstijos priežiūra.

Galima tapti nariu mokant sekančiai:
1254c j-savaitę 100 dol. po 11 metų
25c į savaitę 100 dol. po 6% metų
50c i savaitę 100 dol. po 3!4 metų

$75.00 įmokant sykiu 100 dol. po 4*4 metų
$100.00 Draugija moka 4% (nuoš.) ir galima 
s ištraukti ant pareikalavimo.

.Mokslas sučėdyti pinigus yra reikalingas vaikučiams. Taigi šita 
Dr-ja yra jam tikslui. Mokyklai uždirbti pinigus. Visi gali Sučė
dyti, tik reikia žinoti kaip ir gauti gerą nuošimtį. DRAUGIJA D. K. 
L. GEDIMINO tamstai pagelbės likti savininku namo. Nieko ne
laukęs prisirašyk ir Dr-ja mokės tamstai algą už tamstų pinigus, 
Pridėk prie savo algos ir rasies turtingesnis kasdieną. Kiekvienas 
žmogus jieško geresnio> darbo ale pamiršta, kad reikia pajieškoti sa
vo centams) geresnio nuošimčio ir kad į saugią vietą juos padėjus taip 
visi sako. Taigi yra D. K. L. GEDIMINO DRAUGIJA Saugiausia, 
Didžiausia ir Tvirčiausia Chicagoje.

Randasi mokamų akcijų
" Narių yra

b. f" A

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystį. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleltom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Stieet, 
Netoli Ashland Avė.

7,991
704

r

coKLEIN

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

P hune Yards 4951
Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel Kedzle 8912

Chicago, III.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė 

CHICAGO. ILL.

Į CORTewTS 2 H..01

Sapomentol

PoloChemfalCo-
GHICA6O,ILU_

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI 
JOS budu — be vaistų, 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

UZGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRAŽINAMI
SKAITYKIT ŠI LAIŠKĄ

jVONDERFUL HOME REMEDIES* CO., (not inc.)
c/o MRES. HELEN SCHYMANSKI, Įsteigėja

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, IR.
GERBIAMOJI PONĖ:—

Apie pusė sausio, ač atėjau į jūsų ofisą sirgdamas viduriais, nuo 
stokos atgavimo kvapo, nusilpimo, galvos skaudėjimo, gestritis ir 
smarkaus širdies plakimo. Parsinęšiau 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 tiesą paskelbti šį mano laišką.

t Su pagarba MRS. ANNA HENDS.
Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintų vartotojų maišų WON- 

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 publikai 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 ūži miesto orderiams.

ATEIKITE I MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

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

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sts

J.VVAREKOI S 
Generalis KontraKtorius 
10561 So. Michigan Avė., Chicago-Roseland, III.

Tel. Pullman 0929

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

f ’ • dalyje Chicagos. į

—

Garsinkities “Naujienose’^

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO 

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rea Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak 
torių.

« I I TT I F
SPINOCPAPHS I

Labiausiai sutrukdy
ta diena yra ta diena 
kurioj mes nesijuokėm 

Chiropractors skel
bia obalsį ‘‘juokitės vi
suomet”.

Kuomet kas nors 
serga, nusilpęs, ligo
tas, tai nėra lengva 
juoktis. Bet sveikata 
prižada linksmumą, 
juokus, gerą ūpą. Nau
dokitės sveikata gy- 
danties Chiropractic 
metodu.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

MES ĮDEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMUS LENGVAIS 
• IŠMOKĖJIMAIS

PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGI 
MUS PAS KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE 

KUR KITUR UŽ ANTRARANKIUS ĮRENGIMUS.

MUSŲ STAKAS YRA KUOPUIKIAUSIAS

ATEIKITE!
Į musų kratuvę ir pasirinkite 
reikalingų daiktų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Mažais. Iškašiais
Mes pirkome savo apšildymo į- 
rengimus kol kainos dar nebuvo 
taip augštai pakilusios, todei 
galime suteikti tokias kainas, 
kurios tiesiog nustebins jus.
Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

F

Pasimatykite su mumis—esame 
expertai tame dalyke.

MUSŲ OBALSIS 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 va 
landai po pietų

4544-48 Cottage Grove Avė., Drexel 8307 Chicago
Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainų

. ... • į
"->• ■ • .. 1 J. '*, i ''k8.". - v

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
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; mūra 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.

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

ištesėti 
nereika

privatiilm gydymui kambariu
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i” irųaope- 
jišką bt ią gydy
mo. Ditklii skai
čius žmot&t Įly
domų kasdica per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr.dB. M. Ross,
85 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje^ 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
♦ ’ 10 vai. ryto iki 1 vai *4*-

ną. Panedėlyj, seradrA* ir 
■ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

’PH-i (. yii./?’
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Pranešimai
Justo Kudirkos koncertas, kuris 

įvyks nedėliojo, 1 kovo 23, Bohe- 
mian-Americaft svetainėje 1436 W. 
18 st., jau nebetoli. Laikas lietu
viams pasirūpinti tam koncertui 
bitetus, kurie yra parduodami se
kamose vietose:

Naujienų ofise; >
Aušros knygyne, 3210 S. Halsted 

St;
t'nivcrsal State Bank, Halsted ir 

33 St.
Pas Naujienų išnešiotoją Town 

of Lake;
Pas Birutės Choro narius;
Montvido aptickoje, 1824 Wa- 

bansia Avė;
Grant Works pharmacy, 4847 

\V. 14 St., Cicero;
Liberty Restaurant, 49 Ct. ir 1< 

St., Cicėno;
Ir pas daugelį ponių ir panelių 

pardavinėjančių biletus. *
Kadangi šis koncertas bus jo at- 

stsveikiniftio koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną.

—Rengėjai.

ASMENŲ JIESKOJIMAi
PAJIEŠKAU Juozapo Babaliausko 

(Joe Bali) veik metai atgal gyveno 
Kensington, III. Esu jo draugas ir 
turiu reikalą prie jo. Girdėjau, kad 
gyveno su keliais chicagiečiais Rich- 
mond, nl. Atsišaukite, ar kas žinote 
praneškite.

PETER STARUSKA, 
341 Kensington Av., Kensington, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI JIESKO KAMBARIŲ

PAJIEŠKOMI yra žmonės, kurie 
yra skolinėsi pinigus nuo Edvardo 
Grigarovičiaus; taipgi ir tie kurie pa
ėmę arba pirkę namų rakandus Ed
vardo Grigarovičiaus malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kurie žinote tuos 
žmonės praneškite sekančiu antrašu: 

P. GALSKIS ADM., 
‘ 1739 So. Halsted St.

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 kvieČianąe at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.
» ALBERT PICK & COMPANY 

208-224 W. Randelph St., 
Chicago, III.

Klauskit Mr, Matolas arba 
Mr. Sovoyas.

PAJtE&KAU savo brolio Pranciš
kaus Kazlausko arba Kazars, iš Ra~ 
žiukų kaimo, Luokės parapijos. Gy
veno Wisconsin campėse. Girdėjau, 
kad sudraskė vilkai. Kas žino arba 
jis pats, meldžiu pranešti.

PETRONĖLĖ RUČINSKIENĖ 
125 — 17th Avė., Melrose Pork, III.

STOGDENGYSTfi
Trijų stogų prakiurimas užstaisomaš 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co.. 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JIEŠKAU kambario bile daly 
miesto, prie linksmioš šeimy
nos; esu muzikantas ir sutiksiu 
kūdikius pamokinti ir muzikos. Su
tiksiu dykai, ' nereikės bėgioti po 
gatves ir JŠtvirkauti. Džiaugsmas 
ir linksmybė yra namuose, — 
kūdikėliai mokinasi muzikos, 
sišaukite: prof. M. Puplauskas

629 W. 18th, St., Chicago.

luSSi
LIETUVIŠKAS MOTELIS ge

riausia vieta dėl darbininkų ap- 
sigyvehti, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Petei 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

REIKIA DABBININKŲ
\ VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI

ė yra namuose, jeigu
* ' At-

. REIKALAUJU vyro, kuris su 
pranta apie ųamų aptaisymą, 
užtai duosiu pigiai pragyveni
mą. Paprastai kambarys ir val
gis, septyni doleriai į savaitę. 
A. Donile, 3584 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI grosernė —- 
pigiai. Lietuvių apgy Ventoj 
apielinkėj. William ^Rimkus, 
4606 So. Paulina St. Telefonas 
Boulevard 0918.

REIKIA pirmos klesos virė
jo, kuris moka virti seno krau-, 
jaus valgius.

Kreipkitės tuojaus
1745 So. Halsted Str.

. PARDAVIMUI bučernė ir 
grsernė senas ir gerai išdirbtas 
biznis; priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių.

4511 So. Wood/Str.

PUIKUS PIRKINYS ROSELANDE
Pardavimui J?almer Parko apielin

kėj bučernė ir ęrosemč, su vėliausios 
mados įtaisymais, biznis cash, išdirb
tas per 7 metus, muro hamas garu 
šildomas, 4 kambariai iš užpakalio 
gyvenimui, viršui 6 kambariai, yra 
garadžius, renda $75, lysas yra dar 
ant 8 metų. čionai bus pradėtas 
darbas, prie ežero prieplaukos, reika
lui esant galima išmainyti ir aht ge
ro nanjp.'

<219 E. 115 St.
Tel. Pnllman 4306

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nasrus, praneškite'tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted 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.

KASDIEN , tamsta gal! prisirašyt 
rrie Naujieuų Smalkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted SL '

PAJIEŠKOMA Monika Pemaraus- 
kytč, po vyru Balšaitienė/paeinan
ti iš Eržvilko, Tauragės apsk., par
davimui žemių nuo jos seserų iŠ 
Lletuyos/

Pranešt A. Juschus
3018 So. Emerald avė. , Chicago

PAJIEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Cipario, girdėjau, kad jis gyveno 
North Sidėje. Malonėkite pats arba 
kas jį pažįsta pranešti, busiu labai 
dėkingas, nes turiu svarbų reikalą.

F. CIPARIS,
3628 W. 55 PI., Chicago, III.

KAM REIKALINGAS pusininkas 
į grosernę ir bučernę ir į kitokį bizr 
n į arba kas norit būti pusininku pa^ 
darysime abu naują biznį; aš pamo
kintas ir apsipažinęs su .bizniu.

Rašykit laišką.
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 459

RUIMAS ant rendoš prie ma
žos šeimynos ant. 8 lubų, iš už
pakalio, gali rasti namiškius po 
6 vai.,vak. nedėlios dieną iki 12 

2806 S. Union Avė. A j—     ....— t . . ■. L

REIKIA vyro kuris moka vi
sokį darbą į rakandų krautvę. 
Gera mokestis, nuolat darbas.

Wolf’s Fumiture House, 
4211 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0054

PARDAVIMUI duonkepykla 
biznis išdirbtas per 20 metų tik 
viena dunokepykla šiame mies
telį. Atsišaukite, 8651 Ba'lti- 
more Avė. So. Chicago, III. 
i------- ----------------- ---------------

PARDAVIMUI puikus įren
gimai dėl bučernės, taipgi vi
sas šviežias stakas. Parduosiu 
pigiai, nes priverstas parduoti, 
šaukit telefonu Wentworth 
4597, nuo 8 ryto iki 7 vakare.

IEŠKAU savo dėdės Jono Bal
sio Kauno rėdybos, šaulių apsk. 
Jaununų kaimo; daug metų kai 
Amerikoj aš nežinau ar yra gy-

GARAGE.
f ~ ' *■ > /i ’ t

Taisome visokių išdirbysčiiį 
’automoibilius; mechaniškus ii 
elektros darbus už prieinama 
kainą. Reikalui esant šaukit 
dienų ar naktį. <

Puniszko & Zabukaš

f

GERIAUSI kambariai dėl ap
sigyvenimu pavieniems, kurie 
pribuna iš kito miesto arba vie^ 
tiniams, graži vieta arti ežero. 
532 E. 84th St., M. S. .Telefonas 
Douglas 7575.
U--   ,,—į,------ ;—X...,,,., ,  -----------------------

RUIMAS vienam vyrui nerūkan
čiam ir ^Nevartojančiam svaigalų. 
Patogi vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės
3240 So. Union Avė.

2 lubos

REIKIA dženitoHaus pagclbinin- 
ko, pilnai patyrusio, pavienio, ne- 
girtuoklio; mokestis, valgis ir guo
lis.

Ateikit 6402 Maryland Avė.
S. Rakauskas
Tel. Fairfax 4899 

PARSIDUODA Storas cigarų; 
kendžių ir Ice cream ir visokių 
mažmožių. Geroje vietoj, su 0 
ruimais ir elektros šviesa, už 
prieinama kainą.

5923 So. Racine Avė.

PA IŠDAVIMUI pulruimis ir 
nesVaiginamų gėrimų užeiga, 

pigi renda, 4 kambariai gyve
nimui, nepraleiskit gerps pro
gos. 10501 Edbrooke Avė.

Roseland, 01.

AUTOMOBILIAI
S

AUKSO MAINOS ŽMOGUI 
NEBIJANČIAM DARBO

Pardavimui Hudson eoach 
vigai naujas, 1600 mylių važinė
tas, su visais įtaisymais. Par
duosiu pigiai.

2037-41 W. 2? St.

PARDAVIMUI saldainių Ice Cream 
minkštų gėrimų, groserio, tabako 
krautuvė, biznis išdirbtas, gera pro
ga pinigų padirbti,Randa $15 į mė
nesį, 2- ruimąi pragyvenimui, 3 rui
mai ant viršaus $8 į mėnesį. Jeigu 
reikėtų dėl didelės šeimynos. Gerą 
vieta prieš teatro šviesą. Parduosiu 
pigiai į trump ąlaiką. 3343 South 
Morgan St.

Bučernė, grosernė, pieno stotis ir 
sūrių išdirbystė. Parduosiu su na
mu arba tik vieną biznį. Biznis at
neša $100 pelno į savaitę, p namas 18 
nuošimčių ant įdėtų jiinigų, čia nė
ra agentų garsinimašj bet rimtas sa
vininko pasiulijimas. Kas nebijot 
darbo ir nprite padaryti pinigų atsi
šaukite tuojaus.

• > 3317 Aubum Avė. i
X Tel. Yards 6061 ' , .

Koncertą su dovanomis rengia 
Susivien. Lietuvių Draugijų ant 
Bridgeporto, kdvo 16M., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. • Pradžia 6 vai. 
vakare. Bus puikus pi’ogramas 5r 
geri kalbėtojai. •

Kviečiamą gerbiamą publiką skait
lingai atsilankyti ir paremti tą kultū
rinį Auditorium budavojimo darbą.

Kurie turite paėmę koncerto tikie- 
tų pardavimui, sugrąžinkite tikietus 
ir pinigus už parduotus tikietus kovo 
16 d., vakare koncerto Komitetui.

----- Kėngejai.

vas ar ne. Kas žino labai prašau 
pranešti, Teddy Rasis

1403 S. State Str.
Westville, 111.

4138-40 Archer Avė., Chicagoj 
Phone Lafayette 8157.

IŠSIRENDAVOJA puikus kamba
rys dėl vięno arba dviejų vaikinų; 
elektra ir garu apšildomas.

Kreipkitės pas .
Mrs. L. pėterson 
3018 W/43rd St.

PRELEKCĮJA
North Sides Draugijų Sąryšis ren

gia paskaitą nedėliokjyivo 16 d., 7:30 
v. vakare, Liaosybčs svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Skaitys Mokslo 
Draugų nariai Dr. A. J. Karalius ir 
inž. K. Augustinavičius temoj: “Pa
veldėjimas ir Eugenika”. Įžanga 
10c. , Kviečiame visus atsilankyti, 
nes prelekcija bus labai įdomi’."’' ii v

— Komitetas.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono GeL 
budos ir pusseserės Juzės Gelbud- 
žiukės. Girdėjau kad jie gyvena 
apie New Yorką; taipgi girdėjau, 
kad pusseserė ženota, bet pavar
dės po vyru nežinau. Jie- paeina iš 
I.ietuvos Milkusenų kaimo, Alytaus 
apskr., Rumbanių parapijos. Jie 
patys ar kas ‘žinot prašau duot 
man žinią šiuo adrisu, už ką busiu 
dėkingas.

Kazimieras Dranginis
117 South Garfield avė.,

MOTERIMS PRANEŠIMAS! Par
siduoda vilnonės gijos ^visokių rų- 
šių dėl nėrinių; kaina 4 oz. mal
ka 30c, 35c', 40c, ir 45c. Lininės gi
jos dėl mezginių ir siuvimo; kai
na už matką 10c, 15c, 20c, ir 25c. 
Stačiam ir per paštą; prisiųskit ad
resą, mes priduosim semnelius. 
KreipkitCs tuojaus

Frank Selcmonavičia 
504 W. 33rd St., Chicago.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo. Pleisteruoju, 

pentųoju, varnišuoju, dekoruoju; 
atlieku šiuos darbus pigei ir gerai, 
tleiknli iiffiems kreiptis Iftiž-Ų
kll.

K. Bružas
■ 3210 So. Halsted St., Chicago

Draugystė Lietuvos Dukterų rengia 
maskaradų balių subatoj) kovo 15 d.K 
Mildos svetainėj, 3242 So. Halsted 
st., 6:30 vai. vakare.

Kviečiame kuoskaitlingiausia atsi
lankyti. — Komitetas.

Cicero.— Draugystė Lietuvos Ka
reivių mėnesinį susirinkinmą lai
kys nedėlioj, 1 vai. po pietų, Liet. 
Liuosybės svet., Cicero. Draugai, 
bukite visi laiku; bus išduota at
skaita iš buvusio maskaradinio ba
liaus ir kiti svarbus reikalai. Taip
gi kurie norėtų įstoti, galės tai pa
daryti prieinamomis sąlygomis.

—Sekretorius K. I).

PAJIEŠKAU draugų Frankio Gar
benio ir Antano Kučinskio. F. Gar
benis padina iš Laižuvos parapijos, 
Mažeikių apskr. A. Kučinskis iš 
Sverkančių kaimo, Viekšnių vaisė. 
Turiu svarbų ręikalą; aš apleidžiu 
šį kraštą, todėl jie patys ar kas 
juos pažįsta, duokite man greitai 
žinoti. , • ' 

/ '
Juozapas Labanauskis

1516 Š. 4rth Ct., Cicero, III.

J IEŠKAU giminių Juozo Alibaus- 
ko, Jurgio Tamošiūno, Antano Ta
mošiūno, Juozo Tamošiūno, Anta
no Radzevičio, Juozo Radzevičio ir 
Kazio Radzevičio. Jieškau švogerio 
Juozo Skurkio. Visi minėti asme
nys gyvena Newark, N. J. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino praneškit'

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. OlseHo kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

VIEŠA PADĖKA DR. ŠIMAI
ČIUI. j Esu dėkingą daktarui 
Šimaičiui už išgydymą mano 
metų sūnelio, kuris buvo suny
kęs, išblyškęs, menkai valgyda
vo, turėjo dideles pažandes-ton- 
silus. Daktaras gydė Napra- 
patijos budu, tonsilai pasveiko 
be operacijos. Dabar vaikas 
Šveikas ir diktas, patariu savo 
draugams ir visuomenei kreip
tis prie Dr. P. Šimaitis, 4652 
Ashland Avė.,' Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

s.

MĘRGINŲ iH .MOTERŲ 
^/Prie punch press ir lengvo 
dirbtuvės darbo.

. . j ,
Darbas nuo štukų, kuomet tu

rės patyrimą.

Darbas nuo 7 ryto iki 5 vai. 
vakare. Subatoje iki pietų.

? "Zi X •.

Atsišaukite
THE WASHBURN CO. 

6126 So. La Šalie St.

Kovo SpeciaĮai
Packard Single Six tour. $1,775 
Packard Single Six Sedan $2,350 
Buick 6 cilinder Sedan .... f' 
Buick 4 cilinder touring .. 
Buick 6 cilinder touring .. 
Packard Twin-Six tour.

Dodge Business Coupe....
Durant Coupe .................. .
Essex Touring...... ...........
Jorėlon 5 pasang-ei' tour. 
Paige 7 pas. touring .....__
Hudson 7 pas. Sedan ........
Sterns Sport ...................
Studebaker Spec. Six tour, 
Maxwell tour. Calif. Top . 

Columbia Sedan ...............
Studebaker“Light Six tour. 475 
Hudson Sport vvired wheels 550

EDDIE MEYER, Ine.
... , r2įį7 Michigan Avė.

r f'rCoiuiūet 6868 
išmokėjimais ir mainais. 

ATDARA VAKARAIS.

1923
1923
1923
1923
1923
1922

. wef. equit.
1923 “ ‘ “
1923
1923
1922
1922
1921
1921
1922
1923
192Ž
1922
1921

$1,275
... 650

$1,250 
... 700 
.... 675 
.... 575 ... 625 
.... 775 
.... 595 
... 625 
•. 475 
.... 450 
... 495

PARSIDUODA automobilius Gray 
kompanijos ant dviejų pasažierų už
darytas, važinėtas tik 3000 mylių, 
naujas septyni šimtai ir pusė. Par
duosiu už pusę kainos. Galit matyti 
visuomet.

4138 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8157

RAKANDAI

PARSIDUODA bučernė ir UŽ 
teisingą pasiulimą.

Kreipkitės per telefoną
Lafayette 2796

PARDAVIMUI kendžių ir ci
garų ir riotion krautuvė. Turi 
būt parduotas greitai, priežastis 
pardavimo einu į kitą biznį.

2995 Archer Avė.

Roseland. — Lietuviškus šakius 
rengia Draugijų Sąryšis, palaikan
tis “Aušros” knygyną, nedėlioj, 
kovo 16 d., K. of P. svet., 16037 
Michigao avė., 7 vai. vak. Įžanga 
tik 25c. K. Pociaus muzika.

Kviečia Komitetas.

Jurgis Šileika 
3321' So. Lowe Avė 

Chicago, III.
Sofija Beleckienė,

4546 So. Wood St. Chicago.

, PARDAVIMUI barbcr shop; 
geroj išdirbto} vietoj, listas 5 
metams. Nupirksit pigiai, nes 
isvužiiioju į Los A-iiįįdes, Calif.

Kreipkitės
808 W. 35th St.

i--------------- 1   ............. .................... .—.... ■

PARDAVIMUI EXpRĖSO 
biznis su dviem trokais* Biznis yra- 
išdirbtas per daug mėty lietuvių ap- 
gyventoj Parsiduoda lttL><ii
pigiai.

Atsišaukite po antrašu:
1645 Wabansia Avė. 

Chicago, 111.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis .pianas, su benčium, 100 

muzikos rolelių) piano lempa, muzi
kos rolelių kabinetas, paliktas storad- 
žiui pardavimui už $145.

i 1389 Milvvaukee Avę.
i t- \ n>l augštas < .

ĘXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė ge

roje vietoje, biznis išdirbtas, gana 
pigiai. Sykiu pardavimui yra ir na
mų rakandai, norint galės pirkti sy
kiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 St. .

EXTRA BARGENAS /
Pigiai parsiduoda bučernė ir (gro

sernė; visokių tautų apgyventa ipie- 
linkė, biznis geras, geram stovyje. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6759 Sfo. Ashland Avę.
Tel. Prospect 1266

Moksleivių LMSA 2 kp. nepap
rastas mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandie, kovo 15 d„ 7.30 vai. vaka
re, Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Bus duodami visokių komisijų ra
portai ir atskaitos. Nauja valdyba 
užims savo vietas. Visi nariai moks
leiviai teikite laiku. ».

K. J. Semaška, užr. rašt.

JIEŠKAU Marės Vasiliauskienės, 
pirmiau gyveno ant Halsted St., 
Chicago, apie 30 metų atgal. Turiu 
svarbų reikalą. Kas suteiks apie ją 
žinią, busiu labai dėkingas.

Petras Urbonas
2417 (torrectionvilie Road, 

Siqux City, Iowa. •

ISRENDAVOJIMUI

APSIVEDIMUI

RENDAI 6 rūmų flatas gera 
vieta dėl daktaro arba dentisto 
ofiso. Pirmiau buvo Dr. Wieg- 
ner.

3325 So. Halsted Str.

REIKALINGA mergina dirbti į 
ofisą. Trumpos valandos. Atsišau- 
kit rytoj nuo 8 vai. iki 11 vai.

' PIRŠLYS
115 So. Dearbprn St.

Room 1021

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduosiu pigiai už 
$75.00. Atsišaukite nuo 5 iki 
8 vai. vak. į

735 W. 14 Place a fl.

BUČERNĖ ir grosernė par
davimui, su namu arba mainy
siu ant rezidencijos namo ne
didelio. Biznis ir namas geroj 
tvarkoj. 2519 W. 43 St. Tel. 
Lafayette 4472. .

PAĘDAVIMUI tuojau restau- 
ranas, labai geroje apielinkčje. 
Priverstas parduoti. Dęl infor
macijų kreipkitės/

1745 So. Halsted Str.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbote įvyks sekmadienį, kovo 16 
dieną, 7:30 vai. vak., Raymond Cha
pel. 816 W. 31! SL ,

Bus geri kalbėtojai. Įžanga ne
mokama. Visi kviečiami atvykti.

\ Komitetas.

Jauniausio Vaidylos įsakymu 
Vaidylos renkasi pietuose, ‘kovo 17 
dieną. —Kryvis.

Istoriška' vakarienė ant Town of 
Lake, širdingai kviečiame visas or
ganizacijas, lietuves ir lietuvius į 
šią vakarienę, kurią rengia Susi
vienijimas Lietuviškų Organizacijų 
ant Town of Lake, balandžio 6 d., 
J. J. Ezerskio svet., 4600 So. Pau
lina St. Tikietus galima gauti pas:

St. Kasmauskis, 4535 S. Wood st. 
A. Ivanaitis, 4506 So. Honore st. 
St. Motskeviče, 4542KJ^<>- Marsh- 

field Avė. .
Jos. Yuciiis, 4508 So. Paulina st. 
Apsirūpinkite tiekietais iškalno. 
Kviečia visus Susivienijimas.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našles nors butų ir su vienu 
vaiku, nejaunesnės kaip 25 metų ir 
ne senesnės kaip 35 metų amžiaus. 
Be skirtumo tikėjimo ir tautos. Ge
rai butų, kad galėtų kalbėti angliš
kai nors mažai.

Esu vaikinas 31 metų amžiaus, tu
riu savo rakandus, tik reikalinga ga- 
spadinė. Apie save plačiau parašy
siu per laišką. Atsakymą duosiu 
kiekvienai, nereikalingai nerašinėt.

J. 4-,
658 W. Kindzie St., 

Chicago, III.

ĮVAIRyS skelbimai"
PAGRAŽINAM NAMUS

RENDAI 4 ruimai ant 3-čio 
aukšto, gerai įrengti ir pato
gi vieta dėl gyvenimo. Kreipki
tės.
3108 S. Halsted St. į krautuvę

ANT rendos—3430 S. Halsted 
St. 2 flataas, 5 kamb., tinka 
mas daktarui, dentistui ar advo 
<atui. Renda $35. \

Kreipkitės. A

REIKIA merginų prie siuvimą 
matrasų, turi turėti patyrimą prie 
spėka varomų mašinų. Darbui nuo 
štukių garantuojama $15 į savaitę.

A. Brandwein & Co.
' 2343 So. $tate St.

KEIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI pigiai 4 kam
barių rakandai, gerame stovyj. 
Atsišaukit greit. Galima kam
barius gauti rendon, pigi ren- 

J. Vičiulis
311 E. 116 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, taipgi stakas ir įrengimas, 
mašina, verta $1,500, randasi 
West RuUmano Parko, puiki 
geram pirkėjui, $3,200.

Atsišaukite
600 W. 119th St. 

Pullman 3998

ledo 
netoli 
proga

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gerai išdirbta vieta, 
arba mainysiu ant namo; prie
žastis dvi bučernės. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box No. 461 
---------- a___________________________

PARSIDUODA šios mados, 
naujas restaurantas, 8 metų 
lysas, garu šildomas, pigi ren
da. Savininkas apleidžia biznį.

3103 So. Halsted Str.

da.

$3500 įmokėjus, nupirksite krautu
vę su 2 kambariais ir 5 kambarių 
flatas, įskaitant gerą nesvaiginančių 
gėrimų parlorąjr ręstauraciją. Ne
toli Halsted ir. 18 gatvės.

ALOIS WIEDĖRER 
2542 Ne Halsted St. 

Wellington 3814

Ne

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, geroj viptoj, biznis išdirb
tas per daug metų. Biznis cash; 
pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automobilio arba 
kitokio biznio. Atsišaukite.

722 W. 35th St.
Tel. Boulevard 3249

PARDUODU forničius, pavėdų 
ir ruimus, 3 labai gėri ruimai, 2 
floras, į pietus visą dieną saulė; 
priežastis — apleidu miestą. Geri 
ruimai dėl virų ar dėl ženotos po
ros. x

3218 So. Halsted St.
Iš užpakalio

Tautiška Draugystė Liet. Dukte
rų mėnesinį susirinkimą laikys ne
dėlioj, kovo 16, Mark AVhite1 Sctuare 
svet. knygyne ant 30 ir S. Halsted 
St. Pradžia 1:30 vai. po pietų.
Draugės nepamirškite, nes turim 

svarbių reikalų; taipgi malonėkite 
atsivesti naujų draugių.

H. Kairienė, rašt.

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING

. HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St.,

Tel. Yards 72B2. ,

ANT RENDOS 4 kambariai, 1 
lubos priekft; elektra, gesas ir va
lia; galima užlaikyti mažą groser
nę. Aš turiu furnished Kooms ir 
man yra sunku abu biznius jižlai- 
kyti. Su viltis parankamais už pri
einamą kainą.

A. Donila
3534 So. Parnell Avė.

- VYRŲ~

reikia Pardavinėtojų 
DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

FPank Breska,
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

------- ---------i------ -- ------------------- r—

ANT RENDOS Storas ir 4 kam- 
>ariai dėl gyvenimo. Storas tinka 

dėl bučernės, grosetnės ar. dėl 
okio biznio. Renda prieinaflia.

3111 So. Halsted St.
Kreipkitės Feed Store, 3109 

Halsted St.

JIESKO KAMBARIŲ

ki-

So.

REIKIA džtfnitoriaus pagelbinin- 
ko, pilnai patyrusio, pavienio, nc- 
girtuoklio; mokestis, valgis ir guo
lis. Ateikti 6400 Maryland Avė.

1 blokas į pietus nuo 63 gat.
1 blokas į rytus nuo Cottage 

Grove. Tel. Fairfax 4899

X ANT PARDAVIMO 5 kambarių 
(rakandai, fronto setas, vidurinė 
setą, 3 komodos, siuvamą mašina 
Singer, viktrolas. Nepraleiskit ši
tos progos. Visi rakandai kaip 
nriuji; galima pirkti po viėną ar
ba Viltas kartu.

822 W. 37 Place 
2 floras iš fronto

' PARDAVIMUI

PARDAVIMUI groseme, delikates- 
sen krautuvė, viena ant 3 blokų. Ati
daryta naujai ir viskas šviežia. Gali
ma tikėtis, kad biznis bus auksinis, 
nes aš darau kitą biznį toje apielin- 
kėje per 3 metus. Lietuvių čia mažai, 
taigi dėlto aš ir norėčiau, kad lietu
vis nupirktų, už kurį galėtų padėka- 
voti. 5000 S. Paulina St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro> 
,sernė, su 3 gyvenimui kambariais iš 
užpakalio, geroje vietoje, netoli mo
kyklos. Daromas geras biznis. Par
duosiu už geriausį pasiūlymą.

5958 So. Peoria St. 
kampas 60th St.

Tel. tVentworth 1888

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katesen, bekernės tavorai ir t. t. 
Sekamos durys nuo didelės bučer
nės, pigi renda su gyvenimo kam
bariais. Sena įstaiga ir gerai ap
simokanti. Priežastis — partnerių 
nesutikimas. Viskas už $16000, ver
ta dvigubai. Atsišaukit nedėlioj 
nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

3020 Irving Park Blvd.

GABADŽIUS 50 karų vietos par
davimui arba mainysiu ant namo 
ar kitokio biznio. Vieta išdirbta ir 
galima pinigų padaryti. Savinin
kas turi apleisti šią šalį. šaukit 
Wentworth 1305 subatomis, panc- 
dėliais ir vakarais.

nuo Cottage
4899

Lietuvių Moterų Progresyvia Kliu- 
bas laikys savo susirinkimą sękma- 
dienį, kovo 16, 2 vai. po pietų, 
Mark V/hite Sųuarc svet. 30 ir 
Halsted. Vwis narės kviečiamos 
būtinai susirinkti, yra svarbių rei
kalų, taipjau bus .rinkimas darbi
ninkių baliui kovo 23, Mildos sve
tainėj .< —Valdyba.

100 GERIAUSIU išdirbimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. Penkiems metams garantuo
tos. Išmokėjimais. Pristatoma vi
sur, 2 kriMriųivės.

970 Jrtkvaukee Avė.
1216 \V. Chicago Aye.

Monroe 4630

JIEŠKAU kambario į tokią vie
tą, kur randasi pianai arba vargo
nai, geistina, kad butų pavelyta 
vartoti porą vakarų savaitėj’, arba 
<ad ir be kambario sutiktumėt pa
velyti muzikę vartoti; aš atlygin
siu gerai. Atsišaukit.

K. M. B.
2005 Canalport Avė., Chicago

' REIKALINGAS darbininkas 
prie virimo ir padarymo lun- 
čiaus į minkštų gėrimu parlor, 
neženotas; kaihbarys ir valgis. 
AtsišaJUkit 2 Broadway, Mėlrose 
Park, III.

PIANAI PIANAI

REIKIA patyrusių vyrų prie 
Wet Stone Grinder ant PhU 
nėr peilių ir Shear Blades. 
American Saw & Tool Works 

2431 W. 14th Street.

PARDAVIMUI APTIEKA
Puiki proga nusipirkti gerai apsi

mokantį biznį, teisinganjF žmogui. 
Randasi Chicago Helgjrts ii’ lanko
mas italų, lenkų ir lietuvių, parduo
dama po $100 vertes dienoje ir dau
giau. Galima nupirkti už teisingą 
kainą. s

Atsišaukite
E. BRAZIER,

540 W. Randolph St.

DRAPERIJOS durims ir langams, 
karbatkinės kurtinos, sidabriniai 
daiktai, karpetai ir rakandai — 
parduodu lengvais išmokėjimais. 
6ŲJ0 S. Artesian avė. Prospect 7120. 
Jei norit pateJefonuokit, aš 'atei
siu, pas jus parodyt.

PARDAVIMUI pianas, kaina 
$50.00, vaikų vežimėlis* ir 
las su 6 krėslais.

2343 W. 71 St.
nėtoli Western Avenue

sta-

PARDAVIMUI gręsernė ir na
mas, senas biznis ir padaroma daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — sa 
vininkas turi kitą biznį; turi būti 
parduota greitu laiku. Preke žema. 
917 *W. 20 St. Phone Canal 2019

Gulbransen registruojantis Pla- 
yer pianas riešuto medžio su man- 
dolino prietaiso $420. Dykai 29 ro
lės ir benčius.

Smith player pianas* naujas ver
tės $600, už $295. , ______ .. ... .

Stark Cabinet Grand už $135.00 siu pigiai, kas pirmas nupirks, tas 
Lengvus išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St. Chicago

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa su visais įtaisymais. Parduo-

laimes.
Atsišaukite šįuo adresu: 

3143 W. Pershing Rd.

NAMAI-ZEME
KAS PIRMESNIS TAS GERESNIS

Jeigu nori kad tavo pinigai atneš
tų 12 ar 14 nuo’šimtį, pirk namą, kai
na $9000. Randos metams $1,320.

Atsišauk pas
A. B. ŽEMAITIS, 

4736 So. \Vood St.
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NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 120 akrų far

ma Michigan valstijoj. Farma 
turi labai gerą. žemę. Arba mai
nysiu į miesto namus.

Savininkas
2336 So. Homan Avė.

ANT pardavimo namas ir 
restaranas sykiu arba sfcyrium. 
Atsišaukit pas savininką ant 
vietos. >

1338 West 59th Street.

EXTRA EXTRA <
Parduosiu ar mainysiu ant ma

žesnio, 4 flatų po 5 kambarius mū
rinis namas, vanos, elektra, beis
mentas po viso loto prie šalies ga
radžius dviem mašinom mūrinis. 
Atsišaukit tiesiog pas savininką. 
Savininkas randasi ant pirmo flato 
įš užpakalio.

5936 So. Talman Avė.

GERA PROGA
Pardavimui puikus namas, 5 kam

barių, yra maudynė, elektra, gasas, 
garadžius 1 automobiliui, šandė ang
lims, šalygatvių ir gatvės’ mokesčiai 
išmokėti.

Ątsišaukite prie savininko.
10560 Edbrooke Avė, Rbseland, III.

PARSIDUODA FARMA 80 akerių 
Indiana valsitjoj anapus Indianapo- 
lis, geros triobos; žemė lygi. Yra 
gero irdško. Atsišaukite laišku ar
ba pasimatykite su manim po 3 vai. 
dieną.

AUGUST MASALSKI
716 — 31st St., Chicago, III.

---------------------------K......................................... ... ■ — i —

TIKRAS BARGENAS
3 augštų akmeniniu pamatu namas, 

modemiškai įtaisytas, kampinis lotas 
tuščias, Douglas Parko Vapielinkej. 
Pirmas mergičius $6000, 4% metų iš
mokėjimui, turi būt parduotas už au
kaujamą kainą — $11,500. Del in
formacijų šaukit savininką. 2503 So. 
Albany Avė. Tel. Crawford 2539.

DABAR LAIKAS
Pavasariniu pasipirkimu 

dar namai nepabrango; kuris da
bar pirks, vėliaus gerokai uždirbs, 
ir kaip sykis aš turiu gerų barge
nų.

6 
prie 
visi 
tas $28000, 
$21000.

6 PAGYVENIMŲ muro namas 
South West side, 4 pagyvenimai po 
6 kambarius, 2 po 5 kambarius; 
vėliausias mados įtaisymai* gara
džius dėl 2 karų; kaina $25000, 
vertas $30000.

5 PAGYVENIMŲ mūrinis nau
jas, sun parlor, visi flatai po 4 
kambarius, pečiais apšildomas, vė
liausios mados įtaisymai; kaina tik 
$15000, yra vertas $20000; namas 
randasi Brigton Parke.

Taipgi Brighton Park 3 pagyve
nimu medinis, 2 po 4 kambarius, 
1-3 kambarių; puikiais medžiais ap
sodintas, parsiduoda visai pigei 
tik už S5500, Įmokėt $1000, liku
sia sumą ant lengvo išmokesčio.

DIDELIS bargenas Ciceroj, 2 pa
gyvenimų mūrinis namas, 6 metų 
senumo. 5 ir 6 kambarių pirmas 
fiajas, karštu vandeniu apšildomas 
2 karams garadžius, 30 pėdų lotas; 
kaina tik $12500.

Turim dar ir daugiau gerų pir
kinių apie vienuolyną Marųuette 
Park. Kreipkitės į ofisą.

United Land & Investment Co.
4454 S. \Vestern Avė.

Klausk \V. Biskupaitis.

pokol

PAGYVENIMŲ muro namas 
Jackson Park , geras namas, 
naujos mados* įrengimai, ver- 

parsiduoda tik už

PARDAVIMUI iš priežasties ki
to biznio. Aš noriu parduoti savo 
960 akrų įrengtą afriną ir taipgi 
savo 460 akrų įrengtą farmą, ran
dasi VVeston County, Wiyoming 
valstijoj, netoli nuo gero inarketo 
ir tik apie 10 mylių nuo 300 išdir
bamų aliejaus dūdų, visa žemė tik 
išskyrus aštuntą dalį minerališkų 
tiesų eina sykiu su žeme, tik $40 
už akrą, jei imsite tuojau. Pusė pi
nigais, kitus į 5 ar 6 metus. Tiktai 
vyrai su pinigais tegul atsišaukia, 
nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Room 1325, Capitol Bldg.
159 N. State St.

NEGIRDĖTI BARGENAI
3 FLATŲ mūrinis namas po 6 

kamb., visi įtaisymai, aukštas ce
mento beismentas; kaina $8.900. •.

2 FLATŲ namas po 6 kamb., vi
si įtaisymai; kaina $5,500.

6 FLATŲ kampinis mūrinis na
mas, lotas prie šalies, mūrinis ga
radžius 2 automobiliams, įmokėti 
$7,500.

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kamb., įmokėti $1,500.

2 FLATŲ bizniavas namas su vi
su bizniu, įmokėti $800.

Tuos namus galima mainyti ant 
farmų, lotų, bučernių, 
arba bile kokių biznių.

C. P. SUROMSKIS
3352 S. Halsted St.,

Tel. Boulevard 9641

grosermų

CO.
Chicago

BARGENAS 
6429 S. Justine St.

2 aukštų prest brick frontas, 
aukštas cementuotas beismentas, 2 
pagyvenimų, 5 ir 6 kambariai; 
elektra, maudynės. Rendos pigios 
$80 mėnesiui. įmokėt $3300; kaina 
tik $10,000. Norėdami pirkti kreip
kitės 3122 S. Halsted St.'

Anton Bružas.

BIZNIERIAI NAUDOKITĖS 
PROGA.

Kurie norite pirkti bizniavą 
mą su bizniu geroje vietoje ir _ 
rą namą, skubėkite. Parduosiu ar
ba mainysiu į mainus ne bizniavą 
namą ar lotą. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas:

A Grigas, 3114 S. Halsted St.
TeL Blvd, 4899

na- 
ge-

NAMAI-ŽEME

vėliausio styliaus

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ.

30

Avė

511?8 So. Kedzie Avė.

IR TAMSTA GALI TURĖT SAVO 
NAMĄ

$417 į mėnesį, kaina

NAUJAS medinis 6 kambarių 
bungalo, labai nigiai. įmokėt $3000, 
kaina $7300. Parduoda savininkė 
Atsišaukit 6130 S. Artesian Avė.,

Tel. Pr.ospect 7120.

HUMBOLDT park, 3—6 kamba-

e* NAMAI-ŽEME
NAUJIENOS, Chicago, HI,

NAMAI-ŽEME
šeštadienis, Kovo 15, 1924

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

rių, flatai, akmenų frontu, furnaceį matu, 
šildomas, kaina $14800, pinigais ' 
$6000.

AVENDALE, 
puikus 1 metų kampinis namus 
Balių presinių 
flatai, 2 garadžiai, 
niu šildomas, įplaukų $470 į mė* 
nesį, vertas $50,000, bus parduo
tas už $41,500, pinigais $13,000.

plytų aplinkui, 5 
karštu vande-j

LIETUVIŲ kolonijoj, 6—4 kam
barių flatai, pertaisyti, tikrų ply
tų, geros įplaukos, landrė, elektra, 
toiletas, attic. Pinigais $7000 par
davimui arba mainymui.

HUMBOLDT Park, naujas su 
Colonial Porch, mūrinis namas, 
naujos mados, 6—4 kambarių fia
lai, kaina $22,800, pinigais $10,000. 

■ Mes turime daug gerų bargenų 
pardavimui arba mainymui visoje 
Chicagoje. Jus galite pirkti per 
ratas daug pigiau. Geras patarnavi
mas, greitos pasekmės. Musų ofi
sas yra registruotas Illinois valsti
joj ir patvirtintas Chicagos mies
to.

Ofisas ir rezidencija
KASPER CHM1ELIAUSKAS 

1852 VVabansia Avė.
Phone Brunsvvick 5599

Netoli Robey Ir North Avė.

ŠTAI JŪSŲ FARMOS
Prie didelio- miesto, laivų priep

laukos, puikioje apielinkėje visame 
Michigane. Žemė labai derlinga, 
molis, 80 akrų, visa dirbama, mil
žiniški budinkai, arti miesto, prie 
gero kelio, $4500.

80 akrų, gera žeme, milžiniški 
budinkai, 3 akrai sodno, kaina 
$6000. Savininkas mainys ant lo
to ar namo.

80 akrų, 10 akrų miško, 5 akrai 
sodno, 2 akrai ežerukO. vidutiniai 
budinkai, stuba 10 kambarių, gera 
btirnė, 40x68, 3 mažesni budinkai, 
1923 Jackson 5 sėdynių mašina 
verta 31000. 4 mylės j miestą, prič 
žvyrinio kelio, gyvuliai, javai, ma
šinos, inžinai visi geri, $7000.

40 akrų, žeme molis, 2 mylės į 
miestą, 6 akrai miško, budinkai ge
ri, naujai malevloti, klevais ap
gadinta, graži vieta, $2860.

20 ąkrų vasarinis resortas, Farm 
Chris Lake, 10 akrų sodno ir uo
gų, 7 akrai miško, 7 loteliai 
maudynių rūbų, 4 dideli namai su 
Įtaisymais, $7000.

šios visos minėtos farmos an 
Įšmokdjhno. Klauskite

V. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

Nebemokėk rendų štai tavo 
namas laukia tavęs. Puikus mūri
nis bungalo — naujas — furnace 
apšildomas — yra tavo, jei gali 
įmokėt tik $1000; baigsi mokėt leng
vais išmokėjimais, kaip rendą. At
sišaukit tuojaus, kol dar yra šitų 
puikių bungalų. i

BARGENAS
Keturių flatų mūrinis naujas na

mas puikioj vietoj, ♦ netoli lietuvių 
vienuolyno. Rendomįs atneš $325 
mėnesį. Mažas pradinis įmokėji- 
mas. Atsišaukite 6130 S. Artesian 
Avė., Telefonas Prospect 7120.

30% GRYNU ANT $50,000 
INVESTMENTO 

ELEGANTIŠKAS 27 apt. 1 metų 
sėnutno, 3—4 kainb. apt. kampas, 
100x125 lotas, prie Marųuette Rd. 
Geležiniai stulpai nuo vėtrų, įp
laukų $26,000, išlaidų $11,000. 
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & CO.
2419 W. 63 St.

PARDAVIMUI apartamentinis na
mas prie Garfield Blvd., 4—6 kam
barių flatai, garų šildomas, gasi- 
niai pečiai, garadžius, kaina $15000, 
įplaukų 
$32,500.

EXTRA EXTRA
BARGENAS South Sidėj prie lie

tuviško vienuolyno, 3 aukštų muro 
namas su dideliais niuro garad- 
žiais, iš fronto porčiai, 1—5 kam
barių, 2—6 kambarių. Abu aukštu 
atskirai furnace šildomi. Gražus 
aukštas beismentas, 2 mašinom di
delis garadžius su visais paskutiniu 
laiku parankumais. Rendos $125 į 
mėnesį. Kaina $14,000. Kreipkitės 
pas savininką.

639 W. 39th St., 2nd fl. 
Ant Coal Yardo ofiso 

P* Viršila

Bargenas! '
PARDAVIMUI 7 kambarių na

mas, užbaigiant reikalus, kaina 
$3500.

2 namai ant 1 loto, furnace šil
domi, kaina $6250.

8 kambarių namas, cemento pa- 
, furnace šildomas, garadžius, 

lotas 100x125, 1 blokas iki karųlotas 100x125, f - - - -
linijos, didelis bargenas, pusę pi
nigais imokėti, kaina $4750.

2 flatų mūrinis, 6—6 kambarių, 
randasi Brighton Parke, tarpe 
Archer Avė. ir 47 St. kaina $9650.

Veikite greitai.

Biznio namy bargenas
RANDASI Brighton Parke, krau

tuvė ir 3 flatai, garadžius, kaina 
$27500, Įmokėti $10,000, kitus mor
gičius.

1 ĄUGŠTO namas, 3 krautuvės, 
savininkas atiduos už $26500, iš

mokėjimais ar pinigais, randasi 
prie Archer Avė., netoli didelio 
teatro. . ' x

J. N. ZEWERT & CO.
> 4377 Archer Avė.

4 FLATŲ, SUN PARLORS, 
netoli 63 St. ir Ashland Avė. 3- 
4 ir 1-5 kambarių flatai, užda
romos lovos, 2 karų garadžius, 
lotas 50x125, bargenas $25,000 
pinigais reikia $12000. A

Sheehan Witouš and
1654 W. 63 Str.

Tel. Prospect 1910

Co.

Už $4000'pinigais nupirksite 
flatų marinį namą, moderniš

kas, 7 metų senumo, Marųuette 
Manor, po 4 kambariui, sun 
parlorai, miegojimui porčius, 
garu šildomas, aržuolo trimin
gai, plieno konstrukcija, rendos 
$265 j mėnesį.

Sheehan Witous and Co.

4

1654 W. 63 Str.
Te!. Prospect 1910

BRIGHTON PARK
4 kambarių kotage, ant augštų postų, 
gasas, elektra, 
bargenas
2 augštų, medinis, 2-4 kambarių fla
tai, 30 pėdų lotas, gasas, toiletai, 
elektra. Didelis
bargenas I VU
2 augštų, mūrinis, 2-4 kambarių fla
tai, sun parlorai, moderniškas, reikia 
pinigais tiktai $3000, kitus kaip ren
dą, $45 j mėnesį.
2 augštų, mūrinis, 2-5 kambarių fla
tai, sun parloras, krautuvė, reikia pi
nigais tiktai $4000. $12500
2 augštų mūrinis, 1-5 ir 1-6 kamba
rių flatai, aržuolo trimingai, 2 sky
rium furnace apšildymai, garadžius, 
platus lotas, puikioje C
vietoje, kaina m* ■ fctUU
2 augštų mūrinis, 2-6 kambarhj fla
tai, ugnavietė, karštu vandeniu šil
domas, moderniškas, reikia pinigais 
tiktai $4500, kitus kaip rendą po $50 
į mėnesį. . .

Musij ofisas atdaras nedėlioj nūn 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOVSKĮ BROS.
2525 W. 47-th St.

PARSIDUODA 8 kaiub. rezidenci
ja ant Morgan, netoli 69 St. Pre
kė $5,500, imokėti $1,500.

PARSIDUODA 2 pag. mūrinis na-, 
mas ir 5 kamb. stuba užpakaly; 
prie Green gatvės, netoli 68 gt. 
Kaina $13,500.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas, 12 pagyv., ant 78 gatvės ar
ti Halsted. Metinė randa $11,000; 
skubiai perkant prekė $63,000.

EXTRA! Greitu laiku turi būt par
duota keli lotai prie Halsted, 
Western ir Kedzie, tinkami biz
niui ir rezidencijom. Tuoj per
kant bus galima padvigubint pi
nigus pavasary. Kainos nuo $400 
ir augsčiau.

Kitus bargenus patirsite ofise.

809 W. 69th Street 
Telefonas Normai 4400

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 6 flatų mūrinis namas su sun 
palor ir yra 4 karų mūrinis gara
džius. Namas randas vienas blo
kas nuo Washington Park. Rendos 
neša ant metų $6500. Reikia įmo
kei $10,000; prekė $37,500; atsišau
kite pas savininką, o ne agentą.

Clemens Mack 
6030 Vernon Avė 

Phone Hyde Park 5113
NAUJI 2 flatų namai, netoli 

Douglas Park elevatorio ir 48 Avė. 
City Service Line, netoli nuo West- 
ern Electric, moderniškas įr nau
jos mados, tile stogas, sun parlo- 
ras išmargintas, karštu vandeniu 
Šildomas, aržuolo trimingai.

5— 5 kambarių, $13,500
Su $3,500 pinigais
6— 16 kamabrių, $15,200
Su $5000 pinigais

CARL A. CARLSON, 
Namų Statytojas

2136 So. 48 Avė., Cicero 
Atdara visą dieną nedėlioj, Phone 

Lav/ndale 5295* Cicero 72

PAVASARIO JIEŠKAN 
TIEMS NAMŲ

GERIAUSIS LAIKAS PIRKTI IR 
MAINYTI DABAR

Naudokitės musų patarna
vimu.

VAŽIUOKITE Į MAR- 
QUETTE MANOR, vietą, 
kuri greitai auga, kur na
mai ir lotai dar parsiduoda 
prienamoms kainoms. VIE
TA kuri bus, trumpam lai
kui geriausia visame mies
te.

PARKAI, ant kurių virš 
$1,000,000.00 dolerių kaštuos 
dėl jų pagražinimo. — Dar
bas, kuris dabar pradėtas, 
BULVARAI; puikus namai, 
moderniški aptaisyti; Baž
nyčios; Vienuolynas, Mokyk 
los ir ir Storai. 1

UŽSIGANĖDINTI save— 
privalote apžiūrėti šj kraštą 
ir savo akimis matyti gra
žumus ir greitą augimą.

ATVAŽIUOKITE Nedė- Į 
lioj arba kokią paprastą die
ną, mes. parodysim jums tik
rus bargenus MARQUET- 
TE MANOR ir po visą 
SOUTH SIDE. Pasiskirkite 
iš musų bargenų, kokią vie
tą jums geriausiai patiks 
ir apsigyvenkite šiam SVIE
TIŠKAME t ROJUJ “MAR- 
QUETT MANOR”.

ROZENSKI-LEMONT 
' & CO.

6312 S. Western Avė.
Prospect 2102

PARSIDUODA 2 aukštų kampinis 
muro namas; namo įtaisymai paga 
šią gadynę; savininkas parduos pi
giai, arba mainys ant mažesnio na
mo, loto, bučernės ar automobilio. 
Nepraleiskite tos progos, nes geras 
pirkimas ar mainas.

IŠSIMAINO 2 aukštų bizniavas 
muro namas, Brighton Parke, 6 me
tai kaip statytas; labai geroj biznio 
vietoj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant privačio namo.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu; mainysiu ant mažo ar di
delio privačio namo, nepaisant apy
linkės; namas randasi gražioj biznio 
vietoj.

IŠSIMAINO lotas ant automobi
lio, lotas randasi gražiausioj apie
linkėj — West Pullmane, netoli 
Michigan Avė. Priimsiu automobi
lių mainais kaipo pirmą jmokėji- 
mą. Viršminėtais reikalais atsišau
kit tuoj, nes busit užganėdinti visa
dos pas,

Pasiskubinkite!
Nepaprastą proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

par

NAMAI-ŽEME
AMAROUETTE MANOR 

Moderniški namai pardavimui
6239 So. Sacramento ir . 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas belzmentas, 2 sun parlp- 
rai, franeuziškos durys, bokkkėi- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Iinpr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

TRANKG.LUCAS"
4116 Archer Avė.

Phone Lafayettc 5107

943

Puiki
Greit ,au- 

kaina 
laikui.

otu lo-

šitie lotai šią vasarą 
aiduos 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,
gantis 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.

Klau-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

BRIDGEPORTO BAUGENAS
2 . LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
augštų po 6 kambarius, garadžius 2 
mašinoms. Beismantas augštas ir la- 
bfti patogus. Kaina namo $9000.00. 
Duočiu aš pati ir morgičių perkan
tiems. Hondos neša $100 į mėnesį. 
Savininkas apleidžia miestą.

Kreipkitės tuojaus
3336 Parnell Avė.

PARDAVIMUI modemiškas 
6 kambarių bUngalow, pabuda- 
votas kaip buffet, furnace šil
domas, cementinis skiepas, lan- 
drė. Agentai lai neatsišaukia. 
Įmokėt $2700. 2343 W. 71-st St.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti, ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam 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 i savaitę. 
Del platesnių'ž||iių kreipkitės 7Š40 
So. Halsted StL 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki, 9 yakare.

Klauskite J. Fillipovich, 
Tel. Simvarf 7101 , arba 5126

2 Dideli Bargenai
: -.-I...—— .

PARDAVIMUI 2 mediniai namai 
ant kampinio loto, su gasų, elektra ir 
maudynėms; 2 fletai po 4 kambarius 
ir vienas 5 kambariai; randasi Brigh
ton Parke lietuvių apgyvento vieto; 
kaina $6,500; rendos neša $85.00 į mė- 
jPesį, savininkė yra našlė turi parduo
ti greitai ir pigiai.

< * •' J ■ «< • I * • , •

PARDAVIMUI 2 ąugštiį muro na
mas: 2 fletai po 6 vėliausios mados 
kambarius; karštu vandeniu šildomas 
su 2 boileriais; visas išbaigimas kie
to medžio; statytas apie 6 metai at
gal ; randasi lietuvių apgyvento vie
to: savininkas parduos už $11,500; 
reikia pinigais apie pusę; namas yra 
vertas $15,000. ‘

PARDAVIMUI LOTAS Brighton 
Parke lietuvių apgyventoj vietoj; 26 
pėdos pločio; parsiduos uŽ teisingą 
jasiulymą.

Norėdami pamatyti yiršminėtus na
trius atsilankykite diena ar vakarais 
pas
BRIGHTON REALTY COMPANY I 

4034 Archer Ay., prie Califomia Av.

W. '88rd PI. 
I Tel. Yards 1571
Į Arba laišką rašyk. Perku 
parduodu namus, mainau 
ant farmų, farmas mainau ant na
mų. Kitus biznius: bučernes, lotus, 
automobilius mainau bučernę ant 
namų, automobilių arba lotų. Prie
žastis patirsit ant vietos.

Bridgeporto namai pardavimui
4 flatų, 3 po 5, 1 4 kąmb., mūri

nis; kaina $15000, cash $7000. 3 fla
tų po 5 kamb., mūrinis; kaina 
$13,500, cash $7000. 3 flatų po 5 
kamb., mūrinis; kaina $15,000, cash 
$7000. 2 flatų po 6 kamb.. mūrinis; 

I kaina $12,800, cash $5000. 2 flatų 
I po 6 kamb. mūrinis; kaina $12300, 
cash $5000. 2 flatų po 4 kamb., mū
rinis; kaina $4,700, cash $3000. 6 
flatų, 3 po 5 kamb., 3 po 4 kamb., 

mūrinis; kaina $19,000, cash $8000. 
Tų namų yra visi parankumai: 
elektra.. Vąnos, beismenai..

Brigp|o|i ■ Purk namai:
2 flatų po 6 kamb., mūrinis; kai

na $12,500, cash $6000. 3 flatų po 
4 kamb.. mūrinis; kaina $12,300, 
cash $5000. 2 flatų po 5 kamb., mū
rinis; kaina $11000, cash $5000. 2 
fintų po 4 kamb., mūrinis; kaina 
$5,500, cash $2,500.

Engelwood ant 80 namas 2 flatų 
po 6 kamb; kaina $7,500. Bargenas, 
skubėk, cash $3000.

3 flatų. 6 kamb.; mūrinis; mai
nau ant bučernės.

3 flatų ir Storas, mainau ant for
mos. Jei nori pirkti ar mainyti, at
važiuok pas-mus.

namus, 
namus

PARDUOSIU arba mainysiu 60 
akrų farnvą Lublin, Wis. ant nuosa
vybės Chicagoj ar apielinkėj. * Far
ma turi 25 akrus dirbamos žemės, 
o likusioji ganyklos. Naujas 4 kam
barių namas, pagyvenimui su cemen
tiniu 6 pėdų aukščio beismantu. Nau
ji tvartai, 18 stukių gyvulių. Su far
ma sykiu parsiduoda 2 arkliai, 6 kar
vės; 6 telyčios, paršiukų, paukščių ir 
visoki farmerių įrankiai.

Atsišaukite
STEPAN ORAVSKY, 

908 W. 19 Place 
Rear 

po 5 vai. vakare

A. GUIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 mpriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. Per
kantiems duosiu morgičius. Agen
tai nesikreipkit. Kreipkitės prie 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St 
Tel. Normali 0173

PARDAVIMUI 2 lotai, 58x- 
125, prie Talman Avė., netoli 
70 gatvės, 3 lotai 80x121 kam
pas 69 ir Talman Avė. J. J. Sul- 
liwan, 662\ So. As’rand / ve.

Repui)lic 7737

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
tumpinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
varduoti už pirmą teisingą pasiu- 
ymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, krautuvė ir 3 karų 
garadžius,

Kreipkitės:
5124 So. Kedzie Avenue

MORTGECIAI -PASKOLOS
PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 63rd 

St. tarp Campbell ir Maplewood 
Avės. , Turiu parduoti už nužemin
tą kainą', tik už $11,500. Svarbi prie
žastis pardaVtmo, savininkas

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1868

Extra! Extra!
BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis 

namas, beveik naujas, po 6 
tambarius, su elektros Šviesom, 
maudynes, aržuolo trimingai,! 
didelis beismantas. Kas turit j 
vieną lotą, savininkas į mainą1 
priims tik už tikrą kainą, be1 
užkelimo.

Kaina .........
“ L • •

Cash reikia

ANTRŲ MORGIČIŲ 
PASKOLA ANT 
ĮRENGTŲ CH1CAGOS 
NAMŲ 1-2-3 METAMS 
PASKOLOS, 
GREITAS PATARNAVIMAS 
$500 IKI $5000 
NUPIRK8ITE PILNĄ 
ANTRĄ MORGIČIŲ
KAPITALAS $250,000.00

RUBIN BROS. MORTGAGE 
CORPORATION

3804 S. KEDZIE AVENUE 
2 augštas

Tel. Lafayette 6738
MES MOKAME NUOŠIMČIUS 
BROKERIAMS. KURIE SU
TEIKIA MUMS KOSTUME- 
RIUS.

MOKYKLOS

$12,800;
$6,500;

2418 M. Marųuette Rd. (arba 
67th blvd.) arti Western Avo.

Phone Prospect 8678

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

1 PARDAVIMUI lotas arba namas, 
Įlotas randasi 66 So. Francisco Avė., 
o nanvas 7704 So. Abendeen St., garu 
šildomas, 4 flatų po 5 kambarius, vė
liausios mados, garadžius dėl 4 karų, 
šildomas garu, rgndos į mėnesį $368.

G. URNIEŽIUS, 
,7704 So?'Ąberdeen St.

PARDAVIMUI 9 kambarių namas. 
Randasi (Bevetly Hills) ant Winston 
Avė., netoli 95 Privažiavimas Hal
sted gatvekariais; Rock Island trau
kiniu (tik 30 min. į miestą) arba au
tomobiliu. Lotas <65x207 apaugęs 
medžiais ir kviątkdm; vandeniu šil
domas; 2 karų garadžius; vištinin
kas 20 vištom. Galima perdirbti j
2 flatu katrie mokės po $80 į mėnesį. 
Reikia įnešti nemažiau 'kaip $4000. 
Tojesniai norint žinoti kreipkitės pas

; vištinin- 
Galima perdirbti j

Reikia įnešti nemažiau ’kaip $4000.

ROZENSKI-LĘMONT & CO.
• 6312 So. Westem Avė., 

Tel. Prospect 2102

PARSIDUODA didžiausias lietu
vių piknikų daržas Justice Park; 
13 akerių žemės ir /Visi įrengimai. 
Taipgi 2 bizniavi 'kampai žemės: 
vienas 4% akerių, kitas — 3 H ant 
Archer avė. Labai gera vieta dėl 
investmento. Parduosiu pigiai 
priežasties vyro mirimo.

Kreipkitės pas;
Mrs, Blinstrup 

Juątice Park (netoli Tautiškų 
kapinių).

iš

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA 1 flato mūrinis 

narnąs su sun parlor,’ po 5 kam
barius. Atsišaukit pas savininką, o 
ne agentą.

7748 So. Morgan St.
Phone Hyde Park 5113

PARSIDUODA 40 akrų farma, bu- 
dinkai geri, sodas, arti ežerų, 3 my
lios gelžkelio stoties. Priežastis 
pardavimo, 2 fanuos; parduosiu vieną 
pigiai. Daugiau informacijų suteik
siu laišku, savininkas

A. NORVAISH, 
Box 76 A, Irons, Mich.

FARMOS, FARMOS, ILLINOIS
Turiu 3 farmas ant pardavimo ar

ba mainymui ant namų. Visos 3 
yra krūvoj, parduosiu po vieną su gy
vuliais ir mašinomis. Pirksit labai 
pigiai stačiai iš savininko be 
agento.

Kas norit farmjos šaukit 
Roosevelt 2949 

Arba ateikit į garage 
1121 W. 18th St.

J. A. ZAKES

jokio

BARGENAS prie 55 ir Ashland 
Avė. mūrinis namas 7 flatų po 6 
kamb. ir 2 karų garadžius, parsiduo
da už $36,500, antras 2 pagyvenimų 
po 6 kamb. mūrinis namas ir 2 karų 
garadžius, mUrinis, už $11,500. At
sišaukit tuojaus pas L. R. J aru s z, 
3250 S. Halsted St. viršum Universal 
Banko. Tel. Yards 4951.

PARDAVIMUI kampinis lo
tas, 58x125, lietuvių kolonijoj, 
South Side.

Savininkas
5218 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų ir 
2 augštų namai prie N. W. 
kampo St. Louis ir 30 gatvės. 
Šaukit savininkų Rogers Paric 
58841

JOS. AUGAITIS
REAL ESTATE INVESTMENTS
Perkame ir parduodame namus, Jo-1 

tus ir kitus visokius biznius.
Insuriname (apdraudžiame): rr’.-1 

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, kok‘.ų 
kas norite kompaniją ir su numažin
ta kaina.

Su visais reikalais kreipkitės žo- > 
miaus duotu adresu, o gausite greitą 
ir teisinga patarnavimą.

751 W. 31st Street,
. Phone Yards 6296

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, 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 9:30 vai.

-

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 flatų, medinis, 

4—4 kambarių, augštas skiepas ir 
didelis attic, gasas, elektra, lotas 
60x125, barnė ir vištininkas, reikia 
pinigais $3500, kaina $7500.

LOTAS Brighton Parke, 28x125, 
prie Sacramento, netoli 44 St., pi
giai, $1300, taipgi cottage Bridge- 
porte, 5 kambarių, mūrinė, fur
nace šildoma, lotas 30x150, 2 ka
rų garadžius, .................. “
netoli lietuvių bažnyčios.

A. J. Kodykowski and Co. 
4265 Archer Avė.

Lafayettc 4295

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybom dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augStesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto fld 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

reikia tiktai $3,400,
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dej automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 

uždaro- jus Išmoksite į kėlės savaites, kaip 
mas užpakalinis porčius, attic, lo- atlikti didelius darbus. Darbas kol 

kaina jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
t tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI 6 kambarių medi 
nis namas, naujai ištaisytas, cc 
mento pamatu, skiepas, 
mas užpak “ 
tas 33x125, visi įrengimai, 
$4650, lengvais išmokėjimais. 

WOLTER J. WHITE CO. 
2449 W. 59 St.

Tel. Prospect 8850


