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Lenkai nenurimsta dėl 
Klaipėdos

Donald Oay apie Lenkus
Tautinių mažumų žmones, ku

rie Lenkijai keblumų darą, 
lenkai norėtų emigruodinti 
Amerikon.

Zinovjevas šaukia komu
nistu kongresu

Kongresas kreipsiąs ypatingos 
domės į reikalą užkariauti

Amerikon darbininkų judėjimą

Nauja Lenką nota dėl 
Klaipėdos

Įspėja ambasauorių tarybą, kad 
Lietuvos karingos tendencijos 
galinčios duoti rimtų pasek
mių, už kurias Lenkai neatsa
ką.

Daweso raportas oficia
liai reparacijų komis!- 

1 jos patvirtintas
PARYŽIUS, bal. 11. — Ali- 

jantų reparacijų komisija šian
die oficialiai patvirtino raportą, 
kurį jai praeitą trečiadienį įtei
kė Davves’o ekspertų komisija 
Vokietijos reparacijų mokėji
mo klausimu. /

Komisija klausys Vokietijos 
atstovų-argumentų dėl raporto 
balandžio 17 d.
Francija sutiksianti su Davves’o 

planu.
PARYŽIUS, bal. 11. — Iš vis-

MASKVA, bal. 11. — Savo 
aplinkrašty, išsiuntinėtame ko
munistų intei’nacionalo sekci
joms užsieny, vykdomojo komi
teto pirmininkas Zinovjevas nu
žymi ir busimo- birželio niėnesį, 
Maskvoj, komunistų internacio
nalo kongreso programą. Kon
grese turės būt pilnai apsvars
tyta komunistinis darbas Rusi
joj, Vokietijoj, Italijoj, Angli
joj, Amerikoj ir Japonijoj.

Nors komunistų internacio
nalas, pasak Zinovjevo, dabar 
esąs daug stipresnis nei buvęs 
pereitais metais, jis vis tik turįs 
dar labiau koncentruoti savo jė
gas ir stengtis pritraukti į savo 
eiles didžiumą darbininkų ir 
komunistų partijų.

“Kongresas kreips didžiau
sios domės į Amerikos darbi
ninkų judėjimą ir padės Ameri
kos darbininkų partijai - nuveik
ti savo istorinius uždavinius, su 
kuriais ji susitinka”, sako savo 
aplinkrašty Zinovjevas.

lordas padidins savo au- 
lomobiliy dirbtuvę

Chicagoj

Davis’o projektas nenuraminęs Lie
tuvos, bet padaręs ją agrasingesną
Įspėja Ambasadorių Taryba 

dėl pasekmių
%

VARŠAVA, bal. 10. — Len
kų pasiųsta ambasadorių kon
ferencijai nota Klaipėdos klau
simu pabrėžia ypatingai tai, 
kad tautų sąjungos taryba bu
vus pakviesta daryti intervenci
jos dėl priešingo Lietuvos nu
sistatymo, grūmojančio pavo
jum taikai. Davis’o paruoštas
Klaipėdos konvencijos projek
tas negarantuojąs teisių, kurios 
buvę Versalės taikos traktato 
ir.- ambasadorių konferencijos 
garantuotos Lenkijai. Naujasis 
projektas, ažuot nuraminti Lie
tuvą, ją tik padrąsinęs, sukur
stęs joje naujų agresingų ten
dencijų, nes dabar Liėtuva jau 
atvirai siekiantis atgauti Vil
nių. A /

Nota baigiama įspėjimu, kad 
dėl tokio Lietuvos karingo nu
sistatymo galį kilti rimtų pase
kmių, už kurias Lenkija nesii- 
manti atsakomybės.

Ryloj Jau
NEDĖLIOS 

NAUJIENOS
Chicagoj galima bus gaut 

jau šiandien, vakare
Atskiro numerio kaina 

bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
y^irtu Naujienų nedčldie- 

nio numeris.

ko matyt, kad Franci jos valdžia 
priims visą ekspertų komisijos 
planą dėl Vokietijos reparacijų 
mokėjimo, su viena tik išimtim. 
Būtent, Francija nežada ištrau
kti savo kariuomenės iš Ruhro 
kol jai nebus galutinai užtikrin- 

| ta reparacijų sumokėjimas.
I ,i ------------------------ |—

Francijos skolos
PARYŽIUS. — Finansų mi

nisterijos skaitmenimis Fran
ci jos skola užsieniui šių metų 
kovo 1 d. siekė 35,774,937,000 
frankų. Ton sumon įeina 30,- 
469,599,000 frankų karo ir kito
kių skolų savo alijantams ir 5,- 
255,338,000 komercinių SLkolų.

Jei prie šių skaitmenų pridė
jus dar 326,355,000,000 frankų 
vidaus paskolos, tai bendrai vi
sa Francijos valstybės skola 
sieks 362,129,937,000 * frankų, 

normale franko verte, arba arti 
70 milijardų dolerių Amerikos 
pinigais.

Lietuva pasirašė sutartį 
su Amerika

KAUNAS, bal. 10. — Lietu
vos valdžia šiandie pasirašė su
tartį su Jungtinėmis Valstijo
mis, kuria einant abidvi vaisty
ti turi viena antrai išduoti pabė
gusius nuo teismo kriminalis
tus.

NUKOVĖ STREIKLAUŽĮ.

BOONVILLE, Ind., bal. 10.— 
Vakar čia liko užmuštas Arthur 
Rogers, 25 metų darbininkas, 
dirbęs Smith and Zint kompani
jos kasyklose, nežiūrint, kad 
organizuotieji tų kasyklų darbi
ninkai dabar streikuoja. Kas jį 
nukovė, nežinia. Policija areš^ 
tayo keletą streikininkų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ.

' \____________

ROMA. pal. 11. — Centrali- 
nej Italijoj, Perudžijos provin- 

cijoj vakar vuvo jaučiamas stip 
rus žemės drepėjimas. žmonės 
išbėgiojo iš namų. Nuostolių 
betgi neadug padaryta.

Chicagos Tribūnos korespon
dentas Donald Day — tas pats, 
kurs prieš kiek laiko vienoj sa
vo korespondencijų gerokai pa- 
šmeižė lietuvius — dabar at
siuntė savo laikraščiui kores
pondenciją iš Varšavos, kurioj, 
be kita ko, rašo apie Lenkijos 
vargus su savo tautinėmis ma
žumomis.

Lenkija — sako Mr. Day — 
per šimtmečius buvus Europos 
valstybių kovos laukas, šiandie 
kovoja dėl savo valstybinės eg
zistencijos prieš savo priešus, 
kuriais yra jos ribose gyvenan- 
bios tautinės mažumos. Visos 
senosios Rusų carų valdžios ir 
dabartinės lenkų valdžios pa
stangos asimiliuoti tas tautinės 
mažumas nepavyko.

žydai, vokiečiai, baltgudži:lįl, 
ukrainiečiai, rusinai ir lietuviai 
gyvenantieji Lenkijos sienose 
eina išvien ir, visa daiktan suė
mus, niekas kita regis jų negal 
patenkinti kaip tik * pasidalini
mas Lenkijos tarp savęs.

Kuomet iš visų 424 vietų Lėn 
kų Seime tos grupės bendrai te
turi 55 vietas, likusieji 369 len
kų atstovai suskilę amžinai į 
devynias politines partijas ir
tarp savęs pjaunasi.

žydų rolė.
Todėl mąžumų grupė, kurią 

žydai laiko daiktam sulipdę, mė
to savo balsus tai vienon pusėn 
tai antron ir tuo budu laimi įs
tatymų savo naudai daugiau, ne 
kad kuri nors kita grupė parla- 
ipente. Kabinetai mainosi po 
kits kito, o kadangi ministeriai 
šinkuoja pinigais vietas savo 
draugams lygiai taip, kaip kad 
daroma pas mus Amerikoj, tai 
dėl nuolatinio besimainymo val
dininkų į Lenkijos valdžią žiū
rima kaip į nedarbingiaušią val
džią visoj Europoj./
Kaip ’ lenkai tikėjos atsikratyti 

mažumų.
Ligi Amerikos valdžia pasiė

mė griestai susiaurinti imigra
ciją, lenkų valdžia tikėjosi galė
sianti žymiai atsikratyti savo 
tautinių mažumų, emigruodi- 
nant jas į Jungtines Valstijas. 
Lenkų emigracijos departamen
tas siūlė visokių palengvinimų 
tautinių mažumų žmonėms, kad 
tik jie važiuotų sau Amerikon, 
ir darė visą, kad savuosius len
kus sulaikius namie.

60,000 įsiregistravusių emi
gruoti Amerikon.

Tokios politikos pasekmė to
kia, kad 60,000 tautinių mažu
mų žmonių, kurių 90 nuoš. su
daro žydai, yra įsiregistravę A- 
merikos konsulate Varšavoj ir 
dabar laukia savo vizų. Jei 
Johnsono imigracijos bilius bus 
priimtas ir Lenkijos kvota iš 
80,000 bus sumažinta iki 15,000, 
tai didžiuma įsiregistravusių 
bus priversti dar keletą metų 
pasilikti Lenkijoj 1 gi jie galės 
iškeliauti pas savo (ausius gi
mines Amerikoj, t Lenkijos 
Keblumai tęsis toliau.

Lenkų .susirūpinimas dėl John
sono biliaus. '

Del to tai Lenkija labai susi
rūpinus dėl Amerikos kongrese 
svarstomojo imigracijos įstaty
mo, ir lenkų valdžia keletą kar
tų privačiu budu kreipusi i A- 
tnerikos valdžių, prašydama, kad 
Peniajai butų duota ,speciali 
kvota, idant ji galėtų pradėti 
geriau savo reikalus namie 
tvarkyti.

Automobilių fiabrriki įlinkas
Henry Ford žada greitu laiku 
dvigubai padidinti savo fabriką 
Chicagos apieiihkėj Hegevviscli, 
prie 126-tos — 130-os gatvės ir 
Torrence Avė. Dabartinėj įstai
goj, kuri tapo atidaryta praeitą 
sausio mėnesį, dirba nuo 3000 
iki 3500 darbininkų trejomis pa 
mainomis, padarydami paroj po 
200 automobilių. Dvjgubai padi
dinus fabriką ir produkcija dvi
gubai turės padidėti. Paplatini
mas fabriko pareisiąs apie 1,- 
700,000 dolerių. • .. į

k ■■ . • >  * >

Nori uždraust politinius 
kyšius

WASHINGTON, D. C., bal. 
11. — Senatorius Walsh (dem., 
mass.) įnešė rezoliuciją reika
laujančią pataisyti rinkimų įs
tatymus taip, kad “grupėms 
arba atskiriems asmenims, no
rintiems pasigerinti politinėmis 
partijoms’’, butų uždrausta sa
vo pinigais padengti nacionalių 
politinių organizacijų arba kan
didatą deficitus. 

• f r •' t .. r j- m i ..i..-
rumanijos Karalius su
KARALIENE' PARYŽIUJ.

PAiRYŽUUS, bal. 10. — šian- 
die Paryžiun atvyko Rumuni
jos karalius- Ferdinandas su 
karaliene Marija. Jie pasitik
ta su didele pompa. '

UŽMUŠĘS ŽMONĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

BLUEFIFUjD. W. Va., bal. 
10.— Keturiais revolverio šo
viniais užmušęs savo žmoną 
Geo. E. Moore paskui pats sau 
galą pasidarė.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, baland. 11, užsienio pini

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

Anjflijos, 1 s v. sterlingų . ....... $4.34
Įleisi jos, ĮOO ......

t Danijos, 1OO kronų .............. $16.67
Italijos, 100 lirų $k<lį
Francijos 100 frankų ___
Lietuvos, 100 litų ........  $10.00
Norvegijos, 100 kronų ..... $13.82
Olandijos, 100 florinų ....... $37.27

Suomij'os, 100 markių ........... $2.51

Hugo Stinnes- 
kas jis buvo?

“Vokiečių pramonės kaizeris”,
turtingiausias pasauly žmo
gus, bet mirė nepalikęs drau
gų.

BERLINAS, bal. 11. — Hein- 
rich liūgo Stinnes, kuris vakar 
pasimirė sulaukęs 54 metų am
žiaus, buvo turtingiausias žmo
gus ne tik visoj Vokietijoj, bet 
gaL būt ir visame pasauly. Jis 
turėjęs 1500 fabrikų ir kasyklų, 
kuriuose dirbo viso apie pusan
tro milijono darbininkų.

Kilęs iš senos turtingos žydų 
giminės, bet jau keliomis karto
mis protestonų tikėjimo, apsi
gyvenusios Pareiny. Jo tėvas 
buvo nusipirkęs anglių kasyklas 
Muehlheimo apielinkėj. Sūnūs,' 
Heinrich Hugo Stinnes, būda
mas 21 metų amžiaus baigė in
žinieriaus mokslą ir per dvejus 
metus dirbo tėvo kasyklose. 
1893 metais, būdamas 23 metų 
amžiaus, įsigijo pirmą nuosavą 
anglių kasyklą. Po dvidešim
ties metų jis jau buvo laikomas 
milijonierių. ♦

Kilo didysis karas.
Kaip apie Rotšildą pasakoja

ma, kad po mūšio ties Vaterloo 
jis dumęs be pasilsio arkliais į
Londoną, kad rytmečiu jau būti 
ten biržoj, anksčiau nei suskubs 
pasiekt ižinia apie sumušimą 
Napoleono, taip lygiai pasako
jama pie, Stinnesą, kad dieną 
prieš ištikimą karo jis sėdęs 
prie telefono ir per dvi paras 
nuo jo nepasitraukęs. Neapsa
koma savo vaizduotės jėga jis 
sukurė tokią organizaciją, kuri 
per visą karą dieną po dienos, 
žėrė jam srautus aukso. Tuo lai
ku kai milijonai žmonių puvo 
apkasuose, kai šimtai tūkstan
čių kraujuose paplūdusių vaito
jo ir didžiausiuose kentėjimuose 
mirė, keletas dešimčių tūks
tančių piniguočių žarstėsi sau 
pinigus. Didžiausias iš jų buvo 
Hugo Stinnes. Karui pasibai
gus niekas nežinojo kiek Stin
nes turi turtox— gal būt nė jis 
patsai to nežinoji. Sako, kad 
trys šimtai didelių kasyklų jam 
priklauso. Jis turėjo didelių ka
pitalo dalių Vokietijoj, Franci- 
joj, Italijoj, Austrijoj, Lenki
joj, Rusijoj, čeko-Slovakijoj, 
Pietų Amerikoj, Afrikoj ir Azi
joj. Vokietijoj jis priklausė 50 
direktorių taryboms ir turėjo 
sprendžiamąjį balsą 230 anglių 
kasyklų kompaniose, 285 elek
tros centruose, 190 geležinkelių 
tr laivų linijų įstaigose, 160 
bankuose, 62 rudos kasyklose ir 
120 fabrikų.

Buvęs Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Walter Rathe- 
nau (užmuštas vasarą 1922 m.) 
kartą buvo išsitaręs, kad 1919 
metais Vokietija netekus dvi
dešimties ar daugiau karalių di
nastijų, bet užtai jas pavadavus 
tuzinu pramonės karalių ir ku
nigaikščių. Stinnes tarp jų buvo 
Vokietijos pramonės kaizeris.

Vokietijoj į Stinnesą buvo 
žiūrima kaip į atstovą to klai
kaus tamsaus pakarinio perio
do, kuriam tikimos busią pada
rytas galas priėmus ekspertų 
komisijos raportą. Atkakliai įsi
tikinęs dievinaja teise išnaudo
ti žmoniją ir dievinaja teise 
vergti žmonių valią ir žmonių 
laimę pramonės būtinybei, nie-

Visais kilnesniais, švel
nesniais vyvenįmo dalykais, 
Stinnes asmeniškai buvo drau- 
ging-as ir malonus. Bet mirda
mas jis paliko labai maža drau
gų, kurie jo gailėtųs...

Kodėl gub. Len Small 
laimėjo kandidatūrą

Ku-klux-klaniečiai giriasi jie ta
tai padarę.

Kaip tai atsitiko, kad, nežiū
rint atkaklios visų didžiulių lai
kraščių agitacijos prieš esamą
jį Illinois valst. gubernatorių 
Len Smailą, jis vis tik didėle 
balsų didžiumą laimėjo kandis 
daturą praeitais “praimeriais” ?

Chicagoj leidžiamas oficialia 
Ku-Klux-klano organas “Fiery 
Cross” [“Ugningas Kryžius”] 
šios savaitės numery pasigiria, 
kad Len Small savo kandidatū
rą laimėjęs tik jų, Ku-Klux-kla- 
niečių dėka. Ne tik Small, bet ir 
visi kiti valstijos kandidatai, 
kurie buvę vadinamos “Better 
Government League” organiza
cijos remiami, laimėję kandida
tūras. O Better Government 
League’os firma veikė Ku-Klux- 
Klano žmonės.

“Dagi Cook kauntėj, kame 
Romos katalikų, žydų, negrų ir 
kitų ateivių piliečių balsai ytin 
stipriai organizuoti, patriotin- 
gasai protestantizmas laimėjo 
beveik tolygiai didelę pergalę,” 
—sako Ku-Klux-klaniečių orga
nas.

NEGALĖDAMAS GAUT DAR
BO, NUSIŽUDĖ.

Samuel Chaffer, 43 m., 2828 
West Adams St., per ilgesnį lai
ką negalėdamas gauti darbo, 
nusišovė Garfield parko pavilj
one.

Kaminas griūdamas užmušė 
darbininką.

North Shorė Golf kilubo lau
ke, arti Wilmette, sugriuvo ka
minas ir užmušė vieną darbi
ninkų Pete Coclicką.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75 ■

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie- 
tuvon>

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Naujienų iki 
balandžio 16 dienos gali būti išmokėti Lie
tuvoj ant pačių Velykų.

* ’ ■ r t

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimo< pinigų iš 

į Naujienų ar dar greičiąu.
i Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie

tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba pastoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar j bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus į Naujie
nas, išpirką money orderį ant vardo Nau
jienos ir aiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL I

Honduraso revoliucininky 
aviatoriai bombarduo

ją sostinę
WASHINGTON, D. C., bal. 

11. Laivyno departamento 
gautomis žiniomis, Honduraso 
revoliucininkų aviatoriai pradė
ję iš oro bombarduoti sostinę 
Tegucigalpą. Keletas moterų ir 
vaikų esą užmušta. Keturis 
bombos nukritusios aikštėn, ka
ine Amerikos laivyno kareiviai 
darę pratimus, bet niekas nenu
kentėjo.

Admirolas Dayton instrukta
vo Amerikos laivyno skyriaus 
komanduotoją Causey Teguci- 
galpoj, kad aštriai užprotestuo
tų faktinai Honduraso valdžiai 
ir revoliucininkų vadams prieš 
bombardavimą miesto.

DEGTINĖS ŽMUGELIS.

FREEPORT, N. Y., bal. 11.— 
Federaliai prohibicijos agentai 
suėmė du motoriniu botu, ga
benusiu įvairios degtinės vertės 
apie 25,000 dolerių.

LENKŲ TELEGRAFO AGEN
TŪRA PAIMA Į VALDŽIOS 

RANKAS.

VARVAVĄ, bal. 11. — Len
kų valdžia nusprendė Lenkų Te
legrafo Agentūrą perorganizuo
ti ir paimti į valstybės rankas.

Chicago ir Apielinkė. — šian
die nepastovus oras; veikiausia 
bus lietaus; nedaug atmainos 
temperatūroj; stiprokas šiaurės 
vėjas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 6:45



GREIT TAPO ŽINOMĄS

EKSPROPRIJATORIUS CICEROJE

Po Koncerto Balius!

Visus .maloniai kviečia atsilankyti Komitetas

Artinasi Pavasaris

1924

KOMITETAS

Nepaprasta naujiena visuomenei

Pradžia 7:30, vai. vakTRYS DIENOS LAIKAI

DU BROLIU
Nedėlioj, Balandžio 13,1924

centai 
TAS.

uitu yra 
Galima

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. I-ouis Avė.

CHICAGO. ILL.

Egzami- 
pirkimo ir 
Įgaliojimui.

—- Caruso, 
Virtouzas ir

Pradžia 7 va. vakare.
Bus puikiausis balius

STATO SCENOJ 4 VEIKSMŲ, 5 ATIDENGIMŲ DRAMĄ

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA

ntral 6890 
m alsted Stn 
Tel. Y arda 4681

italas 
smuikininkas —

_______ A * JL^UlIUUlg

71 tfest Monroe Street, Chicago, 
Telephone kandolph 2900 
Kės. 8203 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

VISOS SĖDYNĖS RTZERVUOTOS. NUSI
PIRKITE TIKIETĄ Iš KALNO. TIKIETAI 
PARDUODAMI KETURIAS SAVAITES Iš 
KALNO. PIRKITE DABAR IR IšVENGKI- 
TE STOVĖJIMO EILĖJ.

Taipgi Stygų orchestra po vadovyste prof. J 
Schatz.

TREČIAS PILNAS MĖNĘSIS
A A RtfRh Du syk šiandien 

1U ąj U ir du syk kasdien 
WW THEATREV 2:30 ir 8:20 

Randolph at Dearbom Nedėlioj 3 vai. dieną
Kainos, naktį ir subatoj dieną, 50c, $1.00 ir $1.50 

Visos kitos dienos, 50c, 75c ir $1.00
Dadeti 10% karo taksų

Plumlngo ir Apkildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

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

461 N. Haleted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy. Ad.ou.tM

Dienomia Room 514-516 
127 N. Dearbom SU 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

TeL: Pullman 6377.

■IIIIIIM
Subatoj, Balandžio-April 12 d., 1924 m.
M. Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23 PI.

Scenoj statoma Dviejų veiksmų komediją.

JOHN KUCEINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos! 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
1------- JJ t ... — -

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phoąe: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Ciceriečiai ir Chicagiečiai ir vėl turės progos 
išgirstu vienus iš geriausių artistų-solistų: p-le Julė 
Širvaitė, Guido Ciarcianelli — italas — Caruso, 
David Mallowski - 
kiti įžymus artistai

ADVOKATAS 
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldf.
* 77 W. Washington SL

Tel. Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

v, w. Rutkauskas 
Advokatas

29 S®* t* Sal,e St- Room 5M
v U .no?®!’ ęentral 6890
Vak. 3223 S. Halsted St_ Chicaara

Namus, Farmas ir Biznius. Skoli- 
n* Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis iilygomis.

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

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

TODĖL, KAD:
Diena be r 
negali būt

RENGIA DRAUGYSTĖ ATGIMTJES LIETUVIŲ TAUTOS’
Vyrų ir Moterų

Balandžio 12 d., 1924 Subatos Vakare,
Mildos Svet., 3146 So. Halsted Street,

įžanga 3j
Kviečia visus KOMITJ

Rengia “Ateities žiedo” V. Dr-ja Brighton Park 
Los “Lietuvių Meno Grupė”, dainuos “Ateities Žiedo” 
choras. Svetainė atsidarys 6 v. vak. Lošimo pradžia 7:15 
v. vak. Po perstatymu šokiai prie orkestros P. Sarpą- 
liaus. Širdingai kviečiami atsilankyti.

“A. Z.” Rengimo Komitetas.

;o, žmogus be Salutaro

1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bopkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Telephones: 
Canal 1271, 2199

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom StM Room 111-11 

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

8323 So. Halsted SL
Tel.: Boulevard 1310

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

MOTERIMS !R MERGINOMS?
Gal jus turit Geltoniu plaukus! O gal just plaukai yra juodi! 

A- Kaštaniniai Budi, ar Auksinto panos; Rausvi plaukai ar Visiš- 
ksi Rnudoni I Vienok neiiurint kokios spalvos jie nebūti), neleisk 
pieiskunctns sunaikinti jtj gražumo t

Ruffles atliks tai, jei jys t ik laika nno laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebcdėvtt supintus i kas), ar su
suktus i mazgų, ar gal jau esat trumpai niisiklHK. vienok jus ncga-- 1.-x_ -1-1 » « * • -

Adolph Zukor ir Jesse L. Lasjcy reprezentuoja 
Didžiausj dramatišką spektaklį visų amžių

Paraše CECIL B. DE MULE

School Hali Svet.
48to‘a ir So. Honore gat.

Artinanties pavasariui, artinasi 
įvairus taisymas ir malevojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų savinin
kai, kontraktorlai, namų statytojai, 
esate kviečiami atsilankyti pas ma
ne. Namij statytojams duodu didelį 
nuleidimą (discount). Mes už savo 
tavorą garantuojamo ir pristatome į 
visas dalis miesto.

Turimo sekamus tavorus: įvairių 
geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, malevų, varnišių .alyvų, stiklų 
ir gaspadinėmš visokių reikmenų. 
Taipgi turime pilną pasirinkimą na
mų papuošimui popierų.

JOSEPH VARNAGISj
DEĄLER IN HARDWARE 

4051 Archer Avė.
Phone Lafayette 3094

809 W. 351h SL, Chicago 
Tel. BO levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. ♦

Tai. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W<Washington SL 

Cor. Washiniton & Clark

Name Tel i Hyde Park 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS 
' ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
nuoja Abstraktus, Padaro 
pardavimo Dokumentus ir [____ —

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE HUILDING 

Telefonas Randolph 3261 t 
Vakarais: 2151 Wesl 22 Street 

Telefonas Canal 166?.

galvos odos, jei naudosite Ruffhs.
Netikėkit musų iodliui. Nus’pirkit 65c. bdnkų ir pačios per 

ai tikrinkite, kad Ruffles yra mirtinu priešu pleiskanų ir 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję 
gauti aptiekus.

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

GERBIAMOJI VISUOMENĖ-- ,

-šiame veikale pamatysite koks skirtumas tarpe jnokyto ir nemo
kyto žmogaus. Taipgi kokios pasekmės yra tarp geros ir blogos 
draugijos ir kas laukia degtinės pasekėjus.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” deda visas pastangas kad Šį va
karą padarius įdomiu. -Taipgi turime' priminti, kad ir pats veikalo 
autorius Jonas J. Zolp dalyvaus šiame vakare. Todėl kviečiame visus 
kuoškaitlingiausiai atsilankyti. Mes užtikriname, kad busite užga
nėdinti.

Kviečia visus TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .4WWiW
Tel. Kedzie 8902

Phone Boulevard 835G

Marinėlių Beauty Shop 
Lena Leota Pryor

Padabinamo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

ir scredornis.
Atdara vakarais, utarninke, ket

verge ir subatoje.
Nedėlioj pagal sutartį.
3102 So. Halsted St. 

antras augštas.
Chicago.

PABAIGTUVES
Dviejų veiksmų juokinga komediją su dainomis 

STATO SCENOJ PIRMYN MIŠRUS C 
Vaikų Dienoj, nedėlioj, Balandžio 20,

MELDAŽIO SVET., 2244 W. 83rd PL 
Pradžia 7 vai. vakare

Si komedija atvaizdina, kaip Lietuvos kaimų darbininkai nupjovė rugius, linksmai užbaigė sunkų vasa
ros darbą, apdovanojo savo šeimininką javų vainikais, dainuodami linksmai dainas.

lodei meldžiame atsdlankyti ir pamatyti tas musų lietuvių kaimiečių ceremonijas, kurias* mes jau nekurie 
užmiršome. Atsilankiusieji pilnai busite užganė,dinti

Po teatrui bus šokiai prie Sarpalio orkestros.

Liet. Liuosybės Svet
14 St. ir 49 Ct.

Lewis ekspedicijos prižiū
rėtojas į šiaurvakarinę dalį 
Jungtinių Valstijų, kur da
ba? yra žinęma Oregon ir 
Washington, surado 180$ 
metuose medį kurio žievė 
dabar yra žinoma kaipo 
“cascara sagrhda” (ispanų 
kalboj šventa žievė). .Par
vežti atgal tie medžio šmo
tukai ir žievės, vokiečių eks
pertų liko išegzaminuoti 
per botanistų Pursh, kuris 
tuomet gyveno Philadelphi- 
joj ir garbei to botanisto, 
kuris pirmas išaiškino tą 
medį buvo pirmiau pavadin
ta Rtyamnus Purshiana.j 
1879 žievė cascara sagrada - 
buvo perstatyta medicinos Į 
profesijai ir taip greit tapo 
žinoma, kad dabar yra žino
ma oficialiai Pharmacopoe- 
iase (oficialė knyga paro
danti budus kaip prirengti 
gyduoles). Yra geriausiai 
žinoma laxative ir svarbiau
si dalis Trinerio Karčiojo 
Vyno, gudolė nuo užkietėji
mo vidurių, prasto apetito, 
galvos skaudėjimo, gasai 
žarnose, jautimą nesmagu
mo pavasario mėnesiuose 
Trinerio kartusis Vynas tu
ri rastis kiekvieno namuo
se. Jei jūsų aptiekorius ar
ba gyduolių pardavinėjito- 
jas neturi Trinerio gyduolių, 
rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.. HHHP I Chicagoj “Dešimts Dievo

I 1’i‘isakymų” rodoma tiktai
Ai Iii aKl Br’ti Į Wootls teatrc- __

CMMiNMENB
(Dešimts Dievo Prisakymų)

Pasakojimas per Jeanie MacPherson .
Paramoimt Produkcijos

(FAMOUS PLAYERS — L l$KY CORPORATION)

Operete ‘‘Birute”
PERSTATYS ŽINOMI BIJŪNĖLIO ARTISTAI 

. NEDELIOL BALANDŽIO 13, 1924
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 PLACE 

Pradžia 7 vai. vakare.
Nėra abejones, kad bus šauniausias vakaras kokį chicagiečiai ka 

da turėjo. Taipgi bus koncertas ir šokiai.
Todėl atsilankiusieji turės progą pamatyti geriausi veikalą ir Bi 

junėlio koncertų. Kviečia KOMISIJA.
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šeštadienis, Bal. 12, 1924

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai da rodėme inusų lietu
viams kostiimeriiiins stiprumą ir saugumą musų bankus. Musų 
patarnavimas darode jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznj.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite j banką, justų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galimą jinis patarnauti.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

KORESPONDENCIJOSl
> . ...........  I.. . ....................  /

Kenosha, Wis.

NAUJIENOS, Chicago, H!
—— MM

Ypatiškas Patarnavimas Musų 
Lietuviams Kostumeriams

Trukšmingas SLA. 212 kuopos
susirinkimas.

SLA.Balandžio/6 d. š. m.
212 kp. turėjo mėnesinį susirin
kimą. Pasitaikė ir man būti 
Seklitzo salėj. Tai buvo vie
nas iš trukšmingiausių susirin
kimu, kuomet nors buvusių. 
Ypatingai, kuomet pradėjo kal
bėti apie “Dailės” choro valdy
bos raportą. Mat choras yra 
po kuopos globa, tai lulas Ke- 
nesho lietuviams žinomas

9

munistėlis, spešelų agentas už
sispyrė apjuodinti choro valdy
bą, bet tas draugučiui nepasi
sekė ir jis turėjo nurimti. To- 
liaus sekė Centro Valdybos rin
kimai. Rinkta senieji: prd.— 
Gegužis, j<aštv Jurgeliutė, ižd 
Paukštis ir t.t.

ko-

Ant randus 2 storu
Didžiausiam lietuvių centre, Bridgeporto kolo
nijoj, ant Halsted gatvės, priešai 33-čią, gatvę, 
skersąi nuo Universal State Banko, kur tūkstan
čiai žmonių praeina kasdieną.

Vienas storas aptiekai.
Antras kitam bizniui
šitam name dabar randasi Justino Kulio aptie- 
ka kurios lysas baigiasi gegužio 1-mą. Iš tos 
vietos bus padaryta du štoru, vienas aptiekai, 
nes tam bizniui yra gerai išdirbta vieta per daug 
metų, o antras štoras kitam bizniui.
Atsišaukite į

Elta Commerce Company
2351 So. Halsted St.

Pirkit Jūsų 
F O R D A

Dabar

Išvengsite pasivęlinimo dastatyme

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė.
Lawndale 4113

dOlNTjTERVICe U/lTH

IIAMBURGAMERICAN.IINĘ

TRUMPIAUSIAS KELIAS f VISAS 
DALIS

LIETUVOS
išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de lux«
“Resolute”, "ReUanee” 

“Albert Bailiu"
• “Deutschland”

Kurie veža I. II ir III kleaa paaatie- 
rius ir populiarinki laivai "Mount Clay”, 
Cieveland. "Hansa”, "Thuringia” ir 
"\VestphaJia” su cabin ir III kleea. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovoe.
UNITED AMERICAN LINES

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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmvtini Lietuvis Elektros Korporacija Amerikoje

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Ptm. ‘

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

JOHN CZAIKAUSKAS, 
Managerius Užsienių Dept.

Kuomet kitą sykį jus pagalvosite

apie siuntimą pinigų į Lietuvą ar

ba norite kokio nors patarimo kas

link piniginių reikalų arba ką nors

apie bankinį patarnavimą, ateikite
• I

ir pasimaiykite su Mr. John Czai-

kauskas, Managerius musų Užsie

nio Reikalų Department©.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicl 

BANI8 
AKUiERKA 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatiška prižiūrą, 
jimą. Duodu pa* 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^-DR. HERZMAN^K
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
TelsfonaiiJis visuomet maloniai sutiks musų draugus lietuvius ir maloniai 

patarnaus visokiuose reikaluose.
Mr. Czaikauskas yra autoritetas pasikalbėjime apie visokius rei
kalus^ Ateikite ir susipažinkite su juo taipgi ir su ponais Bagd- 
žiunu, Šukiu ir Šimkumi.

s

Statomas naujas veikalas

Kiek man žinoma, SLA. 10- 
sai apskritys yra pakveitęs 212 
kp. “Dailės” chorą sulošti vei
kalą “Iš Meilės”, balandžio 13 
d., t. y. ateinantį sekmadienį, 
Nacine, Wis. Rengiasi važiuoti 
net ir tie, kurie jau tą veikalą 
yra matę. Neaplenksiu ir aš 
dar kartą pažiūrėti. Taigi, Ke- 
nosho lietuviai, mes pasimaty
sime Racine.

—Kenoshos slapukas.

patar- 
visokio- 

prieš

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 v^l. vakare.

Kritei.
Frar.k/in’o BOTANTCAL HERBS Gy- 

duoiėe nuo SKILVIO, KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa-

reguliatorius. Vienas doleris at- 
>-pA- mėnesius gydymo. Atsiųskite Į

FRANKI.IN’S LABORATOHY, 
3252 VVallace St., 

Chicaso, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPDMENTOL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo
si! savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

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

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

For Headache 
Siek Stomach

One or two Orangeine powder» brace you 
right up, the pain is gone, your stomach 
aettles, nerves relax, the entire eyetem 
responda. Perfect medicina for men or 
women, prevente nearly all elckness. Got 
a 10c pkg. Orangeine powders of any 
drugglst. Mlllions used yoarly. Thoy nover 
faiL Formula on every pkg. No narcotloa

ORffltaiNE
(Potvdcra)

CENTRALM!7™“BANK
1112 West 35th Street

RESURSU VIRS DEVYNIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ
--- :....... -m----------- ;-------

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
* Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoje*
; mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 

armonikų ir balalaikų.
; Taisome laikrodžius Ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru. 

mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 

Lietuvą arba ant ūkės.
. Užkviečiame atsilankyti, o bųsty užgąnėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSK1,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

' Tel.: Boulevard 7309.

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

1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoją 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

•n

T

UŽGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRAŽINAMI
SKAITYKIT ŠĮ LAIŠKI

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

1959 Cortland, kampas Robey StM Chicago, III.
GERBIAMOJI PONĖK

AS sirgau per paskutinius keturis metus ir daktarai pasakė man, 
kad jau nėra vilties pasveikimui. Mano draugas rekomendavo man 
Mrs. Helen Schymanski’s Home Remedy ir aš vartoju jas apie penki 
mėnesiai ir dabar aš esu sveika ir vėl.

Su pagarba, MRS. J. KOZATEK.
Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintų vartotojų musų W0N- 

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

Pardavinėjamos 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 už miesto orderiams.

ATEIKITE Į MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

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

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sis., Chicago, UI.
/

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

Optomstrlat
TsL Boulevard 8481 
4848 S. Aabland Avc 
Kampas 47*4os vat 

8-roa lubebe

LIETUVIįJAKTARAI
Daktarai kurių varadai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michlgan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7i8l vakare.

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 
2 vai. po piet iki 9 vak.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4140

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motery ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

—u n. h

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT^SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

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

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valau lai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

ir.B

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

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.
Nedčlioj 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
7
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Including Sunday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

Editor P Grigaitei
1739 South Halsted Street 

Chicago, III. 
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratas:
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicagv
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy. < 5

Entered as Second Class Mat’e. 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the art o* 
March Žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ii&klriar 
sekmadienius. Leidžia Naujienų b't 
drovi, 1739 So. Halsted St., ChicaR 
Dl. — Telefonas: Rooaevelt 8^^

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paltui

Metams —$8.0t
Pusei metų   . 4.0<
Trims mėnesiams  2.0(
Dviem mėnesiam 1.6( 
Vienam mėnesiui _.............. .75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija__ _8c
Savaitei --------- .------... — 18c
Mėnesiui  ________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams---- ----------------------- $7.0(
* Pusei metų .„_  8.5C

Trims mėnesiams____ ___ 1.75
Dviem mėnesiam_________ - 1.25
Vienam mėnesiui.75

sumušta ir Klaipėdos klau
sime. Specialia “Milwaukee 
Leader” korespondentas 
praneša iš Genevos, kad ši
tam klausime pasireiškė 
tautų sąjungos taryboje 
toks pat nuomonių pasiskir
stymas tarpe įvairių valsty
bių atstovų, kaip ir Saar di- 
strikto klausime. Francija 
norėjo duoti Klaipėdoje ypa
tingų privilegijų lenkams, 
idant galėjus per juos kont
roliuoti tą kraštą. Belgai 
rėmė franeuzus; bet jiems 
pasipriešino italai, anglai ir 
švedai, ir tautų sąjungos ta
ryba nutarė pavesti Klaipė
dos kraštą Lietuvai — to
mis sąlygomis, kurias musų 
skaitytojai jau žino.
' Vokietijos komunistai vėl 
eina išvien su aršiausiais at
žagareiviais. Telegramos iš 
Berlino sako, kad už Dawe- 
s’o raporto priėmimą (repa
racijų klausimu) stoja soci
aldemokratai, demokratai, 
centras ir kairioji “liaudies” 
partijos dalis; o priėmimui

i Dešimtis Prisakymu

DVIEJŲ KONTINENTŲ SENSACIJA.

metodai tyrimui kareivių proto.
Paskaitoj bus išaiškinta nau

josios psichologijos pritaiky-
mas gyvenime.

Išviso bus daug' įdomių daly
kų papasakota apie tai, kaip 
musų protas veikia, etc. Tat 
rytoj, balandžio 18 d., 10:30 v. 
ryto, nepamirškite atvykti į 
į Raymond Chapel svetainę 
<816 W. 31 St.) . —N.

Iš Žemaičio paveikslu 
parodos

Buvo apie pustrečio šimto žmo
nių.

PIRMIAU KŪDIKIŲ 
UŽGIMIMO

Mrs. gavo pagelbą vartoda
ma Lydia E. Pinkham’s Ve- 

getable Compound.
KAIP JŪSŲ AKYS?

Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į* paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 ilęf 1

Te. Boulevard 7679*"

Ketvirtadieny paroda turėjo 
didelio pasisekimo: apsilankė 
apie pustrečio šimto žmonių, 
neveizint kad tai buvo darbo 
diena.

Vakare buvo suėję aplankyt 
parodos daug jaunimo, kuriems 
ponas žemaitis specialiai laikė 
paskaitą, temoje “Lietuva seno
vėje ir dabar”.

Tenka girdėt, kad daug jau-' 
nimo negalėjo vakar dalyvauti, 
tai žada vėl susirinkti ateinan
tį šeštadienį.

Iš paveikslų parduota “Biru
tės Kalnas” — pirko V. Stulpi
nas.

Girardville, Pa. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound pirmau ne
gu mano du pas-, 
kutiniieji vaikui 
gimė. Jos užlai
ko mane geroje 
sveikatoje ir iš da
bar galiu gerai 
vaikščioti, valgyti 
ir galiu dirbti vi
są savo namų dar
bą. Ir tai galėjau 
daryti valandą 
prieš tai kaip gi

mė mano paskutinis kūdikis. Draugas 
pasakė man vartoti jas ir aš išvar- 
tojau dešimts butelių kol aš girdė
jau ką nors apie jas. Aš rekomen
duoju Vegetable Compound kur tik 
aš galiu. Tik vakar viena draugė 
pasakė man, kaip ji prastai jau
čiasi ir aš pasakiau: ‘Jei jus pra
dėsite vartoti ’ Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable jus jausitės gerai’. Dabar 
ji vartoja jas.” —. Mrs. P. J. Os- 
wald, Ir., 406 W. Ogden St., Gi- 
arrdville, Pa.

Mrs. Nicola Paluzzi sako:
Mishawaka, Indiana. — “Aš var-. 

toju Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound nuo silpnumo, 
kol gimė mano kūdikis. Aš buvau 
silpna ir nuvargusi visą laiką ir

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvi* tų trecia fintas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą aklų karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so ti’umparegyslę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos valkus.

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

Phone Bcolevaru 7589

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......._________ ___- $8.0(
Pusei metų  ......  4.0(
Trims mėnesiams ..____ ___ 2.0(
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu. 
, ...... — -i

Saar distriktas yra laiki
nai atskirtas nuo Vokietijos 
ir pastatytas po Franci jos 
kontrole. Versalės sutartis 
nustatė, kad už penkiolikos 
metų tame distrikte turės 
įvykti plebiscitas (visuoti
nas gyventojų balsavimas), 
kuris nuspręs tolimesnį jo 
likimą. Suprantama, jogei 
Francija nori šį okupacijos 
laiką panaudoti tam, kad 
Vokietijos įtaką Saar’o dis
trikte visai sunaikinus, 
idant gyventojai paskui nu
balsuotų ir toliaus pasilik
ti po franeuzų letena.

priešinasi komunistai, Stin- 
neso frakcija “liaudies” par
tijoje, nacionalistai ir mo- 
narchistai. Stodami į vieną 
eilę su nacionalistais ir mo- 
narchistais, komunistai dar 
kartą pasirodo reakcijos 
klapčiukų rolėje.

Kodėl Vokietijos komuni
stai užėmė tokią beprotišką 
poziciją reparacijų klausi
mu? Juk jie gali suprasti, 
kad, jeigu neįvyks susitai
kymas tarp Vokietijos ir 
Franci jos, tai Vokietija bus 
vėl smaugiama, kol jos pra
monė ir finansai galutinai 
pakriks. Ir kas daugiausia 
nukente dėl tos suirutės, jei
gu ne darbininkai? Patyri
mas jau parodė, kad pramo
nės krizis ir pinigų kurso

“Dešimtis Prisakymų” yra Cecil B. De Milles veikalas, kuris dabar 
rodomas jau tretį mėnesį Woods Teatre. Tai yra veikalas dviejų šalių 
su baisiais klasių ir tautų prietikiais. Jis yra garsus Londone ir šioj šalyj. 
Neužilgo jis bus rodomas Francijoje, Australijoj ir visame svite.

Jo pirma dalis parodo išvedimų žydų iš Žemės Egypto, iš namų ne
laisvės. Tai yra begalo įdomu, kaip Izraelio vaikai eina per perskeltą 
Raudonųjų jūrių vandenį, j pažadėtą sau žemę.

Antra dalis apima moderninį gyvenimą, meilę, pasiaukavimą, asmenų 
kilimą ir puolimą. Tai yra istoriškas veikalas — ir baisiai sujudinantis 
ir užimantis.

Chicagos žinios

Džianitoriy unijos virši
ninkas nori susimylėjimo

Nuteistas už konspiraciją 
džianitorių unijos viršininkas 
VVilliam Quosse, kreipėsi j gu
bernatorių, kad gavus pardoną. 
Kadangi gubernatorius . yra 
mielaširdingas dėl kitų, *tai ko
dėl jam jo mielaširdyste nepa
sinaudot. ' X '

Lietuvių Rateliuose
Mokslo Draugy paskaita
K. Augustinavičius laikys pa

skaitą apie psichologijos mo- 
. kslo reikšmę.

Paskutiniais keliais metais! I .
pradėta daug svarbos priduoti 
psichologijos mokslui. Psicho
logija yra mokslas apie žmo
gaus protą ir jo veikimą.

Atmintis, vaidentuvė, baimė, 
mokinimosi procesas, etc. — 
vis tai dalykai, kuriuos psicho
logijos mokslas bando išaiškin
ti, Karo metu buvo sugalvota

šeštadieny ir sekmadieny pa
rodą lankys nuo 1 po pietų iki 
10-tos vakare. Transportation 
budinke 608 So. Dearborn Str. 
12 augštas, kambarys 1243.

______________ ___________ . ?■.)

Šiandie brightgn park

jos pagelbėjo man. Kuomet aš tu
rėjau influenzą, daktaras gydė ma
ne. bet jis nepagelbėjo man. aš pa
skiau bandžiau Lydia R. Pinksam’s 
Sanative Wash ir ji pagelbėjo 
man tuojau. Aš visuomet hirėja’u 
jūsų gyduoles.” — Mrs. Nicola Pa
luzzi. 415 E. Broadvvay, Misbawa- 
ka, Indiana.

Z” " 11 ■ ■ i <

Specalis Pasiūlymas
14x20 padidintas 

Tik 98c.
“Ateities žiedo” draugija sta- 

to veikalą, kuris gerai patiks 
nublikai, tai yra “Eksproprija- 
sorius” 2 veiksmų veikalas M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23-rd Place, pradžia lygiai 7:15 
durys atdaros 6 vai. vak.

Šis veikalas bus labai naudin
gas kaip seniems, tai ir jau
niems, o labiausia, kurie gyve
na šiuos laimės metuose, netu- 

! retų apleisti nepamatę. Taipgi 
bus šokiai prie p, Sarpaliaus or- 

, kestro.
i Kviečiame paremti šį jaunuo
lių vakarą ir pamatyt kaip 
Brighton parko jaunimas vei
kia. Veikianti.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų tie ikausmo 
Bridgo geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojamo visą savo darbą, it 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jusi; sveikatai.

1545. West 47th Street.
NrtnJi Aablsnd /.ve.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Paskutiniame tautų są
jungos tarybos susirinkime, 
Genevoje, šitoms Francijos 
užmačioms tapo suduotas 
smūgis. Tautų Sąjunga yra 
paskirta kaip ir užveizda 
Saar’o distriktui. Italijos 
delegatas tautų sąjungos 
taryboje, Salandra, pa
davė įnešimą, kad Saar’o 
distrikte butų padidinta vie
tinės (t. y. vokiečių) polici
jos jėga iki 200. Tą įneši
mą parėmė Anglijos delega
tas, lordas Parmoor, kuris 
pareiškė, kad jo valdžios nu
sistatymas yra reikalauti, 
kad tvarkos prižiūrėjimas 
Saar’o distrikte butų paves
tas išimtinai vietinei admi
nistracijai ir kad franeuzų 
kariuomenė kaip galint 
greičiaus pasitrauktų iš di- 
strikto.

smukimas anaiptol nėra bai
sus dalykai stambiemsiems 
kapitalistams. Kuomet ro
dės, kad Vokietijos pramonė 
ir finansai eina velniop, tai 
Stinnes’ai, Thyssen’ai ir kiti 
industrijos magnatai darė 
pasakiškus pelnus.

Pramonės bei finansų iri
mas nepakenkė nė Vokieti
jos junkeriams - dvarinin
kams; priešingai, jie ačiū 
tam irimui milžiniškai su
stiprėja, nes juo labiaus smu 
ko industrija, tuo didesnės 
reikšmės ėmė įgyti žemės 
ūkis. Kuomet dvarininkai 
lobo, piešdami nesvietiškas 
kainas už maisto produk
tus; kuomet stambieji kapi
talistai ir bankininkai didi
no savd turtus, spekuliuoda
mi puolančiu markės kur
su, — tai darbininkų masės 
paliko be darbo ir be duonos.

JOS.
3343 S». Halsted St.,

Mes padarome iš spalvuotos arba 
sępia Jūsų Šeimynos fotografijas 
• Nuo atviručių arba, nuo senų pa
veikslų dovanų jūsų giminėms ar
ba draugams Tikrai jus turite 
paveikslą savo tėvo, motinos arba 
vaikų kurios norite užlaikyti.

Tiktai vienąs šeimynai.
Chicagos gyventojams tiktai. 

Nerokuosime už ekstra asmenis. 
Tik atsiųskite su šituo apskelbimu 
ir jūsų adresu musų atstovas ateis 
pas jumis su sempeliais.

Uolyne Ari Studio

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Chicago, III.
Krautuvė Geros Muzikos

Velykos Jau Visai Netoli!

Dept 103
910 Capitol Bldg. Chicago

>■- *

Nežiūrint smarkaus fran
euzų delegato pasipriešini
mo tam įnešimui, jisai tapo 
priimtas, kadangi įnešimui 
taip pat pritarė ir Švedijos 
atstovas tautų sąjungos ta
ryboje, buvęs socialistinės 
valdžios premjeras, Brant- 
ing. Tai buvo pirmas atsi
tikimas, kad dauguma dele
gatų tautų sąjungos tary
boje baldavo prieš Franciją. 
Tas pasidarė galima dėlto, 
kad Anglijos valdžia pateko 
į Darbo Partijos rankas. 
Kol Angliją valdė konser
vatoriai, tai Francija kont- 
troliavo tautų sąjungą.

i

Tame pačiame Genevos 
susirinkime Francija buvo

5EVER95 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

At)KsepBšl^js Mosffe

Varloįdiąas rjlio rpežli, išberinjdi 
ir lų IoIųįi odiqes lijos.

KAINA 3Oc

.JŲdlislęl® P*18 dptfelęomUs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS. IOWA

riausias

Musų krautuve parankioj Bridge- 
porto kolonijoj ir. visiem lietuviams

Rašomos mašinėles kaip ant 
paveikslo už $36.00

Ta mis tų namai papuošti, bet neuž- 
tektinai, 
no arba

dar trūksta muzikos, pia- 
gramafono. Dabar ge- 

laikas įsigyti, nes duoda
me ant lengviausių išmokėjimų pi
anus ir gramafonus.

PHONOGUAPHS AND B E C O H P:

Deimanto žiedai nuo $15.00 iki $500 Kainos Phonografų nuo $15.00 iki $350

J—,5^
• 1' * Ą

Auksiniai laikrodėliai kaip ant pa* 
veikslo 17 akmenų, 18 karato 

aukso už'$24.00

Pertai žinoma, kad musų pianai registruoti Gulbransen 
Phonografai Brunswick Victor Columbia išdirbystės

Path’s ir kitų įvairių išdirbysčių.

Gulbraneen Trade Mark

vėliausios išdirbystės, lengviausiai groja.
patentuoti grajina visokius rekordus kaip tai: Edison,

Taigi dabar geriausia proga kurie norite gerą pianą, Victrola arba Phonografą, tai būtinai atsilankykite pas 
mumis persitikrinti musij augštos rųšies prekių, o žemos kainos.; Musų patarnavimas visiems prielankus ir 
teisingas. (

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

r ,     ..i.  ,. . ■!...— ■ in " i     ■ i ■.    " * -

Chicago, III.

NEW YORK—HAVRE

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap
tiekus ’amr.ariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom j y,o 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimami ligonių

CHICAGO ......................... Apr. 16
ROCHAMBEAU ............? April 19
PARIS .......... j............... April 23
LA SAVOJE ..................... May 3

NEW YORK, VIGO ((IPAIN), 
BORDEATIX

Rąžykite dėl iingeidžioe aprėžomo* 
kMYKUlei Jukų vietiniui agentui arba | 
did|J|* ofieą, 19 State Street New York.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

__________________________________________ 4

CUNARD
Atlankykite Lietuvą!

Tečioji Vasarinė 
EKSKURSIJA J LIETUVĄ 

šią Eskursiją Vadovauja 
C. G. LUKSIS’ 

plačiai žnomas lietuvis kalbėtojas ir 
keliautojas 

Išplauks iš New Yorko 
GEGUŽIO (MAY) 28 d. 

pagarsėjusiu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU

AQUITANIA 
(45,647 tonų) 

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU 
I LIETUVĄ 

per Southamptoną
6 malonios dienos kelionės jūrėse 

KAINOS
TREČIOJI VKLASĖ

I Kauną .....................  $109.60
I Piliavą ...................   $106.50
Į Klaipėdą (Mėmės) .....  $107.00

Virš to $5 muito (karės)
F’.lietis Lųksis lydės ekskursantus 

stačiąi į Lietuvą ir aprūpins visus ir 
pasilinksminimus visoj kelionėj.

Kiti išplaukimai kas Seredą
Cunard Line

140 N. Dearborn St. |
Chicago, III. j

Tel. Boulevard 0696

ŲETUViy APTEKA 
New City Pharmacy 

3327 So. Halsted St.

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. k. ___________  - ___________ j

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai. „ j

■ <
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ZELL CLOTHING COMPANY

DIDELI LOTAI

VIŠČIUKAI

Atdara vakarais, taipgi atdara nedėlioj iki 4 vai. po pietų Mes kalbame lietuviškai

Dabar Pirma mes duo-

NovEmr

VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ

Stako dividendai Chica- 
gos šėrininkams yra pri
rengti atiduoti GENERA- 
LIAME OFISE kompani-

taip pigiai kaip
Lengvais išmokėjimais

Jei jums stoka pinigų ir negalite viską, užmokėti pini
gais, mes suteiksime kreditą mėnesiniais išmokėjimais. 
Jei jus turite seną boilerį jūsų namuose kuris neapšil- 
do gerai namo, mes išmainysime į naują ir duosime už 
jį gerą kainą.

Pagal musų naujį patvarkymą^mes ir toliau patarnausi 
me musų kostumeriams augščiausios rųšies rūbais popu 
liaremis kainomis.

Mes dabar turime pardayimui pilną pasirinkimą pava
sarinių siutų ir viršutinių kautų. Mes taipgi specialistai 
kostumeriškų siutų pigiomis kainomis. Ateikite ir pa
matykite musų naujus pavasarinius patternus.

KOKS KADA BUVO CHICAGO
NIEKUOMET dar jus nebuvote kviesti ant didesnio lotų išpardavimo —•' 
kurie užganėdintų jūsų kiekvieną reikalavimą, kainose ir sąlygose, kur 
tiks jūsų kišenini. Prie pat yra publiškas golf 18 skylių.
Ta puiki žemė randasi ant gražaus kalnelio, iš kur gailma toli matyti 
aplinkui, yra mokyklos, bažnyčios ir krautuvės.
TRANSPORTACIJA — Bušų linija 1 blokas tolumo 
western Geležinkelio Stotis netoli, galima nueiti 
karus iki musų ofiso prie Lawrence ir Austin Avė. (60 Avė.)

Big Farmer Corporation,
14 East Jackson Blvd., 

Chicago.

šėrininkams BIG FARMER 
CORPORATION šiuomi 
yra pranešama, kad pasku
tiniame Board Direktorių 
mitinge augščiau minėtos 
Korporacijos kuris atsibuvo 
Ft. Madison, ŠĖRŲ DIVI
DENDAS DEŠIMTAS (10) 
nuošimtis yra nutartas iš
mokėti dabartiniams šėri
ninkams kovo 1 dieną, 1924.

Musų vieta yra didelis medinis namas su didele 
x iškaba ant viršaus

VIRŠUTINIAI KAUTAI 
$18.50 $22.50 $27.50

Telefonai Calumet 0646 - 1692
Mes kalbame Lietuviškai.

Geriausios rųšies ir didelis pasirinki
mas. Atdara kiekvieną dieną taipgi 
vakarais ir nedeliomis.

FARM H,ATCHERY, 
3552 S’. Ashland Avė., netoli 36 gatv.

Įsidėkite Savo Namų Apšildymo 
Reikmenis ir Sutaupykite Pinigų

Arba pašaukite, mes 
paimsime jumis savo 
automobiliu.

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropraetor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kronlškas 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.

Pilone Yards 4951

ĮSTEIGTA 30 METŲ-

Didysis ofisas: 111 W. Washington St. Tel. Franciui 2446
Skyriaus Ofisas: kampas Lawrence Avenue ir Austin Avenue 

Phone Kildare 7758
Ofisas atdaras kasdien, nedeliomis ir šventėmis.

>ggiiįk DIDŽIAUSIAS^ 
^■■IĮUpasirinkimas w 
muzikališkų instrumentų naujausios Išdirbystės: armonikų, koncerti- 
aų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Taipgi pusė akro žemės 
— akrais.

Biznių lotai nuo
$1,500 iki $100,000

kiekvienas
Bungalow lotai, 2 apartmentų 

lotai Ir apartmentų lotai.
Taipgi bungalow ir apartmentai pardavimui

Kampas State 22os Gatvu
Atdara vakarais iki 7 vai. Nedeliomis iki 1 vai. popiety

DIDŽIAUSIAS .

hrdarimas

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Atvažiuo
kite prje musų ofiso Law- 
renc Avė ir Austin Avė 
(60 Avė.).

Ii” (

PASTABA:
Kompanija, pagal didžiu

mos nubalsavimą šėrininkų, 
permaino par value, nuo 
$100 už Šerą, iki $10, šėrinin- 
kai gali permainyti kiekvie
ną $100 certifikatą už 10 se
rų po $10 kiekvieną. Divi
dendai paskelbti yra kaipo 
dadečlcas prie aukščiau pa
minėtų. t

Didelis reikalavimas šildymo matėrijolo išsidirba. Didelis reika
lavimas visuomet reiškia dideles^ kainas. Mes patariame jums 
pirkti tuojau kol mes turime didelį staką boilerių ir radiatorių.

TRYS GEROS PRIEŽASTYS KODĖL TURIT PIRKTI NUO MUSŲ
1. Mes neduodame negero tavoro, mes visuomet duodame pinigų 

vertą tavorą.
2. Kuomet mes apskaitliuojame apšildymo reikmenis dėl jūsų na

mo, mes nepriimsime jūsų biznio kol mes negalėsime jums duoti 
pirmos klesos matėrijolo ir darbo garantuoto apšildyti jūsų na
mą šalčiausiame ore. Mes nesame kąinų laužytojai 
dame vertę už jūsų pinigus.

3. Kiekvienas materijolas kurį pirksite pas mus bus užganėdi 
nantis, jei ne, mes pataisysime.

Jei jus manote dėti apšildymo reikmenis j savo namą šį metą, at 
sušaukite prie musų, o mes pasiųsime musų inžinierių, kad ap 
skaitliuotų. Jei jus norite dėti patys, mes suteikiame jums mate 
rijolą ir paskolinsime įrankius dėl įdėjimo dykai.
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą medžio matėrijolo vidutinė 
mis kainoms. Pabandykit pas mus kol jus pirksĮte kur kitur.

The Želi Clothing Co.
PAVELDĖTOJAI NUSSBAUM’S CLOTHEŠ SHOP

1366 SzHalsted St.; N. W. kampas 14 St
Turime garbės pranešti dideliam buriui musų kostumerių ir draugų, kad nuo 
dabar firma Nussbaum’s Clothes Shop bus pavadinta.

SVEIKATA TAI TURTAS IK LAIMĖ
I Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi- 

j są 'daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, kad 

J bepasveiksiu.
Mane kankino vidurių nedir- 

bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 

1 strėnas ir t. t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
DUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo S A LUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.,

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti, 
tai naudok te SALUTAS BIT- 
TERl ir jums suteiks sveika

tą, sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skau
dėjimą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo 
influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, 
kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka 
$1.00, 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną- bonką 
$1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manaufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykių su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę,, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo
ki taip: * *

SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st S't., Chicaprgo, III. Tel.: Boulevard 7351

Nepraleiskite šios progos nors pažiūrėkite tą vietą. Atvažiuokite ir atsi 
veskite savo moterį!

ATEIKITE ŠIANDIEN ARBA NEDĖLIOJ TIKRAI!
Musų ofisas prie Lawrence Avė. ir Austin Avenue.

KAIP TEN NUVAŽIUOTI:
ANT KARŲ: Imkit bile karą iki Lawrence AUTOMOBILIU 
Avė., transferuokite ant Lavvrence Avė ir 
važiuokite iki Austin Avė. (fO Avė.).

DEL VELYKŲ
Gabardines, Whip Cords ir overplaidš.
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dingę ačiū Providence Life In
surance Co. už greitą ir teisingą 
išmokėjimą pomirtinės Dom[i- 
niko Slevinsko taipgi ir agentui 
J. A. Dargužiui, kuris gyvena 
1530 N. Robey St. Tel. Armita- 
ge 5531 Mike čepliauskas,

651 W. 14 PI., Chicago, III.
PADĖKAVONĖ. Tariu šir-

Pranešimai
Operete “Birutė” stato Bijūnėlis, 

nedėlioj, balandžio 13 d., Meldažio 
svet. — Komitetas.

PRANEŠIMAI.

A| A

KAZIMIERAS NABAŽAS

persiskyrė su šiuo pasauliu 1 
vai. ryto balandžio 11 d., 1924 
m. po sunkios ligos. Iš Lietu
vos a. a. Kazimieras paėjo iš 
Šiaulių apskr., Grudžių para
pijos, Dimšių .kaimo. Pragy
venęs 31 metus; Amerikoje 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimų moterį Oną ir sūnų 
Edmundą ir brolį Antaną. 
Lietuvoj du broliu. Juozapą 
ir •Klemensą. Laidotuvės atsi
bus panedčly, balandžio 14 
dieną, 8 vai. ryto . iš namų 
4039 S. Sacramento Ave.x j 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
Panos parapijos bažnyčią, o 
po pamaldų į šv. Kazimiero 
Kapines.

širdingai prašome giminių 
ir visų draugų dalyvauti lai
dotuvėse. Palieka dideliame 
nuliudyme moteris, sunūs ir 
broliai. Laidotuvėse patar
nauja graborius Eudeikis, 
Yards 1711

“Pabaigtuvės”, dviyeiksmę juokin
gą komediją su M. Petrausko gražio
mis dainomis stato Pirmyn Mišrus 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. , — Komitetas.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, balandžio 13 d. 1 vai. 
po pietų, Mark White Sųuare svet. 
29-tos ir So. Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Raštininkas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą nedė
lioja balandžio 13 d., Malinausko 
salėj, 1843 S. Halsted gt. Pradžia 1 
vai. po pietų. Šis susirinkimas yra 
svarbus tuoini, kad bus skaitytas 
nuo kunigo laiškas, todėl nariai yra 
meldžiami skaitlingai atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių.

Ig. Žilinskas, rast.

Brighton Park. — Subatoj, ba
landžio 12 d., M. Meldažio svet., bus 
sulošta “Ekspropijatorius,” dviejų 
veiksmų juokingas farsas. Rengia 
“A. Ž.” draugijėlė. Lošimo pradžia 
7:15 v. vak. Užkviečia visus nuo
širdžiai —Komitetas.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, bal. 
13 d., John Engelo svetainėj, 3720 
W. Harrison St., 1 vai. po pietų. 

‘Malonėsit visi atsilankyti, nes yra 
daug naujų reikalų ir taipgi bus 
renkami darbininkai dėl baliaus.

M. Medalinskas.

KAIP ŽMOGAUS PROTAS 
VEIKIA

Tai rytojaus Mokslo Draugų pa
skaitos tema. Paskaita iš psicho
logijos srities laikys K. Augustina- 
vičius, Haymond Chapęl svetainėje 
(816 W. 31 St.) 10:30 vai. ryto.

L: U. N. KLIUBO NARIAMS.
St. Charles, III. — Norintys pri

gulėti ant tolinus, turite užsimokė
ti mokesčius nuo balandžio 1 d., 
1923 iki spalio 1. d., 1924. Mokes
čiai bus priimami iki 30 d. birže
lio. —L. U. N. Kliubo Valdyba

ASMENĮ) JIESAOJIMAI.
PAJIEŠKAU Damazas Kripas, pa

eina iš Plungės parapijos, Pakęru kai
mo. Jis pats ar kiti kurie jį pažys
ta duokite žinią man. Yra labai 
svarbus reikalas dėl jo žemės. Lietu
voj. KAZIMIERAS BALSIS, 
5013 So. Wells St...... Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono Beinorio, 
pirmiaus gyveno ant Canal ir 
Bunker gatvių. Jis pats ar kas 
žinote meldžiu pranešti

GEORGE KURAITIS
3418 Lowe Avė., Chicago

1 Į
Phone Boulevard 6369 , 

FOTOGRAFAS1 •
P. CONRAD

i 3130 So. Halsted St.
Patyrimas mano įgytas per 15 me

tų. Visus darbus atlieku kuo- 
geriausiai.

a+a
STANISLOVAS NEZELSKIS 

IR MAR. NEZELSK1ENĖ
Paminėjimui trijų metų su

kaktuvių nuo minties mu
sų mylimų tėvelių.
Motinėle mirė kovo 15, 1921, 

o tėvelis balandžio 14, 1921. 
Abu palaidoti šv. Kazimiero 
kapinėse. Gedulių mišios bus 
scredoj, balandžio 16 d., 8 
vai* ryte, Visų šventų bažny
čioj, Roselande. Pršaome vi
sus gimines ir pažįstamus pa
minėti musų tėvelių atmintį 
atsilankymu ant šių šv. mi
šių.

Dukterys Stanislava Dau- 
gintienė ir Kazimiera 

Mikutienė.

A + A
FRĄNCIŠKA PETRAUSKIENĖ 
(Poj tėvais Lankąuskiųtė-

Pleikaitė)

Persiskyrė su šiuo pasau
liu balandžio 7 d., 4 vai. ry
te, sulaukus 49 metų, su vy
ru išgyveno 29 metus, paliko 
6 vaikus ir vyrą. Duktė Ep- 
r uzina 27 metų, Marei joną 25 
m., Elena 15 m., sūnūs Juo
zapas 24 m., Liudvikas 21, 
Antanas 18 m. Paėjo iš Šila
lės parapijos, Raseinių apskr.

Likosi palaidota su laisvo
mis apeigomis balandžio 9 d. 
St. Charles kapinėse; laidotu
vių apeigas atliko kun. Ri- 
tenbocker velionės namuose.

Visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, daly
vavusiems laidotuvėse, įtaria
me širdingą ačiū.

Pasiliekame didžiai nuiludę 
Tėvas su , vaikais, 

St. Charles, III.

Phone Boulevard 2084

International Quilt
Mfg. Co. f

Išdirbėjai visokios rųšies 
Vatinių užklodžių ir patalų

* Mes taipgi turime lovas ir 
matracus.

4509 So. Ashland Avė., 
Chicago.

........... i....

MIZ AR
Karalius naikinimo Reumatizmo

Garantuotos gydoulės 
išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų, 
pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kojų,. galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- CC O £ 
vikas kainuoja^”""** 
Mažas slovi- (P A į) E 
kas kainuoja 
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite
ir pinigus. Adresuokite asmeniškai: 

JOSEPH SOROKOVVSKI

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo 1L

1 o
priratiškų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* ’rv2ope- 
jišką ffydy- 
m<o. Diditll skai
čius žmoU^ J<y- 
domų kasdiea per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta..

)

A + A
JONAS VAIČKUS1

Persiskyrė su šiuom pasauliu 9 
dieną, balandžio, 15 lig 11 vėlai 
naktį. Paėjo, Kauno rėdybos 
Telšių apkskričo, Luokio para
pijos, Medeškių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 25 metus. Am
žiaus turėjo 48 metus, paliko 
nuliūdime 3 brolius Prančiškjus 
ir Stanislovas Amerikoj, vienas 
brolis Jurgis Lietuvoj ir ketu
riom seseris, Elena, Julijona, 
Marijona ir Sophija. Lietuvoj 
pusbrolis Pranciškus, pussesere 
Sophija, Amerikoj švogeris vie
nas. palieka dideliam nubudi
me broliai ir seserys. Prašom 
širdingai dalyvauti visi giminės 
ir pažystami, laidotuvės atsibus 
14 d. Balandžio iš namų 4637 
So. Paulina St. 8:30 ryto į šv. 
Kryžiaus Bažnyčią, po tam į 
šv. Kazimiero Kapines.

Nuliudj broliai
Pranciškus ir Stanislovas.

Draugystės Lietuvos Dukterų su
sirinkimas atsibus sekmadienį, 13 
dieną balandžio, J vai. po pietų, 
Mark VVhite Sųuare, 30 ir S. Hal
sted gt.

Atsilankykit į susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų dėl drau
gijos labo.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks balandžio 13 d., 
2 v. po pietų, Zvviązek Polek svet., 
1315 N. Ashland avė. Nepamirškit 
atsilankyti — bus svarbių reikalų.

A. Lungevicz.

Dr-stės Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 13 d., 1 vai. po pietų, 
Davis Sųuare Park svetainėj, prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų

F. Motuzas, rašt.
Pirmyn Mišraus Choro repetici

ja, vienų vyrų, įvyks sekmadienį, 
bal. 13, 11 vai. ryto, Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
kviečiami laiku susirinkti.

—Valdyba.
Repeticijos “Pabaigtuvių’’ įvyks 

šiandie, 8 vai. vak., Liuosybės sve
tainėje, 1822 VVabansia Avė..

Visi to veikalo dalyviai malonė
kite laiku susirinkti. —Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos Įvyks rytoj, 7:30 vai. vak., 
Haymond Chapel svetainėje (816 
\V. 31 St.)

Įžanga nemokama. Geri kalbėto
jai. Visi kviečiami atvykti.

—Komitetas.

PAJIEŠKAU Marijonos Bergelio- 
nės ir Juozapą Antaną, sunaus Pau- 
lauskio. Abu Kauno rėd., Tauragės 
apsk., kaimas Šakalinės. Turiu svar
bų reikalą ir meldžiu atsiliepti, ar
ba jos žinančių man pranešti už ką 
busiu labai dėkinga.
, AGOTA JAKUBOWSKAITĖ 

820 W. 35th PI., Chicago, III.
---------------------------------------------------------1---------------

JIEŠKAU savo pusseserės Sela- 
monos Krucekaitės, girdėjau, kad 
gyvena Chicagoj. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti.

Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago 

Box 475

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio prie bučernės 

biznio, su visais įrengimais ir tro- 
kas, arba parduosiu. Biznis cash, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastis 
pardavimo, negaunu darbininkų. Ne
praleiskit geros progos, atsišaukit.

65 W. 103 St., 
Roseland, 111.

ĮvairųsskelbimaF
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

Mes turime savo stake pilną pasi
rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki, didžiausiij ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar- 
t?

' BERT PICK & COMPANY
A08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
'lauskii Mr. M. J. Millcr

Magdalena Karpavičiene
Laidotuvės įvyks panedėlio 
rytą iš šv. Jurgio bažnyčios 
Dideliame nuliudime pranešame musų gi
minėms ir draugams apie mirtį musų myli
mos motinos Magdalenos Karpavičienės. 
Nabašninke sutiko nelaimingą mirtį balan
džio 9 dieną 4:30 v. po piet, kada gatveka- 
rys sudaužė automobilių, kuriame ji važia
vo, prie California ir Archer gatvių.
Laukiame, kad musų giminės ir draugai 
bus malonus suteikti musų nabašninkei mo
tinai paskutinį patarnavimą atsilankę į lai
dotuves. Nabašninkės kūnas randasi adre
su 2828 W. 38 Plaęe. Panedėlio rytą iš čia 
kūnas bus išlydėtas į šv. Jurgio bažnyčią, 
kur bus atlaikytos trejos žėlabnos mišios ir 
iš kur po mišių grabas bus išlydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.
Giminės, pažįstami, draugai, draugijų na
riai maloniai prašomi dalyvauti musų na
bašninkės motinos laidotuvėse.
Pasiliekame dideliame nuliudime

JURGIS KARPAVIČIUS, 
nabašninkės vyras;

t Sūnus: ALEKSANDRAS, JUOZAPAS 
ir ANTANAS.

Dukterys: JOZEFINA, ONA ir MARGA- 
v RETA (Mrs. Mulks).
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(Tąsa ant 7-to pusi.)

VELYKINIS ATIDARYMO
IŠ PARDAVIMAS

Mes gavome pilną pasirinkimą čeverykų ir sliperių naujausių stylių Velykoms, vyrams, moterims ir vaikams, 
tiesiai iš dirbtuvės. “Ne iš olselių”. Sutaupysime jums perkupčių pelną ir mes garantuojame sutaupymą 
40% ant kiekvieno pirkinio šiame išpardavime.
Mes tikri esame, kad nei/ viena krautuvė Chicagoj, negali susilyginti kainomis su musų tavoru. Ir visa šita 
avalynė yra parodoma musų languose ir pažymėta aiškiais kainų numeriais.

KELETAS MUSU SPECIALŲ

2424 W. Supcrior St., Chicago, III.

: Reumatizmas sausgėlė ■
1 Nesikankylyte savęs skaus- B 
! I mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I

— raumenų sukimu; nes skau- I 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir B 

J dažnai ant patalo paguldo.
! CAPSICO COMFOUND mo- ■
1 stis lengvai prašalina yiršmi- J
1 nėtas ligas; mums šiandie dau- 
' gybė žmonių siunčia padėka- 
! vones pasveikę. Kaina 50c per 
' paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
KATOS”. augalais gydyties,

J kaina 50 centų.

į Juslia Kulis ■
i 3259 South Halsted Street,
■ CHICAGO, ILL. ■
■■■■■■■■■ŪBBBBBBM■■■

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje Tietoj*.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai <***. 
ną. Panedėlyj, seredrjr if 
•ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

Aš noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

Moterų augštos rųšies patentuotos veršiuko skuros 
arba gražus satininiai sliperiai, augštomis ar žemo
mis kulnimis, gražių paternų, C O O C
verti $5.85, specialiai
Vyrų puikiausi rankomis siūti oxfordai, tiesiais ga
lais arba naujos mados vamps, patentuotos kumelu- 
ko arba Rusško veršiuko skuros. Kiekviena pora
pora garantuota, verti $7.50, 
specialiai $4.35

Vaikų čeverykai arba oxfordai, rankomis siūti, ru
di, juodi arba patentuotos skuros, verti daugiau ne
gu dvigubai, musų kaina $5.50, fir
specialiai po
Merginų ir mergaičių patentuotos kumeliuko sku
ros sliperiai visokių stylių, geriausi ką už pinigus 
galima nupirkti* visų mierų,-verti $4.50 CO EA 
specialiai po V"»wU

Mes turime daug tų pasiūlymų, bet nėra vietos viską surašyti. Ateikite ir pažiūrėkite musų išpuoštus lan
gus, jus pamatysite kiek jus galite sučėdyti jei pirksite čionai.
Mes turime pilną pasirinkimą naujausių madų čeverykų ir sliperių. Mes turime satininius, patentuotos sku
ros, kumeliuko skuros, oxfordus ir užvarstomus, žemomis ir augštomis kulnimis. Gerai išrodo ant kojos. 
Vaikams duosime dykai prie kiekvieno pirkinio paišelių bakselius. Vyrams ir moterims gerą čeverykų mostj,

Duosime šilkines pančiakas dykai. Krautuvė bus atdara kas vakarą iki Velykų.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., prie Liberty

44 METAI GERŲ ČEVERYKŲ BIZNYJE

JLv_'J ... < . ■■■ I .

Įmokėkite Tik Mažą Dalelę
Nuvežšime į Jūsų Namus

KIMBALL
s Grojikli Pianą ant Velykų :

KIEK tai džiaugsmo ir linksmybes turės Jūsų šeimyna 
ir Jūsų svečiai, kurie aplankys Jus per Velykas. Jus 

juos galėsite priimti ir užžavėti su tikra augščiausia pija- 
no muzika, kūną suteiks šis augščiausios rųšies muzikališ- 
kas instrumentas, KIMBALL Grojiklinis Pijanas!!

Krautuves atdaros kas vakaras.
LIETUVIŲ RAKANDŲ KORPORACIJOS KRAUTUVĖS

1930-32 S. Halsted St. 4177-79 Archer Avė.
»«■> PLAC« „„<! afeMro| CWX|S COONM R1CHMONO .T.

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

Tel. Pulman 5147 Į

C. YUCIUS D. C., PH. C.
2159 — 21st St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rezi. 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.

SPINOC

Kai kurių žmonių klai
dos pereina rybas jų 
nusisprendimo.

Kuomet jus sergate 
labai neprotinga yra 
užsilaikyti nepasima- 
čius-su Chiropractor.

Nuspręskite, kuomet 
jus nesijaučiate gerai
— kuomet turite ligą
— jus atlankysite Chi
ropractor.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47'th-St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER 

Dentistas
Suteikiamas gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., Chicago,

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

Dr. W. R.
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus pasekmių”

Giduolės išski
riamos.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikdvimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbudavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnoze ir 
būti tikram, kaip 
gydyti.

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų egzaminavimai.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrusį, teisingą gydymą 
už mažą kainą*

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdiefi. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register,
109 N. Dearborn St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorį iki 12 augšto)

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

37 W. Madison S t., 
Chicago, Hl.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wa«annano ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo ligoe, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduoda Sitam moksliikam gydymo 
metodui. A8 naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
termas ir' naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ulsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
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. Pasekmia 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po b
Seredomis ir subatomis: 9 ryte ug

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. I1L
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamlstai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, 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.

Kreipkitės:

BRIDGEPORT PAINTING 
HARDVVARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurimas užstaisoinas 

tr g.1 rantuojamas už $4. Automobilių 
trriii patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Htklij. įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
l»Aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunnc 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

NORIU pirkti motor ciklį su šo
niniu 'karu Arley Davison, 1922 
arba 1923. Atsišaukite paduodami 
kainą. Kas norit daugiau kaip $200, 
tokie neatsišaukite.

P. J. Tamašaitis,
10749 Indiana Avė., Chieago

ATIDARAU nuo subatos 12 
bal. 1924 nauja lietuviška linija 
Bus nuo strytkario linijos iki 
Šv. Kazimiero kapinių. Bušai 
kursuos kas 15 minučių. Savi
ninkas J. Rekosh.

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

TAISAU ČEVĖRYKUS

Čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Užtikrinu darbą už prieinamą 
kainą.

MYKOLAS PRŪSAITIS > 
2647 W. 38th St.

SUTAUPYKI'! $560 IKI $1000
Mes pastatysime jums 5 kambarių 

bungalow ant jūsų loto už $5,475, 
mažai įmokėjus iš pradžių. 12 metų 

■* patyrimo'statyme banga low. 1
MORTON HOME BLDG. CO., 

7838 So. Kacine Avė. 
Phone Vincenneš 9535

LIETUVIS, plumbing, heating ir 
gas fitting kontraktorius. Turiu pa
tyrimą ir leidimą iš “Board of Ex- 
aminers of Plumbers oi The State of 
Illinois” dirbti naujus ir taisyti se
nus, visokius plumberio darbus. Tai 
reikale esant tokio darbininko malo
nėkite kreipties ant šito antrašo, bi
te kokiu laiku.

3303 So. Lowe Avė. 
Chieago, III.

Phone Boulevard 3044

IŠRENDAVOJIMUI
ISRANDAVOJIMUI didelė krau

tuvė ant Bridgeporto, kampas 35th 
& Emerald Avė. Tinkama vieta 
visokių biznių.

Chas. Bagdžiunas & Co. 
736 West 35th Street, 

Tel. Boulevard 0012

dėl

4 RUIMAI RENDAI S. E. kampo 
31 st ir Halsted St. Gera vieta dėl 
Beauty Shop, Daktarui. Patogi vie
ta propesijonalui.

šaukit Tel. Steward 4691
ar į Kcal Estate

751 W. 31 St. '

PARDAVIMUI ar’ renduoti 
didelis storas. Tinkantis viso
kiam bizniui. Kreipkitės pasjsa- 
vininką 2 lubos.

3302 So. Union Avė.

RENDON 6 dideli šviesus kam
bariai, moderniški, garu šildomi, 
geroje biznio apieiinkėje. 'rinkami 
dėl daktaro arba bile profesiomų 
lo. Renda $80.

3129 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 9685

ANT rendos didelė karutuvė su 
kambariais iš užpakalio, puikioj 
vietoj dėl grosernės, bučernės ar
ba kitokio biznio, 541 W. 31 St. 
Klauskite Mr. Fręeney, S. E. ocr. 
31 St. & Wallace St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
LIETUVIŠKAS KOTELIS ge

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

PARĘNDAVOJIMUI kamba- 
ris vienam ar dviem vaikinam, 
ant 2-rų lubų, su visokiais pas
kutinės mados parankumais. 
Matyti galima vakarais ir Suba- 
toj po pietų 4407 S. Artesian Av

SIŪLYMAI KAMBARIU I REIKIA ŪARRININKįl
PARANDAVOJU kambarį dėl vie- VYRU

no ar dviejų vyrų "arba dėl mėrgi-1---------------- ------- —X--------------
nų, arba dėl vedusios poros. Kam-1 REIKALAUJAME agen 
barys didelis ir šviesus. Su arba 
be valgio. 3 lubos iš priekio.

J. K.
703 West 21st Place, Chieago

PARĘNDAVOJIMUI kambaris su 
visais parankumais, vienam arba 
dviem vyram arba vedusiai porai. 
Yra mašinai garadžius. Su valgiu 
arba be valgio.

z\tsišaukit vakarais
4001 S. Astėsian Avė.

Tol. Lafayette 0993 . s

JIESKO DARBO "
JIEŠKAU vietos už tarnaitę prie 

geros pasiturinčios šeimynos. Esu 
jauna moteris, turiu 7 metų

Sutinku ant išvažiavimo.
Kreipkitės

Mrs. O. Šimėnas 
Naujienos, Bok 476

vaikų.

PATYRĘS (Cook) virėjais 
ieško darbo lietuviškoj valgyk
loj. Adresas A. Davids, 
231 So. Racine Avė. Tel. Hay- 

market 0595.

JIEŠKAU darbo prie namų, tu
riu vieną kūdikį. Kam reikalinga, 
malonėkite tuojau atsišaukti.

Mrs. Vaičiūnas
4615 So. Honore St.

Tel. Lafayette 4254

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge
ros darbą apystovos, gera mo
kestis. Atsišaukite
Continental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

REIKALINGA mergina arba naš
le, be vaikų prie namų darbo. Turi 
suprasti gaminimą valgių ir abelną 
užlaikymą namų švarumą. Darbas 
ant visados. Gera mokestis, valgis 
ir kambarys. Atsišaukit greitai.

OKEMUS DRUG CO.
3313 So. Halsted St.

REIKIA JAUNOS MERGI
NOS OFISO DARBUI.

ATSIŠAUKIE:
3608 So. Halsted Str.

Chičagb, 111.

REIKALINGA mergina, mokanti 
irgerai lietuvių ir anglų kalbas 

galinti vartoti Typevvriterį.

1152 Roosevelt Rd. 
Tel. Monroe 4257 

H. Leibovitz

REIKIA merginų ir moterų 
prie siuvimo ir lopymo burlaps 
ir votinių maišų. Atsišaukite 1 
lubų. •

329 W. 24 Place

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Turi mo
kėti valgį virti ir skalbti. Atsišau
kite ypatiškai arbaiškai arba per telefoną.

BEVERLY 0611
10540 LongvvOod Drive

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
patyrusių langų plovėjų.
Ateikite tuojau,

Room 21
62 West \yashington Str.

REIKALINGAS
BARZDASKUTYS

TUOJAUS
Dalbas vakarais.
4612 S. Paulina St., Chieago.

REIKIA janitorių prie bažnyčios, 
$125 į mėnesį. Darbininkų, 50c. iki 
55c. į valandą. Mašinistų, $40 į sa
vaitę. Porterių $22 ir valgis. Mari
nistų, 70c. į valandą. Vyrų į res
tauraciją, $25 į savaitę.

South Park Empl. Bureau 
4191 S. Halsted St.

REIKIA tuojau vieno sheai 
man pagelbininko, 2 automobi
lių išardytoj ų ir 2 motorų išar
dytųjų. Atsišaukite

Aetna Auto Parts Co. 
2101 So. State Str.

JIEŠKAU darbininkų, tokių kurie 
yra silpni dirbti sunkius darbus ar
ba yni kolieki — aš visiems tokiems 
suteiksiu darbą. Atvažiuokite ant 

antrašo: C. K. KATILIUS 
11334 So. Homan Avė. 
Mount Greenwood, III. 

(Prie Šv. Kazimiero kapinyno)

ši
to

REIKIA patyrusio bučerio. 
Geros valandos ir užtikrintas 
darbas. - <

Underwood Market, 
3224 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

turinčių savo automobilius, par
davinėti musų namus.

Olszevvski and Bakszewicz 
3301' So. Halsted Stę. 
Tel. Boulevard 6775

REIKIA darbininkų — Civil 
Service Examination, balandžio 
10, 8 vai. ryto, prie IŠouth Park 
Stables. 57 and Cottage Grove, 
mokama 50c ir 55c į valandą. /

PUIKI proga, salcsmen ir sales 
managerių dėl užbaigimo kontrak
tų su pirkėjais, gali padaryti $500 
iki $1000 į mėnesį. Turi įnešti 
$1000 iki $2000 tavorais. Klauskit 
Mr. Sąuires, Room 815

123 VV. Madison St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

case geram stovyje. Boristtroką 
5 pasažieriams bile kokio 5 pa- 
sažierių karo arba troko. Kreip
kitės subatomis visą dieną arba 
kitoms dienoms iki 9 ryto.

S. SARGOD
4104 S. Campbell Avė. .

Phone Lafayette 6433

RAKANDAI
DIDŽIAUSIS RAKANDŲ - 

BARGENAS
Turi būt parduota tuojau vėliausio 

styliaus panoro setas, valgomo kam
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai, karpetai, pastatoma liampa, pa
veikslai ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokėjimą. Gera 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

RESTAURANO rakandai par-' 
siduoda pigiai, geležinis pečius, 
Hoffmano vandens šildytojas, 
gazo stalas ir taip toliau.

5631/2 W. Madison Str.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, labai pigiai ir player pia
nas; norint galima |r kambarius 
rendavoti, remia taipgi pigi.

313tQ So, Enmrald Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių ra
kandai. Daiktai visi geri, jei nori
te, galite pirkti pavieniais ar vi
sus sykiu. Parsiduoda šuo IVz mė
ty esnumo; kuiną $100. Išvažiuoju 
į Lietuvą. Matyti galima šventoms 
dienoms ir vakarais. Kreipkitės 

6336 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI *
PARDAVIMUI grosernė, se

na įstaiga, parduosiu su namu 
arba skyrium vieną krautuvę 
arba mainysiu.

TONEYS
3600-3602 S. California Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

cabinet ir 100 muzikos rolelių. Ati
duosiu už $125. Garantuotas.

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė.

1 floor
/

TAJERŲ ir vuleanaizing šapa par
davimui, geroje vietoje. Vartotų 
tajerų biznis. Priežastis partneriij 
nesutikimas parduosiu už bargeną už 
pinigus pirkėjams arba paimsiu į 
partnerius.

1605 S. Wabash Avė., 
CalumetT671

PARDAVIMUI Luncnruimis, 
su minkštais gėrymais, gera vie 
ta tarpe didelių dirbtuvių. Par
duosiu pigiai.
Atsišaukit. 1358 W. 22-nd St.

PARDAVIMUI gera Concer- 
tina mažai vartota 102\key Tri- 
ple low pech.
St. Petraitis, 1835 Canalport 

Avė. 2 fl. rear, Chieago.
11 T m

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių ir visokių smulkmenų 
arba mainysiu ant nedidelės 
prapertės. Atsišaukite: 2630 W. 
38th St. Tel. Lafayette 7723. 

y
PARDAVIMUI groseraė fik- 

turės, barai, Ice Box, lentynos, 
visi daiktai kokie tik reikalingi 
Nupirksite pigiai. Kreipkitės: 

33X0 Auburn Avenue

PLAYER piano ant pardavi
mo. Mažai vartotas, beveik nau
jas. Atsišaukite nedėlioj arba 

ipanedelyj. 4649 Calumet Avė., 
arti 17tos gatvės ir Grand 
Boulevard.

PARSIDUODA minkštų gėri
mų įstaiga. Parsiduoda už pri
einamą kainą; vieta daili, biznis 
senas ir išdirbtąs per daug me
tų. Apięlinke apgyventa rusų ir 
slavokų; renda pigi, 4 kamba
riai pagyvenimui, garadžiu^ 
visas kiemas priguli vienam.

1283 Roberts Avė. Whiting 
Indiana. Tel. Whiting 692-R.

PARDAVIMUI 88 notų grojiklis 
pianas, su 100 rolių, labai pigiai, 
taipgi 7 paprasti pianai, $75 ir 
daiigiau. Taipgi 1 grojikliai vargo
nai, su 50 rolių, $100. Atdara nedė- 
liomis.

Rapp Moving & S to rage House 
5130 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė už ga
na prieinamą kainą. Renda pigi ir 
yra 4 ruimai gyvenimui. Fixturai 
visai nauji ir kiti visi tinkami 
įrengimai. Biznis išdirbtas ir ne
ša gerą pelną. Jei norite įsigyti ge
rą biznį, bukite skubus. Priežas
tis pardavimo — važiuoju į Lie
tuvą.

5135. Sq. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524

GROCERIS ir saldainių što- 
ras geroj vietoj l>igi renda 3 
pagyvenimų kamb. tik $800.
10194 Winston Avė. kampas 
Vincenneš Tel. Beverly 3401

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
serhė su namu. Biznis cash. Per 4 
blokus nėra kitos bučernės.

Einu į kitą biznį, todėl parduo
siu pigiai.

Kreipkitės
6059 S. Kildar Avė.

PARDAVIMUI bučernė, nauji 
įrengimai, kampinė krautuvė ir pi
gi renda, lietuvių ir lenkų .apgy
venta vieta. Parduosiu pigiai. 1400 
So. 51 Avė., kampas 14 St., Cicero, 
III. '

Atsišaukit prie savininko, 3108 
W. Madison St. Tel. Nevada 0668

PARDAVIMUI čeverykų krautu
vė visas naujas tavoras ir "“įtaisy
mai, 3 metų lysas; kaina tiktai 
$2500; savininkas pabus pokol 
restorano ar kitokio biznio.

Chas. J. Bagdžiunas & Co. 
736 West 35th Street 

Tel. Boųlęyard 0012

iš-

PAR DAVINIUI moterų skry
bėlių ir novelty krautuvė, įskai
tant 4 spėką varomas mašinas 
dėl Išdirbimo, mainysiu į namą. 
Atsišaukite , J. A. Witehes 
751 W. Ši St? Tel. BoųJ. 5914

PARSIDUODA BUČERNĖ,

lietuviško j-lėfmsko j apylinkėj. Pui
kiai išdirbtas biznis, pajamų apie 
$700—$800 savaitėj. Nauji įrengi
mai. Randasi apie 53 ir Halsted. 
Geras įvestinimas tam kuris tokį 
biznį išmano. Parsiduoda už “Cash”, 
arba mainais ant namo. ‘

Kreipkitės pas
EDW. W. BAKSZEWICZ 

3301 So. Halsted St., 
Telefonas: Baųlevard 6775

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
Ice Creamo, notions ir minkštų gė
rimų parloras, su 1 augšto mūriniu 
namu. Krautuvė ii’ 4 gyvenimui 
kambariai. Gera vieta, netoli lietu
vių ir lenkų bažnyčios.

2734 W. 43rd St.

PARDAVIMUI “grosernė ir 
bučernė, su namu ar be na
mo.

Atsišaukite
5358 So. Robėy St.

P?-‘RSIDU1DA geras biznis, kam 
reikalingas Gazalino šteišinas pilnai 

' ‘ , Parduosiu 
ne- 
ne-

įrengtas, su 2 lotais.
arba mainysiu ant mažos farmos, 
toli Chicagos. Turiu du biznius, 
galiu laikyti.

Atsišaukite
1436 So. Halsted St. 

Chieago, I1L
----- ----- JĮH--------------------------------------

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, cash biznis. Galima pirkti 
namu. Viėtd apgyventa 
tautų.

Atsišaukite
10758 Indiana Avė., 

Roseland.

SU 
visokių

PARSIDUODA restaurantaįs' 
MARY KULBOKAS 

Priežastis — nesveikata. 
6339 So. Central Avė.

Clearing, III.

PARSIDUODA Restaurantas 
gera išdirbta biznio vieta. Geras 
padėjimas pigi renda. Turiu par 
duoti, nes turiu kitą biznį.

714 W. Van Buren Str.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parlo.r. Išdirbta vieta, ir šiaip 
visokių smulkmenų parsiduoda 
Nupirksi t pigiai. Kreipkitės.

3233 So. Auburn Avė.

BARGENAS!
Už $125 nupliksite augštos 

rųšies 88 notų gtojiklį pianą. 
Atsišaukite bile dieną iki 9 va
landai vak. arba, nedėlįomis 
4 vai. po pietų.

1606 W. Van Buren Str. 
arti Ashland Blvd.

iki

PARSIDUODA grostris geroj vie
toj. Prie lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos, biznis einasi gerai, visko 
yra laikoma, yra visi bučeriški įran
kiai, priežastį patirsit ant vietos.

A. MARCH1NKEVIČH
4601 So. Hermitage Avė.

NAMAI ANT BRIDGEPORTO
7 kambarių namas, maudynės, 

elektra, viskas geram padėjime; 
kaina tiktai $4300, įmokėti $2000.

MŪRINIS namas su extra lotu, 
3 pagyvenimai po 6 kambarius, 
elektra, maudynes; kaina $12,5000.

MEDINIS namas ant 2 lotų, 4 
pagyvenimai po 5 ir 6 kambarius; 
kaina tiktai $6000, įmokėti $2000.

BUČERNĖ ir grosernė, gerai iš- 
dirbtoj vietoj; mainysime ant na
mo.

ANT BRIGHTON PARK
Mūrinis namas, 2 pagyvenimai po 

6 kambarius, karštu vandeniu ap
šildoma, 2 atskiri -Boileriui, vėliau
si įtaisymai, cementuotas skiepas; 
kaina $13,500 įmokėti $5000.
Chas. J. Bagdžiunas & Co.,

736 West 35th Street
Tel. Boulevard 0012

ATYDA BIZNIERIAMS
Geriausi vieta greitam budavoji- 

mui deparlament štorų, Drug Sto
rių, Automobilių sales room arba 
bile kokiam bizniui gatava vieta ir 
sunokus, visos gatvės' išdirbtos ir 
pilnai užmokėtos; skersai gatvės 
už tam panašų kampą pereitą sa
vaitę užmokėjo $25000, bet iš prie
žasties savininko esant dideliam 
bizny, labai reikalingas kapitalas 
ir trumpu laiku priverstas parduo
ti maišaus už pusę kainos kiek yra 
tikrai vertas; pamatykit greitai, 
jeigu nori sudubeltavoti savo pi
nigus Į trumpą laiką. Klausk J. Za- 
cker, 4650 So. \Vestcrn Avė." j.' v

■ 'oi

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
reikmenų krautuvė, 2 computing 
scales, 2 Ice boxai, mašina mėsai 
pjaustyti, registeris, 4 šiokeisai ir 
ft.Daug stako. Viską parduosiu už 
$1,1.00. Turiu parduoti šią savaitę.

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277

PARSIDUODA — čeverykų 
taisymo biznis su elektros va
romoms mašinoms, su krautuve 
ir 5 pagyvenimų kambariais 
$5,800. Gera biznio gatvė.

Jos. Tomas,
5216 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė rūkytos 
mėsos, Ice Cream ir visokių kito
kių smulkmenų krautuvė. Vieta se
na. Pardavimo ,priežastis patirsite 
ant ivetos.

Kreipkitės
4541 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA 3 kėdžių barber- 
nė, biznis išdirbtas per daug me
tų; arba priimsiu gerą vyrą į part
nerius.

Kreipkitės
5727 So. Wcntworth Avė 

Tel, Wentworth 4053

PARDAVIMUI cigarų biznisPARDAVIMUI cigarų biznis su 
arba be namo; kas pirks be namo, 
duosiu lysą. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuva. Atsišaukite.

732 W. 22nd St. Chieago.
Tel. Rooscvelt 1656

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
ir saldainių karutuvė, yra- taipgi 
cigarų, cigcretų, tabako ir šiaip vi
sokio stako. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. •

3528 So. Halsted St.
PARDAVIMUI grosernė ir deli- 

catessej\. su kambariais \lel gyve
nimo;’ pigi' rėmla, randasi prie <li- 
džiausiŲ "mokyklų, parko ir 
Nėra konkurencijos, biznis 
tas per 20 metų. Priežastis 
vimo — neturiu kas dirbtų. 

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

NAMAI-ŽEME

leikos. 
išdij’b- 
parda-

EXTRA EXTRA
PARSIDUODA puiki muro rezi

dencija, 5 kambarių, vanos, elekt
ra, furnace apšildoma, 50 pėdų lo
tas, prisodinta visokių gražių me
džių. Parduosiu tiktai už $7000, da
lį pinigais, kitus kaip rendą.

PIRK šitą 2 flatų muro namą, 5 
ir 5 kambarių, elektra, vanos, 2 
karų garadžius, 37 pėdų pločio lo
tas, namas vienų melų senas; ran
dasi netoli klioštoriaus; šalygatvei 
ir gatvės ištaisytos, parduosiu tik
tai už $11,000.

4 FLATą muro namas, garu ap
šildomas, elektra, vanos; kaina tik
tai $18,5Q0.

J . .*■■■■ ,1. ........  ■

6 FLATŲ namas, karŠtiu vande
niu apšildomas, 4 karų garadžius, 
platus lotas; rendos $3,600 į įkė
lus; kaina $22,500, įmokėti $7,000, 
kitus ant morgičio. Ateik greitai ir 
pamatyk Šituos bargenus arba te- 
lefonuok Prospect 4345 ir klausk 
WaĮter Yurkevič

2423 W. 63 St.

PARDAVIMUI dešimties ruimų 
namas su trimis lotais; pečiu gil
doma, elektra, 'gasas, 2 mašinų ga-
rudžius.

Kreipkitės
O. Reynolds

X 3418 W. 61 Place 
Tel. Prospect 9883

1 PARDAVIMUI naujas 5 ir 6 kam
barių, 2 flatų, Marąuette Manor, 
presinių plytų, 30x125 pėdų lotas,
2 blokai iki Kedzie Avė., karštu 
vandeniu šildomas^ viršutinis fin
tas yra su lysu dėl $85. Matykite 
tuojaus.

Arlo M Wilcy
6659 S. Kedzie Avė.

Prospect 0578

GERA PROGA

Pardavimui keturių pagyvenimų 
mūrinis namas, visi flatai po pen
kis kambarius, elektra, vanos, bes- 
mentas po visu namu; lotas priementas po visu namu; lotas pr 
šalies, garadžius dėl 2 mašinų. M 
rinis namas, randasi gražioj vietoj 
—Marąuette Manor, arti vienuo
lyno. Prekė $26,000, apie pusę rei
kės įmokėti. Savininkas gyvena 
ant pirmo flato iš užpakalio.

Kreipkite^
5936 S. Talman Avė.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nės ir kiti naujausios mados pa
rankamai.

2951 — 39th SI. (Pershing Rd.)

“3 biznio kampai”
Ji-Randasi prie pilnos sekcijos 

nijos, 58x125 pėdų, skersai kelio 
nuo phikaus parko South West 
Side, taipgi 18 skylių golfo lau
kas, gražus prūdas, gimnastikoms 
vieta, bolėms daržas, vaikams**Žai
dimų vieta, kvietkai ir muzikai vie
ta prie, pat įėjimo į parką, prie mu
sų praperlės. Kavų linija bus čio
nai atvesta prie įėjimo į musų pra- 
pertę ir parką. Puikiausi proga pa
trigubinti jūsų įplaukas šį metą. Į 
kainą įeina šalytakial, suros ir van
duo. Proga visam gyvenimui. Iš
mokėjimais geriems žmonėms. Vei
kite gręit. Del informacijų rašy
kite Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Chieago, III., Box 422. e •

Svarbu Kožnam Žinoti
■SBr. 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 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

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

REAL ESTATE S. W. SIDE
Žiūrėkite šių namų:
2 flatų mūrinis* 6-6 kambarių 

$15,500. 2 flatų ųiurinis, 6-5 
kambarių, $14,300 karštu van
deniu šildomi, naujos mados, 2 
karų gardžius, netoli 55 St. ir 
Kedzie Avė., netoli bažnyčios, 
mokyklos ir . transportacijos. 
Tik $4000 kiekvienas, kitus len
gvais išmokėjimais.

5556 So. Kedzie Avenue

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis, 2—4 'kambarių 

flatai, gasas, elektra, toiletai ir va
na. Didelis bargenas $4100

4 KAMBARIŲ Cottage, gasas, 
eektra ir toiletai. Speci- COOEfl 
alė kaina ąrvOOU

2 AUGSTŲ medinis, cementiniu 
pamatu, 2—6 kambariai, moderniš
kas, geroje vietoje. Exs- 
tra bargenas už

2 AUGŠTŲ, mūrinis, su skiepu, 
2—4 kambarių flatai, visas mo- 

“as’ $9100
2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—4 'kamba

rių flatai, moderniškas. CdAAA 
Bargenas \ ^uUUU

2 AUGŠTŲ, mūrinis, su n parlo
ras, 2—4 kambarių ffatai, moder
niškas, reikia pinigais tiktai $2900, 
kitus kaip rendą.

2 AUGŠTŲ, mūrinis, 2—5 kam
barių flatai, karštu vandeniu šil
domas, ugnavietė, geroje jrietoje, 
reikia pinigų tiktai $4500, kitus 
kaip rendą.

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 4 po pietų.9 ryto iki 4 po pietų.

IOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 th St.

GERIAUSI PROGA 
pardavimo arba mainymo, 

o likusius mažiau 
arba priimsiu lotą, 
pianą •

ANT i 
$800 įmokėti 
kaip rendą; 
mašiną arba' pianą kaipo pirmą 
{mokėjimą. Tas namas randsa So. 
Sidėj. Romios į metus neša <$600. 
Kaina tik $5000.

DIDŽIAUSIS bargenas, 2 aukštų 
muro namas, 2 po 6 kambarius ir 
medinis coltage 4 ruimų, 2 karų 
garadžius. Randasi prie vienuoly
no, įmokėti .reikia tik 4000. Kaina 
$13000, 
kėjimij. 
pas

likusius ant lengvų išmo- 
Atsišaukit kuogrcčiausia

• JOS. STUKIS, 
3416 Lowe Avė. 

Tel. Yards 2911

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis ir 4 kambarių medinis iš už
pakalio, visas įtaisymas vėliausios 
mados. Parduosiu pigiai.

Atsišaukit
3717 Parnei 1 avė., Chieago

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo 5 kambarių bungalovv, 
stikliniai parčiai, gasas, radiant 
hyteris, knygynas, furnace apšil- 
domaa, didelis) skiepas. į Pinigais 
$3200, išmokėjimais.

5617 So. Sawyer Avė

KAD ir visą Chicagą su žvake 
įšjieškosi, tokio bargeno nerasi be
veik naujas muro kampinis na
mas, didelis storas ir 9 flatai po 
5, 6 ir kambarius, vėliausi ištaisy
mai, steamu apšildomas, ant kam
pinio loto, 63x125 pėdų, ant geros 
biznio gatvės pietvakarinėj dalyj 

Chicagos. Rendos metams $10,000. 
Iš priežasties savininko einant į 
kitą biznį labai reikalingas kapi
talas trumpu laiku parduoda ma
žiau kaip už 5^ kartų renda su 
$17,000 įmokėjimo, likusius ren
dos išmokės per 5 metus. Pamaty
kit greitai, jeigu norit $15,000 pel
nyt į trumpą laiką. Klausk J. 
Zacker, 4650 So. Western Avė.

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.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

JEI TAMSTA turi mažą ar 
didelį namą arba lotą ir nori 
mainyt, meldžiu atsišaukti prie 
musų. Musiį Real Estate sky
rius suteiks Tamstai geriausią 
ir skubiausią patarnavimą.
UNIVERSAL STATE BANK 

REAL ESTATE DEPT.
3252 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 0700

BARGENAS ANT SOUTH SIDES
2 po 6 muro namas, akmeno 

frontas, plasteriuotas bcsinentas, 
aružolo baigimas, graži apielinkč, 
No. 6621 S. Rhodes Avė. Kaina tik 
$9000.

Shvelnis ir Maukus 
1443 N. Paulina St.

Tel. Armitage 6411

PARDAVIMUI medinis na
mas 3 šeimynų, 2 po* 5 — 1 — 4 
kambariai. Atsišaukite prie 
saviniųko. 4826 So. Lawndale 
Avė., 3rd floor.

PARSIDUODA 4 flatų naujas mū
rinis namas šiltu vandeniu šildomas, 
ant 64 ir Cambell Avė. tiktai reikia 
įnešti $4000. Greitu pardavimu ren
da j metus $3120, 2502 W. 69th St. 
arba 3000 Pershing Road.

Republic 5705
40 AKRŲ geros žemės su namais 

Michigan valstijoj parsiduoda už pi
gią kainą iš priežasties šeimininko 
mirties, arba mainysiu ant namo. Vis
kas turi būti parduota greitai. Kreip- 
kituos

MRS. J. ŠUKEVICH,
R. 3, Pow, Pow, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis nau
jas namas 2 flatai 5-6 kamba
riai, drba mainysiu mažesnio. 
Atsišaukite 5809 S. Maplewood 
Avė. Tel. Republic 8289.

namas 
$3,500,

2 po 6

NĖRA GERESNĖS VIETOS 
KAIP SAVU NAMUOSE 

BRIDGEPORT
4 kambarių mūrinis 

elektra ir vana. Kaina 
ant išmokėjimo.

4 flatų muro namas,
Kamb. ir 2 po 4 kamb. Geriausia 
vieta, elektriką ir vdna. Rendos 
neša $1,200 į metus. Kaina 
$12,000. Reikalinga tik $4,000 
įnešti. 4

Mes turime gerą pasirinkimą 
namų visose kolonijose.
UNIVERSAL STATE BANK 

Real Estate Dept. 
Boulevard 0700

' NELAUK ILGIAUSI
Pirk namą tuojaus, dabar. 

Pastatymas namų brangsta— 
drauge ir seni namai taipgi. 
Pirk dabar! Aš turiu tikrai ge
rai perkamų namų, kaip biznio 
taip ir apartmentinių, gerose 
vietose ir siulyjančius jums di
delį uždarbį parduodant atgal. 
Ateik tuojaus pas mus pasitar
ti ir pamatyti ką aš turiu.

S. SLONKSNIS, 
3401 S. Halsted St. antros lubos 

Tel. Yards 2242

4 KAMBARIŲ mūrinis na
melis, akmeniniu pamatu, vana 
gasas, elektros šviesa, furnace 
šildomas; cementuotas skiepas. 
Kaina $4,500?

•3831 Aberdecn Str.
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NAMAI-ZEME
MUSŲ BARGENAI!

PIRK ČIA—BRIDGEPORTO 
BARGENAI.

PELNYSI—VISADOS — 
LAIMĖSI.
ŽIŪRĖK!!

Rridgeporto širdis — Halsted 
gatvės geriausi bargenai.

1 štoras su 2 kamb. fl. užpa
kalyje, ir 2 flatai ant viršaus. 
Lotas vienas vertas $5-6,000. 
Dabar parduodame už visai že
mą kainą. Rendos neša į 
mėnesį ..................+....
Cash reikia tiktai .....
Kaina, žiūrėk!! pusdy 
kiai ............................

$100.00
3,500.00

7,700.00
Protingas žmogus pirks ant 

pirmo pamatymo, nes sauges
nės vietos pinigams nėra kaip 
dėjimas į tą namą.

2. ŠTAI IR KITAS!!
Mūrinis bildingas, storas su 4 

kamb. užpakalyje, ant viršaus 2 
flatai po 5 kamb., ir 2 fl. po 4 
kamb., elektros šviesa, didelis 
basementas, pačiam Bridgepor- 
to viduryje, ant HaMed gatvės. 
Dabar parduodame tik už 5,000 
cash, o likusius ant lengvą iš
mokėjimu. Randos neša į 
sį (žemos rendos dabar) 
Kaina tik ......................

mėne
si 60.

14,500
3. SOUTH SIDE

2 FLATŲ — MŪRINIS 
bildingas po 6 kamb. fl., vanos, 
elektros šviesos, didelis base
mentas, patogi transportacija. 
Randos neša į mėnesį $70.00 
Cash reikia tik ........... 2,000.00
Kaina vos tiktai ............5,700.00

YPATINGAS BARGENAS!
4. STORAS IR 3 FLATŲ 
puikus bildingas, eonerete fun
damentas, didelis basementas, 
didelis garadžius. Visai prie bul
varo ir tik pusantro bloko nuo 
Parko. Priversti yra parduoti 
dėl ypatingos priežasties, už la
bai žemą kainą. Randos į me* 
menį neša ..................... $145.00
Cash reikia tik ............... 7,000
Kaina labai žema tik .... 10,500
RANDOMIS IŠMOKAMA TAS 
NAMAS IN TRUMPĄ LAIKĄ 

PIRK—PELNYSI!
SKAITYK!!

BRIGHTON PARK 
NEPAPRASTAS BARGENAS.

2 flatų bildingas, po 5 kamb. f L, 
vanos, elek. šviesos, lotas ir pu
sė, 2-jų karų garadžius, didelis 
cimentuotas basementas.
Randos neša ..................  $70.00
Cash reikia tik ........... 2,500.00
Parsiduoda už visai mažą kainą,
tik ...................  6,500.

GERESNIO PIRKIMO NĖRA 
VISAM BRIGHTON PARKE 

Už TUOS PINIGUS.
Naujas muro namas ant kampo 
su 6 krautuvėms vėliausios ma
dos pečius apšildoma. Morgičius 
$35,000 iš banko. Mainysiu ant 
2 flaty arba lotų geroj vietoj.

PATARIMAS.
Mes patariame kiekvienam, 

norinčiam pirkti namą, matyti 
šituos musų bargenus, nes šitie 
namai yra daug vertesni negu 
jų pažymėtos kainos. Kadangi 
kiekvienas savininkas turi svar
bias priežastis delei greito par
davimo, tai todėl ir parduodame 
taip pigiai.
PIRKĖJAI NAMŲ, čion, laukia 
jūsų ypatingai gera proga, kur 
jus labai lengvai galite įsigyti 
sau bizniavus namus už labai 
žemas kainas. Turime daug kitų 
namų visose dalyse miesto.
OFISAS ATDARAS:

Subatoje iki 9:00 v. vakaro. 
Nedėlioję nuo 9:00 vai. ryto 
iki 3:00 vai. po pietų.

L FABIONAS CO.

809 W. 35-th St., Chicago, III. 
....... Tel. Blvd. 0611—0774

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
KAMPAS 53-ios ir Halsted 

Sts. 3 augštų puikus mūrinis 
biznios namas. 2 štorai ir 5-8 
kambarių flatai ir 2 karams ga
radžius. Kiekvienas flatas turi 
atskyrą apšildymo systemą, pa
tys rendauninkai apsišildo, sa
vininkui nekaštuoja angliai nei 
janitorius. Visi flatai ir štorai 
išrendavoti. Rendos neša $335. 
mėnesiui. Kaina $33.500, įnešti 
$7000. Yra tai vieta kur namai 
kils augštyn. Klausk A. Olszew- 
ski, 3301 So. Halsted Str. '

PARNELL arti 35-tos 
augštų 3-jų flatų po 6 ir 7 
mus pečium apšildomas mūrinis 
namas ir 4 karams garadžius. 
Renda $100 mėnesiui. Kaina 
$9,000. Įmokėti $4,000 arba 
mainyti ant didesnio. Klausk 
Edw. W. Bakševič 3301 So. Hal
sted Str.

3-jų
rui-

58-th St. ir Indiana Ave. ant 
2-jų lotų 3-jų augštų, 6 flatų po 
6 ruimus puikus mūrinis na
mas. štymu šildomas, renda 
$390 mėnesiui. Kaina $28,000 
nešti $10,000. Klausk A. Olsze- 

wski, 3301 So. Halsted Str.

45-ta ir Paulina Sts. ČEVE- 
RYKŲ STORAS parsiduoda pi
giai arba mainyti ant namo ar 
oto. Klausk Edw.. W. Bakševič.

3301 So. Halsted Str.

MAINYTI gera Farma ant 
namo. Farma verta $7,500.00 su 
triobomis, gyvuliais ir padarais. 
VVisconsin, tik $9. tikietas nuc 
Chicago, gera farma geram 
žmogui. Klausk A. Olszewski, 
3301 So. Halsted Str.

MES PERKAME ir parduo
dame namus. Greitam pardavi
mui užrašyk savo namą 
mus.

A. OLSZEWSKI and 
EDW. W. BAKŠEVIČ, 
3301 So. Halsted Str.

pas

DIDELIS bargenas ant Brid- 
geporto: trijų augštų biznio na
mas, didelis storas du flatai po 
6 kambarius, šitas yra barge
nas. Atsišaukite greitai.

3301 So. Halsted Str. klaus
kite Michiulis

KAM yra reikalingi šeši fla
tai nepraleiskite progos, namas 
randasi ant aštuoniasdešimtos 
tarpe Racine ir Ashland gatvių 
du flatai po 6, keturi po 4, šešių 
metų senumo. Dabartiniu Uiku 
yra vienatinis bargenas ant Au- 
burn-Highlands. Atsišaukite 
greit. 3301 So. Halsted Str.

Klauskite Michiulis.

KAD UŽBAIGUS NAMUS, MES PA
SIŪLOME KELETĄ PARINKTŲ 

BRGENŲ
2 • flatų, 6—6 kambarių, geras 

bargenas, viskas įrengta ir užmo
kėtą, kaina $5500, įmokėti $2000, 
kitus kaip rendą. Krautuvė ir du 
flatai, garadžius, kaina $6000.

6 KAMBARIŲ cottage, skiepas, 
furnace šildomas, elektra, vana, 
įtaisymai apmokėti, $2200, išmokė
jimais.

COTTAGE, netoli Archer and 
Kedzie Avė., vana, elektra, gasas, 
neturtingo žmogaus proga. Kaina 
$2450, lengvais išmokėjimais, vei
kite greit.

2 FLATŲ, mūrinis, karštu van
deniu šildomas, 3 karų garadžius, 
tas yra tikras bargenas, kaina 
$10,500, Įmokėti $4000, kitus- kaip 
rendą.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Kedzie & Archer ave

VERTA PAMATYTI
8 kambarių namas, 2 karų me

dinis garadžius, kaina $7000, įmo
kėti $2000, kitus išmokėjimais.

2 AUGŠTŲ medinis namas, 3 fia
lų, įplaukų $100 į mėnesį, kaina 
$4600, pinigais $3100.

3 AUGŠTŲ mūrinis, 2 krautuvės, 
4 flatai, 50x125, $16,500 pinigais 
$6000. geroje vietoje.

3 FLATŲ, mūrinis, pečiumi šil
domas, elektra, 2 karų garadžius, 
rendos $140, kaina $9000, pinigais 
$2500, kitus išmokėjimais

Henrv E. Glixon & Compafty 
6140 Wentworth Ave.

Tel. Went. 5200

PUIKUS BIZNIO KAMPAS
Prie 63 St., 1 blokas i vakarus 

nuo Western Avė., 58x1*25, rendos 
$5700 į metus ir dauginasi kasmet, 
plieno konstrukcija, pinigais 15000 
dol., nepraleiskite to namo. Pama- 
tykit Miss Wagner, Prospect 8700. 
Elmer Jordan & Co., 2419 W. 63 St

PARI>AVIMUT mūrinis narnai 2 
gyvenimų po 4 kam'barius, maudynės, 
elektriką ir visi įtaisymai pagal nau
jos mados. Parduosiu už prieinamą 
cainą. Atsišaukite šiokioms dienoms 
vakaraisj subatoj po pietų ir nedėlioj 
visą dieną. J. P. -

4030 Se* Rockwell St

PARDAVIMUI NAMAI 
BRIDGEPORTE 
Morgan Street

Trijų lubų aukšto nuiro namas, 
beveik naujas, 3 po 5 kambarius 
pagyvenimai, su aukštu skiepu, ren- 
da gera, prekė tik $10,500. Namas 
randasi tarp 33 ir 34 Morgan St.

AUBURN AVENUE
Dviejų lubij aukščio medinis 

mas, 3 pagyvenimai ir Storas; 
dinis garadžius. Rendos neša 
mėnesi $145; prekė tik $.12,500,
Įmokėti $5000, likusius paskola sa
vininkas aprūpins be komišeno. 
Namas randasi ant 33rd ir Auburn 
Ave.

na- 
me- 
per

HALSTED STREET
Biznio ir beveik naujas mūrinis 

ir du flatai po 6 
elektra ir 

Įtaisymai.
namas, ’šloras 
kambarius, maudynės, 
kiti vėliausios mados 
Prekė $25,090, įmokėti $12,000, li
kusius savininkas padarys pasko
lą pagal pirkėjo sutarties. Namas 
randasi didžiam biznio centre ant 
35 ir Halsted Street.

TUŠČIAS lotas tarp 34 ir 35th 
Halsted St. 25 ir 130 pėdų. Parsi
duoda už prieinamą kainą.

EMERALD AVENUE
Dviejų lubų augščio muro 

mas, 2 j)o 6 kambarius pagyveni
mai, elektra, maudynės, augštas 
eemento skiepas ir kiti vėliausios 
mados įtaisymai. Du lotai. Randasi 
33 ir Emerald Ave. Šitas namas tu
ri būti parduotas trumpam laike

DVIEJŲ lubų augšto muro na
mas, 4 po 4 kambarius pagyveni
mai. augštas skiepas, elektra, toi- 
letai viduj. Nama’s randasi 3123 S. 
Emerald Ave. Prekė šito namo 
$11,500, įmokėti $4000, likusius kai 
rendą.

na-

I UNION AVENUE
Trijų (lubų augšto muro

Į 3 po 6 kambarius pagyvenimai, 
maudynės, elektra ir^kiti geri įtai
symai. du lotai, garadžius ir ęod- 
nas. Tokios progos kas dieną nega
li gauti. Preke tik $12,500. Namas 
randasi tarp 35 ir 34 Union Ave. 
Kreipkitės greitai į musų ofisą.

LOWE AVENUE
Naujas 3 lubų aukšto mūrinis 

namas, 3 po 5 kambarius pagyve
nimai, su augštu skiepu. Namas 
randasi tarp 33 ir 34 Lowę, Ave. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
apleidžia miestą

WALLACE STREET
Dviejų lubų augšto mūrinis na

mas, 4 po 4 pagyvenimai, elektra 
ir namas po gera priežiūra. Re ri
dos $110 per mėnesį; prekė $11.500. 
Namas randasi tarp 33 ir 32 Wal- 
lace St, ,

namas

NAMAI BRIGHTON PARK 
Maplewood Avenue

Dviejų lubų augšto moderniškas 
namas, 2 pagyvenimai, 1-5 ir 1-6 
kambariai, aukštas cemento skle- 
nas, pirmas flatas gai’ii šildomas, 
namas vertas $14,500, bus parduo
tas už $1'3,500. Ta prekė bus tik 
per savaitę. Namas randasi 
ir Maplewood

40th

BRIGHTON PLACE
Dviejų lubų augščio muro 

mas 
mai, 
irias floras garu šildomas, 
tik $14,500. Namas randasi ant 
Brighton Place

na
ši po 5 kambarius pagyveni- 
iiukštas cemento skiepas, pir- 

Prekč 
40

’ NAMAI SOUTH, SIDĖJ 
; Emerald Avenue

Šešių apt. muro namas, 6 po 
I kambarius flatai, stynui apšildomi. 
I Randasi South Side .Emerald Ave. 

Rendos $3600 per metus; prekė tik 
$22,000.

MORGAN STREET
5 apt. ir vienas štoras, muro na

mas, stymu šildomas, elektra, mau
dynės ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
per metus $3600; preke tik $23,500, 
Įmokėti $7000. Namas randasi prie 
nat Garfield Boulevard ir Morgan 
Street

! SANGAMON STREET
j 13 pagyvenimų, 5 po 6> 6 po 4, 2 

po 6 kambarius pagyvenimui, mu
ro namas, stymu šildomas, gražus 
sodnas nuo fronto namo, sun par- 
!or, sleeping porčiai, vėliauisos 
mados įtaisymai. Rendos per me
tus $13,000; prekė tik $68,000, įmo
kėti $20,000, o likusieji bus aprū
pinta paskola. Narnąs randasi 72nd 
ir Šangamon Street.

VVESTERN AVENUE
Naujas tik užbaigtas garadžius 

pardavimui. 100 pėdų platumo ir 
100 pėdų ilgumo; moderniškas rū
mas dėl pardavinėjimo mašinų, 
taipgi kiti moderniški įtaisymai 
dėl to biznio. Prekė tik $45,000, 
Įmokėti $2(1,000.

NAMAI MARŲUETTE MANOR 
6239 So. Sacramento Ave.

6109 So. Aibany Avenue 
Naudokis ta proga, nes jau tik 

du liko neparduoti. Netoli lietuviš
ko vienuolyno, tarp 63-čios, Kedzie 
ir Western Ave. Dviejų lubų augš
čio muro naiųai, du po 6 kamba
rius pagyvenimai, aukštas English 
besmentas, 2 sun parlorai, french 
durvs, book keisai, porcelinės mau
dynės j sieną įmūrytos, ąžuolo ir 
beržo, kieto medžio, vidus įtaisy
tas. Kaina $18,500, įmokėti $6000, 
likusius kaip rendą.
MAROUETTE MANOR MODER

NIŠKI NAMAI
6239 So. S.aoramento Ave.

6109 So. Albany Avenue 
Netoli lietuviško vienuolyno, tar

pe 63-čios, Kedzie ir Western Ave. 
Dviejų lubų augščio muro namai, 2 
po 6 kambarius pagyvenimai, auk
štas English besmentas, 2 sun par
lorai, French durys, book keisai, 
porcelinės maudynės i sieną įmū
rytos, ąžuolo ir beržo, kieto me- 
džio -vidus ištaisytas. Kaina 
narna, $0000 }mokčti, likusius 
rendą.

6

Home
3335

PARDAVIMUI 4 flatų medi
nis namas po 4 kamb. flatas. 
Yra elektra, maudynės ir kiti 
visi parankumai vėliausios ma
dos. Cementinis pamatas, augš- 
ta pastogė, graži apiėlinkė — 
Brighton Park, prie lietuvių ba
žnyčios. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar kitokio 
biznio. Atsišaukite greitai. Ga
lima matyt kasdien nuo 9 ryto 

2 po pietų. Vakarais nuo 6 
9. Joe Čeponis.
4111 So. Richmond Str. 
Tel. Lafftyette 7673.

Namai ir Farmos 
pardavimui

BfclGHTON PARK 2 flatų po 6 
kambarius, naujas mūrinis namas. 
Vanos, elektra, gazas, aukštas beis
mentas ir stogas. Arti 40th St. ir 
Francisco Avė. Kaina $14,009. Cash 
reikia $6,000. Klauskite Mičiulio, 
3301-S. Halsted St.

DABAR užbaigti ir galima gyven
ti 5 kambarių bungalow 5428 W. 
31 St., 5405—5423 W. 30 St. ir 
5420—5429 W. 30 PI. Tiktai 5 blo
kai nuo AVestern Electric Co. Lo
tai 60x125, viskas moderniškai įtai
syta. Kaina tiktai $7300, išmokėji
mais, $1000 pinigais, kitus po $65 
į mėnesį. Del informacijų atsi
šaukite 5424 W. 30 PI., arba Frank 
J. Petru, Real Estate, 1443 \V. 18th 
St. Tel. Canal 0806.

iki 
iki

BRIGHTON PARK bargenas: 2 
flatų naujas, mūrinis namas ant 
Rockwell, arti 43rd St. Gražiausio 
užbaigimo, pirmas flatas garu šil
domas. 
$6,000. 
Halsted

Kaina $14,000, cash reikia 
Klauskite Taluc, 3301 .So. 
St.

TAIPGI — 3730 Parnell Avė. — 
2 augštų mūrinis namas, 2 flatai, 
kaina tiktai $3400, išmokėjimais, 
$700 pinigais, kitus mažais mėne
siniais išmokėjimais. Del informa
cijų kreipkitės prie Frank J. Pet
ru, Reni Estate, 1443 W. 18 St., 
Tol. Canal 0806.

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Ave.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parjo
tai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
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 Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI nauji mūriniai 
namai budavojami ir užbaigti po 6 
ir 6 kambarius, darbas ir paran
kumai pagal vėliausios mados; vie
ta lietuviams gerai žinoma, tarpe 
65 ir 66 Robkwell ir Talman ave.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 4 ir 4 kambarius, maudynės, 
elektra, namas gerame stovy; kai
na tik $8500.

MŪRINIS namas 2 pagyvenimų, 
po 5 ir 5 kambarius, beveik nau
jas; randas Brlghtėh Park.

BEVEIK naujus 4 pagyvenimų 
namas Brighton Parke.

2 PAGYVENIMŲ po 6 ir 6 kam
barius, medinis namas ant Con- 
krit, gerame stovy ir lotas šalę 
tuščias.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių, su mažai pinigų 
galima pirkti, randasi Brighton 
Parke.

Atvažiuokit ir pamatykit šituos 
visus namus, o mes parduosim 
giai ar mainysim ant mažesnių 
mų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer ave., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

VIENUOLYNO pardavimuiPRIE
5—o kambarių mūrinis namas, van
deniu apšildomas, 2 mašinom ga
radžius. Naujausi įtaisymai; lotas 
30x125. Kaina $14,000. Įnešti rei
kia $6,000. likusius kaip 
Klauskit Edw. W. Baks, 
Halsted St.

rendą.
3301 So.

2 FLATŲ po 7 kamb. mūrinis 
namas, prie 78 ir Sangamon.^ Van
deniu apšildomas, i 
masinom garadžius. 
mingai. Renda $180 mėn. 
$17,000, Įnešti $5,000, kitus 
rendą. Klauskite Mrs, Wilson, 3301 
So. Halsted St.

2 FLATŲ po 7 kamb.

deniu apšildomas. Lotas 45x125; 2 
Aržuolo tri- 

Kaina 
> kaip

TAIPGI — 3808 Wallace St., pui
kus 6 kambarių namas, moderniškai 
įtaisytas, kaina tiktai $4200, išmo
kėjimais, $800 pinigais, kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

UŽ $3650 nupirksite namą prie 
1427 W. 16 St., G kambarių .atoeša 
i mėnesį daugiau kaip $60. Parduo
siu už $1000 pinigais, o kitus pagal 
paskirtą laiką.

$25 pinigais ir po $5 į mėnesį 
nupirksite ¥2 akro lotą in Lyons, 
tik 3 blokai į pietus nuo Ogdcn 
avė. ir 2 blokai į vakarus nuo Dis- 
plaines upės, prie Forest Preserve, 
kaina tiktai $600. Del platesnių in
formacijų kreipkitės prie Frank J. 
Petru, Real Estate, 1443 W. 18 St. 
Telephone Canal 0806.

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marąuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

REAL ESTATE
2418 W.M*rquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

pi“
na-

DEL GREITO PARDAVIMO
5—6 kambarių mūrinis namas, 

kieto medžią grindys ir baigtas. 
Gražus skiepas ir aukštas; pečiais 
apšildomas, 2 karų garadžius. Ran
dasi gražioj vietoj — Brighton 
Park anielinkėj. arti strytkarių li
nijos. Turi būt parduotas į 3 die
nas. Kaina $12,500. cash $6,000. Nc- 
prpleiskite progos, pamatykite.

Stanley Mickevičia 
Tel. Blvd. 4899 

Adam Grigas & Co., 
3114 So. Halsted St.

2 FLATAI
BRIGHTON PARKE

4536 S. Sawyer Avė.; muro 
namas; 2 po 5 kamb. 1-as flatas 
furnace apšildomas; lotas 30x- 
125; greitam phrdavimui par
duosime piąiau hegu kaštuoja. 
Savininkui reikia’ pinigų. 
ROZENSKI-LEMONT and

6312 So., Wfestern Avė.
Prospeat/2102

CO.

2 ŠTORAI.

Parsiduoda 6801 So. Ashland 
Avė. Kampinis niuro namas, 
aukštas beismentas; su furnace 
apšildomas; tinkama vieta bu- 
černei; savininkas važiuoja iš 

miesto. Didžiausias bargenas.
ROZENSKI-LEMONT and CO.

6312 So. Westem Avė. 
Prospect 2102

GESEL1N STESINUI

PARSIDUODA GERA VIN
TĄ. Trijų kampų kertė ant 
South-west side.

Nepraleiskite šitos progos, 
žinote GESELIN STESINA1 
daro gerą pelną.

Kreipkitės
pas mus: • ;''

ROZENSKI-LEMONT and CO. 
6312 So. Weštern Ave.

Prospect 2102

DIDELIS PIGUMAS 7 storey 
ir 7 pagyvenimai muro namas 
cemento basementas renda 
$300 ant mėnesio. Parduosim 
arba mainysime. Kaina $24500.

Jasudes, 2015 S. Robey Str.

IŠMAINYSIU arba parduosiu 
naujas mūrinis; namas 3 flatai 
ir storas naujos mados įtaisy
mai išmainysiu ant farmos.

2 PAGYVENIMŲ namas po
5 ir 6 kamb. su basęmentu. Ele
ktra, maudynės, 
ant

Išmainysiu 
loto biznio arba farmos. 

ABRAMOVICZ,
2015 So. Robey Str.

PARDAVIMUI Westmont ir
„.i ! Hinsdale namai. Tušti ir patai-
kaip

M. J. Kiras
Builders Improvement
So, Halsted St., Chicago

Co.

syti. Krautuves, rezidencijos ir
lotai S. W. prie C. Ę. and Q.

ARTHUR L. WALKER
Box 1, Hinsdale, Tllv
Hinsdale 465 -r- Y—3

BRIGHTON PARK BARGENAI 
Pardavimui mūrinis namas 5 ir 6 

t.BvnMo, ----------- o----- I-------- --r. Apie 9 metų senumo,
žius. Rendos neša $150 j mėn. Kai-1 Kaina $8,700, įmokėti $2.000.

Pardavimui mūrinis namas 2 po 5 
Apie 1% metų senumo.

narnas 3 po 4 
Kaina $12,000.

Pardavimui mūrinis namas 1-5 ir 2 
' Apie 3 metų senu-

Kaina $12,500.
Pardavimui mūrinis namas 2 po 4

3 FLATŲ po 6 kambarius 
rinis namas. Pečium apšildomas. 
Elektra, gazas, 2 mašinom garad-1 kambarių, 

na" $9,750. Įnešti"reikia $2,500. Klau ____
skite Mrs. Wilson, 3301 S. Halsted kambarius. 
St. Kaina "$11,500.

- — | Pardavimui mūrinis
MARQUETTE MANOR naujas, 4 ka^banus. 

flatų mūrinis namas, Iriausiai už- -----„v 
baigtas. Rendos $320 į mėn. Garu P° 4 kambarius, 
apšildomas. Kaina $30,000. Įnešti 
mm klius »uiig geru beiimentu ir į„k-
skito Miss turner, 3301 S. Halsted l d’rabJių džiovinimo. Apie
Street. įq metų senumo. Kaina $8,500.

‘ Įnešti tik $2,000. Priimam ir lotą

įmi

PARDAVIMUI 4 šeimynų po 
6-5 ir krautuvė. Parduosiu arba 
mainysiu ant bučemės ar gro- 
sernės su namu ar be namo. 
Atsišaukite 3800 So. Emerald 
Avenue.

MARQUETTE MANOR: 2 flatų po kaipo jmokėjimą.
6 kambarius naujas mūrinis na- Į Pardavimui kampinis muro
baigtas. Kaina <$16,000. Įnešti $a,000. dviejų karų.
Klauskite Miss Turner, 3301 South i— _
Halsted St. •

_____  ___ r__  ___  namas 
garu apšildomas, gražiai už- 2 po 6 kambarius, štoras ir garadžius ir. nnn I . . ... .______Apic 2 metų senu

mo. Kanva $16,090.
PARDAVIMUI medinis namas 5 ir 

6 kambarių, šiltu vandeniu apšildo- 
o vi ATU 6_ 7_ 7 kambarių mu-Įmas. Kaina $7,500. Įmokėti $2,500.

rinis namas’, garu apšildomas. Ar- Pardavimui mūrinis namas 2 po 6 
iiinin trimingai prie 55th ir Aber- kambarius, furnace apšildomas, ran- 
deen St. Renda’$2.250 i metus. Kai- dasi ant Elizabeth ir 
na 816 500; įnešti $6.000. Klauski-1““ ot*-------Vo,”Q
te Ed\v.’ W. Baks, 3301 S. Halsted 
St.

•'"inešti" $6.000.~ Klauski-1 pat Sherman Parko. Kaina $12,809. ----  „ .... . Pardavimui naujas mūrinis bunga- 
lo 5 kambarių ir garadžius. 
$8,800.

Pardavimui naujas mūrinis bunga- 
lo 6 kambarių, šiltu vandeniu šildo
mas, randasi Marųuette Manor. Kai
na $10,500.

[ Pardavimui medinis 6 kambarių na
mas, karštu vandeniu apšildomas ir 

Į kartu 6 lotai. Kaina $6,500.
Į Taipgi turime ir daugiams geru na
mų, todėl kurie norit pirkti malonė
kit atsilankyti pas mus j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

FARMA! BARGATN1 PIGUMAS! 
Pardavimui 80 akerių farma Wis- 
consine. 4V2 mvlios nuo didelio 
miesto. Tikietas iš Chicagos $7. 45 
akeriai dirbamos, likusi — ganyk
los ir giria. ”45* akerių užsėta ru
giais. 4 kambarių stuba; tvartas 
arkliams, karvėms, kiaulininkas, 
vištininkas ir svirnas. 5 karvės, 3 
arkliai, 7 kiaulės, 40 vištų, taipgi 
žąsų ir ančių. Visos reikalingos 
mašinos ir įrankiai. Visi 4 kamba
rių forničiai, lova, divonai, pečiai 
ir gramafonas. Kaina $3,850; ver
ta $6,000. Įnešti reikia $1,700, liku
sius, ant lengvų išmokėjimų. luri 
parsiduoti greitai, nes savininkas 
išvažiuoja žtenlaitijon. Kreipkitės 
pas Baks ar Olsze\vskį 3301 South 
Halsted St.

GRAŽIAUSIO rezorto, ant 
upės, arti miesto Benton 

106 akerių, su vi- 
, Pilna vni-

p Ri f: 
St. Joe 
Hiirbor, Mich., ----
somis triobomis farma. 
sinių medžių: grušių, obuolių, vyš
nių, taij>gi greipsų, aviečių, žem
uogių ir tt. Streetkariai iš Benton 
Harbor eina per farmą. Vasarą su
važiuoja ten šimtai žmonių ant 
vakacijos ir superka viską ką fer
meris užaugina. Kaina $30,000. 
Įmokėk $5000, kitus lengvais iš
mokėjimais. Klauskite A. Olszews- 
kį, 3301 S. Halsted St.

REIKALAUJAME agentų, turin
čių savo automobilius, pardavinėti 
musų namus.

Olszewski & Bakszewicz
3301 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6775

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant 2 pagyvenimų po 6 kambarius 
ir šalę tuščias Jotas. Taipig gara- 
dižus iš priežasties kad pats savi
ninkas negyvena.

Atsišaukit
1308 S. 49th Ct., Cicero

Tel. Navada 2918

PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas po 7 kambarius. Elektra, ga: 
sas ir kiti parankumai. Turiu tuoj 
parduoti, nes važiuoju iš Cihca- 
gos.

Tel. Yards 3774

PARDUODU 2 lotus Chicagoj an( 
didelio stryto. Vieta štorui. Parduo
du be pelno lengvais išmokėjimais 
arba mainysiu i mažą farmą arba 
ant farmai reikalingų daiktų, ypa
tingai <Mštų.

M. Matulis
1908 S. Union Avė., Chicago 

Savininkas

PARSIDUODA 6 kambarių na
mas. Gasas, maudynės ir tt. Extra 
kuknia ir beismentas, yra garad
žius; netoli pradėta statyti 2 aukš
tosios ir 2 naujos mokyklos; dv! 
karų linijos netoli.

Atsišaukit
5123 Emerald Avė.

PARDAVIMUI naujas neap
gyventas garadžius bungalow 
Ant užpakalinio loto, 50x125. 
Kieto medžio grindys ir attic 
tik $2500. Išmokėjimais. Savi
ninkas. 3647 W. 64 Place

Kaina

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenimų, po 4 kambarius su vi
sais naujais įtaisymais. Kaina 
$8,500, randasi Brighton Parke.

Naujas mūrinis namas ant 4 pagy
venimų po 4-3 kambarius,, 
naujais įtaisymais, randasi 
Sides. Kaina $17,500.

Telefonuokite savininkui 
9 vai. vakare.

Englewood 8137

su 
ant

nuo

VIS'IS
South

4 iki

PARDAVIMUI mūrinis namas 2jų 
flatų 5—6 ruimų. Tnmingas kieto 
medžio, elektros šviesa, maudynės ir 
kiti tinkami įtaisymai. Kaina $12,- 
600. Pirnw> morgičio $6000 ir antro 
galiu duoti .

5520 S. Elizabeth St. 
(Pirmos lubbs) 

Tel. Normai 0173

PARDAVIMUI per savinin
kų, 4 flatų, 1 krautuvė, 2 karų 
garadžius, 1 blokas į rytus nuo 
Ashland Avė. & Wronski, 

1515 W. 63-rd Str.

BUNGALOW. Turiu parduoti sa
vo modernišką, 6 kambarių bungalo\v 
Marąuette Manor, tile vana, pasta
tytas in tub, su grindimis attic, stik
liniai porčiai, aržuolo trimingai, karš
tu vandeniu šildomas, gražioje vie
toje, vidutinė kaina.

6017 So. Francisco Avė.

PARSIDUODA ūkė už pigiaus ą 
kainą, 251 akras su gerais budinkais 
ir gyvuliais ir padargais, tik už 28 
dolerius už akrą.

Atsišaukite ant adreso:
FRANK BOGDAUSKY, 

Savininkas, 
Necedah, Wis., Box 23.

PARDUOSIU ar mainysiu 4 ak
rus geros žemės su budinkais, ark
liais, karvėmis ir paukščiais. Vie
ta labai gera, netoli C. B. Q. gele
žinkelio. Upelis bėga per žemę. 
Galima uždarbiauti su troku nuo 
10 iki 25 dolerių į dieną; tokių dar
bų galima gauti visada. Parduosiu 
viską pigiai tik už $6,000.

Platesnes žinias suteiksiu 
laišką.

Kreipkitės
Joseph Tulcus 

Downers Grove, III.

per

virrvui prieinamomis kainomis. Taip
gi mainysiu į miesto namus. Tos 
farmos yra geros ir lygus laukai 
Wlsconsine.

FRED MARTIN,
Medford, Taylor County, 

Wiseonsin, R. R. 2.

PARDAVIMUI 2 flatų, medi
nis, 42 St. netoli
4-5 kamb., vana, elektra, pečiu 
šildomas,’naujai dekoruota, 2 
karų garadžius, kaina $5500, pi
nigais $2,000 Naujienos Bx 474

Wentworth,

TURIU parduoti 3 namus arba 
mainysiu Chicagoje į prapertes. Ku
rie pirmi atsišauksite pelnysite, nes 
didelis bargenas. Gyvenimas šitoje 
apielinkėje kaip ir Lietuvoje: tyras 
oras, žaliojanti medžiai ir paukščių 
čiulbėjimas. Kreipkitės prie savinin
ko C. K. KATILIUS, 11334 So. Ho- 
man Avė., Mount Greenwood, III. 
(Prie Šv. Kazimiero kapinyno).

PARSIDUODA biznies narnas, Sto
ras ir pbnki flatai medinis. Ant biz
nio stryto, rendos neša $120. Tą ga
lite pirkti su mažai pinigų, ant il
gų išm-okesčių.

J, KAMENDULIS 
3019 Arthington St. 

Chicago, III.

PARSIDUODA naujas medinis 
namas, dar nebaigtas statyti, 2—5 
kambarius, Brighton Park apielin- 
kčj. Atsišaukite pas savininką 

4322 So. Maplewood Avė.
P. Shauletis

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, 411.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy 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, 
Etimalogiios Oratorystės.

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

Literatūros, Retorikos

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyba 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistema ir- asmeniškų prižiurau mij jus išmoksite į Reles savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitčs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

imi; \V <1


