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galą ir ištraukti jį laukan.

Lenku Provokacijos

Padūkęs buvo vyras

Italu laivas paskendo
21

CHIETI, Italija, kovo 19.

Swansea į I -eg-
tai-

atmetė

ar šeimininke seka.

va-

Nubaudė butlegerius

ŠIANDIE

Trys lenkučiai bėdoj
16-os

19.

laivo 
žmo-

sveti- 
butų

DAUGIAU KANDIDATŲ 
KAIP BALSUOTO JŲ

Davis siūlo, kad piliečių ir dėk
lą ra n tų giminės butų įsilei
džiami į Ameriką

MASON CITY,
19. - J

sunkiem 
\me A U. a įtoii k a

Gordon ir 
kiekvienas jų 
amžiaus, tapo

Kaltinami dėl užpuolimo 
metų negraitės.

Sumušė netik streikininkus bet 
ir laikraščių reporterius ir 
fotografus ir sudaužė kame
ras

iš trijų 
arba $2,- 
minimum 
ir reika-

, lpwa, 
Faunoj, netoli

Lenkija nori praryti visą 
Pabaltijį.

“Keleivio” Redaktoriaus

EAST BLOOMF1ELD, N. Y., 
kovo 19. Čia įvyko vietos ad
ministracijos rinkimai, praėję

«

Chicago, UI. šeštadienis, Kovas-March 20 d., 1926

[Pacific and Atlantic Photo]

Rėza Khan tapo išrinktas 
Persijos karalium. Jis yra kilęs 
iš paprastų kareivių.

kinio ir čia Dyeriutė pamatė 
vaiką vandeny besigrumiantį.

Mergtiitė tuojau nubėgo ant 
lodo ir bandė pasiekti vaikty, 

bet negalėjo. Ji įsikibo šuniui

įgulos žmonių žuvo; dešimt 
kitų išsigelbėjo

Nušovė šešis asmenis, pagaliau 
pats nusigalabijo

PARYŽIUS, kovo 19.
Parlamento atstovų butas 361 
balsu prieš 164 pareiškė pasi
tikėjimo naujajam premjero 
Briando ministerių kabinetui.

■L()NIX)NAS, kovo 19, 
Penkių Europos valstybių — 
Anglijos, Belgijos, Franci jos, 
Italijos ir Vokietijos — atsto
vai pasirašė čia astuonių va-,

Kaina 3c

pačiužinė- 
tvenkiny, 
bet ledas 
įlūžo, ir

muštų yra dvi mergaitės stu- ^uo» “Collie 
dentės.

skęstančio
jo įgulos

ii atplaukė į nuo|aįos atsižiūrėdamas atgal,

Rusijai reilciu. dauK 
gony ir lokomotyvų

PRAHA, Čechoslovakija. ko
vo 17. Premjero Svehlos 
ministenių kabinetas šiandie at
sistatydino.
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Policija muša tėkšti 
lės streikininkus

Penkios Europos valsty
bės pasirašė 8 vai. darbo 

sutartį

Darbo sekretoriaus kilius 
dėl imigracijos

1 ..............
laikytis tvirtai, ant ledo jis ne
galėjo, išsilaikyti.
. Tada mergaitė ėmė šaukti 
pagalbos. Du vyrai išgirdo ją 
ir tuojau atbėgo. Dyeriutė ra
do ilgą strampagalį ir, atsigu
lus ant pilvo, slinko ledu prie
kin, tuo tarpu kai vyrai, taip
jau ant pilvų atsigulę, laikė 
ją už kojų. Tuo budu mergaitė 
sugebėjo paduoti vaikui paga
lio

Kiniečiai reikalauja, kad 
mų valstybių atstovai 
išguiti iš Kinų žemės.

32 demonstrantai užmuš 
ti; 60 sužeisty Pekine Kaip šuo 

išgelbėjo 
skęstantį 
vaikąWASHINGTONAS, kovo 19. 

— Darbo sekretorius Davis, 
kurs šiaip geros širdies imi
grantams neturi, dabar betgi 

1 pamatė, kad dabartinis imigra
cijos įstatymas yra perdaug aš
trus ir kad jis reikia sušvel
ninti. Tatai vakar jis pasiun
tė senatui projektą biliaus, ku
riuo einant Jungtinių Valstijų 
piliečiai ir deklarantai (turin
tieji pirmus pilietybės popie
rius) galėtų parsikviesti iš sve
tur savo‘artimus gimines, ku
rie dabar, dėl apribotos kvotos, 
negali atvykti.

Sekretorius Davis ,siūlo, kad 
per vienus metus, pradedant 
nuo 1927 m. birželio 30 dienos, 
kiekvienas ateivis, vyresnis 
kaip 21 metų ir teisėtai atvy
kęs į Jungtines Valstijas, galė
tų paduoti darlx) 
prašymą, kad jam 
kviesti pas save 

landų darbo dienos konvenciją, jvyr^» ar nemečius 
kuri buvo pirmos tarptautinės sun,us ar podukras, 
darbo konferencijos priimta ,n°tiną. ar abudu. 
VVashingtone 1919 metų spalių 
mėnesį.

Darbo sekretorius siūlo leisti 
atvykti Amerikon deklarantų 

giminėms

DANBCRY, Conn., kovo 19.
Dvylikos metų vaikas, Ed- 

vvard Gintey, bandė 
ti ant ledo Colonels 
Danbury priemiesty, 
buvo nebetvirtas —
vaikas atsidūrė vandeny. Jis 
rėkė, kiek galėdamas, pagal-

Policija vėl puola tekstilės 
streikininkus

PASSAIC, N. J., kovo 19. — 
Vakar ties Gera tekstilės fab
rikais įvyko vėl susikirtimas 
policijos su streikininkais.

Kai daugiau kaip tūkstantis 
streikuojančių tekstilės darbi
ninkų, demonstruodami, žygia
vo pro Gera fabrikus, — pana
šiai kaip iki šiol kad jie daryda
vo, — policija staiga puolė de
monstrantus, ir prasidėjo imty
nės.

Policija pliekė ne tik streiki
ninkus, bet sumušė taipjau pen
kis laikraščių reporterius ir 
fotografus, du krųtamųjų pa
veikslų fotografu, ir sudaužė jų 
kameras.

Keturiolika streikininkų — 
devyni vyrai ir penkios mote
rys — buvo areštuotos.
Atmetė darbo sekretoriaus 

kymos planą
Streikininkų vadai

daibo sekretoriaus Daviso pa
siūlytą taikymus su •samdyto
jais planą, ir pateikė jam savo 
pasiūlymus.

Darbininkai reikalauja, kad 
Butų isteijrta »-y veuamoj i ai (ra ; 
kad butų pripažintas kolekty- 

vaus derėjimo® principas; kad 
valdžia darytų intervencijos pk 
tokiu atveju, jei darbininkų ir 
samdytojų atstovai negali taip 
savęs prieiti i>rie jokio susitai
kymo.

Streikininkų vadas Albertas 
Weisbord pareiškė, kad nė vie
nas padorus žmogus negalįs 
priešintis gyvenamos algos rei
kalavimui. Ir streikininkai ne
sutiksią arbitruoti 
fabrikus tol, kol 
sianti užtikrinta 
alga. Jie taipjau
darbo departamentas 
samdytojų agentūra 
sulaužyti.

VVeisbord paša nė, kad patsai 
Jungtinių Valstijų darbo de
partamentas yra nustatęs, kai
po minimum gyvenamąją algą 
darbininko šeimynai 
žmonių, $50 savaitei, 
500 metams; tokio 
tekstilės darbininkai 
Jaują.

ir negrįšiu į 
jiems nebu- 
gyvenamoji 

neleisią, kad 
taptų 

streikui

Žemės drebėjimas 
Tarpžemio jūrėse

LONDONAS, kovo 19.
Praneša, kad Kastelroso saloj, 
Tarpžemio jūrių rytuose, vakar 
įvykęs smarkus žemės drėbė j n 
rr.is. Septyniasdešimt ar dau
giau namų sugriuvę ir vienas 
žmogus huvęs užmuštas, o trys 
pavojingai sužeisti.

5 valstybės pasirašė 8 
darbo valandy sutartį

Naujas Briando kabinetas 
gavo pasitikėjimo

Vyskupas, kaltinamas 
dėl suktybių, rasta 

kaltas

KOPENHAGA, Danija, kovo 
19. — Metodistų episkopalų 
vyskupas Skandinavijos kraš
tams, Antanas Bust, kurs buvo 
patrauktas tieson kaltinamas 
dėl pasisavinimo labdarybės 
tikslams suaukotų pinigų, su
moj 182,000 kronerų (47,684 
dolerių), šiandie Buvo Ofisai- 
kintųjų teismo pripažintas kal- 

tas. Bausmė jam bus paskir
ta vėliau.

Vyrą ir moterį rado 
pasikorusius

kovo 
nuo čia, 

šiandie rado negyvus, ant; vir
vių pakibusius, farmerį Johną 
Voyną, 35 metų, ir jo žmoną, 
34 metų. Koroneris sako, kad 
juodu, matyt, patys pasikorė.

S. MICHELSONO
VAKARIENĖ

Lietuvių /Auditorijoje 
Bus ir šokiai. Visi bukite 
vakarienėj, susipažinti su 
pveČiu. Įžanga $1, pradžia 

8 valandą vakaro.

RYTOJ
8. MICHELSONAS kalbės

C. Strumilo svet., 
1:30 vai. po pietų

IVANOVO SVETAINĖJ, 
Indiana Harbor, Ind.

7 vai. vak. įžanga dykai.

sekretoriui 
leistų parsi- 

žmoną, ar 
vaikus, po- 

tėva ar a

John C. Coolidge, prezi 
denio tėvas, mirė

PLYMOUTH, Vt., kovo 19. t- 
Praeitą naktį mirė savo faunoj 
pulk. John C. Coolidge, prezi
dento Gaivino Coolidgeo tėvas, 
sulaukęs 81 metų amžiaus.

Prezidentas, gavęs vakar ži
nią, kad tėvas kritingoj padėty, 
specialiu traukiniu išsiskubino

kovo iŠ Washingtono namo', bet ligi 
žmona Parv.vk°, tėvas buvo jau miręs.

Atst. Matteotti žudei 
kos linksmame upe

PLACERV1LLE, Gal., 
19. — Išgirdęs, kad jo 
prašys teisme išsiskyrimo, 
John M. Goitis, Stocktono real- 
estatininkas, taip -padūko, kad i 
ėmė galabinti žmones vieną po 
kito.

Pirmiausia jis • nuvažiavo į Penkį fašistai, kaltinami dėl 
Podesta farmą, kur buvo išvy- paskerdimo Italijos parlamento 
kus jo žmosa, ir čia nušovė ją atstovo Giacomo Matteotti, so- 
ir jos seserį. Grįžęs į Stocktoną cialisto, kurių byla čia dabar 
jis nuvyko į žmonos advokato, tardoma, nerodo nė menkiausio 
McNoble, namus, bet neradęs '‘susirūpinimo. Atpenč, juo to
jo namie, nušovę advokato liau, juo jie linksmesni daro- 
žmoną. Iš čia jis automobiliu įsi ir, tardymams einant, jie 
nudūmė į Galtą, 24 mylias nuo garsiai kalbasi ir juokiasi. 
Stocktono, ir nušovė rančerį Kaltinamuosiifš gina fašistų 
Marengo, jo žmoną ir jų duktė- partijos sekretorius, Farinacci. 
rį.

Pasiutėliui gaudyti buvo su
organizuoti žmonių būriai.

i 1 i vi r>avo- 
keliais, Goinp, 

nebeištruks
jingais kalnų 
matydamas, kad 
nuo besigenančių jį ir gi auto
mobiliais žmonių, netoli nuo El
dorado jis, apsižiojęs revolve
rį, šovėsi, ir su visu automobi
liu, ištrukusiu iš vieškelio, au- 
aukštu kalno skardu nusirito 
į pakalnę.

Trys frankų padirbimo 
dalyviai nubausti

H A AG A, Nideriandija, kovo 
19. — Vakar čia teismo buvo 
pasmerkti trys vengrai, kaltina
mi kaipo $0 bilionų netikrų

COLl’MBl’S, Ohio, kovo 19.
Federalis teismas šiandie 

rado kaltus ir nubaudė dvide
šimt tris butlegerius. Septyni 
jų pasmerkti sunkiems dar
bams fede*alii
Įėjime, dešimt eis į Ohio kaun- 
tės kalėjimus, o kiti šeši turi 
pasimokėti pinigines pabaudas.

PEKINAS, Kinai, kovo 
Didelė minia, skaičium apie 
3,000 žmonių, daugiausiai jau
nų studentų ir studenčių, su
ruošė demonstraciją ties res
publikos prezidento Tuan čidžui 
rezidencija, keldama protestą, 
kam valdžia sutiko išpildyti 
svetimų valstybių reikalavimą 
pašalinti Tietsino blokadą.

Demonstrantams išvaikyti 
buvo pavartota kariuomenė, ku-
ri puolus juos durtuvais ir b°s. bet žmonių niekur aplin- 
žaujamais ginklais trisdešimt kui nebuvo.
du asmenius užmušė ir daugiau ' Vaiko riksmą išgirdo bėgio- 
kaip šešiasdešimt sužeidė; daug Ks ties tvenkiniu netoliese gy- 
pavojingai sužeistų. Tarp už- venančios Katrinos Dyeriutės 
muštų yra dvi mergaitės stu- ^uo» “Collie veislės. 8uo tuo- 
dentes. jau atbėgo ties įlūžusiu Ihdu ir

Kiek anksčiau prieš demons- bandė prisigriebti prie vaiko, 
traciją, pasibaigusią skerdynė-.^t negalėjo ant slidaus ledo iš
mis, įvyko masinis susirinki- .silaikyti. Išbėgęs atgal kran-mis, įvyko masinis 
mas, kuriame buvo priimtos 
rezohicijos su reikalavimais vy
riausybei, kad ji atmestų sveti
mų valstybių ultimatumą, iš
guitų septynis svetimų valsty
bių pasiuntinius, kurie tą ulti
matumą pasirašė; kad tos sve
timos valstybės atsiprašytų; 
kad butų panaikintas 1901 me
tų protokolas ir kitos sutartys 
ir kad svetimų valstybių karo 
laivai apleistų Kinijos vandenis.

tan jis ėmė smarkiai loti, bet 
kad niekas jo negirdėjo, šuo 
kūrė namo ir ėmė draskyti du
ris, garsiai lodamas.

Jo šeimininkė, panelė Dyer
iutė, buvo viduj. Girdėdama 
šunį draskantis ir lojant ji mą- 
hė, kad jis tik žaidžia ir nori 
vidun, o ji nenorėjo vidun leis-1 
ti. Bet šuo nepaliovė draskęs 
durų, ir taip smalkiai lojo, kad 
Dyeriutė, nebeiškentus, atidarė j 
duris, šuo tuojau įsikibo dan
timis jai į sejoną ir ėmė temp
ti laukan. Ji bandė jį nuvyti, 
bet šuo, pabėgęs keletą žings
nių, vėl apsisuko ir, neramiai 
žiūrėdamas tai į savo šeiminin
kę, tai vėl galvą kreipdamas • 

19. tvenkinį, garsiai lojo.
nežino- Deyeriutė, nenumanydama. 

. . kas su šunim dedasi, truputį
žunntu. pa- pastovėjus grįžo triobon, bet 

šuo bematant pasivijo ją, įsiki
bo į sejoną ir vėl ėmė tempti 
laukan, šį kartą ji paklausė ir 
sekė paskui, o šuo leidosi bėgti 
tvenkinio linkui, lodamas ir

KAUNAS, 24. II. [Elta]. — 
Sąryšy su lenkų puolimu ties 
demarkacijos linija visa lenkų 
spauda pilna provokacijų prieš 
Lietuvą. Lenkų policijos ir ka
riuomenės puolimui ties Padga- 
jais pateisinti visi laikraščiai 
deda sufabrikuotas žinias apie 
Lietuvos kariuomenės kuopos 
tariamąjį perėjimą į lenkų pu
sę, apie kariuomenės traukimą 
prie demarkacijos linijos ir 
kažkokius lietuvių kariškus pa
siruošimus.

Drauge su spauda sujudo ir 
įvairios karingai nusiteikusios 
lenkų organizacijos. Vadinamo
sios .tautinės apsaugos jauni- 
hias šaukia visą Lenkijos jau
nimą būti pasiruošusiai prie 
ginklo “tėvynei ginti.”

Cechoslovakijos kabine
tas atsistatydino

LONDONAS, kovo 
Del susidūrimo su kitu 
mu laivu, Bristolio kanale, ties 
Scanvater jūrių f“ 
skendo Italijos garlaivis Fager- 
nes, plaukęs iš 
horna.

Nuleista nuo 
valtimi dešimt 
nių išsigelbėjo 
Stives. Apie likusius laivo į- 
gulos žmones, viso 21 nieko ne
žinia, bet bijoma, kad jie nebu- Tuo budu jie pasiekė tven- 
tų žuvę. kinio ir čia Dyeriutė [

MASKVA, kovo 19. Tran-
.. . , , Sporto komisaras Rudzutsk sa-

Francuos frankų padirbimo da-|s0 planešime geležinkeliečiu 
liniukai. Vienas jų, puikiniu- ,konglesui sako .kad sovietu Hu-' 
kas Janovič, gavo trejus metus __ _____u
kalėjimo, o du kiti jo sėbrai 

po •/ionus rretus kalėti.

.sijos geležinkeliai renkalingi 
1 bent 500 lokomotyvų ir 30 tūk

stančių prekių vagonų. Bet ne-! 
Ipajėgiant urnai ’ pirkti naujų, 
tenką griebtis taisyti, kiek ga
lint, senuosius. Per pastaruo-' 
sius keturius mėnesius sovietų 
dirbtuvėse atremontavusios 97 

KANSAS CITY, Mo., kovo lokomotyvas, 70 pasažierinių 
19. Paul Jonės, 30 metų vagonų ir 1,367 prekių vago- 
kurs vasario 23 nušovė Elmerą nūs. \ Į
Parisą, šiandie prisipažino esąs' 
kaltas, ir buvo teismo pasmer
ktas dešimčiai metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Dešimt metų kalėjimo 
, už žmogžudybę .

0RR!

Armijos leitenantas pa
karta už žmogžudybę

MANILA, Filipinai, kovo 18. 
— Fort McKinley vakar buvo 
pakaitas Jungt. Valstijų armi
jos leitenantas John Thompson, 
miities bausmei pr smerktas už 
nužudymą savo mylimosios.

$150,000 gaisras Tampo j
TAMPA, Fla., kovo 18. Del 

nežinomos priežasties kilęs gai- 
sunaikino Bykes Brothers 

^^eaInsbip kompanijos sandė- 
už uodegos ir tuo budu mėgi-' Hų triobesį ir gadino garlaivį 
no pasiekti besimurdantį vaiką, f>oint Lobos. Nuostoliai siekia 
bet nors šuo įsiręžęs stengėsi apie 150,00(1 dolerių.

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKI! PINIGUS GIMINĖMS

230 žemės drebėjimų 
per vieną metų 

bertainj
VVASHINGTONAS, kovo 18. į 

—Geodezijos biuro pranešimu, 
per pirmą 1925 metų bertainį,' 
tai yra nuo sausio 1 iki kovo; 
31 dienos, Jungtinėse Valstijo-' 
se ir jos teritorijose buvo 230 
žemės drebėjimų, 

t

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 

' vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės Į mus 
ar musų skyrius:• DETROIT, Mich., kovo 

Trys jauni lenkučiai, Jan Szy 
manski, Stanislaw 
Edvvard Prill, 
ftpie 20 metų
atiduoti teismui dėl užpuolimo 
negraitės M. Deane, 16 metų. 
Negraitę jie pasigavę vakare 
gatvėj, automobiliu išsivežę ją 
į užmiestį ir prievarta iškane- 
veikę. Iš kaltinamųjų
mus pareikalavo po $2,500 kau
cijos, iki bylos.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę; reikia laukti lie
taus; kiek šalčiau; stiprokas 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi-
teis- nitnum 35°, maksimum 63° F. (labai ramiai. Penkiems mieste- 

šiandie saulė teka 5:55, lei- lio valdininkams išrinkti balsa- 
džiasi 6:01 valandą. vo viso trys piliečiai.

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Teatras-Koncertas-Balius
Jaunu Lietuviu Amerikoje

Tautiškas Kliubas
Stato scenoje 3 ūktų komediją

“GYVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nedėlioja, Kovo-March 21 d., 1926

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3133 South Halsted Street

Durys atsidarys 4:30 po pietų Pradžia 5:30 po pietų
(žanga 50 ir 75c ypatai. Po lošimui šokiai.

Kviečiame visus atsilankyti, nes turėsite progą pamatyti juo
kingą komediją. RENGIMO KOMITETAS

VASELL-POžfiLOS 
RISTYNfiS

PEN SUNDAY—10 TO 4 P. M.

$2.00 
Per Week

SUKATOJ IR UTARNINKE
TIKTAI $10 ĮMOKĖTI

Mes maloniai paimsime j mainus bile kokį vartotą pianą, 
fonografą, "r^dio ar kitokį muzikai} instrumentą ir suteik
sime už jį PILNĄ PINI GINŲ VERTŲ ir užmokėsime visas 
dastatymo išlaidas.

National Piano Stores
NCORPORATED0990 NATIONAL BUILDING 0990 

West Madison Street
EAST OF CORNER MADISON AND WESTERN AVĖ. 

A Phont Call VVill Retervt One of Thete Outtitt
Phones SSLTEY”’22„ Open Until 9 P. M.

r’Tkr’r’ Roll Cabinet rt Be H Duet Art Bench M IVAulj 100 Mutic Rolls 
Bridgc Lamp

Kovo 23 d. jau čia pat. First 
Regiment Armory (16th ir Mi- 
chigan Avė.) Požėla tą dienų 
susirems su vienu iš geriausių 
vakarinių valstijų ristiku Geo. 
Vąšeli. Vąšeli yra pusiau sun
kiojo svorio čempionas. Jis sa
ko, kad per paskutinius kelis 
metus dar nė vienas jo svorio 
ristikas nėra jo paguldęs. Ka
dangi Požėla irgi yra maždaug 
tokio pat svorio ristikas, tai jų
dviejų ristynės turės būti labai 
įdomios.

Risis taipgi dzūkas Baneevi- 
' čius, kuris tapęs “kavalierium” 
labai gerai pradėjo jaustis^ 
Praeitą suimtą Sarpalius nieko 
jam negalėjo padaryti. Dzūkas, 
sako, buvęs taip sunkus, kaip 
švinas, kad jo nė apversti nebu
vę galima. Risis dzūkas su Fe- 
lice. Plėstina risis su MeCar- 
thy, o Borisovas su Reynolds.

Tikietai parsiduoda Univer- 
sal Atletų kliuhe ir “Naujieno
se”.

Komaras nori ristis
Komaras sako, jog šį kartų 

jis iššaukiąs lietuvius ristikus 
ir eis ristis su bile vienu — 
kas tik atsišauks.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi, išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa;

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951, 

Valandos: .Utarninke, ketvergę ir 
Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vai. va
kare. Nedėlioms ir šventėms pagal 
sutart).

$2.00 
Per Week

KONCERTAS 
f • j.■ . , ■ . . .

VM v f ■ ‘ s •
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Artisto- 
Dainininko
Juozo 

Babravičiaus

šeštadienis, Kovo 20, 1926

Pranešimas Joge!
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu, pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
{vairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS
, '3827 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 9182
Budavoju mūrinius ir medinius 

namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo. I

ĮVYKSTA . ' • ;

Petnyčioj, Kovo 26tą, 1926 
ORCHESTRA HALL

Kas nori ištikrųjų pasigrožėti daina, nepatingėkite įsigyti sau tikietus, 
nes šį kartą tikietai yra pigus — nuo 50 centų ir augščiaus.

Gerbiamas artistas BABRAVIČIUS padainuos mums daugybę tikrų 
lietuviškų dainų, visų musų kompozitorių. Kiekvienas turės progos išgirsti 
pilnoj gražumoj musų dainas, kurios tapo užmirštos. Be lietuviškų dainų, 
dainuos kelias jirijas ir šiaip žymiausių kompozitorių dainas. P-no Babravi
čiaus dainavimas yra žavėtinas, nes tik jis vienas fnoka išpildyti, dainas taip, 
kaip reikalauja autoriaus kūryba. /

Rengkitės visi sekantį Penktadienio vakarų į p. Babravičiaus koncertų, 
nes negreit gausite išgirsti. Programas bus visai naujas.

Pradžia 8:15 valandų vakarė
įsigykite iš anksto įžangos bilietus

UN1VERSAL STATE BANK; “NAUJIENOS”; BIELSKIO AFTIEKA, 1900 So. Halsted Street; 
“DRAUGAS”; ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St.; P. P. BALTUTIS, 901 West 33rd St.; 
J. F. BŪDRIK, ŠŠ43 So. Halsted St.; BENOŠIAUS APTIEKA, 46th ir Ashland Avė.; J. J. ZOLP, 4601 
So. Marshfiekl Avė.; JONAIČIO AFTIEKA, 49th ir I4€b St,,.Cicero; P. TUBUT1S, 2&3 E. llBth St., 
Itoscland; DR. K. DRANGELIO Ofisas, 4193 Archer Avenue.
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Karu Kaulėti
Musų geriausias vaistas dėl vidu- 

| rių,’ prašalina pasus ir visas kitas 
.priežastis nevirškinimų vidurių, iš
bandytas per daug žmonių. Daug 
žmonių, kurie kentėjo per daug me
tų nevirškimų vidurių, jie tapo svei
kais vartodami musų proškus.

Mes galime suteikti vardus žmo
nių, kurie tapo sveiki vartodami mu
sų vaistus.

Atsišaukite į
DRUG STORE

4G01 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukec Avė., 2 fl.

Tel. Humholdt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

S ...... . ■ ■■ ■

f ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
ttiriu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armituge 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedalioj nuo 11 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880 

i ' " 1 " "r

VYRAI IR MOTERYS
Tėmykit kas bus Kovo 20

DR-STĖ ATGIMTI ES LIETUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
RENGIA ŠEIMYNIŠKĄ BESKIŲ VAKARIENĘ

Atsibus Subatoj, Kovo 20 d., 1926 m.
7:30 valandą vakare

Lietuviu Tautos Parapijos Svetainėj,
3501 S'o. U^ron Avė.

Programas jaunuolių: piano, smuikos ir deklemacijos. Po vaka
rienei susirinkusieji galės linksmai laiką praieisti, pasilinksmindami 
įvairiais žaislais; taigi gerbiama publika malonės atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.

BATTERIES PIGIAI!!
Western Auto Supply & Bat-

\ tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimame jūsų senas 

batteries kuomet prrksite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

Garsinkitės Naujienose
____________________V—.---------------------------------------------------------------------

Garsinkities “ Naujienose”

DR. F. A. DŪLA K 
Specialistas Gydyme 

Aklą, Ausų. Nosies ir Gerklės 
Ofisas: 1063 Milwaukee Arenu* 

knmp. Noble St. Tel. Armitage 0864. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak. 

NeįUHoj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2950 Logan J3’v<L 

Tel. Belmont 1217. 
-------------

BIRUT
PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ STATO NAUJĄ MUZIKALI KOMEDIJĄ

3-ju VEIKSMŲ VAIDINIMAS, SU DAINOMIS, ŠOKIAIS, 
• MUZIKA, ŽAIDI MAIS IR BALETU

Sekmadieny, Kovo 21, 1926
Pradžia 8:15 valandą vakare

GOODMAN TEATRE
East Monroe St ir kampas South Farkway? IVetoli Art institute

Siužetas paimtas iš Amerikos gyvenimo. Muzika ir žodžius parašė ir pritaikė 
KOMP. A. VANAGAITIS.

Nauja muzikalė komedija turi savyje labai daug puikių dainų. Patsai vei- 
kalrs yra labai juokingas: kas vienų kartų pamatys, ilgai neužmirš.

Visus kviečia — BIRUTĖ.
PASARGA: Iš visų miesto dalių, važiuokite iki Monroe St. Paskui važiuo

kite arba eikite į rytus vienų blokų už Michigan Avė. Automobiliais atvažiuoti 
galima prie pat Teatro, nes yra paranki Vieta mašinoms pastatyti. BIRUTES choras



NAUJIENOS, Chicago, III

Butkus UndertakingBrighton Park
Kliubų vestuvės

( ASU OR CREDIT

Lietuviai Advokatai4150 South Halsted St,

1241

Visuomet Geras Investmentas

Velykų kainomis

JUBILIEJINES SUKAKTUVES

DistrictCentral Manuiactnring
Tel. kDeafborn 9057

Nereikia Gailėtis

ne melas.

Data: Kovas 20, 1926

OFISAS

SKYRIUS

Didelis Pasiūlymas 
Velykų Šventėms

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINOS

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

mento, 
ir atsaky
pilnai kas link
jūsų pinigą.

Skelbia savo pirmutinį pasiūlymą pavasa
rinių stylių kautų, siutų, dresių ir vaikams 
drabužių.
Kviečiame jumis atsilankyti ir apžiūrėti.
Musų modeliai yrd naujausių stylių ir ge
riausios rųšies.

t >

Pasinaudokit proga prieš Velykas musų pa
siūlymų

668 W, 18th Street 
Telephone Canal 6174

3238 So. Halsted Street
Telephone Boulevard 4063

Namų Tel.: Hyde Park 3395

3320 So. Halsted Street

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Nepamirškite pasinaudoti 
musų nepaprasta sutarčia 
su Lietuvos Bankomis pri-

100 N. LaS'alle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

SIUNČIAME IR KABLEGRAMU 
VISADA KREIPKITĖS J

nėra taip 
kaip musų 

Pirm in- 
pinigų jie 

darot! y*

Labai malonų atkreipti jūsų 
atydą j tų faktą, kad musų 
rekordas pardavimo Bonų,

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
• ' / . * • L

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. • Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.......................... :...................... Atkirp čia ............................. ,...................

P. B. Hadley, Liccnsed
710 West 18th St., Chicago, UI.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
siai! patarfiavimus. leiskit mums 
pagelbėtf jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

FURNITURE STORE 
th St. Chicagfo, III

c°rporat,°n
PRESENT FOR REflHfnT 

UNITEP PROFIT-S^ffii?R^lį

A. A. SLAKIS
Advokatas

jus negalite padaryti svar
besnio nusprendimo arba ei
ti į didelį biznį su tuščiu skil
viu. Jūsų mintys tuomet 
neveikia arba jus galite su
sirgti ir dar pavojingiau. 
Trinerio Kartusis Vynas pa
gelbės jums pasilaikyti pa
geidaujamoje ligsvaroje. Jis 
išvalys jūsų skilvį, prašalins 
visus bereikalingus nešva
rumas, pagelbės virškinimui 
ir užlaikys jumis geriausio
je sveikatoje. Jūsų aptieko- 
rius arba pardavinėtojas 
gyduolių turi pas save Tri
nerio Ęartųjį Vyną, o jei ne, 
tai rašykit pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago, III.

Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir Tvirčiausios 
Finansinės Įstaigos Suvienytose Valstijose

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 
DRAUGIJOS No. 1

Kapitalas $5,000,000.00 < 
t

Uždėta Kovo 1897. Įkorporuota Kovo 1901 
99-ta Serija Prasidėjo Vasario 4-tą, 1926, dova

nos visiems, kurie prisirašys prie šios įstaigos.
840 W. 33rd St., Yards 2790

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 

Tel. Yards 4681

PrisivaidinęS;Laivas
Vyrai ir moterys kurie tikisi ateičiai 

finansinės nepriklausomybes, bet ku
rie praleidžia būtiną dalyką — nuola
tinį taupymą — laukia prisivaidinusio 
laivo, kuris niekuomet neatplauks. 
Atidarykit taupymų sąskaitą šiajne 
banke. Šekit nuolatinį jos augimą, 
kaip ir iki šiol reguliariai. Nelauki
te kol jus turėsite didelę Milini) pinigų 
depozitą vi mni

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Of-sas: 4600, So. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Kės.: 12046 So. La Šalie St 
Telephone Pu 11 man 8868

E PAI D TO

RING CORPORATION

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LH'TUVJS ADVOKATAS

7 So. Dęarborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

davimui pinigų Lietuvoj nu 
žemintomis kainomis.

3234 So. Halsted Street 
Tel. Yards 0987

KEBLUS “VIDURKELIS”.
Viskas yra labai pavojin

ga. Kiekviena dalis kūno 
yra persidirbusi, abelnas 
stiprumas mažinasi, jūsų 
jėgos eina žemyn. Pasimo- 
kinkit iš tų netikėtų mirčių 
daugelio žinomų žmonių ku
rie mirė dėl nevirškinimo vi
durių pačiame savo stipru
me. Bet iš kitos pusės, fizi- 
loogiškas Departmentas 
Chicagos Universiteto grau
dena.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
- Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH C.ERMAN

UNIVERSAL 
STATE BANK 

3252 So. Halsted St, 
Chicago, Illinois.

NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA
BRIGHTON PARKE

(COZY CORN*ER RĘSTAURANT AND HOTEL)
. 3827 Archer Avenue

Pranešame Brighton Parko ir apielinkės Lietuviams, kad atidarėme 
naują Valgyklų ir Hotelj. Kviečiame atsilankyti.

A. DIEDONIS
3827 Archer Avenue Chicago, Illinois

kad didelė dauguma lietuvių 
investuotojų mėgsta musų 
Pirmų Morgičių Auksinius 
Bonus. Ir taip yra per (lan
gelį metų.

C. Michel
(Lietuviu)

Deimantei, laikrodė- 
liai ir visokie «ukno- 
n’dnbro dalykai ant 
išmokėjimo metams lai-

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dęarborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

John čaikauKkas, vedė- 
rnusų lietuvių Depart- 

maloniai sutiks jumis 
visus klausimus 

i n vestinei) tų

Už telephoną. Tie 5 centai sutaupins Jums šimtus 
dolerių valandoje Jūsų nuliudimo, jeigu pašauksite 
graborių Radžiu. Tai yra tikra tiesa
Katrie man daleido patarnauti laidotuvėse, tie ir 
šiandien dėkavoja. Aš garantuoju, kad ir Jus busi
te užganėdinti ir dar kitiems pasakysite, kad imtų 
Radžiu už graborių.

Rėdžius, Graborius

K. GUGI3 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dęarborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto jki 4 p. p. 

Gyvenimo Kieta
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną ”akarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 lyto.

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vaL vakare 
Tel. Kandolph 4242 

Res. 6029 Chainplain Avė. 
Tek Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
XDAV Gydo vyrų, motetų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

* ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Mihvaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-1? dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARM1TAGE 6145

Faskion Cloak Stop
“The House of Values”

a Advokatas
5349 So. Herjnitage Avenue 

Tel. Hemlock 1385 
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

Lietuvių Brighton Park Pa- 
šelpos ir Politikos kliubas ir 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas taip daug vienas į ant
rų įsimylėjo, kad nežiūrint nė 
šventos gavėnios, nutarė kuo- 
greičiausia apsivesti ir tas jų 
iškilmingos vestuvės, arba ben
dras kaslink susivienymo susi
rinkimas, įvyks septintadieny, 
kovo 21 d., lygiai 1 vai. po 
piet, McKinley Parko didžiojoj 
svetainėje. Abiejų kliubų ko
misijų išdirbtu susivienymo 
planu, šis susirinkimas yra 
šaukiamas su atvirutėmis. Butų 
labai gerai, kad visi minėtų 
kliubų nariai atvyktų susirin
kimai^ nes turėsime daug svar
bių dalykų ir reikės visą tai 
rimtai apsvarstyti. Man smagu 
yra pranešti, kad brighton par- 
kiečiai taip moka suderinti sa
vo jėgas, kad tokiu budo su 
tvirtos organizacijos pagelba 
galėjus daug daugiau naudingo 
darbo nudirbti. —Anton Jusas.

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tarpe virš 30,000 kostumerių 
kurie čia veda bankinius rei
kalus, nei vienas 
konservai y viškas, 
lietuviai dranga:, 
v ėst avimo savo 
reikalauja saugumo 
mu.

Siunčiant Pinigus 
Lietuvon

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State S’t., Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgepdrto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10,ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojinjai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Pirkdami sau dėl švenčių rakandus būtinai apsi
lankykite pas Z. PIETKIEWICZ. Jis duos Jums že
miausias kainas, geriausius rakandus ir ypatiškai 
mandagiai aptarnaus Jums.

Nilo
Cadum Oinlmem prašalina spuo

gas ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
Ir gydančią jėgą, kud prašalinu.. iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
gavimų, jsidreskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Nfevv York.

SAL STATE
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Chicago, III.

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

Chicagoje — paštu: 
Metams ................................  $8.00

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.50
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ...............................7b

Chicagoje per nešiotojus^ 
Viena kopija ............*............ 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiam ........................ 1.25
Vienani mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

“JĖZUITAI”.

“Draugas” stebisi, kaip gali
ma vadinti “jėzuitais” tuos ku
nigus, kurie buvo apsupę ka
ralienę Izabelę, jeigu jėzuitų 
draugija tapo įkurta tiktai po 
Izabelės mirties. Jeigu Marijo
nų organas nemandrautų, tai 
jisai atsimintų, kad “jėzuitais” 
vadinama ne tiktai tam tikros 
organizacijos 
jos) nariai, 
moralio tipo

“Jėzuitas”
je reiškia veidmainis. Tas žo
dis dažniausia yra taikomas 
veidmainiaujantiems kunigams 
ir šiaip religine skraiste prisi
dengusiems sukčiams.

Tokios rųšies gaivalai ir tu
rėta omenėje, minint “dievo
baimingų” karalienę Izabelę. 
Ar dabar broliukams aišku?

(jėzuitų draugi* 
bet ir tam tikro 

žmones.
paprastoje kalbo-

ST. MICHELSONAS CHICAGOJE

RETAS IR BRANGINTINAS SVEČIAS

PASTOVUS IR IŠTIKIMAS DARBININKŲ 
VEIKĖJAS

MINIŲ PRITARIMAS SOCIALIZMO IDĖJAI

Chicagoje dabar lankosi “Keleivio” redaktorius, drg. 
St. Michelsonas, kurį L. S. S. yra pakvietusi atlikti pra
kalbų maršrutą stambesniosiose lietuvių kolionijose. Chi- 
cagiečiams yra labai malonu vėl pamatyti savo tarpe to
kį retą ir brangintiną svečią!

Kaipo redaktorius populeriškiausio Amerikos lietu
vių savaitraščio, kaipo talentingas rašytojas ir kalbėto
jas, jisai yra žinomas kiekvienam apšvietą mylinčiam 
žmogui. Susipratusiems darbininkams jisai yra ypatin
gai brangus tuo, kad jisai jau per daugelį metų nepails
damas ir nesvyruodamas stoja už darbininkų klasės rei
kalus ir stiprina jos pasiryžimą kovoti už geresnę atei-

Drg. St. Michelsonas buvo socialistas dar tais lai
kais, kai Amerikos lietuvių socialistų organizacijai teko 
pergyventi pirmąjį savo krizį po nepasisekusios 1905 me
tų revoliucijos. Daug silpno budo ir migloto protavimo 
žmonių tuo metu pasitraukė iš darbininkų judėjimo ir 
nuėjo tarnauti kitiems dievams. Bet “Keleivio” redakto
rius savo įsitikinimų neatsižadėjo.

Jisai pasiliko socialistų eilėse ir savo darbu daug pri
sidėjo prie to, kad Lietuvių Socialistų Sąjunga po kiek 
laiko ne tiktai atsigriebė, bet išaugo į didelę jėgą ir su
rinko po savo vėliava tūkstantines minias.

Drg. Michelsonui neapsuko galvos nei patriotinė hy*. 
sterija, kilusi didžiojo karo metu, nei prasidėjusi apie 
karo pabaigą bolševizmo “pavietrė”. Jisai kiek galėdamas 
kovojo prieš “kairiasparnių” užsispyrimą išversti socia
listų organizaciją iš senųjų vėžių; o kuomet Maskvos su
žavėtieji “revoliucionieriai” organižaciją suskaldė, tai 
“Keleivio” redaktehius buvo vienas pirmutinių, pasiryžu
sių atsteigti ją iš naujo. *' * •

Žymiam laipsnyje drg. Michelsono ir jo redaguoja
mojo laikraščio dėka, Lietuvių Socialistų Sąjunga buvo 
atgaivinta ir tebegyvuoja šiandie. Tiesa, ji dar nėra dide
lė; iki to skaičiaus kuopų ir narių, kokį ji turėjo prieš 
skilimą, jai dabar toli šaukia. Bet svarbu, kad organiza
cija visgi gyvuoja ir tęsia tą darbą, kuris buvo pradėtas 
dvidešimts metų atgal ir kuris yra padaręs tokios dide
lės įtakos į musų žmonių protinį plėtojimąsi. Kodėl ji ne
gali, atėjus patogesniam laikui, vėl išbujoti, kaip praei
tyje arba dar labiaus?

Dabartinis drg. Michelsono maršrutas rodo, kad jau 
ir šiandie yra neblogiausios sąlygos socialistinio judėji
mo augimui. Kalbėtojas atlankė kai kurias vietas, kur 
socialistų agitatoriai nebuvo kalbėję per visą šitą poka
rinės suirutės laiką — pa v. Philadelphi joje, Pa., Akron, 
Ohio ir kitur. Tų kolionijų gyventojai per kokius šešis- 
septynis metus turėjo progos girdėti tiktai komunistų, 
klerikalų arba tautininkų kalbėtojus. Ir nežiūrint to, drg, 
Michelsono prakalbos tenai turėjo geriausio pasisekimo. 
J jas lankėsi daugiaus publikos, negu į kurios kitos sro
vės rengiamus masinius susirinkimus, ir be jokio vargo 
kalbėtojui pavyko suorganizuot dvejetą naujų L. S. S. 
kuopų. .

Jeigu socialistai dėtų nors dešimtą dalį tiek pastan
gų, kiek deda bolševikai, prakalbų rengimui ir agitato
rių siuntinėjimui po lietuvių apgyventas vietas, tai L. S. 
S. jau šiandie galėtų lengvai pralenkti savo narių skai
čium^ lietuviškąją “kompartijos” sekciją.

Lietuvių socialistų tikslas tečiaus šioje valandoje yra 
ne tiek “gaudyti narius”, kiek rūpintis pagalba savo 
draugam^ Lietuvoje. Šitam reikalui jie dabar pašvenčia 
beveik visą savo darbą. Kai bus nulaužti ragai Lietuvos 
klerikalizmui ir. darbininkų judėjimas tenai atsistos ant 
tvirtų kojų, tai Amerikos lietuviai socialistai galės visas 
savo jėgas atiduoti savo organizacijos stiprinimui.

Minių pritarimas socializmo idėjai, pasireiškiąs šia
me drg. St. Michelsono maršrute, duoda vilties, kad tas 
darbas bus sėkmingas.

KAIP RASTAS AUKSAS
Sako trijų Navaičių bandymas 

pertikrino ją

Mrs. Mary ii. Thonias, Box 165, 
VVest Point, Ga., rašo:

•“Po vartojimo jūsų geros Bulga
riškos Arbatos per tris savaites ir 
suradusi jas tokias kaip jus kad 
sakėt, geros nuo .skilvio, kepenų, 
inkstų, ir sustiprinimui kraujo. Jos 
man taip pagelbėjo, kad aš rašau 
ir reikalauju dar kito bakselio Bul- 
fįariškos Žolių Arbatos. Jos yra la 
>ai geros ir musų visa šeimyna 
vartoja jas ir visi sako, kad tai 
yra kaip atrastas auksas.

Bulgariška Žolių Arbata praša
lina greitai slogas. Tik gerkit karš
tą einant gulti. Parduodamos vi
suose vaistinėse, 35c., 75c. ir $1.25 

Pastaba. — Jei jus norite dėl 
penkių mėnesių šeimynos bakselio 
atsiųskite $1.25. Adresuokite man, 
H. II. Von Schlick, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

Šaltis
Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill ’s sustabdo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš- 

tj, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sekmių.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su Šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptickos parduoda Hill ’s.

Tikrai Gauk

cascamOinine
Raudona Dėžė su paveikslu

gatna 30c
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piešiny parodoma vieta, kur randasi Goodman Teatras. O tame 
teatre rytoj “Birutė” vaidins komp. A. Vanagaičio parašytą operetę “Sur- 
prise Party”. Įsižiūrėkite į piešinį ir jus lengvai surasite Goodman teatrą.

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augšty Pirmų Morgičiy 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų j šią banką, atsineškite sa

vo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais.
Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų kainos yra žemiausios.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
NEISDAUNTAS PELNAS 

$350,000.00
Saugiausia vieta jūsų pinigams

Ruffles ir 
“Charlestono” 
šokis.
Šok ir .trepsėk ir galva kraipyk I 
Bet aaugokia neprikrėsk savo 
iokėjui akis pleiskanom.

•Htikro yra apgailėtina, kuo* 
met žmogus apsileidžia pleišką* 
nona.

Pleiskanų mirtinas priešas tuo* 
Jau apvalys jus nuo to įkyraus 
r naikinančio parazito.

Pamėginkite bonka per sa
vaite ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

P. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. Sth S ta.

Brooklyn, N. Y.

Šimtai Siūty ir Overkauty Specialiai

Vyrų ir Vaikinų 2 Kelnių Siutai
Mes norime gauti tokius vyrus, kurie pažysta ge
rus siutus kuomet jie apžiūri juos. Ateikit ir ap- 
žiurekit juos. Jie yra tikros vertės. Pirkite grei
tai šios labai geros rųšies ir geriausio materio- 
lo siutus. Atminkite, kad jų vertė $17.95 
yra $40, pardavimo kaina MP ■ ■ vw

Vyrų ir Vaikinų Siutai
Šita grupė siutui atidaro duris j ekonomiją vy
rams ir vaikinams šioje apielinkėje. Kiekvienas 
rūbas pasiutas ekspertų. Modeliai vėliausios ma
dos, dviem ir viena eilė guzikų. Naujausiij spal- 
v<* ir slylių. ' $11.95
Verti iki $30 * 1

J*

Vyrų ir Vaikinų 2 Kelnių Siutai
Štai yra puiki proga vyrams nusipirkti brangiau
sius siutus. Jus galite pasirinkti iš didelio skait- 
liaus puikiausių importuotų ir naminių audinių 
vilnonius siutus visokių modelių ir mierų. Tie 
siutai yra pasiūti vėliausios mados. Atminkite 
jus pirksite $50 vertės OC
siutus už

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

' 2201 W. 22nd Kam pas Leavitt Street
Rankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:00 valandą vakare 

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:S0 valandą vakare

i 

________

Išpardavimas, Dar Vis Tęsiasi
dėl Sukatos ir Nedėlios Pardavimui

Gulbranaen Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinių Pianas, kuris groja 
roles su justi pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Paamtykite pas

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

A

ITAL1JONIŠKOS ARMONIKOS

Išdirbinejame ir importuojamo 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, III.

IŠ SENŲ AUTOMOBILIUI 
PADAROME NAUJUS i
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi* 
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių ijdirbyščių automobilių. Ii* 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės i

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591

šimtai žmonių pirko ir yra pilnai patenkinti. Mes galime Jums užganė
dinti jeigu Jus pirksite pas mus. Musų pigiausios kainos ir teisingas patar
navimas patenkina visus. Ateikite pas mus, mes turime -užtektinai didelį pa
sirinkimą siutų ir pavasarinių kautų.

WEBER
1150 South Halsted Street

5-tos durys į šiaurę nuo Roosevelt Rd.

Išpardavimas prasidės Subatoj, Kovo 20, 9 valandą ryto

Mes turime geriausių žieminių ir pavasarinių overkautų visokių spalvų.

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 So, Westcrri Avenuc 
Te!. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados.. Darome 
llemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir jkodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 38rd Place 
l\elephone: Yards 1546

lies.: 11061 So. Irving Avė.
Telephone: Bcverly 2300

Chicago, J H.
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Jūsų Velykiniai Rūbai!

DAILESNĘ IŠVAIZDĄ

TVIRTESNĮ SUBUAVOJIMĄ

IR APKAINUOTI ŽEMIAU, “VIENA KAINA” SYSTEMA

ir vienintelė dirbtu

Viršutiniai Kautai

KIMBALL

urner Brothers
LENGVI MĖNESINIAI MOKESČIAI

KIMBALL GROJIKLIŲ PIANŲ KAINA

$750 8$50

sutver- 
niekad 
neatsi-

Bus pritaikinti pagal Jūsų išgales. Priimame 
nūs muzikališkup instrumentus j mainus.

KIMBALL PIANŲ DIRBTUVĖ yra didžiausia 
pianų dirbtuvė Amerikoje 
ve padaranti kiekvienų piano dalelę savo įstaigoje

Vienintelės Lietuvių krautuvės parduodančios ' y* »i f • I ' / \
KIMBALL piantls, visuomet gali suteikti Tam
stom geresnį patarhavimą ir duoti geriausias iš
lygas. Ateikite šiandien į musų krautuves ir užsi
sakykite KIMĘALL dėl Velykų.

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

Platus pasirinkimas KIMBALL grojiklių pianų, 
i • :

Upright ir Grand pianų ir reprodueing (su elek
tra gfojinamų pianų) skirtingų madų ir baigimų.

1922-32 So. Halsted St 
J. NAKROŠIS, Vedėjai

pianus, taipgi ir apie pusė milijono 
namų yra aprūpinti su KIMBALL

tokios rųšies kur vaikai la- 
ir kiekviena

PEOPLES FURNITURE KOMPANI 
JOS PIANU KRAUTUVĖS

Kaip tik dabar pačioje pradžioje pavasarinio 
sezono ir kaip tik Velykoms, mes pasiūlome to
kios vertes tavorus, kokių jus niekur kitur ne
galite rasti, net ir vidurvasary. Ir dabar jus 
turite didelę progą pasirinkti didelės vertes 
siutus ir viršutinius kautus, puikiausius ir ge
riausius istorijoj musų biznio. Tik pagalvokit 
— Kuppenheimer, Fashion Park, Hart Schaff- 
ner & Marx, Stratford ir kitų žinomų išdirbys- 
čių randasi dėl pasirinkimo siutų ir viršutinių 
kautų, visokių reikalaujamų stylių, materiolo ir 
patternų tokiomis kainomis, kad mes asmeni
niai garantuojame, jog sutaupysime jums nuo 
$10 iki $15 ant kiekvieno rūbo. Atsilankykit 
ir pamatykit juos!

Su Knickers, ilgomis kelnaitėmis ir vestėmis 
— ir garantuoti! —

KIMBALL PIANŲ dirbtuvė yra didžiausia ir 
moderniškiausia kuri egzistuoja per 70 metų, už
laikydami tūkstančius patyrusių darbininkų ir ge
riausius Amerikoje pianų mechanikus, išdirbdami 
su pilnu užtikrinimu, kad KIMBALL PIANAI es
ti ir gali būti geresnės skambėjimo rųšies, dailes
nės išvaizdos ir tvirtesnio subudavojimo.

Štai kitas faktas, .kuris liudija, kad KIMBALL 
PIANAI yra geriausi.

Turi Faktiškus Prirodymus 
Kad Jie Yra

CLOTHING COMPANY
West Sidės Didžiausi Rūbų Išdirbėjai

Madison prie Kedzie Halsted prie Roosevelt

KIMBALL PIANŲ išdirbėjai yra atsižymėję 
svarbesnėse pasaulinėse parodose ir gausiausiai 
apdovanoti su medaliais ir pagyrimo laiškais už 
išdirbinėjimą augštos rųšies muzikališkų instru
mentų — pianų.

TOKIA KAINA KOKIA J|JS NORĖTUMĖT 
MOKĖTI

KIMBALL PIANAI yra vartojami parinktinėse 
muzikos kolegijose, universitetuose, teatruose, 
svetainėse ir išgirti ir endorsuoti per tūkstančius 
geriausius pasaulyje atsižymėjusius pianistus ir 
muzikos expertus, kurie su pasigėrėjimu vartoja 
KIMBALL 
privatiškų 
pianais.

SIUTO ARBA VIRŠUTINIO KAUTO 
JUMS REIKIA -

West sidiečiai labai nepaten
kinti, kad čia nebuvo d. S. Mi- 
chelsono prakalbų. Pirmiau 
Rajonas visuomet West Sidėj 
rengdavo, o dabar ėmė ją ir 
apleido. Turbut tai dėlto pa
darė, kad West Side dabar yra 
abai apmirusi. Bet nežiūrint 

to, visgi ir West Sidėj yra 
daug žmonių, kurie norėtų už
girsti d. Michelsoną. Dabar, 
taip matyt, nieko kito nelieka, 
taip visiems važiuoti i vakarie
nę. Ten netik užgirsime d. 
Michelsoną, bet galėsime ir as
meniniai su juo susipažinti, 
langelis vvest sidiečių todėl 

rengiasi toj vakarienėj daly
vauti. Ji, kaip žinia, bus šian
die, Liet. Auditorijoj

PIANAI' yra parduodami už žemą 
teisingą ir “vieną kainą” systemą, tas labai pa
lengvina pianų pirkimą ir pilnai apsaugoja nuo 
permokėjimo.

Šiandie mes turime prohibi- 
ciją — uždraudimą pardavinėti 
svaiginamuosius gėrimus. Vieni 
prohibiciją labai giria, kad ji 
šalį išgelbėjusi nuo girtavimo 
ir panaikinusi saliunus, kiti ją 
tiek pat griežtai pasmerkia, nes 
ji esą tik padidinusi girtavimą 
ir įvedusi vartojimą munšaino, 
kuris tik nuodija žmonfes. Reiš
kia, prohibiciją turi savo geras 
ir blogas puses. Ko ji turi dau
giau: genimo ar blogumo ir 
ar ji yra reikalinga?
Šis gyvas klausimas bus svar

stomas Visuomenės Darbo Są
jungos ,‘Open Forum” ateinan
tį sekmadienį, kovo 21 d., ly
giai 10:30 vai. ryte, Lietuvių 
Auditorijoj (mažojoj svetai
nėj). Referentu bus inž. K. Au- 
gustinavičius. Publika irgi ga
lės išreikšti savo nuomonę.

Visi kviečiami atsilankyti 
pasiklausyti diskusijų šiuo gy
vu ir visiems įdomiu klausi
mu. — K.

Taigi chicagiečiai mus ap
lenkė. Jie parsikvietė “Kelei
vio” Redaktorių S. Michelsoną, 
manėme, kad ir pas mus su
rengs prakalbas, kad ir mums 
teks pamatyti svečią, bet taip 
ir nesurengė. Chicagiečiai tur
but Cicero taip ir neužmatė, 
nes kitaip nebūt mus aplenkę. 
Bet tas taip nepraeis. Subatos 
vakare pusė Cicero važiuosi
me į vakarienę Liet. Auditori
joj ir jeigu negalėsime S. Mi- 
chehsono sulaikyti dar nors vie
nai dienai, kad pasakytų pra
kalbą ir Ciceroj, tai nors gerai 
išbarsime komitetą ir parody
sime, kad Cicero tebėra gyvas 
ir kad chicagiečiai niekad ne
turi jo aplenkti.

Iš dalies gal ir mes pątys esa
me kalti. Juk S. Michelsonui 
prakalbas rengė LSS. VIII Ra
jonas, o čia nėra LSS. kuopos, 
tai gal rengėjai nežinojo, kad 
ir mes norime Michelsono pra
kalbų. Būtinai turime 
ti LSS. kuopą, tada 
daugiau tokių dalykų 
tiks. Ką sakote senieji kuųpie- 
čiai? Jei tvertiimet, aš pirmas 
stočiau kuopom

—Senas Cicerietis.

VAIKĮ! VELYKI! RŪBAI
Pilnas pasirinkimas puikių vaikų siutų dėl Pa 
vasario ir Velykų 
bai mėgsta, nes jie yra styliški 
motina to pageidauja. Jie padaryti iš augštos 
rųšies materiolo ir užlaikys gerai savo formą.

$14.50 iki $22.50

MIS. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

KORTOS!
1. Laimės Spėjimo Kortos gerai 

žinomos Madame l>e Normand, garsios 
mystiškos franeuzės moters, kurios pra
našavimas ir biedniems, karaliams ir 
kunigaikščiams visuomet pasirodė teisin
gi. Kaladė šitų kortų su paaiškinimu, 
kaip jspėti laimę, tik $l!00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į kurias 
žiūrint iš užpakalio galima pasakyti k*- 
kia korta yra. Jos yra vartojamos gar
siausių magikų ir kazirninkų. Kaina už 
kaladę su paaiškinimu, kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos geresnio 
išdirbinio. Kaina su paaiškinimais 
tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganėdinimą arba 
sugrųžiham atgal pinigus.
. - PrisiųŠskite tik 25c. padengimui per
siuntimo lėšų ir pažymėk kokio numerio 

kortu nori, o likusius pinigus užmoėsi, kai aplaikysj kortas savo namuose. 
Adresas:

PRACTICAL SALES CO„
1219 NORTH 1RVING AVĖ., Dept. 205, CH1CAGO, ILL. %

i1
M ’BJOnucr . - i*r** ~ C ■' ............. ..

; "’rU;. J.■'
M®

JĮĮĮJĮ [ĮĮlIlllUt-
• ' 'i Ii .IC1 L ‘.J

7 "'ui 'c',į’■ Nfrrf1 - j
A . ‘

► 4 1 , ”



I

A
IGNAC AS NORKI S

Antanas Plonis

i Leoną ir seserį 
orol} Gasparą. Da-

Mirė Kovo 17 dieną, 5:30 va
landą ryte, 1926 m., sulaukęs 
50 metų amžiaus; gimęs Kur- 
tavėnų parapijoj, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Elzbietą, dukterį Liucilę 19 me
tų, dukterį Aleną 13 metų, su- ‘ 
nų Joną 11 metų ir žentą Joe 
Zutowt, broli 
Juliją ir pusi 
bar randasi prirengtas į pasku
tinę kelionę, namuose 4372 W. 
Ogden Avė.

I.uėlotuvės įvyks Sukatoj, 
Kovo 20 dieną, t vai. po pietį) 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Ignaco gimi
nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, Sesuo, 
Pusbroliai ir Pusseserės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus, Tel. Canal 3161.

I K tMTAKUS ZEMONTAS

Mirė Kovo 16 dieną, 6:30 va
landą vakare, 1926 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Tenanų parapijos, Nudaugių 
kaimo, palikdamas dideliame 
nuliudime savo įmylimuosius ir 
mylinčius moterį Marijoną ir 3 
dukteris Veroniką 18 metų, 
Marijona 7 metų ir Oną 5 me
tų. Dabar randasi prirengtas į 
paskutinę kelionę, namuose 2447 
West 43rd Street.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 20 dieną, 8:00 valandą iš 
ryto iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldom už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi-

Visi A. A. Franciško Zemon- 
to giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi- 

^Bgesnis Už Ki- 
O tų Patarnavi- 
F mas.

J. F. Eudeikis. Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I^afayette 0727 

SKYRIUS
4904 W«t 14th St.. Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso- 

' kiems reikalams dieną ar naktį
1646 W. 46th SU Chicago

Šiandie vakarienė
Atsisveikinsime su d. 

šonu. — 
sma, su

Michel-
Vakarienė bus link- 

šokiais.

vakare atsisveikinsi-
S. Michelsonti, “Ke-

Redaktoriuni, kuris ry-

NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Kovo 20, 1926
T—** 1 ........ .. ■ - ■ ■

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Du J. W. Beaudette, M,D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30
Phone ('anai 0464

■ ■— ....................... J

Prieš Velykinis Šeimininkėms Pasiūlymas
'liktai už 50 rentų į dieną Jus galite nusfrendavoti gerą 

elektrikinį klynerj su visais prirengimais ir išsivalyti savo kam
barius, l'ornišius, karpetus ir t. t. O jeigu jums klyneris pa
tiks, jus galite už 16*A centų į dieną jį įsigyti ant visados.

Dėl platesnių žinių matykite MR. BU Iš A S, 
No. 14,, KLEIN BROS., 20th & Halsted Sts., Tel. 
Roosevelt 2700. Nesi vėluokite.

Šis pasiūlymas geras tiktai trumpam laikui. 
Patartina nesi vėluoti.

K

va

mano 
užga. 351446 Roosevelt Rd.

Arti St. Louia Avė.
CHICAGO, 1LL.

12th STREET
Tel. Kodzie 8902

$35
$65
$75

.. $175

.. $250
.. $150

Mirė Kovo 17 dieną, 6 valan
dą ryte, 1926 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus; gimęs Kairiš
kių kaimas, Triškių valsčius, 
Šiaulių apskričio, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Marijoną, sūnų Antaną 10 me
tų ir dukterį Michasę 5 metų, 
2 seseris ir du broliu ir dėdę 
Joną. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę, namuo
se 626 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Kovo 20 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Apvaizdos Dievo pa
rapijom bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami ir taipgi 
draugai likusių nuliudime jo 
mylimųjų esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, 
Seserys ir Dėtie.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonus 
Ganai 3161.

BRONISLOVAS ŠLIAKIS
Mirė Kovo 19 dieną, 8:30 va* 

landą ryto, 1926 nu, sulaukęs 
30 metų amžiaus; gimęs Lietu
voj, Gudelių kaime, Kemygalos 
valsčiaus, PaneVežio apskričio. 
Amerikoj išgyveno 16 metų, 
palikdamas dideliame nubudime’ 
savo mylimuosius ir mylinčiu? 
seserį Apolionilą ir švogerį Juo
zapą Nakrošą ir 2 anukus, Sta
nislovą ir Juozapą Amerikoj, 
Lietuvoj 1 brolį Kazimierą. Da
bar randasi prirengtas į pasku
tinę kelionę, namuose 3153 So. 
Emerald. Avė. I

Laidotuvės įvyks Kovo 22 die
ną, 10 vai. ryto iš namų su mu- 
z ka bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Bronislovo šliakio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Sesuo Apolionija, švogeris 
.luczapas ir Anūkai. .

Laidotuvėse patarnauja gra 
barius Masalkis, Tel. Boulevard 
4139.

Mirė Kovo 19 dieną, 10:80 
valandą ryto, 1926 m., sulaukęs 
67 metų amžiaus; gimęs Kreke
navoj valsčiaus, Panevėžio ap
skričio, palikdamas dideliame 
nuliūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Jievą Lietu
voj, du sūnūs Amerikoj; Stepo
ną ir Aleksandrą ir posūni Au
gustą Vaznonj. Dabar randasi 
prirengtas j paskutinę kelionę, 
namuose 3032 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, ' 
Kovo 23 dieną, 8:30 valandą ry
to iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero gimi
nės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai z kviečiajni daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Simai ir Posūnis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Boulevard 
4063.

Šiandie 
me su d. 
leivio 
toj jau apleis Chicagą. Jis čia
tiek trumpai viešojo, kad nete
ko mums, chicagiečiams, nė 
tinkamai susipažinti su svečiu, 
kaip jis vėl mus apleidžia. ir 

Į nežinome kada jis mus vėl ap- 
ilankys, nes jis taip retai Chi- 
cagoje apsilanko.

Kad nors kiek arčiau galetu- 
'me susipažinti su svečiu, o kad 
ir svečias galėtų su mumis su
sipažinti, nes jis čia turi daug

*savo draugų “Keleivio” 
I skaitytojų, tik neturi progos 
su visais sueiti. susipažinti, 
šiandie vakare, 8 vai. vak., yra 
rengiama vakariene Lietuvių 
Auditorijoj.

Vakarienė bus linksma, lai 
bus paskutinė proga išgirsti d. 
Michelsoną, su juo pasimatyti, 
pasikalbėti, pavakarieniausime, 
o taipjau ir pasilinksminsime, 

[nes bus šokiai ir žaismės, šo
kiams grieš geras .1. Grušo or
kestras, kokio niekad vakarie- 
nėsė nebūna, be to šokiams yra 
paskirta atskira salė. Gaspadi- 
nės gi jau kelintą dieną prakai-j 
tuoj a darydamos tikrai geras 
lietuviškas dešras, kepa vištas 
ir rengia visokius “prismokuS”. 

| Todėl visi, kas norite pasima
tyti su svečiu ir bendrai link
smai praleisti vakarą, bukite 
šiandie vakarienėj.

Papiastai reikalaujama va
karienei turėti išanksto biletą. 
Čia betgi daroma išimtis. Mes 
žinome, kad yra daug S. Mi- 
chelsono draugų, kurie norėtų 
su juo pasimatyti, būti šioj 
vakarienėj, bet kurie neturėjo 
progos apsirūpinti bilietais, 
nes jie lAbai mažai buvo plati
nami ir sunku juos buvo gauti. 
Tai žinant, gaspadinės paruoš 
užtektinai maisto ir dėl tų, ku 
rie biletų neturi, o ir vietos už 
teks visiems. Todėl neturėji 
mas bileto visai nėra klintis da 
lyvavimui šioj vakarienėj.

Tad visi bukime šiandie va 
kare Liet. Auditorijoj 
karienėj. Atsiveskite savo žmo 
nas, kavalieriai merginas, 
merginos — savo vaikinus, vi
siems bus vietos, o kuo dau
giau bus tuo bus smagiau.

Vienas Rengėjų

Reikalaudami

RAKANDU

Pianai!
Norintieji nusipirkti pigiai ir gerus pianus 

tai pasiskubinkite, nes dar turime didelį pasi- 
skyrimą labai gerų, mažai grojytų pianų. Kai
nos labai žemos.

Galima pasiskirti tinkamą pianą ir pritai
kinti pagal spalvos rakandų.
$495 Grojiklis, aržuolo medžio, dabar.......$225
$525 Grojiklis, mahogany medžio, dabar .... $125 
$850 Grojiklis, vvalnut medžio, dabar...... $325
$600 Grojiklis, aržuolo medžio, dabar $275 
$775 Grojiklis, vvalnut medžio, dabar   $375 
$550 Grojiklis, vvalnut medžio, dabar ........ $295

1

Turintieji senus pianus arba kitokį muzi
kali instrumentą, kuris tamistą nepatenkina, 
ateikite ir išmainykite ant naujo piano arba ki
tokio muzikalio instrumento.

RADIO! RADIO!
Didžiausias Bargenas Ant Radio Setų

’CT moC

$135 Nation Wide, 5 tūbų
$145 De Forest, 4 tūbų ...
$175 Work Rite, 5 tūbų ...
$285 Phonographas ir Radio, 4 tūbų .
$400 Phonographas ir Radio, 4 tūbų .
$300 Console, 5 tūbų ........... ’...............

* *

Dabar tik-ką gavome naujausių lietuviškų 
Rekordų ir Pianų volelių didžiausį pasiski.rimą.

Krautuve atdara vakarais ir šventadieniais 
iki 2-ra valanda po pietų

JOS.F.BUDRIK

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augšČiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Pohne Boulevard 7589

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoh Ashland Avė.

Dr. P. P. ŠIMAITIS 
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tines Valgių Chemijos

(Pagydo PENE- 
|SAIDES, “Gal, 
Stones” (akme
nis tulžyje).
1)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

skausmo.
išgąščio.
jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

2)-Be 
l3)-Be

4)-Be

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą.
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakareV - - Į X

Tel. I>afayotte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viMdoa 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
.3228 W. 38th Chicaro, 111.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
N 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

(’APSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

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

JUSTIN KULIS
.3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, 1LL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja? 
An akys opios šviesai?
hf jaučiate kaip ir smiltis aky- 
Cse ?

Abma balta dėmė ant vokų?

DųJau J. Smetana
(IPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždaryiis Nedėliomis.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kiu pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagclba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
.Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
geltos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje. 
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
Stų kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M* 
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomib 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 v» 
kare.

Dykai išbandymas metodo kur} gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišimo laiko.
Mea turime metodą kaip sukontroliuoti 

dusuliu ir mes norime, kad jų» pabandy- 
tumėt ją muHij itlaidomis. Nedaro skirtu* 
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniika Asth- 
ma arba augfita temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai iibandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame kfimaM 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba Mu
gėtos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur * visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengiinų, “patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti klek* 
vienam musų iSkalčiaid, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxysmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną diena. Rąžyki
te tuo jaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už palto ženklelį.

PIANŲ KRAUTUVE
3343—3327 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8167 Chicago, III

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet siose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

1271

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19lh Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
Dykai bandymo kuponas

Frontier Asthina Co., Rm. 51-D.
Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 

Atsiųskite dykai bandymui jūsų »na- 
todo pas:
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Rytoj čia kalbės S. Michelsonas

Dar sykį primenu tiems, ku
rie gal dar vnesuspėjo to su
žinoti, kad rytoj (nedalioj, ko
vo 21 d.) 1:30 vai. po piet., C. 
Strumilo svetainėje, 158 E. 
107 St., kalbės “Keleivio” Re
daktorius S. Michelsonas. Tai 
bus dar pirmos d. Michelsono 
prakalbos Boselande ir nėra 
abejonės, kad mes visi norėsi
me svečią užgirsti kalbant.

Todėl visi rytoj, 1:30 vaL 
po piet bukime Strumilo svetai
nėje. Drg. S. Michelsonas yra 
geras kalbėtojas ir papasakos 
mums daug naujo ir žingei- 
daus.

Įžanga visiems dykai ir visi 
kviečiami atsilankyti.

— Sąjungietis.

Kompozitorius Antanas Va
nagaitis, “Surprise Party” au
torius. Rytoj '“Surprise Party” 
jis vaidins “propesoriaus” ro
lę.

svarbu yra savo sveikatą išlai

Moterys rengia pralekciją
SLA. 134 moterų kuopa, nė- 

atsilikdama nuo kitų kuopų ap- 
švietos darbe, ateinantį pirma
dienį, kovo 22 d., rengia prelek- 
ciją Mark White Sq. parko 
(30 ir Halsted gt.) svetainėje 
(Library Iloom). Paskaita bus 
iš sveikatos sryties, o sveika
ta juk kiekvienam yra svar
biausias turtas; tad be galo

w 7 eatras-
Muzika

“Surprise Party”
Kadangi dabar atėjo gadynė 

rengti “Surprise Party” savo 
draugams, visuomenės darbuo
tojams, dailės mylėtojams, dai
nininkams, lošėjams, ir tt., tai 

jin “Birutė” sumanė rengti 
“Surprise Party” visiems chica- 
giečiams.

Nors A. Vanagaitis nesenai 
—vos vieni metai kaip su mu

mis dirba bei gyvena, vienok 
sugebėjo arba sugalvojo duoti 
tai, ko jau senai chicagiečiai 
yra išsiilgę. A. Vanagaitis paė
mė siužetą iš Amerikos gyveni-

kyti, o kad tai padalyti, reikia ,no Parašė trijų aktų muzi-
susipažinti su sveikatos reika
lavimais, nelaukiant kol liga 
užklups ir reikės šauktis .dak
taro pagelbos, kad jis atitaisy
tų tai, ką pats žmogus galėjo 
išvengti, jei 4)utų geriau paži
nęs kaip save sveiku užlaikyti. 
Prelegentais kviečiami geriau
si daktarai.

Moterys kviečia visus ir vi
sas atsilankyti į šią prelekciją, 
nes ji bus vieša ir atdara vi
siems. Įžanga dykai. —K.

PUBLIŠKAS AUKCIJONAS
Viskas turi būt parduota 
Aš einu lauk iš biznio

$75,600.00 vertės laikrodėlių stako: Elgin, VVąltham, Hamilton ir 
Swiss. Deimantų, Peilių, šaukštų ir visokių laikrodžių, kurie bus iš
parduoti publiškame aukcijone.

Išpardavimas kasdien kol nebus išparduotas 
visas mano stakas 

Vakarais lygiai 7:30
Kiekvienas daiktas pilnai garantuotas taip kaip yra perstaty

tas per Aukcijonierių.
Pirkite jūsų pučių kainomis iv sutaupykite pinigų.
Krautuvė atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10:30 vai. vakare. 
Užprašome visus.

P. K. BRUCHAS :
Jewelry Store, 29 metai biznyje
3321 So. Halsted Street <

DYOI Išbandymui

kalį veikalą “Surprise Party”. 
Jau iš vien, vardo galima sprę
sti, .kad veikalas yra “up-to- 
date”. A. Vanagaitis, rašyda
mas veikalą, turėjo mintyje 
ir vaidintojus, nes visi, kurie 
dalyvauja veikale, turi pritai
kintas jiems roles, tai) ka 
kiekvienas natūraliai vaidina. 
Pavyzdžiui — A. Vanagaitę loš 
“propesoriaus” rolę, P. Milerie
nė loš artistės rolę, P. Stogis 
dainininko rolę, S. Krasauckie-į 
nė — Katriutės rolę, Uktveris 
—komiku Tarulio rolę tolia 
lošia: M. Yozavitas, J. Bijans- 
kas, Ona Biežienė, J. Puišis, 
Dr. Kliauga, Ad. ir Alex Mise- 
vičiai, V. Bigeliutė, P. Miler ir 
kiti. V. Volteraitė loš Katriu
tės motinos rolę. Apie V. V. 
turiu tiek pabrėžti, kad ta vie
na lošėja prijuokins visą pub
liką iki ašarų, kadangi lošia na
tūraliai. “Surprise Party” bus 
statoma vidurmiesty, Goodman 
teatre ant Monroe už Michigan 
Avė., nedėlioj, kovo 21 d. 8-tą 
valandą vakare. Teatras randa
si po žeme, visos sėdynės rezer
vuotos.

Todėl patarčiau pirkti bilie
tus iš kalno, kadunepritruktų, 
nL‘s teatre telpa tik septyni 
šimtai ir penkiasdešimt sėdy
nių (750). Birutė sparčiai par
davinėja bilietus.

Dar kartą primenu, kad visi 
kovo .21 d. 8 vai. vak. i “Biru
tes” “Surprise Party".

— Pirk Tikietą.

Babravičiaus 
koncertas

26

Pranešimai
t

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Birutes “Surprise Party“, muzika

lios komedijos tikietus galima gauti 
“Naujienose“, Aušros Knygyne, 3210 
So. Halsted St., Elta Commerce, 3251 
So. Halsted St. ir pas “Birutės“ na
rius. Geriausia tikietus jsigyti iš kal
no, paskui nereikės stovėti ilgai prie 
langelio. — Komitetas.

’L.M.S.A. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks .sekmadieny, kovo 21 d., Ival. 
po pietų, pp. Kaldinu bute, 4556 S. 
Whipple St. Visi nariai prašomi 
laiku susirinkti. —Valdyba.

Vakarienė artimesniam susipaži
nimui su svečiu S. Miehelsonu, Ke
leivio Redaktorium, bus šeštadieny, 
kovo 20 d., 8 vai. vak., Liet. Audi
torijoj. Visi kviečiami dalyvauti 
šioje vakarienėje. Bus taipjau šo
kiai. įžanga $1. Biletus galima gau
ti Naujienose ir Aušros Knygyne.

Komitetas.
SLA 226 kuopa rengia prelekci- 

jas, kurios atsibus nedėlioj, kovo 
21 d., Northsidės Liuosybės svetai
nėj, 1822 VVaban.sia avė. Pradžia 2 
vai. po pietų, šiom prelekcijom lai
kyti pakviesti geriausi prelegenthi. 
Dr. A. Montvidas ir Stasys Valančius, 
įžanga veltui. Todėl kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyti, o busit 
pilnai patenkinti. —Komitetas.

Liet. Tcatr. Draugijos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, kovo 20 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos svet., 32 PI. ii Auburn 
Avė. Visi nariai yra kviečiami lai
ku susirinkti. —P. K. nut. rast.

Pranešu visiems draugams ir 
draugėms, kad Dr-stC Atgimties 
Lietuvių i'autos Vyrų ir Moterų 
rengia šeimynišką beskių vakarie
nę subatoj, kovo 20 d., Lietuvių 
Tautiškos parapijos svet., 3501 So. 
Union Avė. Prasidės 7:30 vai. vak. 
I’rogramas susidės iš pidno. smui
ko, dainų ir deklamacijų. Prašom 
publikos atsilankyti. —Komitetas.

Draugijos Lietuvos Gojus mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadie
ny, kovo 21 d., 1:30 vai. po pietų, 
Antano Bagdono svetainė’. Visi na
riai bukit laiku, nes yra svarbių 
reikalų atlikti. Atsivcskit naujų 
narių. —Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

F lins 
vargi 
Jus galėsite su jais 
s’uti Ir a'škiai arti

apsaugos ju- 
ak:s. prafia- 

akiu nuo-
ir galvos skaudėjimą, 

skaityti, 
matyti.

Pabandykit juos dežimtĮ die
nų. Jei jums jie nepatiks, tuo
met sugrąžinkite juos ir jums

S. MICHELSONO PRAKALBOS
“Keleivio“ redaktoriaus S. Michel

sono prakalbos Chicagojc bus šiose 
vietose:

Nedėlioj, kovo 21 d., 1:30 vai. 
po piet, C. Strumilo svetainėj, 158 
E. 107 St., Roseland.

Visi lietuviai darbininkai ir dar
bininkės kviečiami atsilankyti į 
šias svarbias svečio prakalbas.

LSS. VIII Rajonas.

Ar reikalinga prohibicija? — šis 
klausimas bus nagrinėjamas “Open 
Forum“, nedėlioj, kovo 21 d., 10.30 
vai. ryte. Lietuvių Auditorijoj. Re
ferentas K. Augustinavičiųs. Paskui 
diskusijos. Visi kviečiami atsilan
kyti. —Valdyba.

Cicero. — Draugijos Lietuvių Ka
reivių mėnesinis susirinkimas atsi
bus sekmadieny, kovo 21 d., 1 vai. 
po pietų. Liuosybės svet. Bukit vi
si ir laiku. Bus išduotas raportas 
iš buvusios vakarienės ir kiti svar
būs reikalai. —Sekretorius.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų susirinkimas bus nedėlioį, 
kovo 21 d., 1 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare knygyne. Malonėkit 
visos narės atsilankyti. —Valdyba.

Gedimino Kalno Brolijos Vaidy- 
los Perkūno įsakymu renkasi ry
tuose kovo 21 d., 2 vai. po pietų.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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PAIEŠKAU savo dėdės Silvestro 
Krikščiūno, tautiško kunigo. Turiu 
labai svarbų reikalų. Jis pals ar 
kas žinote apie jį, kur Jis yra, mel
džiu pranešti. As bustu labai dė
kingas.

Poter J. Krlksčiunas, 
New Milford, Conn.

PA1ESKAU švanuvną, paeinantį 
iš Radviliškio miestelio. Aš tada 
dirbau pekarnėj pas Mataitį. Girdė
jau, kad hpsivedus dabar ir gyve
na Chicagoj. Turiu svarbų reikalą. 
Jinai pati ar kiti ją pažįstanti mel
džiu pranešti man šiuo adresu.

ADOLFAS STEFANOVICIA 
223(1 W. 22nd St. 

CHICAGO, 1LL.

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAU partnerio, našlė mo

teris; priimsiu vidutinio amžiaus 
vyrą į hotelib biznį. Ateikit tuojau 
206 E. 23 St.

ĮYAIRDS SKELBIMAI
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYK IT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
LevinthaI Plombinę Supply Co., 

1637 VVest DiVision SU 
netoli Marshfield

REIKIA DABBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

ir

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR
Statau namus sulyg užsakymo
parduodu naujus, jau padarytus.

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, 1LL.

Tel. Yards 6728
Ar Žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinain visokius furniŠius ir 
pianus. 1 utyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Einerald Avcnue

PAJIEŠKAU gerų, atsakančių žmo
nių, kas norėtų pasiimti auginti su 
apsirašymu 11 metų mergaitę. Esu 
bedna našle, negaliu baigti auklėti — 
mokyti. Matyt galima vakarais 6:30, 
subatoj, po pietų, nedėlioj per dieną.

Atsišaukite
V. PATCHIS,

121 E. 104 PI., Roseland, III.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 4 ruimai nuo fronto, 

kaina $18 į mėnesį. 3621 S. Wallace 
St. Tel. Boulevard 3652

PARENDAVOJIMUI 3 kambariai, 
fornišuoti, po $3 kiekvienas per 
savaitę. Taipgi turiu kambarių su 
lysu housekeeping po $5 į savaitę.

1813 String St.

RENDAI storas ir 3 kambariai 
užpakalyje, karštu vandeniu apšil
domas. Pigi remia. Vienas blokas 
j vestus nuo Kedzie. 3236 W. 55 St.

RENDAI 6 kambarių ruimai, Ren- 
da pigi. 714 W. 30 St. Phone Dor- 
chester 3617.

RENDON krautuvė, tinka Bile 
kokiam bizniui; aptiekai labiausiai, 
renda pigi. 4544 S. Kedzie Avė., 
Brighton Parke. Tol. Lafayette 853(

ANT rendos 4 kambariai su ra
kandais, pigiai. Proga bevaikiams 
arba jaunavedžiams. 725 W. 120 St.

JIEŠKO KAMBARIŲ
„ REIKALINGAS^kambarys vedusiai 
porai, gali būti du kambariai be ra
kandų, ant Bridgeporto, geistina, 
kad butų garu apšildomas.

Praneškit j
Naujienų Skyrius

3410 So. Halsted St.
No. 35

Tel. Boulevard 9663

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

, . ' j...-  -— <

REIKIA. f šeimynų, darbas prie 
cukrinių burokų laukuose, \Viscon- 
sin ir Michigan valstijose, gera al
ga mokama, dykai renda ir trans- 
jortacija, darbas visų vasarų. Ofi

so valandos mio 8 iki 10 ryto.
Mr. Steve Sijak, supt.

501 N. Clark St.
Tel. Deleware 6172

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA proteris bei mergi
na dirbti prie namų darbo, mažoj 
lietuviif šeimynoj. Turi turėti paliu
dijimus kur pirmiau dirbo. Valgis 
ir guolis. 3259;W. 66th Street. Tel. 
Republic 8915.

REIKIA trijų moterų dirbti tris va
karus j savaitę. Taipgi trijų moterų 
pilnam arba dalinam laikui dienomis. 
Šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukite, 4011 
W. 2t>th St., Chicago.

REIKIA patyrusiu ’ moterų par
davinėtojų moterų ‘dresių ir kautų. 
Darbas nuolat visf| metą. Atsišau
kit tuojau.

Halsted Cloak and Suit Co. 
1245 So. Halsted St.

REIKIA moterų prie sortavimo 
popierių, \Vallace Iron & Metai Co. 
6100 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA trijų jaunų energingų 
vyrų virš 21 metų. Pelningas biz
nis, galima uždirbti $5000 i metus. 
Nepatyrusius išmokinsime. Darbas 
vįsų laikų arba vakarais. Klauskit 
Victor Lėkis, nuo 9:30 iki 12 ryto, 
Room 874, First National Bank 
Building, 38 So. Dearborn St.

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau j real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANI)OWSKI 

11750 So. Michigan Avė.

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pajrra- 

žina veidą _____

Ar junu reikia dėl skaitymo ar
ba dėl arti i'.urijimo akinių? A4 
užtkrinu tikrą pritaikymą arba 
nerokuosiu jums nieko.

Mano Toric Claar Vision ak.niai 
•u. Kražiais, paauksuotąja Zylo- 
Shell rėmais. Yra labai geras p r- 
kinys už penkis ($5.00) dolerius.

3265

DR. GEO. J. SERNER
Lietuvis Optometrist ir Optikas

So. Halsted St., Chicago, 111., Dept. 125
jdėtju $5.00 at-siųskite man aklniua <lel 10 dienų

DYKAI IŠBANDYMUI. Jei man j'c pątikn, tai aš pa
siliksiu ju<> bet nepatik j, aš sugralnslu akintus
ir man p inai atmokėsite mano {mokėtus $5.00.
Vardas ........................................................ Amžius...............

Artistas Babravičius kovo 
d. rengiasi palinksminti chica- 
giečius su naujomis dainomis. 
Kiek teko girdėti, jis dainuos 
nemažai ir lietuviškų dainų. 
Bus tad progos patirti, kad 
musų kompozitorių dainos yra 
tikrai puikios, kai jas geras dai
nininkas dainuoja. O kad artis
tas Babravičius puikiai 
pretuoja dainas, — apie 
ra reikalo kalbėti.

Bilietus koncertui
gauti išanksto sekamose vieto
se: Universal State Bank, Nau
jienose.

Bielskio aptiekoje, 
Halsted St.

Elta Commerce (’o 
Halsted St.

inter- 
tai ne

galima

Gatvė
Miešta* State

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Baltutis, 901
Street

1900 So.

3251 So.

W. 33rd

■ IMVI4ORATIHO 

■Looo ’oV M»ac*MiH<k
B oooa »c* th« HOet
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FM.tr JIFK* 
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Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti-be

MALT TGNICO
arba

Exira Pale Alaus

.1. F. Sudrik, 3313 So. Hals
ted Str.

Benošiaus aptiekei, 46th ir 
Ashland Avė.

J. J. Zolp, 4601 So. Marsh
field Avė.

Jonaičio aptickoj, 49th ir 14 
Str. Cicero.

P. Tubutis, 233 E. 115th St., 
Boseland.

Dr. K. Drangelio ofise, 4193 
Archer Avė.

Vaičkaus teatras
Kovo 28 d. Vaičkaus Teatras 

aplankys Indiana Harbor, kur 
jis los Laisvės Kovotojai.”

yra rekomen
duojamas per

!• Di’.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus,

Nuteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

negali Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z.'ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 Su. Halsted St., 
Chicago, III.

IEŠKAU savo geriausios moteries 
Veronikos Legeikienūs, kuri pereitą 
metą išėjo pasivaikščioti ir negrį
žo. Paliko man visus rakandus, 
krautuvę ir 3 metų dukterį. Tur
būt patiko sau lygų, kad jau antri 
metai dar nėra; o gal antrašo ne
žino, o nesenai iš Lietuvos atva
žiavusi. Aš neprastas jai buvau. No
rėjai ženytis — apsiženijau; norė
jai į Ameriką važiuoti — atvežiau, 
nenorėjai su manim gyventi — iš
leidau. Nenorėjai savo dukters, aš 
ją auginu, 
dirbti, tai ir gavai, 
nieko neguli sakyti.
kiek norėjai ar kiek suskaitei. Bis- 
kį man yra ....
riaus moteris Stokjarduosc dirba. 
O kad krautuvėj nenorėjai man 
padėti, tai mat Stokjarduosc geriau, 
kad to norėjai, ką reik padaryti. 
Tai yra b’re c Country dėl visų, ką 
reik daryli, visiems gerai Ir negali 
pykti.

Aš nepykstu nei blskię ant jūsų, 
kad jus pykstat, kodėl neateini sa
vo (luktels aplankyti. Sakai, kad 
bijanti. Aš jūsų nemušau išeinant. 
Sukalbėjom ir žadėjai ateiti. Nebi- • 
jok, aš nemušiu, tik gražiai kalbėk 
su manim. Galėsi savo dukterį ap
lankyti, jei nori ir jei turi dar šir
dį prie dukters, < 
ant visados, tai neik, ji yra 
didelė ir man brangi, n jums 
nigi yra, jei nenori matyli jos, 
ir neik.

Aš John Bambos 
klausau, jisai sako; 
čios’per ' 1
sibaigs ir kitas vyt... 
Ii pareis.

Jau prailgo laukti, kodėl taip 
slžadėjai seserų, brolių, tėvų, 
nori žinoti kur esi. Yra jums laiš
kas iš Lietuvos nuo tėvų ir kilų 
jūsų pažįstamų, ateik atsiimti. Aš 
jau senojoi vietoj senai negyvenu, 
pardaviau ir dabar turiu kitą krau
tuvę ir tą žadu parduoti ir išva
žiuoju greitu laiku. Jei nori, gali 
ateiti ir pasikalbėti su manim ir* 
savo duktere.

Aš nieko sau gyvenu gražiai su 
savo dukrele Birute. Kol kas dar į 
Stokjardus nereik eiti dirbti, biz
nis gerai eina. Girdėjau, kad ma
no moteris vadinasi mergina, ne
žinota esanti, tai man navatna 
klausytis, 4 motus išgyvenom ir 
pamiršo, khd turi dukterį ir vyrą. 
Nemanyk, Chicagoj nieks nevadins 
panele, o visi žino mane ir jumis, 
kad Lageikienė esi.

Jei kas žino kur ji gyvena, tai 
meldžiu man pranešti, o bus už tai 
atlyginta, nes luriu svarbų reika
lą.

BAGDONAS BROS.
M0VING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
I.ong distance handling .

Turimo daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

PASIRENDAVOJA apšildyti kam
bariai dėl jAvienių arba vedusių. 
Labai gera transportaeija. Su val
čių ulba be valgio. Bušai sustoja 
prie durų.

Eleonora Shimbel,
3251 S(X Michigan Avė.

Tel. Douglas 6553

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti Poni Roome. 1822 Canalport Avė.

KEIKIA trijų vyrų dirbti tris va
karus j savaitę. Taipgi trijų vyrų pil
nam arba dalinam laikui dienomis. 
Šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukit, 4011 W. 
26th St., Chicago.

Norėjai stokjarduose 
tai ant manęs 

Pinigų ėmei

sarmata, jei biznie-

o jei ją atsižadi

patarimą 
neieškok 

r laikraštį, kaip pinigai 
ir kitas vyras atsibos ir

jau 
gal 
lai

ne- 
pa
te

pa-

at-
Jie

luriu svarbų veika-
.IO11N P. LEGEIKO, 

6914 So. \\cstern Avė.
CHICAGO,' 1LL.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTU AI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir formas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na- 
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

/Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

.3119 So. Halsted St.
J. S. RAMANCION1S, Prez.

Už-

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4, Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunpe Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone La\vndale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

Dclikate- 
‘ 7 sšen, Restauran-

tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos. 

Sostheinis, 1912 S'o Stpte St.

Sučėdyk pinigų, nemesk senos 
skrybėles j šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0179

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytus, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba inolerims; 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
?8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADEIKO 
1606 So. Halsted Si.

REIKALINGAS darbininkas dirpti 
ant farmos, turi suprasti farmos dar
bus.

su
84

STOK, pagalvok! Kur gausi šil 
tą ir švarų kambarį? Yra maudynė 
kambarių kaina $2 ir $1.50 1 
vaitę. Galima matyti nuo 4 
vai.* vakaro.

Mis. Danilo
3534 S. Parnell Avė.

I sa
iki 8

PARENDAVOJU kambarį vyrams 
arba moteriai, kad ir su vaiku ar 
vedusiai porai. 703 W. 21 Place, 
Chicago, UI. Ant paskutinių lubų 
iš priekio.

PASIRENDAVOJA frontinis, ap
šildomas kambarys; merginom ar 
vaikinam. 4321 So. Rockvvell St.

MERGINAI, vyrui, ar ženotai no
rai ruimas už dyką. 'I'iktai reikia 
pridaboti namus dienomis, 
šaukit katrie naktims dirbu.

3531 So. Lowe Avė. 
1 lubos

Atsi-

RUIMAS rendai, šviesus, galima 
ir virtuvę vartoti, arti Halsted ka
rų linijos, antros lubos iš užpaka
lio, -819 W. 34 PI.

RENDON šviesus kambarys, karš
tu vandeniu šildomas, prie mažos 
šeimynos, arti gatvekarių. Vaikinui 
arba merginai. 6918 S. Artesian 
Avė.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir mote
rų dėl pardavinėjiitio 
augs tos rųšios sub-di Vi
sion real estate. Darbas 
visam laikui arba dali- 
nam laikui. Mes sutei
kiame pilnų k operacijų.
SHĘKLETON BROS. 

1508 N. Cravvl'ord Avė.

A. URBONAS,
R. F. D. 1 Bo.\ 55, Dc Kalb, III.

REIKALINGAS pirmaiankis 
virėjas, kuris moka gerai savo 
darbą. Kreipkitės tuojaus

J. LEPPA
3208 So. Halsted Str.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, patyręs ir nevedęs. Atsi
šaukit 1134 Independence Btvd.

Matyki! Ignatorių.

I I£IKALINGAS jaunas vyras, mo
kantis yaldyti Fordą ir kalbąs len
kiškai ir angliškai prie rakandų 
štorok kaipo salesHicnas. Gali būti 
nepatyręs, mes išmokinsime.

Kreipkitės:
1721 W. 47th SI.

RE1KALINGI lietuviai pardavėjai 
pardavinėti Hupmobiie automobi
lius. Mokestis gera. Darbas leng
vas, o uždarbis didelis. Yra pro
ga ir nepatyrusiems išmėginti savo 
gabumus. Margis Motor Sales, 

1028 Archer Avė.
Phone Lafayette 2082

— ------------- -—.------------------ ------
REIKIA gero sherman’o ir pa- 

gelbininko. Apex Iron & Metai Co., 
3505 Shields Avė.

REIKALINGAS bučeris; kreipki- 
tės tuojau, 1211 W. 63 St. J. Liepa

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Shor- 

den sėdau, modelis 1922. Visas ge
ras; parsiduoda pigiai arba mainy-i 
siu ant loto. .3207 S. Halsted St.

RAKANDAI
TURIU pigiai parduoti savo 8 

kambarių rakandus, iškaitant pia
nų. Savininkas apleidžia miestų. 
Parduosiu sykiu arba dalimis.

Kreipkitės:

Tel. Lawndale 6530

PARSIDUODA maži, parankus 
rakandai; galima ateiti subatoj ir 
nedalioj po pietų ir vakarais. 1712 
Unblc St. Anties lubos iš užpaka
lio.



NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Kovo 20, 192G

RAKANDAI
didelis bargenas

JAUNA pora parduoda 5 kamba
rių rakandus pigiai, mažai vartoti. 
Brangus setas ir visi kiti reikalin
gi daiktai, daug patalynės. Kreip
kitės tuojau, gausit bargenų, nes 
apleidžiu miestų. Galit pirkti ir 
dalimis. Matyti galima vakarais.

2226 Garfield Blvd.
2 lubos *

Tel. Prospect 2156

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba- 
rio setas, 9\12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis5 
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Diesel Avenue 
Tel. Hyde Park’ 7186

PARDAVIMUI
PARSIDUODA duonos kepykla 

su namu arba be namo. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant namo. 
Biznis yra gerai išdirbtas ir 
cash vedamas. Atsišaukite po 
rašų

11026 S. Halsted St. 
Tel/Pu!hnan 5444

yra 
ant-

PARSIDUODA bučernė, groser
nė ir daržovių krautuvė. Fixturiai 
ir įtaisymai yra labai geri. Biz
nis cash. 3300 So. .Ashland Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino 
bučernė ir grosernė. Geriausis biz
nis ant South Sido. 5306 South 
Union Avė.'

DIDELIS bargenas. Atiduosiu už 
isdykj Ice Cream parlor, keti- 

------------- ------7-7^--------- 1 džių, tabako ir sol! drinks parlor, 
PARDUODAME labai pigiai 5-kių ;>ų namu ar atskirai. 2906 So. Union 

kambarių puikius rakandus, kaip Avė. 
naujus; 3 šmotų parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, groiiklis 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo kam- , 
bario setas, kaurai, lempos ir daug , 
kitu dalykų. Pigiai — dalimis. 

1611 W. 55th Street

PARSIDUODA Lunch Ruimis. 
sena, išdirbta vieta. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagų, 4432 
So. \Vestern Avė. Lafayette 6957.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMA1-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA vargonai pigiai 

ir kanapa dėl dviejų gulėjimui ir 
kukninis pečius, 703 \V. 21 Place, 
Chicago, III. Ant paskutinių lubų 
iš priekio.

Boom - Bodui - Boom
$12.50 — $12.50 — $12.50

NAMAI-ZEME
VELYKŲ BARGENAS

Pavasariniai Bargenai
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, 6 ir 6 kambarius, aržuolo la
mingai, karštu vandeniu apšildo
mas, jmokėti $4000, kilus kaip fon
dų. Namas randasi 6734 S. Maple- 
wood Avė.

NAUJAS namas, mūrinis, 5 ir 5 
kambarių, karšiu vandeniu apšil
domas, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
Irimas, maudynės ir visi paranku- 
mni. Namas randasi 6641 South

2 FLATŲ po 6 kambarius 
lotas 50 pėdų, 2 mašinoms ga- 
radžius. Randasi 53 St. ir Arte- 
sian Avė. Kaina $12,500. 4 fla
tų po 4 kambarius mūrinis na
mas. Randasi 33 St. tarpe Au
burn ir Morgan St. Kaina 
$10,500: 6 ruimų Cottage mau
dynės, elektra, kaina $3,200. 
Cash $500.

2 FLATŲ namas 6 ir 4 kam- 
gasas, mattdy- 

$3,000. Cash tik

Tiktai pagalvokit, $12.50 už pui
kų vasarinių resortų lotų 25x125 
pėdų, netoli Delis, Wisconsin,* su 
gražiu community namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingų išrišimų iš se
kamų raidžių SICSINOWN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
di didžiausių vasalinių resortų val
stijų visoje Šalyje.

Naujienos, .139 So. Halsted St.
Box 693

4 RUIMU mūrinė, karštu vande
niu šildoma bungalovv. Kas norit 
nusimufuoti, atiduodu už $1,500

PARSIDUODA 6 ruimų bungalovv 
kaina $9000, randasi 6535 S. Camp
bell avė.

2 AUKŠTV po 6 kambarius me
dinis namas. Randasi labai gerų 
negrų ąpgy ventoj vietoj. Kaina 
$5700; 2 storai ir 8 flatai. 67 
ir \Vestern Avė. Kaina $57,000.

Kreipkitės:
J. \VELICHK.V

6634 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 3769

DiDEi.lS bargf;nas

st.

Parsiduoda 2 aukštų ant 
plytų pamato namas, 2 po 4 
kamb. flatai, 67x125 kampi
nis lotas, 6 karų garadžius, 
Kaina $12,500.

Savininkas
4633 So. Rockwell St.

nes.
$600.

elektra, 
Kaina

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, front setas, vidurinis setas,' 
kametas, devenportas, rašoma šė- 
pulė, komodčs, lovos, 2 siuvamos 
mašinos Singer \Vhile zerkolas. Rui
mai pasirendavoja. Parduos pigiai 
ar visus, ar po vieną. Remia pigi. 
Galima matvt visada.

. 822 \V. 37 Piure, 2 lubxs.

PARDUOSIU greitai savo gražų 
upright pianą, rakandus ir du kau
rus. 309 E. 50 St. Kensvood 8549.

j‘\RSIDUODA visai mažai var
toti nauji rakandai; parduosiu pi
giai, sykiu visus arba po vienų. 
1319 S. Harmitage Avė. A. Rakštel

PA B DAVIMUI puikiausia res- 
taurantas, vertas $3,000, par
duosiu už $800. Beikia tik $100 
cash, o kitus išmokėjimais.

1316 S. Ashland Avė.
Tel. Lafavette (>271

NAUJAS kampinis, 4 pagyvenimų 
muro namas, ruimai extra dideli, 
įtaisyti pagal vėliausios mados, 4 
karų garažas. Namas randasi ge
roj vieloj, tik blokas nuo Marųuette 
Parko, {mokėti $10,000, kitus kaip 
renda. Namas randasi 6551-56 So. 
\Vhipple SI.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius rui
mai, visi jtaisyti pagal vėliausios 
mados, 4 karų garažas. (mokėti 
$8000, kilus kaip rendų. 
randasi 6610-18 S. Whipple

Namas 
St.

Kas 
arba

norite 
mainyti

pirkti, parduoti 
kreipkitės:

K. VALAITIS
3404 So. Morgan Str.

Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI puikus 
kampinis lotas prieš parką, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th Pi., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi
są.

ANT pardavimo rezidencija, 5 
dideli ruimai. Furnas šildoma, dai
li viela, prie Ix)gan bulvaro. Kai
na $5,396. 2511) N. Arlcsian Avė.

Savininkas, be agentų.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas su storu. Kaina *7600 cash. 
Namas randasi ant 5740 \Ventworlh 
Avė. 4044 So. Montgomery Avė.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė

PARDAVIMUI
Vėl kita bučernė už • 

pusdykę
PARDAVIMUI arba mainymui 

bučernė su groseriu ant bizniavus 
gatvės .Turi būt parduota greitai. 
Geriausi rakandai, daug šviežio 
stako, pigi renda su 4 kambariais 
inigyveninuii, Kot-as lysas. (■erinu- 
sias bargenas Chicngoj, kas pirks 
tuoj arba mainysiu ant automo
bilio, loto, rnaio namo ar niorgi- 
čiaos. Kreipkitės tuojaus, nes 
mus bargenai ilgai nebūna.

J. Namon Co.
2418 W. Marųuette Rd

arti \Vestern Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černč. Geras biznis, vieta apgyven
ta visokių tautų. Parduosiu pigiai. 
Biznis randasi 1700 Hasting St. Sa
vininkas gyvena 1-ltli PI. ir Union

2 FLATŲ mūrinis namas, 
kambarių, karštu vandeniu 
domas, maudynės ir visi paranku- 
mai. (mokėti $2500, kitus kaip ren- 

S. Carpen-

7 ir 7 
apšil

pas

t‘r St.
randasi 5422

Bučernė

........r shop, gera 
kas nedirba, tai gali įmai
šau darbų: gera vieta, tik 
lietuviška barbernė šitame 
Turiu apleisti miestų;

pirmesnis, tas geresnis.
320 E. 14 Street, 

CIIICACO HE1GUTS. ILL.

.PARDAVIMUI burbei 
proga 
pirkti 
viena

MEDINIS namas, 5 
graži vieta, jmokėti tik 
mas randasi 4632 S.

kambarių, 
*1500. Na- 

Sacramenlo

$1000 TIKTAI JUMS REIKIA 
KITUS KAIP RENDA

Nupirksite musų naujus, visai 
moderniškus namus, 4 ir 5 kamba
rių mūriniai bungalovv. Kiekvienas 
kambarys didelis, šviesus ir daug 
oro. 30 pėdų lotai; atdari 
mis dėl apžiūrėjimo ir visų 
nedėlioj.

7200
7204 
7140 
7206

dieno* 
dienų

St.
St.

South Rocksvell 
South Rockwell 
Mapiewood Avė.

S. Rockwell St.
ANDERSON & CO.

Savininkai ir statytojai

TURI BŪT PARDUOTA 
TUOJAU

2 FLATU mūrinis namas, 5—5 
kambarių, garu šildomas, ką tik 
užbaigtas, 2 karų garažas, 30 pė
du lotas, lietuvių apielinkėj, ce
mentinė gatvė.
Avė., $15000, cash $5000. Kitas 2 
flatų tame distrikte už didelj bar- 
genų. Taipgi bungalow's kų tik už
baigti, $7200, jmokėti $500. Pama- 
tykit šiandien' kol dar jie nepar
duoti.

I'RED R. BAUCH & CO.

kas

PARDUOSIU labai pigiai bučer- 
nę ir grosernę, visokių tautų np- 
gvventoj vietoj. Biznis cnsh. Par
davimo priežastis — esu viena mo
teris. 1 E. 103 St.

2 MEDINIAI namai, 
damento, aukšti beizmentai, 
fronto ir užpakaliniai porčiai, mau
dynės. elektra, 2 kliru garažas, lo
tai 37 12"» ft. llruži vieta, tik
sė bloko nuo didelio McKinley 
Bark, tik pusė bloko nuo 2 karų 
linijų, (mokėti tik $1800, kitus kaip 
rendų. Namai randasi 244!—2443 
W. Pershing Road.

muro pu- 
gražus

PARDAVIMUI 8 flatų namas ant 
kampo. netoli 6C>th St. ii- Anhland 
Avė., 2-5, 6-4 kambarių apartmen-
tai, visur uždaromos lovos, garu šil
doma, platus lotas, 58x125 pėdu, 3 
karų mūrinis garažas, geros įplau
kos, kaina nebrangi. Mainysiu.

Extra

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
greitu laiku, visokį tautų apgyventa 
vieta. Renda pigi. Biznis išdirbtas 
per 12 metų. Priežastis pardavimo 
turiu apleisti miestą.

2801 So. Union Avė.
Phone Victory 6711

Gražus mūrinis bungalow, elekt
ra, maudynės, visi paraiikuinai, 1 
karo garažas, lotas 37 y 125, labai 
graži vieta, tik pusė*bloko nuo ka
rų linijos, jmokėti tik $1500, kitus 
kaip rendų. Namas randasi 5607 S.

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

MORTGECIAI-PASKOLOS

P ARSI DUODA 5 kambarių medi
nis namas. Viskas įrengta ir apmo
kėta, 30 y 125 lotas, geras heizmen- 
tas. Medžiais apžėlęs kiemas. 4508 
S. Kominski Avė.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiu* 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6788

mano nėjai- 
Parsiduoda pelningiausi.s biz- 

Malt & llops 
*. Renda pigi, 
vandeniu šil- 
cash biznis, 

mt didžiausio ke-

PAŠINAI DOKIT
mes

,nis .šiais laikais — 
ir grosernės krautuve 
su pagyvenimu, šiltu 
doma, 5 metų 
graiausioj vietoj 
lio. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
tu j Kanadą, iš Kanados j Lietuvą, 
nes turiu svarbių reikalų. Aš visų 
žinomas Chicagos sepas biznierius 
Aš padariau pinigų 
padarysit ir

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, ice cream ir kitokių daiktų 
krautuvė; gera vieta, gausit barge- 
ną. 1506 S. Talman Avi*.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, aukštas beizmentas, 2 
po 30 pėdų lotai, graži vieta; jmo
kėti tik 
Namas 
Avė.

$1500, kitus kaip rendų. Į 
randasi 5538 So. Kostner

Atsišaukite:
ELŲ.0LAIR

6237 So. Ashland Avė. 
Prospect 3965 

------- -T------ ---------------------------- -
PARDAVIMUI kampinis moder

niškas 8 apt. namas, 2—5 ir 6—4 
kambarių, uždaromos lovos, pečiai, 
ice baksiai, furnas ir garu šildomi, 
plieno konstrukcija, geras pirkinys.

1635 <W. 57th St.
Tel. Prospect 3922 1

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio' išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 

lietuvių apielinkėj, ce-1 įnešti, o likusius $50.00 j mėnesj. 
, 1 l>lokas iki Western Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 

mokyklos, bažnyčios ir Storų.
Savininkas

5223 So. Savvyer Avė.

BIZNIO NAMAS SOUTH SIDE I
Pardavimui 2 krautuvės, su fla- < 

tais iš užpakalio, ir 5 kambarių fla- ‘ 
tas ant viršaus, ant 69rd St., netoli 
Lindblom High School, namas išmo
kėtas, kaina $14,800, cash $5,000, ar-

PARDUODU pigiai dėl mir
ties 4 Kambarių cottage, su skie
pu, šapa iš užpakalio, galima ją 
vartoti bile kokiam reikalui.

FRANK HOFFMAN 
2633 W. 85th Street 
Tel. Lafayette 2788

AtsišaukiteED. BLA1K
6237 So. Ashland Avė. 

, Prospect 3965

PIRK ARBA MAINYK

PARDAVIMUI miestely Woo<lruff, 
Wis„ maža krautuvė, 6 kambarių 
namas ir 10 biznio lotų. Daug lie
tuvių aplinkui apgyvena. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į Ghicagos 
namą. Pasiinatykit su savininku.

2249 So. Loomis St., Chicago

Morgičiai - Paskolos
Skoliname pinigus ant 

pirmų ir antrų morgičiu 
6%, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi- 
čius.

Del platesnių žinių 
kreipkitės

E. W. BAKS
Real Estate Co.

3146 So. Halsted Street
Phone Blvd. 6775

Bizniavas muro namas, štoras 
ir 4 flatai, elektra, vanios, ren
da 180.00 j menesj, kaina tik 
$15,000.

lame biznyje; 
tamstos. Nelaukit,' nes 

trumpas laikas.

Western Malt & Kops Co.
6914 S. \Vestern Avė., Chicago 

Phone Hemlock 0948 
Savininkas John P. Legeiko

R ETAS BA RG EN AS 
Parsiduoda saldainių, ice 

ir smulkių daiktų krautuvė, 
5800, parduosiu už • pusę 
greitam pardavimui. 

Kreipkitės!: 
1538 So. 49th Avė

cream
verta

kainos

Cicero, III.

PARDAVIMUI American Restau- 
rant, senai įsteigtas biznis, Brigh
ton Parke, lietuvių ir amerikiečių 
distrikte, geras transferinis kam
pas, skersai kelio nuo karų barnės, 
pigi renda. ilgas lysas. Mrs. 
Gustuson, 3904 Archer Avė.

NAUJAS 7 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo
lo trinias. Namas randasi 2441 \V.
43rd St.

PARSIDUODA mūrinis bungalow, 
6 kambarių, karštu vandeniu .šildo
mas, dar beveik,, naujas. Priežastis 
pardavimo — savininkė turi išva
žiuoti iš Chicagos.

Kreipkitės:
6223 So.. Francisco Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildamas, aržuolo Irimas, (mokėti 
tik $4000, kitus kaip rendų. Namas 
randasi 2132 N. Le Vergn Avė. 
Nortb Sidc.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
mimas po 4 kambarius. Naujos ma- 
do.š įtaisymai. 3508 W. Pershing 
Rd. Tel. Lafayette 2250

DEL labai svarbios priežasties tu
riu parduoti savo $800 vertės grojik- 
lį pianu su benčiumi ir roletiais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 į mė- , 
nesj. Pasiinatykit šiandien su Mich- I 
ael Borschuba, 2332 W. Madison St.. j 
Ist floor front.

PARDAVIMUI kriaučiaus (’lcaji- 
ing & Repairing šapa. Steam hėat. 
Renda $25. 3903 Archer Avė.

PARDAVIMUI medinis namas, 
ir 6 kambarių, maudynės, elektra j symai. 
ir visi parankumai. Kaina tik $6,800 I ... 
Namas randasi Bridgeporte/ ,ne- 

ir Auburn Avė.

PARS1DUODĄ 6 kambarių mū
rinė bungalow. Naujos mados |tai- 

Pigiai greitam pardavimui. 
Taipgi 3 lotai arti vienuolyno. 

2649 VV. 69 St.

TURIU parduoti tuojau iš prie-' 
žasties apleidimo miesto savo $800 < 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 roleliai ir henčius, $50 cash ir 
po $10 j mėnesj.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St. 

1-nios lubos

PARSIDUODA grosernė ir soft 
drinks, cigarų, tabako ir kitų vi
sokių dalykų, yra daug stako, yra 
vertės *1500. Atiduosiu už $800 ar
ba ir pigiau arba mainysiu ant *bu- 
černės ir galiu priimti ant pusės, 
nes esu viena moteris, negaliu ap
sidirbti. Agentai neatsišaukit.

3423 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 8829

BIZNIAVI NAMAI
NAUJAS namas, štoras 4 kamba

rių užpakaly storo ir 6 kambarių 
flatas, aukštas beizmentas, karštu 
Vandeniu apšildomas; i 
$4000. Namas randasi 4324 So. Cn- 
lifornia Avė.

MES tuos visus namus parduo-' 
sim p.igiai ar mąinysim ant tamstų 
namų, lotų ar biznių.

įmokėti tik Kas norit

PARSIDUODA biznio namas, su 
bizniu ir 3 flatai ant Bridgeporto. 
Cash $818)0, likusius kaip rendų. 
2 flatų ir garažaš, cash $2500. Gra
žus hungaloYV, 6 ruimų ir 6 lotai.

I pirkti ar mainyti ant 
biznio kreipkitės G. Zaksas & Co., 
3325 S. Lovve Avė. Tel. Blvd. 8032

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biząis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street. ’•

PARDAVIMUI restaurantas, gera 
vieta, gera transportacija. Parduo
siu pigiai. Puiki vieta dėl lietuvių. 
3457 S. Halsted St.

PARSIDUODA arba mainau 10 
flatų naują bildingą. Mainyčiau ant 
mažesnio namo, 62 St. ir Albany 
Avė. Namas turi būti greitai par- 

TAIPGI jeigu tamstas neišsirink- duotas arba išmainytas, skubinki
tės, gausit • bargeną. Savininkas, 
3036 \V. 62nd St., 1 lubos iš už- 
apkalio.

EXTRA
BUČERNE su groserne parsiduo

da; viskas naujai įtaisyta, biznis 
išdirbtas cash; geroje apielinkėje, 
visokių tautų apgyventa. Galima 
sutikt pusę jmokėt, pusę palikt ant 
oiorgičių. Renda pigi. 18.35 \Vesf 
North Avė. Tel. Humboldt 9355.

PARDAVIMUI kepykla. Geras 
biznis. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 710.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučernė, maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Biznis išdirbtas per dau
geli metu, ant kampo karų linijos.

Kreipkitės:
1739 S. Halsted St. 

Box 707,

DELIKATESEN, maisto krautu
vė, saldainiai, cigarai, cigaretei, 
bekernės tavoras, rašymui popiera, 
sena ištaiga, gera vieta uždirbimui 
pinigų, smarkiame biznio bloke, 
flatinių ir su virtuvėlėmis namų 
distrikte, North Sidc, naujos ma
dos fikčeriai, daug Šviežio stako, 
I>igi renda su gyvenimo kambariais, 
turi būt parduota dėl svarbios prie
žasties. Atiduosiu viskų už $1800, 
jei reikia išmokėjimais, verta dvi
gubai. atsišaukit taipgi nedėlioj. 

1355 DEVON AVĖ.
Netoli Glenwood, tarpe Clark 

’ ir Broadvvay.

PARSIDUODA čevcrykų taisymo 
dirbtuvė, renda pigi. 11954 Wallacc 
Street.

PARSIDUODA grosernė, kendžių 
ir tabako krautuvė. 2751-W. 38 St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai saliuno 3 icc 

baksiu* ir fikčeriui ir restauranĮo 
fikčeriai. Kam reikia, atsišaukit, 
nepraleiskit geros progos.

S. SUPINTAS 
251 E. 115 St. 

Tel. Pullman 5625

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta-

PARSIDUODA delicattesen ir vi
sokių smulkmenų; galima pirkti 
vieną arba su namu. Matyli vaka
rais. 3232 So. Lovve Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geroj vietoj, kambariai iš už
pakalio. 4600 S. Sacramento Avė.

tumėt iš musų namų, tai mes pa-' 
budavotumėm kokius tik tamstas 
mylėtumei. Kurie manot pirkti ar 
budavoti namus, atvažiuokit pas 
mus pasitarti, o mes stengsimės 
tamstas užganėdinti.

4138
Jokantas Bros.

ARCHER AVĖ. CHICAGO * 
Tel. Lafayette 7674

VELYKŲ BARGENAS

DELEI nelaimės šeimynoj, savinin
kas parduoda savo 2 namus Roselan- 
de ir Ingehvoode, turiu 1 lotą Ros'e- 
lande. Viską parduosiu visai pigiai, 
nes greitai reikia pinigų.

Atsišaukite
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7994

Turiu tuojau parduoti puikų 
8flatų mūrinį namų, 2 po 4, 2 
po 7, ir 4 po 5 kambarius, Mar- 
quette Manor apielinkėj, labai 
geroj vietoj, 1 blokas nuo 63 
St. 2 blokai nuo Western Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštą medinis 
namas, elektra, maudynes, gąsas, 
rendos neša j mėnesį $67.00. Kaina 
$5200, jmokėjimas nedidelis. Kreip
kitės subatomis po pietų, nedelipj vi
są dieną.

3604 So. Ix)we Avė.
1 lubos

Su $10,000 galima pradėt veikt.1 PARDAVIMUI J ruimų medinė 
Atsišaukit prie savininko. Tel. cottase’ pečlum 
Prospect 9511.

gasas, elektra.
3222 So. Lowe Avė.

$6,500 PIGUMAS $6,500
2 flatų medinis namas, po 5 kam

barius, 2 karų garažas, yra elektra,uuivius, vcHirou/.iui, uiivriiĮ^n i, Danus, 4 Karų garažas, yni eieKira, 
tas, da*bed lova, skalbinyčia, 9y 12' cementinis skiepas sujungtas su na-

PARDAVIMUI 6 ruimų medinė 
cottage. Visa geriausiam stovy, 
$4000 cash. 3307 S. Morgan . St.

karpetai, $22 liampa už $10.
4843 S. Michigan Avė. 

Kenvvood 2ol4
mine kepykla. Parduosiu su nuosto
liu. Savininkas

5714 Union Avenue 
Englewood 3040

PARDAVIMUI bekemė, apgyven
ta lietuvių ir lenkų kolonijoj, biz
nis gerai išdirbtas. Parduosiu j 
trumpų laiką. Priežastis pardavi
mo — liga.

4513 S. Wood St.
Tel. Yards 4095

PARDAVIMUI rezidencijos lotas 
Ciccroj. Biskį įmokėti, prieinamai. 
Geru transportacija. Atsišaukit, 4011 
W. 26th St., Chicago.

- ‘■ .i ■ i i u n-Į““ r ■itn *.....................

PARDAVIMUI ice cream štoras, 
labai pigiai. Visi rakandai nauji. 
Pardavimo priežastį patlrsit ant 
vietos. 724 W. 31 St.

PARDAVIMUI parinktas biznio 
lotas pilnos sekcijos linijoj, netoli 
elevatorių, cnsh reikia tiktai $800. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street. 
Box 713,

Muro naujas nąpias 2 po 6 
kambarius. Karštu vandeniu 
apšildomas, mainys ant Cotta
ge ar Bungalow.
Farma netoli Chicagos 115 ak
rų su budinkais, gyvuliais ir 
mašinomis, mainys ant miesto 
prapertės.

BARGENAS
Pažiūrėk jj pirmiaus. Mūrinis 

biznio namas, 3 flatai ir storas, 
South Sidėje, prie naujo teatro, arti 
2 karų linijų. Kaina $14.900 — 
$5000 ar daugiau jmokėti, likusius 
kaip rendų. Tel. Englewood 8137.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė cottage, 2 karų garažas, pigiai. 
3239 S. Irving Avė.

LABAI PIGIAI ^parsiduoda vienas 
arba 2 lotai ant West Sidės. P. 
Sublinskas, 416 Hari St., arti 400 
No. Robey St.

CHAS ZEKAS
4454 South Western Avenue

DIDELIS BARGENAS

PUIKUS bungalo\v’s, 5 ir 6 kam
barių, vėliausios mados plumbin- 
gas, aržuolo trimingai, garu šildo
mi, su sieteliais užpakaliniai por- 
čiai, vaisiams viela skiepe, kaina 
cash $8500, arba lengvais išmokė
jimais, kaina $9000. Namai dėl ap
žiūrėjimo bus atdari visų dienų ne- 
dčlioj.

5615 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų namas ir 
lotas prie šalies, 2—4, 2—6, sleani 
heat; ar mainysiu i 
na $22,000.

PARDAVIMUI 
prie šalies, 5— 
iurnace 
agentas.

Clemans Mack 
/053 Eggleslon Avė.

Phone Stewart 5812

ant 2 fialų. Kai

2 flatų ir lotai
2 karų garažas, 

heat. Kaina $12,500. e

ANT pardavimo biznio prapertė, 
tinkama dėl aptiekus arba dėl ki
tokio biznio, arba iŠrenduosiu ant 
aptiekotf.

5200 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 4 
fintui ir krautuvo, geras pirkinys 
už *18,000, Balph Dendt. 3627 So. 
Halsted St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 4—4 kambarių, gerame pa
dėjime, $1000 cash, kitus lengvais 
išmokėiimais, kaina *4800.

Kreipkitės:
4613 So. Fairfield Avė.

i
5 KAMBARIŲ bungaloyv, sun par

imąs, (urnas šildomas, 60 pėdų lo
tas, garažas, vynuogės, vaisiniai 
medžiai, netoli naujo Garfield Par
ko “L”, kur kainos labai kįla, tik
ras aukavimas už $7,000, jmokėti 
$750. A. Svvartz, 1104 St. Charles 
Road, Maywood, III.

PARDAVIMUI 80 pėdų biznio 
kampas, Ciceroje ant karų linijos, 
prie cementinio kelio. Lengvais iš
mokėjimais. Atsišaukit, 4011 West 
26th St.

PARSIDUODA arba mainau na
mų, 2818 S. Emeraid Avė. Savinin
kas, 843 \V. 34 St.

PARDAVIMUI didelis ant South 
West kampo lotas, 23 ir Rockwell . . .. . ----- • apmokėti,

už $1000
St. yra visi įtaisymai ir 
vertas $3000, parduosiu 
cash. •

Consumers Flour
127 N. Dearborn 

Room 1414

do.
St.

BARGENAS. Klausyk, Jurai, aš 
jums duosiu pasirinkti vienų gra
žiausi namų. Jus patys padaryki! 
teisingą kainą ir bus atiduota to
dėl, kad man reikia ne mažiau kaip

i 81000. Ką turit į mainus, tai niel- 
Į džiu atsilankyti pas savininką Jo- 

PARDAVIMUI cottage, 4 kamba- \eph A. Žitkus, 1822 S. Rubble SI. 
rių, yra vana, elektra, vi.škai, to- Chicago, III.
tas 30 pėdų, netoli naujo aviacijos | ------- —----- ----- ---------- --------------
lauko, kaina $3500, cash $500 ir po  
$35 į mėnesj

Savininkas 
6348 So. Kosture Avė.

BUNGALOW 5 kambarių, geroj 
vietoj, naujas karštu vandeniu šil
domas, yra bufetas, prosinimui len
ta, pleisteriotas skiepas, vaisių dk>kus nuo v 
skiepas, pigiai, 2 blokai nuo Cicero 30yl25 pėdų;

NEBUS ILGAI
SAVININKAS turi parduoti mo

dernišką 2 flatų po 6—6 šviesius 
kambarius su karštu vandeniu ap
šildoma. Namas tik porą metų se
numo. Galima pirkti su mažu įne
šimu.

3332 S< Union Avė.

PARDAVIMUI labai gražus 2 
(44th Avė I apartmentų namui lotas, 2 blokai 

į nuo elevatorio, su $400 galit veik- 
I ti. Naullenos, 1739 S. Halsted St. 
’ Box 712

ir Fullerton St. 5043 Altgeld St.
Tel. Spaulding 9571

ANT PARDAVIMO geras lotas, 1 
blokas nuo vienuolyno j pietus, 

pėdų; parduosiu labai pi
giai— už $12,000.

A. MICHALO 
2515 W. 69 St.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
namas su bizniu; namas randasi 
Brighton Parke, netoli lietuviškos 
bažnyčios. Parduosiu už $8,500 ar
ba mainysiu ant 2 flatų namo. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI farma Birchvvood, 
VVis. 130 akrų derlingos žemės su 
triobomis, gyvuliais, padargais, 
sėklomis. Labai pigiai arba mainy
siu j miesto praperlę. Norintieji 
fermos, veikit greitai. Savininkas

Cha*. Jaruni
1355 N. Kellcr Avė., Chicago

PARDAVIMUI per našle 
farma, 8 kambarių namas, 
ninkai, arklininkas, viskas 
mados, Hobarl, Ind., pigiai 
nupirks iki 1 balandžio.

šaukit:
Tel. Saginaw 2214

7 akrų 
2 višti- ( 
naujos j I)as: 

jei kas

DIDELIS bargenas ant South Sldc, 
4 flatų muro namas, steam hcat, 
po 5 kambarius ir 2 karų garažas 

; visų lotų 
,___  ___ visu pardavimo

$26000, *6000 cash. Atsišaukit

ir 3 lotai prie šalies; 
kaina $8000. Su visu 
kaina

Clcman.s Mack
7053 Eggleslon Avė.

Phone Stevvart 5812

Spacialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznj. Atsišaukite arba rašykite. 
International Ra r be r College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

ANGIŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos', aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdų mokinimo I>e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

iiirtiUTYmiiniiYiiTii"

Šioje Šalyje.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
renjęę praduti. Pajęal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.
- Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
1507 West Madison St. t

me- 
pasi- 

naują

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno* 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailraŠystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystes, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:*
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdamc paliudijimus 
ir diplomus.


