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joje sumažėjęs
Ruhr tęsia priešinimąsi

Graikija užmokėsianti Ha 
lijai kontribuciją

Negavus kontribucijos, Italijos 
laivynas vėl atplaukė į Cor- 
fu.

rių taryba. Italijai atsisakant 
pildyti ambasadorių tarybos 
nuosprendžius, tai tarybai nie
ko kito neliko, kaip pasiduoti 
Italijos diktavimams ir tuo 
išgelbėti" savo prestižą).
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aš* a
dabar apsemtus vagonus ir iš
imti iš jų lavonus. Vanduo 
upėje yra nepaprastai srlau 
nūs.

Vokietija pradeda rūpintis 
užsienio politika

Nebesitikima greito nacionalis- 
tų-reakcionierių sukilimo.

BERL1NAS, rugsėjo 28. — 
Centralinei ir Bavarijos vald
žioms kooperuojant palaikyme 
tvarkos Bavarijoje, Municho 
žinios sako, kad galimybė kraš
tutinių frakcijų sukilimo pasi
darė tolima. Muniche esą su
traukta tiek kareivių, kad jie
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No. 230
draudimą jo susirinkimų ir vi
saip valdžiai grūmojo, bet nė 
protestai, nė grūmojimai ne
pagelbėjo.

Net ir Ludendorffas, kuris 
yra tikruoju fašistų vadovu, ir 
tas viešai užsigynė, kad jis nė 
n'emano kurstyti kokį nors 
kilimą, v

Dar 22 saliunus uždarė
Prieš mayorą yra užvesta ke

letą bylu, bet uždarinėjimai 
nesiliauja.

su-

Potvinis Japonijoje
Nuplovė 

šiures.
išsflgieįlbėjusĮiųjų pa-

■ ........ ..... .

Praplėtė karo stovį 
Oklahomoj

Ruhr dar tęsia pasyvį 
priešinimąsi

Bet Bavarijoj nacionalistai 
nčja ir netenka paramos.

sil-

AlHEiNAl, rūgs. 28; — 
Sprendžiama, kad Graikijos 
valdžia nutarė užmokėti Itali
jai ambasadorių tarybos pri
teistą atlyginimą 50,000,000 
lirų už užmušimą Graikijoje 
penkių italų. Tikimąsi, kad 
nota apie tai bus šiandie įteik
ta Francijos ambasadoriui. 

Nota taipjau išreikš apgaila- 
vimą, kad ambasadorių tary
ba su išnešimu m/ospiVudžio 
pasiskubino ir visai nelaukė 
pasekmių internacionalistinių 
tyrinėjimų apie tų italų užmu
šima. ' j

Aiškinama, kad sugrįžimas 
i Corfu Italijos laivyno po to, 
kaip sala tapo formaliniai 
evakuota, įvyko todėl, kati 

^vedearijojs bankas atsisakė 
išmokėti Italijai Graikijos su
dėtą tame banke depozitą iki 
negaus įgaliojimo iš Graikijos 
tautinio banko. Manoma, 
reikalingos i.nst rūkui jos 1
pasiųstos pereitą naktį.

(Ambasadorių taryba 
sprendė, kad Graikija turi
mokėti Italijai tą kontribuci-. 
ją, visai nelaukdama interna
cionalinių tyrinėjimų pasek

mių, veikiausia todk‘1, kad Ita
lija griežtai atsisakė evakuoti 
(’.orfu salų iki nebus užmokė
ta kontributija. Tokiu bildu 
Italija savo užsispyrimu jau 
antrą kartą laimėjo. Pirmą 
kartą ji privertė nusileisti tau
tų sąjungą, o dabar jiegai nu- 

privertė ir ambasado-

50 žmoniy žuvo nelaimėj 
. su traukiniu

Pasažierinis traukinis nusirito 
į patvinusią upę.

DUSSELDORF, rugsėjo 28. 
—Franeuzų valdininkai išreiš
kia nuomonę, kad Ruhr gy
ventojai yra nusistatę prieš Vo
kietijos valdžios kapituliaciją 
ir pritaria, tęsimui kovos prieš 
okupaciją kad ir be Berlino vai 
džios pagelbos.

Prancūzai mano, kad gyven- i 
tojų nusistatymas prieš Vokie
tijos valdžios kapituliaciją di
dėja ir plečiasi pasirįžimas tę
sti priešinimąsi ir toliau1.

Pradėjimas kontribucijos 
dlrybų su Vokietija dabar pri- 
dausys išimtinai nuo to, kaip | 
Vokietijos 
prikalbinti 
grįšti prie 
gyven i man
pasyvio priešinimosi.

Karingas nacionalistų judėji- 
priešinimosi, | mas Bavarijoj silpnėja ir neten-

kad

nu-

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMt”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skUtis: NA- 
MAI-žEMt.
Ypač kad ffle metai yra namų 
pirkimo metais.

CASPER, Wyo., rugsėjo 28. 
—Tarp 40 ir 50 žmonių žuvo 
didelėj nelaimėj su traukiniu 
netoli Glen Bock. Tiek žu
vusių apskaito oficjiallinės ir 
privatines žinios, nors telegra
fistas iš Glen Bock, kuris da
lyvavo gelbėjimo darbe, sakę, 
k«d sLaičius žuvusių gali Pa-ĮvCTsalgsVutarties,' ka”ipo 
siekti ir 100 žmonių. » 

Nelaimė ištiko vakar, vaka
re. Burlingtoin pe(sa^ier|inis 
traukinis išlindo iš kalnų ir 
užbėgo ant tilto per patvinusį 
Coal upelį. Vanduo, matjl, su
silpnino tiltą, kuris traukinio 
nb.išlaikė ir garvežis su trimis 
vagonais nusirito. į upelį. Ma
noma, kad kiti vagonai atsirė
mė į nukritusius ir pasiliko 
ant bėgių. Viends vagonas li
ko nuneštas 100 mąstų į Plat- 
te upę, didžiausią upę Wyo- 
nungo valstijoje, kun aple tę Bavarijos.vaJdžia turinti skai- 
vietų yra daugiau kaip mylios .g &u esančiolnis Bavarij0- 
platumo. /Visas vagonais ftko . sriov0tniSj kas apsuinkina 
apsemtas vandens ir manoma, val(]žios vejkim ir kartais pa. 
kad jame daugiausia ir žuvo L. ,lwgei(.tinon
žmonių. Taipjau apsemtas h- L, Ber|in() valdžia čia 
ko ir pirmas po garvezm yago- n d ,ti 
nas, bet kitas (Pullmano) va-Į 
gonas galu atsirėmė į apsem-| Bavarijoj yra 12,000

Kancleris Stresemannas da
bar mažiau rūpinasi Bavarijos 
padėtimi, negu tuo, ką duos 
ateitis Vokietijai klausimuose 
santikių su užsieniu. , 

Stresemannas atnaujino pa
sitarimus su užsieniu ir šiandie 
turėjo pasitarimų sU Anglijos, 

iFrancijos ir Belgijos ambasa
doriais. Svarstomais klausi- 

Iniais buvo kaip atnaujinti for
malines kontribucijų derybas 
ir talkininkų nusistatymas lin
kui Vokietijos kontribucijų pa
siūlymų.

Sukilimo negalima tikėtis.
Nors Bavari ja pritarė sustab-1 

dymui pasyvio 
bet jai nepatinka pati atšauki-|ka savo spėkos, sako gautosios 
ino proklamacija, nes ji buki žinios. Stipriausia katalikų par 
esanti perdaug nulolaidi. Ji ne-|tija, volkspartie, stojo Berlino 

* parniūkianti neteisėtumo Ruhr Į valdžios pusėn ir tos partijos 
okupacijos ir nepasmerkianti 1 vadovas Georg Heim išleido

_ i dau- i proklamaciją, kurioj pareiškia- 
giau jau nebeveikiančios. I ma, kad* Ludendorffo, Hitlerio

Bet Bavarijos diktatorius Į ap kieno nors kito sukilimas 
Dr. von Kabr ir kariuomenės| reikštų tik didelę nelaimę Vo- 
komanduotojas gen. Losso|w, 
kuris kartu atstovauja ir Ber
lino valdžią ir todėl yra vyres
nis ir už Kehr, veikia išvien, 
kad sustabdžius ultranacionali- 
stų agitaciją.

Bėrimas nebetiki j Bavarijos 
sukilimą ir atsiskirimą nuo 
Vokietijos. Abi valdžios vei
kiančios išvien ir jų prokla
macijos nė kame nesusikerta.

CHICAGO. — Daugelis sa- 
ftumnilnĮkųJ, kurie neteko lalis- 
nių laike dabartinės kampani
jos prieš saliunus, užvedė prieš 
niayorą kelias bylas, kad pri
vertus jį sugrąžinti atimtuo
sius laisnius, arba išduoti nau
jus. Riti saliunininkai rbika- 
lauja uždrausti policijai daryti 
pas juos kratas be “vvarran- 
tų”. Bet tai nieko negelbsti ir 
maiyorais nepąliauja aiždarinė- 
jęs saliunus, atimdamas jiems 
laisnius.

Vakar atėmimu laisnių, 
niayoras uždarė 22 saliunus. 
Be to jis uždarė ir 9 kitas 
sankrovas, kuriose sugauta 
pardavinėjant numšainą. Tarp 
uždarytų biznių yra pulrumių, 
bučernių, 
“ice cream

Lietuvių 
daryta šie:

Theodore Just, 1549 E.
St., John Barna, 9332 Cottage 
Grove Avė., Jošeph Augustė- 
nas, 3001 W. 45 St.

tabako sankrovų,

saliunų vakar uz-
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valdžiai pasiseks 
Ruhr gyventojus 
darbo ir tuo įvykti' 
valdžios atšaukimą

OSAKA, 
trečdaliai 
wa distirktų Tokio, 
vena biednuomenė 
vieno 
mes drebėjimo, liko aplanky
ti - didelio potvinio, kuris išsi
gelbėjusius 'laike žemės dre
bėjimo žmones privertė apleis
ti laikines pašiuręs ir krausty
tis į augštesnes vietas, 
kuriose vietose vanduo 
penkias pėdas.

PrieiHiesčiuo-se 
vanduo nuplovė 
apie 2,500 pašiūrių, 
valdžia Ibuvo 
nuiken tėjusiems 
drebėjimo.

Potviniai ir 
vietomis suardė geležinkelius, 
nupolv'e laikinai ipabudavotuš 
tiltus, taip kad susisiekimas 
geležinkeliais n u ken tej ūmiose 

apygardose vėl yra sutrukdy
tas.

rugs. 28.
Honjo ir Fukaga- 

kUr gy- 
ir kur nė

namo neišliko laike že-

Du

Nie- 
s lekia

upępalei
ir sunaikino 

kurias 
pabūdavo jusli
laike Ižeinės

smarkus lietus

Valosi nuo komunistę

k i et i j ai.
Proklamacija be to pareiškia, 

kad Ludendorffas yra tikrasis 
vadovas Hitlerio fašistų judė
jimo. Heim kviečia gyvento-1 
jus būti šaltais įr remti 
miierą voai Knidling, kaipo 
natinį išmintingą vadovą 
vari jo j e.

Bulgarijos kareiviai užėmė 
sukilėliu centrus

MEXIC0 CITY, nigs. 28. — 
Prezidentas Obregonas pra
dėjo valyti valdžios įstaigas 

nuo komunistinių elementų, 
kurie buvo dabai įsigalėję ir iš 
valdžios įstaigų vedė plačią

SOFIJA, rugsėjo 28. — Šian I komunistinę agitaciją.
dien. valdžios kareiviai užėmė I Tarp žymiausiųjų pašalin- 
Ferd/inandovo mįiestą. Komu- tųjų iš valdžios yra Luis Ma- 
nistai sukilėliai neteko pusk u- L-ones, Meksikos Darbo Fede- 
tiuės centralinės savo priešini- racijos JprezicVntas. Jis talp
inos vietoa. Užėmimas mies-Į jau buvęs komunistų vado- 
to pasidarė galimas tik užMvas. Pašalintieji kiti komu- 
mus trečiadienio naktį Berko- nistai irgi buvo Užėmę augš- 
vicus, kas atidarė kelią į Fer-|tas vietas valdžioje ir net bu- 
(Hnandovo. ’ |vo ministerijų nariais.

Oficialiais pranešimas sako, 
kad valdžios kareiviai paskuti
nėmis keliomis dienomis su
naikino 50 sovietų respublikų,pre-

vie- Į kurias buvo įkūrę r sukilėliai.
Ba-ĮTų sovietų buvo daugiausia 

šiaurinėj Bulgarijoj, kur suki
lėliai turėjo ktflkasvaidžiių ir 
vartojo kavaleriją.

Italai pasiliks ant Gertu 
salos

Pasitrauks tik gavus kontri
buciją.

Ruhr komunistai kursto 
tęsti priešinimąsi

pusėn,
nieko | Taipjau kursto pasipriešintu 

Bėrimui ir įkurti darbininkų 
ir valstiečių valdžią.

Turkija paskelbė 
respubliką?

RYMAS, rūgs. 28. — Itali
jos laivyno eskadrai liko įsa
kyta pasilikti Corfu salos 
uoste iki Graikija neužmokės 
Italijai 50,000,(XX) Ijirų kontri
bucijos.

OKLAHOMA CITY, Okla, ru
gsėjo 28.—^Gubernatorius Wal- 
ton išpildė savo prigrumojimą, 
kad jis paskelbs karo stovį ir 
kituose pavietuose, jei tų pa
vietų valdžios nesirūpins suval
dyti savuosius k u klux klanic- 
čius.

Pareikalavus daugeliui Sul- 
phu‘r gyventojų, gubernatorius 
pasiuntė miliciją ir užėmė visą 
Murray pavietą, paskelbdamas 
ir jame aštrų karo stovį. Kalti
nama, kad ten valdininkai visai 
nesirūpino apsaugoti gyvento
jus nuo kianiečių siautimo ir 
visai nebaudė kaltininkų kia
niečių už, jų papildytas piktada 
rybes.

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO 
HYDROPLANŲ KON- 

TESTĄ

COWES, rūgs. 28. — Ame
rika laimėjo internacionalines 
hydroplanų lenktynes. Laimė
jęs Įeit. Rittenhousc padarė 
savo kelią į 1 vai. 25 min., 
skrisdamas po virš 177 mylias 
į vai. Antruoju skrido irgi 
amęrikietis, trečiuoju — ang
las. Vienatinis dalyvavęs lenk
tynėse franeuzų 
tik pasikėlė ir 
bet aviatorius 
L'ienjktyniuotojad
kis kartus apskristi apie 
myl. ilgio trykampį. •

Amerikiečiams laimėjus, se
kamos lenktynės turės įvykti 
Amerikoje.

hydroplanas 
vėl nukrito, 
n esu sizK-i tKe. 

turėjo pen- 
42

PASKAITA RYTOJ - 
rugsėjo 30 dieną 

Mokslo Draugy Paskaitų 
atidarymas 

ir pirmoji paskaita

Tema: Istorijos apžvalga. 
Skaitys Adv. 

KL. JURGELIONIS

Pradžia 10:30 vai. ryto. 
Raymond Institute 

816 W. 31st St.

karei-1 ir va*suecių vaiuzią. i PARYŽIUS, rugsėjo 28. —Iš
tąjj vagonų ir todėl tik vionaslvių, neskaitant daugybės poli-l 98 |Yienn°s pranešama, kad ten
galas to Pullmano vagono likoĮcijos, taip kad visados galima| . . rll”S<į°, Į. . Įelntt ®*n j°8
apsemtas, kitas gi galas tebe- užgniaužti sukilimų, jei kurį Komunistai visame Ruhr dist- po paskelbta respitbhka. Nėra
kaba ant tilto. Du užpakali- Liovė jį pradžių. rikte kurstor gyventojus tęst, jokio patvu-timmo tam gan-

57 m I Ipasyvi priešinimąsi ir leidžia I dui.mai u ano vagonai, mano I fašistų susirinkimų. I lapelius, skelbiančius generali-
ma, pasiliko ant bėgių. I I .”’V . .. . , ...I MUNTGHAS rugsėjo 28. _ I ni streikų ir raginančius gyven-

Kadangi nelaime įvyko toli I rugsėjį . i -nriipAintią knin Reidinenuo gyvenamos vietos tad na-lNors B«™ri.joje yra ramu, bet “’J1 Y Y™61" . . P nuo gyvenamos viero.s, įau pa i jnlloinci ,i„T|valdžiai, taip ;r traneuzams.tys pasažieriai turėjo Įdiktatorius sauk . ‘ Komlinistai rcikalauja tuojaus
vieni kitus.. Bet gelbėjimo Į daugiau kareivių, nti I . darbininku ir valstie-
darbas turėjo apsistoti 2 vai. Į prisirengusiems prie kiekvienoj',. vak]įją. 
nakties, kadangi pradėjo snig-[reikalo. |
ti. Prieš tai gi per visų parų Vakar turėjo įvykti 14 dide- . <įncralIi™s dubininkų itni- 
lyjo smarkus lietus. hjų Hitlerio fašistų susirinki- jų lwyraciJos atstovai tariasi

Pasfiųsta pagelbos traukinį m„ Bvt jie neįvyko. Visas su. vletYs, darblnlnk'l. atstovais L. ■ 
iš Casper, taipjau daktaras ir Lle<. kuriosc tie sllsirinkimai «P*c ta«. kaip ^skiitarti RuhrĮ^ Jį 
slaugytojas iš kur tik buvo t,lr6j0 įvykti, buvo užėmę ka. darbininkų grįžimų į darbų, 
galima jų gauti. Bet išėmus I reiviai, Fašistai bandė sureng-j - ----------------
žuvusių, sužeistų yra ipažai ir|ti mažas demonstracijas gat- I 
tai visi yra sužeisti/tengv^i, vfee> jas veikiai išvaikyta. fi ęilŽpkti Pk^OlnZlifll 
išėmus vieną žmogų iš Denver Hitleris protestavo prieš užr- j ' I SAN FRANCISCO, rūgs. 27.

Keletu jau i --- ------------------------------------- CHICAGO Vakar nrie 21 žmonės liko užmušti ir 8
bet ui vardų dar nesužinota, i I <aiiCAtiV. — vaikar prie 21 .
Betgi tikrojo skąičiiauls žuvu-| PINIGŲ KURSAS Į ir Michigan Avė. gatvių išti- plisti Southern Pacific mo- 
šių veikiausia nebus sužinota ----------- |ko smarki etljero eksplozija, to"njatp traukiniui užbėgus
iki vanduo upėje ant tiek nūs- .Vakar, rugsėjo 28 d. užsienio pi- kuri sugriovė automobilių |anl «“«ano ties Meno, JN.ev.
lugs, kad bus galima įeiti į s ir

_______ | pinigais šitaip:.................................... gasohno stotį. Šeši žmonės — 
Anglijos 1 sv. sterlingą . $4.57 halti vyrai ir trys neg-
Austrijos 100,000 kreną...... $1.40 [ rėš mergaitės (Liko sužeisti.

j Mergaitės ir vienas vyras, 
Finų 100 markių....... ...........$2.69 dirbtuvės švedėjas, miršta, du
•n^oB7oo10Mrųfra.™^^^^^ ir^i labaJ sunkiai | ŠIANDIE veikia lietus;
Lietuvos 100 Litų .................$10.00 Į sužeisti. Manyta, kad ir dau- nedidelė permaina tempęratu-
Non^egi“’°itok"ni\~ Yra žuvusių mergaičių, roję.
Olandų įoo kronų ................ $89.35 bet gaisrą užgesinus ir atka-
šved“^ mo kronų IZZZ Ima Pavėsius lavonų nesuras- 
Vokietijos 10,000,000 markių .... 6c I

Atvarykit laikrodžius!
Nuo lytdienos nustoja vei

kęs dienos Šviesos , taupy
mas.
ryto, 2 vai. nakties vėl bus 
atvaryti vieną valandą at
gal.

Todėl Misi laikrodžiai

PINIGŲ KURSAS

6 žmonės prigėrė
POINTĖ A LA HACHE, La., 

rūgs. 28. — šeši žmonės pri
gėrė, kada jie buvo priversti 
šokti į Missassippi upę, eks- 
plodavus motorui ant moto
rinės valties Rehance, plau- 

t tarp New Orleans 
ir pakraštinių miestų.

6 žmonės užmušti

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

f

lo prašoLietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS

Saulė teka 6:44 vai., leidžia
si 6:37 vai. Mėnuo teka 8:38 v. 
vakare.

1739' S. Halsted St. 
Chicagolll.
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“BE PIENO NĖRA ŽMOGAUS”

ąi

817 Blue Island Avė., Depi. 92, 
CHICAGO, ILL.

Italljonlškos Armonikos
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių pirmos klesos ranka dirbtų 
Italijonišką Armonikų.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
Fs ^S. TAS JUMS BUS J

'ANT NAUDOS. {

M.

COMPANY
■t"

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telfephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Te!.: Pullman 6377.

NAUJIENOS, ClBGSgV, JB.
■ .'1 ~ ‘.......................  ' - - >■ ----------

. gM - jU’ ( —

»iW«sS S. L FABIOHfiS CO,

geriausių visame pasauly. Garantija 
dešimčiai metų. Musų kainos yra 
žemesnės negu kitų išdirba Jų. Pirkė
jams dykai armonikų instrukcijos. Ra
šykit dėl DYKAI katalogo.

Rnatta Smili & Co.

K* v Ajynfffe'"

Akly, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Kliūtis 

visokios rųšies gy
džiau por 25 metus 
prie State gatvės.

Žvairas akis ati
taisau saugiai, tik
rai, ir greitai; tonsi- 
lus išimu prieblan
dos miego pagalba; 
akinius pritaisau už 
$5.00 ir daugiau.

Paprašyk dykai knygeles.

Franklin 0. Garter
SPECIALISTAS 

120 So. State St. 
Valandos: 9 iki 5. Septintadielais 

• 10 iki 12

Parašė C. Houston Goudiss. Leidė
jas The Forecast. Amerikos geriau
sias maisto magazinas. įsteigėjas The 
Forecast mokyklos valgių. Maisto pa
tarėjas, The People’s Home Journal. 
Lektorius apie virškinimą.

Tūlais metų laikais žalio maisto 
sunku yra gauti. Net ir miesto mar- 
ketuosd aprubežiuotas skaitlius dasta- 
tymo.

Bet mes šio savo rašiniu, mes ne
reikalaujamo nuo lusų tikrai moksliš
kų darodinėjimų, bet kad jus tik pa- 
galvotumėt apie faktus, kuriuos jus 
žinote šiandien Ir kuriuos žinote is 
pat mažens.

Jąs patįs gerai suprantate posaki 
“Be pieno nėra žmogaus“.

Jūsų pirmutinis maistas buvo pie; 
nas. Be piono jus negalėjote gerai 
išsivystyti ir pasidaryti stiprin ir di
deliu žmogumi.

Kuomet jus gaunate kaip kada li
gą, vienas pirmiausių dalykų ką jū
sų daktaras prisako valgyti, lengvų, 
maistingą ir greitai virškinantį val
gį. Ir tas valgis daugiausiai susidės 
arba visas bus iš Pieno.

Kodėl pienas? Todeėl, kad pienas 
vra tikras maistas ir gali būtį suvirš
kintas kuomet kitų maistų negalima 
suvirškinti.

Mes žinome, kad tai yra tiesa —- 
nes pienas yra vartojamas kaip tik 
atsirado pati istorija — ir yra pačiu 
faktu, kad mes dali savo gyvenimo 
praleidžiame nepastebėję, nes tai yra 
labai svarbu musų kasdieniniame val
gyje.Daugelis musų nevartoja užtekti
nai pieno. Ar tai nebūtų gera idėja, 
kad mes vartotumėm velną kvortą 
gero, gryno pieno (Kenoje kiekvienas 
žmogus savo namuose? Nes pienas 
yra tikras maistas ir reiškia augimą 
,vaikų, sveikatą suaugusiems.

Pasirenkant pieną žiūrėkite ka( 
butų gpras, Rrynas, švarus, £ai yra 
labai svarbus dalykai..

Nei vienas namas negali būti bo ga
ro pieno virimui. Kiekveinas groser- 
ninKas parduoda Bordens Evaporatei 
Pieną. Pabandykit klaną šiandien — 
bet gal jus esate vienas iš tų milijonų 
kur nevartojate kitokio pieno. Lai
kykit kenuką ant lentynos ir išreiškit 
pieno klausimą.

809 W. 351h SI., Chlcago
Tel. Bonlevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiau* [jnigus ir 
Parduodam Laivakortes.

V yri ausis Maistas
/ . • • z •

Karvė mafltnasi žalunryirai’s. Gamtos stebėtinu surėdy
mu, karvė ištraukia iš Jų naudingus elementus ir per
duoda juos piene. Dėlto, pienas yra vyriausias maistas.
TSrrdenFIšganiodlntas Piertas nuteikta pilno, tyru karvės pieno 

' maistingumą geriau, negu koks kitas produktas. Yra tyriausias, 
šviežiausias pienas su smetona. Karvės yra geriausiai prižiūri* 
mos ir veterinariai nuolat peržiūri jas.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 141*13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryte. , ,,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

JUOKAI - BALIUS - DAINA
Rengia

Lietuviu Tautos Parapija

Nedėlioję, Rugsėjo (Supt.) 30,1923 m.
PARAPIJOS SVETAINĖJE,

prie 3B ir Union Avė.
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 35c.

šiame vakare bus daug naujo; kurio dar ši sve
tainė nėra mačiusi. Bus kalba Dr. A. Montvido, 
Juokingi monologai, dainos, skrajojanti pasta. Snie
gas snigs. Visi žais ir linksminsis. Visus maloniai 
kviečiame pasilinksminti prie geros muzikos.

, Komitetas.

DfflEUS-GRAZBS BALIUS
Rengiamas

SV. PETRO DRAUGIJOS No. 1.
nuo Town of Lake

LietuviŲ Tautos Bažnyčios svetainėje,
prie 35 ir Union Avė.

Subatoje, Rugsėjo (Sopi.) 29, 1923 m
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Maloniai kviečiame senus ir jaunus ant šio Gra
žaus Baliaus.

Komitetas deda visas pastangas, kad užganėdi
nus svetelius. Muzika kuogeriausia.

Kviečia Komitetas

Geriausia Muzikališky lustrumenty Krautuvė
,kur galite gauti teisingų patarnavimų. \

Yra tikrai teisingų tavorų už kuriuos duodame geriausią garantiją 
ir žemiausią kainą.
čia yra tikra Victor victrola.
Pirkdamas vietrolą žiūrėk kad 
butų ant užvažo tas ženklas, 
kaip čia yra parodyta.

Look ftnside the' lid!

zika aiškiai ir ilgai groja. Mes 
užlaikome visokių kalbų rekor
dus. Lietuviškų randasi dau
ginus pasirinkimų ir nauji nu
meriai išeina kas savaitę.

PLAYER PIANUS

•J

Duonos 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas

Antrašas

’M!
fe

: į 1 .* ■

H it h.isn’t this trudcinark, 
it isti’t a Victrola

Tai bus geriausia instrumentas 
jūsų namuose, kuris tarnaus 
jum ir jūsų vaikų vaikams, be 
jokio iškaščio.
Taipogi Victor rekordai geriau
sios išdirbystės dainos ir mu-

Pirkdami žiūrėkit kad butų 
auksinė antspauda — pečietis 
garantuota; tai bus geri ir len
gvi skambinti. Mes užlaikome 
geriausių išdirbyščių pianus, 
daug pigiau. Parduodame kaip
didelės kompanijos ant geresnių 
išlygų. Kas perku pas mus, tai 
tikrai yra užganėdintas.
Mes gauname nuo visokių kom
panijų išdirbystėš lietuviškų ro
lių, dainos ir muzika, didžiau
siame pasirinkime. Užlaikome 
didelį staką.

| EAGLE MUSIC
(JOSEPH J. STASULANIS & SON)

3236 So. Halsted St.,» _ Chicago, III 
Tel. Boulevard 6737.

Bordeno Išgaruodinfas Pienas yfa parankiausia, taupingiausia 
pieno forma. Del virimo ir kepimo jis susilygino skoniu su ge
riausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gėrime kavoje. Priežiū
ra sutaisyme užtikrina tyrumą pieno, kuris pilasi kaip smetona.

Jei nori sižinof kaip virt su Bordeno Išgarnodintu Pienu, pasiuskit mums kuponą pa
ženklinant kokias pamokas norite, ir mea prisiusime dovanai.

L M THE BORDEN COMPANY
Borden
Building

New York
. fr. - <

KUPONAS

Rašalai
Mėsos
Pyragai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

K

Chlcagos Ofisas 
610 N. Dearborn St. 
TeL Dearborn 3105

1S

1jNSWEETENE°

MILE

I ■»! ■ ■ ■ ■!!!■■■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
r Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel. Central 6390
V a k. 3223 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 4681
— M. ,----- ---- - --------------------------1.
S. W. BANES, Advokatas' 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

7> West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

PLUMBER1O IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY'

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St
Telephone Haymarket 1018

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, III.

Atyda dėl Jaunuomenės Roselando 
ir apielinkės

PIRMAS BALIUS — ŠOKIAI
Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 30, 1923 

Ch. Strumilo salėj, 
107 St. ir Indiana Avė., Roseland;

Pradžia 6:30. Įžanga 3oc.
K. Pociaus Jazz Orkestrą.

Tai bus vienas linksmiausiu balių Rose- 
lande su visokiais įvairumais.

Kviečia Rengėjai. Dr-stė Šv. Vincento a
Paulio ir Dr-stė Šv. Mykolo Arkaniolo.

LIEPOS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

'^4^ i ■'■■*1 ■■ ■m 4*

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas) r

Žinomas per .25 metus

Nežiūrint kolrią ligą ar nesmagumą 
turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagalba mano PUIKIŲ J^AMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI ' . 
958 Cortland St., šiaurrRytihis kam

pas Robey Št. -
Phone Arm'ithge 4913 

Chicago, III,

Didžiausia Lietuviška Krautuv
Ant Town of Lake ’

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Jei Jus esate atidėję pirkimą Justi 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Ii 
pardavimo sezono, štai yra Jūsų pi> 
ga.

Viskas yra paaukuota dėl umaug iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 L 
$27.50 dabar .............................. $18^į
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir V’Mi 
vyrų vėrtės nuo $30.00, $3«.uU 
135.00. Dabar ..............   $25.00
1 ir 2 kelnių ziutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $87.50, $42.50 h
$47.50. Dabar............................  $32.50
Jaunimui sportiško modelio 2 kelnhą 
siutai vertės nuo $22.50, $2K50 ii 
$27.50. Dabar ..............   $1!LM
Palm Beacb ir Mohair 2 šmotą liū
tai už $12.60 ir augščiau.
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.5f » 
augščiau.

S. GORDON
i 739 W. 14th Str.

l-mos durys į rytus nuo Kalstą^ 
Atdara kasdien nuo 8 ry^ lir į rw> 
Subatomis nuo 8 ryto li£ 'O 
Nedėliomia nuo 8 ryto li& ffcdb
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Lietuviams daugiau jau nėra reikalo rūpintis 

į kurį Banką geriausiai savo pinigus padėti.

Didžiausias Lietuvių Bankas 
UNIVERSAL STATE BANKAS 

Visados buvo, yra ir bus 
SAUGIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS
Kaipo Valstybinis Bankas po Illinois Valstijos 

ir Ghicago Clearing House Association užžiurą.
Banko kapitalas ir 

perviršis

$290,000.00
Visas turtas apie

$3,000,000.00

jaii wrsal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

(Laikinai 814 W. 33rd St. kol užsi
baigs remontas)

NUO SVAJONIŲ PRIE 
REALYBĖS

Todėl gali būti tik vienas patarimas
Dekite pinigus tiktai į

UNIVERSAL STATE BANKĄ —
į savo grynai Lietuvių Banką. Čion visados ir suma 
ir procentus galima gauti ant pirmo pareikalavimo.

Saugumas ir Patarnavimas — musų augimo pa
matas.

Gaukite šiandie šio Banko knygelę ir ne laiky
kite savo pinigus visur išmėtytus.

Senovės gadynėj gydyto
jai platindavo visur visokias 
svajonių pasakas kur buvo 
pirmutinė forma apskelbi
mų. Jie darodinėjo, kad As- 
iatic Scythia yra atsiradusi 
iš griffinų su kunu ir kojo
mis levo ir su galva ir spar
nais angelo ir kad tie žvė
ris saugoja iš auksinių ka- 

Į sykių ir užslėptą turtą su
drasko į šmotelius kiekvie
no svetimo žmogaus prisi
artinančio prie jų. Tuose pa
sakose jie augštino savo ži
nojimą ir sakė, kad jie did
žiausi jų pardavėjai: Šian
dien kostumeriai jau nepai
so į svajones, jie nori tiktai 
faktų ir tiesos ir tuo budu 
tiesa pasidarė pamatiniu da
lyku moderninių apskelbi
mų. Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III. visuomet 
žino, kad tiesa visuomet bu
vo jų principu. Trinerio Kar
tusis Vynas buvo rekomen
duojamas tik dėl tokių atsi- 

| tikimų kur gali pagelbėti 
per gydančią vertę jų išdir
binio, tai yra atsitikimuose, 
prasto apetito, užkietėjimą 
vidurių, galvos skaudėjimo, 
nervingumo ir panašių ne
smagumų ir vidurių suiri
mų. Mr. M. Blazik parašė 
mums iš Beacon, N. Y., rug- 
piučio 8, kad jo moteris pra
šalino savo galvos skaudėji
mą, kaip pradėjo vartoti 
Trinerio Kartųjį Vyną. Pa
bandykit jį, jūsų aptieko- 
rius ar pardavinėtojas gy
duolių turi jį.

PINIGUS LIETUVON
Geriausiai siųskit per šj Banką PINIGUS LIETUVON

NŲSIUNČIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės ,

Ar Trokšta Plnigii
Jei manai statyti ar prrkti sau namą ir truksti pinigų 
tai neužmiršk kad šis bankas yra visados pasirengęs 
paskolos reikaluose Tomistai patarnauti.
METROPOLITAN STATE BANKAS'skolina pinigus 
ant namu už prieinamas kainas, šio banko valdyba 
susideda iš prityrusių biznieri'ų kurie savo ilgu pa
tyrimu gali suteikti namų statytojams ar pirkėjams 
daug naudingų patarimų.

Saugus Investmantas
Pirmas morgičius ant gero namo yra vienas iš sau
giausių investmentų. Todėl jei turi atliekamų pini
gų ir nori padėti juoo ant 6% j metus, pirk musų 
augštos rūšies pirmus morgičius.

Visi patarimai veltui.

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra.

2201 W. ZZndfffiST.
CHICAGO.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

■■■■■ ■CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI GI

MINES Į AMERIKĄ
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 

metą
Leirtk musų raštinei Kaune pagelbė

ti Jūsų giminėms išgauti pasportus 
ir vizas ir tinkamai juos prirengti j 
kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, tujin
tiems Cunard linijos laivakortes. Cu
nard laivas išplaukia iš Europos kas 
kelintų dieną. Cunard laivakortės 
yru geros kelionei ant AQUITANIA, 
BERENGABIA ir MAURETANTĄ, 
greičiausia jurų kelionė tarp Lietu
vos ir Arrterikos.

Del emulkeanių informacijų, malo
nėkite . susižinoti su musų vietiniu

EI 
ra 
ra 
ra

agentu arba musų

■ Cunard Line 
■240 N. Dearbom 
®Street 
“Chicago, TU.

DYKAI

P-lė Kudulaite
he Stock Yards 
Savings Bank

Ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nare 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS. ✓

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bu- 

dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno šito laikraš- <*<>/ 
čio skaitytojo namus, [ ( 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, a£ są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą, 
jei kankinp, skausmai 
prie kiekvienos oro at
mainos, tai čia tavo 
proga išmėginti, naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LfiSOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
ją, kad išmėgintume! musų lėšomis, 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk Šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Ąye^ Ųhicąge, JII.

PASITARKITESU MUMIS
Daug' žmonių pašvenčia spalio 1 dieną kaipo invest- 

mentų sezoną, ir mes manome, gal jus busite vienas iš tų.
Kubmet jus investuojate į Žinomą įstaigą ir su gera re

putacija, didelėj didžiumoj jus nedarote ,riziko.
Jus turėtumėt atsiminti, kad visi musų bonai yra labai 

atsargiai apžiūrėti iš visų investavimo pusių ir pirmiau ne
gu mes parduodame juos dėl jūsų mes įdedame savo pini
gus if pasirašome ant jų.

“Žinomas namas 
užbansuotas bonais”

Jus.galite pirkti tuos pačius bonus nuo musų pagal 
“Dalinį Išmokėjimo Planą” ir gauti 6% už kiekvie
ną investuotą doleri.

o_________________________________________________ r

lomi
1201 Milwaukee Avė

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus •namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

ii i p "ii iuriiwiiwwii hiįįmiim

PRANEŠIMAS
Charles J. Bagdziunaą per 15 melJų patyręs Bankoje ir Real Estate 
biznyje, kurį per tą laiką yra patarnavęs teisingai ir užganėdinęs vi
siems kurie atėjo su reikalais. Dabartės atidarė Real Estate ofisą po 
numeriu 736 West 35th Street, kui’ yra vedamas generališkas biznis, 
pardavimui ir pirkimui namų, statymu naujų namų, sutaikinu mainus 
ir paskolas ant namų.
Padarome visokius legališkus raštus prie pirkimo, pardavimo arba 
mainimui namų, bizniu, farmų ir tt. Peržiurim abstraktus su didele 
atsarga (už kurį atsakome), padarome mortagius ir kitus raštus prie 
paskolinimo pinigų.
Sutaikome geriausiose kompanijose apdraudimo namus, naminius daik- 

' tus, biznius nuo ugnies ir apvogimų, taipgi stiklus ir automobilius nuo 
visokių atsitikimų. Kainas galima gauti trumpam laike dykai.
Patarimą visados galima gauti dykai ir visi esate užprašomi atsilan
kyti į musų ofisą. V

i Chas. J. Bagdziunas & Company
736 West 35th Street, , Phone Boulevard 0012

Lietuviai DaKtarai
■ )

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
. .. ■ . . A r,..;.;.-.. / . J  . ..'u.--- . .

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

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

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

. DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ros.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 
• 7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą į Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė. 

(kamp? 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:39 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chięago, III 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582 f

1 DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 21G0
♦ Valandos

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wasnington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 80®8 
1824 -VVabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti 

......... I........ ..

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL.

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas '

Vai. 9

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M 
Ned. 9—12 A. M.
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NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

PAKIS ........... Oct. 3, Oct. 24, Nov
FRANCE ....... Oct. 10, Oct. 31, Dcc. 5
LA 9AVOIE Oct. 20, Nov. 24, Dec.
LAFAYETTE u-... Nov.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
• BORDEAUX

Rąžykite dcl žingeidžios nprnžomos 
knygutės jūsų vietiniui ngentui arba | 
didjii ofisu 10 State Street New York.

i/> >■ ,, « . v ,

Omąmburg
UNITED AMERICAN LINES 

(HARRJMAN LINE) 
UOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iŠ 
prieplaukos 86 • North Upėu, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
«nusų laivais <ie luxe

“Regolutc'’, “Reliance” 
“Albcrt Bnllin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesoa pa- 
sažierius ir populiarinki laivai 
"Mount ’Clay”, Cleveland, "Han- 
sa”, “Thuringia” ir “AVestphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bilo autorizuoto agento.

DAVID RUTTĘR & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

Telephonc Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 fld 12 : 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YURKA
PHYSIC1AN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So.'Halsted SK

Kampas 18 ir Halsted SU

uiii 11 ft.iL.vii iv 
(Gydytojas ir Čhirargaą 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

fMrs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIENt
| AKUŠERKA
1 3101 So. Halsted St., kampas 81 yni 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose

pata 
kito

se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

DR. HERZMAN -M

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienorrds: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 951 
Boulevard 4136 

3410 So. Halsted St.
Vai. f 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUŠERKA

pa-
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims

pa- 
moterims 

ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

>— ........................ '
Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo * 
iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel, Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independenoe Blvd. Chieągo

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

Optometrlst 
TeL Boulevard I 
4640 S. Ashland 
Kampas 47-tos 

2-ros lubobs

•487 
Ava

Telefonas Boulevard 1939 j
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną I
ir 6:80 iki 9:30 vakare ’

4608 S. Anhland Avė., 
netoli 46th • St., Chicago, III. I

Telephone Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTO 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki a 

Nedelioj pagal sutartį.
1510-12 N. Robey St., Chicago
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NAUJIENOS
Ils Lithuanian Daily Newe 

Poklished Daily, sxcept Sunday by 
The Lithuanian Maws Pub. Co., Ine.

K.ditor P. Grigaitis 
1739 South Halsted Street 

ChicagO, UI. , 
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Uatesj 
$8.00 per year in Oanada. 
$7.00 per year outeide of Chicage. 
$8.0t per year in Ghicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, III., undei the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas! Roosevelt 8500.

liu, didžiai klysta. Kol kapi
talistai kontroliuos valdžią, 
tol darbininkai, kad ir ge
riausia susiorganizavę, bus 
išnaudojami kaipo vartoto
jai: tą, ką jie laimės dirbtu
vėse algomis, jie turės vėl 
atiduoti kapitalistams, pirk
dami jų prekes.

Masės stovi koalicinės val
džios pusėje ir laukia, kad 
ji įvykintų taiką. Nuo Fram 
cijos dabar priklausys, ar 
taika yra galima.

LIETUVOS ŪKIS TAISOSI.

yra lyg prancūzų vasalinė 
valstybė, kurios politikoj yra 
Jabai įtakinga Praricuzija. 
Todėl reikią anuliuoti Rygos 
nutarimus, kurie Suomijai 
esą tik žalingi-”
Reikia čia priminti, kad ir 

Latvijoje daugiausia socialde
mokratai kovoja prieš drauga
vimą su Lenkija ir reikalauja 
susiartinimo su Lietuva.

įvyks tikra
I 

kad svteti-

cester); kitaip 
anarchija.

Bet mums rodosi, 
mų kalbų vardus geriausia yra 
rašyti taip, kaip jie yra rašėmi 
tose kalbose. Nemokantiems 
teisingai juos ištarti galima pa
dėti, pridedant paaiškinimų 
skliauteliuose. ’

Įvairenybės
Hipnotizmas.

pra- 
nie- 
rin- 
kas 
tai

Dabarties Berlynas
Ramesnes žinios 
iš Vokietijos.

_____ $8.00
______ 4.00
______ 2.00
______ 1.50
_____.75

8c 
18c 
75c

UisimoUjimo kainai 
Chlcagoje — paltui 

Metams------------------
Pusei metų_____ ___ _
Trims mėnesiams __
Dviem minesiam 
Vienam minėsiu!

Chicagojs per neiiotojuei 
Viena kopija__ ____
Savaitei---------------------
Minėsiu! ...........v.........—

'Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metams —....   .. $7.00 
Pusei metų   -  3.50 
Trims mėnesiams „ 1.75
Dviem mėnesiam_____________ 1.25
Vienam mėnesiui .76

Lietuvon ir kitur trisieniuose! 
(Atpiginta)

Metams________________$8.00
Pusei metų_________ ________ 4.00
Trims mėnesiams   ____ —- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu,
ęjĮ..1 ■J'JJJĮ.'U.’l___

Vartotojas 
moka.

Savo laiku, kai buvo su
taikytas kietųjų anglių ka
syklų streikas, šioje vietoje 
buvo nurodyta, kad algų 
priedą, kurį laimėjo anglia
kasiai, kasyklų savininkai 
pasistengs užkrauti anglių 
vartotojams ant pečių. Strei
ko taikytojas, Pennsylvani- 
jos gubernatorius, p. Pin- 
chot, tiesa, ramino publiką, 
kad valdžia priversianti ge
ležinkelių kompanijas pi
giau gabenti, anglis idant 
vartotojams nereikėtų mo
kėti už gamybos išlaidų pa
didėjimą. Bet, žinant, kokia 
yra musų valdžia, sunku bu
vo tikėti tais pažadais.

Ir ištiesų, gubernatoriaus

palieka, o kasyklų savinin
kai jau veikia. Stambiausias 
anglių pardavėjas Chicago- 
je, Consumers Company, 
praneša, kad kietųjų anglių 
kainos yra pakeltos 40 cen
tų tonui.

Tuo budu angliakasių lai- 
. mojimas reiškia pralaimėji
mą ne kasyklų savininkams, 
prieš kuriuos jie streikavo, 
bet plačiajai publikai. Butų 
klaidinga tečiaus daryti iš 
to išvadą, kad angliakasiai 
negerai darė, reikalaudami 
didesnių algų. Ne, jie elgėsi 
visai teisingai, kovodami už 
savo būvio pagerinimą. Bet 
jie negalėjo pasiekti to, kad 
jų samdytojai užmokėtų tą 
pagerinimą iš savo kišenės.

Šitam tikslui reikėjo ki
tos jėgos, būtent, vartotojų 
pasipriešinimo. Vartotojai 
butų galėję sulaikyti kasy
klų savininkus nuo anglių 
kainų kėlimo, jeigu jie (var
totojai) butų sugebėją pri
versti valdžią jų reikalus 
apginti. Bet, deja, dabarti
nė valdžia tarnauja ne pla
čiosios publikos reikalams, o 
kapitalistinėms 
joms.

Iš to matome, 
žios klausimas
svarbus dalykas kiekvienam 
žmogui. Darbininkai, kurie 
mano, kad jie galį pašalinti 
kapitalistinį išnaudojimą, 
vien tiktai kovodami savo
dirbtuvėse, “tiesioginiu” ke- sės.

kompani-

kad vald- 
yra labai

Vakar žinios, ateinančios 
iš Vokietijos, jau turėjo *op- 
timingesnį toną. Monarchis- 
tinių fašistų ir bolševistinių 
komunistų sukilimo pavojus 
sumažėjo. Centralinė vald
žia rodė gabumo sulaikyti 
šalį nuo pilietinio karo.

. Tas pavojus ėmė nykti 
daugiausia dėlto, kad pilie
tinio karo šalininkams iki 
šiol nepavyko susitarti. Ko
munistai, kurie per keletą 
paskutinių mėnesių atvirai 
koketavo su kraštutiniais 
nacionalistais, dabar spren
džiamam momente neišdrįso 
stoti su jais į “bendrą fron
tą0; ir pati Maskva, matyt, 
suprato, kad iš to negali iš
eiti nieko gera, todėl davė 
įsakymą savo pasekėjams 
Vokietijoje nedaryt griežtų 
žingsnių, bet laukt, kol pa
aiškės situacija.

Iš' kitos pusės, apsireiškė 
skilimas kraštutiniam deši
niojo judėjimo sparne. Susi
vaidijo tarp savęs Bavarijos 
monarchistai. Katalikiškoji 
monarchistų srovė, vedama 
Von Kahr’o ir remiama Ba
varijos valdžios, stojo prieš 
protestoniškąją monarchistų 
srovę, kurios priešakyje sto
vi gen. Ludendorfas su vo
kiškųjų fašistų vadu, Hittle- 
riu. AČiu šitam skilimui de
šiniųjų eilėse, centralinė 
Berlino valdžia jaučiasi tu
rinti pajėgos atremti vienos 
arba kitos jų frakcijos pa
sikėsinimą ant respublikos 
arba ant šalies čielybės.

Bet tas pasyvumas pas 
Vokietijos komunistus ir pa
krikimas monarchistų bei 
fašistų eilėse pareina, žino
ma, pirmiausia nuo to, kad 
Vokietijos žmonių masės 
milžiniškoje savo daugumo
je nepritaria pilietinio karo 
apaštalams. Komunistai ir 
nacionalistai rasdavo daug 
užuojautos masėse tol, kol 
jie, išnaudodami be galo sun
kią šalies padėtį, žaizdavo 
ant patriotinio masių jaus
mo ir žadėdavo joms urną 
pasiliuosavimą iš visų bėdų 
griežtoje kovoje su savąja 
valdžia ir su svetimais oku
pantais. Bet demagoginė 
agitacija yra vienas daly
kas, o demagoginių obalsių 
vykinimas yra kitas daly
kas. Kaip tiktai masėms pa
aiškėjo, kad komunistę bei 
fašistų siulomasai kelias rei
škia dar didesnį suirimą 
valstybėje, negu dabartinis, 
ir kruvino karo atnaujinimą 
su Francija, tai jos atsuko 
nugarą demagogams.

Čia pasitvirtina teisingu? 
mas tos nuomonės, kurią 
anądien išspausdintame 
“Naujienose” straipsnyje iš
reiškė K. Kautsky, kuris, 
būtent, pasakė, kad fašistų 
bei komunistų pastangas 
įtraukti Vokietiją i į naują 
skerdynę gali paremti tiktai 
neskaitlingos ištvirkušiųjų 
elementų gaujos, bet ne dar
bininkų arba ūkininkų ma-

Kauno “Lietuvoje” randame 
įdomių skaitlinių apie ūkio tai
symus! Lietuvoje:

“Nuo 1919 m. musų rugių, 
avižų, miežių, kviečių ir bul
vių derlius padidėjo iš 36 mi- 
lionų centnerių tais metais 
iki 43 milionų denk. 1920 m., 
50 milionų cent. 1921 m. ir 
65 milionų cent.. 1922 m. 
Musų sėmenų ir linų derlius 
iš 810 tūkstančių centnerių 
1919 m. padidėjo iki 973 tūk
stančių 1922 m.”
Šitas stambus derliaus padi

dėjimas rodo, kad Lietuvos 
ūkis per paskutinius ketverius 
metus labai pasitaisė. Žemiaus 
paduodamos skaitlines apie 
įvairių gyvulių skaičius Lietu
voje liudija, kad jisai jau pasie
kė prieškarinio stovio arba net 
pakilo auigščiaus. Štai tos skai
tlinės:

“1913 m. Lietuvojte buvo 
450,000 arklių. Karui dauge
lį gyvulių sunaikinus, 1920 
m. arklių skaičius nupuolė 
iki 300,000, bet 1921 m. jau 
buvo 370,000 arklių, o 1922 
metų pradžioje —411,000 ar
klių. — 1913 m. turėjome 
918,000 raguočių, 1920 m. 
tas skaičius puolė iki 550,000, 
bet 1921 m. jau buvo 780,- 
000, o 1922 m. pradžioje — 
956,000. — 1913 m. turėjome
l, 152,000 avių, 1920 m. liko 
tik 920,000, tečiau 1921 m.: 
jau buvo 1,036,000, o 1922
m. pradžioje — 1,404,000. — 
1913. m. turėjome 1,338,000 
kiaulių, 1920 m. liko 1,204,- 
000 kiaulių, 4921 m. -— 1,- 
262,000, o 1922 m. pradžioje 
turime jau 1,400,000 kiau
lių.”
Reiškia, gyvulių Lietuva jau 

pernai ’ turėjo daugiaus, negu 
prieš karą. Iki dabar ji įsigijo 
jų, bte abejonės, dar daugiaus.

Taigi visai nėra pamato kal
bėti apie tai, kad Lietuvos ūkis 
puoląs. Ūkininkai, beje, nuola
tos dejuoja ir (kai kurie jų už
tarytojai šankia gvolto, kad 
ūkininkai neišvengiamu* būdu 
“subankrutuosią”, jeigu valsty
bė urnai neateisianti jiems pa- 
gelbon. šitie dejavimai daž
niausia turi tiktai tą tikslą, 
kad apsaugojus ūkininkus nuo 
didesnių mokesnių mokėjimo 
valstybei ir nuo didesnių algų 
mokėjimo' darbininkams. Tuo 
gi tarpu* visi kiti Lietuvos gy
ventojų sluogsniai (išskiriant 
spekuliantus ir dvasiški ją) 
vargsta daug labiaus.

Pataikąut tam ūkininkų ego
izmui nėra jokio reikalo. Bet 
teikti jiems išmintingos pagel
bės, žinoma, reikia. Valstybė 
turėtų padėti jiems gauti priei
namo kredito ir . organizuoti 
ūkio produktų eksportą į užsie
nius. Taip pat reikėtų ir steigti 
dainiaus ūkio mokyklų.

Dabarties Bedimas — tai 
miestas-milžinas, turįs virš 4,- 
000,000 gyventojų, tai rojus ir 
pragaras, tai chaotiškas miši
nys gero ir blogo, vargų ir 
linksmybes, kur viskas supai- 
niiota, sumaišyta ir sunku 
giri t u laiku suprasti, koks sa
vo esmėje yra berliniečių gy
venimas.

Pasikalbėjime su buvusiais 
Berline ir bendrai Vokietijoje 
teko Iman įvairių gandų išgirs
ti. Daugiausiai pasakoja, kad 
Vokietijoje visai ne taip blo
gai, kad vokiečiai tik įlekia vi
sam pasauliui, o faktinai var-! 
go dar nėra. Nėra nei bado, 
nei kuro trukumų; kur nuteisi, 
visur pilna: karinėse, resto- 

i ranuose, kabarė, teatruose, ki- 
1 nematografuose.

Dalinai taip ir yra. Taip pa
sakoja koinersantai, pagyvenę 
Berffinie porų dienų gerame 
viešbytyje ir susieję su berli- 
ni/bčiais-komersantalis, —- tuo
met, tiesa, gaunama įspūdžio,

SUOMIŲ SOCIALISTAI PRIEŠ 
LENKUS.

Elta praneša, kad suomių 
spaudoj eina smarki agitacija 
prieš Suomių užsienių reikalų 
m misterį p. Vennoa, kurs per 
Rygos konferencijų pasižadėjo 
remti lenkų kandidatą į Tautų 
Sąjungos Tarybų.

“Suomių socialdemokratų 
laikraštis ‘Suomen Socialde- 
mokraati* nurodo, s kad su 
Lenkais negalima eiti išvien 
dėl to, kad Lenkija yra im- 
pęrialistiuės,' politikos • valsty
bė, kuri stengiasi . išsiplėsti 
savo kaimynų fleritorijų kai
ria, kaip antai, pagrobdama 
Lietuvos sostinę, Vilnių, 
spausdama guduos ir ukrai- 

. niečius, ir antra, kad Lenkija

rašybos reforma.•

P., V. Sirvydas prisiuntė “Ar
tojo’* Redakcijos straipsnį, ku
ris skamba taip:

“Viena iš problemų kuri 
stovi Lietuvių raštijos akyse 
yra rašymas svtetimų vardų, 
ypatingai vardų miestų, pa
vardės, ir tt. Kaip juos rašy
ti: ar kaip jie tariasi, ar 
kaip jie rašosi pas tas tautas 
kurioms jie priguli? Tas 
klausimas, nėra lengvas išriš
ti ir dar jį turbut nesykį 
kuls rašytojai. Ir jis bufis iš
rištas, regis, tik dalis po 
dalies, po žiupsniuką, iki 
nusistatys principai.

“Ča mes norime pakalbėti 
, apie rašymą raidžių C. ir K. 

Amerikonai, pavyzdžiui, ra
šo: California, ’ Cohtmbus, 
ConnoCtiCut, PoinCane, Bal- 
ti'C, ChiCago, bet taria visas 
pažymėtas didžiąją raide C 
kaipo K: Kalifornija, Kolum
bus, Konektikat, Poinkare, 
Baltik, Kanada, čikago. Lite-Įkdd Vokietijoj visai gerai. I 
tuvių gi spaudoje Aimcrikojel Bet kas tuose restoranuose 
tokių garsų rašyme viešpa- j valgo, geria? Daugiausia sve- 
tauja gryna anarkija ir nėra I tį'nitairiai su “valiuta” ir spe-Į 
nei vieno principo kurio pri- kuiliantali-šmugelninkai, kurie 
silaikytų visi redaktoriai. 1 o-1 susieina savo “gtešteffuš” .ap- 
del mes siūlome štai ką: dirbti. Antrą vietą užima

Visur Juir tik raidė C iš-Į puikiausiai apsiaugusios su 
sitaria kaip K anglų kalboje, I dckodtė tmcrg|inos, Jau-1 
arba varduose bilc miesto J kiančios mėgėjų su aukšta va
pa vai dės, ar vardo, rašyti K- Jiuta ir jaunikaičiai, kuriems 
Paprastuose žodžiuose, ne Ljar nįekas nerupi gavo* šian- 
vardiniuose, mes tą ir dar°_ I dieną pinigų, tai eina kavinėn, 
me. Pavyzdžiui, eroeodile— Į kaĮ)ar^ o pragerę pinigus už 

ro odi lūs, control kont- komunizmą agituoja ir pas 
role commei^e - komerci- tėvcIius gyvena> J

1-anC.Twfr?nkaAT “ k*1 hurgeriiį” nematyti. | 
skale, ir .tt Reikia tik tą sveP juos sen

V ką Principą pranešti i rasy-1 vBiesrtul)e» kuria9
mą var ų. A Į jjįe reguliariai, kas vakarą,

Yra prie škotiškų pavard-Į iailikoį, keikia svetimtauč|ius, 
žiu prefiksas Mc, kurį galima Į doicj-į, <loros m/puolimą, ir ge- 
palikti kaip yra, prisilaikant I rja aių 
principo kad reikia kuoma-l , ,. . . , . „
ziausia kraipyti vardus ir, pa- .... ,
vardfes. Rašymas gi K vieto-1d1,nmkų- ,padtyl,"us be , «al° 
je C, kur reikia, suteiks daug bl<>gasj bran-
imlengvinūnų musų žmo- «cn?’be gausia, ar lai dar 
nėins, nes jie .žinos kaip ta- no,r,nt «auth bulvlg’ ,n5s.os’ 
riasi vardas Amerikoniškai rukra'ls’ ,sv,es,° “T f'Cba- 
ir nepadarys klaidų'kalboje.” I valandomis reik stovėti il-

I ginusiose cilese. Mėsa pas to- 
Mes abejojame, ar gera yra|kius žmones retenybė, o svies- 

šita taisyklė. Vien pakeitus an- to jie visai neperka.
glų varduose raidę C raide K. I Kiek pagerėjo padėtis po 
pasidarytų rašyboje didesnis buvusio šio mėnesio pradžioje 
mišinys, negu dabar. Jeigu tą- streiko ir pasimainius minis- 
ja reforma mes norime daug terių kabinetui. Algos buvo 
«iau» pritaikyti rašybą prie nustatytos sulyg taikos meto 
vardų tarimo, tai kaip reikėtų aIglJi _ kiek žcnlcsnjg _ ir 
tarti žodį Uonnecticut, parašius Į raokama 'buvo alga sulyg do- 
jame visur K, kur yra ? Kai||crj0 kurso, bet ir tas veda 
žodis j ta parašytas angliškai prje katastrofos: 1) prekės ir 
(su C), tai kiekvienas stengiasi bendrai viskas tuo jaus tapo 
patirti jo anglišką ištarimą irJ įkainuotos sulyg “aukso mar- 
tana ji taip, kaip anglai. Bet kCs„ jr «mnltiplikator>. kas- 
je.gu mes Ji dalmai su ietuvm- di statomas buvos vis di-
simfc’; ir parašysime Konnek- ,|csnis jr tai kad
il^ut vietoje Conneetieutt, goskai vgl j y „ 

tai skaitytojas turės palinkimo Sviestas ijsai k h.
ir visas raides jame tart. «e- dirbtuvės ir kitos įmonės ne- 
u ir -t. t. T J bus Vienok ktai- ™°ke!1 aukso
dingas ištarimas. Parašius A- markcs ’ nes tao,Jet vokieč,p 
_ .. .. . pramone neišlaikomenkos prezidento vardą Ko-L . .. . ,olidge” (vietoje C.oolidge), skaiĮ ko,lkurven]c,J;,s; darbas maama- 
tytojas tars jį “kolidz”, o ne 1”as’, .į>J;darbl'Jx.skalčlus auga, 
“kulidž”,' kas ir vėl bus klai- 1 rasid°Jlls Sal&ams, neturint 
^in/ga nei anglių, nei maisto produk-

Ta rašybos reforma, vadina- ne^nia piie ko prieis, be 
si, nepadės žmogui toisingiausįlipta. Visur girdėti: 
ištarti anglų, vardus, greižiaus 0 5** ’ . ‘'Multiplicator
apsulnkin's jį; ir kartu ji atims artotffcln, Bulter, Fleisch” 
jam galimybę patirti, kaip jitepai žodžiai, kuriuos visute iš
rasosi anglų kalboje. Jisai ne-Hirs1, (L. ž.) 
mokės tuomet teisingai paduot 
savo adresą ir rašys “Klark 
St.” (vietoje Clark St.), ”Klc- 
veland (vietoje Cleveland) ir tt. 
į Jeigu i jau keisti vardų rašy
mą, ištaikantis prie jų iš taringo,. , - - -
tai reikia rgšyti/ne vien K vfc- baus vaiko, kąip mano :Mot.e- 
toje C. bet ir visas' raides taip, 'llkas; Pan}laIXk- "" 
kaip nu s ištariame jas lietu vių|Pad,.1;b0 llvli^es « smuiką, 
kalboje, pavyzdžiui* 
“Vokiganas” (vieto.

i Petrogrado medicinos institu
to ginekologijos (moterų ligų) 
klinikos profesorius Fedorov’as, 
dalyvaujant profesoriui Skro- 
banski’ui, padare dviem mote
rim, kurios buvo hipnotizmo sri
ties specijalisto daktaro Kaza- 
čenkos užhipnotizuoti, ginekolo
gines operacijas. Tos operacijos 
labai gerai nusisekė.

Saulės varoma mašina.

Berlyno universiteto profeso
rius Adolfas Markuzė yra pada
ręs tokią mašiną, kuri, varoma 
saulės spindulių šilumos jėga.

Ta jėga gaunama šiuo budu: 
saulės spinduliai praleidžiami 
pro mažų skylutę į tam tikrą ru
tulį, kuris iš viršaus baltas, o vi
duje juodas; saulės spinduliai, 
į>atekę pro skylutę, išsisklaido 
po visą rutulio vidurį ir, nega
lėdami iš ten išeiti ima kaitinti 
rutulį. Toks rutulys, įkaitintas 
ir įdėtas į vandenį, iš savo pu
ses jį šildo; užviręs vanduo pa
tiekia garų, kurie ir suka ma
šinų.

------- -------------

Arklys ir pusgalvis.
Vienam ūkininkui kartų 

žuvo arklys. Negalėdamas 
kur jo surasti, davė ant 
kos išbubnyti, kad jeigu 
atras arklį ir sugrąžins, 
gaus penkis rufljlius.

Žinomas pusgalvis, išgirdęs 
apie tokių dovaną, pasiryžo 
ieškoti arklio. Na, ir surado,.— 
po pdsės valandos jis sugrįžo 
vedąs arklį už apinasrio.. .

Savininkas didžioji nustebo, 
kad toks pusgalvis taip leng
vai atrado jo gyvulį, todėl, 
padavęs jam žadėtus penkis 
rublius, klairtsė:
/ '‘'Pasakyk man, kaip tu jį 
atradai?”

*Ugi, pamislinau sau: kur 
aš teičiau, jeigu bučiau arklys; 
aš ten nuėjau ir jį radau”.

PAVEIKSLŲ KNYGA 350 
artistiškų mergų paveikslų, k u 
rie perstoto įvairių šalių mo
teris bei merginas gražiame 
pavidale. Pasiskolink šitų pui
kių knygų, o pamatysite garsių 
artistų veikalus. Paskolinanie 
visokias lietuvių kallioj 
gas pasiskaitymui ir 
skaitytojams į visas 
šaulio. 'Reikalaudami 
inf ormaci j ų rašykite 
adreso:
IJthuanlan Book Exchange 
837 W. 34-th Place (Dept. N.) 

u Chicago, III.

kny- 
si u nčiam 
dalis j)a- 
platesnių 

ant šio

JUMS NĖRA REIKALO
IMTI tok; darbą 
KOKS PAPUOLA

Jei jus turite susitaupę kiek nors 
pinigų. Be didelio rūpesčio jus 
galite jieškoti sau tinkamo 
darbo.

Tik reikia vieno dolerio ; kad 
gavus taupymo knygutę šioje 
bankoje.

Ponai Grisius, Sedemka ir Ma- 
cikas bus užganėdinti, kad pa
tarnavus jums ir kad suteikus 
jums naują taupymo knygutę.

Kuomet jus ateisite^ šį banką 
klauskite jų prie langelių 15, 
16 ir 17.

Pe<>ple6®‘®H?"(!Bank

K;

i: 
t-

1

Gerui žinomas bankas tarpe lie
tuvių vijoje AineVikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

? •

I
DIDELIS BANKAS

.- ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

užsienio

Nuostabi galva.

Viena kumutė gyrėsi savo 
kaimynei:

“Da nębųfvo kįto taip ga-

jis; nesenai

“Čikaga” v*s savo ^ahros, ir dar liko 
Wauke- «ana medži° kitiems daik- 

gan), “Vusteris” (vietoje Wor- tams.”

Saugus
Investmentas

I ■ ' ■

Saugiausias frivestmentas šiandien yra Pirmų
• I

Morgičių Auksiniai Bonai. Jie atneša 6 iki

ir jus nedarote jokio rįziko, nes jie yra apsau

goti savo vertėje įtaisytose miesto savastyse.

JfSME BfiNK^TRUST g
Mihvaukee ir Ashland Avė.

A-STATEXgAVI NG^’ BANK 1

RESURSAI 12 MILIJONŲ DOLERIŲ

. ,^‘.Į



A

Kaunas
NAUJIENOS, ChicagS, III,1

ŠILDOMI PEČIAI

lietelis Rinkinys!
RANDASI

r*

Lietuvos Banko turtas.

Rugpiučio men. 31 dienai 
Lietuvos Bankas turėjo aukso 
ir sidabro Lt. — 16,623,932.38, 
dolerių, svarų ir kiltos sveti
mos tvirtos valiutos Lt., — 
35,650,278.84, banknotų apy

vartoje Lt. — 52,273,192.29.
— rr," ■ . a i:■'.r ra?

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

i NUO PABIRTŲ DRABUŽIŲ IŠDIRBIŲ PASAULY
i | DIDŽIAUSIA DRABUŽIŲ KRAUTUVĘ WESTSIDEJ
■ PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ IR ŽIEMINIŲ PASAULY-
■ JE ŽINOMŲ RŪBŲ VYRAME IR VAIKINAMS

ir reumafiško uždėjimo Jai ima

Ištikimas linimeTitos

K

H

p

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tfnlmo, ratimenp šiyvum 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

KAINA JO IK 60 C£NTAh\ _• į 

Klauskite pas aptlekoriUs.’

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS. IOWA

m « CAurniture.Kuęs. Stovės. Pianos. _
i 1930-32 S. Halsted St. Phonographs, ftiints. Havdvvure. 4177-79 Archer Avė.

nkab 19u placs aat| General Household Goods corner richmond s-ą ( 
į J. NAKROŠIS M. KEŽAS H

■ Gen. Vedėjas . Vedėjas Brighton Krautuves^

Ųidžiausia krautuvė West Sidėje turi didžiausi pasirinkimą pasauly ži
nomų rūbų vyrams, vaikinams ir vaikams. Mes turime juos visų sty
lių ir modelių, kad tiktų jums. Mes jau esame aprengę dešimtimis tūk
stančių žmonių ir todėl pažįstame jūsų stylius ir skonį ir turime pri
rengę didelį staką, kuris tikrai 'užganėdins jus.

Gal jums reikalingi 
akiniai

LIETUVIŲ RAKANDŲ KORP. KRAUTUVĖSE
Daug skirtingų išdirbysčių įvairių mierų, spalvų ir nubaigimų, 
tinkamų kiekvienai stubai, pakajui, ar raštinei vartojimui viso
kio kuralo, gazo, kerosino, kietųjų ar minkštųjų anglių, ar mal
kų ir t. t.

KIEKVIENAS PEČIUS PARDUOTAS
musų krautuvėse yra pilnai užtikrintas, kaipo kuralo taupytojas 
ir duodantis pilną užsiganėdinimą.

TAMSTŲ SKUBUS ATSILANKYMAS
į musų krautuves duos smagumo Tamstai ir mums išvengti dide
lius užpludimus su pirkėjais, kuomet ateis šaltas oras.

KAINOS UŽTIKRINAMAI ŽEMOS
Parduodam lengvais išmokėjimais. Krautuvės atdaros iki 
valandai vakare.

Gerai įsitėmykite korporacijos vardą ir musų krautuvių adresus.

SEVERAS
gotmaRDOL

Siutai su 2 kel
nėmis

$37.50 33.50
$47.50 42.50

ir augščiau

Viršutiniai 
kautai

$42.50 33.50
$25.50

NEBEIK JAI OPERACIJOS Mes garantuojame pil
ną užganėdinimą arba 
jūsų pinigai bus su
grąžinti.

ŽIEMA! ŽIEMA! ŽIEMA!
Ji paėmė Lydia E. Pink-Į“ 

ham’s Vegetable Compoun u 
dą ir išvengė operacijos, £ 
kurią gydytojas patarė. «

©verkautai

ir augščiau

Naujausių stylių, spal 
vų ir -materijolo, Vo 
rambio ir Crombio.

$30.00 40.00
$37.50'

Vaikų siutai ir over

kautai nuo $12.5Q ir 

augščiau.

Mes garantuojame pil
ną užganėdinimą arba h '
pinigai bus grąžinami.

Šis 
audros 
langas 

2-014x4-0, 
$2.88 

stiklais

Tuojau bus čia.

Trukumas anglią
Reikš didesnes kainas 

ant jūsų anglių mokesčio

Sutaupykite pusę
Išimkite mierą

Užsisakykit sau au 
droš langus

/

šis 
audros 
langas 

2-0*4 x4-0, 
$3.68

„ dabar
Nelaukite, kol, kainos pakils. Mee 
turime šimtų mierų langų ir du
rių jūsų pasirinkimui.
Ateikite ir pamatykite musų su
jungtas žiemos ir vasaros duris. 
Kas-nors naujo. Dvejos durįs vie
nose. Jus įtaisysit sykį, stovės vi
sados.
Mes esame išdirbėjai langų, du
rių, frėmų ir viso medžio materi- 
jolo, kuris yra reikalingas namams, 
garadžiui ar dirbtuvei. Mes esame 
specialistai materijolo dėl reziden
cijų ir dėl flat namų.
Jus čia galite gauti malevų, sto
gams materijolo ir hardvvare ol- 
selio kainomis. Leiskite susipažin
ti su jumis.

Šis 
audros 
langas’ • 

2-5 ^4x4-0, 
$3.2fO su 

stiklais

ŠIS 
audros 
langas 

2-4%-4-0, 
$3.40

Louisville, Ky. — “Noriu padėko
ti jums už tai, ką jūsų vaistas man 

gero padarė. Gulė
jau lovoj po aštuo- 
nias ar devynias 
dienas kas mene- 
sis ir turėjau dide
lius skausmus. Gy
dytojas sake, kad 
man gali pagelbė
ti tik operacija. Aš 
perskaičiau apie 
Lydia E. Pink
liam^ vaistus ir 

_______ _ pamėginau Vege
table Compoundo ir Sanative plova- 
lo ir jie tikrai padarė man stebuklus. 
Dabar aš visą laiką jaučiuosi puikiai, 
taipgi pradedu daugiau sverti. Aš pa
pasakosiu kiekvienai, kad juSų vais- 
tai yra* stebuklinei ir jus galite pa
garsi nti mano laiškij., jei norite.0 — 
Mrs. Ed. Boehnlein, 1130 Ash Street, 
Louisville, Ky;

Strėnų skaudėjimas, nervuotumos, 
skausmingi laikai, nereguliarumas, 
pailsimas ir pavargimas yra moterų 
ligų simptomai. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pareina vartoti 
visur, kur tik yra' pamato tikėtis to
kių kliūčių. Jame nėra nieko, kas ga
lėtų pakenkti ir jis sutaiso ir sustip
rina tuosius organus taip, kad jie 
veikia sveiku normaliu budu. Tegul 
jis pagelbsti jums, kaip jis pagelbė
jo tūkstančiams kitų. Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound yni da
bar pardavjnėjamas mažne visam pa 
šauly.

tuos pačius 
išdir-

Mes pardavinėjame 
rubus, padarytus tą pačią 
bėją, tą pačią stylią, spalvą ir 
materijolo, kurie yra pardavinė
jami didmiesčio krautuvėse. Tik 
tiek yra skirtumas, kad mes juos 
parduodame $15 iki $20 pigiau.

Musu išvažiojimo trokas dastatys 
jūsų siutą kurį jus pirkaite musą 
krautuvėj, tiesiai į jusu namus. 
Turner Broliai visuomet yra krau 
tuvėje ir suteikia savo asmenišką 
patarnavimą kiekvienam.

JURNEH BROS. CLOTHING (ĮOk

5 Atdara subatoje iki 10 vai. vakare. Nedalioje iki 1 valandą pp pietų.
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Garsinkites Naujienose

■W"IU

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Oąteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be'vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Pa r k. 

Theater BIdg., 2-ros luboa.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo G iki 8 vakarais. .
Nedeldioniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

DDUfiLAS PRODUCTS COHIPANY 
‘‘Geresnis Lumberis ir Millwork pigiau” 
2510-16 Archer Avė., netoli Halsted St.

Phone Victory 5273

Nebūkit sergančiais
* ’

Mano Chiropractic gydymas suteiks 
jums sveikatą.
Nedaro skirtumo kokia liga jūsų butų 
ir kaip ilgai jus sergate, arba kiek 
profesijonalų jums pareiškė, kad jūsų 
liga yra neišgydoma.
Jei jus ateisite pas mąne, tai galite 
turėti pasitikėjimą.
Chiropractic yra skirtingas gydymo 
metodas nuo kitų gydymų, pritaiky
mas prašalina ligų priežastis ir gam
ta, visi gydymo jėga, sugrąžina svei
katą į skaudamą vietą greitai ir tei
singai.
Ateikite ir pasimatykit su maninv. 
Patarimai dykai.

DR. M. S, BASISTA
CH1ROPKACTOR

1809 S. Loomis St. kamp. 18 ir Blue Island Av
Ofiso valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare.

PIRKITE SAVO NAUJį PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS 
KLEINU TA PAČIA KAINA KOKU MOKATE KUR KITUR UŽ ANT- 

RARANKIUS {RENGIMUS

Pranešimas
Plačiai pagarsė

jęs 20 metų pra
ktikos fotografi- 
stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 636 W. 18 
St., Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

M

3

MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
l musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų datgtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Jei negalite patįs ateiti, tai te- 
lefonuokite Drexel 3407 dėl 
kainų.

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis 
esame expertai tame dalyke

l.v ■ V:

’ į''
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MUSŲ OBALSIS 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaitytį su viena alda kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę Ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandom nuo 9 ryto Iki 9 vakar*. 
Septintadienials 9 r. fri iž dienos.

Duokite savo akis ištirti šonam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

DR. M. ŽILVITIS, 
‘ DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Liet. Tautos Kataliku Bažnyčia- • 
Motinos Dievo fiidlavos

3501 So. Union AveM Chicago, III. 
Klebono Rezidencija: 
3509 So. Union Ave^ 

Tel. Yards 1636
Mišios šv. sekmadieniais 9 ir 11 

vai. prieš piet. Mišparai 7:30 va
landą vakare.

yisus bažnytinius patarnavimus 
atliekanie pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymus, meilė Dievo ir artymo.

..................     " i «
Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIETUVĖ DENTISTĖ
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak.
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

Kadencijos Tel. Bnmsidck 4887 

Dr. C. Yucjus D. C. Ph. C. 
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be opefacijoa 
Vai. 9-1; 5-8 P? M. 

šventad. 9-12 
1579 Mihvaukee Ave^ 

Kampas Robey ir North Avė.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
Vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki 12.

Res. Phone Republic 7812
Rėš. 6117- Šo. Talman Avė.
Valandos: 9-A. M. Iki 12

DR. FELIX A. MANELIS 
Niprapath

3267 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 2777

Ofiso Vai.: 1-5 P. M., 7-9 P. M.Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozetinės tankos 

k ir trimingai, kaip pa- Eft 
" veikalėly, specialiai po ■ ■ wU

Klozetinės sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- O E
duodamos po

09
Ift

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

Dr. Anielė Kaushillas 
CH'ROPRACTOR 

3250 So. ILUsted St., 
Ant viršaus Univev ii State Banko 

Phone Yards 4951
Pranešu visuomenei, kad savo 

naturališko gydymo ofisą nuo 2159 
W. 21 St. perkėliau i didesnę vie
tą, 3250 So. Halsted Št., kur gydau 
su dideliu pasivedimu visokias li
gas moterų, vyru ir vaikų, pagal 
vėliausios mados naturališko gydy
mo kaipo Chiropractic, Osteopat- 
hyc, Masage, Electric.
Valandos: panedėly, seredoj ir su

katoj nuo 1 iki 9 v. vak., ketver
ge ir pėtnyčioj nuo 9 vai. ryto 
ibi 8 vai. vakare. Utarninke ir ne
dėlioj nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

J. KLEIN
4544-48 Cottage Grove Avė.,

CO.
Chicago

Garsinkities “NAUJIENOSE”

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

Gydau be gyduolių ir be opera
cijų visokias staigias ir kroniškas 
lig-as: nervų systemos, paralyžiių, 
reumatizmą ir kitokias ligas vyrų, 
moterų ir vaikų.

Patari mai dovanai.
3249 So.. Morgan St.

Valandos: Pancd., Utarnin., Ketv. 
ir P€t. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis S—12 
dieną. ,

Kliniko valandos: Utamnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.
-________ ________ /
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NAUJIENOS, Chicago, III

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
3106 South Halsted Street

Augštesnes Mokyklos 
Gramatikos 
Prirengimo į Universitetus

. iPradinės 
Prekybos 
Kalbų _ _

už pamokinimą vakarais per tris mėnesius 
SANLYGOS: už pamokinimą dienomis per vieną mėnesį 

už pamokinimą dienomis per tris mėnesius 
už pamokinimą dienomis per šešis mėnesius $60.
už pamokinimą vakarais per vieną mėnesį $7. 
už pamokinimą vakarais per šešis mėnesius $30. 

Del platesnių žinių ateikite mokyklon arba rašykite.
J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas

$18.
$20.
$40.

CHICA69S 
ŽINIOS

— ....... —

Nepamirškite atsukti at
gal savo laikrodžius.

Antrą valandą nakties Vnstf laik
rodžiai bus atsukti vieną va
landą atgal. z i
Šį vakarą, 'eidami miegoti, 

nepamirškite savo laikrodžius 
vieną valandą atsukti atgal, 
nes priešingame atvejuje ry
toj atsikelsite perdaug anksti. 
Lš šeštadienio į sekmadienį

Maistas ir miegas 
geriausi vaistai

Radiofono savininkų 
žinia.

Dr. Melanie M. Lipinska sako, 
kad Aimerikos žmones gyve
ną perdaug intensyviu gy
venimu.

Net ir kūdikiai pastebi!
!»• yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus _ .

Rgffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruflles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkp Ruffles savo aptiekoje šiandie už G5c., arba prisiųskite 75o. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijp.

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

landą nakties visi visuomeni
nių įstaigų laikrodžiai, kur 
buvo prisilaikoįria dienos švie
sos taupymo patvarkymo, bus 
pasukti vieną valandą atgal.

Wbstern Union Telcgraph 
kompanlijoą manadžeris, F. S. 
Jonės, pataria didesnius laik
rodžius sukti ne atgal, bet ap
linkui. Ešą nuo sukimo at
gal laikrodžiai sugendą.

Gerbiamiems Lietuviams Detroito, taipgi mano kostume- 
riams visoje Amerikoie. šiuomi pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčią — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu.

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jbsi Campan Avė., Detroit, Mich.

Lietuviškos žolės, geriausias perfumas ir visokie vaistai pri
siunčiami per paštą į visas dalis pasaulio.

Dr. Gedvylos Palanginė Trejanka
Kaip ir seniau 50c pakelis

iChicagą atlahkS Franc(ijos, 
Belgijos ir Lenkijos Inunanita
rinių draugijų atstove, Dr. Me- 
hyiie M. Lipinska, kuri yra 
visiškai akla. Ji yra baigusi 
Paryžiaus) ir^ediciinps Akademi
ją ir į šią šalį atvyko studija
vimui įvairių įstaigų ir mo
kyklų akliems, o taipgi skai-, 
tys lekcijas.

Dr. Lipinska sako, kad ji 
neturinti jokio vargo eiti Chi
cagos gatvėmis. Esą pojūčiai 
ir atmintis aklų žmonių tiek 
išsivystę, jog jiems nėra sun
ku'orientuotis. Apie gydymą 
ji yra tos nuomonės, jog dau
geliui ligų atitinkamas maistas 
ir poilsis yra geriausi vaistai. 
Ypač įvairus nervų suirimai 
pasiduodą miego gydymui. O 
tai esą padaryti labai lengva: 
reikia pratintis kasdieną mie
goti ilgiau. Po kokių trijų 
menesių tokio gydymosi liga

Vakar per Radiofoną iš Ed- 
gcjvvater Beach Kotelio pranešė, 
kad sekmadienį, rugsėjo1 30, 
7:30 vai. vakare, bus labai žin
geidus programas, grieš Meksi
kos didelė brkestra iš 81 muzi
kanto.

Meksikos valdžia atsiuntė

savo geriausią orkestrą į Jung
tines Valstijas ir tas orkestras 
apvažinės visus žymesnius čia 
miestus ir bus tai kaipo padė
ka šiai šaliai už pripažinimą 
Meksikos. Meksikos valdžiai 
tos orkestros kelione kainuos 
kelis šimtus tūkstančių dolerių.

—ZZ.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Greičiausis
Patarnavimas

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

< <»»w

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. * Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Kunigas smerkia Vols 
tearto įstatymą

Prohibicija esanti didžiausias 
farsas, kokis šioje šalyje ka
da nors buvo vaidinamas.

ĄjnerikieČius Dr. Lipinska 
apibudina taip: jie esą per
daug nervingi ir greit susiju
diną. O tai nėra geras daiktas. 
Nervai niteilpstą, o nuo to pa
einančios įvairios ligos.

Pinigų persiuntime į Lietuvą, Latviją, Rusiją ir 
Lenkų užimta Vilniaus Lietuva.
’ . ' I

Pinigus siunčiame Litais, Doleriais, perlaidomis 
ir telegramų.

Laivakortes parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos 
ant visų linijų.

Pasportus, kontraktus, doviernastis ir kitus le
galius dokumentus padarome pigiai ir greitai.

Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje 
Washingtone.

Inšiurinam namus, rakandus ir automobilius 
nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Visais reikalais kreipkitės pas:

šeštadienis, Rūgs. 29, 1923

DR. VAITUSH, O. D
Lieta vis •» Ralistas

Palengvins akių f.aptesą, kuria 
esti, priežastimi gal 4 skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaU 
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

Vai.: 16 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St 

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Šv. Rapolo bažnyčios kuni
gas Francis C. Young gan 
griežtai pasmerkė Volsteado 
aktą, kuris gimdąs tik “butle- 
gerius” ir munšainės varyto
jus. Jis pirmiausia pareiškė, 
kad jo tokiu nusistatymu kai 
kurie gal pasipiktins. Bet jis 
sakąs tai, ką manąs ir nenorįs 
būti hipokritu.

, Kodėl tiek dau«g yra “butle- 
gerių” ir munšainės darytojų? 
Juk kiekvienam aišku, kad tai 
daroma todėl, jog yra daug 
žmonių, kurie nesiskaito su 
prohibicijos patvarkymais. 
Faktas yra tas, kad dauguma 
žmonių į prohibiciją žiuri 
pirštus. O jeigu taip, tai 
riems galams reikalinga 
rėti įstatymas, kuris nėra 
domas.

Bet tifo pačiu laiku kuri. 
Young užgiria majoro Dever 
nusistatymą. Esą majoras ne
turėjęs jokio kito pasirinki
mo, kaip tik paskelbti karą 
“butl’egeriams” Majoras juk ir 
yra tani, kad prižiūrėjus, idant 
įsitatymai butų pildomli. Vie
nok nuo žmonių priklauso tie 
įstatymai atšaukti. O atšaukr 
ti tuos įstatymus yra būtinai 
reikalinga. Kiekvienas rimtas 
žmogus pripažįsta tą faktą, 
jog prihibicijos įstatymas nė
ra pildomas. O jeigu taip, tai 
žmonės turi pasirūpinti, kad 
būrys fanatikų nebandytų ant- 
niesti jiems tai, ko jie nenori.

Eksplozija gumos fabrike
Keturi tapo sužeisti; viena 

mergina gal mirs.

Lietuviu Prekybos Bendrovė
3311 South Halsted Street, Chicago, III.

Phone Yards 6062

pro 
ku
tu- 
pil-

D. and K. Rubber kompani
jos trobesyj (21 ir Micbigan 
av.) įvyko eksplozija. Eksplo
ziją pagimdė etlcras ir kiti 
chemikalai. Įgriuvo trobesio 
stogas ir kilo gaisras. Ugnia
gesiams prisiėjo gerokai pasi
darbuoti, kad neprileidus ug
nies prie požeminio tanko, kur 
buvo 50 galionai gasolino.

Eksplozija sližeide keturis: 
tris nierginas ir vieną vyrą — 
to fabirko
Merz. Viena sužeistųjų mer
ginų vargu bepasveiksianti.

savininką Jake

V. STULPINAS, Mgr.
Taipgi pranešame visiems Bendrovės Šėrinin- 

kams, rėmėjams ir draugams kad Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Chicagos Skyrius persikėlė į naują vietą 
po No. 3311 So. Halsted St., tik vienos duris į žie
mius nuo senos vietos.

V. M. STULPINAS.

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

: Reumatizmas sausgele ■
1 1 Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu, Sausgele, ■ 
u Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
j dažnai ant patalo paguldo. H

CAPSICO COMFOUND mo- H
5 stis lengvai prašalina viršmi- M
■ nėtas ligas;- mum-s šiandie dau- ■
■ gybe žmonių siunčia padėka- M 
" vones pasveikę. Kaina 50c per ®
' paštą 55c arba dvi už $1.05. :

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, j

B kaina 50 centų.

; Jusliu Kulis s
i„.( . 3259 South Halsted Street, į.
■ CHICAGO, ILL.

t

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

ištesėti 
nereika-

V

Pranešimas

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
* Klauskite aptiekose arba prie 

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

"!!!VeikTuojauirSutaiipykPiiiigi|!!!!!

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

• Universal Pharmacy. lietuvių aptie- 
ka kuri randasi 3149 So. Morgan St., 
šiuomi skelbia, kad Dr. B. F. Garnitz, 
gydytojas ir chirurgas, gerai žinomas 
tarpe lietuvių, perkele savo ofisą ant 
viršaus musų aptiekos į Dr. Glaser’s 
vietą. Jo geras darbas tęsis ir toliau 
su labiau modemiška ir geresne me
todą.

UNIVERSAL PHARMACY, 
3149 So. Morgan St.
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00 ‘32’8 pnjdsoų !saqn) pire sanf uj

099 pus ogg *9jo;s 3njp jnoA 40 Anpoj 
9ioj34snjų 490 *pjB4sntu jo po 
opnui ‘įuauijujo sjįum fireap b si jj’

•Apuo3 ut ąj qnj }snf rpojuioo 
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Nauja pirtis Chicagoje, $1,000,000 
namas, vieni metai kaip atidary
tas. Del moterų ir vyrų. Atdara 
dienomis ir naktimis. Mes turime 
masažistus, nurses ir Chiroprac- 
tor’ius. Pirtis Rusiškos, Turkiškos, 
Elektrinės ir šiaip vanos. Plaukio
jimui prūdas. Vanduo filtruotas ir 
sterelizuotas. Lietuves moterįs 
klauskit lietuvės nurses.

NORTH AVĖ. BATH 
2039 W. North Avė.

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary- 
kitę tai dabar kol 'musų stakas yra gerame padėjime.

Mes suteiksime jums pro
gų įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namų la
bai pigiomis kairiomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbų ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.
Mes taipgi turime pilnų 
įrengimų plunųngo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

•<

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

!!!!! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp. State ir 22os Gatv

Telefonai: Calumet

1

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musų vardo.

t* privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką ir Europe- 
jišką būdą gydy
mo. Didelis skai
čius žmonių išgy
domų kašdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
goriausi medikai i 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. +

Chroniškų,

Ir visas

Nerviškų, Atkaklių Ir 
Privatiškų.

komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau t >?,asianetas 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių 
Chicago, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.
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(Tąsa nuo 6-to pusi.)

“Vyras” išvirto moterimi
Arba trumpa istorija apie tai, 

kaip viena mergina įsimylė
jo j moterį ir apsivedė su 
ja.

Berods Šekspyras yra pasa
kęs, kad pasaulyje dedasi to
kių dalykų, kurie net filoso
fams nesisapnuoja.

Ir tai tikra tiesa..
Bet skaitykite, dr patys 

spręskite. ,
Kaip jums (tai atsineša j 

moteris) patiktų, kad vienų 
grasią dieną jus padarytute 
tokį atradimą: jūsų vyras yra 
moteris (dar kartą: nevedu
sių merginų tai neliečia) ?

Sakote, kad tokių dalykų 
negali atsitikti? Bereikalo. 
štai jums faktas.

Prifeš metite Barbora Gayan 
Academy teatre sutiko Leo 
Derdįinskį Jaunįkaittis toks, 
kad nors į parodą vežk — pa
sirėdęs gražiai, o tas apsiėji
mas... na, taip ir limpa prie 
širdies. Barbaros širdis, \ ta
riant juokdario žodžiais, ne 
šimtu kanuolių apginkluota,— 
lis karto kapitauliavo, pasida

vė. i
Juo į mišką toliau, tuo me

džių {langiau. Barbara. įsi
mylėjo į Iz'O, oi, kaip. Birže
lio mėnesį ji ėmė pirktis ra
kandų. Savo pinigais. Susi- 
pirko reikiamų daiktų, susitai
sė. Nusisamdę ir kambarius 
po No. 1544 Emrna St.

RugpiuČio' 15 d. ji su savo 
Leo apsivedė. Labai roman
tiškai. Iškėlė ir vestuves. Sve
čių tarpe buvo ir Alexander 
Kosinski (924 W. 18 St.) Ta
sai Kosinski labai linksminosi. 
Bet juk tam ir vestuvės, kad 
linksmintis. Vienok ir po ves
tuvių Kosinski ėmė gan tan
kiai lankytis ir vis apie jos Leo 
suktis.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet štai pereitą sekmadienį 

Barbara padarė atidengimą: 
jos Leo — moteris...' Ir jos 
vardas ne Ix*o Derdinski, o 
Sophie Kosinski, —- taigi Alex- 
ander Kosinskio žmona...

Žinoma, jos “Leo“ po to in
cidento tuoj paspruko—išva
žiavo į Mihvatfkee.

Tapo pranešta policijai!, ku
ri tuoj areštavo Alexander Ko
si nskį. Gi detektivai dabar 
deda pastangų pagauti “‘L/jpi”, 
geriau sakant, Sophie- Kosins
ki.

Rabinas gudresnis už 
plėšikus

Keturi plėšikai įsivilko rabiną 
į automobilių, bet nieko iš 
jo nelaimėjo.

Su paprastu žydu — ir tai 
nelengva reikalas turėti, o jau 
su rabinu, ką ir bekalbėti.

Keturi plėšikai pasigavo ra
biną Isidore Leviną (1216 S. 
LVoria St.) prie pat jo namų 
ir ėmė tempti į savo automo
bilių.

Levin, be rabino pareigų 
ėjimo, yra dar ir biznierius— 
Maxwell gatvėje jis turi mė
sos krautuvę.

Taigi grįžtant iš krautuvės 
plėšikai jį ir pasigavo, many
dami, laimėsią nemažą krūvą 
pinigų. Rabinas' tų. pinigų ir 
turėjo, bet kai plėšikai ėmė 
“reviziją“ daryti, tai nesurado 

pas jį nė surūdijusio cento. 
Perpykę plėšikai įkrėtė rabi
nai kiek į kailį ir be jokios 
malonės išmetė iš važiuojan
čio automobiliaus.

Kam už pa važinėj imą neat- 
siteisė.

O rabinas plėšikus apmovė 
st karnai: tempiamas j automo
bilių jis įmetė į sąšlavyną du 
pakiuku, kur buvo $700 ir ne
mažai sumai čekių. Jis taip 
mikliai tai padarė, jog plėši
kai nė nepastebėjo.

Mat, nebereikalo jis rabino 
činą nešioja.

LietuviųjtatBlitiose 
Mokslo Draugų Paskaita 
Ryto prasideda Mokslo Draugų 

nužymėtos programos pildy
mas.

Jau buvo ^plačiau paskelbta 
apie Mokslo Draugų tikslus. 
Bet skaitau busiant ne pro šalį 
tarti dar vieną kitą žodį tuo 
reikalu.

Paskaitos įvairiomis mokslo 
temomis yra plačiai praktikuo
jama pas kultūringas tautas. 
Anterikiečiai tokių paskaitų 
apsčiai turi. Tik iki šiol Ameri
kos lietuviai nedaug toje sri
tyje tėra veikę. Užtat Mokslo 
Draugų sumanymu galima tik 
pasidžiaugti. Jis rodo, kad yra 
žmonių, kurie ant galo suprato 
visuomenės švietimo svarbu
mą.

Žinoma, aš nemanau, kad tos 
paskaitos visą mokslą, kaip iš 
rankovės iškratys. Taip manyti 
butų klaida. Bet jos bus įžan
ga į mokslą, nurodys, kaip tas 
mokslas galima pasiekti. Jos, 
taip sakant, paskatins klausy
tojus labiau suSiinteresuoti pa
sauliu bei jo praeitimi ir da
bartimi.

Tad visi, kurie domities mo
kslo klausimais, kurie norite 
sužinoti, kas dėjosi ir kas deda
si pasaulyje, — atvykite ryto į 
Raymond Institutą (816 W, 31 
St.), 10130 vai. išryto (nau
juoju laiku). Ten plačiau' suži
nosite apie tas paskaitas, o 
taipgi išgirsite pirmą iš eilės 
paskaitą “Įžanga į visatiną is
toriją.“

Baskai tą laikys Kl. Jurgelio
nis. — Aida.

Ar taip turėtų būti?
žmonės inkstyktiviai gyveni

me j ieško džiaugsmo bei malo
numų. Ir jieškojimas džiaugsmo 
gyveniipe ne visur vienokis- 
Įvairių tautų žmonės įvairiai 
džiaugsmą supranta. Pav. fran- 
euzas laimingas gražių moterų 
draugijoje. Vokietys jaučia pa- 
tenkimą besigilindamas moks
lai!. Kinietis laimingus sapnus 
sapnuoja apsvaigęs opiumu ir t. 
t. ir t. p. .Kame gi lietuvis ran
da didžiausią patenkinimą? Mu
sų tauta yra'pasižymėjusi rim
tumu, dora iš dalies ir — šaltu
mu. Lietuvio veidas dažniausiai 
apsiniaukęs, pas jį kiek ir me
lancholijos sieloje. Kas jį tad 
galėtų pralinksminti, veidą pra
blaivinti? Kas džiugino mus ir 
dvasią kėlė net rusų vergovėje 
būnant — atsakymas: Daina. 
Toji galinga daina, kurioje lie
tuvis ir vargus išverkė ir džiaug
smus atpasakojo.—

štai, kad ir išeivijoje, meilė 
dainos tebėra kiekvieno 'lietuvio 
sielos gilumoje. Tik čia, Ameri- 
ke, musų neraugumaš (įgimtas) 
padidėjo — jausmai atbuko. 
Bet, štai musų tarpan atsilankė 
svetys — dainius, Juozas Bab
ravičius. Jis ant musų suruku
sio firmamento patekėjo kaip 
žvaigždė didelios šviesos. Jo dai
navimas išblaško musų sielos 
inkus, pakelia dvasią į bery- 
bes.... Paskutinė proga mums jį 
girdėti bus spalių 5 d. Orches
tra Hali — kuomet jis mums, 
pasakys “su Diev’ Neilgai; 
jis tarp musų viešėjo- Ir štai 

j vėl jo neteksime. Užtai susirin
kime tarti nuo savęs jam “su 
Diev’ “.

Bilietai koncertan pardavinėk 
jami iš kalno — tiesiog siūlo

mi. Bet ar taip turėtų būti ? Ne. 
Bilietai turėtų būti reikalauja
mi ir prašomi — o ne siūlomi.... 
Jei mes taip brangaus dainiaus 
neapkainuosime 7— apkainuos jį 
kitos tautos.... Pagalvokime apie 
tai ir — įsigykime bilietą iš kal
no. Tokių koncertų kaip Babra
vičiaus, vargiai besusilauksime 
čion Amerike. — N.

Tarpe gydytoju.
Lietuviai gydytojai, kaipma- 

tomą, neblogą Chicagoj© daro 
savo profesijoje karjerą. Kad 
ir Dr. Bertašius. Žiūriu, jau 
turi naują gražų automobilių-— 
Willys Knight, Sodan. Matoma 
jaunam gydytojui gerai sekasi. 
Todėl reikia linkėti ir tolimes
nio jam pasisekimo. Kiek girdė
jau*, žmonės Dr. Biertašių labai 
mėgsta už jo gerą širdį ir gerą 
jiems teikiamų gydytojaus pa- 
gclbą. , —XX.

Bolševiky prakalbos
Vietinis komunistas kalbėjo 

apie visokius bolševikų nuo
pelnus, o panelė iš New 
Yorko pareiškė, kad ji pilnai 
sutinkanti su jo išvadžioji
mais.

Ketverge, rugsėjo 27 d.,
Liuosybės Svet., 1822 Waban- 
sia avė., buvo ADPLS. ir LM- 
PSA.—tikriaus pavadinus — 
lietuviškai-rusiškų patrijotų 
komunistų prakalbos.

Plakatuose buvo * garsinta, 
kad kalbės E. Ješkevičaitė iš 
New Yorko. Bet kaip prakal
bas atidarė, tai pirmininkė pri
statė kalbėti vietinio komunis
tų laikraščio redaktorių An
driulį. Jis komunistų nebuf- 
vo dėl kokių tai išrokavimų 
skelbiamas kaipo kalbėtojas, 
tai aš jį ir nevadinsiu kalbėto- 
jum, alc monologistu, nes jo 
kalba buvo dauginus panaši į 
monologą, negu į rimtą daly
kų—nušvietimą. Klausančiai 
nloskaitlingaii susirinkusiai
publikai įą lyk.ųp,, , Apęlri iri is 
neaiškino taip, kaip jie išties ų 
buvo ir yra, bet pats pasidir
bo faktus ir ant savo kurpa- 
liaus aiškino “miniai“

Visa ta Andriulio pasakaitė, 
kurią jis yra gerai atmintinai 
išmokęs, buvo jo pasakojama 
dar vasaros jlaliku Jdffersono 
miškuose, t. y. komunitsinių 
idėjų “kermošiuje.“

Andriulis su? ta monologiška 
pasakaite mulkina savo sekė
jus. Jis sako, kad “Naujienų” 
redaktorius, Pijus Grigaitis, 
Chicagos laikraštis “Tribūne“, 
Gompersas ir kiti kapitalistų 
laikraščiai esą grieštai nusista
tę prie sovietų Rusiją, kuomet 
visas pasaulis pritariąs Rusi
jos komunistams. Malinierių 
viršininkai turį bult išvaryti, 
nes jie gompersines mašinos į- 
ranikiai. Mps^ girdi, komunis
tai, turime paimti į savo ran
kas visas darbininkų organi
zacijas, nes tik mes komu
nistai neklaidingi ir darbinin
kus vedame “neklaidingu“ ke
liu, pasiremdami draugo Le
nino '“neklaidingomis“ teorijo
mis. Žiūrėkit, girdi* menševi
kai sakė, kad sovietų valdžia 
grius, o to neįvyko. Vadinasi, 
Rusijos komunistai eina geru 
keliu. Jie programo nemai
nė... ir po šiai dienai jie jo. 
laikosi. Rusiją valdą darbi
ninkai. Vokietiją, girdi, “val
dė” socialistai, ir žiūrėkite, 
kokios jų valdymo pasekmes. 
Jis Vokietiją visai nupuldę 
(Andriulis nesakė, kad Vokie
tiją smaugia Francijos milita- 
rizmas, bet tik visą kaltę me
te ant sociailstųj. Toliaus jis 
vis tęsė savo lošimą, niekinda
mas Amerikos Socialistų Par
tiją ir keldamas į padanges A. 
D. Partiją.

Andn.flis pasukui skundesli, 
kad Amerikos kapitalistų buri 
žuazinė valdžia — daro ant 
draugų komunistų pi/olimuš 
(visi žino, kad Amerikos Ko«! 
munistų Partiją padėjo tverti 
ir programą parašė šnipai 
—provokatoriai į tą konuuiis- 
tų r-r-revoliucingą programą 
įdėjo žodžius, raginančiu^ 

prievarta nuverst šios šalies
žmonių renkamą valdžią).

1 Amerikos komuhjstai , žino
jo, kad jie prieis lengvu budu 
sudaužyti tą komunistų po
žeminės* partijos ‘'‘revoliucinį“ 
burbulą. Koipųnistai tuo “re
voliuciniu“ burbulu besigirda
mi ' ėmė ardyti le- 
galę Socialistų Politinę Parti
ją ir gompersines unijas, kad
jų vieton si/organizuoti tokias 
darbininkų “nijas”, kaip bolše
vikų tėvynėje—Jh^ijoij, Savo 
kalbomis ir agitacija prieš se
nąsias Amerikos darbininkų 
organizacijas, komunistai ir 
pagelbėjo kapitalistam^ >sude- 
moralizuoti Amerikos darbi

ninkų involiucinį judėj'imą.
Andriulis dar išgyrė Ameri

kos liberališkus kapitalistus, 
kurie bizniškaiš išrokavimais 
reikalauja šios šalies valdžios, 
kad pripažintų 'Rusijos sovie
tų valdžią. Girdi, žiūrėkit, 
šaukė Andrulis, Amerikos li
beralai reikalauja Rusijos so
vietų (valdžios pripažinimo, o 
socialistai nereikalauja, prie
šinasi.

Žinoma, Aniriulis “pamiršo” 
daugelį dalykų pasakyti. Tai 
visai natūralu. Savo tavorą 
peikti niekas nemėgsta. Bet 
nejaugi jis yra tokia naivėlis, 
kad mainytų, jog sociaiista)i 
privalo bolševikus garbinti? 
Gal Andriulis visiems ne bol
ševikams velija laikytis nesi
priešinimo teorijos? Kam gi 
iš skaitančių laikraščius nėra 
žinoma, kad bolševikai paver
tė Rusiją į nelaisvės šalį, kur 
jokios kitos spaudos nėra, 
apart komunistinės? Daugiau 
to; Rusijoje socialistams nega
lima organizuotis, jų veiki
mas yra nelegalus. Tokių da
lykų, kaip sgsrrinldimų ir žo
džio laisvės Rusijoje nėra.

Bet ir tai dar ne visa. Kas 
gi užmiršo kaip komunistinis 
utilitarizmas sutruškino Gru
zijos respubliką? 'Respubli
ką, kur buvo susikurusi socia
listų valdžia.

Tų juodų dėmių 'Andriuliai 
ir jam paveikus žmonės nie
ku budu nenuplaus nuo bolše
vikų.

Paskui kalbėjo p-lė E. Ješ- 
kevičiutė. Jos kalba buvo kiek 
rimtesnė. Išpradžiių ji kalbėjo 
apie moterų susivienijimą, o 
paskui apie Suvienytų Valsti
jų valdžią. Amerikos valdžia 
esanti negera, nes ji laužanti 
Kubos nepriklausomybę. O tai 
ji daruti todėl, kad Kuba yra 
turtinga cukraus nendrėmis, 
(kurios duoda Amerikos kapi
talistams didelį pelną.

Komunistai, žinoma, susi
laukė nuo kalbėtojos didelį 
kreditą. Esą jie visiVr kelią 
revoliucijas — Bulgarijoje, Vo
kietijoje. Komunistai privalą 
kovot prieš menševikus ir mo- 
narchistus. Baigdama savo 
kalbą ji išreiškė savo solida
rumą Andriuliui, — esą jo kal
ba buvusi orait. Ragino dar 
rašytis į A. D. Partiją, kuri ei
nanti tiesiu keliu prie darbi- 
ninįkų JŠsiliuosavimo. Neuž
miršo taipgi piršti L.M.P.S.A. 
Tuo prakalbas ir pasibaigė.

—D^rjbtuvėte Darbininkas.
1 '■< >- '■ ■

Pranešimai
Kas, ka, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

LSS VIII RAJONO KONFE
RENCIJA

LSS VIII Rajono kuopų . delegatų 
konferencija įvyks sekmadienį, rugsė
jo 30, kaip 1 v. po pietų Naujienų na
me. Visi delegatai kviečiami būtinai 
atvykti ne si vėluodami, nes konferen
cija prasidės lygiai paskirtu laiku. — 
VIII Rajono Sekret.

M. K. Kasparaitis.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Fjei dąr nesi prisirašęs. Dėda
mas kąs savaitė po dolerį-kjtą,: nei 
nepatėmysi kąip ’ susidėsi? užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį;

Naujienų Spulka, ’
1739 S. Halsted St.

West Side. — D-ro V. Kudirkos <)?- 
tės .susirinkimas atsibus šeštadienį, 
rugsėjo 29 d., kaip 8 vai. vak., Mel
dažio svetainėj. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti susirinkimam

— Valdyba.

PRANEŠIMAI.
Liuosybės Draugystės mėnesinis su

sirinkimas įvyks šeštadienyj. rugsėjo 
29 <L 8 vai. vak., L. Juodvalkio svet., 
783 W. 18tos gatvės. Apsvarstymui 
yra labai svarbių dalykų, tad malonė
kite visi draugai dalyvauti.

— Valdyba.
4

Liet. Evang. Liuter. Pašalpos Drau
gijos susirinkimas įvyks šeštadien|, 
rūgs. 29, 7:80 v. v., Meldažio salėj, 
2242 W. 23rd PI. Visi nariai kviečia-
iri atvykti nesivėluodami, yra svar
bių reikalų svarstyti. Nprintys įstoti 
dr-jon taipjau kviečiami.

— Valdyba.

Lietuvių Moksleivių Suslv. Am.. 2 
kuopos susirinkimas įvyks šeštadienio 
vakare, rugsėjo 29 d., 7:30 vai., p. p. 
Narmontų namuose, 3223 Parnęll Av. 
Pirma buvo pagarsinta* kad pas Ši- 
leikį, 318 S. Richmond, tai buvo klai
da. — Valdyba.

Tautiškos Parapijos Atydai. Sek
madienį. rugsėjo 30 d., įvyks muzika- 
lis-vokalis vakaras, parapijos svetai
nėje. Kalba Dr. A. Montyidas. Pra
džia 5 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

Roselando Lietuvių Darbininku Na
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, spalio 1 
d., 8 vai. vak., K. Strumilos svet., 158 
E. 107 gat. Visi šėrininkai malonėsit 
atsilankyt. Yra daug svarbių reika-1 
lų aptart.

Sekr. K. Gavėnas.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
pirmadienį, spalio 1 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai pri
valo dalyvauti, nes yra svambių da
lykų aptarimui. Norintieji prisirašy
ti — užkviečiami Atsilankyti.

— Raštininkas.

Ryto Raymond Chapely, 816 W. 31 
St., įvyks įdomios prakalbos, kurios 
prasidės 7:30 vakare. »

Visi kviečiami atsilankyti.

Švietimo Draugija rengia Šiandien 
prakalbas su krutamais paveikslais. 
Prakalbos įvyks Melrose Parke (prie 
23 ir Lake), Vaičiulio svetainėje, Kaip 
7:30 vai. vakare. — Komitetas. z

Mokslo Draugų pirma paskaita var
du “Jžanga į visatiną istoriją” įvyks 
rytoj, 10:30 vai. iš ryto, Raymond In
stitute (816 W. 31 St.).

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
droves mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, spalio 1 d., Keistučio 
Spulkos name, 840 W. 33 St. Pradžia 
8 vai. vakare. Prašau direktorių ir 
draugysčių atstovų nesivėlinti, nes 
daug reikalų turime.

— Rašt. J. BaJchunas,

North Side. — Pirmyn Mišrus Cho
ras rengia šeimynišką vakarienę, ne- 
dėlioj rugsėjo 30 d., Liuosybės svet.', 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi choristai susirinkit pa
skirtu laiku. Taipgi ir svečiai esat 
kviečiami, kas mylite smagiai laiką 
praleisti. — Komitetas.

Susirinkimas Laisvės Pašelpdnio 
kliubo — vyrų ir moterų įvyks rugsė- 
jo-Sept. 30 dieną, 2 v. p. p. McKinley 
Parke. Teiksitės visi susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų, o kita drau
gija vienijasi prie šitos.

Nut. rašt. M. Juozaitienė.

“Girių Karalius”, fantastišką operą, 
stato Pirmyn Mišrus Choras, nedėlioj, 
spalio 21 d., Liuosybės svetainėj, Ci
cero. > — Komitetas.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
Bijūnėlio susirinkimas įvyks pirmadie
nį, spalio 1 d*, 7:30 vai. vakare, Liuo
sybės svetainėje, 1822 Wabansia Av. 
Draugijėles nariu tėvai yra kviečiami 
būtinai atsilankyti, neV yra daug svar
bių reikalų aptarti. Tolimesni susi
rinkimai bus laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą pirmadienį. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMaT
PAJIEŠKAU draugų Bolesla

vo Lankauskio, Stanislovo Vai
tkevičiaus ir Jono Pikelio, paei
na iš Titavėnų miesto. Jie pa
tys ar kas žinote, meldžiu pra
nešti Frank Sabutis, 728 East 
90-th S t. Chicago.

PAJIEŠKAU savo senovės draugų 
ir pažįstamų, kurie gyvena Chicagoj. 
Juozo Bukšnio, Juozo Dailido, Juozo 
"Brundzo, Juozo Billo, Juozo Baciavi- 
čiau», Teodoro Kuchinsko ir kitų pa
žįstamų. Meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso. Vladas Petrauckas, Grocery & 
Meat Market, 1942 W. 119 St., Phone 
Beverly 1895.

PAJIEŠKAU 2-jų brolių Jono ir 
Vytauto Petrikų. Paeina iš kaimo 
Daugerių, Kaltinėnų valsčiaus, Taura
gės apskričio. Malonėkite atsišaukt 
patys nes turiu svarbų reikalą arba 
žinantieji praneškite busiu labai dė
kinga.

ANTANINA GEDUTAITĖ 
3153 So. Emerald Avė., Chicago, III.

' APSIVEDIMUI
Aš ANTANAS DE

GUTIS PAJIEŠKAU 
merginos, ar našles 
apsivedimui, kurios žin 
geidaujat, malonėki 
atsišaukti. Prįsiųski; 
savo paveįkslą, jeigu 
turit, toliau duosiu pa
aiškinimą platesnį apie

. save. ■
ANTANAS DEGUTIS, 

4247 So. Sacramento Avė., 
Chicago, 111.

APSIVEDIMAI. I
-------- ------------- -- --------- —

REIKALINGA apsivedimui mergi
na tarpe 25 ir 35 metų, kuri maž daug 
jutų pamokyta ir mylėtų ūkės gyve
nimą. Aš esu 40 metų amžiaus, 
augštą mokyklą baigęs ir mylintis 
ūkės gyvenimą. Žingejdaujančios at
siųskite paveikslą su pirmu laišku, ku
rį pagražjsiu reikalaujant. Atsišauki
te po sekančiu antrašu. Naujienų Sky
rius, 1616 W. 47th St. Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui mer
ginos. Norėčiau, kad butų pro
tinga ir graži mergina. Aš tu
riu pinigų, galėsime gerai ir 
laimingai įgyventi. R. Praspa- 
liauskas, 4530 N. 4-th St., Ce- 
dar Rapids, Io)wa.

P ISRENŪIV0JIM11I
PASIRENDAVOJA Storas priešai 

didžiausią fabriką, kur dirba 25000 
žmonių. Storas yra geras dėl resto
rano, salįuno arba Ice Cream pąrlor. 
Renaa pigi. Atsišaukite šiuo antra
šu.

4632 So. Ashland Avė. 
Nuo 9 ryto iki 9niu vakare.

RENDON krautuvė naujame name, 
prie Kedžie Avė. ir 54 PI. Gera vieta 
bučemėj, grosernėj, siuvėjui, aptiekai. 
Atsakantiems žmoniems duosime gerą 
lysą. Busiu nedėlioj nuo 1 iki 3 po 
pietų.

Telefonuokit vakarais 
Nevada 3788

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario, esu jauna 

našlė su 2 mergaitėms 5 iki 7 metų. 
Butų labai gerai, kad mergaites pa
dabotų, aš einu į darbą, arba aš su
tinku daboti namus, o g'aspadinę iš
leisti į dirbtuvę.

MARE PETRAITIS,
312 Kensington Avė., Kensington, III.

REIKALINGAS ruimas dėl vienos 
moteries arba du ruimu gyvent. Mo
tinai ir sunui pas švarius žmones, prie 
mažos šeimynos, gerai apšildomus, bi- 
le kokioj dalyj maisto. Turiu savo ra
kandus. 10103 S. Aberdeen St. Tel? 
Beverly 4171. šaukit Mrs. 'Allman.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ruimas dėl rendos — dėl 2 

merginų arba stono vieno vaiki
no. Prie mažos šeimynos. Visi 
tinkamai įtaisyti. 2-ros lubos iš 
priekio

2938 So. Union Avė.

IPARENDAVOJLMUI dailus 
kambaris, vienam vaikinui be 
valgio.

•Telefonuokifle:
Lafayette 1841

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTTSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone-Lawndale 0114.

m ūmTnkįi
~ VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA apysenis vy
ras arba moteris dėl pridaboji- 
mo namų. AtsiAaukite šiuo ad
resu: Naujienos:
1739 So. Halsted Str. No 342

REIKALINGA moteris prie 
dabojimo vaiko — sena moteris 
arba jauna mergina, kuri nėra 
galinti ar gaunanti dirbti kitą 
darbą. J. Petrauskas, 6915 So. 
Western Avė.

REIKIA MERGINŲ lengvam 
dirbtuvės darbui. Gera alga.

Atsišaukite
PEERLESS LIGHT CO.

663 West Washington Blvd. K
* ■ ......... — i -i L—............ ........................t ........................... ■■■—

100 namy darbininką 100
PATYRUSIŲ su' adata siu

vėjų siuvimui pauderio puf.’ 
namie. Atsišaukite nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

THE W'ESTERN CO.
3 floor

1733 Irving Park Blvd.

REIKALINGA sena moterių 
arba jauna mergaite vaikus 
pri/Jurėti. Gera mokestis ir, 
namai dėl tinkamos ypatos. '

Atsišaukite:
4935 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

(REIKALINGA moteris pri
žiūrėjimui namų ir dviejų vai
kų. Vaikai nemaži.
4618 So. Western Avė. vaisti

nė Stan. Norwell

REIKIA ŲARRININKŲ _
___________ VYRŲ__________~

PAJIEŠKAU patyrusio buče- 
rio — geram bučeriui gera alga. 
Malonėkite tuoj atsišaukti

8225 Auburn Avė.

REIKIA tuoj bučerio. Tuoj 
galima atsišaukti per laiškus. 
Gera alga ir geros sąlygos.

A. SUCILA, “
12300 Einiereld Avė.

Tel. Pullman 3990

REIKIA—
dUNDERIŲ, PRIE ŠLAPIO 
AKMENS, PRffi SEKCIJŲ. ' 
ATSIŠAUKITE !. ■

-TUOJAUS.
WHITAiKfeR MFG. CO.

Į ' 5723 W. 65-th Str.

—~————---------- -
į REIKIA lietuvio selcsmano 
prie vietinio Real Įstate ofiso. 
Nepaprasta ppę^a tikram vy
rui. Ttfri pašvęsti visą laiką. 
Atsišaukite asmeniškai..
Ellmwood, Rėalty Co. 25 N. 
Dcarborn St. Mr. Rehm.

REIKIA DARBININKŲ.
GEROS DARBO SĄLYGOS.
ATSIŠAUKITE :
Jostoph T. Rycrson and Son.

16 and Rockhvell Sts. Door 3

REIKIA —
PATYRUSIO ledų išvežioto

jo. Atsišaukite.
H. Larug and Sons 

40-th and Normai Avė. at 
5:30 P M 

j;-*------------------—, — -----
REIKALINGAS geras kiapė- 

jas prie juodos duonos darbas 
pastovus ir mokestis gera.

Atsišaukite ant šio adreso 
906 W. 31 Str.

IEŠKAU porterio į saliuną 
—• apysenio žmogaus. Burdas 
ir ruimas dykai; gana gera 
vieta dėl gero žmogaus. Su 
mokesčiu susitaikinsime.

2907 So. Union Avė.

REIKALINGAS kriaučius 
prie naujo ir seno darbo. Turi 
būt patyręs. Darbas ant visa
dos. Atsišauk it: L. ENZBIGI- 
LIS, 5749 W. Augusta St., 
Phone: Mansfield 2949.

PAROAVIMOl”
PARDAVIMUI grosernė, la

bai pigiai. Randasi geroje vie
toje, daromas geras biznis. Del 
pilnų informacijų atsišaukite 

2859 So. Union Avė.

TURIU parduoti tuojau 300 
vartotų žalių Wilton karpetų, 
mieros 40x9. Kaina $25 iki $30. 
Atsišaukite
CANAL IRON & METAL CO. 

2830 South Ashland Avė.

PARDAVIMUI šiaučių dirbtu
vė, visos mašinos reikalingos 
prie taisymo, gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai, pigi renda ant 
Garfield bulvaro. Atsišaukite 
1607 Garfield Blvd.

PARSIDUODA grosernė, cigarų, 
cigaretų ir saldainių krautuvė. Garu 
šildoma su 4 pagyvenimui kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. Tu
riu parduoti nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
2630 W. 38 Street

. ............... . . ..... . .  . ■ - —
PARDAVIMUI (fotoprafų studio). 

Senas biznis^ jaunam ar senam žmo
gui gera ateitis. Nupirksit už priei
namą kainą. Reikalingas darbininkas 
dirbti, kuris moka fotografisto arno
tą. Geram darbininkui geros sąlygom.

J. MEŽINIS,
218 W. 6th St., Ratine, Wi^.

, PARSIDUODA, grosernė sal
dainių ir cigarų krautuvė, ir 
School supplies, gera vieta dėl 
biznio. Atsišaukite. 1903 W. 
W. 23-rd St.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
SPECIALIS BARGENAS Tėmykite

na

$6350

kamb

NAMAI-2EME

GERI bargenai

kitus pne

rospect 1364 BARGENAS

M0RT6ECIAI -PASKOLOS
ren

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

MOKYKLOS

RAKANDAI

pašau

118 N. LaSalle St., Room 404

kaina 
bloko,

delikate- 
tsišaukite

kamb. 
$5000

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

pigi ren 
bnimui.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ 
IR BUČERNĖ

Atsišaukite:
5834 So. Kedzie Avė

PARDAVIMUI duonkepykla, 
be namo arba su namu Town of 
Lake kolionijoj. turi būt parduo
ta į trumpą laiką, parduosiu pi
giai, atsišaukite 1739 S. Ila'lsted 
St. Box 341.

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daugel metų, 
lystas 3 metams. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos. At
sišaukite, 3347 S. Morgan St.

JASUDES, 
2015 So. Robey St.

.uro namas, su vi

PARDAVIMUI 2 bizniavi lo
tai 50x125 f t. 63-rd St. netoli 
Campbell avė. Parduosiu pigti, 
tik už $13,000. Kreipkitės prie 
savininko K. Dagis. 3313 South 
Stato St. Tel. Yards 1868.

PARDAVIMUI 2 lotai Brigh- 
ton Parke, netoli 2 karą liniją. 
Kaina $750. Yrą visi įrengimai 
ir apmokėti. Išmokėjimais.

J. N. ZFAVE.IIT & CO. 
4377 Archer Avė.

WM. GRITENAS 
3241 So. Halsted St. 

2nd floor
Tel. Boulevard5066

BARGENAS PARDAVIMUI 
namas su keturiais lotais. Prie 
žastis pardavimo labai svarbi, 
nes išvažiuoju į kitą mfestą. 
Atiduodu visai pigiai.

3945 W. 66 Str.

PARDAVIMUI saldainių 
krautuvė, mokyklų reikmenų ir 
abrozdėlią. Prie 3 mokyklų, 
daromas geras biznis. J. Kiel- 
koAvski, 1805 W. 46-tb St.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba wandeniu 
šildomi prie Marauette Manor arti 6.' 
gatves ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, Jcreipkitęs^yaptiškžd arba 
telefonuokite ‘ 
67th St. Tel

KAM nors gera proga. Leng
vais išmokėjimais 2 augštų 
frame narnąs, 18 kambarių 2 
vanos, elektra, 3 karų garad- 
žius. Hondos į mėnesį $105. 
Kaina tik $5,000. Pasimatykit 
su Mr. Feeney, 559 W. 31 Str.

PARDAVIMUI 2 augštų mu 
rinis namas ir barnė dtel 3 ar
klių. Kaina $2,000.

1454 So. Peoria St. Phone 
Canal 5356

Mūrinis namas, 3 flatų; elektra, 
gashs, vanos, $3000 pinigais reikalin
ga, 2085 Canalport Avė. Pasinuatykit 
su savininku, .2 lubos, frontas. 1811 S. 
May St., reikia pinigų prie biznio.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6 ir 6 kambariai. Vsi nauji įtai
symai, geroje vietoje, tik pusę bloko 
nuo gatvekario. Taipgi 4 blokai nuo 
lietuviškos mokyklos — vienuolyno. 
Kreipkitės pas savininką

M. URBAITIS,
6224 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
Biznis eina gerai ir yra nešantis pel
ną. Vieta lietuviais apgyventa. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
Sykiu randasi ir 4 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi. Kaina biznio $800.

4537 So. Paulina St. 
Tel. Lafayette 0551

TĖMYKITE LIETUVIAI BIZNIE- 
riai, ant pardavimo. Du nauji kampi
niai Storai, kurie bus pabaigti būda
vot! iki 15 dienos October ant biznia- 
vos puikios gatvės Davison Avė, tin
kami dėl visokių biznių. Pėkarnės, bu- 
čemės, shoe store, dry goods, hard- 
wear ir saliuno. Kaina $25,600. Petriks 
Bros. 9679 Russel St. Detroit, Mich.

EXTRA bargenas. Pardavi
mui stuba 5 flatų po 4 kamba
rius ir storas, elektra, gasas. 
Pirmas augštas nuiro, o 2 fra
me. Kaina $5,500, Rendos j 
mėnesį $90. Savininkas 3245 
S. Parnell Avė. ant 1 lubų iš 
fronto.

Z. S. MICKEVICE & CO.
2423 W. 63rd St., Chicago, III

PARSIDUODA mastinių, če 
verykų ir Ilardware krautu

SPECIALIAI. Turi būt par
duota 2 augštų, 5 ir 6 kamb. 
namas, cemlentiniu pamatu ir 
extra lotas. Visi įtaisymai ap- 
apmoikėti. Savininkas apleid
žia miestą. Parduosime grei
tai. Kaina $5,750, įmokėti 
$1,250, kitus kaip rendą.

J. N. ZEWERT and CO. 
4377 Archer Avenue

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
šiitu vandeniu apšildomi. Lysas 
5 met. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1739 s. Halsted b. 338

PARDAVIMUI mūrinis na 
mas, 2 tlatai po 5 kambarius 
gasas, elektra ir kiti visi paran 
kūmai. Bandos ant mėnesio $40 
parduosiu už $4,000.

3816 Emerald Avė.

Universale Proga
Vakarines klesos stenografijos 

University of Chicago Settlement 
4630 Gross Avė.

Sąlygos: mokestis $1 i mėnesi, 
materijotas $1.40

Užsirašykit dabar kol klesa dar nė
ra pilna. Klesos prasidės PĖTNY- 

ČIOJ, Rugsėjo 28 d., 19J3.*

8 KAMBARIU frame cottage 
gerame stovyje. Turi būt par
duota šią savaitę. Kaina $3,900 
Pasimatykite su Ben F. Bohac 

2643 W. 51 Str.

FARMA ant rendos. 80 ake- 
riu su budinkais Chicagos mie
ste, gyvumus, padargus gali 
pirkti ar rendavoti.- Atsišauki
te J. Walush, 11750 S. Ash
land Avė.., West Pullman nuo 
8 ryto iki 3 vai. po pietų.

McDOWELL MOKYKLA 
5 So. Wabash Avė. 

Dearbom 3173 
DRESIŲ, SKRYBĖLIŲ 

kirpimas, siuvimas. Greitas išmo 
kinimas dėl biznio ir namų varto 
jimo. Dienomis ir vakarais. 

Reikalaukite katalogo.

PARDAVIMUI grosernė ii 
bučernė geroj vietoj, biznis iš 
dirbtas per 7 metus 
da, 4 kambariai g) 
Atsišaukite: 3300 Wallace St 

Chicago, III.

RETAI ATSITINKANTI PROGA! 
Parsiduoda puikus 2 augštų namas.

2 flatai po 6 kamb. apšildimas atski
ras, kieto medžio vidus, elektra, gasas 
maudynės, geras beismantps ir 2 ma
šinom garadžius. Kaina tiktai $8,000 
dalį įmokėti, kitus ant morgičio. Ren
dos $1,000 į metus. Ateik greitai ir 
atmink kad dabar toki namą nepas
tatysi nei už $14,000. Atsišaukite pas 

WALTER YURKEVIČE,.
3237 S. Auburn Avė. ant antrų, lubų

PARDAVIMUI saldainių ir mokyk
lai reikmenų, taipgi delikatesen, gro- 
serriės krautuvė. Senai įsteigta, prie 
publiškos mokyklos, North Sidėje. 
Pigi renda su gyvenimui kambariais, 
geri rakandai, didelis stakas. Turiu 
parduoti už $750, verta dvigubai.

Atsišaukite nedėlioj,
703 Willow St.

1 blokas j rytus nuo Halsted St. 
ir nuo North Avė.

SALIUNAS parsiduoda ge
roj vietoj, nijsMių apgy\fentoj, 
1338 Miller Str. Priežastis par
tnerių nesutikimas. Atsišaukit 
tuoj viršpaminėtu adresu4.

PARDAVIMUI NAMAS. Geriau
sia bargenas koks kad buvo pasiūly
tas. Pietinėj daly miesto, gasas, 
elektra, 18 kambarių įplaukų $250 į 
mėnesj. Rendos $45. Lysas 3% me
tų. Priežastis pardavimo liga.

GERA PROGA kas turit automobi
lių mainyti ant lotų. Aš turiu geroj 
vietoj lotus. Atsišaukite 2138 W. 22 
PI. 2 floor, nuo 5 vai. vak. kas delną, 
o subatoj nuo pietų galite matyti sa
vininką

J. U.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Ant South Sides 2 augštų namas, 4 

pagyvenimai, 2 po 4 ir 2 po 5 kam
barius, šilto vandenio apšildoma, ren
da $82,00 per mėnesį kaina tiktai 
$6000 turi būti trumpam laike par
duotas. , ,

Kampas 4 lotai ant South Sules ant 
pardavimo arba mainui ant biznio ar
ba automobilio. /

Klauskite Ben. D. Dirmeikis
CHAS. J. BAGDŽIUNAS & CO. 

736,Wešt 35th Street.

PARDAVIMUI ar mainymui 
savo .National Automobilių 7 
pasažierių su užlaidais ant loto, 
namo, arba ant kitokio biznio, 
ries turiu dvi mašinas. Atsišau
kite Tony Jakaitis 549 Liberty 
St., Chicago.

SPEKUL1ATORIŲ atydon 
7234-38 So. Halsted St., 12 fla
tų, 2 krautuvės ir 4 garadžiai, 
garu šildoma, rendos į metus 
$9.096. Kaina $55,000, pinigais 
$15,000. PaMaJL ’selcsmaaias.

AHERN and mXnGAN 
1202 W. 79-th St. Stew. 0367.

MAINYMUI du nauji bunga- 
low. Noriu gauti įrengtą farmą 
su padargais ir gyvuliais.

JOHN H. CURTIS, 
4966 Irvinu Pk. Blvd.

PARDAVIMUI puikus lotai 
112 ir Albany. Pigiai Nbtoli ka
rų linijos. Nėra jokių restrikci- 
jų. Emil Schmied, 30 No 
La Šalie St. PhoneMain 1961.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj vietoje. Maža 
randa; 4 kambariai gyvenimui. 
Parduosiu pigiai ir greitai.

3523 So. Halsed St.

BARGENAS ANT BIZNIO LOTŲ
Prie W. 71 St., vienas blokas nuo 

Marųuette Parko, čia bus kurą lini
ja. Du lotai netoli kanipo Fairfield 
Avė., 27x125 kiekvienas. Suros, van
duo, gasas ir cementiniai šalygatviai 
ir apmokėta.# Savininkas parduos pi
giai už pinigus.

STANLEY BLASYK 
6019 So.-Kedzie Avė., 
Phone Republic 5398

PARSIDUODA pusiau me
dinis, pusiau mūrinis, 2 flatai 
po 5 ruimus, parduosiu pigiai, 
nes turiu greit parduoti.

Atsišaukite:
1914 Sangemont St.

DIDELIS bargenas. Du? neve
dę žmones apleidžia miestą, tu
ri parduoti 4 kamb.. cottage 
pinigais ar lengvais išmokėji
mais. Kaina $1.500 3 blokai j 
vakarus nuo Archer Avė., 5127 
So. Oak Park Avė.

PARSIDUOpĄ muro namas Bngh 
ton Parke, štorai ant kampo ir 2 lu 
jų muro namas 4 pagyvenimai ir Sto
ras su visais intaisymsais. Parsiduo
da pigiai* Atsišaukite

JUSTIN MACKIEWICH, 
2342 So. Ijeavitt St., Chicago, III 

Phone Canal 1678

Verta pamatyti, graži apie- 
medžiaie, prie Kazimierinių 

ftėra juodukų. Parduosiu 
$4.000. Priežastis svarbi, 
į Lietuvą. Matykit mane 
6tą v. v. arba nedėlioj visą

..10330 So. Tumer Avė. 
Mt. Greenwood, III.

Brighton Parke 2 lubų naujas mū
rinis namas, elektra, vanos pirmas fla 
tas vandeniu šildomas garadžius dide
lis lotas ir tt. Kaina $14,500.

NAMAI — ŽEMĖ
2 lubų naujas mūrinis namas, 6 ir 

6 kambariai, elektra, vanos, 29 pėdų 
lotas, netoli nuo vienuolyno ir Mar- 
ųuette Parko. Kaina $12,500.

NAUDOKITĖS ŠIAIS BARGENAIS 
Parsiduoda 2 flatų, 5 ir 6 kambarių 

muro namas; Elektra, maudynės, aug
štas beismentas, už $6500.

2 flatų naujas ’
sais vėliausios mados įtaisymais. Kai
na $12,000,-ant išmokėjimo.

4 flatų kertinis muro namas, vertas 
$22,000, parsiduoda už $18,000, ant 
išmokėjimo.

Su reikalais kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė su namu 
arba be namo. Namas yra 3 augštų, 
4 ir 6 kambariai. Kas nori mainyti 
ant didesnio namo, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

1712 W. 48 St. 
Tel. Yards 6004

PARSIDUODA grosernė, 
$850, viena grosernė viduryje 
visokių tautų apgyventa vieta.

Atsišaukite
5137 S. Paulina St.

Galima matyti savininką nuo 
?yto tiki 10 vai. vakare.

PARDAVIMUI medinis na
mas cimentuotas skiepas ketu
rių gyvenimų po 4 kambarius, 
maudynės elektrikos šviesa, 
ir visas įtaisymas. Namas 
randasi 5323 Emerald Avenue. 
Atsišaukite pas savininką. C. 
B. 5013 So. Wells St. 2k)S lu-

TRIS NAMAI ir 2 karų garadžius, 
50x125 pėdų lotas, netoli Ogden Par
ko. Namas išrodo sekamai: Vienas 
labai modemiškas 2 flatų namas ir 
porčiai, tile vana ir vestibule, karštu 
vandeniu šildomas, 5 kambarių cotta
ge ir 3 faltų frame ir muro. Tas na
mas labai gerame padėjime. Savinin
kas turi parduoti, nes apelidžia mies
tą. Kaina $23,000, pinigais $8,000.

‘ SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St.

Tel. Prospect 1901

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne lietuvių Apgyvento] kolo
nijoj. Gera vieta ir geras biznis. 
Priežastį pardavimo .patirsite 
ant vietos.

4404 So. Wood St.

GARADŽIUS pilnai pastatytas 
Naujos lentos .stogas, maleva, cemen
to grindįs. 1 karo garadžius, be rank- 
pinigiųj, $11.75 į mėnesį. 2 karų ga
radžius, be rankpinigių, $19.50 į mė
nesį. Nėra nuošimčių. William L. 
Norma n Construction Co., Room 711, 
8 S. Dearbom St. Telephones: Dear
bom 6701, Dearborn 6702.

Už prieinamą kainą už $4,860 arba 
jūsų geriausiu pasiulymu, turiu par
duoti šia savaitę, 1009 W. 20 PI. 4 
rendos. Labai gerame padėjimo. Ta 
proga yra neturingam žmogui, už pu
sę pinigų. Savininkas' G. J. Zrust 

1811 S. May st, 2augštas iš fronto Antrų morgičių paskola — $500 
iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, jr rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearbom St.

Parsiduoda 2 auk. muro namas be
veik naujas 6 ir 6 kam. karštu vande
niu apšildomas, su naujausiais įtaisy
mais, $2,160, kaina $15,500 įmokėjimas 
5,000. Namas randasi ant Campbell 
Avė arti 63 gatvės.

PARSIDUODA 4 pag. muro namas, 
po 4 ir 5 kam. apšildomas su fumace, 
6 metų senas, budavotas ant 2 lotų, 
su garadžium, arti Garfield Blvd. me
tinė renda $2,434, kaina $19,500, jmo- 
kėjimas $6,000.

1 BLOKAS NUO JACKSON PARK
Parsiduoda muro namas 6 flatų po 

5 kam., lotas 60x125, su garu (steam) 
apšildomas, renda $6,480, kaina $37500 
įmokėjimas $15,000.

Ir šiaip turime didelį x pasirinkimą

Cicero naujos mados 2 lubu mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambariai, elektra, va
nos ir tt. Kaina $12,000.

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO
6 faltų mūrinis namas ant 2 lotų, 

garadžius dėl 3 automobilių. Parduo
siu pigiai arba mainysiu į mažesnį 
biznį

PARDAVIMUI bučernė i 
grosernė, geroje lietuvių ir ki 
tų tautų apgyventoje kolonijo 
Pardavimo priežastis — liga 
Parduosiu greit ir pigiai. Auš 
ros Knygynas. 3210 So. HaJste< 
S t. Box No. 31.

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namas 

lotus, faunas ir visokios rųšies- biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

BARGENAS. Parlavimui kampi
nis namas labai pigiai, 7 flatų, 3-S-4-4 
kambariai. Vanos, elektra, augštas 
skiepas, turi būt parduotas i 20 
nų, kaina $15,500. . Atsišaukite 
savininko,

2158 Hasting St., 
Tel. Roosevelt 2689 GARADŽIUS su namu dėl 100 ka

rų $18,000. Gaadžius 85 karų, prie 
apartamentinių hotelių, storage $18 
iki $45. Garadžius 55 karų, puikiis 
bargenas. Garadžius 50 karų, prie 
Broadway, geros įplaukos. Garadžius 
10 karų. J. S. Lemon, 35 S. Dearbom

GREITAI ir pigiai parsiduoda biz- 
niavas, naujas mūrinis namas; 7 rui
mai, garage dėl 3 karų. Gera vieta 
ant karų linijos. Gasas, elektriką, 
vana. $4000 reikia įnešti; kitus ant 
lengvo išmokesnio. Priežastis — išva
žiuoju į Lietuvą. Savininkas P. G., 
2350 So. Leavitt St. Tel. Canal 6792.

ANT RENDOS TUOJAU
41 akro fanna, Libertville, lllinoi;
35 mylios nuo Chicagos, 20 akrų ai 
/alfos, gera žemė, barnės ir visi 
girnai. ‘ Kaip kas gali padaryti labai 
?erą gyvenimą. Ateikite arba rašy- 
dte tuojaus.

S. D. MUFFETT, 
Room 706 — 25 N. Dearbom St. 

Tel. Dearborn 2856.
Ros.: 1217 Independence Blvd. 

Tel. Crawford 0429

2 FLATŲ mūrinis namas, netoli 63 
Ir Ashland Avė.. 5 ir 6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garadžius, 
namas gerame padėjime. Kaina 
$10,000, pinigais $4,000.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
1654 W. 63 St. 

Tel. Prospect 1901

NEPERGALIMAS bargenas 
Pardavimui saliunas ir namas 
gerai darantis biznį, ant bizniš- 
kos gatvės. Parduosiu pigiai 
Priežastis nesveikata.

608 West 47th St.

Norėdami pirkti prapertę, su dviem 
bizniais, tai ateikite ir pamatykite sa
vininką. Galima pirkti už cash arba 
mainysiu ant mažesnio namo arba 
bungalow, nes turiu parduoti į trum
pą laiką. Tame name randasi gro- 
serne, Ice Cream parlor iy delikate
sen, taipgi ir pekarnč 
kaip greit galite, nesigailėsite ir pa
tirsite labai didelį bargeną. Arba 
parduosiu vieną krautuvę atskirai.

S. D. DOVEIKA, 
3000 Pershing Rd. Tel. Lafayette 1271

PARDAVIMUI 3 šmotų se
tas. Labai gerame stovyje* 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakaro. A. 
Gedvilas, 1735 So. Halsted St., 

Tel. Roosevelt 8760.

SUTAUPYK $3,000 VEIK 
TUOJAUS.'

Frame namas 2 augštų, 3 fla
tai ir garadžius su grosernė ir 
bučerne. Su visais įrengimais, 
mašinoms ir tavoras, netoli W. 
47 St. Atiduosiu už $3,000 pi
giau negu tikra kaina. Turi būt 
parduota šią savaitę. Kaina 
$3,750.

ParamoUnt Realtv Co. 
2900 W. 38 St. 

Tel. Lafayette 1376

,, DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda ęrighton Parke trys 

kampiniai bizniavi namai. Yra gera 
proga padaryt daug pinigų. Nuosavy
bių kaina greitai kyla. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku. Aušros Knygy
nas, 3210 So. Halsted St. Box 33.

Yra verta jums pažiūrėti musų už
tikrintus bargenus, namus ir biznia
vai vietas, didelius ir mažus, sulig 
jūsų kišeniaus, nes miesto Chicagos 
milžiniškas augimas tvirtina jums už
darbio žemės ir namų investmentuose.

DARGIS & DARGIS,
726 W. 18th St. ęanal 1603

PARDAVIMUI mažai varto 
tas kichin jiečius. Galima 
renti su ,gesu ir anglimis, 
duosiu pigiai.

P. Tamulionis, Pilone

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakari jų klo^ 
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbįmo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

PARDUODU, namą, baimę, gara- 
džių, muro namas; 5 ruimai tik da ne
pabaigtas, lotai 8, 80x133, kožnaą. 
Yra daug stako, plytų kitam namui 
nulavoti 
inkė ’su 
lapinių; 
cash už 
važiuoju 
vakarais 
dieną.

PARDAVIMUI automobilius, Grand 
Six, 6 cilinderių, 1921 metų, šitas au
tomobilius yra geriausiame padėii- 
me; nauji Cord tajerai. Norintis pirk
ti matykit tą karą; kainavo $2,000 su 
visais extrais. Parduosiu už $295. 
Kreipkitės po 5 vai. vakare, 2423 W. 
46th St., 1 lubos.

BARGENAS
PARDAVIMUI kampinis lo

tas ant Sawyer Avė. ir 46-th 
Str., J. Apkewicz

4219 So. Campbell Avė

PARDAVIMUI kampinis namas 
2-jų flatų po 6 kambarius ir 2 štorai, 
parduosiu su bizniu: bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Biznis yra senas ir cash. 
Parduosiu pigiai. Parduoda savi
ninkas.

828 West 31st St.

PARSIDUODA bu'černė ir 
grosernė 3016 Normai Avė. 
vieta visokių tautų apgyventa 
biznis išdirbtas, nėta kredito, 
viskas cash. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Karolis 
G. 3(H6 Normai Avė.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir kitų tautų apgyvento] 
kolonijoj. Biznis geras, . tik 
reikia darbininko. Priežatsis 
pardavimo — liga. 4502 So. 
Honore Str.

NAŠLEI REIKIA PINIGŲ 
Atiduosiu kampinę krautuvę, prie ka
rų linijos, su 6 kambariais flatą, ce
mentinis skiepas ir 2 augštų mūrinį 
namą, po 4 ir 4 kambarius, an| užpa
kalinio loto, su 4 karų garadžiumi ir 
extra lotu. Rendos $105 į mėnesį. 
Kaina $7,750, įmokėti $2,500, 
pagal sutartį.

Atsišaukite
J. N. ZEWERT & CO., 

4377 Archer Avė.

Ar dar tamstos nenusipirkote 
mą? Nelaukite kol namų kaina 
kils dar aukščiau, ypatingai 1 
mes tamstai siūlome žemiau paduo 
tus bargenus, koki netankiai pasi taiko.

2 aukštų muro namas 6-7 
Rendos $160, tiktai $11,500, 
įmokėti.

3 aukštų muro namas 6-7-7 
Rendos $240, tiktai $15,800, $5000 ar 
mažiau įmokėti.

2 aukštų muro namas 6-7 kamb. 2 
furnače boileriai $11000, $5000 įmo
kėti.

4 flatų mūrinis namas pečium ap
šildomas, 2 po 5 kamb.-ir 2 po 4 kamb. 
tiktai $15500, $5000 įmokėti.

6 flatų namas. Rendos į metus 
$5200, kaina $25500, $8000 įmokėti.

10 faltų beveik naujas, puikioj vie
toj. Rendos $8280 į metus, $46000, 
$15000 įmokėti.

Turime 15 naujų namų Brighton 
Parke, dauguma dar nepabaigti. u

5 namai labai puikioj vietoj po 6-6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mi, 2 boileriai kiekveinam, $5000 įmo
kėti, kitus ant lengvų išmokėjimų.

Turime daug visokių namų. Norė
dami pasirinkti gerų pirkinių, visada 
atsilankykite į
PEOPLES REAL ESTATE OFISĄ 

4338 Archer Avė.,
Klauskite J. Pakalnio '

Parsiduoda biznioVas muro namas, 
su 2 Storais ir extra; lotas rfnt Archer 
Avė. 75 pėdos pločio ir 125 pėdos il
gia. Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant mažesnio nam®, nepaisant apie- 
linkės. Arba kas turite išmokėtą 
farnvą ir apie $3000 pinigais, priimsiu 
mainais. Iš priežasties ligos turiu iš- 
važiuoti ant farmos.

Atsišaukite tuoj pas

MAINYSIU $2,000 vertės 6 
kambarių frame namą į gerą 
farmą. Tas namas yra naujas, 
pločio 22x42, lotas 30x125. At
rašykite apie savo farmą ir 
atsiųskite man,

Eugenle Westerberg 
155 N. Clark Str. Chicago, III

PARDAVIMUI 
bučernė geroj biznio 
Nauji fixtuTes ir visi 
mai. Biznis kupinas 
Reikalas pardavimo 
Kreipkitės:

508 W. 81-str St.

Va n
Buren 4789 3824 West End A v

PARDAVIMUI krautuvė Ci
garų Cigaretų saldainių ir vi
sokių daiktų. Ilgas lysas su gy
venimui kambariais. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

P. P. 2002 Canalport Avė.

2 FLATŲ frame, 6-6 kam
barių, elektra, gasas, vana, 4 
kamb. cottage užpakaly, ren
dos į mėn. $80. Gera vieta, 
gatvė cemientuota. Kaina 
$7,000. Ben F. Bohac 

2643 West 51 Str. >

PARDAVIMUI saliunas geroje biz
nio vietoje. Taipgi sykiu randasi ir 
fomišiai 4 ruimams. Norinti galės 
sykiu pirkti. Biznio lysas da ilgas, 
renda gana pigi., Pardavimo priežas
tis — turiu 2 bizniu.

Atsišaukite
4514 So. Califomia Avė.

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybce dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
Ud 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos. > 
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

PARDAVIMUI ice cream 
paniūras lietuvių kolonijoj. 

Biznis išdirbtas nuo daugelio 
metų. Priežastis pardavimo— 

apleidžiame inkstą. Parduo
sime. greitai ir pigiai.

2959 So. Halsted St.

BARGENAS pardavimui 2 
augštų po 6 kamb. su skiepu, 
muro namas, akmenų frontas, 
12 metų senas, gražioj apie- 
linkej, 6621 Rhodes Ąve. Kai
na $9,000, įmokėti $4,000.

, 1443 No. -Paulina St.
Phone Armitage 6411

PARSIDUODA LABAI 
PIGIAI PULRUIMIS,

LIF/rUVIŲ IR LENKŲ 
APGYVENTOJ VIETOJ.

PRIEŽASTIS PARDAVIMO 
SVARBI.
PIRMASIS PAIMS

PARDAVIMUI kendžių, ciga
rų cigaretų ir šiaip visokių 
smulkmenų krautuvė, du gyve
nimui kambariai prie krautu
ves, pigi renda. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite, 1704 W. 14-th 
Str.

PARDAVIMUI restauranas 
arba mainysiu į namą. Gera 
vieta ir geras biznis. Atsišau- 
<ito.

1537 N. Robey Str.
Phone Humboldt 4255

DIDELIS BARGENAS
Medinis namas ant pardavimo, 2-4 

1-3 kambarių, arba mainysiu į didesnį 
namą, į bučernę, grosernę, saliuną, lo
tą automobilių arba į farmą. Geras 
namas, yra visi parąnkumai. Namas 
randasi ant 46 ir Union Avė. K. C. 
Valaitis, 943 W. 33rd PI. Yards 1571.

PARDAVIMUI saliunas 3616 So 
Halsted St., su namu arba vieną biz
nį. Parduosiu pigiai, nes turiu 2 biz
niu. Atsišaukite prie savininko.

MARTIN SIŪLĄ
4716 So. Marshfield Avė., 

Tol. Boulevard 2422.

Brighton Park
2 augštų, frame, cemento pamatu. 2-4 
kambarių, viskas modemiška. Dide
lis barge- ■ (--------------
nas ' -
2 augštų, frame, 2-8 kambarių fla-

Extra barge- $3550 
2 augštų, mūrinis, 2-3 kambarių flatai 
ir 4 kambariai skiepe. Viskas mo
derniška, aržuolo trimingai Didelis 
bargenas <
tiktai ' 1.
2 augštų mūrinis, 1-5 ir 
faltai, aržuolo trimingai 
ma ir 2 karų gara ’ , .
Marsshfield Avė. Reikia pinikais_tik 
$4500. Specialė 
kaina 
2 aųgštų, frame, 2-4 kambarių flatai, 
gasas, toiletas, elektra, 4 kambarių 
cottage iš užpakalio. $g50Q 
Extra kaina

Savo pirkėjams mes skoliname pi
nigus. Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 
ryto iki 4 po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

KRAUSTOMAS. Turiu par- 
duoti valgomo kambario setą 
Side board. Gasinį pečių, 3 lo
vas.

DR. J. GINSBURG 
3819 W. Jackson Boul.

Phone Nevada 3460

ŠTAI BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas 6 pagy

venimai po 4 didelius kambarius, na
mas vėliausios mados įrengtas. Ren
dos neša $315 į mėnesį. Parduosiu 
su $5000 įmokėjimo ir kitus ant leng
vų išlimpi. Kaina $20500, namas ran
dasi prie Garfield bulvaro.

Del platesnių informacijų 
kitę.

PARDUODU pusę bučernės ir gro- 
sernės, geroj vietoj ir geras biznis. 
Priežastis, reikalingas partneris, esu 
nevedęs ir vienas negaliu apdirbti gali 
atsišaukti ir nemokantis, bučernes 
darbo. Aš išmokinsiu, priimsiu su 
mažai pinigų.' Atsišaukite

3656 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių rakan
dai. Turi būt parduoti tuojau. Bar
genas. Odos valour parloro setas, 2 
miegamojo kambario setai, 3 karpetai, 
liampa, fonografas, valgomojo kamba
rio setas. Parduosiu sykiu arba at- 
ĄR’iyįfiLjl

'1630 N. Humboldt Blvd.

groserne n 
vietoje 
įrengi 
prekių

BARGENAS ant Bridgeporto. Par
siduoda medinis namas, apačioj 7 
kambariai ant viršaus 3—4 kamb. 
našias gerame stovyj, kas pirmas tas 
laimės, rendos neša $67 į mėnesį. 
Klauskite savininko 1 lubos, 8604 So. 
Lowe Avė. Savininką galima matyti 
po 5 vai. vak. subatoj po 12, nedėlioj 
per visą .dieną.

TIKRAS BARGENAS turi būt par
duotas į trumpą laiką vieno pagyveni
mo namas, naujas namas ant 2 lotų 
po 30 pėdų, puikiausioj vietoj Chica
gos apeilinkėj. Kam reikalinga atsi
šaukit pas savininką su praisu sutik
sime,

3249 So. Union Avė.

$10800
1-6 kambarių 
, garu šildo

mus, prie 56 ir

$11000


