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Stresemannas jau 
diktatoriauja

Chinijoj vėl neramu

ir Francijos valdžios apie su
grįžimą į darbą visų angliaka
sių ir viršininkų į vieną iš di
džiausių Ruhr kasyklų Dorts- 
feld, kurią franeuzai kiek laiko 
atgal buvo užėmę, kad patiems 
ją operavus. Sulig sutarties, 
visiems deportuotiems kasyk
los viršininkams ir raštinės 
darbininkams leidžiama 
grįsti ir eiti savo pareigas.

Šeši žmonės žuvo nuo 
munšaino

Pana, III., saliunininkas areštuo
tas. Keli žmonės sunkiai su
sirgo išgėrę nuodingo mun- 
šaino.

SU-
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Iš Shane kompanijos Plėšikai užmušė 4 žmones

Riaušės okupuoto) Vokietijoje Maisto riaušės Berline
Stresemannas pasiėmė 

diktatoriaus galias
Reikaluja karo prieš 

Pekiną
Nelaukdamas nė reichstago nuo

sprendžio išleido patvarkymą, 
kad mokesčiai turi būti moka
mi aukso pamatu*

Chinija yra nepatenkinta išrin
kimu prezidento Kun.

BERLINAS, sp. 12. — Kanc
leris Stresemannas nė nelaukda
mas kada jam reichstagas su
teiks diktatoriaus galias ir leis 
skelbti įstatymus be reichstago 
sutikimo, pats pasiėmė tas ga
lias.

Reichstagas gal ryto ar vėliau 
prims reikalaujamą “autoriza 
cijos bilių”, bet Stresemannui tai 
perilgai buvo laukti ir vakar va
kare jis be reichstago žinios pa
skelbė, kad nuo dabar mokesčiai 
(taksai) turi būti mokami auk
sinės markės pamatu. * Ikišiol 
gi mokesčiai buvo uždedami po- 
pierisės markės pamatu,* bet iki 
sumokėdavo mokesčius, praei
davo kariais ir keli mėnesiai, ka
da markūs būdavo dar labiau 
nupuolusios, taip kad valdžia ne
gaudavo nė dalies tikrosios mo
kesčių vertės.

Kancleris Stresemannas ma
no, kad įvedimas mokesčių auk
so penatu yra pirmas žingsnis 
prie išgelbėjimo šalies finansų.

Tikimąsi, kad sekamuoju pa- 
tvarkimu bus žymiai sumažintos 
valdžios išlaidos ir sumažinta 
skaičius valdininkų.

Mokesčių mokėjimo aukso pa
matu patvarkimą kancleris 
Stresemannas išleido visai be 
reichstago žinios, naudodamasis 
nepaprastomis galėmis, kokias 
jam suteikė prezidentas Eber- 
tas pavesdamas jam savo kon- 
stitutineš preregotyvas.

rezoliucijos atsisako 
naująją konstituciją

SHANGHAI, sp. 12. — Ne
žiūrint militarinio gubernato
riaus uždraudimo laikyti susi
rinkimus, 6,000 tsiAlentų ir 
darbininkų atlaikė“ susirinkimą 
ir priėmė rezoihiciją reikalau
jančią, kad visos Čihli militaris- 
tams priešingos frakcijos pa
skelbtų karą prezidentui Tsao 
Kun, kuris vakar tapo inaugu
ruotas, ir Pekino valdžiai.

Kitos 
pripažinti
ir atmeta visus Pekino parla
mento aktus.

Dešimtmelinėse Chinijos res
publikos sukaktuvėse Chinijos 
pirkliai iškėlė vėliavas nuleistas 
iki pusei stiebo išreiškimui pa 
niekinimo, kokio susilaukė Chi
nija delei išrinkimo prezidentu 
militaristo Tsao Kirti.

Dalis parlamento narių, kurie 
aiko posėdžius Šanghajuje ir

gi išleido atsišaukimą kviėčian- 
į visus kovoti su militalistais 
r jų prezidentu ir nepripažįs
tu t į nė prezidento, nū naujos 
constitucijos. Abelnai visoje ša- 
yje jaučiamas yra didelis ne
pasitenkinimas išrinkimu pre 
zidenti/ militaristo. Tai prana
šauja naują savitarpinį karą.

12 žmoniy žuvo riaušė
se okupuotame krašte

Stambi vagystė.

Anglijos kareiviai nesimaišo j 
riaušes. Okupantai atidaro 
kelius vokiečiams.

Rugsėjo 17 d. rytą Kastanto 
Norkaus agentūroj nežinomi 
piktadariai apvogė vieną kli
juotą. Jam žuvo iš kišenės 
3,000 dolerių. Eina tardymas.

So- 
zo-

Tavo Namas

DUSSEtfJDORF, sp. 12. 
Riaušes, kurios prasidėjo 
lingen, Anglijos okupacijos 
noje, vakar tęsiasi ir šiandie.
Tose riaušėse jau 11 žmonių 
žuvo, jų tarpe policijos komi
saras. 35 žmonės sužeisti. Daug 
sankrovų išplėšta. Anglijos ka
reiviai dar neįsimaišė ir nieko 
nedarė riaušių sustabdymui, 

ateina iš 
savo

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEM®”.

ap
šovė

Daugiau1 bedarbių
Grafrath, kad pagelbėjus 
draugams.

Hoechte 2,000 bedarbių 
supę miesto salę. Policija
į minią, vieną žmogų užmušda- 
ma ir 10 žmonių sužeisdama.

Plėšimai tęsiasi ir Cologne, 
kur policija šovė į minią, kada 
minia pradėjo mėtyti į policiją 
akmenimis.
Evakavo geležinkelių stotis.
Vokiečių laikraščiai šiandie 

paskelbė, kad Belgijos kareiviai 
evakavo Duisburgo, Ruhrort ir 
Hamborn stotis, o Franci jos 
kareiviai apleido šiaurinio Es-

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, įr nusipirksi Jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži- J seno stotį, tuo atidarant kelią 
nią NAUJIENOSE susirasi lietu- vokiečių operuojamomis lini- 
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios j°mjs ^arP n-eokupuo-

ros | tos Vokietijos. Tai palengvins
p togos. , j pristatyti maistą į Esseną ir ki-
Ar perki ar parduodi — nuolat tus Ruhr centrus Vokiečių ope- 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- ( ruojamais traukiniais. 
MAI-ŽEMft

Ypač kad šie metai yra namų, 
pirkimo metais. i

Angliakasiai taikosi su 
franeuzais.

BERLINAS, sp. 12. — Mais- 
riaušės ištiko šįryt dviejuo- 
tirštai apgyventuose Berli- 

> distriktuose, kuriuose nėra 
bulvių, nė mėsos. Pasak po

licijos, abejose riaušėse vado
vavo bedarbiai, kuriuos tankiai 
lydėjo ir moterys. Kada polici
ja bandė apginti sankrovas, ji 
buvo užpulta minios, 
žmonių areštuota.

Municipalinėj gaso 
teismas uždraudė atkirsti gasi 
tiems vartotojams, kurie atsi? 
sako mokėti gaso sąskaitas.

Maisto sankrovos Wiesbade- 
ne liko išplėštos, kada sankro- 
vininkai pradėjo reikalauti mo
kėti už prekes Francijos fran
kais.

Mažiausia vienas žmogus liko 
užmuštas ir keli sužeisti mi
nioms pradėjus plėšti maisto 
sandėlius. Taipjau išplėšta dau
gelį vežimų, kurie gabeno mais
tą sankrovoms.

to
se
no 
nė

Daug

stočiai

Nusileido fabrikantams
Stresemannas panaikino mokes

čius ant anglių, bet reikalauja 
kartu nupiginti anglių kainą.

BERLINAS, sp. 12. — Kanc
leris Stresemannas diktatoriniai 
įvedęs mokesčius aukso pamatu, 
padarė ir vieną nusileidimą fab
rikantams.

Spiriamas stambiųjų fabri
kantų, jis panaikino 40 nuoš. 
mokesčius ant anglių, bet kartu 
pareikalavo, kad ir kasyklų sa
vininkai nupigintų ant tiek pat 
anglių kainą. Vargiai ir galė
jo jis kitaip padaryti. Anglių 
brangumas para'ližiuoja visą Vo
kietijos industriją. Anglys ap
šildymui Vokietijoje kainuoja 
$25 už toną. Mokėdama tiek už 
anglis Vokietijas industrija ne
gali operuoti ir todėl šaliai grę- 
šia didelė bedarbė, kas priverstų 
valdžią šelpti bedarbius ir tuo 
padarytų negalimu sutvirtinti 
pinigus.

Mandagiai, bet griežtai Stre
semannas pasakė, kad jis apseis 
ir be reichstago, jei tąsi s ne
sutiks pildyti jo valios. Jeigu 
ryto reichstagas atsisakys su
teikti jam diktatoriaus galių, tai 
jis reichstagą paleis kaipo dau
giau nebenaudingą ir tada val
dys šalį kaipo diktatorius, pasi
naudodamas konstitucinėmis 
prezidento galėmis.

Javu ir miltų įvežimo 
uždraudimas.

savoiMinisterių kabinetas 
posėdy rugsėjo 18 d. uždraudė 
įvežimą iš užsienio Lietuvon 
visų javų, būtent: rugių, kvie
čių, miežių, avižų, žirnių, vy
kių, peliuškų ir pupų, o taip 
pat uždrausta įvežimas ir mil
tų bei selenų: miežinių, rugi
nių ir kvietinių. <

Šitos priemonės Ministerių 
Kabinetas nutarė griebtis, kad 
kovoti su negeistinais apsireiš
kimais musų žemės ukiui ir 
kad sumažinus nereikalingųjų 
dalykų įvežimą.

Muitinių Departamentas sku
biai praneša visoms nuriti-

Sutartis tapo pasirašyta tarpĮnėms apie šitų produktų įve- 
Vokietijos angliakasių unijos zimo sustabdymą. (L. Ž.).

PANA, Iii., sp. 12. — šeši 
žmones įniro ir mažiausia penki 
žmonės užsinuodijo ir kovoja su 
mirtimi ligoninėse, išgėrę mun
šaino vietos politikieriaus John 
Tokoly saliune. Pirmiau tas To- 
koly buvo aldermanu, o vieną 
kartą kandidatavo ir į mayorus. 
Tokoly Ūpo areštuotas, bet jis 
užsigina ir sakosi nepardavęs 
nusinuodijusiems žmonėms nuo
dingo munšaino.

Visi nusinuodijusieji yra žy
mus vietos biznieriai ar keliau
jantys agentai, atvykę iš kitų 
miestų. Visi jie yra amerikie
čiai. Bet tarp užsinuodijusių ir 
gulinčių ligoninėse yra ir vienas 
ateivis.

Eina gandų, . kad ir daugiau 
žmonių yra mirusių >nuo nuodin
go munšaino, bet tik negalima 
visų sužinoti.

Visi šį kartą žuvusieji nuo 
munšaino yra vedę, išėmus vie
ną, ir turi šeimynas.

Daromi yra tolimesni tyrinė
jimai.

Gompersas vėl išrinktas 
Federacijos prezidentu
PORTLAND, Ore., sp. 12. — 

Konvencija šiandie vien baisiai 
vėl išrinko Samuel Gompersą 
Amerikos Darba,' Federacijos 
prezidentu. Gompersas yra pre
zidentu tos Federacijos jau nuo 
1881 m., išėmus vienus metus.

Federacijos sekretorium iš
rinktas senasis iFraiik Morrison, 
o iždininku Daniel J. Tobin.

Vakarykščiame pasėdyje kon
vencija pasmerkė I. W. W. Ji 
taipjau pareikalavo dar didesnio 
suvaržymo immigracijos, kad 
dar mažiau ateivių galėtų atvyk
ti j šią šalį. Konvencija taip
jau užprotestavo prieš importa
vimą pigių chiniečių “kuli” dar
bininkų ant Hawaii- salų, kur nė
ra jokio darbininkų trukumo.

Konvencija nutarė pradėti or
ganizuoti klajūnus darbininkus, 
tarp kurių daugiausia ir veikia 
L W. W. Tie darbininkai dau
giausia yra laukų darbininkai, 
kurie piutės laiku keliauja iš 
vienos valstijos į kitą iki užsi
baigia laukų valymas. Tai yra 
sezoniniai darbininkai, kurie 
dirba tik savo darbo sezono lai
ku ir pastovesnio darbo neturi, 
paprastai žiemavodami be dar
bo miestuose.

12 žmoniy užmušta 
. Maskvoj

MASKVA, sp-12. —Mažiau
sia 12 žmonių liko užmušta ir 
keli desėtkai žmonių sužeista 
eksplozijoj medžioklinių reik
menų sankrovoj vienoj didžiau
sių Maskvos gatvių. Du namai 
iko supurtyti eksplozijos, o lau

žai ir šoviniai užvertė gatvę.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 12 dieną, užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.57
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............... $5.20
Danijos 100 markių...............$17.72
Finų 100 markių ..................... $2.69
Francijos 100 frankų ........... $6.10
Italijos 100 lirų ....................... $4.55
'Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
I>enkų 100,000 markių ........... 15c
Norvegijos 100 kronų...........$15.70
Olandų 100 kronų ............... $39.36
Švedijos 100 kronų ............... $26.43
Šveicarijos 100 frankų ...u... $17.92

CHICAGO.— Rubsiuviai strei- 
kieriai baigdami keturioliktą 
savaitę šios sirtikios kovos nėra 
nė kiek nuilsę ir jie su tokiu 
pat pasiryžimu tęsia kovą, kaip 
kad pačioj pradžioj ir jie griež
tu i pMroišl<ia, ]<a<l jie tęs. strei
ką iki Shane bus priverstas iš- 
pildyti jų reikalavimus arba 
uždaryti savo skehšapę, kurioje 
dabar dirba apie du šimtai 
streiklaužių, kurių didesne pu
sė yra lietuviai. Streikierių gi 
eilėse yra apie 170 lietuvių, ir 
jie visi laikosi vienybės. , Tik 
apie trejetas streikierių sugrį
žo atgal į tą skehšapę. Tie nu
ėjusieji skebauti net dar pa
lengvino streikierių kovą, nes 
kada jie streikavo, tai išgirdę 
streikierius veikiant tuojaus 
pranešdavo kompanijai. Nors 
streikieriai iš pat pirmos die
nos gerai žinojo tuos šnipus, 
bet vis manė, kad jie supras 
savo reikalus ir paliaus taip 
darę, ir todėl streikieriai neno
rėjo jų stumti šalin. Bet kada 
tie šnipai patys pasišalino, tai 
streikieriams net ir akys ne
švito, nes ryšiai su priešais li
ko nutraukti. Tokie žmonės, 
kaip tie, ką sugrįžo pas Shane 
skebauti negali būti daugiau iš
tikimais unijos nariais; jiems 
būnant streikierių eilėse buvo 
siūlomas darbas kasdie, bet jie 
vis buk dar nebuvę prisirengę 
dirbti ir sakėsi, kad streikuoti 
irgi nenori; ale dabar jie paro
dė ko jie norėjo, — norėjo bū
ti skebais, Streikieriai to nepai
ko ir sakov kad netik sugrįžu- 
sieji, bet ir kiti lietuviai ske- 
baį tik patys save apgaus, pa
liks taip, kad nė prie tos, nė 
prie anos pusės negalės prisig
lausti, nes ta skebšapė turės 
išnykti. Tą sako netik streikie
riai, bet ir visa rubsiuvių orga
nizacija, kuri tik Chicagoje tif- 
ri apie 40 tūkstančių narių ir 
mėnesinėmis duoklėmis suren
ka į mėnesį virš 80 tūkstančių 
dolerių. ’Strcikierianis gi bado 
neprieis kęsti, nes kiekvieną 
streikierį laukia darbas unijos 
dirbtuvėse, kada tik kuris jų 
panorės dirbti. Todėl skebai ne
gali nuveikti streikierių nors 
streikas tęstųsi ir kelis metus. 
Bet veikiausia kitaip dalykai 
stovi su kompanija, nes polici
ja, mušeikos ir skebai kompa
nijai nemažai kainavo per tą 
keturioliką savaičių streiko. Ta 
kompanija anksčiau ar vėliau 
bus nuveikta. •

Iš ištikimų šaltinių sužinota, 
kad skebai savo darbą baigia ir 
už poros savaičių jie jo visiš
kai neteks; bet patys skebai dar 
nesupranta kame dalykas. Tas 
nereiškia, kad jie pergreitai 
dirba, ar kad daug padaro, bet 
reiškia tai, kad negauna užsa
kymų, . nes ir skebų pridirbtų 
skarmalų neturi kur dėti.

—Toks kaip kriaučius.

REDDING, Calif., sp. 12. — 
Būrys, tikrasis skaičius nežino
mas, plėšikų užpuolė netoli Ash
land, Ore., pasažierinį Southern 
Pacific traukinį ir užmušę tris 
geležinkeliečius ir vieną pašto 
vagono klerką pabėgo negavę jo
kio grobio.

Geležinkeliečius nušauta be 
jokios priežasties. Manoma, kad 
jie pažino plėšikus ir todėl ir li
ko nušauti. Pašto klerkas užsi
darė savo vagone, bet plėšikai 
dinamitu išsprogdino duris. Te- 
čiaus ekspliozija buvo tiek smar
ki, kad sudaužė vagoną, apvertė 
krosnį ir pagimdė gaisrą, kuris 
sunaikino visus pašto siuntinius, 
taip kad plėšikams nieko nebeli
ko. Klerko gi lavonas yra taip 
apdegęs, kad negalima nuspręst 
ar jis'žuvo ekspliozijoj, ar sude
gė- Ekspliozija išmušė kitų va
gonų langus ir daugelis pasažie- 
rių liko supiaustyti stiklų.

Spėjama, kad plėšikai pasislė
pė miškuose ant Californijos ir 
Oregono valstijų sienos ir abiejų 
valstijų policija jų ten jieško.

iš bolševikijos
Krasnoščokovas esąs 

nusižudęs.

BERLINAS, spalių 11. (“For. 
verts”). — Čia pasklido žinia, 
kad Krasnoščokovas

Pakėlė alaus kainą Bavarijoje.

MUNICHAS, sp. 12. — Alaus 
kairia Bavarijoje liko pakelta. 
Diktatorius Kahr bandė kainas 
palaikyti kaip galima žemiau
sia, bet ir jis buvo priverstas 
delei nupuolimo valiutos leisti 
pakelti kainas. Dabar alaus lit
ras kainuoja nuo 70,000,000 iki 
110,000,000 markių.

Gasolinas po 7c. galionas — 
ne Chicagoj

(Tobinso-
Žinia, sa-

Maskvos
Ekonomičes- 

nii'meris, spalių 3

Kaunas
Tragi komedija Kauno 

“strytkary”

Vieną dieną važiavo Kauno 
’ tramvajuje tarp kitų piliečių 

vienas ponas ir šalia jo viena 
panelė. Toji panelė kažko 
(kri&telėjo ir piktai žvilgterėjo 
į šalia sėdintį poną. Po valan
dikės vėl *tas pat pasikartojo. 
!Panelė dar nervingiau pažiu
rėjo į tą poną. Truko vėl va- 
iląndėle, — panele telkšt šalia 
'^sėdinčiam piliečiui į žandą. 
;šis užsidegė, pašoko — kilo 
^tarpusavio skandalas.
r Tuojaus sustabdo tramvajų, 
pašaukia miliciją ir klausia 
■panelę kodėl ji jam kirto į žan
dą, o ši:

s “Aš ne gatvių valkata, kad 
{tamsta gnaibytirtn man blauz
das, kad...” ir .t. t.
i Ptilietis -atsako nieko 
nąs ir nieko nedaręs.

; Netrukus paaiškėjo, kad žy- 
'delka buvo po tramvajaus suo
lu pakišus savo žąsiną, kuris 
snapu baksnojo ir gnaibė jai 
kojas.

Panelė sumišus paliko tram
vajui net savo pakietą, kurį 
pasivijęs berniukas jai atida
vė.

Abudu, anot žinančių, dori 
ir malonus žmonės.

Gerai ir didvyriškąjį (panelė 
savo garbę gynė, bet... prieš 
išdykėlį žąsiną, tuo tarpu gi 
nukentėjo nekaltas pilietis.

(L-va)

Maskvos,
Gautas ką tik iš 

valdžios organo 
kaja Žizn”
dienos, patvirtina, kad Krasno
ščokovas, būdamas valdžios 
banko direktorium, pašlavęs 
iš jo dideles pinigų sumas savo 
asmeniniams interesams —spe
kuliacijai, gembleriavimui, lė
bavimams etc.
Zinovjevas esąs irgi įmaišytas 

skandalam
Žydų Korespondencijos Biu

ro pranešimu Rygoj esą gauta 
žinia, kad Zinovjevas, vienas 
vyriausiųjų sovietų valdžios ly
derių, o taipjau ir Zinovjevo 
tėvas esą įmaišyti į Krasnoščo- 
kovo skandalą.

Areštai valdininkų.
< Valdžios atatinkamiems orga
nams pradėjus tyrinėti Krasno- 
ščokovo-Tobinsono šelmystes, 
jau tapo areštuota daugelis kitų 
komisarų, įtariamų kaipo jo 
dalininkų, ir laukiama dar arė- 
štavimo daugelio kitų augštų 
komunistų valdininkų.

Šveicarų draugin
gumas. '

neži-

Šveicarijos Konsulatas Kau
ne skelbia, kad Šveicarijos 
universitetuos: Berne, Bazelyj, 
Friburge, Ženevoj, Lozanoj, 
Neuchatelyje, Zuriche ir ko
mercijos akademijoje St. Gal- 
lene 'Lietuvos piliečiai yra pri
imami be jokių kliūčių. Reika
lingas aukštesniojo mokslo 
(gimnazijos) baigimo atesta
tas. Brandos atestato vertimą 
vokiečių ir prancūzų kalbon 
paliudija Šveicarijos konsula
tas. Pragyvenimas kainuoja 
35—40 dolerių mėnesiui.

ŠIANDIE — apsiniaukę ir 
daug šalčiau.

Saulė teka 5:59 vai., leidžiasi 
5:14 valandą. Menuo leidžiasi 
7:20 valandą vakare.

Apmokame Lietuvos 
Laisves Bonų 
Kuponus

Lietuvos Laisvės bonų savininkai gali kreipkties 
į Naujienų ofisą ir Naujienų skyrius dėl apmo
kėjimo Lietuvos Laistės bonų kuponų. Prino
kusius kuponus apmokame pilnai. Siųsdami per 
paštų pridėkite 2 centų atsakymui ir aiškiai pa
rašykite savo adresų.

SAN AlNTONIO, Tex., sp.' 12 
— Vienas garažius pradėjo par
davinėti gasoliną po 7c. už ga
lioną, kuomet visur kitur ima
ma po 9c. ir 11c. Garažius sa
ko, kad jis laikysis tos kainos 
iki nenusistoves marketas.

Siųsdami pinigus Lietuvon, galite mums juos at
siųsti ar priduoti Lietuvos Laisvės bonų prino
kusiais kuponais.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.



★ EXTRAPuota-Vakariene-Baliai

Įžanga 50c

Kviečiame publiką atvykti ir turėti gražios pramogos

eros

TeatrasNacionales

Balius
Tel. Dearbom 9057

Lengvas Mokėti

Namų Tel.: Hyde Park 8396

TRYS DIENOS LAIKAI

Overkautai

Pradžia 7:30 valandą vakare

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Juozas F. Budrik
3343 So. Halsted St., Chicago, III

Pradžia 7:30 vai. vak. Muzika F. J. Jereck. Įžanga 50c ypatai

Vaidys žymiausi Chicagos artistai 
Nepraleiskite progos.

STRĖNOS BAISIAI 
SKAUDĖJO

Mrs. Robinson papasakot 
ja, kaip ji atrado pagalbu im- 
dama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AK MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PC M TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Įvairus programas, puikus šokiai/prie geros muzikos.
Ant šių vakarų užprašome visus, prižadame gerą ir širdingą priėmimą 

Kviečia KOMITETAS.

1550 Clybourn Avenue
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

Gulbransen Trade Mark 
Lengvas Groti

Svetaine atsidarys 5 vai. vak. Lošipiap prasidės lygiai G. vai. vak. Tikietų kainos: $1.00, 75c. ir 50c.; po per 
statymui bus šokiai iki vėlumui, prie geros muzikos. Kviečia KEISTUČIO KLIUBO KOMITETAS’

jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. BAS1STA, 
CHIROPRACTOR
1809 So. Looinis St.

2 kelnių siutai 
Vyrams, vaikinams ir 

vaikams

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

Advokatas
, 2Q So. La Šalie St, Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago.

Tel. Yards 4681

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATII

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 Pulltnan 5147 JRoseland, Iii. 
Nedaliomis 9 iki 12.

IDAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai kie
mų. Visur pristatom.

South Side ofisas 3301 Normai Av. 
Tel. Yards 2296.Gerbiamiems Lietuviams Detroito^ taipgi mąno kostume- 

riams visoje Amerikoje, šiuoird pranešama, kad garsus Lietu
vis Aptiekorius Dr. Franas Gedvilą apsigyveno Detroit ir ati
darė pirmos klesos vaistinyčisi — aptieką. Reikale esant meld
žiame visus kreipties šiuo nauju adresu,

GOODWILL CHEMICAL CO.
12015 Jos 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

tina pamatys kaip vyro apgauta augina svetimą kūdiki, kaipo savo ir daug kitų žingeidumų. Kliubas deda visas spėkas, kad šis vaka
ras atsižymėtų žingeidumu geresnis už buvusius. Taipgi turime pri-minti, kad ir pats veikalo autorius dalyvauja. Daugumas gal pame
nat Joną Zolpą, kuris buvo vienas iš seniausių ir geriausių lietuvių artistų. Todėl dar sykj bus malohu visiems pamatyti musų Joną ant 
scenos. Po teatrui lyg vėlumui, lietuviški ir amerikoniški šokiai. Kviečia visus TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Lafayette 4223 •
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viilrics 
patarnauju kuogeriausiai 

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 111.

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak 
Subatdmis nuo 8 ryto iki 10 vakare 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Rengia Tautiška Parapija 
Savo svetainėje 35 ir Union gatvių

SALUTĄRO 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 būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

aš užlaikau namus ir galiu savo dar
bą dirbti. Aš patariu savo drau
gėms imti Vegetable Compoundą, ka
dangi jis man tikrai pagelbėjo.” — 
Mrs. C. B. Robinson, 608 N. Lincoln 

|St., Amarilio, Tex.
Vegetable Compound yra puikus 

vaistas moterims. Jis pašalina kliū
tis, kurios padaro tokius simptomus 

• kaip strėnų skaudėjimas, skausmingos 
antdrapanės, nereguliarumas, pailsi
mas, pavargimas, nervuotumas. Tą 
tolydžio parodo tokio laiškai kaip po
nios Robinson ir kaip viena moteris 
papasakoja kitai, šitos moters žino, 
ką jis joms gero padarė. Jis tikrai 
vertas yra pamėginti.

Šeimininkės padaro didelę klaidą 
leisdamos sau taip susirgti, kad pas 
jas beveik nėra pajiegų naminėms 
priedermėms eiti.

, A. A. SUKIS
,! ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. WashinEton St.

Cor. Wasbington & Clark

geriausių visame pasauly. Garantija de
šimčiai metų. Musų kainos yra žemesnės 
negu kitų išdlrbėjų. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rašykit dėl • DYKAI 
katalogo.

RUATTA SERENELLI and CO. 
817 Blue Islnnd Avė., Dept. 92, 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki' 12 ryto.

pastatyti kuo geriausiai. Veikalui
Po perstatymo Balius prie geriausios Orkestros.

Kviečia PIRMYN MIŠRUS CHORAS.

RENGIA D. L. K. P. KEISTUČIO KŲ1UBAS Iš BRIGHTON PARK
Stato Scenoj veikalą

“JUOZAPAS ZELBORA ir FARAONO SAPNAS”
Dvieju aktų Bibliška meiles drama, nėra tai religiškas ar priešreligiškas veikalas tik yra grynas meilės 

romansas/iš senojo Egypto didybės ir Faraono galybėsdienų gyvenimo trečio šimtmečio.
Nedėlioj, Spalio (October) 14 d., 1923 m.

Subatoje, 13 Spalio (Oct.), 1923
Puota, Vakariene ir Balius

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga $1.00
809 W. 351h SI., Bągo 

Tel. Boulevard 0611 te
PADAROM PIRKIMO 13 PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiami tSvigus ir 

Parduodam Laivakiries.

Įvyksta Šiandie, Spalio 13, 1923 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 

2242-4 W. 23rd PI.

išradimai dėl skaus- 
kataro, persršaldymo, 

reumatizmo ir tt. 
“Alberta“ Salve — 

L. Del išvalymo vi* 
pataisymo systemos 

“Alberta“ Pur- 
. ir $1.00. Mes at- 
, apmokėta.

VANOS
Rekomenduojame musų’ karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary-

ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime, visokio matelijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai $18.50
ir augščiau M* ■

Vaikų siutai ir overkautai 
ir augščiau

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

1811 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted £4. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS
Mes išdirbamo ir importuojame visokių 

pirmos klesos ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas 
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pet. 2_ 9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

Kliniko valandos: Utarnnkais 
nuo 2 iki 6, Subat. nuo 12 iki 4.

Lengvais Išmokėjimais ,
Kaina kiekvieno Gulbransen Registruoto 
Piano yra įspausta ant užpakalio — $700, 
$600, $495 arba $420. Tas tai yra pub- yMHggh: 
likos apsaugojimas —• užtikrinimas teisin- 
go patarnavimo perkant tokį dalyką kur 
paprastas žmogus mažai apie jį nusima- 
,i<> a.-ba negali gerai nuspręsti jo vertės. y
Kiekvienas visur Suvienytose Valstijose tA. • 
moka tą pačią kainą už Gulbransen Regi- 
struotą Pianą. Ar jus manote, kad tos 
kainos gali surasti sau kompeticijos visur 
jei jos nebūtų teisingos?
Daugybė bargenų, ant gramafonų ir pianų.
Didelis pasirinkimas deimantų, auksinių laikrodėlių, perlų ir t.

Nedėlioję, 14 Spalio (Oct.) 1923
BALIUS, ŠOKIAI, JUOKAI.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Physical Cullure Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel, Lafayette 5698.

MUZIKOS
Kainos?

EXTRA

Milžiniškas Balius
— Surengtas — 

LIET. RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR PAS. KLIUBO

PIRMĄ KARTĄ CICERO

“GIRIU K'AR ALIUS“ 
FANTASTIŠKA OPERA

Stato Pirmyn Mišrus Choras 
Nedėlioję, Spalio-October 21, 1923 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 
14th Street ir 49th Court, Cicero, III.

Pradžia 7:00 valandą vakare
šis veikalas yra vienas iš svarbiausių lietuviškoj kalboj, kurį paraše M. Rastenis pasiremdamas “Ne

užmušk” idėja, o muziką prirengė Mikas Petrauskas. Šiame veikale randasi nervų tempiančių tarpų, bet 
taipgi daug juokų ir daug puikių ir umoristinių dainų.

Pirmyn Mišrus choras po_yadovyste P. Sarpaliaųs stengsiąs veikai 
reziseriuoja M. Dundulienė.

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA’’
Stato scenoj 

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMOS VAIZDELĮ

“VALKATA”

Amarilio, Texas. — “Didžiausią 
man kliūtį darė strėnos. Jos skaudė- 
a1- "i davo taip baisiai, 

kad be maž ko ne
nugalavo manęs ir 
aš turėjau mėšlun
gį . Taip aš sirgau 
apie trejus metus; 
ant galo drauge 
patarė man pamė
ginti Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound. 
Nuo to laiko mano 
sveikata pagerėjo,

MbiBTOĮ Naujas 
mų, 

U m sutinimo, 
2 Bandykit

JeZ” 25c ir ? durių ir 
Bandykite 

gative arbatą — 25c 
siusime jums paštu

ALBERTA 
2338 W. 23-rd Place, Chicago,

Veikalas “Valkata” yra pilnas žingeidumo ir naudingas kiekvie-nam pamatyti. Beturtis pamatys kaip greit gali turtingu likti. Mo

ras atsižymėtų žingeidumu geresnis už buvusius. Taipgi turime pri-minti, kad ir pats veikalo autorius dalyvauja. Daugumas gal pame

Kviečia visus TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA
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PLANAS

Peoples “Sff-Bank
DIDELIS BANKAS

CHICAGO
Gerai
tuvių
runiu

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

NAUJAS ir 
PAPRASTAS

Kad žmonės galėtų mažomis su
momis pirkti augštos ryšies 6% 
pirmų morgičių bonus, mes įve- 
dėm į savo banką naują planą, 
kur jus galite pirkti juos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais po $10 
ar daugiau.
Ponai Grisius, SedemRa arba Ma- 
cikas musų bankoje maloniai iš
aiškins jums kaip lengvai jūsų 
maži sutaupymai gali uždirbti 
jums 6f7o pagal musų naują pla
ną.
Kuomet jus ateisite į musų ban
ką, malonėkite klausti jų.

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

VISIŠKAS SAUGUMAS IR 6%
Pinigus, kuriuos jus investuojate, jus padedate juos j 
šalį ateičiai, kad pa lengvinu.** gyvenimų kaip jus eina
te senyn ir kad suteikus gerą gyvenimą jūsų šeimynai. 
Kad būti teisingu savo šeimynai, nelaukite ilgai su tuo 
dalyku.

Pirmų Mcrgičių 6% auksiniai bonai, kuriuos mes reko
menduojame, padaro ideališką ir.vestmcntą dėl tokių su
mų kurios bus saugios.

Morgičių ir Eonų departamentas atdaras kasdien iki 5 
vai. po pietų, o utaminkais ir subatomis iki 8 valandų 
vakare.

ATSIMINKIT GENEROLĄ 
SHERMANI

Kartais maža liga gyveni
me veda prie labai serioziš- 
kų pasekmių. Atsiminkite 
ligų žinomo Suvienytų Val
stijų armijos generolo W. 
T. Sherman’o. Jis pasakė: 
“Vieną vakarą, kuomet aš 
sugrįžau namo iš teatro, aš 
gavau šaltį. Per dvi ar tris 
dienas aš sirgau ir paskiau 
pasitaisiau”. Taip ir atsiti
ko. Dabar pirmutinėse sa
vaitėse rudenio, jus galite 
girdėti visur kosint, ofisuo
se, teatruose, bažnyčiose/ 
gatvekariuose ir iš tų šalčių 
tankiai išsivysto pneumonia 
jei tas šaltis yra apleidžia
mas. Trinerio Cough Seda- 
tive, Yra puiki gyduolė nuo 
šalčio ir kosulio. Jus tikrai 
galite jai pasitikėti ir praša
linti pavojingas pasekmes. 
Toliau yra reikalinga varto
ti Trinerio Kartųjį Vyną, 
kuris sitmuliuoja skilvį iki 
normalio veikimo, sustipri
na silpną kraują ir suteiks 
jums reikalingą stiprumą 

1 apsisaugojimui nuo ligų, 
i kuomet sezonas mainosi ir 
! kiekvienas labai lengvai pa- 
! siduoda ligų bakterijoms.
Gyduolės ir prirengimai 

|Joseph Triner Company, 
! Chicago, III., niekuomet ne
apvils. Klauskit jūsų aptie- 

; koriaus arba pardavinėtojo 
i gyduolių.

5EVER05 GYDUOLESUŽLAIKO
, ŠEIMYNOJ SVEIKATA

i
ir reumatfško uždegimo galima 

pasekmingai išgydyti su

5 F VERA’s

IšNk’njas Knimentds

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, tinimo, raumenį! sfyvumo, 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

AVI//V/? JO IR 60 CENTAI.

ranesiiim
į '

* j
Al

Pranešu gerbiamai lie
tuvių visuomenei, jogei 
atidariau dirbtuvę vyrų 
ir moterų rūbų. Taipgi 
valymo, dažymo ir pro- 
sinimo senų rūbų. Nau
joj lietuvių kolonijoj — 
Marųuette Manor. Ma
no 20 metų patyrimas 
rubsiuvystės amate, pil
nai užtikrina jūsų užga- 
nedinimą.

Stanley A. Alekno
2537 W. 63 St. 

Kampas Maplewood Avė. 
Res. Tel. Prospect 4471

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

RnffJes
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rufllcs pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkft Rufflcs savo aptiekojo šiandie už G5c., arba prisiųskite 75e. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorija.

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

Visiems Lietuviams Chicagoje 
ir apielinkeje, kad esu atsidaręs 
aptieką, kurioje galėsite gauti 
geriausių vaistų arba gyduolių. 
Daugumas žmonių ir išsigydė 
visokioms ligoms, kurie vartojo 
tuos vaistus.

K. KUTUĮJS
4602 So. Wood St.

Mrs.A MiGHNIEVIGZ-VIOIKIENt1
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si 1‘ennsylvani- 
jos ligonbučiuo • 
se. Sąžiniškai pa ' 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite^ 
pagelbą. s

Valandos nilo 7i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

&

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

3639 W. Roosevclt Rd., 
Phone Crawford 3140

■a. - - A-.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUSERKA

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

3113 South 
Ha’sted St.

____________

DR. HERZMAN^

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 platų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f Dienomis: Cana! 
3110 arba 0875 
Naktį Dnexel 951 
Boulevard 4138

Telefonail

sviczina

Del

MENTHOLATUM

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

nieziančių de
gančių kojų?

Greitai praša
lina ir at-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 S<». Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Mihvaukee Avė., netoli Ručine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo 
G iki 9 valandai vakare.

Telephone 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.

y
Ofiso Telefonas DI? H A RROAD Busto Telefonas Central 4104 • 11. 21. miV/117 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kainb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Klabskite pas aptiekoribs

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS

O

A

T)

TROST&

\T< > ei § fa t ė JJ a n k
A. 1 ▼ fili VVAUMEE ANO N0RTH AVENUFS ▼

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

į W.F. 5EVERACO.

fili VVAUKEE AND NQRTH AVENUFS
. - -..A ■

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

Mihvaukee Avė. prie Division St. * 
JOHN F. SMULSKI, PREZIDENTAS

Chicag-os didžiausias bankas už vidurmiesčio”

S

į

k.

.i

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas J8-th Street.

Phone Canal 0257

............. ... -i- ■■■: ' ..................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................... ------------ ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAM NIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas- Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedčlioj 10-12 dieną.

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

iki 2 vai. po pietų.

PIRM JŪSŲ INVESTAVIMO, PATIRKITE!
Mark Twain sykį pasakė “kasyklos yra skylė žemėje val
doma sukčių’’. Gal tas skamba juokingai, bet yra tiesos 
tame pasakyme ir yra labai gerbiamas tų kurie turi “inve
stavę” pinigų tikėdami didelių palukų.
PIRMIAU negu investuosite, pasikalbėkite su bankininku. 
Jums už tai nereikės nieko mokėti, kad gavus patarimą iš 
musų investmcntų departamento. Mums visada yra ma
lonu patarnauti jums.

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

Dr, A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

dz / U
n

,'v-
__________________

UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITtt

HAMBURG AMERICAN UNE
Trumpiausias kelias i visas 

dalis
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę i# 
prieplaukos 86 North UpSs, prie 
galo 46 gatvės, New York, bu 
musų laivais de luxe 

"RMolut.”, "Relln.e." 
“Albert Bailio” 
“Deutachland”

. Kurie veža I, II Ir III klesos pa- 
■ažieriUa ir populiariiki laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia” ir “Westphalia” 
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

.7
S 
■<<

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. GERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j 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. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:39 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

.DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryti 

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optometriat 
T«l. Boulevard 6487 
4649 S. Aahland Avė 
Kampu 47-toe gat.

* 2-roe lubobe
Tclephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNEB
Priminimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai, vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti------- .------------- . . UI_

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vietas 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Canal 0257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. L, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirargas Ir Akušeris 

8315 Soath Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 ,

Vai. 9 ryto, lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Phone Cicero 5526
Dr. Helen M. Wisnow

LIKT IT VE DENTISTfi
Vai. 9—12 dieną, 1—5 ir 6—9 vak,
2137 S. Cicero Avė., Cicero, III.

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

DR. B. F. GARNITZ
3149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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NAUJIENOS
Tk« Uthvanlaa Daily New« 

FuhlUhad Daily, «xc«pt Sundaį >y 
Tha Litbuaalaa Mewa Pnb. Co,, Inft>

________ Bdltor P. grlgaftto________
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8501

Subscription Katėsi 
|8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcag*. 
18.01 per year in Chicago.

8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonasi Roonevalt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams . .........................................$8.00
Pusei metų...................................... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiai____ .....___  .76

Chicagoje per neėiotejusi
Viena kopija....... . ,...... — 8c
Savaitei —_________ ___ _ 18c
Mėnesiui______ ...75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago je
paltu:

Metama ....... $7.00
Pusei metų ......  8.50
Trimis mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams........ ................... $8.00
Pusei motų...... —------------------- 4.00
Trims mėnesiams...........i....... — 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mone>

Orderiu, kartu su užsakymu.
m—tj—w .bubi xi.u. .iri-ura-'- jt—

Kam reikia karo
stovio Lietuvoje?

Seime, kuris jau susirinko 
pb vasaros atostogų, social
demokratų frakcijos nariai, 
Galinis ir Markelis, davė pa
klausimą Krašto Apsaugos 
ir Vidaus Reikalų ministe- 
riams dėl neįregistravimo 
geležinkelio tarnautojų pro
fesinės sąjungos įstatų.

Krašto Apsaugos ministe- 
ris atsakė, kad jisai neturė
jęs su tuo reikalu nieko ben
dra. O Vidaus Reikalų mi- 
nisteris, p. Žalkauskas, pa
sakė ve ką:

“Visus sprendimus dėl 
registravimo kokios nors 
draugijos daro tam tikra 
įstatymais sudaryta ko
misija. Tokios komisijos 
yra prie apskričių virši
ninkų. Prieš darydamos 
sprendimą, tos komisijos 
kartais dėl kai kurių drau
gijų ar sąjungų reikalin
gos žinių.

“Jų reikėjo ir registruo
jant geležinkelininkų pro
fesinę sąjungą. Tų žinių 
suteikė geležinkelio Ko
mendantas. Jo pranešimu 
toji sąjunga neleistina da
bar geležinkelių srityje. 
Komisija, turėdama tai 
galvoje, įstatų ir neregis
travo.“ (Žiur. “Lietuvos“ 
Nr. 212).
Vadinasi, Komendantas 

tarė žodį — ir geležinkelio 
tarnautojų teisės organizuo
tis išnyko.

Geležinkelių komendantai 

yra Lietuvoje dėlto, kad te
nai dar vis tebeveikia karo 
stovis.

Lietuva su nieku neka
riauja ir nesirengia kariau
ti, bet karo stovis tebėra lai
komas.

Kam? Tam, kad butų ko
mendantai !

O kam reikia komendan
tų? Tam, kad jie naikintų 
piliečių teises, kurios yra 
įrašytos į Lietuvos konstitu
ciją! • ;

Vieną dieną jie uždaro ko- 
operatyvę bendrovę, kurioje 
yra susispietę nemalonus 
klerikalams žmonės. Kitą 
dieną jie konfiskuoja ir su
degina “bedievišką“ knygą.

Trečią dieną jie uždraudžia 
darbininkams steigti savo 
uniją. Taip ir veikia tie re
akcijos įrankiai, po karo 
stovio priedanga.

Veda karą su žmonėmis!
Keista, kad tokią tvarką 

mėgina teisinti p. Žalkau
skas. Jisai yra Lietuvos liau
dininkų žmogus, įstatytas į 
Vidaus Reikalų ministerio 
vietą. Liaudininkai gi sako
si esą darbo žmonių užtarė
jai.

...... '■ "

Apžvalga
■ —

“GINKLĄ Į RANKAS 
PAĖMĘ.. .”

Brpoklyno “NeLaisvė” mo
kina, kaip reikia išvaduot Vil
nių :

‘Mes sakėme ir •sakome, 
kad tik tada Vilnius bus at
vaduotas, kada Lenkijos ir 
Lietuvos darbininkai ir var
gingieji valstiečiai, ginklą į 
rankas paėmę, nuvers da
bartines valdžias ir įsteigs 
darbininkų valdžią. Bet juk 
kitokiai ta k y kai (Naujienų’ 
ponai be galo priešingi, jie 
abelnai netiki į ginkluotą 
darbininkų kovą.”
Žodis “abelnai” čia yra, ži

noma, ne vietoje, kadangi tam 
tikruose atsitikimuose “Nau
jienos” labai pritaria ginkluo
tai darbininku kovai.

“Naujienos”, pavyzdžiui, sto
ja už ginkluotą kovą tada, 
kada darbininkams yra atim
tos teisės organizuotis, švies
tis, dalyvaut valdžios rinkime 
ir kovot už savo būties pageri
nimą—kaip, sakysime, buvo 
carizmo laikais /Rusijoje.

“Naujienos” taip pat stoja 
i.'ž ginkluotą kovą, kada šalį 
užpuola ginkluoti priešai, no
rėdami ją apiplėšti arba pa
vergti — kaip, sakysime buvo 
su Lietuva, kurią užpuolė len
kų Želigovskis, raudonoji Ru
sijos bolševikų armija ir vo
kiečių bermontninkai.

Komunistų organas puikiai 
žino, koks buvo “Naujienų” nu 
sistatymas augščiaus paminė
tuose atsitikimuose, todėl ji
sai sąmoningai meluoja, saky
damas, kad “Naujienos” vi
suomet atmeta ginkluotą dar
bininkų kovą.

Bet jisai neprasilenkia su 
tiesa, kuomet jisai nurodo, 
kad dabartinėje Lietuvos padė
tyje “Naujienos” ginkluotą 
darbininkų kovą neskaito nau
dingu dalyku.

Šituo atžvilgiu tečiaus “Nau
jienų” nuomonė yra tokia pat, 
kaip milžiniškos daugumos 

Lietuvos žmonių, neišskiriant 
darbininkų ir pačių vargingiau
siųjų valstiečių. Joks sveiko 
proto žmogus Lietuvoje, ne
žiūrint ar jis yra patenkintas 
šalies tvarka, ar ne — neketi
na imti ginklą į rankas ir da
ryti perversmą.

“NeLaisve” labai klysta, 
jeigu ji mano, kad bent josios 
vienminčiai Lietuvoje, komu
nistai, esą pasirengę tokion 
kovon. Jie yra užimti visai 
leno kitu. Untent: kramtymu 
“sandvičių”, k u viltos jie gauna 
iš Maskvos!

Maumodami tas bolševikų 
dovanas, jie, tiesa, laiks nuo 
laiko paplepa apie “ginkluotą 
revoliuciją” (nes už tai juk 
Maskva juos ir maitina), bet 
kadangi jie yra paėmę į ran
kas ne ginklą, o “sandvičių”, 
tai jų plepėjimai -neturi jokios 
reikšmės.

KREIVA PROPAGANDA.

Kai industrialistų pastan
gomis buvo sugriauta pirmasis 
Strejsemalino kabinetas ir tar
pe partijų’ėjo derybos dėl natA- 
jo kabineto sudarymo, tai te
legramose iš Vokietijoj buvo 
daug kalbama apie socialde
mokratų santykius su koncle- 
riu. Buvo pranešama, kad 
Stresemannas buvęs privers-

tas priimti industrialistų rei
kalavimus ir todėl sukėlęs 
prieš save stipriausiąją reichs- 
stągo partiją.

Socialdemokratai atsisakę 
pritarti konolerio programai, 
kuriame tarp kitko buvę nu
matomas aštuonių valandų 
darbo dienos panaikinimas. 
Vienok, kuomet paaiškėję, kad 
Stresemannas esąs pasiryžęs 
sudaryti naująją ,va£dž/ią Ikad 
ir be socialdemokratų, tai jie 
nusileidę ir priėmę kanclerio 
programą, sutikdami dalyvau
ti valdžioje.

Amerikos laikraščiai tuomet 
dėjo stambius antgalvius, 
skelbdami apie “socialistų pra
laimėjimą” Vokietijoje.

Pasirodo tečiaus, kad tie 
skelbimai buvo visai neteisin
gi. Spalių 11 d. Associated 
Press telegrama praneša, kad 
reichstagas dviem skaitymais 
priėmė vadinamąljį '“autoriza
cijos įstatymą”, suteikiantį ne
paprastos galios valdžiai finan- 
einėie,( ekonominėje ii’ sodia- 
leje srityse.
Telegramoje tečiaus sakoma:

* Autorizacija neliečia pa-: 
, tvarkymų , apie darbo valan

das...”
Vadinasi, valdžiai suteikia

ma galios vartoti nepaprastas

priemones Šalies finansų ir ki
tokių reikalų sutvarkymui, bet' 
darbo valandas ilginti (kaip 
reikalauja įindustrialistaa) ji 
neturės teisės.

Taigi toje kovoje dėl val
džios programo nustatymo ĮaL 
mejo ne industrialistai, bet 
socialdemokratai.

Augščiaus minėtosios netei- 
singosiųs žinios 'buvo, matyt, 
tSimieso propagandos vaisinto.

Įdomu betgi, kad komunis
tai reichstage balsuoja išvien 
su Stimieso pakalikais, kovo
jančiais už darbo valandų pra
ilginimą. Remdami industria- 
listus, jie, beje, kartu ir plus
ta juos; bet svarbą turi ne plū
dimas, o balsavimas.

GREITAI KEIČIA NUOMONES

Dr. A. J. Karalius rašo '“Tė
vynėje**

“Neapšviesti /žmonės grei
tai pametą tikėjimą, išvirs
ta bedieviais, pasku‘i vėl 
greitai meta bedievybę ir iš
pažinties nu'aina. Tą patį jie 
ir politinėse partijose pada
ro.”
Tikra tiesa. Reikia dauginus 

apšvietos žmonėms, tiktai tuo
met jų nuomonės pasidarys 
pastovios.

MesGarantuojam
A K S T ’ P 1 — Gerumą

2 — Pilną svarumą
3 — Užganėdinantį pristatymą
4— Arba jūsų pinigai grąži

nami

MUCIUS SCEVOLA

Laiškai iš Bavarijos.
(Musų specialio korespondento).

(Tęsinys)

III. Auf Nach Berlin ir 
Socialdemokratai.

Kitoj karčiamoj mitingas 
jau buvo gerokai įpusėjęs. Vis 
jauni vyrukai, senį generolai, 
karštos mergaites ir vidury 
plačiašakė generolo Ludcndor- 
fo figūra. Vakaras surengtas 
visai kariniu pavyzdžiu. Ir 
kalbėjo kažkoks sudžiūvėlis 
kapitonas H e i s s. O jis kal
bėjo šitaip:

—Štrezemanaš ytrą tiktai 
marksizmo samdinys; mark
sizmas ir prancūzai dirba iš 
vlieno Vokiečių žemės pražū
čiai... Valdžia visuomet drau
džia daryti revoliucijas; bet 
vokiečių rcvoilucija iškils ir be 
valdžios sutikimo. Mes daug 
laiko nebeturime, nes laikas 
veikia ne musų naudai, bet 
prieš mus. Vokiečių išvadavi
mas kįla iš Bavarijos, Vokieti
jos klausimas bus Berline 
Bavarų kumščiu išspręstas! Vo
kietijos klausimas tegali būti 
tiktai kardu išspręstas! žydiš“ 
ką marksizmą mes sudaužy
sime! Vadinas mes turime 
tuojau imti musų šautuvus ir 
kulkosvydžius ir musų porą 
anuotų ir maršuoti į Berliną! 
Jei mums arklių neduos, tai 
juos mes patys iš Tiuiingijos 
pasiimsime!... Mes nedarome 
jokios paslapties, kad mes no- 
rffme daryti tautinę revoliuci
ją po juoda-balta- raudona vė
liava su Ilackenkreuz (Toks 
kryžius, ženklas vokiečių anti
semitų. Red.). }Ir šis ženklas 
turi laimėti...

Lygiai tokiais pat gražiais 
žodžiais kalbėjo ir pats dedči 
L'udendorfas! Sic ponai jau nei 
kiek nebesislepia, kad jie nori 
piliečių karo, kad jie nori 
maršuoti į Berliną, ir kad 
anksčiau ar vėliau jie tai pa
darys. Ir jeigu4 dar iki šiol ne
pradeda, tai bijos tiktai istori
nės atsakomybes už piliečių 
karo pradžią, ir laukia tiktai 
kad kaip nors gal Berlino val
džia susikompromituos, ir kad 
kompromitaciją’ pagreitinti — 
ties jokiomis šunybėmis lie
sus toj a ma. v

O tuo tarpu milžiniškuose 
Cirko rūmuose vyko Bavari
jos socialdemokratų mitingas, 
kuriame kalbėjo Bavarijos so
cialdemokratų vadas Auer’is 
tema: Kann ein Buergerkrieg 
Deutschland retten — ar na
minis karas gali Vokietiją iš
gelbėti?

Kadangi prieš kelias dienas 
ten pat socialdemokratai buvo 
rengę, mitingą, ir bolševikai 
susidėję su fašistais jį “su
sprogdino”,, tai yra nedavė 
niekam kalbėti, tai šiuo kartu 
socialdemokratai mobilizavo 
visas savo pajėgas: visi taip 
vadinamos S. A. organizacijos 
nariai buvo vietoj (socialde
mokratų apsigynimo karine 
organizacija. — Red.) ir visi 
buvo pasirengę' nepasiduoti. 
Žmonių prisirinko tiek, kad 
netilpo ne tik milžiniškame 
cirke, bet ir trijose kitose di
džiulėse Miuhiciheno susirinki
mų salėse. Bolševikai, maty
dami, kad šiuo kart už susi
rinkimo trukdymą gali gero

kai kailiu gauti, nusidavė so
cialdemokratų prieteliais ir 
siūlė savo pagelbą susirinki
mui apsaugoti nuo fašistų, ži
noma, jų pasiūlymas btfvo at
mestas, tiktai priminta, kad 
jeigu jie bandys “sprogdinti”, 
tai tegu duris atdaras pasilie
ka. .. Nežiūrint į begaliniai 
įtemptą ūpą ir į idiotiškus 
gandus, kurie vitoą dieną po 
miestą vaikščiojb, susirinki
mas praėjo be jokio inciden
to. O Auer’is kalbėjo, kad 
Štrezcmano valdžia, Cuno ka
binetui atsistatydinus, rado 
Vokietiją baisiausioj padėty. 
Padėtis yra tolygi 1918 spalio 
mėnesio padėčiai. Iš tos padė
ties tegali išgelbėti vokiečių 
tautos pasišventimas; vienybė 
ir begalinis darbas. Žemės 
produkcija turi būti pakelta 
iki galimo maksimumo. Vo
kiečių žeme prliklauso- Vokie
čiu tautai. Jei kas iš žemes 
savininkų negali išnaudoti jam 

pavestų žcnię iki maksi mum 
laipsnio, jo žemė turi būti nu4- 
savinta.'

*

Toliau Auer’is vaizdžiai nu
piešė, kaip sistematingai Vo
kietijoje ruošiama namų ka
ras, ir kas iš to1 tegali išeiti. 
Rezutate ateis svetima galybė 
musų kaoso tvarkyti, ir visa, 
kas bus išlikęs gyvas, bus pri
verstas svetimiems nusilenkti. 
Jeigu niekas nepasikeis, tai ar
timiausiomis dienomis turi 
prasidėti lemiamieji įvykiai. 
Jeigu niekas nepasikeis, tai na
mų karas ir brolįų žodinė ne
išvengiama. Didžiausias mo
mento uždavinys, mirksny, ka
da gresia valstybės žlugimas, 
išlaikyti .tautos vienybę. Dar
bininkai neduos jjokjiam vel
niui ir jokiam diktatoriui vai-

nepri-

stybę suskaldyti! Darbininkai 
perdaug ilgai tylėjo dėlei ba
varų Kapp’o (Hitlerio) šuny
bių. Darbininkai žino tuos 
tamsius planus, kurie dabar 
nukalti. Darbi rįiihka'i Įatmeta 
vienos partijos, vieno asmens 
diktatūrą ir nusilenks tiktai 
teisybės, sąžinės ir tėvynės 
meilės diktatūrai! Karo metu 
darbininkai atliko savo parei
gą gindami valstybės
klausomybę, jie ir dabar ją at
liks, gindami tautos vienybę.! 
“Namų karas padarys tokį ka- 
osą, ku<ris visus sluoksnius su- 
vqls. Visi tikri vokiečiai turi 
susijungti, kad apsaugojus mu
sų tautą nuo baisenybių...” 
“Nei Maskva, nei moiiarkija 
mus neišgelbės”... “Socialde" 
mokratai yra pasiryžę su viso
mis valstyjbiniai n u^idtači u šio
mis grupėmis dirbti išvieno, ■ 
by tik šalį iš baisios padėties 
išgelbėti!” '

Įvairenybės i
Įdomus nuotikis.

Milano j (Italijoj) laikraščiai 
aprašo šitokį nuotikį. Darbi
ninkas Pačetti grįžo namon. 
Pasitiko ji kaimynas ir įspėjo: 
“Neik namo; pas tave policija”.

Sąžinė Pačetti buvo švari: 
nieko blogo niekam nebuvo 
padaręs, bet su fašistų polici
ją juokai prasti, — į namus 
nėjo. Pragyvenęs pas draugą 
.kelias savaites ir manydamas, 
kad policija apie jį užmiršo, 
jis grįžo namo ir, o, baimė! 
/7-jį pasitinka policininkas... 
į “Jus Pašetti?”

“Ne... aš...
. Policininkas

ne...
jį nutraukia:
jau penkta sa

vaitė. Jūsų brolis Australijoj
.pasniirė ir paliko jums 26 mi
lijonus lyrų”. (L. Ž.).

“Ieškau jifeų

—r-

M

Ta garantija yra ąnt kiekvieno pristatymo tikieto. Sutaupykit 
sunkiai uždirbtus pinigus pirkdami musų Garantuotą Tavorą.

@isumers @npany
Fred W. Upham, Prezidentas

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

...

Anglys, Solvay Colje, Ledas, Namų Materijolas.

Jei yra paranku, ateikite asmeniškai dėl pažinties.
65 skyriai visoje Chieagoyo. Pasižiūrėkite j telefonų knygą ku

ris yra arti jūsų namų.

Musų skyrius, 3808 So. Western Avė., yra 
pasirengęs patarnauti jums. 

CHARLES BARWOOD, MANAGERIS.
Telefonus Lafayette 5935

P-lė Kudulaitė

f
jūsų pačii) tautos, yra svarbi narė 

.Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo,
ši Jauna panelė, 

mut-cj organizacijos, 
patumavimui inusų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

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

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

i

The Stock Yards 
Savings Bank

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

A,

$5,000.o©
Dovanu ffimrdl

KAZIMIERAS PAVIETAS, kuris rašydavusi CHARLES S. 
PAVIETAS, ir kurio fotografijas čion paduodame, būdamas Ban
ko Kasieriaus pagelbininku — prasišalino iš Chicagos, III., Subatos 
naktį, Rugsėjo (Sept.) 8-ta, 1923 m., pasisavinęs nekuria suma pi
nigu. Teismo įsakymas (Warraait) jį areštuoti, kur jisai nebūty, 
yra Valdžios išduotas

Vardas

&

ii;

Ž

0

T.

&

s

Kazimic 
ras-Charles S. 

Pavietas.
Gyveno — Chicago, i 

Illinois.
Tautybė — 

Lietuvys 
Užsiėmimas — Pa- 
gelbininkas Banko

Kasieriaus 
Ainžis — 36 metų į Ugris -- iJČScIij, 6 c

Sveria — 155 svar
Plaukai — Juodi 
Išvaizda — Tamsi 
Akis — Tamsiai 

rudos

iii
,v '

L

PASTABA: Lupos storos, ausis didelės, kalba truputį užpuolančiai.
$5,0000 dovanų yra duodama per American Bankers Indemnity Alliance 

tam kas viršminėtą asmenį suareštuos ir perduos Chicagps Policijos viršinin
kui arba bilė kuriam autorizuotam Valdžios agentui.

Bile informacijos, telegrafu arba telefonu, ant musų ekspensų, reikalui 
prisiėjus, p rašome mums kuogreičiausiai suteikti žinių. Viską mes užlaiky
me slaptybėje.

THE WILUAM J. BURNS INTERNATIONAL DETECTIVE AGENCY, Ine,
1050 Otis Biūlding, Chicago, III.

Telephone — Main 4064 n
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udenmis Išpardavimas
lemos

Mohair apdengti setai po

lediniai su tikra skūra apdengti setai

PINIGUS LIETUVON

susisie

Turtas virš $8,000,000.00

MUSU STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
Canpajrt*

Mažais Iškaščiais

M. KEŽAS Ved. Brighton Krautuves

Chicago

NAUJIENOSEGarsinkities

malo* 
vietiniu

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Prasidės Sukatoj, Spalio^Oct* 13tą, 1923 
abejose ‘Ihe PEOPLES FURNITURE CO. Krautuvėse

Norintiems duodame ant lengvų išmokėjimų, pritaikinant Tamistų parankamą.
Kad nepadarius klaidos įsitėmykite korporacijos vardą ir krautuvių adresus

Į^m*usų^krąutuyę_ir pasirinkite 
reikalingų daigių, kokių reika7 
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Pristatome 
priemies

Atdara kasdien nedėlioj 
po pietų

J. A. NAKROŠIS Gen. Vedėjas

Ypatiškai arba ^aštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago

visas dalis miesto ir 
us be užmokesčio

VATINIS MATRASAS
Pilnos mieros, 45 svarai— 
tristu viršum* įvairiose 
spalvose su balta parinkta 
vata iškimštas, tikra ver
tė yra 
tuvėse 
gaus

Namams Reikalingų Daiktų 
Sezono

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

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.

Del parankamo visuomenei krautuvės bus atviros, vakarais iki 9 valandą ir Nedė 
lioje nuo 10 valandos iŠ ryto iki 1 vai. po piet.

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozctinės tankas 
ir trimingai, kaip pa- tifi 
veikslely, specialiai po *£* ■

MISINGINĖS LOVOS
Vėlinusios styliaus, pilnos mie
ros, su diktais stulpais ir tarp- 
stulpiais, turinti dailią išveizdą. 
Kas pirks šiame išpardavime su-

.. $17.95

ALCAZAK GESINIS 
PEČIUS

Turintis plačią vietą ke
pimui ir broilen-, su baltu 
priekiu ir kojoms, pilkai 
atrimuoti, ir pilnai už
tikrintas per dirbėjus ir
SS $39.50

Puikus Namas su įplaukoms Brighton Parko
Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną sity mūrinių namų; du apartmentai po še
šis kambarius; ponam js ir pašelmenys. - ,

Tik $3000 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110 į mėnesį.
Namai prirengti kraustytis
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimą

Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

7 ŠMOTŲ VALGOMO KAMBARIO SETAS
Susidedantis iš pailgainio stalo ir 6 krėslai su tikros skųros sėdynė
mis, Ųueen Ann mados, Walnut baigimo CCA
Visi 7 šmotai už....................................................

15.00. Musų krau- 
dabar pirkėjai

$9.75

KALDROS
Su labai tvirtu ir dailiu vir
šum, skirtingose spalvose, iš
kimštos su parinkta sniegui 
balta vata, pilnos mieros, ku
rios yra vertos $5.00. Šią sa- 
™itę....... $2.45

VIRTUVĖS ŠILDOMAS 
PEČIUS

(Kitchen Heater) negir
dėtai pigiai parduodam, 
šis pečius kaip paveikslė
lis parodo yra pilnos mie
ros padarytas iš plieno ir 
lietos geležies su nuke
ltais apnikeliuotas su du
rims iš galo. Išpardavimo 
IĖ $18.95

ŠILDOMAS PEČIUS
Tai yra tikras kuro tau
pytojas. Tvirtai padary
tas dailiai pališiuotas ni
kelius aptrimuotas. Yra 
labai parankus dėl apšil- 
dymo. Kai- $g

NUSIUNČIAME •
Telegramų per ,2 dienas
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiesio^jynį 
kimą su Lietuvos Bankais

Kreipkitės

4-RIŲ ŠMOTŲ MIEGAMO KAM BARU) SETAI
Susidedantis iš pilnos mieros lovos, kamodė, šiforetas ir ridamasis 
staliukas, VValnut medžio, Queen Aąn mados. Jtegulariška kaina 
$225.00, nužeminta kaina už visus (F 4 04 K A
4 šprotus .....................................................

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bu- 

dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į /v 
kiekvieno šito laikraš- 
čio skaitytojo namus, 14 
kuris parašys nuims Q P W 
apie tai. Jei turi skau- Y / 
snąus raumenyse, ar są- // // 4(1
nariuose, jei jie yra su- // į į ĮJH 
stirę, ar jauti opumą,# 
jei kankina skausmai# 
prie kiekvienos oro at-įĮ Jrr***^^ 
mainos, tai čia tavo 7?
proga išmėginti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ai’ nepasi
duodami, vis viepa, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ii’ paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI. .

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad taipsta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, 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. Xt-1.

3624 No. Ashland Avė., Chicągo, III.

aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkvieciame atsilankyti, o busit užganidinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, UI.

Tek: Boulevard 7309.

DAILIAUSI IŠKIMŠTI VELOUR SETAI
Susidedantis iš 3 šmotų, kuris yra labai saugiai padarytas; springsų luo
šos sėdynės, apačia ir nugara apdengtas su augštos rųšies velour ir pa
sirink imas daug skirtingų spalvų. Del šio išpardavimo vienas trečdalis 
numažinta. Visi 3 šmotai už ............................... $119.00

$245.10 
$54.50

Padėkos Laiškas
Chicago, III., June 12, 1923 

Gerb. Dr. Jokubauskas!
3538 So. Halsted Street.

Praslinko jau penki mėnesiai 
kada mąne išgydė.... Aš vis maniau, 
kad mano skausmai atsikartos, bet 
dabar matau, kad esmu galutinai 
sveika. Taigi, aš labai esmu dėkin
ga už jo tokią didelę tarnystę, kurią 
man suteikė, nes aš buvau nusto
jus vilties, nemaniau kad Jfur koks 
Daktaras galėtų mane išgydyti. Ka
da man draugai patarė, kad aš mė
ginčiau pas j j eiti gydytis, aš ma
niau, kad bereikalingas praleidimas 
laiko ir pinigų, bet priversta buvau 
nepakenčiamais skausmais. Per pen
kis metus buvau išmėginus visokių I 
Daktarų ir visokių gyduolių, bet ne
pasitaikė, kad butų nors kiek pa- 
gelbos; turbūt nebuvo tokių, kurios 
mane pagelbėtų. Užeidavo tankiai 
galvos skausmai, išgulėdavau po ke
lias dienas lovoje. Gyduolių Dakta
rai sakydavo kad aš turiu romatizą. 
Kada Dr. Jokubauskas pradėjo eg
zaminuoti, man tuojaųs pasirodė, 
kad kas nors čionai yra naujo, bet 
ištikro padarė ir mane naują, jau
čiuos tvirta ir visi skausmai dingo.’ 

Patariu kiliems, kurie sergate, o 
nes/randate pagelbės gyduoles var
todami, kreipkitės prie Dr., Joku- 
bausko, jis ir jumis išgydys su Na- 
prapatijos buuu. Aš jam širdingai 
esmu dėkinga. I

Marta Narkošaite, 
1651 W. Grąnd Avė. I 

Chicago, III.
_________

1930-32 So. Halsted St. ^umiture. Rūgs. Stovės, SewingMachines. 4177-79 Afcher Avenue 
Near 19th Place /laikinį Machines, Pianos, 6tc*» Corner Richmond St.

Klozetines \ lynės — kaip paveiks
lėly, spėriai ii par- 
duodamo^ no

IBBRK1UMBIBBBBBBBIBBBBB 

■CUNARD:
AR MANOTE ATSIIMTI GI- g 

m MINĖS Į AMERIKĄ |
2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį

Vj metą 6
ffl Leisk musų raštinei Katine pagelbS- » 
H ti Jūsų giminėms išgauti pasportus B 
g ir vizas ir tinkamai juos prirengti i I 

kelionę. g
Nereikia laukti dėl vietos, turin- —

M tiems Cunard Unijos laivakortes. Cu- ’ 
H nard laivas išplaukia iš Europos kas “ 
M kelintų dienų. Cunard laivakortės ■ S yra geros kelionei ant AQUITANIA, ■

BEKENGARIA ir MAURETANIA, g 
greičiausia jurų kelionė ta£p Lietu* rj 

M vos ir Amerikos. i B
S Ori smulkesnių infųrmue|jų 
g įlėkite susižinoti su musų 
g agentu arba musų raštinėje.

Cunard Line i\.
]40 N. Dearbom f jRV 

“ Street J-JjfT
"Chicago, III. M MBnmgfr
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PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS:
KLEINĄ TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR KITUR UZ ANT- Ė

RARANKIUS ĮRENGIMUS ' ;

VIRTUVĖS J^ALAS 
Parceliuotum viršum, iŠ kiet- 
medžio padarytas, aprūpintas 
su stalčium, baltai enameluo- 
tas, kol teksime $6.95

NEW YORK, VIGO (SPAIN). 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios upraiomoe 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba t 
dld|Jj ofisų IV State Street New York.

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintadienj j inusų ofisą, o 
įneš nuvešime pas namus.
STATYBA.:—-Plytų su akmens aptaisymais; išeinantis balkonas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; sau
lėtos seklyčios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; knygoms Šėpos, bufetai.
ŠVINUOT®.—Vieno šmoto pryžada, sinkai; kombinaciniai kranai; baltos cmalijuotos vaistams skrynelės; 
skalbimui cėberiai beizmarite.
ĮTAISYMAI:—Misinginės žvakes ir nuknebusieji žiburiai'labai gražus. Tyčia sujungimai aslinės žibyklpms 
ir elektriniam prosui. *
Fornaso šilumą pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

RUB1N BROS. NAMŲ STATYTOJAI
3804 South Kedzie Avenue, Telefonas Lafayette 5153 ir 6438

Firma, kuri apsirūpina jumis, jums susirgus ar darbo.netekus.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

LA SAVO1E Oct. 20, Nov. 24, Dcc.
PAKIS ....... Oct. 24. Nov. 14. Dec.
FRANCE ....... Oct. 31, Dec.
LAFAYETTE i*...... Nov. wwM'a!tijiaiiM(;
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CHICAGOS
ŽINIOS

Kova dėl įkūrimo gimdy 
my kontroliavimo 

klinikos

Šposas. Prasidėjo demonstra
vimas krutamu paveikslų, kur 
artistai kalba. Ir tai esą labai 
gerai atrodo. Kalba žmogus, 
ir girdi jo balsą. Visai kaip 
gyvenime — taip natūraliai 
atrodo.

Tą išradimą praktiški ame
rikiečiai rengiasi jau panaudo
ti busimai prezidento rinkimų 
kampanijai. Kandidatai kal
bės ikrutamuose paved.ksflu'ose. 
Publika matys kandidatą ir 
girdės jo balsą, kurį perduos 
kalbamoji mašina.

Prieš kiek laiko buvo susi
daręs komitetas, kuris ėmė rū
pintis įsteigimu gimdymų kon
troliavimo klinikos. Tuo rei
kalu buvo kreiptųsi i sveika
tos komisionierių Dr. Bunden- 
sen. Bet pastarasis atsisakė iš
duoti leidimą tokiai’ klinikai, 
pareikšdamas, jog gimdymų 
kontrolė esanti priešinga kaip 
svietiškiems, taip ir dieviš
kiems įstatymams. Po to buvo 
kreiptųsi į mayorą Deverį. Bet 
ir majoras nusistatė prieš tokį 
klinikų.

Mokesniai nuo automobi 
liy padidėjo

Iki spalių 1 d. buvo surinkta 
$3,230,000/

Taip dalykams susidėjus, 
komitetui nieko daugiau nebe
liko daryti, kaip tik paduoti 
mandamus peticiją, kad pri
vertus mayorą išduoti leidimą. 
Mat, Illinois valstijoje nėra to
kių įstatymų, kurie draustų 
platinti informacijas apie gim
dymų kontrolę. Jeigu klinika 
atatinka patvarkymams, tai 
niekas negali uždrausti ją stei-

Ši byla dėl klinikos įsteigi
mo bus labai įdomi. Iki šiol 
nieko panašaus dar nebuvo Il
linois valstijoje.

Kad automobilių - ir motori
nių vežimų skaičius Chicagoje 
ncįmanojmati pad/idiėjo, .rodo 
kad ir tas faktas, jog dar nie
kuomet nebuvo miestas surin
kęs tokių didelę sumą mokes
nių už laikymą automobilių, 
kaip šiais metais. Už visus 
1922 metus buvo surinkta $2,- 
490,000. O šiais metais tik 
iki spalių 1 d. jau buvo įplau
kę tais mokesniais j miesto iž
dų $3,230,000.

Kolektoriaus Thomaso ra
porte paduodama iabai įdomių 
davinių. Pasirodo, kad 1922 
m. leidimų automobilių laiky
mui buvo paimta 167,483, o 
pradžioje šių metų tokių leidi
mų .gauta 210,495.

Motorinių vežimų skaičius 
irgi padidėjo. Bet Užtat ark
lių traukiamų vežimų skaičius 
nūdien vis mažėja.

Tas tai “herojus” atvažiavo 
į Ameriką, kad dalyvavus Ame 
rikos Legionierių konvenci
joje. Apie legionininkus daug 
nėra kas sakyti: tai yra nacio
nalistų organizacija.

Gen.’ Haller atvyko Į Union 
stotį, o iš ten turėjo važiuoti 
į Dearborn stotį, iš kur išėjo 
traukinys į San Fran Cisco. Į 
stotį susirinko daug lenkų, ku
rie be paliovos šaukė: “Nicch 
zyje nasz general!” arba 
“Wiwat! Wiwat! Wiwat!“

t

Kalbėjo Chicagos lenkų pa
triotai; kalbėjo ir Haller. Jis 
pasidarė tiek sentimentalis, 
kad net ėmė bučiuoti kai ku
riuos chicagiečius, kurie prieš 
kiek laiko tarnavo lenkų ka
riuomenėje.

Aldermanai Toinczak, Ada- 
movvski, Petlak, Adamkievvicz 
ir Bowler nusamdė tris pui
kius limuzinus gen. Hallcro 
kompanijai pervežti iš Union į 
Dearborn stotį. Limuzinai 
buvo išpuošti — tik žiūrėk ir 
gėrėkis. Bet kai tie alderma
nai nuvyko į stotį pasitikti ge
nerolų, kokie tai šposininkai 
susėdo į limozinus ir gan auto
ritetingai įsakė šoferiams va
žiuoti. Kuomet aldermanai 
išsivedė savo aukštų svečią, 
kad • pasodinus į limoziną — 
nė vieno limožino nebuvo ap
linkui. Prisiąjo pasitenkinti 
taxi‘inis.

Reporteriams gen. Haller pa-

Žydai. organizuojasi 
gintis nuo lietuviš

kų fašistų.

gus, rengia apsisaugojimo or
ganizacijų, kuTi net ' pajėga 
mananti gintis nuo užpuolikų. 
Vokietijoj gi, gautomis žinio
mis, keliamas triukšmas, kad 
Lietuvoj eina žydų skerdynes.

Telephono Armitage 0571
HEALTH SERVICE INSTITUTE 

No. 1
Specialistai visokių ligų. Visi 

budai gydymo. 
Valandos: 10 iki 12, 2 iki 5, 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutartį, 
1510-12 N. Robey St., Chicago

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis sp^clalista*

Eina gandai, kad žydai,'ku
rių iškabas dabar visokie fa
šistai murzina ir daužo lan-

ED STREETU» & MALS
Atdara iki 6 vai. vakare sukatoje.

vienos New Yorko žinomos firmos! Moterjs suprantančios vertę ateis čionai būriais! Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland /*re.

STAR SPECIAL
Vaikų knickers. Vaikų knickers, 
gražių juodų paternų, vilnonio maišy
to materijolo, atsiūtos siūlės, pilno su
les, pilno sukirpimo, gerai padaryti, 
m i eros 7 iki 16
(2 daugiausiai) 0*71.v

Neimam orderių telefonu ir paštu

New Yorko Kautu Pirkinys!
Metinis didžių didžiausias kautų išpardavimas!

Tas pirkinys be abejo, pripildys musų visą antrą augštą! Tūkstančiai kautų, mes gavome juos labai žemo
mis kainomis nuo vienos New Yorko žinomos firmos! Moterjs suprantančios vertę ateis čionai būriais!

VAIKŲ PLAUKŲ KIRPIMAS 20c

Palengvins akių t ^pfrną, kuria 
estų priežastimi galjM skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteitUkio, nervuo***- 
mo, skaudamą akių karštį, atitik 
kreivas akis, nuima ki atitąb
so trumparegystę ir te 
renka teisingai akiniai at
sitikimuose egzaminavus* daromai 
su elektra parodančia mtaiauBiM 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 1G iki 8 v. Ned. lt !tf S p. 
1545 West 47ih gL 

Phone Boulevard 7589

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Msiimkit laiškus iš Paštį
Vėl pametė bombą prie 

spaustuvės Numirė Robert Howe
Bėgiu šešių mėnesių du kartu 

bandė išsprogdinti spaustu* 
vę, kur buvo spausdinamas 
kluxiečitj laikraštis.

Howe priklausė Socialistų Par
tijai ir nemažai jai pasidar
bavo. ♦

Jack Forcum buvo pasiėmęs 
spausdinti kintiečių laikraštį 

“Dawn”. Jo spaustuvė randa
si dideliam trobesy, kur gyve
na dvidešimts šeimynų. Spaus
tuvė yra po No. 1103-1113 E. 
55-th St.

Vakar prie spaustuvės buvo 
padėta bomba, kuri sprogo to
kiu smarkumu, jog visam 
kvartale nebeliko nė. vieno 
lango sveiko.

Pereitų žiemų irgi prie spau
stuvės buvo padėta bomba.

Spėjama, kad tai anti-kln- 
xiečių darbas, ki/rie keršyja 
už (spausdinimą laikraščio 
“Da\vn”.

Forcum sakosi jau senai pa
liovęs tų laikraštį spausdinti.

Vakar tapo palaidotas Ro
bert Harrison Howe (618 Buc- 
kinghaip PI.). Howe turėjo 
67 m. Paskutiniais trylika me
tų jis vedė yVilliam Bross 
Lloydo biznio reikalus ir buvo 
plačiai žinomas finansininkų 
rateliuose. Jis taipgi parašė 
knygų “The EvoUiUtion of 
Banking”.

(Nemažai 
ir Socialistų 
liko žmonų

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį pašta 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturiolika dienų nuo paskelbi' 
mo.

Meno paroda

mo- 
tik-

nabašnįinkas dirbo 
Partijoje. Jis pa- 
ir vieną supu.

Atvažiuoja Lloyd George
Buvusia Anglijos premieras 

atvyks į Chicagą spalių 16 d.

Chicagos politikieriai ir biz
nieriai sparčiai ruošiasi pasi
tikti buvusį Anglijos premje
rų, Lloyd George’ą, kuris su 
žmona ir dukteria atvažiuos 
antradienį.

Jam yra rengiamos demon
stracijos ir pokiliai. Viešų 
prakalbų Lloyd George pasa
kys trečiadienį Internacionali
niame amfiteatre.

Iškirto šposą generolui 
Haller

Kas rengia lošimus, lanko 
teatrus ir kas nori susipažinti 
su tikruoju menu, lai atlan
ko Dailės Instituto galerijas. 
Galerijose yra išstatyta specia
liai surinktos Chicagos didžio
sios operos dekoracijos.

Tai yra padaryti maži 
delia, taip kad atrodo lyg 
ras perstatymo vaizdas,
šviesta su žiburiais. Žiburiai 
toki, kokius vartoja operoje 
ant steičiaus.

Ypatingai puikus vaizdai “Ai
da”, “Onegino” ir “Boris Go- 
<hinotw” akte II. sc. III. ir ak
te III. scenoje I. » ™ y. .. .

t'v i .. . v_ , . I Trečiadieni pravažiavoDekoracijas ptese du geriau-1^,. ,, . . - • r t I Chicagą paskubęs lenkųsi teatro dekoratoriai: JohnL . , TTL.
Wenger ir Julien Door. t8"stas> «en\ Haller-, T“ 

-Dailininkas. ™‘° vardas Jau, .
figūravęs spaudoje. Didelis šo
vinistas ir nacionalistas, jis or
ganizavo kareivių būrius ir 
buvo vienas stambiausių pilio-

. ... . .rių lenkų imperialistinėje $oli-krutamuose paveiksluose busi * .
galima ne tik matyti, bet ir* 1 °Je’ 
girdėti artistus kalbant.

Mašinos, kurios kalba

Ko tik žmones neprasipiailo. 
Ne vienas pirmą kartą kruta- 
mus paveikslus pamatęs ste
bėjosi ir negalėjo atsistebėti, 
kaip visa tai daroma. Paskui 
priprato. Krirtami paveikslai 
pasidarė paprastu dalyku. O 
dabar, žiūrėkite, ir vėl naujas

511
512
535
537
539
551
552
554
558
572
573
579
581
587
588
590
599
601
607
610
611
618
621
624
627
629
633
645
646
647
648 Vilkas Jonas
661 Zinkievicz FelRcs

Balciuns Martin 
Butavicaite Miss A 
Galmanones D 
Gedvilene Marijona 
Globiene Ona 
Jakubausku Antonu 
Jakymas Andrew 
Kacunauskis Vicentas 
Kalesza Zygmunt 
Lavvrusoni Alaksandru 
Laucaitiene Elzbieta 
Lundraitis Johns 
Luinis Benediks 
Miką Jon 
Migata Jozef 
Murneckis Stanislawas 
Paljulis Miss Barbara 
Pečeliūnas Feliksą 
Pikcuirytei Agotytei 
Pukinskaite Zuzana 
Rakas Benny 
Rukledito Wincenc 
Serkauskas Klerijonas 
Simkevic Jons 
Šidlauskas Zigmas 
Stiupai- Antanas 
Stankui Duasni 
Urkauskiene Barbora 
Valuckas J 
Valikiu Kazimierui

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosft 
musų gerą gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite ąptiekon ir prašy
kite 
kad

SAPOMENTOL, pęrsitikrinsit, 
yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai. •

W. Chicago Avė., Chicago, III.2821

Tel. Yards 1138

STANLEY P< 
MEžEIKA

pro 
mili-
gene-

yra

Šposininkai pavažiavo nuo sto
ties gen. Haller paskirtais Ii" 
mozinais.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant iSmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

$25 iki $40

Vertės

rac- 
cord

Gal jums reikalingi 
akiniai

VISI NAUJI MATERIJOIAI INEINA!
Kautai augščiausis vertes visi vilnoniai, dryžuoti, dvigubo polo, seal 
pliušai, erused pliušai, molines, dryžuoti, gražaus karakulio, bryto- 
nia velous suedine, marveline, bolivia ir carametta.

Mieros 14 iki 18, 36 iki 46 ir stailiški 
storoms, 48 iki 45

i STYLIAI
1 Nauji modeliai, 50 colių ilgio,

n 11 c< «■> •» t\ F onn/A —

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

SPALVOS
Juodi, deer, navy, pilki, spor
tiškų sumaišynvų, šviesiai ru
di taupė, ir nolaire. Odiniai 
kalnieriai padaryti, kad tiktų 
prie veido ir liuosi kalnieriai 
iš muffoon, beaverette, 
con, opossum, šilkiniai 
girdles.

susegami ant šono, susupa
mi vyrų sportiško styliaus, 
liuosi ir platus kautai. Tie
saus efekto, su gražiais dir
žais ir prisiūtomis kišenė
mis. Naujausių jaketų ii 
bliuzių styliaus.

RUDENINĖS DRESES
Moterims ir merginoms, twill back velvetų, šilkiniai jacąuard,
Canton Crepe, poired twill, nauji modeliai 1 f)
visų mierų I W

RUDENINIS PARODYMAS “GLORIA" SKRYRELiy
“Gloria” Skrybėlės yra parduodamos išimtinai pas 
Klein Bros. Juodos Pane, kombinacijos iš Duvetyn ir 
Velvet, spalvų Lyons ir Velour — taipgi senoms mo
terims skrybėlės, nauji prisispaudę 
modeliai Turban, Off-the-Face, Pokes 
ir Grybines. Gražiai trimuotos su os- 
;rich, apsiuvinėtos, gražiais raiščiais, 
kvietkomis, sand tan rudos navy ir 
juodos.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet įti
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

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

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
de jimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniab 9 r. iki 12 dienos.

VAIKŲ SKRYBĖLĖS, poke bonnets, crushers ir kiti 
tyliai, apsiuvinėtos ribinų ir guzikų trimo, 4 J 

visų stylių ■ ■ vO Į

!!!!!Veik Tuojau IrSutaupyk Pinigų!!!!!
Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary

kite tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime. . .......

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina, 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago I

Mes suteiksime jums pro
gą įvesti jūsų apšildymo 
įrengimus į jūsų namą la
bai pigiomis kainomis da
bar. Mes taipgi nusiųsime 
pas jus savo apšildymo in
žinierių, kad nurodžius 
jums darbą ir parodyti 
kaip tai atlikti. Mes pasko
linsime visus reikalingus 
instrumentus dėl įrengi
mo visai dykai. Užganėdi- 
nimas garantuojamas.

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą plumingo 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 ir22os Gatv,

Telefonai: Calumet 1692

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musę vardo

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką b* 
jišką buią gydy
mo. Di(ktl£ skai
čius žmotX^ 3<y- 
domų kasdi&a. per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai; 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
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 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

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

i Reumatizmas sausgėla 
M Nesikankykite savęs skaus- 
■J mais, Reumatizmu, Sausgele, 
” Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu S —raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalo paguldo.
J CAPSICO COMFOUND mo- 
" stis lengvai prašalina virsmi- 
_ nžtas ligas; mums šiandie dau- 
Z gybė žmonių siunčia padėka- 

vones pasveikę. Kaina 50c per 
M paštą 55c arba dvi už $1.05.
Z Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
H KATOS”. augalais gydyties, 
H kaina 50 centų.

■ Jusliu Kulis
a 3259 South Halsted Street,
■ CHICAGO, ILL
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Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

reiškė, kad Amerikos ir lenkų 
siekimai supuolę, kad lenkai 
norį birti laimingiausi tauta 
Europoje, etc.

Kalakutam gresia 
pavojus

Neužilgio gali išnykti kala
kutai

Sherman viešbutyje paukš
čių augintojai, pienininkai, 
etc. laikė, konferencijų. Ne 
vienas kalbėtojas reiškė tų 
nuomonę, kad greit amerikie
čiai padėkavonės dienų turės 
švęsti be kalakuto. O tai dėl 
to, kad priaugančioji gentkar- 
te nieku budu4 nenori gyventi 
ant ūkių, o bėga į miestus.

Taip dalykams esant, nebėra 
kam užsiimti paukščių augi

nimu. Jau ir dabar amerikie
čiai turį importuoti kalakutę 
ir kitų paukščių iš Australijos 
ir kitų šalių.

Anglijos darbininky va
do prakalbos

Rytoj kalbės žymus Anglijos 
darbininkų vadas; gaukite ti 
kietus “Naujienų“ ofise.

Chicagiečiai turės progos iš
girsti prakalba vieno žymiau* 
siu Anglijos darbininkų vadų 
George Dalias. Dalias buvo sek
retorium Škotijos Nepriklau
somos Darbo Partijos. Vėliau 
jis veikė įvairiuose komitetuo
se ir galų gale pateko į parla
mentų.

Rytoj jis kalbės 2:30 vai. pc 
pietų, Machinist Hali (113 So. 
Ashland Blvd). Kalbos tema — 
Darbininkų judėjimas Anglijo 
je.

Sugrįžo operos di
rektorius

George Polacco, Chicagos 
Operos direktorius, su save 
žmona Edith Mason jau sugrį
žo iš Italijos, kur jiedu pralei
do vasarų.

Sugrįžęs Chicagon Polaccc 
tuoj pradėjo rūpintis Operų 
perstatymu. Jis sako, kad šį 
sezonų opera turėsianti gerinu
sį pasisekimų, nes esanti pil
na harmonija veikime.

Apvogė lietuvių res
toraną.

Iš ketvirtadienio į penktadie
ni nakty, nežinomi vagiliai per 
užpakalines duris Įsilaužė Ma
linausko restauTanan prie, Hal- 
sted ir 18-tos gatvių. Išnešė 
virš $30 iš registerio.

Tų valgykla jau trečiu kartu 
aplankė vagiliai. —Kostumeris.

Lietuvių Rateliuose
Grigaičio prakalbos

Roselande
įvyks antradienį, spalių 16 d.

ir Roselando kolonijai bute 
progos išgirsti P. Grigaičio, 
Naujienų redaktoriaus, prakal
bų apie Lietuvą. Prakalbos 
lema Kaip Lietuva atrodo da
bar.

Chicagoje jau įvyko dvejos 
prakalbos. Žmonės labai paten
kinti. Tat ir roselandiečiai tu
rėtų nepraleisti progos. Jie iš
klausę prakalbų turės aplamų 
supratimų apie dabartinį Lietu
vos gyvenimų.
. Tat spalių 16 d., 7:30 vai. 

vak., neužmirškite atvykti į 
Strumilo svetainę (158 E. 107 
St.), ku*r Įvyks P. Grigaičio J 
prakalbos.

Mokslo Draugą paskaita

Dr. A. Karalius yra gerai ži
lumas chicagiečiams. Jis daug 
rašo ir dau*g veikia. Jo, taip sa
kant, visur pilna, kur tik yra 
lirbamas visuomenei naudin- 

’■ ;as darbas. Tai nenuilstamos 
• nergijos" žmogus.

Prie susiorganizavimo Moks- 
’o Draugų Dr. Karalius irgi 
laug prisidėjo. Ir štai rytoj jis 
)iis Mokslo Draugų prelegentu. 
ro paskaitos tema neįmanomai 
domi — Gyvybės, atsiradimas.

Tai paskaitai Dr. Karaliūte 
uostas i jau gan senai. Jam te- 
.0 nemažai ir išlaidų pakelti įsi 
pjijant naujausiai išleistas kny 
as tuo klausimu. Osborn, 

Vioore, Shaeffer, Arrhemius, 
te. — tai vis vardai tų nioksli- 
rinkų, kurte gilinosi į gyvybės 
itsiradimo klausimų. Ir Dr. Ka
ralius su tų mokslininkų teori
jomis bei nuomonėmis yra ge
rai apsipažinęs.

žodžiu1, tų klausimų Dr. Kara
lius studijavo nuodugniai, ir 
todėl bus tikrai malonu išgirs
ti jo paskaitų rytoj. Be to ir 
iats klausimas — gyvybės atsi
radimas — yra tiek svarbus, 
cad turi suinteresuoti kiekvie
nų.

Užtat rytoj, 10:30 valandų iš
gyto, ateikite Į Raymond sve- 
ainę’(816 W.'3t St.). Ten Dr. 
Karalius papasakos apie tai, 
taip šių dienų mokslas atsako 

gyvybės atsiradimo klausimų.

Raganiaus Raportas
Sekmadienį bus šalta.

Kas dar turi nuo praeitų 
netų likusius šiltus rublis, tu- 
•ės jau juos imti laukan ir 
lėvėti sekmadienį, nes p. C. A. 
)onnel, oficialis oro spčjikas 

sako, kad bute šalta.
Termometras nupulsiųs riki 

15-40 laipsnių.
Naujas lietuvis atletas.

Visai dar nesenai atvyko j 
šių šalį iš Sibiro p. K. Požėla, 
atletas-ristikas lengvo svorio. 
įSaikosi dalyvavęs Olympic 
žaismėse ir laimėjęs čampijo- 
natų. Jis atstovavo Rusiją.

Jis jau priguli prie Arcadia 
Gymnasiimi ir lavinasi.

Sakosi norįs čia Amerikoje 
įasirodyti.

“čia tamstele kitas stilius 
•’istynių, čia griebk kaip gali
na, ne taip kaip priimta Eu
ropoj : rusų-šveicarų, rusų- 
ranci,‘zų budai”.

“Nebijau tamsta, aš mokėsiu1 
r tų padaryti” — atsakė jis.

Geros kloties naujam atle
tui.

teatrų. ' 
Kas nori pamatyti gerų vei- 

kalų-paveikslų, gali juos ma
tyti šiuo laiku. Dabar Chica- 
8° j c jų yra keletas ir gan ge
rų.

Woods . teatre įrodoma 
“’Scaramouche” — paveikslai 
iš Franci jos revoliucijos. Daug- 
panašumo turi su ‘TJrphan of 
the Storm”. Daug dailių sce
nų ir gerų lošėjų. • Vertas pa
matymo.

Tivoli nuo pirmadienio pra
dės rodyti “Potash ir Pcrlmnt- 
ter” — du žydelius biznierius. 
Paveikslai yra gana juokingi.

Roosevelt. — “Merry go 
Round”. Paveikslas’ geras, ga;

įima jį lyginti net prie “Four 
Horsemen”.

Milda (lietuvių) — “Per
skyrų dalykas” ir vodevilius. 
Paveikslas geras ir vodevilius 
nieko sau. Veikiai bus rodo
ma garsute ir naujas paveiks
las Harold LloydTo "’Safety 
Lašt”. Labai daug juoko. Ka
da šį paveikslų rodė Orchestra 
Hali, publika tiesiog sukėlė 
triukšmų besijuokdama. Ma- 
nadžmentas sakosi, kad Mil
doje bus geriausias vodevilius 
ir naujausi paveikslai.

Labai gerai tik... manadž- 
mentui į auteį... sulaikykite bei 
išmokykite nekuriu dalį publi
kos tvarkos ir mandagumo.

Gyvybės atsiradimas. x
Dr. A. J. Karalius specialiai 

.rengiasi delei šios prelektijos. 
Nors daktaras daug rašė, kal
bėjo, skaitė, bet niekad tiek 
daug nedėjo darbo į prisirengi
mų, kiek dabar.

Tai bute viena iš žingeidžiau- 
;sių, svarbiausių prelekcijų. 
Toks klausimas, kaip iš kur at
sirado gyvybė, bus išrištas. Ir 
kas tokiu klausimu neįdomau
ja? Visi įdomauja; todėl visi 
galės tų prelekcijų išgirsti sek
madienio ryte, 10:30 valandų, 
Raymond Čhapel, 816 Wcst 31 
gatvės.

Pereitų trečiadienį “Gyveni
mas” parengė prelekcijų Tauti
škos Bažnyčios svetainėje vie
noms moterims.i

Moterų prisirinko apie 80. 
Moterims patiko, lauks dau
giau. Reiškia, pasekmės geros.

Ateinantį rtečiadienį spalių 
17 d., įvyks prelekcijų vien vy
rams.

Union avė. karas ar revo
liucija.

Šioje gatvėje tankiai buvo ir 
buria vis šioks toks karas. Pas 
kutinis buvo savitarpinis karas.

Papa su mama pradėjo pliek- 
tiš ant žūt būt. Papa mušė ma
mų, mama mušė papų. Mama 
šaukė policijų, papa šaukė “fa- 
jermonus”. Mama mušė dišes, 
papa mušė langus. O žmonės 
juokėsi ir žiurėjo į tokias peš
tynes. Žiopsotojų tarpe buvo 
daug policijos ir užgniagesių.

Vieni dirba, kiti griauna.

Kada pradėjo geresnį darbų 
Tautiška, parapija, tai kitų pusę 
paėmė pavydas. Dabar jau* pra
dėjo atsirasti blogos valios 
žmonių, kurie mušinėja langus, 
ateina girti svetainėn ieškoda
mi priekabių.

Štai pereitų sekmadienį tūlas 
P. atėjo girtas ieškoti priekabių 
ir surado jų: gavo perkalnierių 
ir tapo išmestas laukan.

Dabar tvarka yra gera—pačių 
žmonių, nes patys žmonės vis
ką veikia. Programas toks: 
šeštadienį šokiai sekmadienį 
įvairumų vakaras (su progra
mų). Trečiadienį prelekcijos 
iš sveikatos ir mokslo.

• — Raganius.

Pranešimai
“-----•------------

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
. rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
’uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaite po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

“Pirmyn” Mišrus choras stato fan
tastišką. operetę “Girių Karalius” 
spalių 21 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje. — Komitetas.

S. L. A. 174 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalių 14 d., T vai. 
po pietų, Fuller Park kambariuose 
46th ir Princeton Avė.

Draugai, malonėkite visi atvykti į 
susirinkimą, nes turime daug svarbių 
reikalų.

Fin. rašt. M. Kartaskis.

Bridgeport. — Draugystė Teisybes 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, spalio 14 d. 1 vai. 
po pietų Mark White Sąuare svet., 
29tos ir So. Halsted gat. visi nariai:- 
rės malonėkite susirinkti, nes yrd 
daug reikalų apsvarstymui.

— Raštininkas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys savo mėnesinį susirinkimą spalių 
14 d., 1 vai. po pjet|ų, J. Malinausko 
svetainėje. • ’

Dabar yra gera proga stoti į musų 
draugystę, nes įstojimo mokesniai ta
po sumažinti. — Valdyba.

NAUJIEMS, CHežgO, jfl.

PRANEŠIMAI
North Side. — Rytinės žvaigždės 

paš. ir Pasilinksminimo Kliubo balius 
bus šeštadienį, spalių 13 d., Meldažio 
salėj. Pradžia 7:30 v. vak. Kvie
čiame publiką atvykti ir turėti gra
žios pramogos. — Komitetas.

Mokslo Draugų sekamą paskaitą 
Įvyks nedėlioję spalio 14 d. paprastu 
laiku, 10:30 vai. ryto, Raymond sve
tainėje, 816 W. 31st St. Paskaita te
moje Gyvybės atsiradimas ant šios 
žemės. Skaitys visiems žinomas dak
taras A. Karalius.

Roseland. — TJth, Imp. and Bene- 
fit Club mėnesinis susirinkimas 

į įvyks spalio (Oct.) 14 d., 2 valandą 
j po pietų, 10900 S. Michigan Avė.

Nuo naujų narių iki 35 metų am
žiaus bus imama bėgiu Šio mėnesinio 
įtik vienas doleris įstojimo. Gi po 
Šio mėnesio įstojimo bus reikalauja 
.tiek, kiek pažymėta konstitucijoje.

— Rašt. A. DausU.

Draugystė Lietuvos Dukterų laikys 
i savo susirinkimą sekmadienį, spalių 
14 d., 1 vai. po pietų, Mark White 
Sąuare svetainėje.

Pribukite laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų.

— Rašt. Juoziavitienė.

Vyskupo Valančausko pašelpos 
draugija laikys susirinkimą nedėlioj, 
spalio 14 d., 1 vai. po pietų, 3338 Au- 
bum Avė. Urbono svetainėje. Visi 
nariai privalote būti susirinkime, nes 
bus rinkimas darbininkų ateinančiam: 
baliui. — Sekr. J. Šidlauskas.

Jaunosios Birutės nariai visi bukite 
Mildos svetainėje, nedėlioj 14 dieną 
spalio ligiai 7 vai. vakare, reikia iš- 
oildyti programą Lietuvių Piliečių 
Politikos Pašelpos Kliubo.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Savitarpinės Pa
šelpos Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių 14 d.. 2 vai. po pie
tų Zvvęnzek I’olski svetainėj, 1315 N. 
Ashland Avė. '

Nariai, malonėkite atsilankyti lai
ku ir užsimokėti pripuolamus mokes
nius.

— Sekretorius A. L.ung’evicz.

Draugijos Šv. Antano iš Padvos 
metinis balius įvyks spalių 17 d. 
(? Red.) sekmadienį, 6:30 vai. vak. 
Dievo Apveizdos parapijos svet. S, 
Union Avė. ir 18 gatvės. Visi'malo- 
nėkite atsilankyti į augščiau mini
mą balių Andrulis, rašt.

Liet. Mokslefyių Susivienijimo 
Amerikoje Ccntfo valdybos, Apš- 
vietos ir Fondo komisijų susirin
kimas įvyks septintadįcny, spalių 
14 d., 6:30 vai. ^vakarė, Raymond 
Chapelėj, (816 W. 31 St.)

Visi komisijų nariai privalot da
lyvauti susirinkime, nes yra svar
bių dalykų aptarti Centro Valdyba

Brighton Parl^šiuomi pranešame 
kad Ateities žiędo Vaikų Draugija 
rengiasi Statyti veikalą “Karolio 
Teta” komedija 3-jų veiksmų. To
dėl meldžiame kitų draugijų nešta 
lyti — Komitetas

Amerikos Lietuviu Piliečių Drau
gijos susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, spalių 14 d. Liberty 
salėj, ant 30-tos-ir Union Avė. Pra
džia kaip 2:30 vai. po pietų. Visi 
ųąriai būtinai ateikite ant susirin
kimo, nes yra daug dalykų aptarti.

— A. Rekštys, raštininkas.

Lietuviška Draugystė švento Ma- 
teušo Apaštalo spalių 13 d., 7:30 
vai. vak., Mildos svetainėje rengia 
balių . z ,

Draugystės nariai už neatsilan
kymą į balių turės mokėti pabaudą

— Valdyba

Lietuvių švietimo draugija rehgia 
prakalbas nedėlioj Spalio 14, 7:30 vai. 
vak, Reymond Chapel 816 W. 31 
Meldžiame visų kuoskaitlingiausiai at
silankyti. —r Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališkas 
kliubas ‘Lietuva” vaidins 4 aktų dra
mą “Valkata” sekmadienyj, spalio 14 
d., School Hali svet., 4758 S. Honore 
St., pradžia 7:30 vai. vak.

Tautiškos parapijos atydai. Vaka? 
riene įvyksta šeštadienio vakare, sek
madienį įvairumų’ vakaras, trečiadienį 
prelekcija Dr. A. J. Karaliaus, vien 
vyrams. Lietuviai maloniai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti į šiuos va
karus. — Kviečia Komitetas.

ASMEHy IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo sunaus Kazimie

ro Bumbulo, kuris prasišalino iš na
mų, už tai kad tėvai nepirko automo- 
biliaus “Jewett”. Mat musų sūnelio 
nebepasitenkina “Fordu”. Senumo 
19 metų 5j/2 pėdų aukščio. Mes gy
venome ant Bridgeporto apie 22 me
tus; jai kas žinote, arba pamatytsit 
musų sūnų praneškit mums už ką bu
sim labai dėkingi arba pats sūneli 
sugrįžk.

Kazimieras ir Agota Bumbulai 
6229 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

JIEŠKAU savo pusbrolio Petro 
šniaukšto, Kazimieros šniaukštaitės, 
po vyru Adomaitienė, 9 metai tam at
gal gyveno Philadelphia, Pa. iš Lietu
vos paeina Gūbrių kaimo, Šilalės pa
rapijos, Kauno, rėdybos. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbų reikalą. K. 
šniaukšta, 4544 Wentworth Avė., 
Chicago, fili v

JIEŠKAU savo draugo su kuriuo 
sykiu atvažiavom iš Lietuvos Julio 
Survilo. Sykiu gyvenome Pennsyl- 
vanios valstijoj. Paeina iš Pane
munėlio parapijos, Laukupėnų Rai
nio. Kas jį žinote, malonėkite pra^ 
nešti.

FRANK MISIŪNAS
3538 So. Halsted St. Chicago, 111..

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos ar našlės dėl 

apsivedimo, nuo 18 lig 35 metų, dau
giausiai. Kad butų protlyva. Aš esu 
29 metų senas, Amerikoj užaugęs, la
bai blaivus, turiu savo gerą prapertę. 
Meldžiu rašyti

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Box 345.

JIEŠKAU apsivedimui doros mer
ginos arba našlės, tik ne gyvanaš
lės, be vaikų gal būti' neturtinga, 
bet išmintinga, geistina kuri kalba 
lenkiškai, nuo 27 iki 35 metų amž. 
Aš esu 40 metų senumo, ir sveriu 
200, 6 pėdų aukščio, turiu gerą pa
stovų darbi) negeriu ir nerūkau, 
myliu ramiai gyventi, stoviu namie 
skaitau geras knygas. Kuri norė
tų taikintis prie tokio budo atsi
šaukite laišku ir paveikslą kartu 
J. M. Mirta, 1121 N. Ashland Avė. 
■Chicago, III. if

PAJIEŠKAU merginos ar našlės ap
sivedimui, nuo 25 metų iki 30 am
žiaus. AŠ esu vaikinas ne senas. 
Mylinčios merginos gera šeiminišką 
gyvenimą. Kreipkitės laišku, atsa
kymą duosiu kiekvienai.

M. G. E.
834 W, 33 St. ...Chicago^ III.

iSffiNDAVbJlMUT
ANT RENDOS štoras ant Kedzie 

Avė. Prieš didžiausią Crano Jcompa- 
niją, kur dirba 25,000 žmonių. Sto
ras ilgio 80 pėdų. Renda pigi. Ga
linta uždėti valgyklą, poofruimį, Ice 
Crcam parlorą ir tt.

4632 So. Ashland Avė. ;
Tel. Boulevard 7309

PRANEŠU kad Liberty svetaine 
ant Bridgeporto, 3000 So. Union Avė. 
išrandavoju už prieinamą kainą dėl 
draugijų, kliubų, veseilių ir šiaip vi
sokiem reikalam.

Kreipkitės pas savininką: 
3000 So. Union Avė. 
Tel. Boulevai'd 4239

PARENDAVOJIMUI 4 kam
barių flatas ir naudynSs, fur 
nace heat. Netoli Archer Avė 
gatvekarių.

4916 South Tripp Avė.

įSKOlAimT
/ JIEŠKAU KAMBARIO SU 
valgiu, North Sidėj arba West 
Sidej.

Atsišaukite:
Naujienos Box 347

SIOLYMAI KAMBA^
IŠSINOMUOJA kambarys 

moderniškame name vienam 
vaikinui, be valgio. Taipgi /ga
li gauti ir “garadžius” vienam 
karui. 3423 W. 61-th (Chi
cago Lawn).

PARENDAVOJLMUI kamba
rys garu* apšildomas, if visi 
naujos mados parankamai, vie 
nam vaikinui.
6139 So. Sacramento Avė. 1 fl.

RUIMAS RENDAI vienam 
vaikinu*! be valgio prie mažos 
šeimynos. Kreipkitės

3338 So. Emcrald Avė.
3-čios lubos

■RElNDON kambarys vana, 
elektra. Del 1 vaikino arba ve
dusios poros. Galima matyti 
subatoj po pietų. Nedėlioj visų 
dienų.

4550 Western Avcnuc

ANT rendos kambarys dėl 
dviejų žmonių. Kambarys yra 
geras ir švarus. North vvest si- 
dč arti trijų gatvekarių.
4876 Concord place. arti Cicero

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vieno arba dviejų vaikinų; kamba
rį.s šviesus ir švarus elektros šviesa 
prie mažos šeimynos ir laisvų blai
vių žmonių ale be valgio. Geistina 
kad būt ir vaikinas ne latras.

J. P.837-33 Place ant 3 lubų.

įVAIRŲSSKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 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.

PRANEŠU, kad atidariau ga- 
ražių po num. 1121 W. 18-th 
Street. Priimu automobilius 
ant užlaikymo ir taisau už pri
einamų kainų. American Gara- 
ge 1121 W. mh’St.

$5 DOVANŲ!!!
Savaitė atgal prapuolė rudas, 

didelis kudlotas šuo. Baltos kojos, 
krūtinė ir per snukį baltas ruo
žas. Vadinosi “Makse” $5 dovanų 
kas pagelbės surasti viršui i n etą šu
nį. 361 Kensington Avė.

. Tel. Pullman 2259

t ĮVAIRUS SKELBIMAI
H PRANEŠIMAS John A? Witches 
ir Jos. Augaitis turim už garbę 
pranešti savo gerbiamiems kostu- 
meriams draugams ir pažįstamiems 
kad mes persikėlėm į naują vietą 
nupirkom nuo. Mr. K. J. Fillipovich 
(biznį Real Esi ate po numeriu 
751 XV. 31-st St. Dabar gerbiamos 
visuomenės meldžiame su visokiais 
.reikalais kreiptis šiuo adresu: John 
A. Witches ir Jos. Augaitis, 751 W. 
31 SI. Phone Yards 6296

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ!
Inžinierių, 75c į valandą. Pečku- 

rių, $130 į mėnesį, 8 darbo vai. Pe- 
čkurių pagėlbininkų, $110 į mėn. 
Janitorių, $25 į savaitę. Darbinin
kų, 50-55c į vai. Automobilių me
chanikų, $3$ į savaitę. Prie gręži
mo ir punčiavinio preso, 60c. į vai. 
Kabinet dirbėjų, 75c. į valandą. Sar 
gų, $25-$30 į savaitę

MOTERŲ!
Langų plovėjų, $16-$18 į savaitę. 

I dirbtuves merginų, $16 į savaitę 
Janitorių, trumpos valandos, $40 į 
savaitę. Moterų hotelio darbams, 
$45-$50 į mėn. valgis ir kambarys.
SOUTH PARK EMĮPUOYMENT 

BUREAU
4191 S. Halsted St., 2 lubos

TmTBMįiNy
MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ 
16 metų amžiaus ir senesnių 
lengvam darbui į baksų 
dirbtuvę. Moderniškas įren
gimas ir puikios apystovos.

Atsišaukite
1418 W. 22 St.

RATHBORNE HAIR &
RIDGWAY CO.

REIKIA merginos ar moters 
prie namų darbo, šeimyna ma
ža, gera užmokestis. Kreipkitės 

5124-26 University Avė.
Tel. Dorchester 0613

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, 754 California 
Terrace. Tel. Buckingham 4485 

* L L *1 • ■ ’ . I
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_________ VYRŲ_________  
REIKALINGAS porteris į sa- 

liunų dirpti, pusamžio žmogaus, 
gera mokesnis, bardas, golis ir 
gera vieta dėl gero žmogaus. At- 
sišaukit 2907 S. Union av.

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio amžiaus vyro prisi
dėti prie, musų ofiso sales de
partamento. Nuolat Y darbas, 
gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi
mui. Bodega Materials Co.

1520 Consumers Bldg.

REIKALINGI lietuviai Life ir Ca- 
sualty, Insurance Agency. G~ras už
darbis ir lengvai parduodami kont
raktai dideles ir senos Insurance or
ganizacijos. Atsišaukite pas ’

JOHN D. SIMANS, Manager, 
9008 Commercial Av, S. Chicago, III.

Phone So. Chicago 0355

REIKIA shearmenų karpy
mui geležies atkarpų. Taipgi pa
tyrusių automobilių grovėjų.

Aetna Auto Parts Co., 
2101 So. State Str.

SELESMENŲ. MES TURIME pro
gą pasiūlyti užtikrintą organizaciją 
žinoma beveik kiekvienam. Vardai 
žmonių kurie yra prie tos organi
zacijos yra pasekmingi finansiniuo
se reikaluose Real estate, apdrauda, 
šlako ir bortų pardavimas. Pagei
daujama patyrusių. Mes pagclbėsi- 
inc padaryti daug pinigų.

W A. CALLAHAN, 
1042—332 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI
BIZNIO PERMAINOS 

Turiu parduoti gerai apsimo
kantį cigarų ir saldainių krautu
vę. Gera proga geram žmogui.

Atsišaukite
2348 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, apgyventa visokių tau
tų, biznis gyvuoja 27 metus. 
Priežastis pardavimo, liga. Bar- 
genas. J. Ališauskas, 5013 So- 
Halsted St.

PAROAVIMIH
GROSERNĖ ir bučernė taipgi yra 

vietos dėl lunchruimio. Parduosiu 
arba mainysiu ant nedidelio namo. 
Vieta priešais Crane dirbtuves. Prie
žastis, partnerių nesutikimas.

Atsišaukite
4235 S. Kedzie Avė. 

į' Chicago, III.
DIDELIS BARGENAS 

Pardavimui bučernė; biznis iš
dirbtas tarpe visokių tautų. Nu
pirksi! pigiai. Priežastis parda
vimo—liga. Greitai turi būt par
duota- 1008 W. 32 St.
W ■■ , . ....................... . I ,,,,, HB.IIl,,,,——y

PARSIDUODA groseme, cigarų, ei* 
garėtų is saldainių krautuvė. Garu 
apšildoma su 4 gyvenimui kambariais. 
Kitos tokios krautuves arti nėra. Kas 
norit įsigyti gerą biznį nepraleiskite 
progos.

< Atsišaukite 1
2630 W. 38th Street

; —.— J—,--. -------------, -

PARSIDUODA Phonograpas geros 
išdirbystės, kainavo $225 už ..... r ,$75;•

Pijanas Machony gerame stovyje 
mažai vartotas, geras mokintis už $80.

Player Pianas naujas vertas $550, 
už...................................... $325.

JUOZAS F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St., Chicago 

f. PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatescn ir- Ford touring 
karas. Geroj lietuvių kolonijoj 

2109 So. Halsted St. Phone
Roosevelt 87Ž9

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė. Biznis kėš, $150 į 
dieną. Priežastį pardavimo pa
lipsite ant vietos.
N. M. Skuzvik 4958 S. Prince
ton Avc.

TURIU PARDUOTI
GBOSERNĘ. DIDELIS .
BARGENAS. I,!.(

ATSIŠAUKITE r,i > ■

1125 N. Mozart Str.
-Į.-...-,.,,, I,

' PARDAVIMUI grosernė ir 
višbkių smulkmenų gera vieta 
ir biznis gerai eina. Pigi renda. 
Noriu greit parduoti. Priežastis 
nesveikata. Vieta randasi Cice
ro, III. atsišaukit į Naujienas, 
Box 346

BARGENAS
Parsiduoda laikrodininkystės krautuvė 
gera vieta 14 m-et. buvo laikoma per tą 
patį savininką. , Priežastis pardavi
mo, savininkas serga ir turi važiuoti 
gydytis į Californiją.

r S. BARRY,
/.ink- 4551 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevar d 2285

PARDAVIMUI bekernė geroje sve
timtaučių apielinkėje, krautuve ir 6 
kambarių flatas, lotas 60x125. Par
duosiu viską pinigais arba ant išmo
kėjimo. Savininkas eina lauk iš biz
nio.

CHAS. DOMKE, 
7241 S. Halsted St. Vincennes 2563

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė 1 klesos, yra gera Ice 
mašina, 7 ruimai pagyvenimui, 
šiltu vandeniu apšildomi. Lysas 
5 met. Taipgi mainysiu ant namo 
Naujienos, 1789 s. Halsted b. 338

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Gyvenimas tin
ka dideliai ir mažai šeimynai.

4104 S. Campbell Avė. *

PARSIDUODA “Dray goods” 
krautuve. Vieta apgyventa viso
kių tautų. Biznis geras. Parda
vimo priežastis — liga. 3 kamb. 
pagyvenimui ir vanos. Rendos 
$65.00. Viskas parsiduoda už 
$25.00. 5528 S. Racine Avenue.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė su namu. Taipgi ir 
pečius kietoms anglims kūreni
mui. Priežastis pardavimo — 
apleidžiu* Chfcagą. 2856 S. 
Emerald Avė.

PARSIDUODA du pečiai ma
žiau negu* už pusę kainos. Vie
nas kietų anglini šildomas, o 
antras kukninis. Galima ma
tyti visuomet. 2856 W. 39-th 
Place antros lubos Lafayette 
1778

PARDAVIMUI kendžių ir 
groserio štoras. Biznis išdirb
tas gerai per daug metų. Gali
ma padaryti gerus pinigute.

Pardavimo priežastis, cinu 
dideliu biznin, 1971 Canalpo^t 
Avenue.

PARSIDUODA KRIAUČIŠKA ša- 
pa Biznis išdirbtas p«r daug metų. 
Kaip vyriškų taip moteriškų dra
panų daroma ant orderio taip pat 
ir valymas senų darbo užtenka ant 
4 darbininkų, turi būti parduota į 
dvi dienas; savininkas turi išva
žiuot į kitą miestą. Atsišaukit

1504 XV. Division Str.
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARSIDUODA šildomas pe

čius ant kietų anglių. Nupirksi
te pigiai.

Atsišaukite
3227 South Lohve Avė.

PARDAVIMUI 3 AUGŠTŲ 
Medinis namas. Pigiai. Geros 
įplaukos. Matykite:

JOS J. ROZHON, 
1930 Shelby Ct. 9 vai. iš ryto 

’arba 7 vai. vakare

ATYDA! ATYDA!
NORINTIEMS GERŲ NAMŲ 
Už PRIEINAMAS KAINAS.

PARDAVIMIT bučernė ir gro
sernė, geroj vietoj; apgyvento! vi
sokių tautų apielinkėj. Fikčeriai 
pirmos klesos. Parduosiu pigiai — 
už $900.00 ar už gerą pasiūlymą. 
Mainysiu ant mažo groserio, ar 
mažo namo.

3016 So. Norpial Avenue

PARDAVIMUI bučernė 
šerne, labai pigiai arba 
ant autoinobiliaus. Vieta 
ra ir biznis išdirbtas 
pardavimo svarbi. 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted Str. No 40

ir gro- 
mainysiu 
labai ge- 
Priežastis 

Kreipkitės į

KAM KO REIKIA
Pirkti, parduoti, manyti: namus, 

lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PORTAGE PARK

PARDAVIMUI grosemė ir rukitos 
mėsos, kendžiu ir visokių smulkių 
daiktų krautuvė, 5 ruimai gyvenimui, 
Randa pigi $25.00 i mėnesį. Kas pir
mas tas laimės. Priežastis patirsit 
ant vietos.

Atsišaukite
3642 Pamell Avė.

Naujas, moderniškas 2 flatų 5 ir 6 
kambarių namas, platus lotas, 2 karš
to vandenio plautai, netoli Portage 
Park, Montrose ir Laramie Avė. Nie
ko negali būti geresnio ir labiau nio- 
derniškesnio, kaip šis namas. Pinigais 
$4,700, kitus išmokėjimais,

MARK0W
5031 Irving Park Blvd.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katescn, naujas stakas ir įrengi
mas, 4 gyvenimui kambariai užpa
kaly, 2 karų garadžius. Parduosiu 
tik su namu. Apleidžiu miestą. Pi
gu. Morgičius $3.000. kitus pini- 

5323 s<>. IJiicoln S»..
Prospect • 7243

RAKANDAI
GERA PROGA JAUNAI PORAI

Extra gražus namai.
Nauji mūriniai namai tik baigiami 

būdavot po 6 ir G kambarius, viskas 
vėliausios mados intaisymai. Gražioj 
vietoj, lietuviams gerai žinoma tarpe 
65 ir 66 ir Talman ir Rockwell, katrie 
mylit pirkti gražu namą ir puikioj 
vietoj atvaži uoki t ir* pamatyki t musų 
namus, mes parcluoclam? už k?š ar 
mainome ant mažesnių namų ar lotų.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė., Chicago, III.

Phone Lafayette 7G74

Jei jus reikalaujate rakandų, nepra
leiskite šio didelio bargeno. Turiu par
duoti tuojau mano 5 kambarių vėliau
sios mados rakandus ir gražų dvigubų 
springsų gramafoną su rekordais už 
Kerą pasiūlytą kainą. Viskas nauja. 
Jus galite sutaupyti daugiau kaip pu
se pinigų. Parduosiu dalimis. Atei
kite greitai ir pažiūrėkite šio bargeno.

1922 S Kedzie Avė.

BARGENAS PARDAVIMUI 
BIZNIO KAMPAS 58x125 šiauL 
ritinis kampas 59 ir Rockwell 
St. Tuojau galima statyti namą. 
Kaina $5,700. Ben F. Bohac 
2643 W. 51-st St.. Phone Pros
pect 6415

Aš TURIU puikius forničius 
ant pardavimo tu r būt trumpam 
laike parduoti, atsišaukite tuo- 
jaus, 2114 S. Halstpd St. Canai 
1755 7:30 A. M- 5:30 P. M. Mr. 
Joseph Jucius.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius 

Pierce Arrow, limozine 7 sėdynių 
labai gerame stovyj, nauji tairai, 
tinkamas dėl graboriaus arba 
livery biznio. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bizniavo loto. 
Kam toks yra reikalingas atsi- 
šaukit nuo 7 iš ryto iki 9 iš ryto 
Tel. Canal 2339.

GERIAUSIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE. Moderni
škas vėliausios mados 2 flatų 
nutrinis namas 
riti, 
n o s, 
ta. 
000,
morgičių.

J. N. ZEWERT and CO.
4377 Archer Avenue

5 ir 5 kamba- 
Status stogas, elektra, va- 
viskas įrengta ir apmokė- 
Kaina $8,500h įmokėti $4,- 
už kitus savininkas duos

SAVININKAS PARDUOS AR
BA MAINYS

i 1. Beveik naujas murinis na
mas su Sun Parlors, 2 fl. po 5 
kcimb. apšildomas kiekvienas 
atskiras. Randas geriausioj vie. 
toj arti 63’čios ir Vienuolyno. 
Kaina $13,000.00. 
OOO.OOi Geriausis 
apielinkėj.

2. 3-jų augštų 
mas, 1‘mas floras, galiūnas ir 
6 kamb. užpakalyj, ant 2-ro 
2 fl. po 5 kamb. ir ant 3-čio 2 
fL po 5 kamb., elektra, maudy
nės. Renda $200.00 į mėnesį. 
Randasi ant Bridgeporto.

3. Murinis namas 2 florų po 
6 k?mb. ir 4 po 4 kamb. elekt
ra, maudinės, Kaina tik $8,000. 
Įmokėti $3,000. Randasi prie 
Parko ir Halsted St. ant Brid
geporto.

4. Mūrinis namas 2 fl. po 6 
kamb/ elektra, maudynės, ąžu
olų baigtas. Kaina $9,500.00. jI Randasi į Brighton F-ajelc arti 

Į Didžiojo Teatro. Įmokęti tik 
$3,000.

DIDžIAUSIS BARGENAS.
! 5. Murinis namas 2 štorai ir 
20 apartmentų, elektra^ mau
dynės ir visi parankumai. Kai
na tik $41,000.00. Renda $11,- 
000. [mokėt tik $10,000. Ran. 
dasi ant Roosevelt Blvd. Tik] 
pagalvok, 4 sykius renda 
ka namą.

6. Medinis namas ant 
po 4 3 fl. 4 kamb. ir 1 
kamb. elektra ir visi paranku
mai. Kaina tik $5,300. Įmokė
ti $1500.00. Geriausis 
ant Bridgeporto.

7. Medinis namas 2 
kambt. basementas, 
maudynės. Kaina tik 
Įmokėti $2,500 ant Bridgeport"

Virš minėti bargenai yra 
musų rekomenduojami kaipo 
geras investmentas ir dėlto tpa- 
sistengkite kuogdeičiausiai pa
matyti, nes bus parduoti grei
tai.
S. L. FABIONAS COMPANY, 

809 W. 35-th St.

Įmokėti $6,- 
pirkimas toj

mūrinis na-

išmo"

kam- 
fl. 5

pirkimas

fl. po 5 
elektra, 
$4,500.

savo 8 kambarių.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA puikus, stiprus it 

geras 1923 m. Haynes, Sport Model. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio, loto ar namo — kaipo įmokė- 
jimą. Kreipkitės subatoj ar nedėlioj 
iki piet. — 1920 S. Halsted St., 3 fl., 
front, Phone Roosevelt 9027, K. 
Baronas.

prirengta dėl 2 Matų, puse 
bloko nuo 63 gatvės karų lini
jos. Yra elektra, vanos, gasas, 
vanduo. Gražus medžiai aplin
kui, 175 vynuogių 
2 au'gštų mūrinio 
po 53 ir 59 gatvių, 
Halsted Str.

MAINYK SAVO MAŽĄ NAMĄ 
ANT DIDELIO ARBA 
DIDELĮ ANT MAŽO.

medžių ant 
namo tar- 

į rytus nuo

N. ZEWERT and CO.
4377 Archer Avenue \

BARGENAS!
Toks retai pasitaiko. Parsiduoda 

automobilius “Jewett” 1923, modelio, 
uždarytas 5 sėdynių, 6 cilindcrių, ma- 
žaS važinėtas. Nupirkau farma ap
leidžiu Chicagą. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.

3210 So Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 1 krautuvė, 3-6 kambarių 
fialai, po 2-4 kambariuos, 2 ka
rų garadžius. Atsišaukite.

2156 W. 21 St., 3 flatas

BARGENAS pardavimui au
tomobilius Mitchel 1919 mode
lio uždarytas 5 sėdynių, 6 cilin- 
derių, gerame stovyje, gera ma- 
leva nupirksite pigiai.. Atsišau
kite 4120 So. Union Avė. 2 fl.

PARSIDUODA automobilius 
Buick 1919, 5 pasažierių, geras 
kaip naujas, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu ant loto, arba 
ant piano. Atsišaukite: 3822 S.

PARDAVIMUI namas su pu
se akerio žemės, su ga radžiu, 
tvartu, elektros šviesa, telefo
nas. Kaina $5,500, lengvos išly
gos, taipjau akerio lotas. Atsi
šaukite Peter Michulsen 115-th 
St. and St. Louis Avė. Mount 
Greenwood, III. Tel. 26

PARDAVIMIT 7 pasažierių 
limuzinas Hudson 1919 mode
lio. Parduosiu už pirmą pasiū
lymą. J . Miliauskas, 
1730 S. Union Avenue Chicago

ŠTAI BARGENAS!
6 pagyvenimų mūrinis namas su 

son parlares visi flatai naujausios 
mados, nanvas 7 metai kaip statytas, 
rendos neiškeltos, neša j mėnesį $345. 
Parsiduoda už $27,500. Reikia turėt 
$10,000 cash. Namas randami naujoj 
kolionijoje, dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas

WM. GRITIENAS, 
8241 So. Halsted Sa. 
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMIT arba mainy
mui trokas. Parduosiu arba 
mainysiu ant touring autorno- 
biliaus lf/2 tono Republic troką 
Atsišaukite vakarais nuo 6; ne
dėlioj per dieną. C. Bagdon, 

7210 So. Western Avė.

FARMOS ANT MAINO IR PAR
DAVIMO

80 akrų farma 70 akrų 
o kita storas miškas ir 
upės bėga labai žuvingos 
i miestą ir gelžkelio ant žvirblio 
kelio stuba nauji dideles barnės, 
naujos, žemė juodžemis molis, 5 
melžiamos karvės, 1 jautis 2 ark
liai, 2 kiaulės, 200 vištų 25 ančių 
nadargai viskas geras. Kaina 9,000 
dol. įmokėti $4,000.

dirbamos 
ganykla, 

2 mylios

j 8. Labai gražus mūrinis na
mas vėliausios mados, 4 fl. ant 
2 lotų ir 2 karų garadžius, 
mainys ant 6 flatų namo arba 
namo su štoru geroj vietoj. 
Namas apšildomas kiekvienas 
flatas atskirai. Renda $200.00 
į mėnesį. Randasi arti Garfield 
Blvd.

I 9. Naujas kampinis muro 
namas 2 štorai ir 2 flatai po 5 
kamb. Randasi ant Brighton 
Park. Mainys ant 2 flatų arba 
Bungalovv arti Garfield Park 
ar Marąuette Manor.

10. Naujas murinis namas 
prie klioštoriaus 2 fl. po 6 ka
mbarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 30 pėdų lotas. Mai
nys ant mažesnio namo su ma
žu primokėjimu.

11. Murinis namas vienu pa 
gyvenimu 6 kamb. ir 2 maši. 
nom garadžius. Mainys ant 2 
ar 4’rių flatų namo ant Brid
geporto ir primokės $5,000.00 
cash.

BIZNIERIAI.
12. Mainysiu 43 mašinų ga- 

radžių, Karų taisymo šapą 
(Repair Shop). Mainys ant 2 
ar 4 pagyvenimų namo, geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus ir ateitią yra užtik
rinta, nes kito garadžiaus apie 
linkėję nesiranda.

Virš minėti bargenai tai yra 
musų tiktai duodami kaipo 
pavyzdžiai, nes kada ypatiškai 
atsilankysit tai galėsite pasi
rinkti pagal savo skonio ir kį- 
šeniaus. Mes turim namų kiek
vienoj dalyj Chicagos ant par
davimo ir mainymo.
S. L. FABIONAS 00. 
—A——.Tyrarr rw -T*i Ti hm ittk i Ji1? rt" n- u-r jtat 4NAMAI-ŽEME

PARDUOSfU savo 2 namų, 3 ir 
2 augštų, mūriniai, didelis augš
tas, skiepas, viskas gerame padėji
me, naujas plumingas, metinė ren- 
da daugiau $1,200 ir galima padi
dint. Nupirksite už mažai pinigų. 
Pigu. Savininkas, 927 W. Cullcr- 
ton St., (20 St.)

12 akrų derlingos žemės 12 akrų 
miško ganyklos kita visa dirbama 
užsėta dobilais, IX) karvių 2 arkliai, 
5 kiaulės, 100 vištų, 13 kalakutų 
8 žąsų, 40 ančių masinos viskas ge
ras žemė juodžemis ir molis, bu- 
dinkai dideli ir geri. Kaina $8,900 
įmokėti pusę. Kreipkitės 7 vai. va
kare lyg vėlumai arba laišku.

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23-rd St. Chicago, III.

2 lubbs frontas.

(hieagojn.
809 W. 35-th St. Chicago, III. 

Blvd. 0611 ir 0774.

PIRKĖJAM ATYDA
Sekanti pardavimai ateinantį pava

sarį bus verti nuo $1000 iki $5000 ir 
virš kaip dabar, ateikite ir mes iš
aiškinsime. ,

Marąuett Manor, prie vienuolyno, 
beveik naujas mūrinis namas, 2 pagy
venimai po 5 ir 6 kambarius, garu ap
šildoma, vėliausi įtaisymai, aržuolinis 
medis, labai dideli kambariai ir mūri
nis garadžius dėl 2 karų, savininkas 
apleidžia Chicagą, priežasties darbo, 
šitas namas bus parduotas "reitu lai
ku, dėl platesnių žinių kreipkitės į 
musu ofisą.

I Brighton Parke: kampas, mūrinis 
namas, Storas ir 3 pagyvenimai{ 2 po 
6 ir 5 kambariai, aržuolinis medis, vi
sos vi gudos beveik naujas namas, 
įmokėti tiktai $5000.

Ant Halsted gatvės: 50 pėdų pločio 
kampas, mūrinis namas, 125 pėdų il
gio, 2 Storai ir teatras su 300 sėdynių, 
parsiduoda už labai prieinamą kainą, 
įmokėti apie $6000. šitą namą gali
ma padaryti labai puikįu garadžiu, dėl 
platesnių žinių kreipkitės į musų 
ofisą.

Ant Union Avė. 3 lubų mūrinis na
mas, 3 pagyvenimai po 4 kambarius 
ir antras namas su 4 kambariais, kai
na tiktai $8600.

Ant Union Avė. 2 lubų murinis na
mas, 4 pagyvenimui po 4 kambarius, 
kaina tiktai $8000.
''Ant Lovve Avė. 8 lubų muri/is na

mas, 3 pagyvenimai po 6 kambarius, 
kaina tiktai $10000.

Lotų turime apie vienuolyną ant 
Bridgeporto ir 10 lotų ant^ 33 gatvės 
prie Paulina, parsiduoda už labai pri- 
einama, leainų., <lel platesnių žinivi 
kreiplcites į musų ofisz^.

Mes padarome visokius raštus prie 
plikimo arba pardavimo namus arba 
žemę, taipgi prie paskolinimo pinigų. 
Peržiurim abstraktus ir notarijyšo 
patvirtijimą. Patarimas dykai.

CHAS J. B’AGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th St., Boulevard 0012 

$1000.00 (
Galima nupirkti murin| namą ant 

Bridgeporto, 4 pagyvenimai po 4 
kambarius, arba maino ant mažesnio 
namo, priimsime kaipo pirmo įmokė
simo bile kekj biznį. Ben. Dirmeikis.

CHAS J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th St., Boulevard 0012

ŪKININKAI NESNAUSKIT!

Pakol tapsi bedarbes įstumtas 
ant gatvės!

Nes ateina sunkus laikai, tavo sun
kiai sutaupyti skatikai greitai išsi
sems, tada pajusi,, kad esi bejiegis. 
štai parsiduoda ūkė viena iš dviejų 
didelė arba maža, netoli St. Joseph, 
Michigano valstijoje ir kam stinga pi
nigų, tai aš pats paskolinsiu be jokių 
nuošimčių, arba mainysiu ant namo 
Chicagoj.

Platesniii žinių kreipkitės prie sa- 
vinihko, aš busiu 3 dienas Chicagoj. 
12, 13 ir 14 spalio. '

3449 So. Auburn Avė.
1 lubos, priekis arti 35th St. ii' vienas 

blokas i vestus nuo Halsted St.
Klauskit Farmerio.

PARDAVIMUI pigiai didelis gara
džius. automobilių sales room ir ma- 
chinsnape; naujas muro budinkas ant 
4 lotų prie pat transfer kampo ant di
delės biznio gatvės ir trakto, pietva
karinėj dalyj Chicagos, su visu biz
niu ir mašinerijoms. Puiki proga bu
vusiems karčiamninkams įsigyti auk
štos klesos biznį ir pelningą atmaina 
užsiėmimo už labai mažą kaiųą, taip
gi tuom pačiu sykiu sudubeltavoti sa
vo pinigus bėgyje trumpo laiko su 
kuriais augimo propertės toj apielin- 
kėi, kuri dabar galima nupirkti be
veik už pusę kainos, kiek*yra tikrai 
verta, iš priežasties savininko aplei
dimo Chicagą, priverstas parduoti šį 
mėnesį už bilę vidutinišką pasiulimą. 
Atsišaukite greitai is persitikrinkit 
pakoliai dar kas kitas nebenupirko, 
klaus J. Zacker

JOHN J. LIPSKI & CO. 
4650 So. Western Avė.

'PARDAVIMUI puikus kampinis 2 
augštų naujas muro namas, 2 pagyve
nimai po 5 didelius kambarius kieto 
medžio trimingai, naujausios mados 
įtaisymai visi langai apdirbti su me
tai weather strips^steamu apšildomas, 
garadžius 2 karų įtalpos, didelis kam
pinis lotas 35x125 pėdų visas kvietkais 
medžiais ir visokiais žolinias apsodin
tas ir papuoštas, randos $1920 me
tams. Greitu laiku parsiduoda tik už 
$16500. Tam* panašus namai parsi
duoda po $19000 ir daugiau, pamatyk, 
o persitikrinsi gražumo namo ir apie- 
linkės Marąuette Manor. Klausk J. 
Zacker.

JOHN J. LIPSKI & CO. 
4650 So. Western Avė.

I7.A. RDAVIMUI G pagyveni-
mų po 6 didelius kanjĮ>arius mūrinis 

[namas prie pat Washington Parko ir 
Chicagos Universiteto, kieto medžio 
trimingai steamu šildomas ir vėliau
sios mados įtaisymai pigios randos 
$5600 metams, nuo ateinančio Mojaus 
bus pakeltos lik $6500, tam* panašus 
namai šitoj apielinkėj parsiduoda po 
$4500 ir daugiau, bet iš priežasties 
savininko apleidimo Chicagą yra pri
verstas parduoti sį mėnesį už $35000, 
su $15000 įmokėjimo, likusius randos 
pabaigs mokėt, nepamiršk pamatyti, 
jeigu nori pelnvt $10.000 j trumpą lai
ką. Klaiusk J. Zacker.

JOHN J. LIPSKI čJ CO. 
4G50 So. Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai 3 biznio lotai 
75x125 pėdų ant Ashland Avė. 60 pė
dų į pietus nuo 68tos gatvės arti 
transfer kampo 69tos gatvės kur di
delis boom ateina trumpame laike, nes 
Western Electric kompanija nupirko 
tuos didelius governmento fabrikus 
ant Ashland Avė. ir 74tos gatvės kur 
apie 10,000 darbininkų pradės dirbti 
už poros mėnesių. Dabar tie 3 lotai 
geritu laiku parsiduoda tik už $60QO, 
o kada tie fabrikai pradės pilnai dirb
ti, tasik ateinanti pavasarį tie lotai 
bus verti daugiau kaip dvigubai ir 
trigubai. Nepamiršk pamatik tuos lo
tus greitai, jeigu nori sudubeltavoti 
savo pinigus būgvje 6 mėnesių.

JOHN J. LIPSKI & CO. 
4650 So. Western Avė.

N. E. kampas 59 ir Morgan St., 
50x125, pataisyta, ,su 3 krautuvėmis 
tale frontas ir šonai. Taipgi 4 flatų 
murinis, prie morgan St. Renda 
$3,240 (žema). Pečiais šildomas, ele
ktra, visas moderniškas, reikia pi
nigais $10,000. Kaina tik $35,000.

S. W. kampas Morgan ir 59 St 3 
augštų murinis, krautuvė ir 4 fla
tai, pečiais Šildomas elektra, 3 ka
rų garadžius, renda $3,744, paimsiu 
$10,000 .pinigais. Kaina dabar $28,- 
000. Krautuvė didelė galima pada
ryti dvi krautuves. Dabar tuščia.

N. W. kampas 59 ir Emerald Avė. 
(1 blokas į vakarus nuo Halsted) 
Moderniškas, 2 flatų murinis prie 
Emerald Avė., iš fronto krautuvė 
ir 3 flatai, pečiais šildoma, elektrą. 
Rendos $2,490, pinigais $7,000. Kai
na tik $18,500. Tikra spekuliacija.

1108 W. 59 St. mūrinis, krautuvė 
ir 3 kambariai ir 4 kambariai, ga- 
radzius, garu »Šildomas, elektra. Sa
vininkas turi apleisti siuvėjo biznį 
iš priežasties ligos, atiduoda už $6,- 
500, paims $3,000 pinigais. Tas yra 
bargenas.

Halsted St., netoli 56 st., 3 augštu 
murinis, krautuvė ir 2 flatai po 6 
kambarius kiekvienas. Renda $16.) 
į mėnesi, 2 karų garadžius, už $14,- 
000. Paimsiu $4,500 pinigais.

Halsted St., netoli 57 St. 2 augš; 
tų mūrinis, krautuvė ir G kambariai 
ir garadžius. Renda $1.500. Kaina 
tik $1'5.000, paimsiu $8,000 pinigais.

Del smulkesnių paaiškinimų atsi
šaukite i ofisą.

CLAREtfCE O. ROSRN 
5933 So. Halsted St., (Vienatiniai

Agentai) Phone Normai 3678

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

2 flatų naujas murinis namas 
5*5 kambariai, su visais įtaisy
mais. Aukštas cimentuotas bei- 
smentas. Randasi Pershing Rd. 
ir California. Vertas $13000, 
parsiduoda už $10500. Mažas 
įmokėjimas, arba mainysiu ant 
mažesnio arba didesnio namo, 
loto arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 4 ruimų (cottage) 3 
akrai žemės, visokių fruktų, medžių 
ir gera vieta dėl piknikų ant Ogden 
Boul. 19 mylių nuo Chicagos Nu
pirksit pigiai, nes priežastis pardavi
mo labai svarbios. Kreipkitės nuo 
ryto iki 10 vai. 5744 So. Richmond 
Avė. Tel. Prospect 5277 arba Tel. 
Hinsdalle 489Y3.

PARDAVIMUI 3 aukštų su gerai 
įrengtu beismantu, mūrinis namas. 
Elektra, maudynės ir visi geri įtaisy
mai. Nupirksite už prieinamą kainą. 
Kreipkitės prie savininka kas die
ną.

3131 So. Emerald Avė.
1 lubos

SKAITYK Ift KITIEMS PASAKYK

RETAI ATSITINKANTI 
BARGENAI!

PARDAVIMUI a- augštų medinis 
namas 2 faltai po 5 kambarius su 
elektra; pamatas cimentinis; tuščias 
lotas prie šalies; kaina greitam par
davimui $5,500 apie pusę pinigais, ki
tus lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 puikius kambarius; 
įtaisymai pagal vieliausios mados; 
karštu vandeniu šildomas su dvejais 
boileriais; lietuvių apgyventa vieta; 
kaina $11,500 vertaę $15,000; pasisku
binkite nes tai yra tikras bargenas; 
nereikia visų pinigų.

Norėdami pamatyti minėtus namus 
ateikite dieną ar vakarais pas 

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4034 Archer Av. (prie California Av.)

Parsiduoda 2 augštų murinis na
mas, 5-6 kamb. elektra, gasas, vanos 
aržuolo trimingai, su garu (steam-) 
apšildomas, ir šiaip viskas naujausis 
įtaisymas, namas beveik naujas, lo
tas 30x125, metinė randa $1,800, kai
na $13,500, įmokėjimas $5,000.

Pilk namą $1,000 pigiau negu jis 
nevertas 5-5 kamb. muro namas, 2 
metų senas, viskas moderniškai įtai
sytas, lotas 35x125, randasi tarpe 63 
gatvės ir Marąuette Park, randa 
$1,620.

RRIGHTON PARK
2 augštų frame,' su skiepu, 2 ir 6 
kambarių flatai, aržuolo trimingai. 
Viskas moderniška. $7600
Bargenas * ■ w
2 augštų frame, 2 ir 4 kamabnų fla
tai. Didelis 
bargenas 
2 augštų 
flatai.
Aržuolo trimingai. 
deniu šildomi pečiai, 
jei reikia. 
Kaina 
Puiki bekernė, geras 
Verta patirti.
2 augštų, cementiniu - 
kambariiį flatai. Extra CgOgĮl 
bargenas 
Perbudavotas 2 augštų frame namas, 
2 flrftai po 4 kambarius ir skiepas. 
Viskas moderniška. Ateikite pama
tyti musu planus. C"7CHQ 
Kaina ,2 augštų frame, 2 ir 3 “kambarių fla
tai, gasas, toiletas, elektra. Didelis 
bargenas $3,550, 2 augštų frame ce
mentiniu pamatu, 2 flatai po 4 kaim 
barius, viskas moderniš- CgJįflfj 
ka. Bargenas ,
2 augštų frame, 2 flatai po 4 kamba
rius ir 4 kambarių cottage iš užpa
kalio. Bar- $6500
genas v , T- •5 kambarių cottage, aržuolo tnmin- 
gai, karštu vandeniu šildomi, 50 pėdų 
kampinis lotas, pinigais tik $2^000 
S $6800 
2 augštų murinis namas, 2 flatai po 5 
kambarius 4 kambariai skiepe, aržuo
lo trimingai, viskas modernišjca. bar- 
genas/ Kaina $1Q800

Mes teikiame paskolas musu pirkė
jams. Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

$4850
, murinis, 2 ir 6 kambarių 
Visi moderniški įrengimai.

Du karštu vąn-
Išmokėjinrais,
$14500

biznis ir vieta-

PARDAVIMUI biznio prapeitė 
frame namas, 3 flatų, 3-4-6 kambarių. 
Yra krautuve su gyvenimui kamba
riais. Geras pasiūlymas. Įplaukų 
daugiau kaip $100 į mėnesį. Agentai 
neatsišaukite.

Savininkas
2815 W. 38th St.

• NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

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

J. D. DOVEIKA, 
300 Pershing Rd. Tel. Lafayette 1271

BIZNIERIUS PASENO
ir insakė mums parduoti jo biznio na
mą už geriausį pasiūlymą,, namas 
randasi ant 63 gatvės arti Western 
Avė., 2augštų muro namas su bučer- 
ne ir visais geriausiais įrengimais, 
biznis seniai išdirbtas. Namas turi 
būt parduotas šią savaitę, gera proga 
kas nori padirbti ir pasidaryt pinigų. 
Atvažiuokit, ’ o mes parodysim, jus 
tujaus nupirksite.

Z. S. MICKEVICE & CO.
2423 Wcst 63rd St., > T Chicago, III.

Phone Prospect 4345

MARQUETTE PARK
Dideli bargenai lotų. Parsiduoda 

lotas ant Albany Avė. arti 59 gatvės, 
30x125 su visais improvementais ii 
apmokėta už $950.’

Parsiduoda puikus rezidencijos lo
tas ant Artesian arti Marąuette Blvd. 
30x125 už $850.

pamatu, 2 ir 4

$10800

Ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pie^ų. 

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47 St.

LONGAN SOUARE

Kampinis namas 10 flatų 3 po 5 
ruimus 7 po 4 ruimus pečinis. šil- 
dimas $10,000 įmokėti kaina $47,000 
renda $6000 į metus moderniškas 
namas.

PORTAGE PARK
Kampinis namas 6 flatai po 5 

ruimus, 2 automobilių garadžius, 
garu apšildomas kaina $39,500 yra 
bargenas renda į mėnesį $526. pi
nigais $15,000.

Atsišaukite A. BENDOR 
3422 Diversy Avė. arti Milwaukee

Avė. Tel. Albany 4287
BRIGHTON PARK BARGENAS

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

T-- ----------  ------ > ■
PARDAVIMUI pigiai 6 flatų 

mūrinis namas, geroj vietoj, 
18 ir Princeton Avė. 3 po 6 
kambarius, 3 po 4 kamb. Geras 
namas.
2219 Custcr St., arti Western 
Avė.

PARDAVIMUI 120 akrų far
ma, su gyvuliais ir visais pa
dargais. Jei žingeidaujate, ma
lonėkite rašyti tuojau.

JAMES CŲLVER,
R. 1, Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI medinis na
mas ant 2 pagyvenimų «u gro- 
serne, arba mainysiu ant namo 
be biznio. Gera vieta. Kreipki
tės pas: A. Waiciulis, 
3436 Emerald Avė., Tel. Yards 
4691

MORTGECIAI-PASKOLOS
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 tifle ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI prie Marąuette Ma- 
nor, netoli 63 St., naujas 2 flatų mū
rinis- namas, 1-5 ir 1-6 kambarių. Sun 
parlor, miegojimui porčiai, karštu 
vandeniu šildomas įbudavota maudy
nė, gazinis pečius, ledo baksds, vienas 
flatas išrendavotas dėl BUrke už $85, 
$3,500 . įmokėti, kitus lengvais išmo
kėjimais.

2 flatų mūrinis namas, 1-5 ir 1-6 
kambarių, prie Mozart St. netoli nuo 
šv. Kazimiero kloštorius ir Marąuette 
Parko, garu šildomas, ugniai vieta ir 
knygoms šėpa, aržuolo užbaigimo, 1 
karo garadžius, 30 pėdų lotas, kaina 
$14,900.

60 pėdų tuščias lotas, kampas 64 
ir Mozart St., labri gražioje vietoje, 
kaina $3,000, įmokėti $1,500 kitus iš
mokėjimais. Lietuvys pardavėjas pa
rodys jums tas vietas. >

JAMES A. BURKE & CO. . 
3107 W. 63 St.

Ofisas atdaras vakarais ir nedėlioj 
visą dieną.

Biznio lotai, 3 biz<iavi lotai po 25x 
125 kožnas, ant 69 gatvės arti West- 
ern Avė, kaino po $1,000.

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

Phone Prospect 4345

3 aukštų murinis namas po 6 
kambarius kiekvienas, su visais 
vėliausios mados įrengimais, ran
dasi Brighton Park, tiktai $11,800.

Antras namas South Sidėje, 3 au
gštų,, 6-7-7 kambarių, garu* šildo
mas, rendos $250 i mėnesį, kaina 
$10,700, įmokėti $4,000 arba ma
žiau, kitus po $75 į mėnesi. Del 
viršminčtų bargenų atsišaukite 1 
Peoples Real Estate Co.

4338 Archer Avė., klauskit
J. PAKALNIO

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING

• COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais.
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžįąus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininki.
I ■ ■■ ■■■1^’

PARDAVIMUI moderniškas 
2 flatų, 5 ir 5 kambarių namas. 
Yra sun parlors, bufetas, tale 
maudynė, landrė, augštas skie
pas, namas šviesus iš visų pil
siu, netoli parko ir geros moky
klos, kaina $11,500. John Vais, 
5336 So. Campbell Avė.

SPECIALIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE.

Prie uždarymo namų rokundų 
(estate). administratorius prižada 
parduoti už žemą kainą. 6 kamba
rių cottage, beiznientas, elektra, ga 
sas, vana ir visi kiti įtaisymai su
dėti ir apmokėti, lotas 50x125, ant 
karų linijos, arti prie transporta- 
cijos kampo. Namas vertas $7,500 
Atiduosiu už $5,000, ant greito par
davimo. Pasiskubinkit, jei norit

PARDAVIMUI 2 flafų namas ir ša
lę lotas už $17,500, prie Maplewood 
Avė. netoli 63 St., 5 ir 6 kambarių, 
viskas aržuolo trimuota. Labai ge
rame padėjime, turite pamatyti, kad 
įvertinus.

šaukite telefonu Prospect 5653
PARDAVIMUI arba mainymui 

ant naujo mažesnio murinis na
mas ant 61 St. 4 florų po 6 kam
barius, štymu apšildomas rendos j 
mėnesį 300 kainą $24,000. Atsišaukite 
greitai, o pirmas gaus. Bargenas 
bo moteris našlė negali užlaikyti

JOS. AUGAITIS 
751 West 31 Str.

PARDAVIMUI mūrinis namas vie
no augšto su groserio bizniu, uždrau
stoj vietoj kur kito biznio nevalia 
dėti, arba mainyčia ant namo, South- 
sidėj. Kas nori gero biznio1'ir namo. 
Kreipkitės prie savininko.

5531 So. Albany Avė.
Tel. Republic 6623

šito bargeno.
J. N. ZEWERT and CO 

4377 Archer Avė.

| Amerikos Lieluviy Mokykla
1 3106 So. Halsted St.

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

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai. vak.

KAS TURIT NAMA ANT PAR
DAVIMO arba Farmą ir norit par- 
duotk arba išmainyti ant namo ar 
biznio, duokit mums žinoti o gau
site greitą ir teisinga patarnavimą 
bo mažu pirkėjai Jaukia jūsų.

J. WITCHES ir J. AUGAITIS 
751 W. 31 St. 
Phone Yards 6296

PARSIDUODA pigiai bizniavas 
murinis namas 3 augštų, garu ap
šildomas, Halsted St. netoli 354h 
st. Maudynės skalbykla, elektra, 
ąžuolo vidus ištaisytas: 65 pėdos 
cementinis beizmentas. Krautuvė be 
listo. Prekė tik $22,500. Rendos i 
mėnesi $260.
A. Jozapavičius, 3524 S. Halsted- St

PARSIDUODA 4 PAGYVENI
MŲ murinis namas, ir ant galo lo
to 1 pagyvenimo namas, arba mai
nysiu ant mažesnio namelio. Einu 
į bizni, turi būt greitai parduota, 
ar išmainyta. Kreipkitės 2 lubos.

920 W. 35th PI.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir 'Anglų kalbų; 
Grammar School, High Scnool ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
.iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-£ios gat., 2-ros lubos)


