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Emigracija - viena vyriausiu 
ffilg nroninniu kaimo >pramonių Kaune
Taip bent sako Chicagos Daily News korespondentas George 

R. VVitte savo trečiajame laiške iš Lietuvos sostinės.

KAUNAS, bal. 1. — Jungti
nių Valstijų konsulatui Kaune 
yra padavę 13,000 žmonių apli
kacijas vizoms, kad galėtų iške
liauti Amerikon. Bet jokių vizų 
nebebus duodama iki po liepos 
pirmos dienos, kadangi Lietu
vos metinė imigrantų kvota bu
vo jau užpildyta praeitų metų 
spalio mėnesį. Kai atsidarys 
nauji imigracijos metai (1924- 
1925), vizų duos tiktai 2,600 
aplikantų, nes tokia yra metinė 
Lietuvos kvota — jei ir ta pati 
nebus nauju imigracijos įstaty
mu sumažinta. Kiti aplikantai 
turės laukti, ir kai kuriems jų 
teks laukti dar septynerius me
tus.

Norinčių keliauti Amerikon 
susirūpinimas.

Esant tokiai dalykų padėčiai, 
nesunku suprasti, kaip tie no
rintieji Amerikon išvažiuoti 
žmonės baisiai susirūpinę delei 
naujai jnešlo kongresan įstaty
mo, kuriuo imigracija į Jungti
nes Valstijas norima dar labiau 
susiaurinti, — ypatingai imi
gracija iš pietų ir rytų Europos 
kraštų. Jeigu — kaip Johnsono 
bilius reikalauja — imigracija 
bus nukirsta iki 2 nuoš. ateivių 
sulyg 1890 metų cenzu, Lietu
vos imigrantų metinė kvota be
bus tik 1,800 (kurgi! — tik 
493; puspenkto karto mažesni! 
R.), taip kad iš tų 13,000 žmo
nių, kurie jau yra savo aplika
cijas padavę, kiti turės laukti 
dar vizos septynerius metus — 
iki 1931.

Kaunas — didelis kaimas.
Z

Rusijos viešpatavimo laikais 
Kaunas buvo didėlės svarbos 
tvirtovė. Del tos priežasties ru
sai neleido jam augti. Miestas 
pasiliko kaip koksai didelis kai
mas, su vieno aukšto namais. 
Aukšti namai, kadangi jie galė
tų būt pavojingi priešo puoli
mo laiku, buvo užginta statyti. 
Vieninteliai Kaune aukštesni 
namai tai trys rusų cerkvės 
(argi? R.) — masingi trobesiai, 
kurie iš tolo matyt, ypatingai 
kai į jų paauksuotas bonias plie
skia saulė.

Emigracijos kontoros.
Bet dabar Kaunas nebe tvir

tovė. Dabar jis labiau panašus 
į emigracijos stovyklą. Jo. '‘Di
džioji gatvė” — Kaunas yra tik 
“Didžiosios gatvės” kaimas — 
nulipdyta beveik kiekvienos Eu
ropos ir Amerikos garlaivių li
nijos, keliautojų agentūros ir 
emigracijos biurų skelbimais. 
Kur tik pasižiūrėsi, kur tik pa
siklausysi, visur pamatysi, vi
sur girdėsi skelbiama ir kalba
ma: “Emigracijos... emigraci
jos... emigracijos...” Visų gar
siųjų vandenyno garlaivių ir 
daugelio kitokių nežinomų laivų 
paveikslų rasi visur Kaune iš 
kabinėta skelbimų lipdomosiose 
vietose.

Emigracijos pramonė.
Atrodo, tartum emigracija 

butų svarbiausia Kauno pramo
nė, o todėl kiekvienas emigraci
jos į Jungtines Valstijas su
siaurinimas butų smūgis tiem, 
kurie čia iš to gyvena ir tarp
sta. Suprantama, kad yra tam 
tikra tos pramonės šaka, kurios 
biznis — apsilenkti su imigra
cijos įstatymais ir gauti asme
nims vizas daug anksčiau, nei 
sulyg Amerikos konsulato regi
strais jų eilė ateina.

KĖBLINAS, geg. 2. — Vo
kiečių komunistams padėti rin
kimų kampanijoj Berlinan yra 
atvykęs “draugas” Unšlicbtas, 

kurs šalia Dzeržinskio yra ga
lingiausias /bolševikų “čekos” 
žmogus, labiausiai Maskvoj ibi- 
jpmaą ir nekenčiamas.

Vokiečių policija sukasi tu
rinti tikriausių įrodymų, kad 
Maskva vadovavus Bėrimo, 
Štutgarto ir kitų Vokietijos 
miestų komunistų “čekos” dar
buotei.

Unšlichtas, sako, atsigabe
nęs nemaža tūkstančių Ameri
kos poperinių dolerių, nes tik 
tais pinigais dabar čia viskas 
mokama.

Uždraudė gabenimą ginklą 
Kubon

WASHINGTON, D. C., geg. 
2.— Prezidentas Coolidge šian
die išleido proklamaciją, pa
skelbdamas visišką sustabdymą 
gabenimo ginklų Kubon.

Ta drausmė padaryta pra
šant Kirbos valdžiai, kuri for
maliai nurodė Washingtono 
vyriausybei į esamąją nera
mią padėtį Kuboj.

Didžiausią emigrantų nuošimti 
sudaro žydai.

Nuo 75 iki 80 nuošimčių apli 
kantų yra žydai, daugiausiai žy
dų moterys ir vaikai. Lietuvių 
vyrų kariuomenės amžiaus tarp 
aplikantų nėra, nes tiems, ku
rie dar nėra tarnavę kariuome
nėj, nei tiems, kurie jau atitar
navę, bet paliekami atsargos 
tarnyboj Lietuvos valdžia ne
duoda pasportų išvažiuoti.

Klastos vizoms gauti.
Tie, kur ypatingai veržiasi 

kuogreičiausiai išvažiuoti i 
Jungtines Valstijas, arba jų 
agentai, kartais pavartoja įvai
rių klastos priemonių. Esamais 
imigracijos įstatymais giminės 
tų žmonių, kurie jau gyvena 
Jungtinėse Valstijose, gauna 
pirmenybės išvažiuoti, kai ku
riems dagi duodama vizos kad ir 
kvotai išsibaigus. Tečiau Ame
rikos konsulato valdininkai jau 
įgudę, ir nedaugeliui klastinin- 
kų pavyksta pro juos pralįsti.• 

“Rabinų kolegija”.
Žydų rabinams duodama vi

zos, nežiūrint, kad kvota ir butų 
išsibaigusi. Ta aplinkybė davtj 
vienam emigracijos agentui 
Kaune šaunią mintį: jis ėmė ir 
įkūrė “korespondencinę rabinų 
mokyklą”, kuri po dviejų savai
čių mokslo studentui jau duoda
vo rabino diplomą. Amerikos 
konsulatas apie tai sužinojo se
kamu budu: jaunas, 19 metų 
žydukas, kreipėsi konsulatan 
dėl vizos. Jam neduota. Po kelių 
savaičių jis vėl atsilanko konsu
latan — ilga sutana apsivilkęs 
ir su “rabinų kolegijos” diplo
mu: jis baigęs rabinų mokslą, 
išlaikęs visus reikalingus kvoti
mus ir jau esąs tikras rabinas.

Bet dalykui išėjus į aikštę, 
jo aplikacija buvo vėl atmesta.

Rusai padeda vokiečiy 
komunistams

—■*■■■■
Komunistų darbuotę vedąs at

vykęs iš Maskvos “čekos” 
viršyla Unšlicht.

Vokietijos parla
mento rinkimų 

priešdieny
Politinių partijų siekimai ir jų 

priešrinkiminė kova.

BERLINAS, gegužės 2. — 
Svarbiausių Vokietijos partijų, 
kurios veda kampaniją įvyk
siantiems gegužės 4 dieną rinki
mams, yra septynios.

Kraštu tiniausi dešinėj yra 
taip vadinama Vokiečių veislės 
laisvės partija — 100-procenti- 
niai vokiečiai. Tai atskala nacio
nalistų partijos, kuri pritraukė 
prie savęs įvairiausių tendenci
jų ultra-patrijotus. Kai kurie, 
kaip antai Ehrhardo sekėjai, ne
atsisakys nuo jokių smurto žy
gių. Apie juos dagi sakoma, 
kad jie sudarą tam tikrą skerdi
mo mokyklą. Kiti priklauso 
Ludendorffo reakcininkų mįli- 
taristų mokyklai, — jie nežudo 
vilties atsteigti Hohenzollernų 
dinastiją.

/

Dar kiti Vokiečių veislės par
tijai priklausą yra “bonapartis- 
tai”, svajojantieji apie vis-vo- 
kiečių Išsivadavimo kara ir su
sitvarkymą pusiau demokrati
niais pusiau diktatoriškais pa
grindais. Kai kurie yra patrio- 
tingi komunistai, besiskirią nuo 
kairiausiojo sparno komunistų 
tuo tik, kad jie yra aitrus nacio
nalistai.

Bendra jų ypatybė yrą ta, 
<ad jie visi baisiai nekenčia žy
dų, kuriems jie norėtų atimti 
visas pilietines teises, o taipjau 
nepakenčia svetimųjų priespau
dos.

Ta partija dabar parlamente 
buvo atstovaujama trimis na
riais. šiais rinkimais ji tikisi 
laimėti bent trisdešimt penkis.

Nocionalistai.
Vokiečių nacionalinė žmonių 

partija, arba nacionalistų parti
ja, susideda iš senųjų monarki- 
nių konservatorių. Jon spiečia
si daugiausiai dideli dvarinin
kai, taip vadinami junkeriai, 
kurie trokšta susigrąžinti Ho- 
henzollernus ir junkerių val
džią. Ypatingai jie trokšta at
gauti savo pirmykštį viešpata
vimą Prūsijoj. Jie gausiai bars
to pinigus kampanijai, ir gal 
būt, kad vietoj šešiasdešimt de
vynių atstovų parlamente jie 
dabar įstengs pasiųsti apie de
vyniasdešimt.

Vokiečių žmonių partija.
f

Trečia —.Vokiečių žmonių 
partija, kuriai vadovauja di
džiuliai pramonininkai. Tai sti
priausia partija, stojanti už pri
ėmimą reparacijų ekspertų ra
porto. Jie turi begalėsi, pinigų 
ir stengiasi, — skelbdami .naci
onalizmą, kurio jie asmeniškai 
nepripažįsta, — savo partijos 
stiprumą išlaikyti.

šiais rinkimais jie betgi vei- 
\ausia pralaimės, ir vietoj še
šiasdešimt gal būt beįstengs 
pasiųsti apie keturiasdešimt at
stovų.

Centro partija.
/ /

Katalikų centro partija vei
kiausia palaikys dabartinį savo 
stiprumą parlamente — apie 
aštuoniasdešimt narių. Jos at
stovai susideda iš įvairios politi
nės pakraipos žmonių, nuo be- 
veik-socialistų iki atkakliausių 
konservatorių. “100-nuošimčiai 

vokiečiai” jų nekenčia, bet dėl 
savo puikios disciplinos jie sa
vo rankose laiko nūs veriamąją 
jėga.

Liberalų kapitalistų 
partija.

Liberalų kapitalistų respub- 
likininkų partija paprastai lai
koma kaipo žydų partija. Ji 
atstovauja tos rųšiesi kapitaliz
mui, kurs šiuo tarpu Vokieti
joj nepopuliarus. Šiais rinki
mais jos atstovų skaičius vei
kiausia sumažės iš trisdešimt 
devynių iki dvidešimties.

Socialdemokratai.
Sccialdemckratai — griešti 

r c. -p u 1) 1 i k i n i n kai, stengiant y s 
dėl taikos ir darbo žmonių gy
venimo palehgviniino, nežiū
rint kad ne visados jie buvo 
savo akcijoj taktingi, veikiau
sia palaikys dabartinį 173 sa
vo narių skaičių parlamente, 
kadangi jie kontroliuoja galin
gas darbininkų organizacijas.

Komunistai
Komunistai vienu tarpu, bū

tent praeito rudens krizių, bu
vo stipriai iškilę, bet dėl savo 
pro voką tori ngų sau a rka vi mų 
jie nužudė daugelį savo pir
mykščių pritarėjų. Vis tik šiais 
rinkimais jiems tur būt pa
vyks laimėti kiek daugiau at
stovų negu penkiolika, kuriuos 
jie dabar turėjo.

Muštynės komunistą su 
anarchistais

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
29. — Tarpe 7-th ir Morris gat
vių buvo parengtos anarchistų 
prakalbos 8 vai. vakare, žmo
nių susirinko apie 600. Kalbėto
jai buvo penki. Pirmas kalbėjo 
apie darbininkų ' organizacijas, 
bet jam prisiminus apie Rusiją, 
komunistai sukėlė trukšmą, ne
laukdami jo prakalbos pabaigos, 
ir kad nedavus progos kitiems 
kalbėtojams kalbėti. Trukšmą 
komunistai silkelė kai kalbėto
jas pasakė, kad Rusijos komu^ 
nistų valdžia šimtą tūkstančių 
nekaltų darbininkų sugrudo į 
kalėjimus, daug ištrėmė į toli
mą rytų Sibirą, ir kad komunis
tų valdžia daug žiauriau elgias 
su politiniais kaliniais, negu bu
vo caro laikais.

Komunistai visu smarkumu 
puolė prie estrados, matomai no 
rėjo sumušti kalbėtoją, bet ar
čiau prie estrados sėdintieji 
žmonės sulaikė jų puolimą. Iš to 
kilo kruvinos muštynės. Svetai
nės menedžeris pašaukė policiją, 
kuri greit pribuvus trukšmada- 
rius numalšino ir publikai įsake 
skirstytis, pareikšdama, kad 
susirinkimas užbaigtas.

Keletas žmonių buvo komuni
stų lengvai sužeisti, bet policija 
nieko neareštavo.

Tokia savo taktika komunis
tai tik paaštrina reakciją. Ei
nant Philadelphijos miesto įs
tatiniu, kuris yra galioje ,nuo 
1920 metų, vyriausybė gali ir 
kitoms darbininkų organizaci
joms visiškai uždrausti viešus 
susirinkimus. —K. J. Geležėlė.

Teisėjas Francis Borelli, už
vakar vakare pranešė policijai, 
kad jam būnant naktiniam tei
sme, iš jo automobilio, pastaty
to ties Miesto Sale, pavogė sku- 
rinį krepšį. Krepšyje buvę ba- 
seball apredalai, priklausantis 
jo sunui.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 2 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.38
Belgijos, 100 frankų ................... $5.41
Danijos, 100 kronų ............... $16.92
Italijos, 100 lirų ................... $4.49
Francijos. 100 frankų ........... $6.51
Lietuvos, 100 litų ........   $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.84
Olandijos, 100 florinų ........... $37.49
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

Rusų derybos su 
anglų pramoni

ninkais
Sąlygos, kuriomis kreditoriai 

anglai apsiima taikytis su so
vietų valdžia.

LONDONAS, gegužės 2. — 
Anglų-Rusų konferencijoj, 
prieš sovietų valdžios pasiūly
tas susitaikymo sąlygas, Rusi
jos privatiniai kreditoriai ang
lai pastatė savo. Anglai neberei- 
kalauja, kad jiems butų grąži
ntos bolševikų konfiskuotos ar 
sunaikintos nuosavybės; vietoj 
to jie reikalauja, kad jiems bu
tų atlyginta tam tikromis kon
cesijomis. Jie nori sudaryti ke
letą kompanijų, kurių kiekviena 
vestų tam tikrą pramonės šaką 
tų koncesijų dirvoj.

Anglų sąlygos
Kreditoriai anglai sutinka pa

rūpinti reikalingą dirbamąjį 
kapitalą, ir leidžia sovietams 
iki tam tikro laipsnio kontroliuo 
ti ir imti dalį pelno šitokiomis 
sąlygomis:

1. Negali būt jokių mišrių 
kompanijų, — tai yra, kad so
vietų valdžia negali būt dalinin
kas, nė tiesioginiu nė netiesiogi
niu budu.

2. Sovietų valdžia negali mai
šytis į vidurinius kompanijų da
lykus, nei jų darbą kontroliuoti.

3. Raudonųjų profesinių dar
bininkų sąjungų vykdomasis 
komitetas Maskvoj neturi teisė,4 
maišytis į kompanijų kontrak
tus su darbininkais. Kompani
jos sutinka daryli kolektyvias 
sutartis su darbininkais per 
vietos profesinę darbininkų są
jungą ir mokėti algas sulyg esa
mąja algų norma.

4. Pilna kompanijoms laisvė 
pirkti žaliąją medžiagą/ tiek Ru
sijoj tiek užsieny ir pardavinėti 
pagamintus produktus Rusijoj 
ir užsieny.

5. Sovietų valdžia negali mai
šytis į užsakymus materijolo, 
reikalingo kabyklose, fabrikuo
se etc.

6. Atitraukus dalį pelno nau
jojo kapitalo nuošimčiams, tam, 
tikrą gryno pelnė nuošimtį 
kompanijos mokės fondan kre
ditoriams atlyginti, bet pinigai 
iš kiekvienos kompanijos bus 
suvartojami tik tų pramonių 
asmenims atlyginti.

Kaip rusai į tai žiuri.* * 'S
Rusų delegacija tą planą 

svarsto, bet vargiai sutiks pri
imti jį be kai kurių stambesnių 
pakeitimų. Sovietų valdžios nu
sistatymas, kiek tenka patirti, 
esąs toks: ji sutinka užmokėti 
žmonėms, kurių turtas ir nuosa
vybės Bbvo valdžios rekvizuota 
ar*ba konfiskuota ar nacionali
zuota, bet ne už nuosavybę, ku
ri revoliucijos sukury buvo su
naikinta, arba kurią savininkai 
apleidę dėl revoliucijos pasiša
lino iš Rusijos.

Sovietų valdžia atsisako taip
jau pripažinti reikalavimus at
lyginti dėl netekimo darbo ar 
netekimo sveikatos revoliucijos ' * 
audrai siaučiant. Jei šitos išim
tinės butų pripažintos, reikala
vimai butų sumažinti maždaug 
apie 50 nuošimčių.
Anglams daugiau rupi politiniai 

reikalai.
Antra vertus, anglams rupi 

labiau politinė ne kad ekonomi
nė konferencijos pusė. Jie rei
kalauja, kad Rusija atšauktų 
savo dįplomatinę atstovybę Af
ganistane, kurios darbuotė — 
jie nujaučia — yra išimtinai at
kreipta prieš Indiją; kad pa

liautų savo propagandą Turkes
tane ir Persijoj.

Sakoma taipjau, kad Anglai 
bandą nupirkti iš rusų Rytų Ki
nų geležinkelį, bet čia painus 
dalykas: nors tas geležinkelis 
yra Rusų nuosavybė, bet jis 
stipriai morgečiuotas francu- 
zams, dėl to nesenai darytos 
Rusijos pastangos jį parduoti 
nepavyko.

Nerami gegužinė šventė 
Vokietijoj

Susirėmimuose su policija ir 
kareiviais 8 žmonės užmušti, 
daugelis sužeistų.

BERLINAS, geg. 2. — Ge
gužės Pirmoji Vokietijoj šie
met buvo nerami ir krauju pa
laistyta, kai gausi policija ir 
kariuomenė stengės nugniauž- 
ti darbininkų demonstracijas. 
Tūkstančiai žmonių buvo su
mušti švininėmis lazdomis; 
šimtai galvų sukruvinta kardų 
kirčiais; kai kur buvo šaudy
mų. •

Karaliaučiuje užmušta vienas 
darbininkas ir vienas milicinin
kas.

Hindenburgie, Silezijoj, de
monstracijų riaušėse šeši dar? 
bininkai užmušti, penki su
žeisti.

Turingi joj ypatingai didelės 
riaušes ir .susirėmimas su ka
riuomene įvyko Graez’e, kame 
dvidešimt demonįrantų ir sep
tyni kareiviai buvo sužeisti. Sa
ke kad komunistų ne vienas 
b ęs užmuštas, bpt jie už- 
i aišlųjų kimus paslėpę.

Dar pirmą kartą nuo pat įsi- 
s teigi m o respublikos Vokiečių 
valdžia pavartojo tokias dide
les kariuomenes jėgas prieš 
d'fiihbininkų idemonistracijas. 
Rentine kiekviena viešoji aikš
te kribždėjo kareiviais. Milici
ninkai su šautuvais visą laiką 
dabojo Unter den Linden. Nie
kur nebuvo leista žmonių mi
nioms sustoti, kur tik didesnis 

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado budę dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

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

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj j tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimoi pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

būrys bandė susispiesti, Išma
lant buvo išgainiojamas. Vie
name susirėmime su milicija 
du demonstrantai buvo pašau
ti, vienas jų pavojingai.

Gegužinis apvaikščiojimas
Chicago. — Gegužio 2 dieną. 

Šiandie LSS VIII Rajonas bu
vo surengęs Pirmos Gegužes, 
darbininkų šventės apvaikščio- 
jiiną Mildos salėje. Žmonių su
sirinko pilna sale. Kalbėjo P. 
Grigaitis, Naujienų Redakto
rius ir Dr. A. Mon tvidas. Abie
jų prakalbos buvo labai žin
geidžios ir pamokinančios.

Pirmyn Mišrus choras sudai
navo net astuonias dainas.

K. Sarpalius sudainavo dvi 
dainas.

Pinigų nebuvo rinkta jokiam 
tikslui.

įbSS VIII Rajonas padengė 
visas išlaidas ir suteikė susi
rinkusiems daug dvasiško pe
no. Visi išsiskirstė su pakilu
siu upn. Ir nėra abejonės, dė
kodami LSS VIII Rajonui už 
lokį gražų surengimą.

Platesnis aprašymas tilps ki
tą dieną.

Ex-kareiviy bonu įstaty
mas paslystas prezidentui

WASHINGTON, 1). C., geg. 
2. Ex-kareivių atlyginimo įs
tatymas; tapo šiandie galutinai 
kongreso priimtas ir pasiųstas 
prezidentui Coolidge’ui pasira-

Chicago ir apielinkė.— Šian
die turėtų Ibut gražu, — abe
jodamas pranašauja cficialinis 
orakulas. Vidutinė temperatū
ra. Nedidelis mainąsis vėjas.

Saulė teka 5:43, leidžias 7:50

IM P E R F E CT IN ORIGINAL~į .
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Išleistuvės
Pirmo
Dektindario

Muzikališka Komedija 
su Dainomis

Parašyta garsaus rašėjo
L. Tolstojaus

Scenoj stato Laisves Kanklių Mišrus Choras ir L. K. 
Vyrų Choras po vadovyste J. ŽURONO

Nedėlioj, Gegužio-May 4 d., 1924
! Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23rd PI.

Svetainės durys atsidarys 5 vai. vak. Perstatymas prasidės 6:30 vak.

Viršminėta komedija turi savyje gana daug juokų. Todėl, ku
rie tik mylite smagiai praleisti laikų ir patys patirti, kas buvo Pir
mas Degtindaris, — visus kviečiame atsilankyti, nes kurie viršmi- 
nėtą veikalų yra matę scenoj, visuomet trokšta ir antrą kartą pa
matyti. Apart perstatymo, — Chorai palinksmins publiką su nau- 

i jomis dainomis.
Po prograino — šokiai prie geros orkestrus iki vėlumai 

Inžanga ypatai 75c Kviečia KOMITETAS
;■- ______ ________ ■ ——r  — 

PAVASARINIS BALIUS
Rengia

Draugystė Karaliaus Davydo

Nedėlioj, Gegužio 4, 1924
MILDOS SVETAINĖJE,

j 3140-3142 So. Halsted St. ’

Pradžia 5 vai. po pietų

Kas prisirašys prie musų draugystes laike ba
liaus ir ant pirmo draugytes susirinkimo, nuo 18 

j iki 30 metų amžiaus, įstojimas bus dykai. .
Bus šokiai ir grajis orkestrą.

Kviečia KOMITETAS.
---------------------------------- ------- ---------------------- ---------------------------------- ---- ------------------- ~ ■ ----------------------------------------

IŠKILMINGAS KONCERTAS
Rengia A. Ž. V. D. AVest Sidės Skyrius .

Subatoj, Gegužio-May 3 d., 1924
M. Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23rd Place.
Šis Koncertas bus daug turtingesnis už kitus, nes vaikučiai deda visas 

pastangas ir parodys, kad jie gali pilnai patenkinti publiką, nes bus'' įvai
riausių žaismių, giesmių ir puikiausių) muzikališkų rinkinių Kviečiame 
visus atsilankyti drauge pasilinksminti ir tuomi musų draugijėlę paremti.

Programų i vadovaus Mrs. C. Žarai.
Durys atsidarys G vai. vak. Programas prasidės 7 vai. vak.
Tikietai iš kalno 50c. prie durų.
Po programo šokiai prie puikios Orkestros.

Kviečia A. Ž. V. DRAUGIJĖLĖ.____ __________ . ____ < t

Geriausi Vieta
PIRKTI

Pianai, Phonografai pas mus yra geriausių, išdirbėjų.
Musų kainos yra žemesnės kaip kitų; mes parduoda
me ant lengvų dalinu išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted St., ^Chicago, III.

Rengiasi
- ■ ■ ■ " —-*

Prisirengimas prie Naujienų 
ekskursijos eina visu smarku
mu. Ekskursijos palydovas A.

■ Rypkevičia ir visas Naujienų 
ofisas dirba sušilę, kad sutvar
kyti dokumentus išvažiuojan
čių, kaip ir tų, kurie reikės at
vežti iš Lietuvos, v

Susirašiusių važiuoti Lietu
von su šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakyfnų ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys būrys lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valanda 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, nes tai vienin
telis gelžkelis, kuris, nuveža į 
New Yorką už $80.70 be jokio 
persėdimo.

New- Yorke pasitiks Conti
nental viešbučio atstovas, nuves 
į viešbutį, kur per dieną pasil
sėsime. Po New Yorką pasisve
čiavę sėsime į Su v. Valstijų lai
vą Leviathan, kuris į 5 dienas 
su viršum pereis didelį okeaną.

Jau tik pora savaičių laiko be
liko išpildyti aplikacijas dėl pa- 
sporto ir užsisakyti vietą ant 
laivo.

Lietuvos piliečiams turin
tiems nors kokius įrodymus sa
vo pilietybės sugryžimą galima 
užtikrinti neišbuvusiems virš 6 
mėnesių. Tokiems pridengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą be jokio atiėliojimo, 
nesi toki keleiviai neįeina į kvo
tą.

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistnavote neatidėlio
jant atsilankykite į Naujienų 
ofisą, dėl sutvarkymo dokumen
tų. .

Lietuvos piliečiai pasirūpin
kite gauti iš darbdavio paliudy
mus nuo savo uždarbio už 1921, 
1922, 1923 ir 1924 metus.

Į tolimesnius miestelius ap
likacijas dėl pasporto ir visas 
informacijas nusisiunčiame pa
sta.

Su visais reikalais rašykite 
arba kreipkitės į Naujienas. 
Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

■ ■

■

Pavasarinis Kepurinis.
ŠOKIS

— Rengiamas — 
Liet. Kareivių Draugijos 

Nedėlioj, Gegužio 4 d., 
1924 m.

Lietuvių Liuosybės Sv.^ 
. 14th ir 49th Ct., 

Cicero, 111.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga 65c. t
Bus duodamos dovanos už 

geresne ir gražesnes 
kepures.

NEW YORK—HAVRE
SUFFREN  ......................  May 13
PARIS ...........................A. May 14
FRANCE ..........................  May 21
ROCHAMBEAU .... ,......... Jun. 4

NKW TOK K, VIGO (BPALN), 
BORDEAUX

Raiykite dėl ėingeidiioi *apratomea 
kayrutėa Jūhh vietiniai agentui arba I 
didiJi ofi«a 1# State Street New York.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois. |

NAUJIENOS, Chicago, UI _________________

t PUIKUS PAVASARINIS SŪKIS
— Rengiamas —

Draugijos Šv< Petronėlės
Nedėlioj, Gegužio-May 4 d., 1924 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE 
32nd Place ir Auburn Avė.

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c
Kviečiame visus be skirtumo, nes šitas pasku

tinis šio sėzono šokis, grieš puiki muzika, prie ku
rios galėsite linksmai laikų praleisti.

Kviečia KOMITETAS
i r-., .į...... .n—i i. n TTTiig—...............  i -T-rriiiir.;.;.

PAVASARINĮ BALIŲ
Rengia L. K. Vytauto Benas

Nedėlioję, Gegužio-May 4, 1924 m.
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje,

South Union ir 18 gatvės
Pradžia 6 vai. vakare.. Įžanga 35c. ypatai.

Muzika bus iš 12 muzikantų — L. K. Vytauto Beno nariai.
Meldžiame visus narius, pažystamais ir kitus letuvius atsilankyti ant 

musų Baliaus. Visi liksite užganėdinti, nes dar tokio Baliaus niekada 
nebuvo. ’ '

(

PIRMAS IŠKILMINGAS

BALIUS
Rengia Mot. Valančausko Pašelpos Dr-ja

Statoj, Gegužio 3, 1924 
MILUOS SVEL, j 3142 South Halsted Street

Pradžia 6:3(bv. v. Įžanga 35c. ypatai

Bus duodami ženklai tiems, kurie neėmė pašel
pos iš draugijos per 12 metų.

' Kviečia KOMITETĄS.

JUBILEJUS! 25 METŲ JUBILEJUS!
DR-STĖ ŠVENTO IZIDORIAUS ARTOJO

25 metų Jos gyvavimo
Rengia

KONCERTĄ
Atsibus

Nedėlioj, Gegužio-May 4 d., 1924 m. >
K. DANUNO SVETAINĖJE,
8756 Houston Avė., So: Chicago, III.

i . . 1 '

Durys atsidarys 6 valandą vakare,
. f

Programas prasidės 7 valandų vakare.
Įžanga* 35c. ypatai.

Programų išpildys pagarsėjus Chicagos Jaunuolių I
Orkestrą, vadovaujama p. D. Grušo |

Kalbės gerbiamas advokatas K. Jurgelionis
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kaip vieti

niai taip ir aplinkiniai visi esate širdingai kViečiamį 
atsilankyti ant šio puikaus Koncerto, tai vienas iš 
puikiausių koncertų, kokio musų kolionijoje nėra 
buvę.

Po Koncerto bus smagus šokiai.
1 '

• Kviečia visus D. š. J. A. KOMITETAS.

Šeštadienis, Gegužio 3, 1924

MIZ AR
Karalius naikinimo Reumatizmo

Garantuotos gydoulės 
išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų, 
pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kojų, galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- 2 K 
vikas kainuoja^* Vafcw 
Mažas slovi- 
kas kainuoja 
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. Adresuokite

JOSEPH SOROKOWSKI
2424 W. Superior St., Chicago, III.

: Reumatizmas sausgėlė:
1 Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
! 1 Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
P —raumenų sukimu; nes skau- I

dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
1J dažnai ant patalo paguldo.
1 CAPSICO COMFOUNI) mo- ■ 
J stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
* nėtas ligas; mum-s ^iandie dau- j 
■J gybė žmonių siunčia padėka- 

vones pasveikę. Kaina 50c per
■ paštą 55c arba dvi už $1.05.
. Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
— KATOS”. augalais ąydyties, 
! kaina 50 centų. —-—■------- ’

■ Jusliu Kulis V:
i 3259 South Halsted Street,) !
■ • CHICAGO, ILL. ’ 
ocBMaBnanaBBBMHafaitsMrf

l Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS’

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

f

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

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

CHICAGO
Roosevelt 3135

Rezi. Tel? Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

= LITTLE =■ > 
SPINOGPAPHS

Malonumas suteikti 
gerą yra vienatinis da
lykas kuris nusidėvi.

Kuomet jus pasako
te savo sergančiam 
draugui apie Chiro
practic ir jis pabando 
jį ir atgauna jam svei
katą, jūsų malonumas 
neišmatuojamas.

Daug žmonių kenčia 
bereikalingai todėl kad 
jų draugai nepasako 
jiems apie Chiroprac
tic.

. DR. J. M. FINSLOVV,
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, 111.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12. 
.................. .

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSIIILLAS 
Chiropractor, Natųropathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — sw 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit sava dan
tis su

COLGATES

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. >

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chitaso
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
o Parduodam Laivakortes, e 

—m ■ m T1

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Roon 111-11 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-d 
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted 84. 
Tel.: Boulevard 131D

Valandom:, nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. I 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryta.

■■ 1 -- --------------------n

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos? 9 ryto iki 9 vakaro. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v 
Veda visokias bylas visuose taia- 
muese. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farma* ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj!
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namą Taki Hyda Park 8696

Advokatas
Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo ' Dokumentus ir jgaliojųnus. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoną.* Canal 1667.

S. W. BANKS, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
79 V/ėst Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted 84.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6200

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036

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

^■■inąMiiąią i——n niuiipi....nujausiu i,ii

v. w. rutkauskas'
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel. Centi'al 6390

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago.
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279į 

Indiana Harbor, Ind.

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Uaymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayctte 4223
Plumbing, Heating

i Kaipo lietuvis, lietuviams visados
< patarnauju kuogeriausįai

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

. —i------------------
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Geras ir T virtas
ANKAS

KORESPONDENCIJOS
- *

TEIKIA VISIEMS RAMUMA
I

Vardas UNIVERSAL STATE BANKO yra da
bar žinomas plačiajam pasauliui kaipo Didžiausio ir 
Tvirčiauio Lietuvų Valstijinio Banko.

Šimtai draugijų, tūkstančiai pavėnių žmonių ir 
biznierių o taipgi Chicagos Miesto Valdžia ir kitos 
Valdžios Įstaigos — yra nuolatiniais šio Banko de- 
pozitoriais.

KAS MANO KAD SVETIMTAUČIŲ BANKAI 
YRA TVIRTESNI IR GERESNI — TAS KLYSTA, 
nes visi Valstijiniai Bankai yra Valdžios peržiūrimi 
ir kontroliuojami vienodai.

Todėl dėkite pinigus į šį Lietuvių Banką ir nau
dokitės padarytu pelnu — nuočiamčiais.

ČIA VISADOS GAUSITE SAVO PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

Siųskite Pinigus Lietuvon 
Per šį Banką 

Litais arba Doleriais

Banko Turtas Apie $3,000,000.00

Oniversa! State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, Iii.

NUSTOKIT NUSTOKIT

MOKĖTI
D A

BUKIT PATS SAVININKU

Paskirti lotai tik rezidencijoms . . $990 
Biznio lotai taip pigiai kaip . . . $1350

Vieta randasi Southwest Side nuo miesto, ne
toli karų linijos ir busų. Netoli nuo gražaus Mar- 
quette Parko, naujoj lietuvių kolonijoj. Į kainas 
įskaitoma suros ir šalygatviai.

Parduosime lengvais išmokėjimais.
A-tsiųskite kuponų dėl jjlanų, kainų ir literatūros

Kuponas
Lake Tawns Improvement Co.

10 S. La Šalie St., Room 1501.
Malonėkite atsiųsti informacijų dėl South Side 

praperčių.

Vardas......................................................................

Binghamton, N. Y.
SLA 50-tos kuopos vakaras
Ši kuopa paprastai turi du 

parengimu į metus. Vienas va
sarinis, daromas laukuose, o 
antras žieminis—svetainėje.

Balandžio 25 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko tas žieminio sezo
no vakaras, šį sykį kuopa buvo 
parengus bene puikiausį iš visų 
vakarų, ne tik čia, o gal ir vi
sose lietuvių kolonijose. Vaka
ras susidėjo iš dviejų dalių: 
koncertinės ir' šakių.

Koncertinę dalį išpildė ga
biausi ir žinanti savo šakas vie
tiniai artistai. Jie, matyt, yra 
nemažai studijavę ir vienas, ki
tas jau binghamtoniečiams yra 
žinomas. Koncerte dalyvavo 
šios ypatos: p-lė Lašaitė— so
prano; gerb. St. Vaineikis ir F. 
Vaitekūnas—tenorai. Daininin
kai dainavo solo ir duetus. Jie 
publikai labai patiko.

Muzikantai buvo šie: E. Gri
kis—pianistas; p-lė J. Bubiutė 
—smuikininkė, J. Breivis— 
smukininkas. Muzikališka pro- 
gramo dalis buvo išpildyta pui
kiau negu kuomet nors. Daini
ninkams akomponavo E. Gri
kis; muzikantams p-lei J. Bu- 
biutei ir J. Kreivai—p-lė Vikto
rija Ramanauskaitė, kuri akom
ponavo taipgi ir J. Breivui dai
nuojant. Griežiant p. J. Bubiu- 
tei smuiką, pianu, pritarė Freda 
Šadrinskis. žodžiu sakant, pro
gramas buvo turtingas ir at
liktas kuopuikiausiai. Taipgi 
žymėtina p-lė M. Bučinskaitė, 
kuri deklamavo pora eilių. Bu
činskaitė yra dar jauna mergai
tė, bet deklamavo labai puikiai, 
kaip tikra artistė.

Tik gaila, kad publikos atsi
lankė neperdaugiausiai. Nesi

matė ir pačių kuopos narių, o 
ypatingai tų, kurie mėgsta daug 
kalbėti kuopos susirinkimuose. 
Finansiniu atžvilgiu vakaru rei
kią skaityt nepavykusiu. Bet 
nuostolių gal nębus.

Tenka tart didelį ačiū gerbia
miems artistams, kurie sugaišo 
tiek brangaus laiko prisiren
giant ir dalyvaujant vakare. 
Už tą viską, nevienas nieko ne
paskaitė. Todėl ir turiu būt 
jiems dėkingi.
Rinkimai delegatų į SLA Seimą

Gegužės 6 d. Lietuvių Sve
tainėj įvyks SLA 50 kp. susi
rinkimas, kuriame bus renkami 
delegatai į SLA. Seimą. Tas rei
kalas yra savaimi svarbus. Rei
kia kad narių dalyvautų kuodau- 
giausiaį_-ir išrinktų tinkamus 
deleęrtjiis.

VisMng-yra žinoma, kad vie
tiniai Maskvos agentai-komu- 
nistai stropiai rengiasi prie to 
susirinkimo, agituodami savo 
pasekėjus, o patirimas iš praei
ties mums rodo, kad komunis
tai nėra tikę ką nors tinkamo 
gyvenime padaryti. Tad atsi-

Lcitc į susirinkimą ir pasi- 
stengkit, kad nei vienas komu

nistas netaptų delegatu.
—Vytautas, SLA narys.

Nuo šiandien atsidaro New City 
Tire & Sup. Storas ant Town of Lake 
10000 mylių garantuoti Cord Tajerai 
už labai nužemintas kainas per pirmą 
porą savaičių.

AUGIMAS
ą

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Mes manome, kad mes pakankamai darodeme musų lietu
viams kostumeriams stiprumų ir saugumą inusų bankoa. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas .yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į bankų, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Geriausis Pagražinimas
Savo namuose turėti muziką — Player-Pianą 

arba Victrolą. Jeigu Jus norite kad Jūsų vaikai iš
augtų gerais žmonėmis, tai duokite jiems namus, kad 
namai visados butų smagus. Norėdami pirkti, tai 
pirma pamatykite šitą krautuvę kur tiktai yra ga
rantuotas tavoras ir žemiausios kainos kaip bile kur. 
Tie patys pianai didmiesčio krautuvėse, mes juos 
parduodame $100 pigiau. Taip pat duodam ant leng
vų išmokėjimų. Duodam 10 metų garantiją ir senus 
pianus permainom. Taipgi turime ir antrarankių 
pianų labai žemomis kainomis.

Tai yra tikra Victor-Victrola kur geriausj balsą išduoda. Mes 
užlaikome 24,000 rekordų savo krautuvėj, visokių tautų. Nauji rekor
dai pareina kas sanvaitę visokių kalbų.

Taipgi užlaikome 
pianų rolerius lie
tuviškus ir kitų 
visų tautų dide
liame pasirinki
me. Lietuviš- 
k a muzikališka 
krautuvė didžiau
sia yra musų 
Chicago, Illinois.

Mes užlaikom Pianus
Steinmeyer, 

New York
H. J. Charlton,

Cincinnati
Schreoder & Son, 

New York
Franke,

Cincinnati
Harding,

Boston
Baldwin Pianoi Co.,

Chicago

Tie Pianai yra geriausią išdirbysčių, ge
riems artistams labai žinomi.
Mes užlaikome visokių išdirbysčių pia
nus dideliame pasirinkime.

J. J. STASULANIS IB SŪNŪS
EAGLE MUSIC CO.

3236 So. Halsted St., Chicago, III.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal Jijr turit Geltonus plaukus f O firal Jus plaukai yra Juodi ! 

■A. r KuAtiininiai Rudi, ar A.viltpurvus j Rausvi plaukai ar VLiiA- 
kai Raudoni ! Vienok nežiūrint kokios spalvos Jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo 1

Rufflea atliks tai, jei jus tik lalks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dąr tebcdėvilt supintus i kasi, ar su
suktus j mazgų, ar gal Jau esat trumpai misikirpę, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos suganytų jūsų išvaiz
da I Jums nereikės kentėti nesmagumo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Ruffle*.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 05c. bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Ruffle a yrn mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Gailina 
gauti aptiekoec.

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

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

Optomotriat 
Tol. Boulovarl 4481 
464* 8. Aihlaui Ava 
Kampu 47-toi tat.

1-roa lobaba

Frar.Klin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KR A I’JO ir INKSTŲ. Geriausią pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 

mėnesius gydymo. Atsiųskite i 
FRANKLIN’S LABORATORY, 

3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPOMENTOL
. . . .... ...... . .i. .mutu*

ir nelaukite kol liga paguldys, jumis 
į lova Eikit tuojau į bile aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

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

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

t- - -
LIETUVIŲ DAKTARAI

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
I DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewtcf 

BANIS 
AKU1ERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teiklr 
ypatišką prižiurt- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

jtfj^DR. HERZMAN^M
—iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vaL vakarais.

Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

8416 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. I 

b... ■ ........ ............. ........... ■ - v

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

l Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dla- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedčliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieną.

Dr. Ucnedict Aron 
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Proipect 0611

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

30x3 Cl. Ns.
9.47

30x3 %C1. Spc.
Ns. 9.98

30x3% Cl-Ns
Junvbo 11.98

30x3% Ss-Ns
Jumbo 12.87

32x3% Ss. Ns.
17.07

31x4 Ss. Ns.
17.43

32x4 Ss. Ns.
19.17

33x4 Ss. Ns.
19.69

34x4 Ss. Ns.
20.08

32x4% Ss. Ns.
24.17

33x4% Ss. Ns.
24.59

34x4% Ss. Ns.
26.09

35x4% Ss. Ns.
27.00

36x4% Ss. Ns.
27.90

33x5 Ss. Ns.
80.87

35x5 Ss. Ns.
82.01

37x5 Ss.
83.76

34x5 Ss.
84.47

36x6 Ss.
54.06

Ns.

Ns.

Ns.

New City Tire & Sup. Store
1547 W. 46 St., 

prie pat Ashland Av.

r—1" 11 1 1 ........
Phone Boulevard 3033

Valandos nuo 6 iki 9 v.
3601 So. Halsted St.

THE GLOBĖ MUTUAL LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHICAGO ILLINOIS 

431 So. Dearborn St.

Pelno už 1923 metus iki pat paskutinės savaitės, 
subatoje, spalio 27, 1923, už 43 savaites

Pelnas už apdraudą in force .... 78 nuošimčių
Pelnas už assets......
Pelnas už nuošimčius
Pelnas už įplaukas ....
Abelnai pelno...........

Reikalavimai išmokami per Radio, telegra
fu, special delivery.

T. F. BARRY, Prezidentas
Generalis manageris ir įsteigėjas

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuę 2 po pietų iki 5 valaniai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

33^ nuošimčių
27 nuočimčiai
22 nuošimčiai
41 nuošimtis

z—.. 1 ' ’S
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisa8 1800 S. Ashland AveM ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

-.1 1' '---'ifeįĄ--,.__ _ ....__ 't ...i j .. ; i.l"
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drovi, 1739 So. Halsted St., Chicag 
UI. — Telefonas: Roosevelt

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu:

Metams 18.01
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiam! ... ........... 2.00
Dviem mėnesiam_____  1.60
Vienam mėnesiui.75

Chicagoje per naiiotejusj
Viena kopija ___ ________— 8c
Savaitei _________ _  ... ........ 18c
Mėnesiui _____  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltui

Metams__ $7.00
Pusei metų .................... 8.50
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiam___ 1-25
Vienam mėnesiui_____ ■ —- .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Pietų ir vakarų Australi
joje paskutiniuose rinki
muose daugumą gavo Dar
bo Partijos, todėl tose abie
jose valstybėse dabar susi
darė darbininkų valdžios. 
Vakarų Australijoje minis- 
terio pirmininko vietą už
ėmė buvęs kalnakasys Got- 
tier, o Pietų Australijoje — 
buvęs troko “draiverys” 
Gunn. Kadangi darbininkų 
valdžios jau pirm to buvo 
Tasmanijoje ir Queenslande, 
tai dabar jau keturios iš še
šių Australijos valstybių tu
ri Darbo Partijos valdžias.

“Milwaukee Leader” pri
mena, kad buvusis Indianos 
valstijos gubernatorius, 
Warren T. McCray, kuris 
šiomis dienomis tapo nuteis
tas dešimčiai metų kalėjime 
už apgavingą pašto naudoji
mą, yra pasižymėjęs, kaipo 
didelis socialistų niekinto
jas. Kuomet dveji metai at
gal buvo paliuosuotas iš ka
lėjimo socialistų vadas Eu
gene V. Debs, kurį teismas 
buvo nubaudęs už priešini
mąsi karui, tai gubernato
rius McCray, laikydamas 
prakalbą Amerikos Legiono 
susirinkime, Indianapolise, 
šaukė “visus gerus ameri
kiečius” pasirūpinti, kad to
kie “tėvynės išdavikai”, 
kaip Debsas, butų išvyti iš 
Indianos valstijos.

Dabar gi pats p. McCray 
yra išgabentas iš Indianos 
valstijos — į Atlantos kator
gą, kaipo žemiausios rųšies 
kriminalistas!

“Draugas”, matoma, pasi
ryžo parodyt, kad tas “tink- 
sas”, kurį jisai vadina 
“krikščioniškąja dora”, yra 
niekas daugiaus, kaip šlykš- 
čiausioji veidmainybė. Ji
sai rašo, jogei Anglijos Mac- 
Donaldo džiaugsmas demo
kratinio ir socialistinio judė 
jimo stiprėjimu pasaulyje 
pareinąs iš to, kad jam pa
čiam teko “garbė, ir palo
ciai, ir pinigai”.

“Mes nesitikime,” sako, 
“Draugas”, “darbininkams 
laimės iš socialistinių pirma 

badavusių, dabar linksmų 
karaliukų.”

O iš ko jisai tikisi tos lai
mės?

“Mes tikimės darbinin
kams laimės tuomet, kai 
krikščioniškoji meilė apga
lės savymeilę.”

Apžmeižti MacDonaldą ir 
jo draugus, kurie šiandie 
stovi Anglijoje valstybės 
priešakyje, vadinasi, yra 
“krikščioniškos meilės” pa
rodymas !

Kodėl “Draugas” meluo
ja, sakydamas, kad Mac- 
Donaldas pirma badavo, o 
dabar pasidarė “linksmu ka
raliuku”? Yra visiems ži
nomas faktas, kad Mac- 
Donaldas nebuvo beturtis 
prieš tai, kaip jisai užėmė 
ministerio pirmininko vietą. 
Retas žmogus yra tiek daug 
keliavęs pasaulyje, kiek ji
sai (todėl jisai ir tarptauti
nėje politikoje taip gerai 
orijentuojasi); o tam, kaip 
žinia, reikia nemažo ištek
liaus. Nebuvo paskutiniai 
skurdžiai ir kiti MacDonal- 
do draugai, kurie šiandie sė
di ministerių vietose. Pir
ma negu jie pateko į tas vie
tas, jie buvo per ilgus metus 
buvę milžiniškų darbininkų 
organizacijų vadai ir virši
ninkai. Badaujančius gi el
getas darbininkų organiza
cijos Anglijoje (arba kitose 
šalyse) savo viršininkais ne
skiria, nes jos irgi susideda 
ne iš elgetų, o iš darbo žmo
nių!

Ir iš kur “Draugas” pa
ėmė, kad MacDonald’ui taip 
rupi “garbė, palociai ir pini
gai”? Dabartinis Anglijos 
premjeras senai butų įgijęs 
tas gėrybes, jeigu jos butų 
buvusios jam svarbesnės, 
negu principai, už kuriuos 
jisai kovoja. Jau dešimtis 
metų atgal ,kai tik prasidė
jo pasaulio karas, Mac- 
Donaldui buvo pasiūlytas 
ministerio portfelis tąja są
lyga, kad jisai remtų val
džios politiką. Bet jisai at
sisakė, kadangi jisai buvo 
priešingas karui. Jisai pasi
priešino ir daugumai Darbo 
Partijos, kuri rėmė karą, ir 
dėlto jam teko pasitraukti 
ir iš partijos vado vietos. 
Per keletą metų, kol patrio
tinis šovinizmas buvo apė
męs Anglijos minias, jisai 
buvo niekinamas spaudoje ir 
negalėjo pasirodyti prieš 
publiką viešuose susirinki
muose. Parlamento rinki
muose neužilgo po karo pa
baigos jisai, dėl savo priešin
go karui nusistatymo, pra
laimėjo savo mandatą. Del 
tos pačios priežasties jisai 
buvo išmestas iš kai kurių 
draugijų, kurioms jisai buvo 
priklausęs ilgą laiką.

Akyveizdoje visų šitų fak
tų sakyti, kad MacDonaldas 
esąs egoistas, kuriam rupi 
tik savoji nauda, gali tiktai 
visiškai sarmatos 
gaivalas.

Šitaip šmeižti 
darbininkų klasės 
toją ir kartu deklamuoti 
apie “krikščioniškąją mei
lę” reiškia daryti 
humbugą!

Kodėl tečiaus 
šlamštai nuolatos 
apie garbės ir pinigų godu

netekęs

prakilnų 
darbuo-

biaury

kunigų 
šūkauja

mą pas socialistus, o užmirš
ta apie savojo “stono” grie- 
kus? Socialistai juk ne
skelbia, kad turtas esąs ne
doras daiktas, ir* nesako, 
kad žmogaus idealas turįs 
būti “žemės gėrybių” atsiža
dėjime. Atskirą žmogų so
cialistai peikia tiktai tuo
met, kai jisai neteisingu, ne
doru budu stengiasi įgyti 
turtus. Šiaip gi socialstai 
kovoja ne prieš atskirus 
žmones, bet prieš visuome
nės tvarką.

Atskiro žmogaus turtui 
yra priešingas ne socialistų, 
bet krikščionių mokslas. 
Kristus pasmerkė turtų var
tojimą, kaipo nuodėmę, už 
kurią turčių sielos pekloje 
turės degti. Jisai įsakė, kad 
tas žmogus, kuris turi dau-

Profesinių Sąjungų Gyvenimas
/

Trečias Lietuvos Valstybinių Įstaigų Tarnautojų Profesinės 
Sąjungos Skyrių Atstovų susivažiavimas.

Kaunas. — 5, 6 ir 7 balan
džio šaulių Sąjungos salėje į- 
vyko jau trečias iš eilės Lietu
vos Valstybinių Įstaigų Tar
nautojų 'Profesinės (Sąjungos 
narių skyrių atstovų suvažiavi
mas.

Iš 18 visų esamųjų sąjungos 
skyrių į šį suvažiavimą savo at
stovus teatsiuntė tik 11 sky
rių—viso virš 40 atstovų, ku
rių tarpe dalyvavo ir 3 klaipė
diečiai.

Suvažiavimui posėdžiaujant 
pirmįininkavo pil. jPrižgintaL 
Pažymėtina, kad šis suvažiavi
mas nors buvo neskaitlingas 
bet jame nebuvo tokių aštrių 
ginčų, kokie buvo pirmiau bu
vusiuose dviejuose sąjungos at
stovų skyrių suvažiavimuose. 
Todėl posėdžiai praleista labai 
gyvai ir atlikta daug svarbių 
dalykų.

Per tas tris dienas suvąžiavu 
šieji sąjungos skyrių atstovai 
atliko šiuos svarbesnius dar
bus. Atidarius posėdžius 'pa
daryta pranešimai iš vietų, iš
klausyta Sąjungos Centro Vai 
dybos pranešimas apie jos rm- 
voiktuokus darbus ir 1.1. Po 
pranešimų suvažiavime buvo 
perskaityta 28 paragrafuose 
valdžios suredaguoti tarnybiniai 
įstatai, kurie greit bus įnešti 
peržiūrėti ir juos užti’rtint 
Šleiniui. Susi važiavusieji val- 
d..mukai peržiurdami tarnybi 
nius įstatus nekurtuos paragva 
fus atrado sau negeistinais ii 
dėlto prie tokių punktų pridė
jo sayo pataisas.

Po peržiūrėjimo tarnybinių 
įstatų antrą posėdžiavimu die
ną sekmadienį 6 balandžio iš
rinkto Centro Valdyba, Revizi
jos Komisija ir Garbės Teis
mas. Į Valdybą išrinkta, 'Silicis- 
torius, D-ras Epšteinas, Pra
naitis, šaikunas, Klimas, Ras
lanas ir Prižgintas. O į Revizi
jos Komisiją Jagminas, Vilū
nas, Kipšas ir į Garbės Teismo 
narius Janulevičiiis, Matusevi- 
čiiis ir Marcinkus.

Atlikus visus rinkimus tą 
dieną prieš baigiant posėdžius 
dar buvo kalbėta apie algų prie
dus. Susivažiavimas apsvars
tęs tą klausimą išnešė rezoliu
ciją, kur pabrėžiama, jog val
džia nežiūrint duotųjų savo pa
žadų, kad sumažinus valstybės 
tarnautojų etatus bus pakeltos 
algos ir Centro Valdybos tuo 
reikalu darytų atatinkamų žy
gių nepasistengė pagerint sun
kų valdininkų būvį ir pažymia- 
ma, kad pragyvenimo minimu
mas vienam žmogui turi būt 
nustatytas įnemažiau kaip 260 
litų mėnesiui ir algų priedai iš
mokėti nuo 1 dienos sausio šių 
metų. *

Paskutinė susivažiavimo die
na 7 balandžio irgi buvo ap
svarstyta ir išdiskusuota ne
mažai svarbių dalykų ir tarp 
kitoko pasekmingesniam są
jungos veikimui nutarta leisti 

giaus turto, dalintųsi su be
turčiais. Bet kaip elgiasi 
kunigai, klebonai, vyskupai, 
kardinolai ir jy papa? Ar 
jie atsižada turtų, kuriuos 
Kristus prakeikė? Ar jie 
dalinasi savo gėrybėmis su 
alkstančiais ir vargštančiais 
žnionėmis? Visi žino, kad 
ne. Todėl pagal paties 
krikščionybės steigėjo mok
slą išeina, kad jie visi turės 
eiti į pragaro dugną!

Jeigu jie nenori ar nepa
jėgia pildyti Kristaus moks
lą, tai tegu jie taip ir pasa
ko: tuomet jie nebus veid
mainiai.

Bet jeigu jie perša tą 
mokslu kitiems, o patys jo 
nepaiso, tai kas gi gali žiū
rėt į juos, kaipo į dorus 
žmones?

nors dvisavaitinį ar mėnesinį 
savo organą-laikraštėlį, už ku
ria atskirą numerį reikės mo
kėti 50 centų ir jį privalės 
skaityti visi sąjungos nariai. 
Be to, tą dieną susivažiavusieji 
atstovai prieš išsiskirsiant no
rėdami geriau patirt kaip stovi 
algų priedų reikalas idant par- 
vykę iš Kauno turėtų galimy
bės apie tą dalyką ko nors aiš
kesnio pranešti savo rinkf- 
kams-sąjungos nariams išrin
kę pasiuntė pas ministerius de
legaciją, bet be pasekmių. Su
grįžusi susirinkiman siųstoji 
delegacija pranešė, kad Minis- 
terių Pirmininko ir Finansų Mi
nisterio jie nebuvo priimti, nes 
buvo pasakyta, kad- yra užimti 
ir neturi laiko. Tuomet krei
pėsi prie Valstybės Prezidento 
pavaduotojo kun. Staugaičio, 
bet pastarasis buvo kur ten iš
važiavęs (tikrasis Prezidentas 

p. Stulginskas yra išvažiavęs į 
užsienį gydytis), todėl ir ten 
nieko nepešė. Tada jie kreipė
si į Seimo Valstiečių-liaudinin- 
kų ir Socialdemokratų frakci
jas,. bet ir minėtųjų frakcijų 
atstovai apie algų priedus irgi 
nieko aiškaus negalėję pasa
kyti. Galios užklausus atatin
kamos Komisijos narį kokiam 
stovyje randasi algų priedų 
reikalas gavę atsakymą, kad 
yra išdirbtas projektas, sulig 
kurio nuo 1 iki 11 kategorijos 
viena kategorija »pakeliama 
aukščiau ir minėtoms kategori
joms nuo 1 gegužės š. m. busią 
pakeltos algos ant 30 nuošim- 
v • cių.

Toks pranešimas, kad p.p. 
ministeriai atsisakė priimti de
legaciją susivažiavusiųjų vaidi
ninkų tarpe iššaukė didelį ne
pasitenkinimą ir padarė slėgian- 
čio įspūdžio. Išgirdę tokį dele
gacijos pranešimą nekurie iš 
jų išsireiškė, kad, girdi, toksai 
valdžios link musų sąjungos 
neigiamas atsi nešimas ganėti
nai parodė, kad laukti iš jos ko 
nors gero nepriseina, todėl at
eityje su savo reikalais bene 
butų kiek geriaus kreiptis ne 
prie ministerių, bet į Seimo 
frakcijas. Esą ir šiandien mi
nisteriai musų nepriėmė Uu(4- 
tarpu gi į kurias mes kreipsi
mės—socialdemokratų ir liau
dininkų Seimo frakcijos ne tik 
prielankiai mus priėmė, bet 
dargi ir pasižadėjo paremti mu
sų reikalus, kuomef buS svars
toma Seime algų priedų klausi
mas. Gi Centro Valdybos na
rys pil. Smelstorius savo karšto
je kalboje apgailestavęs, kad 
siųstoji prie valdžios delegacija 
tepasiekė tokių menkų rezulta
tų pažymėjo, kad nors žada
mieji algų priedai toli nėra at
sakančiais dabartiniam momen
tui vienok aplinkybių verčiami 
tuo tarpu turėsime jais pasi
tenkinti ir tampriai suglaudę 
savo jėgas kovosime už pageri
nimą savo sunkaus būvio.

legacijos rezultatus atėjęs į t1 Lietuviu vargai Kinuose 
lę Seimo atstovas p. Taniau į 
sveikino susirinkusius ’ 
valstiečių-liaudinipkų Centro i 
Komiteto ir Seimo frakcijos ir 
palinkėjęs 
pasižadėjo paremti 
teisėtus reikalavimus.
žiavusieji išreiškė p. Taniau pa
dėką smarkiu plojimu.

Prieš užbaigiant susivažiavi
mą 4 vai. po piet padarę trumpą 
pertrauką dalyvavusieji atsto
vai nusifotografavo. Po per
traukos Šiaulių skyriaus atsto
vas pasiūlė sumanymą, kad į 
sąjungos narius butų priimami 
ir ne valstybinių įstaigų tar
nautojai — kaip, antai kopera- 
cijos, privačių bankų tarnauto
jai, farmacentai ir kitokie. Pa
duodamas tokį sumanymą pa
žymėjo, kad jeigu tas jo suma
nymas nebus priimtas, lai Šiau
lių skyrius turėsiąs numirti, 
nes dabar esąs ant tiek apmi
ręs, kad stačiai nesą nei iš ko 
rinkti Valdybos. Tokį šiau’lie- 
čia pasiūlymą susivažiavimas 
atrado nepriimtinu, nes tuo
met jau sąjunga nebegalėtų va
dintis valstybinių įstaigų tar
nautojų profesinė sąjunga, bet 
butų koks tai mišinys.

Atlikęs užsibrėžtus sąjungos 
reikalus 6 vai. vakaro 7 balan
džio karštais kalbėtojų linkėji
mais III-sis sąjungos skyrių 
atstovų suvažiavimas užsibaigė. 
Dalyvavusieji suvažiavime klai
pėdiečiai atsisveikindami karš
tai sveikino Didžiosios Lietuvos 
draugus ir pasižadėjo būti išti
kimais sądarbininkais kovoje 
už geresnį būvį.—Pet. Klinika.

geriausios kloties 
Seime jų 

Susiva-

Į Amerikos 
Lietuvių 
Visuomenę

Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, kaipo Vilniaus kraš
to lietuvių atstovybė, pildyda
mas mus išrinktosios visuome
nes valią, šiuomi taria širdingą 
ačiū Amerikos lietuvių visuo
menei už tą užuojautą vilnie
čiams, kurią mes mątome apsi
reiškiančią Amerikos lietuvių 
spaudoj, draugijų veikime ir į- 
vairiuose piliečių susirinkimuo
se. Tuo labiau esame dėkingi, 
kad ta užuojauta reiškiasi ne 
vien tik moraline parama musų 
tautiniam ir kultūriniam dar
bui, kurį varome sunkiausiomis 
sąlygomis ir aplinkybėmis, bet 
dar suteikiama mums didelės 
materialinės pagalbos našlaičių 
šelpimui, neturtingųj ų vaikų 
švietimui ir kitiems reikalams. 
Pastaruoju laiku tiesiai iš Ame
rikos gauname aukų gana daug, 
siunčia atskiri asmenys, orga
nizacijos ir viešų susirinkimų 
rengėjai ir komitetai. Labai 
žymiai pakilus brangenybei mu
sų krašte, tik ta Amerikiečių 
pagalba ir padeda mums suma
žinti skurdą labdarybės ir švie
timo įstaigose.

Iš vietines visuomenės daug 
materialinės paramos reikalau
ti negalime, nes ji dar tebėra 
ekonominiame skurde ir prislėg
ta įvairiais mokesniais. Ta vi
suomenė ateityje tautiniai, kul
tūriniai ir ekonominiai pakilusi 
atsilygina Amerikos lietuviams 
ir visai tautai už jos paramą.

Vilniaus, krašto lietuviai gyvi 
ir jeigu juos ir toliau rems visi 
laisvieji musų broliai ir sesers, 
tai nieks tos gyvybės negalės 
apmarinti ir mes’ turėsime įgyti 
visas, priderančias kultūriniams 
žlnonėms, teises.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto nariai:

sekr.

D-ras D. Alsėika, pirm.
Kun. K. Čibiras, vice-pirm.
Kun. D-ras V.Zajančkauskas, 

iždininkas ’
Mokyt. St. Kairiūkštis,
Kun. Pr. Bieliauskas,
Ukin. K. Gaigalas,
Kun. KI. Maliukevičius,’
Mokyt. St. Matijošaitis,
D-ras Dl. Rymas,
D-ras J. šlapelis.,

Vilniaus, 1924 m. kovo 25 d.

vardu 1 (Brolio laiškas J. Ascilai,
- ■ j Chicago).

Jau bus apie du menesiai, 
kaip aš gyvenu Kinuose, mieste 
Shanchai. Gudijoj suvis nebu
vo galima gyvent, o kur nors 
išvažiuoti— neturėjau už ką. 
Paskutinė baltųjų valdžia, bėg
dama iš Vladivostoko liko sko-' 
linga darbininkams už 6 mėn. 
Prapuolė ir mano pinigai, ku
rių būt pilnai užtekę nuvažiuo
ti į Ameriką. Užėmus raudon
iesiems, jie užmokėti darbinin
kams atsisakė, neva už tai buk 
dirbo priešams, nors toj fab- 
rikoj taisė tik komercinius lai
vus, kurie vėliau liko raudo
niems.

Del blogo Gudijos finansinio 
stovio, pabaigoj 1923 m. fabri
kas tapo uždarytas ir aš, par
davęs paskutinius savo skarma
lus išvažiavau į Kinus. Bet čia 
pasirodė dar blogiau: kinai tu
ri tiek daug savo darbininkų 
ir jie tokie pigus, jog europie- 
č:ui jokiu budu negalima su 
jais konkuruoti.

Aš laikinai gavau raštininko 
vielą pas Li- uvos atstovą, Ki 
nijoj, bet čia lietuv’ų gyvena 
labai mažai, todėl ir darbo ne
daug. Už s.-vo duebą aš Le
galiai jokios algos, lik kamba
rį ir valgį Nors labai bloga be 
pi.'ipų, bet vis lik nebadauju, 
r.c.p atsidarys kelias į Ameri- 
'oj. lai ž*id3 d ioti kelionei pii\i- 
a < riet uždirbu* reiks sugrą-

•Lietuvos atstovas negauna 
jokio užinokesnio dirba kaipo 
išrinktas nuo Kinijoj gyvenan
čių lietuvių.

Čia žmonės kalba, kad Amo 
rikoj per paskutinius 4—5 me- 
tiĄs, gyvenimas peitsimaine į 
blogą pusę ir vis eina blogyn, 
bet kaip nebūtų blogas Amerike 
gyvenimas, jis visgi nėra toks 
kaip Kinijoj arba Rusijoj.

Rusijos darbininkas dirba 
pusiau alkanas, nuplyšęs už 20 
—30 rub. į mėnesį (minimum 
15 rub.) ir laukia geresnės at
eities, 
to. 
kas turi aprubežiuotas 
dienas ir šventadienius; 
joj gi darbininkas dirba 
arklio (Kinijoj šventė 
vieną kartą į tris enesius). Nuo 
5—6 v. ryto iki 8i—9 vai. vak. 
dirba gaudamas nuo 8—10 cen
tų į valandą. Maitinasi viso
kiom žolėm, išmatomis ir gy
vena desėtkais vienam kamba
ry. Tai toki padėtis šių šalių 
darbininkų, trumpai aprašant.

—I. L. Ascitą.
Shangai—Kinai.

Bet jos- niekur nesima- 
Vienok Rusijos darbinin- 

darbo 
Kini- 

vietoj 
būna

Kauno miesto dovana Lie 
tuvos Universitetui

Prieš patį karą Kaulio Mies
to Savivaldybe buvo pastačiu
si dabartinės Duonelaičio gat
ves ir Mickevičiaus gatv. Kau
ne gana didoką dviejų aukštų 
muro namą Kauno Miesto Ko
mercijos mokyklai. Šiam namui 
pastatyti buvo įgytais nuo Dob
rovolskiu įpėdinių žemes skly
pas; buvo parinkta iš mieste
lėnų aukų, buvo patsai mies
tas asignavęs tam tikrą lėšų 
dalį ir kuomet jų nepriteko, 
tai statybai pabaigti buvo pa
skelbta dviem įkeitimo aktais 
nuo Tilmanso pinigų dalis, ku
ri skola daugiau — per šimtą 
tūkstančių rublių, dar Tilnian- 
sui nesumokėta.

Įsikūrus Lietuvos: Valstybei, 
šiandien tame name yra radęs 
prieglobstį Lietuvos Universi
tetas. Universiteto Senatas no
rėtų pastatyti šiems namams 
trečią aukštą ir dar pastatyti 
trijų aukščių priestatą ir per
statyti visą jo fasadą, kad na
mas atatiktų savo išorine iš* 
vaizda Lietuvos Universiteto 
buveinei.

Nors patsai Miestas palygin
ti mažai teturi nuosavų turtų, 
o ypatingai kenčia dėl butų sto
kos pradžios ir vidurinėms mo
kykloms, nes ir patsai Seimas 
turi butą, kur pirmiau buvo

gimnazija, tačiau visi Tarybos 
nariai be išimties buvo tos nuo
monės kad šį namą reikia do- 
vanpti Universitetui visam lai
kui, kofl tik Universitetas bus 
Kauno mieste ir naudosis šiuo 
namu Universiteto tikslams. 
Jeigu gi Universitetas išsikeltų 
iš Kauno arba užsidarytų, kaipo 
Lietuvos Universitetas, arba 
patsai atsisakytų naudotis šiuo 
namu su visomis auditorijomis 
grynai Universiteto reikalams, 
tai tasai namas turėtų būti 
grąžinamas Kauno miestui. Be 
to, amžinam šios dovanos pami
nėjimui Miesto Taryba yra nu
tarusi įdėti dar vieną sąlygą, 
būtent, kad visą laiką, kuomet 
Kaune bus Lietuvos Universi
tetas, butų paleidžiama nuo 
mokesnio už Universiteto lanky
mą iki 50 studentų ar studen
čių iš Kauno miesto gyvento
jų tarpo, kurie bus šios pašal
pos reikalingiausi einant sąra
šų, kurie bus pateikiami Lietu
vos Universitetui.

Surašyti dovanojimo aktą su 
nurodytomis sąlygomis pavesta 
Miesto Valdybai drauge su pa
rinktąja tam tikslui Komisija, 
o patį aktą pasirašyti paveda
ma Miesto Valdybai.—K. I. B.

Sveikatos Dalykai
SAUGOJIMAS AKIŲ EKONO

MINIU ŽVILGSNIU

Jungtinėse Valstybėse yra 
daugiau negu 100,000 neregių, 
iš kurių 50 nuošimčių neregiais 
tapo per apsileidimą. Į tą skai
čių neįeina tie tūkstančiai, ku
rie vargsta gyvenime, daugiau 
ar mažiau sugadintom akim iš 
priežasties ligų, nelaimingų at
sitikimų ir apsileidimo. Didelė 
dauguma tos nelaimės butų iš
vengę, jei butų kreipę daugiau 
domės tinkamą akių saugoji
mą. Be nuolatinio kentėjimo, 
nelaimingasis žmogus turi būti 
uždarytas tamsybės pasauly, ir 
ekonominiu žvilgsniu tas šaliai 
atneša milijonus nuostolių.

Anot daktaro Thomas D. 
Wood, Tautinės Švietimo Drau
gijos ir Amerikos Medikalės 
Draugijos pirmininko, iš 20,- 
000,000 mokyklos vaikų Jungti
nėse Valstybėse, pilnai 5,000,- 
000 kenčia nuo sugadintų akių. 
Jei laiku būt pradėta vaikų akys 
gydyti, jos lengvai butų išgydo
mos.

Sulig statistikų, pastaraisiais 
metais, nelaimingi atsitikimai į- 
vairiose industrijose siekia nuo 
30,000 įki 40,000 
žesnių nelaimingų 
priskaitoma apie 
kasmet. Iš to skaičiaus 160,000 
akių nelaimių aukomis 
Vien tik algomis, 
nuostolių skaitoma, 
ma, kad reikia dėti 
stangas, užbėgimui 
tiems nelaimingiems 
mams. Pilnai 50 nošimčių bu
tų išvengta akių nelaimių, jei iš 
darbdavių pusės butų įvestos 
tinkamos prietaisos dirbtuvėse 
ir darbininkai tomis prietaiso- 
mis sumaningai naudotųsi.

žemiau paduodama nelaimin
gų atsitikimų, maždaug teisin
ga statistika:

1) Iš dviejų milijonų nelai
mingų atsitikimų, apie 160,000 
akių sužeidimų.

2) Apie 10,000 asmenų Jung
tinėse Valstybėse, šiandien yra 
neregiais, kaipo pasekmė ne
laimingų sužeidimų.

3) Užlaikymas tų nelaimingų 
neregiu per likusią jų gyveni
mo dallį, kainuos netoli dešim
ties milijonų dolerių, kuriuos 
turi" sumokėti giminės, visuo
menė ar valstybė.

4) Aktualis ekonominis nuo
stolis jokiu budu negali apkai- 
nuoti nuostolį pačiam žmogui, 
kuris neteko regėjimo.

Iš virš pažymėtų statistinių 
faktų aišku, kad viena iš svar
biausių tautinių pareigų šian
dien yra, mokinti žmones kaip 
tinkamai saugoti akis.

[FLIS]

kuomet ma- 
atsi tikimų 
2 milijonu

tapo, 
milijonais 
Supranta- 
visas pa- 

už akių 
atsitiki-

Redakcijos Atsakymai
Brightonietė. — Tokie prane

šimai priklauso prie apmokamų 
apgarsinimų. Netilps.
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TREMTINIAI.
šiandie ypatingai saulė užte

kėjo: jos rusvi spinduliai virto 
šviesesniais. Pirmiaus ji tęį- 
spindėdavo pro mažus, geleži
mis išpintus langelius, .o dabar 
pasirodė visoje šviesoje ant} 
plataus vieškelio, kuris per mie
stą vedė. Aušrą tekėjo, o ža
lios žolės, pilnos sidabro rasų, 
linko po kojų ankstybųjų ke
leivių. Nors dar apylinkės sken
do sapnų sūkuriuose, nors dar 
retas paukštas' sučiulbėdavo 
purptelėjęs iš lizdo, bet jie slin
ko į užmiesti, ėjo iš belaisvės. 
Jų buvo trejetas: pirmasis bu
vo nužilęs senis, kuris galėjo 
eiti ramstydamasis ąžuolo laz
domis ,antrasis subrendęs žmo
gus, o trečioji buvo maža, dar 
nepražydusi, mergelė. Senis ir 
vaikis buvo ką-tik išleisti iš 
kalėjimo ,o mažoji mergytė iš
ginta iš prieglaudos.

Prieš jų akis raitėsi vingiuo
tas kelias, kuriuo jau nevienas 
nuėjo į aną kalną, kur štai sau
lėje kryžiai blizga. Kada ke
leiviai atsigręžė į miestą, tai iš
vydo žemas, žemas skurdžių 
bakūžes ir augštą, augštą, gre
ta bažnyčios bokšto, kalėjimo 
rūmą, kuris kaip rykštė pliekė 
visų žvilgius, rodos, šaukiasi 
į aukštybes palaiminimo. Suju
do senis. Kalėjimo paveikslas 
užšaldė visų jausmus.

Iš miesto važiavo greiti mo
torai, dundėjo garvežiai, bet 
keleiviai to visko nejautė, skau
dėjo jų kojos daužuomos į pli
kus akmenis. Nors stingdami 
ėjo, bet graudžios ašaros ver
žėsi per akis, riedėdamos per 
skruostus, plaudamos šaltus 
lauko akmenis.

—Taip, mums nėra laisvės, 
jos neverti esame, kaip nekartą 
sakė kalėjimo sargai — ištarė 
senis.

—Ach!— atsiduso vaikis.
Senis buvo kalėjime pusę am

žiaus už savo veikimą, už savo 
mintis, už savo protą, ką sva
jojo jaunu būdamas. Vaikis 
kentėjo už tai, kad turėjo pa
laidą balsą, kad būry dainavo 
karštas jaunystės dainas, už jo 
kompozicijas. Jaunąją mergai
tę atsakė iš prieglaudos, kad 
nebuvo liuosos vietos.

Ir jie visi ėjo nuliūdę viešuo
ju keliu, kur šalimais pralėkda
vo tušti matorai, staigiai pra
lenkdami praeivius. Jie iš viso 
amžiaus darbo teturėjo ąžuolo 
lazdas, kuriomis ramstėsi, o 
miestas iš neapmokamo darbo 
praturtėjo. Jie buyo blaivus 
dvasioje, nors iš viršaus atro
dė lapais nusėti. Nors po jų 
kojomis stovėjo plikos uolos ir 
akmenys, bet' jie nekreipė aty- 
dos, slinkdami siekė į aukštuo
sius kalnus.

Mergaitės tėvai buvo ką-tik 
mirę, o brolis žuvo kare kitus 
žudydamas. Nepriėmus prie- 
glaudon pasileido j tolimą ke
lią ieškodama savo giminių, 
kad priglaustų. Ir atrado žilą 
senelį ir jauną, stiprų vaikį, ku
rie ją išvydę kely užkalbino. Ir 
ji nežinojo ką daryti ir jai pa
gailo tėvų mirusiųjų ir verkda
ma prisidėjo prie tų keleivių,

kurie buvo visų nuskriausti.
—Mano gimtinė, pradėjo ži- 

la<gailvis, yra už tų uoluotų kal
nų ir šlamančių girių, jš kur 
mane išvijo, uždarė į kalėjimą 
tamsų, kur pusę amžiaus ken
tėjau iki išleido dar išvysti inan 
šį stebėtiną pasaulį, kad dar 
kartą žilas parymočiau ant laz
dos. Jeigu neišardė bakužių, 
tai atrasime rankose.mano vai
kų, tai priglausime, pailsinsi
me išvargusius • kaulus.

Nespėjo senis ir atsikvėpti, 
kaip pasviro jo balta galva ant 
pečių jauno smuikininko.

—Eikite toliau, o rasite ba
kūžes mano gimtinės, sakykite, 
kad esu miręs už tųjų kalnų, 
teateis mano kaulų apraudoti. 
—Ištaręs paskutinius . žodžius 
užsnūdo ant amžių.

Griežė jaunuolis graudžią 
raudą, kuri minėjo senio dar
bus, liejo mergytė ašaras ant 
kapo, o apylinkės girios linksėjo 
pritardamos. Vaikis pasmaili
nęs ažulinę lazdą įsmeigė ant 
jo kapo. Senio dvasia pražilus 
aku skleidėsi žemėje ir kilo au
kštyn į dangų, verkdama, šauk
dama visiems kiečiausio keršto.

Toiiaus ėjo be vado, be seno
jo, ėjo jie abu, mergytė ir jau
nasis smuikininkas, o žilojo 
dvasia stojo ant kelio, kad jie 
neklystų. Ėjo iki pasiekė ba
kužių, kurių ' stogai šiaudiniai 
ir kaminų siūlai siekė dangaus, 
pačių aukštybių.

II.
*

Dabar jie jau dviese, jauna 
mergytė ir suaugęs smuikinin
kas, kuris savo turtą — skam
bųjį smuiką glaudė prie kruti
nės. Nežinojo, kur tas kelias 
veda.

Kada saulė antim kartu kilo 
po žilagalvio mirties, jie išvydo 
už girių pašlaites, šiaudų sto
gais dengtas mažas bakūžes, 
kurios buvo taip senos, jog ant 
jų apsamanojusių kerpėmis 
stogų gljjai amžių sužinoti. 
O durnų siūlai taip ir kilo į 
aukštybes!

Jiedu sustojo už kaimo pail
sėti, ištolo žvalgyti, išburti kas 

per žmones gyvena, kas jų 
laukia. Sutiko jie senį, žiliausį 
kaime, kuris drebėdamas slinko 
į jų pusę. Užklausė jaunoji 
mergytė, kokie žmonės gyVena 
ir ar priimsią juos, svečius. Pa
linkėjęs savo apšepusią galvą, 
senis pasakojo, kad jų kaime 
geri žmonės, kad, priima sve
čius ir kiekvieno klausinėja 
apie seną tėvą, kurį ištrėmė ir 
uždarė kalėjiman dar jam pir
majam plaukui pražilus, nes čia 
gyvena’jo vaikai.

Ir ėjo jiedu į kaimą ir užtiko 
tuos žmonos, kurie keleivius 
gerbia ir įuausinėja. Klausė iš 
jų pats jauniausias, kuris pri
lygo jaunajai mergytei, ar ne
žiną apie jų tėvą ištremtą į to-

lybes, uždarytą už geležinių 
vartų. Ir jam apsakė apie tė
vą, kad jis guli užkastas už 
kalnų, kur prie vieškelio yra 
ąžuolo lazda įsmeigta. Pravir
ko jauni vyrai—ašaras liejo. 
Ir tarė jauniausias:

—Eikite sveteliai į musų so
dą, čia niekas nevaržo čia nėra 
geležinių durų, čia męs nuo se
nai gyvenam. Ir ėjo svečiai 
linksėdami paniurusiais nuo 
skausmo galvos, o širdy džiau
gėsi.

Ne viena graži vasara pra
slinko, rodydama savo gery
bes, ne viena audra jų kaimą 
perėjo. Augo jauni sūnus ir 
svečiai, o jų buris pats per sa
ve laiminosi. Kada suaugo jau
noji mergaitė, dėkavojo, ge
riems priglaudėjams ir manė 
leistis į platų pasvietį. Nulindo 
iš jų jauniausias, kad jį aplei
džia ir tarė skausmu lupose:

—Neik .iš musų krašto, ne
palik musų vienų gyvenimo 
jungą traukti, bet liksis musų 
tarpe kaip iki šiol gyvenai.

Pagailo jai, negalėjo jų ap
leisti kartu vargą vargusi, liV 
kosi jų tarpe ir pamilo iš jų 
jauniausįjį. Kada pamilo vie
nas kitą—vedė.

Nuliūdo jaunasis smuikinin
kas, virkdė raudomis smuiką, 
kad jis visų augiausias neipato 
tos laimės, kad jaunystėje 
džiovino širdį už geležinių lan
gų, vos saulę matydamas.

Nuliūdo visi ir verkė, gailėjo
si, kad jų draugas kenčia vie
natvę, kad per amžius tokiu 
liksis. O kada užmigo poilsiui, 
tai per atdarus pasaulio vaidus, 
pamatė savo gyvenimą, čia ka-

Įėjimas ir menkos bakūžės sto
josi prieš akis.

—Neliūdėk, ąžuole, mes kar
tu gyvensime, vargą vargsime, 
o tu mums savo šnekiuoju smui
ku pasakosi savo gyvenimą. 
Neliūdėk, kad vargai po geležų 
langais, dabar saulė švies savo
pilnumoje.

Atsipeikėjo vaikis. Susilau
kė ant galvos pirmo žilo plauko.

Kiekvienu žilu plauku laukė sa
vo ateities, kada pakasę po 
volu įsmeigęs jo ąžuolinę lazdą. 
Jo smuikas verkė ir verkė iki 
išpasakojo visą vargą, išvarg

tą kalėjime. O kada mirė ant 
jo kapo jaunieji įsmeigė ąžuo-
linę lazdą ir padėjo skardųjį 
smuiką, kuris nuo kiekvieno 
vėju pūstelėjimo graudino pra- 
eivius. I

' ” 1
AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 50 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, IOWA

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
AUKSINIŲ DAIKTŲ

Moteriški Jiranzalietai su 
laikrodėliais..................

Žiedai tikrai auksi
niai ................ .'..... .

$4.85 
ir augšči?u 

$2.85 
ir augščiau

$9.50Vyriški laikrodėliai 15 akmenų, 
gražiai išrodo..............................
Turime dideliame pasirinkime Europinių armonikų 
ir daug kitų dalykų labai pigiai. Ateikite persitik
rinti, kad niekur kitur Cheagoj nenupirksite taip 
pigiai, kaip čia .
MARIANA I. ASTA, 4618 S. Ashland Avė., Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

3514-16 Roosevelt Rd, 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Sviesi Ateitis
laukia visų žmonių kurie moka reguliariai taupyti nors po menką sumą ir išmin- 
tingai investina savo pinigus.
Lietuviams saugiausia ir parankiausia vieta taupyti pinigus yra METROPO
LITAN STATE BANKAS. Moko 3% į metus.

MUSU TIKTAS JAU YRA VIRŠ $3,009,000.1)0
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $275,000,00

Lietuviai Nepraleiskite 
Progos

Mainykite savo sėnus automobilius 
ant naujų Paige arba Jewett, nes
praisai nukrito

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip < 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10’ iki L

Te. Boulevard 7679

5 ai’ 1 phsažierų .......... ./............ 1795
Sedan 5 ar 7 pas...... .>Z.............. 2595
Brougham 5 pas.......................... 2175

Atidarytas 5 pas......................... 1065
Sedan ............................................ 1495
Brougham .................................... 1325

Mes duodame ant lengvų išmokes- 
Čių kožnam vienam, ateikite greitai 
pas mus, nės busite užganėdinti.

CHICAGO MOTOR SALES 
J. J. Bagdonas, Prez. 

4612-16 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8282

STEBUKLŲ KORTOS '
Del magiškų šposų darymo

Tos kortos yra taip sutaisytos, 
kad jas galima pižinti iš užpaka
lio, taip kaip if iš priešakio, labai 
artistišku budu.

Kitos kortos, kurias galima, ka
da tik nori nukelti ant tūzo arba 
kokios kitos koitos.

Kitas to nepadarys kaip tik tas 
kam bus išaiškinta. Išaiškini
mą pasiųsiu su kiekviena kalada 
kortų.

Turiu ir daugiau kitokių daly
kų, kuriuos tiktai ant pareikalavi
mo laišku pranešu.

‘ ženklų kortos, kaladė $2.00.
Tūzo kėlimo kortos kaladė $1.50.
Ženklų ir Tūzų kėlimo į vieną 

kaladė $3.00.

K. TŪZAS,
3251 So. Halsted St., Chicago, III.

i> į ■ ii^

Jonas Eurkaitis
LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS

DR. VAITUSH, O. D. f
Lietuvis Akių Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mor skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus.

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

Phone - Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patMr- 
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su roasų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame tisą savo darbą, it 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tk Street, 
Netoli Ashland Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J, Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, tambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos r no 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

CUNiARD
Atlankykite Lietuvą I

Tėčio j i Vasarinė 
EKSKURSIJA i LIETUVĄ 

šia Eskursiją Vadovauja 
C. G. LUKSIS' 

plačiai žnomas lietuvis kalbėtojas 
keliautojas 

Išplauks iš New Yorjco 
GEGUŽIO (MAY) 28 d. 

pagarsėjusiu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU

AQUITANIA 
(45,647 tonų) 

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU 
Į LIETUVĄ 

. per Southamptoną
G malonios dienus kelionės jūrėse 

KAINOS 
•TREČIOJI KLASĖ

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

Virš to $5 muito (karės)
Pilietis Luksis lydės ekskursantus 

stačiai i Lietuvą ir aprūpins visus ir 
pasilinksminimus visoj kelionėj.

Kiti išplaukimai kas Seredą 
Cunard Line 

140 N. Dearhorn St. |
Chicago, 111. JjbJLs-

NEW YORK 
HAMBURG

ir

Trumpiausias kelias j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutachland”

Kurie veža I, 11 ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount, Clay”, “Cleveland’, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy- 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, UI.

Arba bile autorizuoto agento. I

SU

Namai ir Paskolos
Jei manai pirkti ar statyti namą dėl savęs ar dėl biznio ir neturi užtektinai pini
gų, kreipkitės pas mumis, o mes su mielu noru stengsimės Tamistai pagelbėti įsi
gyti namą. Mes darome paskolas ant-namų už prienamas kainas.

Investmentai
O jei nenori pirkti namo bet tik nori kad Tamistos pinigai neštų didesnį nuošimtį 
tai padėk savo pinigus ant musų augštos rūšies-pirmų morgičių kurie neša 5% 
(nuošimtį) į metus. ;

INFORMACIJAS VISIEMS SUTEIKSIME VELTUI
Siunčiame Pinigus Lietuvon
DOLERIAIS arba LITAIS

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd LeXitt St. Chicago
1 K ■ 1 ■ ■

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

< Auksinių, deimantinių, m<u;ikališkų instrumentų, drukuojsr
' mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišku 

armonikų ir balalaikų.
• Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaliikus Instrm

'« mentus. Už darbų gvarantuojama. '
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja I g t 

Lietuvą arba ant ūkis.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti. gg

į STEPONAS P. KAZLAWSKI, lg 
J 4632 So. Ahland Avė., Chicago, III. jg

Tel.: Boulevard 7309.

Siuvant naujos mados siutus ir 
taisom senus. Orderius priimam 
ir padarom pagal kostumerio rei
kalavimą.

Darbas ir materijolas y Va ga
rantuotas.

Gerbiami lietuviai, draugai ir 
pažystami, malonėkite atsilankyti 
prie manės, o patys persitikrinsi
te, kad darbą atlieku gerai.

JONAS EURKAITIS
4558 S. Marshfield Avė.

Ant antrų lubu 
k-........ ......... - ■■■>

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies .jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Ghlima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.

AR jys SERGATE?
Kraujo spaudimas, reumatizmas, goi- 
teris, anemia, diabetas, skilvis, eeze- 
ina, psoriasis, acne arba kitos chro

niškos ligos.

Sveikatos skyrius pataria:
“Turi pasima
tyti su dakta
ru, jei esate ir 
geroje sveika
toje. Kad iš
vengus ir apsi 
saugojus nuo 
bile ligų. Chi- 
cagos sveika
tos skyrius pa 
taria išegza
minuoti krau
ją kas 25 me
tai, kaipo sa
vęs pasveiki
nimo, jus turi
te apžiūrėti 
savo sveika
tos stovi, že
mas kraujo

spaudimas gerame stovyje jūsų plau
čiai, širdis ir kiti laboratorijų iŠban- 
dymai^”.

Ateikite į laboratoriją, patarimai 
dykai. Ligoniai tik užmoka už. var
tojimą Vaccines, Serums ir Gyduolės 
tiktai. Be piokesČio daktarui.

Ateikite ir pasikalbėkitę su musų 
užganėdintais ligoniais šiandien.

Mes kalbame lietuviškai

Illinois Medical į * 
Laboratories

Room 1113, 159 N. State St.
CAPITOL BUILDING 

(Pirmiau vadinosi Masonic Temple) 
Ofiso valandos 10 iki 7 v. v. Kasdien 

Nedėlioj 10 iki 1 vai. po pietų
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prieš jį eina Francijos 
čampionos

Didelis nusiminimas vai
kams; Ice Creamas 

streikuoja
šaltosios košes dirbėjai negali 

susitaikinti su jos išvežioto* 
jais. Niekas nebegaus košės.

Derybos tarp Ice Cream dii'- 
bėjų ir išvežiotojų pairo be pa
sekmių. Niekas negaus šalto
sios košės kolei nepasibaigs iš 
vežiotojų streikas. O kada jis 
pasibaigs, tuo tarpu dar negali
ma pasakyti.

Streikuoja visi šaltkošės iš- 
vežiotojai, skaičiuje 357, reika-i 
laudami didesnių algų. Dabar; 
jie gauna nuo $4,000 iki $5,000 
į metus, bet iš tos sumos patys 
turi mokėt pagelbininkams.

Delei šio streiko labiausia nu
kentės vaikai ir mergaitės, ku
rie yra nuolatiniai šaltosios ko
šės naudotojai. Visi pusėtinai 
nusigandę.

Ristynių Mokykla
Sporto mylėtojai lai rengiasi 

prie sporto-ristynių mokyklos, 
tas duos daugiau sveikatos it 
vikrumo.

Greitai tokia mokykla atsida
rys ir niekam nieko neprekiuos.

❖ *

❖

Maike Romano pralaimėjo
Antradienio ristynėse tarpe 

Maike Romano-italo ir Ed. 
“Strangler” Levvis, dabartinio 
čampiono, įvyko riaušės dėl 
Lewis’o neteisingos taktikos. 
Publika metė bonkomis į re- 
feree Chas. Levine. Moteris už
davė į ausį čempionui.

Publikos buvo į 10,000.
Ed. “Strangler’* Lewis laib 

mėjo—atlaikė savo čempiona
tą, gavo $10,000 gvarantijos ir 
60%.

Lewis laimėjo pirmą po 41 
m. su “toe hold”. Antrą laimė
jo Romano su “head lock”. Tre
čią vėl laimėjo Levvis su 
“double wrist lock į 8 m. 10 sek.

; I

Lietuvių Rateliuose

Karolis Požėla.
Ateinantį ketvergą, gegužės 

8 d., Shoenhoffen salėje, kam
pas Mihvaukee ir Ashland, Ka
roliui Požėlai teks atlaikyti sa
vo čampiono titulą prieš Franci
jos čampioną Le Bonche, kurs 
sakosi esąs naujas Europos ča- 
pionas. Ristynės bus iki galuti
nos pergalės. Kitas Požėlos 
priešas Johnny Meyers tą patį 
vakarą turės atsilaikyti prieš 
Drapiežną Dzūką, ir jeigu jis 
paguldytų Dzūką, tai tik tada 
turėtų progos eiti prieš patį 
Karolį Požėlą. Tas vakaras tik
rai bus nepaprastas.

Didelė naujiena So. Chi- 
iagos lietuviams

Kišenvagis atėmė lietuvio 
svečio pinigus

Juozas Kuzmickas, 1620 E. 
Matheny avė., Springfield, III. 
atvyko Chicagon ieškoti darbo 
ir neteko paskutinių savo pini
gų, $40. Jis papasakojo Naujie
noms' tokį atsitikimą.

Buvęs West Sideje gegužio 
30 d. pas pažįstamus ir pavaka
riais važiavęs savo buveinėn, 
į pusbrolį Jos. Kuzmicką, 3008 
So. Emerald Avė. Važiuojant 
Halsted gatvekariu, ties Archer 
Avė. pajutęs svetimą ranką sa
vo kišenėje ir tuoj susigriebęs, 
kad čia kas nors negerai. Vagis 

i tečiaus nelaukęs: nešinas pini
gus tuoj iš karo ir bėgti, o savi- 

Įninkas vytis. Juozas pamatęs 
policistą nurodė jam ir abu ėmė 

' vagį gaudyt. Pagalios pribuvc| 
daugiaus policistų ir pagavo. 

(Vagis tečiaus bėgdamas pinigus 
numetė gatvėn, ką žmonės pa
stebėjo ir surado.

i Vakar Maxwell policijos stoty 
buvo tardymas — vagis, sako 

j bus paduotas kriminaliam teis
mui. Tečiaus Juozo pinigai ne- 

, sugrąžinta. Advokatas J. Ku
činskas sakęs, kad busią sugrą
žinta kaip pasibaigs teismas.

lai buvęs slapiausias 
kampas visoj Cicero

+ I

Prohibicijos agentai vedami 
majoro Hamlet C. Ridgway, su
burbėjo Ignaco Chudy saliunan, 
5037 W. 30 place, Cicero ir štai 
ką ten atrado:

Nelegališko alaus buteliuose 
—250 keisų.

Vyno — 200 galionų.
Alkoholio — 50 galionų.
Rinktines degtinės — 20 ga

lionų.
Rinktinių syntaksinių gėry

nių — 30 galionų.
Atradę tą visą tavorą prohi- 

bicininkai sudaužė, išlaistė ir 
ištaškė! Pribėgo pilnos suros 
nelegališko gėrymo ir vos ne
įvyko tvanas!

Chudy ir bartenderis, O. No- 
votny areštuoti.

Dangaus valstybė
Ar gyvena ant Marso žmonės? 

žvaigždžių gyvenimas ir mir
tis.

Sekamą sekmadienį Mokslo 
Draugų prelegentu bus K. Au- 
gustinavičius. Paskaitos tema 
—“Dangaus valstybė arba žvai
gždžių paslaptys”. Toje pa
skaitoje bus aiškinama vėliausi 
astronomų spėliojimai apie tai, 
ar ant Marso randasi žmonių; 
apie saulę, žvaigždes; apie žvai
gždžių mirtį, etc. ’

Paskaita įvyks sekmadienį, 
geg. 4 d., 10:30val. .ryto, Ray- 
mond Chapel svetainėje, 816 W. 
31 St.

burną ir prakirto lupas. Gerai 
dar kad šūkis yra drąsus ir tvir
tas vyras, griebėsi save ginti 
perblokšdamas kelis užpuolikus 
ant gatvės. Kiti pagriebę Šukio 
knygą nubėgo, manydami, kad 
tai makšna su pinigais.

— Pilietis.

Kaip kunigas nubaudė 
vaikus

Garsiojo Bridgeporto vaikai 
apipuolė St. Jurgio bažnyčios 
laužyti medelius.

nės sako, kad butų buvę ge- 
riaus, nubaudimo darbą pave
dus patiems tėvams, nes jie 
juos peni ir dengia, ir žino ge- 
riaus kaip juos bausti.

Kunigėliams užimti inkvizi
torių vietas netinka. Kunigėlis 
sako: “Piemuo ant savo avelių 
turi valią”. Gal ir taip, bet vai
kiukai su “paipa” mokinami, 
proto ir išminties neįgaus.

— Kiškelis.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraują 
inkstų, pūslės ir šlapumo 11-

privatiikų gydymui kambarių

Cicero
Lietuvių Liuosybės Namo 

Bendrovės reikalais

Kaip girdėti tai daugelis lie
tuvių Liuosybės N. B. dalininkų 
tikrai nežino patvarkimų. O 
nežino dėlto, kad nesistengia 
dalyvauti susirinkimuose ir net 
nepermaino savo antrašų per
sikeldami į naują vietą. Todėl 
kurie permainėte gyvenimo vie
tas ii< kurie negaunate laiškų - 
kvietimų į visuotinus susirinki
mus, neatbūtinai prisiųskite 
savo adresą žemiau nurodytu 
adresu. Taipgi dalininkai turi
te pasipirkti daugiau Šerų, kad 
sumažinus paskolą ir tuomi bu
tų galima mokėti dividendai. 
Kol dar paskolos yra, tai reikia 
išmokėti daug procentų. 1923 
m. reikėjo išmokėti daugiaus 
$3,000.00 procentų neskaitant 
paskolos ,kurią atmokėjom. Tai
gi tie trys tūkstančiai yra jūsų 
pinigai, kuriuos mes turime, at
mokėti skolintojams. Jeigu bu
tų atmokėta, tai dalininkai gau
tų dividendų po kelis dolerius. O 
tai labai lengva padaryti, tik 
reikia pasipirkti kiekvienam 
dalininkui dar po 2 (du) Šerus 
ir L. L. N. B. namas bus išmo- 
ketas.

Mainydami antrašus pažy
mėkite aiškiai vardą, seną ir 
naują antrašą ir prisiųskite 
šiuo ant.:

—M. J. žaldokas, 
1422 So. 49th Court, Cicero, III.

šios kolonijos lietuviai labai 
retai susilaukia pramogų. Jie 
čia turi kalėti ir badėti. Kad 
nors šiek tiek palengvinus ir 
pasaldinus jų gyvenimo dienas, 
St. Izidoriaus draugyste, ap
vaikščiodama 25 metų savo gy
vavimo jubilėjų, nutarė suren
gti vietos lietuviams pramogą.

O tai bus labai šauni pramo
ga!

Atvažiuos iš Chicagos garsio
ji Jaunuolių Orkestrą su savo 
solistais''!!’ kvartetais. Ponas 
Grušas tą orkestrą yra taip ge
rai išmokinęs, kad negali atsi
gėrėti jos žaidimais.

O kita, tai čia bus Advokatas 
Jurgelionis, tas visų gerų žmo
nių gerbiamas žmogus ir pasa
kys lietuviams prakalbą.

Tai bus puikus koncertas.
Tai bus puiki pramoga.
Tai bus puikus balius.

— Žinąs.

VYSKUPO S. B. MICKEVIČIAUS
Metinių sukaktuvių atminimas atsi
bus pirmadienyje gegužio 5 d. St. Ma
rijos bažnyčioje 35tos ir So. Union 
Avė. 10 vai. ryte.

Giminės ir visi buvusieji velionio 
pažystami malonėkite atsilankyti ant 
virš paminėtų pamaldų. 1 ,
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ROZALIJA ŠIMKIENĖ
Po tėvais Paulauskaitė

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
balandžio 30 d., 1924 m. 8 vai. 
ryte ligoninėj, turėdamas 46 
metus amžiaus.

A. A. Rozalija paėjo iš Lietu
vos iš Bandorių kaimo, Žagarės 
parapijos, i Ameriką atvažiavo 
15 metų atgal. Nuliūdę pasi
liko, vyras Antanas^ duktė Jie- 
va 20 metų ir 3 sunūs, Antanas 
13 metų, Kazimieras 11 metų, 
Jonas 7 meti} ir 2 broliu: Kazi
mieras Amerikoj, o Domininkas 
Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus subatoj 3 
dieną gegužio apie 1 vai. po 
pietų iš namų giminės graborio 
Eudeikio 4605 So. Hermitage 
Avė. i Tautiškas kapines.

Meldžiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laido
tuvėse. ,

Nubudę
Vyras ir vaikai.

VINCENTAS ANDRIJAITIS

Persiskyrė su šiuom; pasauliu 
1 vai. po pietų, gegužio 1 dieną, 
būdamas 56 metų amžiaus, ir 
išgyvenęs Amerikoj East Chi- 
cagoj, Ind. 21 metus. Paėjo iš 
Lanlaukio kaimo, Papilės para
pijos, Šiaulių ap. Pasiliko nu
budus moteris Anastazija, kuri 
gyvena dabar Papilės mieste, 
Lietuvoj. Sūnūs Domininkas 
Maskvoj, Rusijoj, duktė Barbo
ra po vyrų Katrienė E. Chica- 
goj, brolis Liudvikas Andrejai- 
tis E. Chicagoj, sesuo Marijona 
po vyrų Bajieriunienė, gyvena 
West Pullmane ir dar Lietuvoj 
4 broliai ir 3 seseris.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
gegužio 3, 8:30 v. ryto iš namų 
5018 Nortchote Avė. į šv. 
Franciškaus Bažnyčią Indiana 
Harbor, o po pamaldų į šv. Ka
zimiero Kapines.

Meldžiam visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę
Brolis ir Sesuo.

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja graborius Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Bridgeportas
šeštadienio vakare, balandžio 

26 d. Juozapas šūkis atėjo į 
Aušros Knygyną nusipirko kny
gą “Sveikata”. Grįštant namo, 
prie Lime ir 32 gat. apstoja Šu
kį būrys' valkatų ir vienas tuoj 
smogia Šukiui su kumščia į

’ Apie bažnyčią buvo apsodin
ta jauni medeliai. Vaikai pa
sinaudodami medelių patogumu 
dėl “Svičing day” laužė, rovė 
iki pajuto bažnyčios tėvelis.

Pastatyta buvo keletas sar
gų. Liko keletas vaikų sugauta 
ir nuvesta pas kunigą.

Kunigėlis, vietoje duoti vai
kams pamokinimą, kad nelau
žytų medelių, panaudojo gumi
nę “paipą” per sėdynę... Tai ka
žin ar už tokį pamokinimą ne
gims pas vaikus kerštas? žmo

Kentėjo nuo pat
jaunos mergaitės

Neužtenka žodžių išreiški
mui tos naudos kokią gavo 
iš vartojimo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound.

čia atė 
geriausį J 
nišką ir ™jjope- 
jišką bužą gydy
mo. Dicktll skai-, 
čius žmoti% U<y- 
domų kasdien 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 rietoj*. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motery 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 ▼ai. vakare. Nedalioj nuo 

10 vai. ryto iki 1 vai.
ną. Panedėlyj, serete> ii 
nubotoje nuo 10 vaL ryto 
iki 8 vai. vakare.

Greenville, Texąs. — “žodžiais ne
galima išreikšti kiek gero Lydia E. 

Pinkham’s Vege
table Compound 
padare man. Kiek
vieną mėnesį aš 
turėjau sutrauki
mus ir galvos 
skaudėjimą ir aš 
jaučiau, kad užšą
lu iki mirčiai. Aš 
kentėjau tuo budu 
nuo laiko savo jau
nų dienų ir dakta
rai vis man sakė,

kad reikės daryti operaciją. Per me
nesius aš turėjau nuvargusį, mieguis
tą jautimą per visą dieną ir kuomet 
ateidavo naktis, aš taip buvau ser
vuota, kad aš negalėdavau gulėti lo
voje. Musų aptiekorius rekomenda
vo the Vegetable Compound mano vy~ 
rui ir jis nupirko keturis butelius. Aš 
išvartojau visus ir aš manau, kad aš 
turiu tiesą pagirti jūsų gyduoles”. — 
Mrs. J. B. Holleman, 2214 E. Mar- 
shal Street, Greenville, Texas.

Per penkiasdešimts metų Lydit E. 
Pinkham’s Vegetable Compount yra 
vartojamas moterų nuo pat jaunų die
nų iki vidutinio am-žialis.

Yra atsakanti gyduole nuo nesma
gumu visoms moterims. Tokie symp- 
tom-ai kaip Mrs. Holleman gavo pa
lengvinimą ir prašalino nesmagumus. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

reumatizmu

PRtPAASO a*

Kas žaidžia su ugnia
Sugadina savo prapertę, mantą ir tempe

ramentą jo daugelio metų 
Kas žaidžia su 

Sugadina savo sveikatą, 
stiprumą, energiją ir pa-i 
atdaro šlubas visam gy
venimui. Del tos prie
žasties apsisaugokit reu
matizmo, kaip ugnies. Jei 
jus turite pradžią reu
matizmo, tuojau praša
linkite j|, nes juo eenes- 

bus j j išgydyti.nis jis bus, sunkiau
Abejuose atsitikimuose vartokite tas pačias gy

duolės. kurios suteiks jums palengvinimą. Jus galite j| 
prašalinti su Sapomentol, gyduole, kuriai daugelis žmo
nių vra dėkingi išgydyme nuo reumatizmo.

Lai šis laiškas būna pavyzdžiu.
Gerbiamas Daktare:—
Gyduoles, kurias jus man atsiuntėt, pagelbėjo man 

labai daug. Aš tryniau savo kelius, sąnarius su to
mis gyduolėmis. Aš būdavo guliu kaip negyvas, ne
galėdavau pasijudinti, bet kaip vartojau SAPOMEN
TOL, mano kojos jau pasveiksta.

Gerbiamas Daktare, prašau atsiųsti man gyduo
lių nuo persišaldymo, nes aš dar vis kosiu. Aš už
mokėsiu kaip atneš, ir t.t.

• Su pagarba,
F. Covvis,

Albion, N. Y.

DEL VYKŲ TIKTAI
. Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

C0NTEMT5 2 n.M.

Sapomentol
AUCOHOI.

Polo Chemical Co. 
CHICAGO,ILU.

Su pagelbh tų gyduolių jus pašalinsite reumatizmą ir nereikės kentėki. Nes 
užsisenėjęs reumatizmas išgydomas. Kaina už didelį slojiką $1.50, už mažą 75c. 
Eikite tuojau į aptieką arba pas agentą ir nusipurkite, arba rašykite tiesiai mums 
ir užmokėsite kuomet jas gausite. Reikia agentų.

POLO CHTMICAL COMPANY
2824 Chicago Avė., Chicago. III.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St„ 

Chicago, III.

RUBU VERTE-
Pėternai ir Styliai Kurie Suteikia

Pirkėjui Tikrą Užganėdinimą.
Mes gauname šimtais naujų kos- 

tumerių už musų gerą tavorą, pui
kius stylius, gerą darbą pavasari
nių rūbų.

Tokių žinomų išdirbysčių kaip 
KUPPENHEIMER, STRAT- 
FORD, FASHION PARK ir kitų 
rankomis pasiūti, darbas garan
tuotas. Kaino yra žemesnes negu 
paprastų rūbų kitose krautuvėse 
ir daug pigiau negu vidurmiesty 
kad prašo už tuos pačius rubus.

Kokių tik stylių jus norite — 
naujausių ir tikriausių — mes su
rasime jums čionai populiarių se- 

. zono spalvų P0WDER BLUE — 
GULL GREY — SAND TAN. Ap
simokės jums pamatyti kai kurias 
musų nepaprastas vertes kurias 
mes pasiūlome 2 kelnių siutus.

$33.50, $45.00, $55.00
' ir augščiau

Gražus šilkiniais pamušais vir
šutiniai kautai.

Gražiausiai rankomis pasiūti, 
numažinta kaina pusiau sezono iš
pardavimo iki

$25.00, $33,50,$45.00
Visos mieros vyrams ir vaikinams. piTFORM
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ĮURNER RROS. CLOTHINC (JO.
5. W. Corner Roosevelt andHalsted St.

Atdara subatoje iki 10 valandai vakare. Atdara iki 1 valandai dieną nedelioj. 
Pastatome į visas dalis miesto ir apielinkes.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban

dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinki! 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujaa 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senčjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Del Sergančių ir silpnų
vyrų

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

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

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

Giduolės išski
riamos.

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

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

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų egzaminavimu. t

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

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

(Imkite elevatorį iki 12 augštoA
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NAUJIENOS; CMcago, Hh 7

Dresmakeiiy streikas ei 
na prie pabaigos •

Asociacija pasiūlė derybas dar 
bininkams.

Ilgas Moterų Rūbų Siuvėjų 
streikas, kuris jau tęsiasi gana 
ilgas laikas eina prie pabaigos, 
ar nors parodo pabaigos pra
džią. Kaip yra pranešama, Chi- 
cago Association of Dress Ma- 
nufacturers, pasiūlė Interna
tional Ladies Garmėnt VVorkers 
Unijai pradėti derybas.

Asociacija savo pranešime 
sako, kad ji negali pasiduoti 
unijai, bet galinti pradėti de
rybas.

KĄ ICELANDERIAI ŽINO 
IR KO JIE NEŽINO.

Iceland yra sala šiaurinia
me Atlantiko Okeane. Jus 
galite rasti ant Europos ma- 
pos ant rubežiaus Arctic 
Circle, tiktai 200 mylių į ry
tus nuo Greenland. Jos vul
kanai, žemės drebėjimai ir 
ugnakalniai, lava, pustynės 
ir ledynai, beveik nėra gali
ma žmonėms gyventi. Bet 
didumas jos yra 40,450 ket
virtainių mylių. Ji turi tik
tai 90,000 gyventojų. Ice- 
landeriai yra apsišvietę ir 
inteligentiški žmonės, bet 
jie nėra matę traukinio ar- 
ba^gatvekario, taipgi jie nė
ra matę medžių. Jie neturi 
sodnų ,vaisių nei vynuogių. 
Bet jie. žino Trinerio Kartų
jį Vynų. Icelanderiai gyve
nanti Kanadoje persitikri
no, Trinerio Kartusis Vy
nas yra labai gera gyduolė 
nuo prasto apetito, užkietė
jimo vidurių, gazų skilvyje, 
galvos skaudėjimo, nemigės 
ir kitų skilvio nesmagumų 
ir daug baksų Trinerio Kar
čiojo Vyno yra nusiųsta į 
Icelandą. Jus galite gauti 
pas jūsų aptiekorių arba 
pardavėjų gyduolių. Jei nie
kas jūsų apielinkėje, neturi 
Trinerio. Karčiojo Vyno, 
Trinerio Linimento (nuo re- 
umatizbo, neuralgijos ir su
tinimų) arba Trinerio 
Cough Sedative (labai gera 
gyduolė nuo persišaldymo) 
neturi saVo stake, rašykite 
pas Joseph Triner Campo- 
ny, Chicago, III.

Pranešimai
Kas, ką,* kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
Trie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinige, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

KAIP TOLI NUO ŽEMĖS 
YRA SAULĖ?

SekmadienĮ, geg. 4 d., 10:30 vai. 
ryto, Raymond Chapel svet. (816 W. 
31 St.) Mokslo Draugams K. Augus- 
tinavičius papasakos daug įdomių da
lyku iš astronomijos srities, būtent, 
kaip toli nuo žemės randasi saulė ir 
žvaigždės; ar ant Markso gyvena 
žmonės; ką mokslas sako apie žemės 
pabaigų, etc.

Draugystė šv. Petronėlės rengia la
bai puikius šokius nedėlios vakare, ge
gužės 4 d., šv. Jurgio parapijos svet. 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c. Kvie
čia visus atsilankyti

— Rengimo Komitetas.

L. S. J. Lygos sporto skyrius ren
gia “Tennis” žaidimą Jackson Parke, 
sekmadienį, gegužio 4 d., 3 vai. po 
piet. Kas tik mylit šį sportą atsi- 
lankykit. Nemokančius žaisti pamo
kysime. Sporto Komitetas.

Roseland. — Gegužės 5 d. K. Stru- 
nvilo svet. 158 E. 107 str., kampas 
Indiana .Avė., įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės šėrininkų ir 
šėrininkių mėnesinis susirinkimas. Vi
si šėrininkai ir šėrininkės esate kvie
čiami atsilankyti į tą susirinkimą 
kaip 7:30 vai. vakare. Jame bus 
svarstomi prisirengimai prie vajaus, 
be to dar daugiaus yra svarbių reika
lų apsvarstyti.

— Bendrovės Komitetas.

S, L. A. 194 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, gegužio 4 d., 2 vai. 
p. p. ponios Stamuliunienes svet., 
1447 9o. 49th Avė.

— K. Genys, Fin. Seki.

PRANEŠIMAI. ĮIEŠKO PARTNERIŲ
Liet. -Moterų Draugija “Apšvieta” 

rengia draugišką vakarėlį subatoj, ge
gužio 3, Mark White Sųuare svet., 
prie Halsted ir 29 St. Malonėsit vi
sos narės atsilankyti ir svečių atsi
vesti. Kviečia Komitetas.

Jaunuolių Orkestro nariai,'kurie ne
žinote kaip nuvažiuoti į So. Chicago, 
nedėlioj, gegužio 4 d., į Dr-stės Šv. 
Izidoriaus Artojo vakarą, atvykite pas 
J. Grušą, 3147 So. Halsted St. 5 v. v. 
— važiuosim sykiu. — Eugenija.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
rengia šeimynišką vakarėlį subatoje, 
R-egružio 3 <1., 1924 »n., I-etukien.es 
svet., 4623 So. Woo<l St., 7:80 vai. v. 
Nariai ir narės kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, 4 d. gegužio, 1 v. po 
pietų, Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

— Nut. Rašt. S. Kunevičia.

North Sidės. Vaikų Draugijėlė Bi
jūnėlis rengia vakarėlį su programų 
gegužės 4 (1., 7:30 v. vakare, Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia AveI Nau
dai North Sidės Viešo Knygyno. Pro
gramą išpildys Bijūnėlio nariai po 
vadovyste p. P. Sarpaliaus. Širdin
gai visus kviečiame atsilankyti.

Taipgi Bijūnėlio pamokos atsibus 
subatoje. gegužės 3 d., 7 v.* vakare, 
būtinai visi nariai turite atsilankyti 
paskirtu laiku.

Rengimo Komitetas.

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jėzaus 
susirinkimas įvyks sekmadieny, gegu
žio 4 dieną, Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St., 1 v. po pietų. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui. Taigi kviečiu naujų na
rių atsilankyti įstoti į minėtą drau
giją. — Rašt. A. Mosteika,

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių rengia pavasarinį kepurinį ba
lių. Kas mylite smagiai laiką pra
leisti bukite nedėlios vakare visiems 
žinomoj Liet. Liuosybės svet. Be to 
pasipuoškite gražiom kepurėm—gra
žiausia gaus dovaną.

— Draugijos Sekr. K. D.

So. Chicago. — Jubiliejus! 25 me
tų Jubiliejus! Dr-stė šv. Izidoriaus 
Artojo 25 metų jos gyvavimo rengia 
puikų koncertą, atsibus nedėlioj, Ge- 
gužio-May 4 d.. 1924 m., K. Danuno 
svet., 8756 Houston Avė., So. Chica
go, III. Durys atsidarys 6 v. vak. 
Programas prasidės 7 v. vak. Įžanga 
35c. ypatai. Programą išpildys pa
garsėjus Chicagos Jaunuolių Orkest
re, vadovaujama p. D. Grušo. Kalbės 
gerbiamas advokatas K. Jurgelionis. 
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
taip vietiniai, taip ir aplfhkinlai visi 
esate širdingai kviečiami atšilankyti 
ant šio puikaus koncerto, tai vienas 
iš puikiausių koncertų, kokio musų 
kolionijoje nėra buvę. Po koncerto bus 
smagus šokiai.

Kviečia visus, D. Š. J. A. Komitetas.

LSS 81 kuopos mėnesinis mitin
gas įvyks šiandie kai 8 vai. vaka
ro, Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Visi nariai prašomi susirinkti.

—Kp. Raštininkas.

SLA 129 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės 4 d.,'2 vai. 
i o pietų, Stanford Park svet., So. 
Union avė ir 11 pi. Visi nariai ir 
narės teiksitės atsilankyti į susi
rinkimą ir užsimokėti savo pride
rančius mokesnius. Taipgi yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

—'Valdyba.

North Sides Vaikų Draugijėlės 
Bijūnėlio susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės 5 d., 7:30 v. vak., 
Liuosybės salėj, 1822 VVabansia 
avė. Visi nariai būtinai kviečiami 
dalyvauti. —Valdyba...

Indiana Harbor, Indi. — S. L. A. 185 
kp. mėnesinį susirinkimą laikys sek
madieny, gegužio 4 d., 10 vai. iš ryto, 
Katherine House svet., 138 ir Deodor 
St. Prašome visus narius susirinkti 
laiku, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. — Fin. Rašt. Jonas Barzdys.

Šv. Marijos Bažnytinėj Sve., atsi
bus balius dėl naudos parapijos, 3 ir 
4 d. gegužio, į vakarus kviečiame vi
sus atsilankyti. — Rengėjai.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Side, mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužio 5 d., 7:30 v. 
vak., parapijos svetainėj, 1644 Wa- 
bansia Av. Nepamirškit nariai atsi
lankyti dėlto kad turėsim svarbių rei
kalų. Taipgi kurie norit būt polie- 
čiais ateikite ir prisirašykit prie šito 
Klubo. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Valerijo

no Užubalio ir draugo Petro Samu- 
lionio. Pirmiaus gyveno McKee’s 
Rocks, Pa. Jie patys ar kas žinote 
meldžiu pranešti.

JONAS UŽUBALIS, 
3824 West End Avė.

JIEŠKAU pusbrolio Antano Jaza- 
ponio, paeina Anykščių parapijos, 
Gojaus kaimo. Jis pats arba kas 
jį pažįsta, malonėkit duoti žinią.

Atsišaukite
ANT. RUKŠA, 

10526 Indiana Avė., 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU Damazas Kipras, 
paeina iš Plungės parapijos, Pakę
ru kaimo. Jis pats ar kiti, kurie jį 
pažįsta duokite žinią man. Yra la
bai svarbus reikalas dėl jo žemės 
Lietuvoje.

KAZIMIERAS BALSIS
5013 So. \Vells St., Chicago, Iii.

REIKALINGAS partneris j biznį 
gali būti registruotas aptiekorius ar
ba tik patyręs klerkas. Gera vieta, 
kuris turi investuoti nuo $1000 iki 
$1500. Tokis turi atsišaukti, kuris 
nori dirbti dėl savęs, aš nejieškau pel
no nuo kitų, kas pirmesnis tas laimės. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, Box 
1, 1616 W. 47th St., Chicago, III.

HTOySlKĖLBIMF
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tankistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sucipti stiklus? ? Jei tair> tai mos tQ 
visą Tamstos darbą galime atlikti viž 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kto virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:

BRIDGEPORT PAINTING 
HARDVVARE CO., 

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

STOGDENGYST® "
stogų prakiurimas užstaisomas 

Ir g; rantuojamas už $4. Automobilių 
treki} patarnavimas Chicagoj ir apie- 
iinkfcj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Ui'j usia ir geriausia stogų dengimo 
hj.aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
?k>ofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

ŽINOTINA Ciceriečiams ir 
aplinkiniams. Atlieku visą plum- 
bingo darbą, taipgi sutaisau se
nus. W. WA1TKUS,

1531 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3452

EXTRA! EKTRA!
Šiuomi pranešu visiems savo 

kostumeriams ir pažįstamiems, kad 
persikėliau su savo bizniu į naują 
vietą, todelgi nuoširdžiai prašau 
visų savo senų kostumerių ir sykiu 
naujų kreiptis reikalais tabako, ci- 
garetų, f rūktų, groserio ir kitų 
smulkiu dalykėlių šiuo antrašu:

JAMES GRITIS,
3616 So. Halsted St.

Ant visų parduodamųjų daiktų 
kainos numažintos.

RASTA-PAMESTA
RADAU gerą čekį. Kas pa- 

metėt malonėkite atsišaukti.
J. Dambrauskis, 

1901 Canalport* Avė. 2 JJ, ,fpont
Tol. Ganai 0582

iSRENDAVOJIMUl
RENDAI storas, vieta dėl 

restauranto, ant viršaus gera 
koteliui. Tam bizniui gana pa
togi vieta, ant Bridgeporto.

šaukit:
Tel. Prospect 3590

RENDAI štoras, karštu van
deniu šildomas. Labai gera vie
ta Real Estate arba dėl kriau- 
čiaus. Rendos $50. Kampas 63 
St. ir Sacramento Avė. K. DA- 
GIS, 2957 W. 63rd St.

RENDON ofisas, tinkamas ir 
geroj vietoj dėl daktaro.

Atsišaukite:
2532 W.‘ 63 S t.

Phone Republic 3948

ANT RENDOS storas geroj 
apielinkėj, apgyventoj lietuvių. 
Tinka visokiam bizniui. Atsi
šaukite

2850.W. 63-rd Str.
2 augštas iš fronto

ĮIEŠKO KAMBARIU^
JIEŠKAU kambario dėl jau

no žmogaus tarpe 31 ir 35 St. 
Halsted ir Wallace.

Naujienos, Box 485
1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU^
PARENDAVOJIMUI puikus švie

sus kambarys. Priimsiu vaikiną, mo
terį ar merginą; su valgiu ar be 
valgio. Vaikų nėra, turėsit pilną 
laisvę.

Klausk groserio
3530 S. Parnell Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų; švie
sus, elektra ir visi parankamai.

Atsišaukite

1942 Canalport Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
TĖMYKITE! čionai galima 

gauti kambarį švarų, šviesų ir 
tykų. Su valgiu ar be valgio prie 
mažos šeimynos.

A. DĄNĮDA . , > , 
3534 So> Parnell Avė.

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

TURIU du kambariu dėl vieno 
arba dviojy vaikinu, su arba be 
valgio; šviesus kambariai, gasas ir 
elektra ir amudynes.

1910 W. 21 Place
Ant trečių lubų iš fronto, įeina

ma per užpakalį.

RENDAI moderniškas kam
barys vienam art; dviem vyram.

Kreipkitės:
G. L. Gečienė,
3002 W. 43 Str.

.RUIMAS rendai vaikinui ar 
merginai, šviesus kambaris ir 
patogi vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės 2 lubos.
3237 Auburn Avė.

REIKIA DARBININKIŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS vyras dirpti ant 
farmų. taipgi ir moteris prie namų 
darbo, nėra skirtumo, ženoti ar pa
vieniai, darbas ant visados ir geras 
užmokestis, atsišaukit tuojau .

F. J. SŽEMET, 
Cambellsport, Wis .

R. 4, B. 56

1EIKIA PAMINKI!
MOTERŲ ;

REIKIA — -
Patyrusių veiterkų, atsišauki

te tuojau.

PEOPLES RESTAURANT 
1628 47 St.... I • ■

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti ant ūkės, kad ir nese- 
nei iš Lietuvos. “Darbas ant visa
dos, mokestis^, na imi sutartį. Atsi
šaukite 808 AVY PI. aTba> Wil- 
low Spring, UI. Rox 132.

Julius Dambrauskas

fcwMŲ
vjkrų -■

3 LIETUVIŲ SAI.ESMENŲ,3

Pardavinėti lotus naujoj sub- 
divizijoj, tiktai atidaroma, ran
dasi South We9v Side, netoli 
Marųuette Parko. Mokame ge
rą komišiną. Sut ūkiama gera 
pradžia. Atsišaukite.

Room 1501
10 So. Lo Sąlle Streejz

Klauskite Mr. Parkinson arba 
Mr. Smith.

REIKIA klebonijos prižiūrėtojo, 
35 mylios nuo Chicagos. Geras na
mas ir nedaug darbo, Atsišaukite į 
Sv. Brigitos Rectory, 2928 Archer 
Avė., panedėly, gegužės 7), nuo 10 
iki 12 dienąt

Rev. J. A. Lynu.

REIKALINGAS bekeris, pi.rma- 
rankis, prie baltos i rjuodos duo
nos kepimo.

Atsišaukite tuojšu.
4530 So. Honore St.

Tel. Lafayette 8583

REIKIA pardavėjo į Real Estate 
ofisą, turi tureli savo automobilių 
ir patyręs į tą bu?nį. Išlygas duo
du geriausias. Kostumerių jr na
mų turiu užtektinai. Teisingam 
žmogui pas mane yra progos už
dirbti pinigų. Nfepatyrusio šiam 
bizny meldžiu neątsišaukti.

J. Namon
2418 W. Marųuette Rd.

Kreipkitės tarp 9 ir 11 vai. iš 
ryto.

REIKALINGAS patyręs vi
rėjas, kad mokėtų pagaminti 
lietuviškus valgius.

Kreipkitės
4630 S. Ashalnd Avė.

REIKIA pardavėjo, kuris yra 
apsipažinęs su aptieka ir gro- 
seriu. Gera alga jei jus moka
te tą darbą. *

- Atsišaukite:
NAUJIENOS, Box 479

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, kuris su
pranta gerai savo darbą ir kuris kal
ba lietuviškai ir Angliškai. Darbas 
ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite
4622 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 9126 ’
REIKALINGI agentai Chica

goj e. Gera propozicija.
Atsišaukite:

J. MISHKUS, * 
3343 So. Halsted St.

REIKALINGAS naktinis vi- 
rgjas ttiijiįęi reikalingos 2 vei- 

terkos. •
A. K. Mosiulis,

1745 So. Halsted Str.
Canal 6025.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 2 automobiliai, 

Hudson, 1923 modelio ir Morrrton, 
1922 modelio. Visi geri. Pirmas pa
siūlymas nupirks. šiandien paskuti
ne diena pardavimui.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė. 

po 5 vai. vakare

PARSIDUODA beveik naujas 
Studebaker Big 6 naujai parma- 
liavotas ir Jeffrey Sport model. 
Abudu geriausiame padėjime. 
NEW CITY GARAGE, 1543 W. 
46th St. Tel. Boulevard. 2282.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant “turing” karo Hub-Cab auto
mobilius. Kartu gali gauti ir dar
bą. Matykit

A. Ambrozevičių 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI auitomobilliu'l 
Romer 1921 modelio ir kitas ge
riausiame padėjime. Nupirksite 
labai pigiai. Pasinaudokite pro
ga. T. Bartkus,
' 3343 So. Union Avė. 1 flatas

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000, parduosiu už 
$350. Norinti pirkti matykite, šitas 
karas yra nupeųtuotas ir naujai per
taisytas. Pardavimo priežastis — iš
važiuoju į kitą miestą.

2423 W. 46 St.

RAKANDAI
TUR BŪT šią savaitį parduota, 

labai pigiai, vidurinio kambario setas, 
karpetast bufetas. Ice box’is, virtu
vės pečius ’ir sukamoji kėdė. Parsi
duoda greit ir pigiai. Kas pirmas 
tas laimes.

219 E. 115 St.
Tel. Pullman 4306

RAKANDAI vartoti, parduosiu 
pigiai visus ar po vieną. Deska, 
gramofonas ir kiti.

4 RUIMAI randon, $15. Eelekt- 
ros šviesa.

2040 So. Halsted St.
3 lubos; kreipkitės nuo 5 iki 8 

vai. vakare.

PARDAVIMUI 4 kambarių veik 
nauji rakandai. Atiduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą, nes išvažiuoju 
Lietuvon. I

V. Nauduzas 
2729 W. 39 PI.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, gerame stovyje. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju Lie
tuvon. Atsišaukite 915 W. 20 
St. 2 augštas ir užpakalio.

PARSIDUODA 41 kambarių,.beveik 
nauji rakandai; galima parendavoti 
ir kambarius. Turi būti parduoti iki 
gegužio 7 dieną. Matyti galima nuo 
5 vai. vak. kasdien, o Subatoj ir Ne- 
dčlioj visą dieną.

4026 So. Artesian Avė. 
2nd floor

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, visus sykiu arba po 
vieną. Daiktai visi geri.

Atsišaukite:
. 3338 Emerald Avė.

3 lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Pool Room, 

4 staląi ir kiti visi reikalingi 
įtaisymai. Parduosiu į trumpą 
laiką.

1340 So. Jefferson St.
Tel. Roosevelt 8164

Į ■ - ■ ■ '------------- -----------1-----------

PARSIDUODA geras restau- 
ranas su minkštais gėrimais, sa
le dirbtuvių. Priežastį pardavi
mo sužinosite ant vietos. Ati
duosiu pigiai.

1358 W. 22nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, taipgi ir namas, gera 
vieta, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
2820 Archer Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Ice Cream par- 

'lor, fixtures pirmos klesos, ci
garų, saldainių ir groserio. Par
davimo priežastis — apleidžiu 
miestą. Randasi Brighton Park 

. 3990 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6121

BUČERNĖ ir grosernė geroj vie
toj, biznis geras ir visas cash, par
duosiu arba mainysiu ant namo ar
ba ant gero automobilio.

Atsišaukite
5744 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 0989

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir mokyklos daiktų krautuve. Gera 
vieta. Parduosiu pigiai. Naudokitės 
greitai šia proga. Priežastis patir- 
sit ant vietos.

Kreipkitės
3518 So. Wallace St.

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

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli fabri
kų.

Kreipkitės
2300 W. 48th Place

Tel. Lafayette 8360

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Gera vieta, geras biz
nis. Parsiduoda pigiai.

8453 Mackinaw Avė., 
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė lietuv-ių 
apgyventoje nausėdijoje — biznis iš
dirbtas nuo daugelio metų. Priežas
tis pardavimo gana svarbi — išva
žiuoju į Lietuvą. Norinti galės pirk
ti ir rakandus gyvenimui.

Kreipkitės
3500 So. Emerald Avė.

Phdne Yards 5007

EXTRA BARGENAS
Parduosiu pigiai bučernę ir gro- 

sernę; up-to-date įtaisyta, yra tro- 
kas. Pigi renda, 4 kambariai gyveni
mui. Tirštai svetimtaučių apgyven
ta vieta. Priežastį patirsi! ant vie
tos.

Atsišaukit į
Naujienas, Box 486 
_______________ i_____________

DIDELIS bargenas. Kaštavo $1500 
atiduosiu už $1000. Parsiduoda ci
garų, cigaretų, ice cream ir kito
kių mažmožių krautuvė. Biznis ge
rai išdirbtas per kelis metus. Prie
žastis pardavimo — važiuoju į Lie
tuvą.

3528 S. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų ir kendžių 
krautuvė ir 6 kambariai pagyve
nimui. EeJėktra vanos ir visi pa
rankumai; renda tik $50.00. Parduo
siu už pirmą pasiūlymą.

5923 S. Bucine Avė.

GROSERNĖ ir bučernė turi būti 
parduota į trumpų laiką Brighton 
Porko apielinkėj. Gerai daromas 
biznis per 15 metų. Renda nebran
gi, 4 kambariai pagyvenimui, ga- 
radžius 2 mašinoms, didelis kie
mas vištoms. Pardavimo priežas
tis — liga. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą.

2722 W. 47th St.

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKLĮ PIANĄ

Pirmos klesos padėjime, $700 ver
tės grojiklis pianas, su benčiuini, 
rolelių kabinetas, ir 90 muzikos 
rolelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

PARDAVIMUI Rusiškas - Lietu
viškas Restaurantas, gerai išdirbta 
vieta ir labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, savininkas serga.

Kreipkitės į
Restaurantą

10 N. Grcen St.

PARSIDUODO mažutė Grosernė 
su pilnai įrengta soft drinks, cigarų 
ir tabako, arti prie mokyklos, renda 
pigi su pagyvenimu rūmais, kas bu
tų reikalingas, gali pirkti su visais 
rakandais (fųrniture), nes turime ap
leisti miestą. 6009 So. Racine Avė.. 
Phone Normai 5252.

PARDAVIMUI mokyklos reik
menų, saldainių, ice crcamo, 
patentuotu gyduolių krautuve, 
netoli lietuvių bąžnyčios. Par
duosiu pigiai <iš priežasties li
gos. 4602 So. Wood St.

•■r     ■■ -■   ——————
TURIU PARDUOTI savo $275 ver

tės, gražią Queen Ann, stalo styliaus 
Victrolą,, vartota tiktai 3 mėnesius, 
yra daug rekordų, deimantinė adata, 
kaina tiktai $65.

2502 W. Division St. 
2-ras augštas 

Tel. Armitage 1981

GROSERNĖ ii’ Icekriminė; par
duosiu labai pigiai iš priežastie*; 
turiu kitą biznį; kam reikalinga atei
kit ir persitikrinkit, kaina $1,150 ar
ba mainysiu.

3000 Pershing Road 
Lafayette 1271 
Republic 5705

NORTH SIDE
PARSIDUODA kostumerska kriau

čių dirbtuvė, dirbama nuo seno laiko 
visokios rųšies drapanos, kaip vyriš
kus. taip ir moteriškus. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
837 Irving Park

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI showcase ir 

wall case, tinkantį į, ice cream 
parlor arba grosernę.

Atsišaukite telefonu 
Canal 6792

PARSIDUODA
KALIKE,
GARBENOTA,
MAžlUKOS
VEISLĖS.

Tel. Canal 6792
TURIU uoti savo grojik-

lį pianą tuojau už $150, 25 ro- 
lelių ir kabinę! benčius. Atsišau
kite šiandien iki 9 vai. vakare 
arba rytoj, nedėlioj iki 4 vai. 
vakare. VICTOR STORAGE 
HOUSE, 1606 W. Van Buren St

PARDUOSIU garadžių ir taxi 
biznis Melrose Parke. Garad- 
žius dėl 50 mašinų. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite 2207 Lake 
St., Melrose Park.

Tel. Melrose Park 2300
PLAYER-PIANAS geroZ iš- 

dirbystės mažai vartotas, kaina
vo $600 už $290. Upright pia
nas, Cabinet Grand, geras kaip 
naujas už $125.

3343 So. Halsted St.
A

ir flatai, savininkas apleid-
PARDAVIMUI kampinė krau

tuvė
žia nuėstą. Atiduosiu už $13,500 
pinigus rteikia $10,000.

2^59 W. 39 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė, arba mai
nysiu ant loto arba namų.

Atsišaukite:
4615 So. Honore Str.

PARDUODU pigiai bučernę, gro
sernę, ice cream, kendžių ir smulk
menų' krautuvę, Brighton Parke; 
cash biznis. eKturi ruimai, maudy
nė, 3 mašinų garadžius; renda $50. 
Pardavimo priežastis •— išvažiuo
jame į Californiją.

4351 S. Maplewood Avė.

KRAUTUVĖ pardavimui pigiai, 
saldainių, mokyklos reikmenų ir 
religinių tavorų; randasi tarpe 'lie
tuvių, lenkų ir amerikonų mokyk
lų. Gera krautuvė lietuviui.

• 1805 W. 46 St.

DIDŽIAUSIS bargenas, didelė 
bučernė ir grosernė South Side, 
biznis išdirbtas per ilgą laiką, par
duodu pigiai už cash arba mainy
siu ant namo. Atsišaukite tuojau.

SEONKSNIS
3401 S. Halsted St., antros lubos 
Tel. Yards 2242

DIDELIS BARGENAS
Grosernė ant Bridgeporto, geroj 

vietoj, daromas geras biznis, 4 
kambariai gyvenimui iš užpakalio. 
Savininkas parduos už pusę kai
nos. Kaina $900.

C. G. Kilkis,
811 W. 33 St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant namo grosernė ir delikatesen. 
Biznis gerai išdirbtas tarp lietuvių 
ir lenkų. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės
2501 W. 46th Street.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. 
Biznis išdirbtas. Turiu greitai par
duoti, nes išvažiuoju Lietuvon su 
Naujienų ekskursija. Atsišaukit

4522 S. Harmitagc Avė.

PARSIDUODA grosernė ir Ice 
Cream parlor. Biznis senas ir ge
rai 'išdirbtas. Priežastis pardavi
mo — liga. 4 kambariai pagyveni
mui; renda pigi.

Kreipkitės
613 W. l lth Place

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA PIGIAI pui

kus namas, 2 gyv. po 6 kamba
rius, vandeniu šildomas; visi 
naujausi patogumai. Platus lo
tas, medžiais ir krūmais apso
dintas. Priežastis pardavimo — 
staigus apleidimas miesto. Sa
vininkas ant 1-mo aukšto.

3133 Emerald Avė.

GERA proga de) biznierių; aš 
turiu kelius kampus, gerus dėl ga
zolino steišinų ir turiu kelis kam
pus ir kelis vidurinius lotus ant 
geriausių biznio gatvių pietų ir 
pietvakarinėj Chicagos daly. Par
duosiu ar parandayosiu ant dau
gel metų, arba mainysiu ant namų.

Savininkas W. Waishwell
1302 — llth avė., Melrose Pk. III.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PApDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 6—5 kambariai, 
maudynės, elektra, kaina 12,000 
dol. Kreipkitės prie savininko.

3421 So. Lowe Avė.
■* J
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Kaina

NEGIRDĖTI BARGENAI
IŠSIMAINO 2 flatų kampinis mu

ro namas ant bulvaro, namo paran
kamai vėliausios mados; parduosiu 
pigiai arba paimsiu mainais kas ką 
turės: mažesnį namą, lotą, bučer- 
nę, Dry Goods Storą, kaipo pirmą 
{mokėjimą.

IŠSIMAINO namukas su keliais 
lotais laukuose, netoli bulvarų ir f 
karų linijos; namas nėra užbaig
tas, bet daug yra materijoje, kas 
reikalinga prie namo. Savininkas 
mainys ant didesnio namo, bučer- 
nės, loto, automobilio.

IŠSIMAINO 4 flatų bizniavas na
mas, Brighton Parke. Mainysiu ant 
mažesnio namo.

IŠSIMAINO I flatų namas lietu
vių apielinkėj, mainysiu ant ma
žesnio namo, nepaisant apielinkės, 
arba ant nedidelio* fannos, neto-

Pirkėjai Pamatykite Šiuos 
Bargenus

Ant Bridgeporte
tarpe 31 ir 35 gatvės.

2 FLATŲ mūrinis, 6 ir 6 kamba
riai, elektros šviesa, toiletai, aukš
tas stogas; vienų metų senumo. Pi
giai $2,500; kaina $7,000.

2^FLATŲ mūrinis, 5 ir 6 
bariai, mūrinis garadžius; 
ninkas turi parduoti greitai, 
važiuoja į vakarus (west). 
$5,000.

2 MEDINIAI namai, 5 flatai, 4 
po I kamb. ir 1 po 7 kamb., elekt
ros šviesa, maudynės, lengvais iš
mokėjimais. Kaina $6.000.

MARQUETTE IMANOR 
prie vienuolyno

2 FLATŲ mūrinis, 6 ir 6 kamb., 
fircplace, elektrosj šviesa, imlidy- 
nės ir garu šildoma. Pabūdavote 
ant 50 pėdų loto; įvažiavimas įlliau kaip 200 mylių nuo Chicagos. 
garadžių bus galima padaryti. Sa-1 Viršminėtais reikalais kreipkitės 
vininkas padarys antrą morgičių. | pas j
Kaina $17,500.

I LOTAS arti vienuolyno ant 69 
gatvės; šalygatviai ir visi pagriu- 
vimai apmokėti. Kaina $1000.

SOUTH SHORE
6 PAGYVENIMŲ moderniškas 5 

kambarių kiekvienas, geriausia vie
ta soulh sidėj; ąžuolo grindis ir 
trimingai; įbudavotos maudynės; 
garu šildoma. Renda $6500 į me
tus. Reikia $15,000 cash. Savinin
kas parduos šį namą pigiai i 
mainys ant mažesnės nuosavybės.

Dniversal State Bank

Trankg.lucas"
4116 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

BIZNIO NAMAS 
arba Į30% (nuošimtis) už indėtus 

pinigus.
Parsiduoda 2 štorai kam- 

n i r i i n j i ipas ’r Ashland Avenue.Real Estate Department i Mūrinis namas, aukštas bei- 
Telephone Boulevard 0700 Smantas PO VISU namu, fur-

811 w. 33rd st. niso apšildomas, su $4,000
inmokėjimo gali nupirkti ta 
narna. Namas išrandavotas 
per 3 metus. Randos neša 
$1,380 per pirmus metus, 
antrą ir trecią metą dau
giau randos. Taigi už indė
tus pinigus atneša 30% (nuo
šimtį). Pasiskubinkite ta 
narna nupirkti, mažai tokių 
bargenų atsitinka. .

ROZENSKI-LEMONT

Iš MAŽO MIESTO Į 
CHICAGĄ

Reikalaujam namu arba lotų. 
Aplink Chicagą, gal būt ir toliau 
mainyt į Chicagos propertes, tu
rim mažų ir didelių namų Chi- 
cagoje, ant mainymo į mažus 
miestus.

Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai pas

C. P. SUROMSKI & CO.,
Real Estate

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

6312 S. Western Avė., 
Prospect 2102

BRIGHTON PARK BARGENAI
2 mediniai namai ant 1 loto, 2-5 ir 

1-4 ruimai, elektrikos, maudynes, ren 
dos $75 j mėnesį. Kaina $7,500. 
įmokėt $2.000, arba išsimaino ant bu- 
černės, grosernės. Randasi ant 
Rockwell St. netoli Archer Avė.

6 RUIMŲ BUNGALOVV
Netoli lietuviško vienuolyno, lotas 

prie šalies, parsiduoda pigiai arba iš
simaino ant didelio namo.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKI & CO., 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI pigiai 8 kamb. 
namas, vana, geras skiepas, 2 
lotai, garadžius dėl 2 karų, yra 
visi įtaisymai ir apmokėti, ran
dasi 504 W. 117 St., savininkas 
642 W. 101 St. Pullman 2481.

PARSIDUODA maža farma, apie 
12 akrų žemės, 'rinkama dėl Sum- 
mer Resort arba auginimo vištų 
Labai patogi vieta, 2 blokai nuo 
gelžkelio stoties, ant AVashburn 
ežero kranto.

Woodboro, Wis.

PAMATYKIT ŠITUOS BARGENUS
2 PLATŲ biznio namas, 5 kam

barių, ant 2 floro yra svetainė, ga
lima padaryti 2 flatus po 4 kam
barius ir lotas prie namo; kaina 
$9000. su bizniu $11500.

Į 2 FLATŲ namas, 3—5 kambarių 
su groserio bizniu; namas ant kam
pinio loto 33x125 pėdų; augančioj 
apielinkė.i, labai gera ateitis; kai
na $11500.

3 FLATŲ mūrinis namas, 2 fla
tai po 7 kambarius, trečias flatas 
yra padarytas į du flatu po 4 kam
barius; pečium šildomas, garadžius 
dėl 2 karų ir lotas. Rendos $150 j 
mėnesį; galima gaut $200 rendos. 
Kaina $17000, morgedžius $12000. 
Ant šito namo yra didelis uždar
bis; nepraleiskit progos.

2 FLATŲ medinis namas, 5—5 
kambarių, miegamais porčiais, vi
si įtaisymai vėliausios mados; kai
na $9500.

1 FLATO mūrinis, 8 kambarių, 
furnace šildomas, garadžius nau
jos mados; kaina $9000.

1 FLATO mūrinis namas. 6 kam
barių. karštu vandeniu šildomas, 
visi įtaisymai vėliausios mados; 
kaina $8500.

1i FLATO mūrinis, 6 kambariu, 
furnace šildomas; kaina $8300, 
cash $2500.

1 FLATO medinis, 
ir lotas 30x125 pėdų; 
$1000.

36*/2x125 kampinis
Marųuette Parko; kaina $950. 
kampiniai biznio lotai ant 71 
kaina $2700.

6837 So. Washtenaw Avė.

4 kambariu 
kaina tiktai

TAIPGI parduodu pusę rasta- 
ranto; geistina, kad butų partne
ris nevedęs. Kam tokis biznis pa
tinka — atsišaukit tuojaus.

3202 S. Halsted St.
2 lubos.

lotas arti
2 

St.

PARSIDUODA namas medinis 2 
pagyvenimų po 4 ruimus, elektra, 
maudynės, beismantas ir antaukštis. 
Randasi Brighton Parke ir biznio 
vieta ir karų linija ,taipgi priim-siu 
lotus, ar mažą namą mainais. Maty
kite savininką vakarais po 6 v. suba- 
toj po pietų, nedėlioj visa dieną. J. G. 
3202 So. Lime St.

WEST PULLMAN
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimų po 6 ir 5 kambarius, tuščias 
lotas sykiu, vienas iš didžiausių bar- 
genu kur dar niekad nebuvo $9.700.

S. MARKŪNAS. 
547 W. 120 St.

Tel. Pullman 4674

PARDAVIMUI namas naujos ma 
dos. Labai gražiai atrodo. Namas 
medinis, dar nepabaigtas statyti, 2 
flatų po 5 kambarius, randasi, 4404 
So. Maplewood Avė. Meldžiu 
šaukti prie savininko.

4322 So. Maplewood Avė.

BARGENAS; 2 flatų naujas mu
ro namas. 6—6 kambariai, 2 maši
nų garadžius, lotas 45 pėdos pla
tus, I augštas karštu vandeniu šil- 

Randasi 
ir

domas. o antras pečium, 
gražioj vietoj, prie Kedzie 
59

atsi-

St. Matykite Pakalni.
Marųuette Real Estate 

3320 W. 63 St.
Tel. Prospect 9288

avė.

Co.

PARDUOSIU 4 pagyvenimų ir Sto
ras medinį namą, gerame stovyje ar
ba mainysiu ant mažesnio namo ar 
ant bučemės ar ant grosernės arba 
loto.

Atsišaukite
3800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
medinė cottage, su augštu skie
pu, galima padaryti dar kitą 
flatą, elektra, naujas plumin- 
gas, vana ir toiletas, didelė baf- 
nū iš užpakalio, kaina $5000, 
lengvais išmok ėjimais, prie 
Bishop St., netoli Garfield blv.

John A. Funk,
1022 W. 51 St., Yards 0134

Čia bargenas
3 po 6 muro namas, akmeninis 

frontas, arti Humboldt parko, ant 
Evergreen avė. Tuščias flatas pir
kėjui. Kaina $17,500, įmokėti $7,500

2 LOTAI Park Holmes subdivi- 
zijoj už $2,600 ; 2 lotai Hansen par- 

už $1,200, 4 lotai Hansen Parke 
$3.000.

SHVELNIS IR MANKUS 
1443 N. Paulina St.

ke 
už

PARDAVIMUI 11 kambarių rezi
dencija, elektra, garadžius, vištinin- 
kas, 6 lotai, $5000. Krautuvė ir 4 
kambariai, elektra, garadžius ir 6 lo
tai, $2000. >

T. KARVASEK, 
Garden IJne Avė. 
Justice Park, III.

PARDAVIMUI du lotai prie 
daikto, Brighton Parke, 44 So.PARDAVIMUI, 7034 S. Tal-

man avė., 4 kambarių murinę j Fairfield Avė. prie lietuvių mo- 
«r,. —kainaįkyklos ir bažnyčios, gražioj 

Del informacijų pasi-[vietoj, kreipkitės.
3341 So. Aubum Avė.
3 lubos užpakaly.

cottage, lotas 33x125, kainatkyklos ir 
$8500. P-' -------—•
matykite su George Bly

1610 W. 63 Street

4 kambarių cottage. Kai
na $3000.00 ant išmokėjimo.

2 flatų muro namas. Kai
na $5500.00 ant išmokėjimo.

2 flatų moderniškas na
mas. Kaina $13000.00; $5000 
cash.

4 flatų muro namas. Kai
na $10500.00; $3000.00 cash.

6 flatų naujas namas. Kai
na $35000.00; $10000.00 cash.

Bargenas 13 flatų ir 3 
štorai. Kaina tik $30,000; 
$8000.00 cash.

Ant išmainymo 6 flatų 
muro namas su dviem sto
rais ant kampo. .

Su reikalais kreipkitės 
pas,

EXTRA! LOTAI, LOTAI
Pirk vieną iš šitų lotų ir i 

gubink savo pinigus.
LOTAS ant VVestern avė. i 

gat. 25x125, kaina $,500.
LOTAS ant VVestern avė.

gat. 25x125. Kaina $2,500.
2 LOTAI ant VVestern avė 

125, arti 72 gatvės, kaina $3,500.
KAMPAS 63 gat. ir VVashtenavv, 

58x125 pėdų; kaina $15,000.
KAMPAS Kedzie ir 66 gat. 58x 

125 pėdų; kaina $7,000.
3 AKRAI žemės ant Liland ir 

101 gatvės; kaina $1,800.
Atsišauki! ir pasimatykit greitai 

su VVALTER YURKEVICE 
2123 VV. 63 Street.

Tel. Prospect 4345.

padvi

ir

ir
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Ką turi mainyt?

Dideli bargenai - veikite 
greit

NAMAI-ŽEME
SKAITYK IR KITAM 

PASAKYK

NAMAI-ŽEME

A. Grigas,
3114 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 4899

BRIGHTON PARK
2 augštu, medinis, ! 

gasas, elektra, 30 pėdų 
pinigais tiktai $1350. 
Didelis bargenas

4 kambarių cottage, puikioje pie
toje, specialč 
kaina

2 augštu. mūrinis, 2-4 kambarių 
flatai, sunparlorąs, aržuolo trimingai, 
viskas moderniška, reikia pinigų tik
tai $3500, kitus kaip rendą, tai yra 
$45 į mėnesj.

2 augštu, mūrinis, 2-4 kambarių 
flatai, viskas irzoderniška. su skiepu.

bar‘ . $8850
2 augštu, mūrinis, 2-5 kambarių 

flatai ,sun parloras, ugnavietė, karštu 
vandeniu šildomas, viskas moderniš
ka, labai geroje vietoje, reikia pini
gais tiktai $4500 ,kitus kaip rendą.

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
nuo

2-4 kambarių, 
i lotas. Reikia

puikioje vie-

$3250

10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, 2 apšildy
mo Įrengimai, tile stogas, didelis 
lotas, kaina $16,000. Pinigais $7000. 
Savininkas bus Lomia nedėlioj nuo 
10 iki 4 po pietų.

1610 So. 48 Ct., Cicero, UI.

South Side Sargeliai
PARDAVIMUI mūrinis naujas 

namas, 2 augštu, 8 flatų, 6—4 ir 
2—5 kambarių. Kaina $52,000. Ga
tavų pinigų reikia $15,000.

TAIPGI 2 augštu, 4 flatų mūri
nis namas, 2—6 ir 2—4 kambarių. 
Kaina $15,500. Įmokėti reikia $4000

MEDINIS namas, 2 augštu, 5—5 
kambarių, arti bulvaro. 'Kaina 
$6,900, įmokėti $2,500.

DU NAMAI, 1 — 2 flatų po 4 
kambarius, o antras 2 augštu , 2—4 
kambarius. Kaina $6,200, įmokėti 
$1000.

LINCOLN REALTY CO. 
1902 W. 63 St.

Tel. Prospect 9315

BRIGHTON park 2 augštu biznio 
namas, 2 flatai po 6 ir 5 kamba
rius, elektra, maudynės, Storas 
kendžių. cigarų ir eigaretų; geras 
biznis. Turi būt parduotas iš prie
žasties apleidimo Chicagos. Kaina 
$7500.

M. Abramaviče
•* 2015 So. Robey St.

DIDELIS bargenas; 2 aukštų mū
rinis namas su Aukštu stogu, 2 fla
tai po 6 kambarius; toiletai, mau
dynės, namas geriausiam parėdke, 
vertas $8500, iš priežasties senat
vės parduosiu už $6750; arti Leavitt 
ir 22.

Abramaviče 
201'5 So. Robey St.

DIDELIS bargenas; 4 flatų nau
jas mūrinis namas, po 5 kamba
rius, pas vienuolyną, ant kampi
nio loto ir garadžius dėl 2 karų. 
Rendos j mėnesi $300. Augščiausis 
pasiūlymas nupirks ši namą.

E. Vitkauskas
6630 So. VVestern Avė/

Tel. Prospect 7616

NEGIRDĖTAS bargenas; naujas 
mūrinis namas, 5 ir 6 kambariai, 
štymu šildoma, pusė bloko nuo 
vienuolyno. Kaina $13,500. Atsišau
ki t pas

AUGUST SALDUKAS 
6630 So. Western Avė.

Tel. Prospec 7616

PARSIDUODA medinis 1 
namas, labai gražus štoras ir 
ri flatai; rendos neša šimtą 
riy per metus. Kaina $7000; 
geriausių išlygų.

J. Kamendulis 
3019 Arthington St.

Phone Kedzie 6280

biznio 
' ketu- 
i dole- 

ant

PARDAVIMUI namas, 4345 
So. Rockwell St. 2 flatų, 5-5 ka
mbarių. Skiepas ir attic.

Savininkas:
4055 Archer Avenue.

LOTAI pardavimui: 30x125. 
Nuo $350 iki $500. Yra visi įtai
symai apart šalygatvio. Savi
ninkas :

5124 Archer Avenue.,

Kampinis namas ant Bridgeport, 
3 štorai ir 3 flatai po 5 kambarius. 
Pigus už cash arba mainysiu ant 
mažesnio namo.

2 FLATAI medinis, ant 
apačios, po 5 kambarius ir 
grosernė, elektra ir vanos, 
už cash arba mainysiu ant 
nio.

DIDELĖ puiki , bučernč ir gro
sernė, South Side; daroma gerą 
biznį. Pigi už cash arba mainysiu 
ant namo.

MENS Furnishings biznis ant 
Bridgeporto. Lietuvių kolonijoj ir 
išdirbtas per daug metų. Pigus už 
cash arba mainysiu ant namo.

Daugybė kitų gerų bargenų 
sirinkimui, kaip biznių, taip ir 
mų pardavimui arba mainymui, 
le kokiu reikalu ateikit tuojaus.

Slonksnis & Kodis
3401 S. Halsted St., antras augštas 

Tel. Yards 2242

muro 
maža 
Pigus

pa- 
na- 
Bi-

DIDELI BARGENAI
Mur. 2 flatų $11500, įnešti $5000. 

Rendos $70 i mėnesį.
Mur. 2 flatai po 6 kamb. $11300, 

nešti $5000. Rendos $85 į mėn.
Mur. 2 flatai $10500, 

Rendos *70 j ničn.
Mur. du flathi $7500, 

Randasi Bridgeporte.
Mur. 6 flatai $28000, 

i mėn. įnešti $1000, Randasi South 
Side.

Mur. 2 flatai $4500, įnešti $2000. 
Randasi Bridgeporte.

Mur. du flatai po 6 kamb. $13000, 
randas pas vienuolyną.

Turime daug kitų namų visose 
Chicagos dalyse, turim nuo $3000 
iki $200,000 vertės namų. Galite 
gauti nusipirkti gerų namų su ma
žu įnešimu. Ateikit į ofisą persi
tikrini

NATIONAL^ REALTY CO.
'I\. J. Kučinskas 

808 AV. 33rd PI.
Tel. BoulcvąnĮ 2337

įnešti $6000.
įnešti $4000.

rendos $486

4 kambarių mūrinė cottage. 
furnace apšildomi, elektra, va
na, gasas, yra visi įtaisymai, 
skiepe landrės loviai, savininkas 
atiduos pigiai. Kaina $4300, įmo
kėti $1000, kitus kaip rendą.

4 kambarių cottage, $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą, furnace 
apšildomas, yra elektra, netoli 
mokyklos ir karų linijos.

2 flatų, 4-4 kambarių, randa
si North Side, yra įrengimai ir 
apmokėti, kaina $2250, įmokėti 
$500, kitus kaip rendą.

3 augštu, mūrinis, 6-5-5 kam
barių ir ant antro augšto 4-4 
kambarių iš užpakalio, randasi 
North Side,/kaina $6750, įmokė
ti $2000 kitus pagal sutartį su 
pirkėju.

f

2 flatų 5 ir 5 kambarių, vis
kas moderniška, prie parko, kai
na $12,500, įmokėti $4500, kitus 
ant morgičio.

6 flatų, po 4 kambarius, mū
rinis, randasi netoli Jackson 
Parko ir ežero, kaina $21,500, 
įmokėti $7500, kitus ant morgi- 
čių.

Krautuvė ir 7 kambarių fla- 
tas ant antro augšto ir 2 aug- 
štų, mūrinis, 4-4 kambarių iš 
užpakalio, kampinis lotas 50x 
125, mūrinis garadžius dėl 4 ka
rų, yra visi įrengimai ir apmo
kėti, rendų $125 į mėnesį, kai
na $10,000, randasi 3327-29 Ar
cher Avė. Del tolimesnių infor
macijų telefonuokite Lafayette 
5313.

Pardavimui naujas mūrinis na
mas, 2 po 5 kambarius, Brigton 
parke. Kaina $11,200.

MŪRINIS namas ant 42 pi. ir 
Archer, 1—5 ir 2 po 4 kambarius, 
apie 5 metų senumo. Kaina $12,500

MŪRINIS namas, apie 10 metų 
senumo, 2 po 4 kambarius. Kaina 
$8,500. Įnešti reikia $2,000.

MEDINIS namas, Karštu vande
niu šildomas, 5 ir 6 kambarių, 
Brighton Parke. Kaina $7,500; įneš
ti $2,000. Likusius lengvais išmo
kėjimais.

MŪRINIS namas, apie 8 metų 
senumo, 5 ir 6 kambarių. Kaina 
$8,700; įnešti $2,000.

MŪRINIS kampinis namas, 
ton parke. 2 po 6 kambarius. Kai
na $11.000.

MŪRINIS naujas namas 2 po 6 
kambarius ant Albany ir 56 St. 
Kaina $15,000.

MŪRINIS namas, apie 10 metų 
senumo, 5—6 ir 4 kambarių, cot
tage, puse bloko nuo Douglas par
ko. Kaina $12,000.

NAUJAS bungalow 5 kambarių 
ant Spaulding ir 56 St. Kaina tik 
$8.800.

NAUJAS bugalo\v 7 kambarių 
ant Mozart ir 63 St. Kaina $12,000.

NAUJAS namas arti vienuolyno, 
2 po G kambarius, visas įtaisymas 
naujausios mados. Kaina $17,800.

MŪRINIS namas, 3 po 5, 2 po 6 
ir 1—4 kambarių, apie 10 metų se
numo. Kaina $21,000. Randasi ant 
23 St. .ir Leavitt St.

MŪRINIS namas, 1—5 ir 2 po 6 
kambarius; maino ant farmos ar 
biznio.

PARDAVIMUI naujas namas su 
trimis storais ir dviem garadžiais. 
Kaina $30.000. Randasi ant 63 St., 
netoli Kedzie.

KAMPINIS apartmentinis namas, 
8 po 4 kambarius. Randasi ant 80 
St. netoli nuo Bucine. Kaina $44,000

MAROUETTE MANOR
• Moderniški narnai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Parduodu; mainau ir perku
Namus, lotus, fermas, bučemes, 

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

Taipgi turiu daugelį mažesniu ir 
didesnių namų. (Adara ii- nedėlio- 
mis. Atsišaukit į

NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted St.

REAL ESTATE
2418 VV.Marąuette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

BARGENAS. Parduodu naują 
mūrinį Storą su 7 kamb. pragy
venimu, elektra ir garadžius ant 
dviejų karų. Priežastis pardavi
mo esu našlė. Atsišaukite per te
lefoną Canal 6792 dėl daugiau 
informacijų.

Taipgi pardavimui biznio ir 
rezidencijų lotai, randasi Brigh
ton Parke. Didelis bargenas. 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Del pilnų informacijų pasima- 
tykite su

PARDAVIMUI namas South Side, 
8G4 W. 8G St., 7 kambaritj, akmeni
niu pamatu ,aržuolo trimingai, karštu 
vandeniu šildomas. 50 pėdų lotas, ga- 
radžius, II2 bloko nuo R. I. stoties ir 
karų.

MOTSCHMAN, 
Stevvart 8630-9220

PARDAVIMUI mūrinis namas 
2 flatų, po 5 kamb., karštu van
deniu šildomas, 2 karų garad
žius. Puse bloko nuo Kedzie Av. 
Rendos $65 už flatą. Parduosiu 
greit, nes perku biznį. Kaina 
$13,800. 3124 W. 55th St.

PREKĖS 1922 METŲ
2 flatų mūrinis namas, 5 ir 4 

kambariai, vanos, elektra, gasas, 
ąžuoliniai trimingai, .cementuotas 
beismentas, pirmas flatas sausa ši
luma ’ “ '
namas 
parke.

BIZNIAVAS namas ant kampo 
Brighton Park, štoras rūmai prie 
štoro ir flatas viršui; garadžius dėl 
2 karų; prekė $6500. Mainysiu ant 
grosernės arba loto.

2 FLATŲ naujas namas, sun par- 
lor, vėliausios mados įtaisymai, G 
ir (> kambariai, karštu vandeniu ap
šildomas, aukštas stogas. 
$15500. yra vertas $17500.

2 E’IzATŲ mūrinis namas, 6 ir 6 
kambariai, garu apšildomas, ąžuo
liniai trimingai, vėliausios 1 
įtaisymai, garadžius dėl 2 
Prekė $11000.

CIIAS. ZEKAS, 
United Land & Investment 

4454 S. VVestern Avė.
Kampas 45 St.

J. N. ZEVVERT & CO., 
437?, Afchęr Avė 

South-West kampas Archer
& Kedzie Avė

WEST PULLMANE
Perkame ir parduodame namus, 

budavojame naujus pagal žmonių rei
kalavimą. Skoliname pinigus dėl na
mų budavojimo, atliekame visus doku
mentus legališkai, inšiuriname viso
kios rūšies apsaugojimą nuo visokių 
nelaimių. Darbą atliekame teisingai 
ir pigiai. S. Markūnas, 547 W. 120 
St. Telefonas Pullman 4674

STOCKAI-SEROS
NORIU pirkti pilnai išmokėtus Še

rus Co-Operative Society of America, 
mokėsiu $8 už šėrą. Taipgi moku 
$96 už Liberty Bonus.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187 
Po 5:130 vai. vakare.

apšildomas; prekė $85,00; 
puikioje-' vietoje Brighton

Preke

mados 
kary.

Co.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
ant 2 flatų po 4 kambarius, bai
giamas statyti, visas įtaisymas 
pagal vėliausios mados. Parsl-j 
duoda per savininkų, nėra agen
tų. 4031 So. Talman Avė. Savi
ninkas 2820 W. 40th St. 
SUKIS, 2-ros lubos.

SUSTOK MOKĖJAS RENDA
Pirk vieną iš šitų bargenų ir mokėk 

rendą pats sau.
Čia tai tavo namas; 2 flatų muro 

namas, randasi prie pat vienuolyno ir 
parko, garu apšildomas, 5 ir 5 kamb. 
viskas naujausios mados. Rendos 
neša $1,800 i metus. Įmokėk $4,000, 
ikusius kaip renda, kaina tiktai 

$15,300.
Pirk šitą 4 flatų nvuro namą, garu 

apšildomas, elektra, maudynes, ar- 
žuolo trimingai, savininkas apleidžia 
miestą, parduos pigiai, kaina tiktai 
$19,000.

Va kur bargenas 6 flatų muro na
mas karštu vandeniu apšildomas, 
campinis lotas 59x125 pėdas, ant bul
varo, 4 karam muro garadžius, įmo- 
<čk $4,000, kaina $22,500.

12 flatų muro palocius, metinė ren
da $11,500, moderniškas namas, kai
na $70.000.

15 flatų kampinis naujas muro na
mas, randasi, South Shore, metine 
renda apie $18,000. Lotas 73x135 
pėdų, dalį Įmokėti likusius kaip ren
da, kaina tiktai $125,000.

Del platesnių informacijų pasima- 
tyk su Walter Yurkevice.

Z. S. MICKEVICE 
2423 W. 63 St.

Telefonas Prospect 4345

6 FLATŲ mūrinis namas su 3 
Storais, 2 mašinoms garadžius. Pir
mo morgičiaus $22,000. Kaina 
$55,000. Vieta 59th St. ir Sacramen
to Avė. Kreipkitės prie savininko.

J. WILICHKA,
6559 So. Maplewood Avė.

WEST PULLMAN
Vienas iš pigiausių namų dviejų 

pagyvenimų po 5 kambarius, kaina 
tiktai $6,000, $1,500 cash, daugiau 
kaip rendomis. Meldžiu nepraleisti 
progos.

• ST. MARKŪNAS, 
547 W. 120 Str. 

Tel. Pullman 4674

NUŽEMINTA kaina 12 kamb. 
mūrinis namas, pečiumi Šildo
mas .geroje vietoje, galima per
dirbti į 4 flatų namą. Kaina 
$9500, pinigais, $2500. Atsišau
kite, 7737 So. Halsted St.

B.

PARSIDUODA 5 kambarių 
medinis namas su keturiais lo
tais žemės. Pigiai tik $5000.

Atsišaukite.
4553 So. Kedzie Avė.

EXTRA, parsiduoda namas, 2 po 
5—5 runuis, elektra, vanos, gasas 
ir tt. Beismentas po visu namu, di
delis garadžius. Rendos neša $71 j 
mėnesį. Arti Garfield ir VVestern 
blvd. Kaina $6700, morgečių $4000.

Savininkas
5525 S. Oakley Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 
6 šeimynų, 4—6 kambarių ir 2—4 
kambarius. Yra vanos, elektra, ga
sas, 18 metų senumo, metinė ren- 
da $1,834, Kaina $12,000, pinigais 
$5,300.

2 AUGŠTU mūrinis namas, 6—6 
kambarių, garadžius, vanos, elekt
ra. Kaina $5,200, rendos $87 į mė
nesį. Pirkite, didelis bargenas. Sa
vininkas T. Stankus, 1729 S. Robey 
St. ir Roosevelt Blvd.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuvio Mokykla

PARDAVIMUI naujas mūri
nis bizniavas namas Brighton 
’ark su gyvenimo ruimais. Ne
ša gerų rendų. Kainą pigi.

Mūrinis namas su 2 lotais 2 
augščio, 54 St. ir Artesian Avė. 
Kaina $8,800. Su mažais įmokė- 
jimais.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam <nšiuriil
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo’$50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7810 
So. Halsted St. 2-ros luboi^ nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais^ ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stewart 7101 orba 5126

4 pagyvenimų mūrinis namas 
su 2 lotais, 4 ir 5 kambariai, 
beizmentas. Kaina $8,000.

Kreipkitės nedelioms ar vaka
rais.

PARSIDUODA namas bizniavas 
dabar yra saliunas, (randasi netoli 
Stock Yardų ir kitų dirbtuvių, ap
link apgyventa visokių tautų. Ga’i- 
ma labai gražų gyvenimą ir pinigų 
padaryti, parsiduoda pigiai, užtai, 
kad savininkas, o ne agentas.

C. G., 901 W. 37 St.

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, Pelitinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimlaogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.v

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
NedSldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago* 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

G. WASLOVAS
4138 So. Western Avė

PRIVERSTAS parduoti 2 lo
tus ant kampo gatvės, Brigh
ton Park apielinkeje. Parduo
siu už žemesnį kainų, ne kiek 
kainoj a.

1748 W. 45th St.

PARDAVIMUI dviejų augštu na
mas, štoras ir 9 kambarių flatas. 
Mūrinis garadžius' ,užpakaly dėl 7 
automobilių. Randasi ant 1940 S). 
Halsted St.

Kreipkitės prie savininko.
Tel. Kedzie 7043

, ______ ______ t___________
PARDAVIMUI 2 augštu mū

rinis namas ir garadžius, $2009 
pinigais.

Kreipkitės
1454 So. Peoria St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klcsos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

RARBERIŲ MOKYKLA

PARDAVIMUI bizniavas kam
pinis lotas S. W. kampas 59th 
St. ir Paulina St. 32x125. Visi 
įrengimai, išmokėjimais. Kaina 
$1200, už cash daug pigiau. E.' siu arba mainysiu į namą. At- 
M. SCHEEL, 2423 W. 63rd St.' sišaukite: 3343 So. Halsted St. 
Tel; Prospect 4845. Tek Boulevard 8167.

PARSIDUODA farmaj per sa
vininkų. 80 akerių geros žemės 
su namais ir gyvuliais. Parduo-

PARDAVIMUI
MODERNIŠKAS
NAMAS IR LOTAS 
GREITAI. ATSIŠAUKITE 
PRIE SAVININKO.
! 2926 Union Avė.

Vyrai ir moterys išmokite bar- berystės. Dienomis ir vakarais. 
Mes mokame 50% nuo uždarbio 
kol mokinatės. Uždirba nuo $12 
iki $20 į savaitę.

International Barber Collage
651—609 W. Madison St.

and 806 S. State Sti




