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Kasyklų darbininku sfrei
, kas Vokietijoj

........... ..

Rusy-Angly konferencija

600,000 angliakasių švenčia. 
Darbininkuose einąs judėji
mas paimti kasyklas į savo 
rankas.

Rumanija jieško pagalbos 
Lenkuose

Vokietijos socialistai siūlo Da 
wes’o planą išspręsti 

referendumu
Trockis išvykęs į Dnies 

tro frontą
Nori kad žmonės išsprę

stu Daweso planą

BERLINAS, gegužės 9. —
Visoj Vokietijoj švenčia be dar
bo 600,000 anglių kasyklų dar
bininkų. Ištiesų tai betgi ne 
streikas, bet lokautas, — jie ta
po kasyklų savininkų išmesti iš 
darbo nesusitaikius dėl dm’bo 
valandų skaičiaus ir algos.

Ruhro srity išmestieji iš dar
bo kasyklų darbininkai dabar 
godžiai klausos komunistų agi
tatorių ir labai gali būt, kad il
gai netrukę jie bandys kasyklas 
pahnti į savo rankas.

LONDONAS, geg. 9. — Pri
tardamas kai kurių politikų pa
reikštoms nuomonėms, kad Ru- 
sų-Anglų konferencija gali pa
sibaigt niekais, Daily Tele- 
grapho politinis rašytojas sako, 
kad rusų delegatai darą ką ga
lėdami, kad derybas nutįsus. 
“Maskvos valdovai”, sako jis, 
“iki šiol vis buvo dvejopos nuo
monės apie davimą ministeriui 
pirmininkui MacDonaldu satis
fakcijos dėl diplomatinio konfe
rencijos pasisekimo... Jie dabar 
daug mažiau noro beturi susi
tarti, negu kai užsienio reikalų 
ministeriu buvo lordas Curzon... 
Tur būt jie netiki, kad MacDo- 
naldo valdžia ilgai išsilaikys ir 
dėl to nusitarę laukti, ligi kas 
kiti ją pavaduos.”

Tikisi kad A. D. F, prisi 
dėsianti prie Amster

damo Internacionalo

kad Tarp- 
Są junga,

Rumanija ieško pagalbos Len
kuose, su kuriais ji turi pada
rius militarinę sutarti. Fran- 
cija nennr maišytis.

Vokiečiii Socialdemokratai siū
lo, kad plago priėmimas butų 
pavesta žmonėms) visuotinu 
balsavimu išspręsti.

Streikas prieš pensijų 
įstatymą Argentinoj 

pasibaigė

žemė užgriovė 14 
žmoniy

VIENA, Austrija, geg. 9. — 
Tarptautinė Darbininkų Sąjun
ga (Amsterdamo Internaciona
las) išleido biuleteną, kuriame 
pareiškia vilties, kad rasi dar 
šiemet prie to. Internacionale• 
prisidėsianti ir Amerikos Darbo 
Federacija.

Biu'letenas sako, 
tautinė Darbininkų
kurios suvažiavimas įvyks šių 
metų birželio 2-7 dienomis, Vie
noje, jau dabar bendrai darba
vos su Amerikos Darbo Federa-. 
ei ja, bent Vokietijos darbinin
kų šelpimo reikalu, ir santykiai 
tarp abiejų pasidarę daug arti
mesni.

Tarptautinė Darbininkų Sąl- 
junga arba Amsterdamo Inter- : 
nacionalas yra socialistinė orga
nizacija ir kovoja su maskviškiu 
Raudonuoju Internacionalu.
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Siuvėjy konvencija paša 
lino du delegatu ko

munistu
BOSTON, Mass., geg. 9. — 

čia prasidėjo moterų rūbų siu
vėjų organizacijos — Interna
tional Ladies Garment VVorkers 
— konvencija. Dviejų delegatų 
—vieno iš New Yorko, antro iš 
Chicagos — mandatus konven
cija didele balsų didžiuma at
metė. Abudu jie komunistai ir 
prieš abudu buvo kaltinimų, 
kad jie atsisako klausyti unijos 
generalės vykdomosios tarybos 
įsakymų ir patvarkymų. Be to 
jie veikią taip vadinamoj Trade 
Union Educadional League — 
Fosterio vadovaujamoj komu
nistinėj organizacijoj, su kuria 
International Ladies Garment 
VVorkers unija nieko bendra ne
nori turėti.

VILKAI UŽPUOLĖ FARMERJ

m

Vilnius
No. 116

Jauniokai šaukiami

Paskelbta, jog nuo š. mėn. 
23 d. ligi gegužės mėn. galui 
bus imami jauniokai kariuome
nėn. Pašaukti gimę 1903 me
tais, ir tie, kuriems stojimas 
kariuomenėn buvo atidėtas.

Auksinų jau esą atvežta
“Dzien. Wil.” praneša, jog 

atgabenta Vilniun esą 
naujų lenkų pinigų, kurie vei
kiai busią paleisti apyvarton.

Vilniaus krašto žydai
Lenkų veikėjai ir politikai jo

kiu budu nenori suprasti, kad 
Vilniaus krašto 
skirtinus nuo
respublikos reikalavimus švieti
mo srity. Taip pavyzdžiui Vil
niaus žydų veikėjai pareiškė, 
kad jeigu jų reikalavimai nebu
sią patenkinti, jie busią pri
vertai kreiptis su skundu j Tau
tų Lygą. Svarbiausias dienos 
klausimas — tai tautinių žydų 
mokyklų laikymas, kuriam žy
dai, nei iš vyriausybės nei iš vie
tos savivaldybių organų nieko 
negauną, kas būvą4 vertą pami
nėti.

žydai stalo 
kitų Lenkijos

BERLINAS, geg. 9. — Pra
nešimai iš Maskvos skelbia, kad 
sovietų karo ministeris Leonas 
Trockis, Tuchačevskis ir visas 
raudonosios armijos geiieralis 
štabas atvykę į Ukrainą kariuo
menės manevrams; bet priva- 
čiaif pranešimai patvirtina gan
dus, kad susirėmimas tarp Ru
sijos ir Rumunijos gali įvykti 
labai greitai.

Rusai nuolatos koncentruoja 
savo kariuomenę Rumanijos pa
sieniu. Pranešimai sako, kad iš
ilgai Dniestro upės eąą sutrauk
ta dešimt divizijų, aprūpintų 
pontonais persikelti į Besarabi
ją. Visa Charkovo aviacijos 
bazė keliantis į Rumanijos pa
sienį.

Francija traukias atgal.

PARYŽIUS, geg. 9. — Po to, 
kai Rumunijai nepavyko pada
lyti mjlitarinių apsigynimo su
tarčių su Turkija ir Japonija, ji 
pradėjo Paryžiuje — dar prieš 
karaliaus Ferdinando ir karalie
nės Marijos vizitą — besitara- 
vimus tuo pačiu reikalu; bet 
dabar vargiai Francija benorės 
tokią sutartį su Rumanija pasi
rašyti.

Tokiam Francijos nenorui su
sirišti su Rumanija ir duoti jai 
militarinės pagalbos atsitikime, 
jei rusai pultų Besarabiją, pa
darė įtaką vedamos dabar sovie
tų su Anglija derybos Londone 
ir įvykusieji andais nesusiprati
mai tarp sovietų su Vokietijos 
dėl policijos įsiveržimo ir kra
tos rusų prekybinėj misijoj 
Berline.
Rumanija nevantla talkininkų.

Rumanijos valdžia bandė pa
daryti sąjungą su Japonija ir 
Turkija, kad grūmojus Maskvai 
iš Rytų ir Kaukazo pusėj, bet 
nė japonai nė turkai nenori da
bar įsivelti.

Rumanijos valdžia tuo labiau 
susirūpinusi, kad ji gavo konfi
dencialių ir užtikimų žinių apie 
karinį sovietų prisiruošimą, 
kad raudonoji armija
nepalyginamai geriau visa kuo 
aprūpinta ir išlavinta, 
buvo laike jos puolimo Lenkijos.

Komisarai ir kitokios sovie
tų formos iš raudonosios armi
jos pašalinta, ir disciplina joje 
dabar tokia, kaip kad buvo car 
ro laikais. Uniforma irgi ta pa
ti, kokia seniau buvo; skirtu
mas tik toks, kad vietoj caro 
ženklų dėvimi sovietų ženklai.

Viena viltis — Lenkai.
Militarinę apsigynimo sąjun

gą Rumanija šiandie turi tik su 
I^nkija, ir jos štabo viršininkas 
Floresco King su savo adjutan
tu dabar yra Varšavoj tartis su 
lenkų karine vyriausybe.

BERLINAS, geg. 9. — Vo
kietijos Socialdemokratų parti
jos vykdomasis komitetas nuta
rė prašyti valdždos, kad Dawes’o 
ekspertų planas butų atiduotas 
žmonėms visuotinu balsavimu 
išspręsti, ar jį priimti ar atme
sti.

Žvalgybos viršininkas W. 
j. Burns rezignavo

9.

Wil- 
savo

buvo

VVASHINGTON, D, C., gpg.
— Paskilbusis detektivas, per 

pastaruosius trejus metus buvęs 
justicijos departamento žvalgy
bos skyriaus viršininkas 
liam J. Burna šiandie iš 
vietos rezignavo.

žvalgybos viršininku jį
paskyręs buvusis generalis pro
kuroras Daugherty, deltogi se
nato tyrinėjimuose aliejaus 
skandalo, į kurį yra įveltas ir 
patsai Daugherty ir kiti aukšti 
vaidininkai, Burns visą laiką 
buvo tų tardymų ugny ir visą 
laiką iš pastarosios stengėsi 
Daugherty apginti.

Pirmas darbininky 
streikas Egipte

KAIRO, Egiptas, geg. 9. — 
Egiptas dar tur būt iki šiol ne
pažinojo streikų, bet dabar ir 
čia jie prasideda. Jau keliuose 
fabrikuose buvo iškilę streikai, 
svarbiausias jų įvyko amerikie
čių Vacu-um Oil kompanijos įs
taigoj, kame sustreikavo 600 
egiptiečių darbininkų. Manoma, 
kad šituos streikus yra sukurs
tę komunistų agitatoriai. Yra 
žinių, kad čia veikia iš Maskvos 
atsiųstas komunistų agitatorius 
tūlas Rosenberg.

ir 
šiandie

MORGANAS TYLI DEL PA
SKOLOS VOKIETIJAI.

Unijos atšaukė visuotiną strei
ką ir darbininkai grįžta dar
ban.

BUENOS Aires, geg. 9. — 
Darbininkų unijos atšaukė vi
suotiną streiką prieš senatvės 
pensijų įstatymą ir darbininkai 
grįžta darban. Streikas tiek pa
vyko, kad valdžia prižadėjo* įs
tatymą kiek pakeisti. Jei vald
žia savo žadėjimo netesėtų ir 
bandytų įstatymą vykinti, dar
bininkai1 nusistatę kovą pradėti 
išnaujo.

Kai kur vidurinėse respubli- 
dar 
čia

VERA CRUZ, Meksiko, geg. 
9. — Netoli Jalapos vakar nusi
rito nuo stataus EI Pilon kalno 
dideli žemės §luogsniai, palaido
dami keturiolika Misantla kai
mo gyventojų. Manoma, kad to 
žemės sluogsnio nuvirtimo prie
žastis yra žemės drebėjimas, 
kurs prieš keletą dienų įvyko. 
Misantlos gyventojai, bijodami, 
kad žemės kritimas nepasikar
totų, apleidžia namus ir trau
kiasi į tolimesnes vietas.

PAVOGĖ LAIKRODĮ, BET 
LAIKRODIS VAGI IŠDAVĖ.

Visa šeimyna prigėrė
Bet farmerys vieną vilką nurie

dėjęs parsigabeno namo devy
nis vilkučius.

kos provincijose Streikai 
tęsiasi, bet manoma, kad ir 
jie veikiai rpasiliaus.

6 NUSIKALTĖLIAI 
PAKARTA.

AMITE, La., geg. 9. — šian
die čia Tangipoahoa Parish ka
lėjime tapo pakarti šeši prasi
kaltėliai, visi italai: Bocchio, 24 
metų; Deamore, 41 m.; Giglio, 
33 m.; Lamantia, 24 m.; Leoną, 
36 m.; Rini, 24 metų.

Visi jie buvo tai baisiai baus
mei pasmerkti už nukovimą 
žmogaus bebandant jiems — ly
giai treji metai atgal — apiplė
šti Independence banką.

Jaunas Bocchio prieš tai 
gėsi būt kunigu.

ren-

BANKO KASIERIUS AREŠ
TUOTA.

NEW YORKAS, geg. 9. — 
Areštuota Charles M. Vander- 
Oef, kasierius Bellmore, N. Y., 
First National banko, kurį ba
landžio 14 dieną buvo šeši plė
šikai užpuolę ir laike užpuolimo 
užmušė vieną banko tarnauto
ją. AreštuOtasai kasierius kal
binamas dėl pasisavihimo 4,900 
dolerių banko pdnigų.

IŠPLĖŠĖ $10,000 VERTĖS 
DRAPANŲ.

MARTINSBURG, W. Va., ge
gužės 9.
biliu smarkiai patvinusios upės 
tiltu, per kurį vanduo vertės, 
automobilis • buvo srovės nup
lautas upėn ir jame važiavusie
ji William Miller su žmona ir 
ketvertu vaikų prigerėk

Važiuojant automo-
FREEPORT, III., geg. 9. — 

Jo Davies apskrities miškuos^ 
šeši vilkai buvo užpuolę farme- 
rį Merile Casperą. Vieną jų far
merys nušovė, o du sužeidė. Ki
ti pabėgo. Be to farmerys suga
vo devynis vilkučius, nušautojo 
vilko-pataitės vaikus. '

Kaunas
Nutei.se amerikieti Romaną

MARION, ihd., geg. 9. — 
Krautuvėn, kur buvo aukcijo
nas, atėjęs Robertas Emmons 
pasiguodė pavogti alarmo laik
rodį. Neatsilaikė pagundai ir 
pavogė. Įsikišęs jį kešenėn jau 
buvo beslenkąs lamingai prie du 
rų, bet matyt pats biesas pa
gundė laikrodį gvolto šaukt —. 
ir jis ėmė, nevidonas, 
skambinti kiek drūtas, 
pirštis Emmons dabar 
grotų.

Baly pramonės darbiniu 
kams numušta 20 

mioš. algos

TRAUKINYS IŠŠOKO Iš 
BĖGIŲ.

Du žmones užmušti, du sužeisti

rėkti, 
Ir ilga- 
sėdi už

12 bilijonų pajamų.

LONDONAS, geg. 9. — Ang
lijos pinigyno kancleris Philip 
Snowden, atsakydamas į pa
klausimą parlamente pareiškė, 
kad sulyg surinktais skaitmeni
mis Didžiosios Britanijos žmo
nių pajamos per 1922 ir 1923 
metus siekusios 2,900,000,000 
svarų sterlingų (apie 12 bilijo
nų dolerių). Atėmus speciales 
išimtines, tų pajamų taksų mo
kamoji suma, neatėmus asmenš 
šeimynos išimtinių, siekus 2,- 
300,000,000 sv. sterlingų arba 
10,120 milijonų dolerių.

Franci ja sumokėjo $164,000 
nuošimčių.

HAVERHILL, Mass., geg. 9. 
— Einant padaryta tarp Shoe 
VVorkers Protectdve unija ir 
Shoe Manufacturers asocd'drij^ 
penkiems metams sutartimi, al
gos batų pramonės darbinin
kams nuskeliamos maždaug 20 
nuošimčių. Piaustymo skyrių 
darbininkams alga sumažinama 
25%, siuvimo skyrių — 20% 
nubaiginiu skyrių — 22Ų^%.

PERU, III., geg. 9.— Du žmo
nės liko užmušti ir du sužeisti, 
VVabash linijos prekių trauki
niui iššokus iš bėgių ir susikū
lus. Užmuštieji yra: Joseph 
Sėli, 50 metų, breknlanas, ir 
Charles Loveless, 23 metų.

KAUNAS. Šiomis dienomis 
Taikos Teisme buvo nagrinėja
ma p. Romano Tarpt. Banko 
Direktoriaus bylą, kuri banko 
tarnautojai patraukė atsako
mybėn už įžeidimą. Teismas jį 
nubaudė 3 paroms arešto.—L.

ir

BERGERIS ĖEIKAJLAUJA 
ATŠAUKTI KARO LAIKŲ 
ŠNIPAVIMO ĮSTATYMĄ.

WASHINGTON, D. C., geg. 
7. — Kongresmanas Victor Ber- 
ger, vienintelis socialistų atsto
vas kongrese, įnešė atstovų bu- 
tan rezoliuciją, kuria reikalau
jama, kad butų atšauktas taip 
vadinamas šnipavimo įstaty
mas, išleistas kąro metais.

PAS MacDONALD^.

$2,96p,120 nuostolių dėl nasrų 
ir kanopų ligos.

SACRAMENTO, Cal., geg. 9. 
— Valstijos žemės ūkio depar
tamento pranešimu, Kaliforni
jos nuostoliai dėl gyvulių nasrų 
ir kanopų ligos siekia 2,962,122 
dolerių.

Chicago ir Apielinkė. — šian
die busiąs nepastovus oras, vei
kiausia bus lietaus, — spėlioja 
federalis orakulas. Vėsu. Mainą- 
sis, didžiumoj šiaurvakaris vė
jas.

• Saulė teka 5:35, leidžiasi 
7:58.

Pagerinimai

ne kad
NEW YORKAS, geg. 9. — 

Grįžęs šiandie iš Europos finan
sininkas J. P. Morgan nė patvir
tina nė užgina Wall Gatvės gan
dų, kad jis “grįžęs su $100,000,- 
000 Vokietijos reparacijų pas
kolos kontraktu kišenėj.” Mor
ganas dėl tos paskąlos visai at
sisakė kalbėti.

CLEVELAND, O., gegužės 9. 
— Praeigą naktį septyni plėši
kai išplėšė Unicoat Manufactu- 
ring kompanijos rūbų sandėlį, 
išsivežę rūbų vertės už 10,000 
dolerių. Sandėlys randasi tik 
vienas blokas nuo policijos sto
ties.

WASHINGTON, D. C., geg 
9. — Franci j a šiandie sumokė
jo Federaliniam Rezervos ban
kui New Yorke $164,000 kaipo 
dalį nuošimčių nuo $6,566,000 
obligacijų.

žemės drebėjimas Italijoj.
ROMA, gegužės 9. — Iš Nea

polio pranešama, kad šįryt ten 
buvęs jaučiamas žemės drebėji
mas.
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SOVIETŲ VALDININKAS 
NUSIŽUDĖ.

Trys mirė elektrinėj kėdėj.

MASKVA, geg. 9. — Nusišo
vė sovietų vykdomosios tarybos 
narys Julius Liutovinov. Prie
žastis jo nusižudymo nežinoma. 
Jo draugai sako, kad jis sirgęs 
neurastenija.

EDDYVILLE, Ky., geg. 9. — 
Vietos sunkiųjų darbų kalėjime 
šiandie rytą nužudyta elektrinėj 
kėdėj trys kaliniai, visi trys 
pasmerkti už žmogžudybes. Jie 
yna: Frank Thomas, 70*metij 
amžiaus, George Weick ir Char
les Miller.

PARYŽIUS, geg. 9.— Fran
ci jos premjeras Poincare priė
mė Anglijos premjero MacDo- 
naldo pakvietimą neformaliai 
atsilankyti pas jį į Cheąuers ge
gužės 20 dieną.

VARŠAVOJ KETURI BANKAI 
UŽSIDARĖ.

VARŠAVA, Lenkija, geg. 9. 
— Varšavoj keturi bankai už
darė savo duris. Visi subankru- 
tijo bespekuliuodami fr*ancuzų 
frankais.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 9 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 ........... $4.86
Danijos, 100 kronų .......... $17.00
Italijos, 100 lirų .... .............. $4.49
Francijos, 100 frankų ........... $5.91
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.95
Olandijos, 100 florinų ........... $37.49 .
Suomijos, 100 markių ........... $2.54 perskyrė.

Kongresmanų batalija.

WASHINGTON, D. C., geg. 
9. — Atstovų buto Columbijos 
Distrikto komisijos posėdy at
stovas Blanton (dem., Tex.) pa
vadiną atstovą Hammer (dem., 
tf. C.) “tarškanti boba” ir 
tai pastarasis paleido 
ną kede. Susipešusius 
leidėjus prišokę kiti

už 
į Blan-to- 
įstatymų 
atstovai

Naujienoms visą laiką rūpėjo pagerinimai pinigų 
siuntime Lietuvon. Naujienos stengėsi nepalikti 
nieko nepadarytu, kas tik galima buvo padaryti 
pagerinimui ir pagreitinimui pinigų pasiuntimo 
Lietuvon. Kas <ld greitumo niekas jęi’eičiuuts ne- 

siunte, nes iš Naujienų išeina pinigai ne ilgiau 
kaip į 24 valandas nuo jų padavimo. Kas dėl pi
gumo tai gal kaikurie ir pigiau siuntė, bet tai tik 
todėl, kad užlaikė pas save pinigus ilgesniam lai
kui ir gavo už juos nuošimčius. Tokie galėtų ir 
“uždyką” siųsti. Naujienos betgi uždyką nega
lės siųsti, nors gali siųsti ir siunčia su visai ma
žučiu pelnu.
Naujienos tokiu dalykų stoviu betgi nepasitenki
no. Naujienų vedėjai Visą laiką jieškojo būdų 
kaip dar pigiau ir daug sykių greičiau pristatyti 
pinigus Lietuvon, kur jie reikaligi ir kur jie pri
guli kaip tik siuntėjas juos inteikė pasiuntimui. 
Po ilgo darbo pagalios pasirodė, kad galima pini
gų siuntimui pavartoti elektrybę ir kitus svar- 
buosius šios gadynės išradimus. Naujienose da
bar baigiama užvesti systemą, su kurios pagelba 
galima bus paiųsti Lietuvon kone du syk pigiau 
kaip dabar ir devynis syk greičiau kaip dabar. 
Iš to bus neabejotinai* didelė nauda Amerikos 
lietuviams, jų visiems giminėms Lietuvoje ir vi
sai Lietuvai.

' PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, TO.

Nutei.se
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LIET. BALTOS ZVAIG2. PASELP. LUOBAS

Rengia

PAVASARINĮ

Kuris itsibus

Sukatos vakare, Gegužio 10,1924

M. MELDAM SVETAINĖJE
2242 W. 23rd PI.

.(

Pradžia 8 vai. Muzika F. JERECK.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 50 centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

iaaomHBBKMBM

SPECIALIU PASIRINKIMAS MATRASĮJ

Pavasarinis pardavimas ir didelis pasirinkimas 
geriausių vatinių matrasų, kurie kainuoja $12.00, 
o dabar parduodame tiktai už $6.98, tai yra geriau
sia proga pirkti už taip pigią kiną. Visi kiti fumi- 
šiai parsiduoda už nužemintą kainą.

Specialis pardavimas vaikams gražių vežimėlių 
(buggy), kurios buvo $22.00, o dabar parsiduoda už 
$12.98, didžiausias bargenas.

Peter BaršKis
1748 West 47th Street, 

Tel. Yards 5069

Ii Kepėjo Nuo Reumatizmo
Po vartojimo tik 

no sykio, sutelkė
greitą paleagvinimą. Ra
šo moterie, kuri sirgo
reumatizmu. Musų gyduo
lė’ yra prirengtos su 
moksliniu žinojimu me
dicinos, jos tuja savyje 
gydančias dalis nuo reu
matizmo, skaudamus kau
lus, sustyrusius sąnarius 
ir persišaldymą.

Gerbiamieji: --
Malonėkite atsiųsti man tuojau vieną slovlką Sa- 

pomentol už kainą $1.50 C. O. D. Prie to dar dėka- 
voju jums už gyduoles, kurias pirmiau man prisiun- 
tėt ir kurios man pagelbėjo.

Su pagarba,
Mrs. Paulina Warczyk, Chicago, III.

Šiandien musų- gyduolės, pasidėkavijant pilnam 
išgydymui, yra žinomos visur ir yra rekomenduojamos 
nuo vieno asmens kitam. Nelaukite, kol jus labai sirg- 
eite, kol gulėsite lovoje, bet jeigu jaučiate pradžią 
reumatizmo, eikit tuojau j»aptieką ir reikalaukite SA
VOM ENTO L, už kur j jus busite dėkingi visą gyvenimą. 
Kaina yra $1.50 už dideli slovlką ir 75c. už mažą. 
Jus galite rašyti tiekiai mums. Už gyduoles užmokė
site, kaip (lastatys. Reikia agentų.

vie
lai

cosunts 2 nw-

Sapomentol
aucohol to*

PRCPARCO •* 

Polo Chemical Co. 
CHICAGO.ILL-

POLO CHEMICAL 00.,
2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Kas Dedasi DIDELIS TEATRAS
Lietuvoj

“Valstiečių liaudininkų” diėn-, 
raštis “Lietuvos žinios” 13- 
tu balandžio mėn. š. m. nu
meriu jau išeina šešių pusla
pių — su dviejų puslapių prie
deliu, kuris pasirodo, su šiuo 
numeriu, jau tretį kartų.

Noras leisti tokius, padidin
tus, “Lietuyos žinių” numerius 
kuotankiau pas “valstiečius 
liaudininkus” jau senai yra, tik 
vis pinigėlio jiems nėra!... Da
bar nusistatyta maždaug (tai 
yra—kiek ištesės) kas sekma
dienį numerį “Lietuvos žinių” 
dviem puslapiais didesnį išleisti.

Mažai “Lietuvos žinias”, kaip 
ir “krikščionių” “Rytą”, kas ir 
teskaito,» nors tie laikraščiai ir 
pretenduoja, būti “sostinės” 
dienraščiais (ir istikrųjų neva 
—tik neva tokiais jie ir yra.)

Sako, kad savaitinis laikraš
tis išeinantis Šiauliuose— vardu 
“Šiaulių Naujienos”, turintis 
žymiai daugiau skaitytojų ne
gu “Lietuvos Žinių” ir “Ryto” 
skaitytojus krūvon sudėjus...

\ —Jasiunas.

Invalidų mokykla.

Komitetas karo invalidams 
Klaipėdos krašte šelpti savo š. 
m. balandžio 10 d. posėdy, ei
nant p. Gubernatoriaus Budrio 
pasiulymu, nutarė nupirkti ir 
įtaisyti “Invalidų namus”, šian
dieną tas sumanymas jau įgy
vendintas. Komitetas įgijo 
dviejų aukštų namus (Hospi- 
talstr. 16) kur bus įrengta karo 
invalidams arbatų mokykla,' — 
dirbtuvės, bei bus suspiestas kar 
ro invalidų dvasinio gyvenimo 
centras. (“L. ).

IŠGELBĖJO NUO
OPERACIJOS

Mrs. Shaw vadina Lydia E. 
Pinkham’s Vęgętąble Com
pound Dievo atsiųstą ser

gančioms moterims.

Cambridge , Maine. — “Aš labai 
kentėjąu nuo skausmų abiejuose ma

no šonuose. Kiek
vieną mėnesį aš 
turėdavau atsigul
ti į lovą ir dakta
rai sakydavo man, 
kad aš turiu eiti 
ant operacijos, pir
miau kol aš gau
siu kokį palengvi
nimą . Aš mačiau 
jūsų apskelbimą 
laikraščiuose, ir 

_  vieną dieną aš pa
prašiau savo vyro, kad jis parneš
ti) man butelį Lydia E. Pinkham’s 
Vegetablų Compound. Pirm kol aš 
pradėjau vartoti trečią dožą, aš pa
jutau geriau. Aš vartojau jas ke
turis sykius dienoje per dvejus 
metus, j/lįsdama geriau kiekvieną 
sykį ir dabar per keturis metus aš 
neturiu jokio skausmo. Po varto
jimo gyduolių per dvejus metus 
aš susilaukiau antro kūdikio — 
graži mergaitė, dabar jau keturių 
metų amžiaus — gyenimas mūšų 
namų. Aš giriu tas gyduoles. Tik
ras Dievo siuntinys toms mote
rims, klirios kenčia nuo moteriškų 
ligų ir svarbiausia nuo skausmų 
laike mėnesinių. Aš tikrai sykį la
bai sirgau ir aš žinau, kad Lydia 
E. Pinkham’s Vcgetable Compound 
išgelbėjo mane nuo operacijos.”— 
Mrs. Josle M. Shaw, Route No. 1, 
Cambridge, Maine.

Visoje šalyje vartotojai Lydia Ė. 
Vcgetable Compound raportuoja 
98 iš 100 gavo pagelbą. Parduoda
mos pas aptiekorius visur.

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, astnma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- 
vikas kainuoja^®"“® 
Mažas slovi- 
kas kainuoja v
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. Adresuokite

JOSEPH S’OROKOWSKI
2424 W. Superior St., Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS VYRŲ IR MOTERŲ PAŠELPINIB KLIUBAS
■ Stato scenoj vieno akto Farsą

0. S. S. ARBA ŠLIUBINE IŠKILME
Septintadieiiy, Gegužio-May 11, 1924 

M. MELDAŽIO SVET.
2244 W. 23rd Pi.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, atsilankyti ant šio vakaro ir pama
tyti puikinusį perstatymą, O.S.S. arba ŠLIUBINE IŠKILMĖ. .Po perstaty
mo1 puikus balius iki vėlai nakties. Pradžia 7 vai. vak. Todėl, nepamirškite 
gegužės 11 dienos Visus kviečia KOMITEAS.

3 
F

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

ANT NAUDOS. į

S. L. FABIONAS CO.

DIDELIS PAVASARINIS

BALIUS
Rengiamas

Dr-stės Rožančavos Panų ir Moterų

Nedėlioj, Gegužio 11 d.; 1924
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c., sykiu su drabužiai^.

Kviečiame visus be skirtumo kaip senus taip ir jaunus atsilan
kyti ant šio pavasarinio baliaus ir linksmai vakarą praleisti prie pui
kios muzikos. Kviečia RENGĖJOS.

Štai kas kiekvienai mete
lei ir merginai reikalinga

Tik trumpam laikui mes pasiūlome 
augštos rųšies, 25 metų garantuotas, 
rankomis išmargintus camcp brooch 
setą, labai gražiame paauksuotame 
franve. Tas brooch yra artistiniai pa
darytas ir užbaigtas, šukos pliušo iš
muštame bakselyje, retail kaina $10. 

•ELEKTRA APŠVIESTI VANITY 
REISAI.

Tai yra vėliausis Chicagos ir New 
Yorko išdirbinys iš tikros skuros, juo
das, rudas arba pilkas su dvigubo
mis rankenomis, gražiu pamušalu, 
v|§i paauksuoti pritaikymai, pinigų 
krepšelis, špilkoms krabutė, paupe
riui krabutė, veidrodukas ir t. t. 
Nakty tiktai pasukite švičių ir ap
švies. Retail kainos $4.50. Kainos 
už tuos dalykus bite retail krautuvėj 
$14.50 arba daugiąu, o musų specia- 
lė garsinama kaina už abudu tiktai 
$3.95.

NESIŲSKITE PINIGŲ tik jūsų 
Vardą ir adresą aiškiai parašytą ir 
mes atsiųsim1© jums tą augštos rųšies 
cameo brooch ir elektra apšviestą 
vanity case. Kuomet pastorius atneš 
jums, užmokėkite tą specialę kainą 
$3.95. Parodykit savo kaimynams 
ir draugams jei jus manote, kad tai 
nėra didžiausias pasiūlomas barge- 
nas, jus galite sugrąžinti, pinigai 
jums bus grąžinti. Siųskite 
šiandien.

RANDOLPH MAIL ORDER 
518 W. Monroe St, 

Chicago, III. Dept. V 8

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-1!

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0
Gyvenimo vietas 

8328 So. Halsted St 
Tel.: Boalevard 1310

Valandos: «ue 6 iki * ▼. ▼. kiek
viena vakarą, itskyrua ketvergi. I 

NediUomia nuo 9 iki 12 ryte.

orderj

&

Garsinkities
■•y-

____ a
gydyties/ ®

Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

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

CAPSICO COMFOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
riėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Puikiai

Galit dčvfitl naujai suprosytą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pitStų nagai pali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskubtas veidas, 
Bet —jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas .sugadina viską. <

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jua jūsų mylimoji panolč? Vi«03 jūsų paa- 
•) tangos, padaryti gerą impresiją, mieia niekais, jei jus prad&jite kasytį savo galvą 

ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit 

_ Riiffles 
pleiskanų mirtinąjį prieSą I Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su turupiiėtu l’ntnn-- 
kit galvos odų kiekvieną vakarą per kokia deSimt dienų ir daugiau n< reikta jums 
gedintis’nusįinHi savo skrytulę bile kur. Pleiskanos ifinyks visiškai ) trumpą laiką 
ir ]K> to, vif&a’s ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą m Ruffles, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus. į. 
F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Gaunama aptiekoie

CO

1 ■ ■■■■■ ii. »> 'i

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus.

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
....................—■ ■ ...

G5c. už bonką
1 -

S. XV. BANES, Advokato* 
▼ai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

Room 909 Chicago Trust Building 
7* Weet Monroe Street, Ckieaga 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 8208 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 2 t*L

Naujienose __ - . --

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’L.

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

-f f
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Sarpalius 
Paris ši
Nuožmu
Greka?

asmemsKai:

E R B. Naujienų skai- 
vJ tytojoe ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalai* 
eiti | tas sankrovas, kurio* 
skelbiasi N a u j i e n o « e.

Ateikite visi pažiūrėti, pirkite 
bilietus iš kalno!

Naujienose, Bridgeporto Skyriuje, 
aptiekose p. G. Benošiaus, 1616 W. 
47 St., J. Urmano, 2300 S. Leavitt St., 
K. Montvido, 1824 Wabansia Avė. P. 
Dollens, 4193 Archer Avė. ir p. J. Ra
kausko “barbernėj” 3232 So. Halsted. 
Pas. p. Rakauską yra lange išstatyta 
diržai ir paveikslai čampiony — Pa
žiūrėkite. \

Basi Panedūlio vakare 8 vai
Šv. Jurgio Svet

32 PI. ir So. Aubum Avė
Karolis Sarpalius Vs. Whi. Demetrai 

Greek Demon 
Chas. Levickį 

Sport
Pete.Zbyško 

Pasiutęs lenkas
Visi pamatykite!

Liet. čamp. m. stud.
Jos. Bancevič Vs.
Liet. Am. čamp.
D. Dudinskas Vs.
Liet.lengv.vog.čamp.

Visi bukite!
Įžanga $1.10, $2.20 ir ant scenos $3.30

s

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojime^ 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Bridgeport kitais vakarais 
3286 S. Halsted St. T.Boul. 6737 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R/

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 58* 
Tel, Central 6390 

Vak. 3228 S. Halsted St.. CHcaga.
Tel. Yards 4681

V

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

PJumlngo ir Apšildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEAT1NG SUPLY CO.
490 MHwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Haymarket 4221

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

J"........................... ...... .
Tel., Lafayette 4223

Plumbing, Heattng
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

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

■■■■■■■■■■■i
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MAŽA PRADŽIA DIDELĖ 
UŽBAIGA.

Ar Jus Manote 
Mokėti Renetą 
Visą Savo Amžių?

Jei ne, tai ką jus esate padarę, 
kad atsikratyti nuo jos? Ar jus 
taupinate kiek pinigų, kad pada
rius pradžią?

Tūkstančiai žmonių dabar turi 
savo locnus namus musų apielin- 
kėje ir jie įsigijo pradėdami po 
biskį taupinti musų bankoje.

Ar jus pradėjote irgi taupinti? 
Jei jus negalite ateiti į musų ban
ką dienomis, tai ateikite ketver
ge arba subatos vakarais.

Peoples “S“ Bank

-

Y

b

DIDELIS BANKAS

CHICAGO

Gerai 
tuvių 
r uinu

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

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS

Amerika yra vienatinė ša
lis kuri perstato tą senų 
žmonių pasokį “maža pra
džia padaro didelę užbai
gą”. Pristatymas įvairių 
Jungtinėse Valstijose dirb
tuvių kurios tiktai išdirbi- 
nėja kramtymo produktus 
buvo vertes $38,865,000 1921 
metuose, tai tokios buvo pa
duotos skaitlinės pereitais 
metais. Originale industri
ja buvo pradėta su kapitalu 
$55. — Joseph Triner, išdir
bėjai Trinerio Karčiojo Vy
no, turėjo net mažiau kapi
talo kaip pradėjo išdirbinėti 
Kartųjį Vyną, tai buvo 1887. 
Sumaišymas, supilstymas j 
butelius, išsiuntinėjimas ir 
pardavinėjimas buvo atlik
tas vieno žmogaus, nei vieno 
kito, kaip tik pačio išradėjo, 
asistentu buvo jo žmona. 
Bet jis turėjo proto ir ener
gijos ir pergalėjo visus sun
kumus savo gyvenime, šian
dien išdirbėjai Trinerio 
Karčiojo Vyno ir Trinerio 
Angelica Karčiojo Tonico 
reikalauja 150,000 galionų 
vyno į metus. Pereitą 
gruodį 536,083 Trinerio Sie
niniai kalendoriai tapo iš- 

I siuntinėti kostumeriams 
Trinerio gyduolių. Trine
rio Kartusis Vynas neturi 
sau lygaus nuo prasto apeti
to, užkietėjimą vidurių, gal
vos skaudėjimo, ir panašių 
skilvio suirimų. Trinerio 
Liniment suteikia greitą pa- 
gelbą nuo reumatizmo ir ne
uralgija, Trinerio Cough 
Sedative yra labai gera nuo 
persišaldymo. Jei jus aptie- 
korius arba pardavinėtojas 
gyduolių neturi pas save 
stake, rašykite pas Joseph 
Triner Campany, Chicago, 
Illinois.

3252 So. Halsted Chicago, Illinois
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Celas?4

<ur Tikras
Svetimam krašte visiem prisieina klaidžioti, klausinėti, SURASTI TIKRĄJĮ 

KELĮ, kuriuo eidami nuo savo tautos neatsiskirtume.
Kaip juros pakrantyj žibintuvas laivams kelį rodo, taip Amerikoje UNI- 

VERSAL STATE BANKAS yra tikruoju kelrodžiu lietuvių žengimo prie finan
sinio stiprumo, susipratimo ir vienybes.

Vardas UNIVERSAL STATE BANKO yra dabar žinomas Amerikoje ir Eu
ropoje, kaipo vieno iš Didžiausių ir Saugiausių Valstybinių Bankui

Tad kviečiame kiekviena Lietuvį prie šio Banko prisidėti. Laikydami pinigus 
šiame saugiame lietuvių Banke sau naudą atnešime ir lietuvių vardą Amerikoje 
žymiai pakelsime.

TUOJ GAUKITE ŠIO BANKO KNYGELĘ, eikite į tikrąjį kelį lietuvių vie
nybes.

Atsilankykite ir apžiūrėkite musų naujai pertaisytą ir gražiai išpuoštą Banką.

BANKO TURTAS APIE $3,000,000.00
Per šį Banką Siųskite 

Pinigus Lietuvon

UNIVERSAL STATE BANK
(CLEARING HOUSE BANK)

TURĖKIT TIKSų TAUPYMAMS
Budavokite savo taupymus paskirtam tikslui.
Nuspręskite ko jums reikia labiausiai — savo namo, dėl 
vakaeijų sekamai vasarai ar dėl kokio kito gero dalyko 
gyvenime. 1
Ir apie’ th4 jus galvokite kiek tik galite daugiau, taupykit 
kas savaitę ir depozituokit po tiek reguliariai.
Ar jus turite bankinius reikalus čionai ar ne, mes visuo
met jums patarnausime.

/Gaukite Pilnas Palu

žmo- 
nesi-

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

ARTAI YRA JŪSŲ ATEITIS?
Pasižiūrėkite apie save ir jus pamatysite kiek daug 

nių gali pasidžiaugti iš savo ankstybo uždarbio, bet jie 
džiaugia. Paklauskite jų kodėl ir jie suteiks daug priežasčių. 
Gal jie pasakys jums ir tikrą priežastį — kad jie niekad netau*. 
po ir jie niekad nevertė savo pinigus uždirbti

Tokia ateitis laukia kiekvieno kuris nesinaudoja gyvenimo 
lekcijomis.

Apsisaugokite to taupydami ir versdami JŪSŲ sutaupy
tus pinigus uždirbti jums dar daugiau nvusų 6% apsaugotais 
Pirmais Morgičiais apsaugotais per Chicago Improved Real 
Ėstate.

Bankas atdaras patamavijlnui arba patarimams iki 4 vai. 
po pietų, o utarninke ir subatoje iki 8 vai. vakare.

Join t tviih

dalis

LIETUVON

“Albert
Deutschland”

stovos.

kanas už Gegužį
Už depozitus padėtus čionai šiandien jus gau
site pilnas palūkanas už : į mėnesį. Musų Banki
nės valandos yra labai parankios — atdara iki 8 
vai. vakare subatomis Ir utarninkais — kitas 
dienas 3 vai. po pietų.

TURĖKIT TIKSLĄ TAU
PYMAMS — dal važiavimo 
Europon. Maža suma nuo
lat padėta į šalį kas savaitę 
greitai užaugs užtektinai di
delė dėl užmokėjimo visų iš- 
kaščių į Europą — ir jus tu
rėsite dar pinigų praleidi
mui.

TAUPYKITE PAS

p v THE• • t

rfHARRIMAN

HA IG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas

Išplaukia kiekvieną savaitę su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliance”
Ballin”

Kurie veža I, II ir III klesa pa-
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay , “Cloveland”, 

Thuringia” ir “West-Hansa ,
su cabin ir III klesa.phalia

Geras, mandagus patarnavimas,
puikus kambariai, puikios apy

UNITED AMERICAN LINE?
171 West Randolp St

Chicago, III
Arba bile autorizuoto agento.

SAPOMENTOL

J. F. SMULSKI, PREZIDENTAS

Milwaukee A ve. prie Division St.
Resursų virš $21,000,000

///Lr'i"

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

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

Resursų virš $14,500,000.00
Clearing House Bankas.

Jei abejoti akimis, pasiteirsvlt
Dr. A. R. BLUMENTMAL

Optomatriat 
T«L Boulavar* «4M> 
4M9 8. Aahlanl Ava

ELEKTRA
Avtosą ir pajlegą suvedame | seniui ir naujas namas, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant limokijirno.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

u. j

B
F’rnnkHn’o BOTANICAL HERBS Gy- 

daoJfc nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO !r INKSTŲ. Geriausia pa
na n reguliatorius. Vtena* doleris at-
ne#f mčnesiua gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago. U. S. A.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewldl 

BANIS 
AKUOERKA 

Puriu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo Kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatiška prižiūri* 
j imą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

M^DR, HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonais

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.z

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

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

................ - i. /

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3111 So. Iląlsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

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

Už dyką 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.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KABLN

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandosix
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:30 vakaro

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

4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die

ną, 2 iki 8 po pietų, 7. iki 9 va
kare. Neačliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. ŠHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 

--------- . • 1

Tol. Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 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 31 st Street

Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict 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 8:89 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

*
Phone Boulevard 8033

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

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

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

CHICAGO. ILL.

iF\Toel gtate^ank
.1 ji. t ▼ MllVVAUKEE ANO NOH I H AVENUFS ▼ II

“Bankas visiems žmonėms

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Francuziškas Daktaras
„4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland AveM ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 Ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 9

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
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Editor P. Grigaitis
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Chicago, Dl.

Tslephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi 
38.00 per yeur in Canada. 
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Enterod aa Second Class Mate- 
March 17th, 1914, at the Poat Ot’fia 
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March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdrian 
takmadienius. Leidžia Naujiena 
drovi, 1789 So. Halsted SL, ChlcaR' 
UI. — Telefonas) Roosevelt 8r',c.

Uiaimokijimo kainai 
Chicago  je — paltui
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Pusei rr.-etų__________________4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam minėsiu!.76*

Chicagoje per nežiotejusj
Viena kopija_______________- 8c
Savaitei 18c
Minėsiu!_____ ___ 75c

Eta vienytose Valstijose, ne Chicagoje 
paltui

Metanu __ ___________________
Pusei motų__________________8.60
Trims mėnesiams_____________ 1.75
Dviem minesiam_____________ 1.25
Vienam minėsiu!-7F

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.

F. A. Mackenzie telegra
fuoja iš Maskvos Chicagos 
laikraščiui “Daily News”, 
kad sovietų bolševikų teis
mas nagrinėjo bylą šešioli
kos pramoninkų, apkaltintų 
dėl “ekonominio špionažo’ 
ir suktybių.* Vyriausieji 
kaltininkai, audimo trusto 
direktorius Černidzev ir dar 
vienas asmuo vardu Kali- 
nin, tapo nuteisti mirčiai; 
dvylika kitų gavo kalėjimo 
bausmės nuo vienų* metų 
iki dešimties metų. Išteisin
ta tiktai du. Mirties baus
mė už tokios rųšies nusikal
timus yra žiaurus, barbariš
kas nuosprendis.

Sovietų valdžios garbinto
jai veikiausia mėgins ir tuos 
Maskvos teismo nuospren
džius išaiškinti, kaipo bol
ševikiškos dorybės ženklą. 
Jie sakys: Matote, koks 
skirtumas tarpe kapitalisti
nės Amerikos ir komunisti
nės Rusijos? Čia visokie 
Sinclair’ai ir Doheny’ai ap
gaudinėja valstybę ir jiems 
plaukas nuo gaivos nenu
krinta; o Rusijoje tokius 
niekšus į kalėjimą kiša ar- 
į)a šaudo! Vienok faktas 
pasilieka faktu, kad Rusijo
je net suvalstybintoje pra
monėje reiškiasi tokia pat 
korupcija, kaip ir stam- 
biamjam Amerikos bizny
je.

Ta Maskvos byla yra vi
sai panaši į Teapot Dome 
skandalą, kilusį Washing- 
tone. Leningradas gi (bu- 
vusis Petrogradas) šiomis 
dienomis ketina turėt dar 
aršesnę byla. Augščiaus 
minėtasai korespondentas

Mieste, kurio mayoru yra 
Trečiojo Internacionalo pir
mininkas, G. Zinovjev, pasi
rodo, yra taip išbujojęs pa- 
leistuvybės namų biznis, kac 
jisai sugebėjo paversti savo 
tarnais net penkioliką įvai
rių teismo įstaigų viršinin
kų ! Ar gali korupcija toliaus 
eiti ? Tiems prasikaltėliams 
(kurie sugauti) gal būt taip 

I pat grasina mirties bausmė, 
kaip ir Maskvos valstybinio 
trusto vedėjams. Bet tai kas 
iš to! Vienus niekšus šaudo, 
kiti jų vietoje atsiranda.

Žiaurumas bausmių pra
sikaltėliams rodo, kad tų 
prasikaltėlių yra daug, ir 
kad valstybė nepajėgia jų 
išnaikinti paprastoms prie
monėms. Valstybė negala- 
bintų apgavikų, kyšių ėmė
jų ir kitokių niekšų, jeigu jų 
niekšybės nebūtų pasidariu
sios pavojingos pačiai val
stybės gyvybei.

Iš to, žinoma, neišeina, 
kad tenai, kur apgavikai yra 
silpnai baudžiami-, jų randa
si nedaug. Bet yra labai di
delis klausimas, ar žiaurioms 
bausmėms galima išnaikint 
apgavystes. Privatinę pre
kybą (kuri pirmiaus buvo 
uždrausta Rusijoje) sovietų 
valdžia išnaikint teroro prie
monėmis neįstengė.

Ryto bus parlamento rin
kimai Francijoje. Jie gal 
taip pat, kaip ir Vokietijos 
rinkimai, duos progos komu
nistams pasigirti “laimėji
mu”. Mat, dabar Francijos 
parlamente komunistų ne
daug. Reikia neužmiršti te- 
čiaus, kad ir Francijoje pa
skutiniai rinkimai buvo tuo
met, kai masinė komunistų 
partija tenai dar nebuvo su
sitvėrus. Ji atsirado prad
žioje 1921 metų, kuomet dau- 
giaus kaip trys ketvirtada- 
iai Francijos Socialistų Par
tijos nutarė dėtis prie Ko- 
minterno. Komunistai dabar 
turėtų gauti bent tris kar
tus dauginus balsų, negu so
cialistai, kad palaikius pir
mesni j j savo stiprumą kraš
te. Bet mes tikimės, kad ko
munistai negaus nė tiek bal
sų, kiek socialistai.

--- r----
Kodėl mums (ir kitiems 

laikraščiams) tenka taip 
dažnai kalbėti apie parla
mentų rinkimus įvairiose ša
lyse? Todėl, kad rinkimai 
šiandie yra svarbiausi įvy
kiai valstybių gyvenime. Ki
tąsyk buvo svarbiausi įvy
kiai karalių manifestai, mi- 
nisterių nutarimai ir pana
šus dalykai. Šiandie yra rin
kimai. Betgi kai kurie juok
dariai sako, kad parlamen
tinė valdžios tvarka ir de
mokratija esančios “atgyve
nusios savo amžių”. Jų am
žius ne tiktai nėra atgyven
tas, bet dar tiktai dabar tik
rai prasidėjo!

Lietuvių mokyklų padėtis 
Vilniaus krašte

bet
bu-

praneša, kad gegužės mėn. 
12 dieną Leningrade bus tei
siama 15 asmenų, tarpe ku
rių yra vienas prokuroras, 
du teisėjai ir įvairus vieti
nių teismų bei karinių tri
bunolų nariai. Jie yra kal-

Telefonas.

Augant Klaipėdos niieste įvai
rių prekybos bei pramonės įs
taigų skaičiui, esamas telefono 
tinklas nesuroja patenkinti visų 
reikalavimų. Kad sugebėjus vi
sus norinčius patenkinti, Klai-

tinami ėmimu kyšių iš pa- 
leistuvybės namų. Čia išro
do net šlykštesnis dalykas, 
negu su buvusiuoju Ameri
kos teisingumo sekretorium, 
Doherty.

pėdos Paštas praplatina savo 
centralinę dar 200 abonentinių 
lizdų ir tuo budu visi norintieji 
galės pasistatyti telefonus. Są
ryšy su tuo bus pravedamas vie
nas naujas puses kilometro ka
belis. (”L. ž.”)

čia bus daugiausia kalbama Į tenai gyventi tik turėdamas 
j,, mn.Vxrb'iQO i-’* 'pasą, (šiaip Lenkijoj pasas ne

privalomas) .
Be paso čia . lyg baudžiaunin

kas: pilietis niekur negali iš
vykti ibio policijos leidimo, tu
ri keletą kartų savaitėje mel- 
duotis policijos įstaigose ir t. t. 
Tokiems negalima būti moky
tojais, jiems negalima užimti 
valstybines tarnybos. Gimęs 
ne Vilniaus krašte ir aplamai 
už Lenkijos ribų, tokio* paso 
negauna. Čia išimtį sudaro 
musų peoviakai: — Nekrašas, 
Voiciadhovskis, Vimlboras, vi
sokį Pšemeneckiai jie Len
kijos “piliečiai.” Bet ir gimus 
Vilniaus krašte reikia pristaty
ti tiek daug įvairių dokumen
tų, kad lietuvis mokytojas pa
prastai negauna paso ir negali 
mokyti.

apie pradžios mokyklas, ka
rias okupantai žiauriai perse
kioja Rytuose, šituose perse
kiojimuose galima įžiūrėti ke
letą tarpų.

Kai lenkai įsigrovė į Vilniaus 
kraštą, rado apsčiai lietuviu 
mokyklų. Jos daugumoj įsikū
rusios atėjus vokiečiams, bet 
žymi dalis gyvavo slaptai ir 
rusų laikais. Rusai, nors dėl 
akių persekiojo, bet jų 'pabau
dos buvo menkos: 1—3 rub
liai, todėl galima buvo veikti. 
Vokiečiai lietuvių mokykloms 
padėjo, tik reikalavo visur vo
kyčių kalbos dėstymo.

“Pirmieji” lenkai, kaip pap
rastai Vilniaus krašte vadina 
okupaciją 1917-20 m., nedavė 
nū vienai pradžios mokyklai 
(lietuvių) leidimo veikti pri
vatiniai; taip pat jie neatidarė 
nė vienos lietuvių mokyklos, 
valdžios laikomos, bet nekliu
do veikiančioms. Tik vienur 
kitur suėmė mokytoją, bet kal
tino “nelegaliuos” literatūros 
laikymu (buvo tai “Lietuvos”, 
“Liet. Ūkininko” ir kiti Kau
no laikraščiai; už tokių laikraš
čių laikymą baudžiama). Prie 
aukštesniųjų mokyklų ir tuo
met jau kibta. Uždrausta mer
gaičių gimnazija Vilniuje, at
imta jautas iš lietuvių gimnazi
jos Švenčionyse, tas pats reng
ta dabartinei Vytauto Didžiojo 
gimnazijai, bet bolševikai su
trukdė.

“Antrieji” lenkai, prisiden
gę “Vidurinės Lietuvos” kau
ke buvo daug žiauresni. Jie pa
stebėjo lietuvių galėjimą tvar
kyti Vilniaus kraštą, 
uždavinys jų buvo lietuvių 
k y kilų griovimas.
. Prieš pradžios mokyklas 
dėta “žygiuoti” teismams

Eilinis
mo-

nubaustas taikos

pra- 
pa- 

dedant. Tos rųšies pirmoji by
la iškelta Adutišky mokytojui 
Bieliniui. Buvo susekta “slap
ta” mokykla, kuri gyvavo hpie 
l() metų ir lenkams buvo pra
nešta sulig visais formalumais. 
Mokytojas
teisėjo 200 lenkų markių. Bu
vo tai 1921 met. Be to, prie 
šios bausmės pritaikinta “am
nestija.” Kiti mokytojai (Gar- 
levičaitė) pasodinta į kalėjimą, 
“bylai paaiškėjus” paleista; 
mokytoja Rakauskaite baugin
ta keliais protokolais, šiai ne
pabūgus, liautasi jie rašyti. 
(Dabar ji nubausta Gcrvicčių 
byloje dėl liet, mokyklų prie
šaky su kun. Kraujeliu keliais 
šimtais milijonų llenlkų mar
kių). Tuo pat laiku sukišta į 
kalėjimą keliolika mokinių iš 
Vytauto Didž. gimnazijos.

Toliau ėjo mokyklų baldų 
konfiskavimas, “išrastas” 'Ly
dos mokyklų inspektoriaus 
Wos’io. Šita priemonė dabar 
plačiai vartojama visame Vil
niaus krašte. Drauge imta 
tremti į nepriklausomąją Lie
tuvą aktingesni mokytojai. Ap
leisti tenka ir platus, bet šiek 
tiek žinomas dalykas — 33 iš
trėmimas. Provincijoj tuomet 
ištremta Uogintas iš Kaltinė
nų, Viškclytė iš Daugėliškio, 
Juodytė, vėliau Montvilaitė, 
Raslavičiai ir daugybė kitų. 
Ištisa virtinė sukišta į kalėji
mus: Maminskaitė, Stakaus- 
kaitė, Ivanauskaitė, Zavišaitė, 
Bacevičius ir kiti. Be to, eilė 
tokių, kurie negalėjo pakelti 
suėmimų, mušimų, bauginimų 
ir visokių teismų, priversti bu
vo pasitraukti į Neprik. Lietu
va. C- (

Jauni mokytojai, nepanorėję 
stoti į lenkų kariuomenę, taip 
>at gavo nešdintis^š savo gim
inės kampelių. Jie nebuvo iš* 
tremti, bet gyvenimas jiems 
;apo negalimas “brolių globo
je.” Tokis priverstinas pąsi- 
jraukimas įvyko keletą kartų 
ir labai sumažino mokytojų 
skaičių tapus demarkacijos li
nijos (1919 m. ir 1920 m.) 

Daug mokyklos nukenčia 
dėl pasų. Reikia pastebėti, kad 
Vilniaus krašte galima dirbti

Įvairenybės
OYSTERIAI DABAR 

SODINAMI

Paskelbtuose varduose ir 
pavardėse matėsi daug panašių 
į lietuviškas, todėl reikėjo nu
eiti į namus ir persitikrinti, 

savo knygose 
tautybės nepažymėjo. Laikraš
čių reporteriai turėjo net adre
sus surinkti pas gimines. Už
ėjus į namus, kur buvo mano
ma, jog tai lietuviai gyvena. 
Bet lietuviškai nekalba nė žo
džio nors ištikro jie lietuviai, 
tik sulenkėję. Čia mat yra daug 
lenkų. Viena lietuvė, (kurios 
vyras lietuvis, tik namie kalba 
lenkiškai ir taip vaikus mokina) 
pasakojo tikrai žemaitišku ak
centu : “Aš iri mano sesuo esa
me nuo Šiaulių, bet manoj sesuo 
jau lietuviškai visai nekalba ir 
jei kas jos paklausia iš kokio ji 
krašto, tai sakosi, jog nuo Var
šuvos”.

šiemet lenkų pakalikai norėjo tuvius, nors tai nelengvas dar- 
įsteigti lenkų mokyklą Kuku- bas.
tėliuose, Tven rečiau s vai., 
vietos gyventojai nedavė 
to.

Žmonėms baisu įsileisti to- nes kompanija 
kis atėjūnas iš Galicijos, nes jis 
dažnai ir šnipo pareigas eina. 
Pavyzdžiui, Daugėliškio moky
tojas ir mokytoja. Jeigu yra 
valdžios namas — vis tiek so
dina kokį “varšaviaką” ar “ga- 
lilcušą.”

Žmonėms prisijaukinti grie
biamasi įvairiausių gudrybių. 
Viena tokių buvo 1922—1923 
metais suvailstybinimas kai 
kurių lietuvių mokyklų. Buvo 
tuomet paskelbta, kad moky
tojai liks vielose, mokys lietu
viškai, tik mokės algas lenkai. 
Reikėjo užsirašyti į lenkų tar
nybą. Kai kurie “Ryto” laiko
mi mokytojai užsirašė, nes bu
vo labai sunkios ekonominės 
sąlygos. Tiesa, lenkai mokėjo, 
bet labai maža. Lietuvius mo
kytojus ar visai pašalino iš lig
šiolinių mokyklų ar nukūlė į 
lenkų mokyklas, jų vieton pa
skyrė atėjūnus iš Galicijos 
(Valkininkas, Čyžiunai, Daugė
liškis, Kaltinėnai). Bet žmo
nes greitai pažino vilką avies 
kaily: atėjūnai paliko tuščiose 
mokyklose (Čyžiuhai prie Val
kininko).

Čia gal reikia pažymėti įdo
mus lenkų valdymo kurjozas. 
Ten kur veikia lietuviai su sa
vo švietimo įstaigomis — yra 
daug mokyklų ir lenkų pri
steigtų. Pavyzdžiui, Švenčio
nių apylinkėje. O ten, kur nie- 

nesudaro konkurencijos, 
nė vienos mo

Seniau kada žmonės tik pra
dėjo į Ameriką važiuoti, oyste- 
rių būdavo taip pilna Atlantiko 
pakrantėse, kad niekas nei ne
manė, kad jų kada nors pritruk
tų, bet augant miestams ir 
miesteliam^, oysteriai pradeda 
nykti. Dabar komercinis oyste- 
rių auginimas yra svarbi indus
trija, ir “sėkliniai” oysiteriai, 
arba maži, metų senumo oyste
riai apie pusė colio didumo yra 
“Ssodinamj” senose oysteirių 
lysvėse ir leidžiami augti per 
keturis ar penkis metus pirm 
“kirtimo”.

Greikai vartodavo oysterius 
kaipo valgį ir vadindavo juos 
‘tobula pietums pradžia”, o Ro
mėnai sakydavo, kad tai “švelni 
marių manna”. Amerikos In
di jonai labai daug jų valgydavo 
ar žalius, keptus, ar sudžovin- 
tus ir surūkytus. Rūkyti oyste
riai būdavo nešami ant lazdų, ir 
būdavo vartojomi mainais pirk
ly boję. v

Oysteriai turi visas reikalin
gas maistui sudėtines dalis, ir iš 
priežasties turėjimo įvairiu ma
rių druskų daug prigelbsti skil
vio virinimui. Oysteriai pradeda 
riebėti rugpiučio mėnesy ir yra 
geriausi spaly ir lapkrity.

[FLIS]

Dabartiniu laiku Vilniaus 
.krašte yra apie 200 liet. mo
kyklų. Didesne jų dalis lenkų 
laikoma “slaptomis,” nors jos 
gyvuoja bent po *10 metų ir 
lenkams apie jas suteiktos vi- 
sos reikalingos 'žinios.

Lietuvių mokyklos vietos 
gyventojų, net nutautusių mė
giamos. Mat, lenkų valdžia į 
šį kraštą pasiuntė savo visuo
menės atmatas: čia yra suk
čių, girtuoklių, paleistuvių ir 
panašių tvirkintojų. Pavyz
džiui, “mokytojas” Telesnicki 
Šekretavo vai. vagia nuo savo 
šeimininko ir kitų kaimynų 
dolerius, auksinius pinigus ir 
kitokią valiutą, kitas “moky
tojas” iš Galicijos girtas suge
lia skandalą Vaistamo bažny
čioje ir nutraukia pamaldas, 
dar kiti mokytojai užpuldinė
ja Švenčionyse ant kasos ir tt. 
šitos “ypatybės” jiems nekliu
do eiti mokytojų pareigų. Jie 
nesibaido, kad į jų mokyklas 
lankosi 2—5 'mokiniai (Ceiki- 
nė, Čyžiunaį& Gervėčiai, Per- 
šuokšlis)..

Kai kada imasi priemonių 
padauginti mokiniams. Pavyz
džiui, šią žiemą mokytojavo 
Peršuokšty Lukoševičius su 
žmona (pabėgėlis iš Kauno žu- 
Ji.kas, buvęs Vilkaviškio karei
vinių remonto “vykintojas,” 
sėdėjęs už suktybes Kauno ka
lėjime, pasižymėjęs ir anapus 
demarkasijos linijos). Pas juos 
abu buvo 6 mokiniai, čia pat 
greta Miež-ionių kaime gyvavo 
liet, mokykla, kurioje buvo per 
40 mokinių. Kad padauginus 
lenkų merky kiloję vaikų skai
čių, policijai padedant uždary
ta lietuvių mokykla Miežiony- 
se, baldai atimta.

Tačiau ir tat nepadaugino 
mokinių skaičiaus; sukčius Lu
koševičius nukeltas į Melagėlių 
mokyklą, tenai jam atsiradus 
mokiniai sutirpo.

Kad gavus leidimą laikyti 
privatinę lietuvių mokyklą, ku
riai lenkai nieko neduoda, rei

škia nugalėti nepaprastai daug 
klinčių. Paprastai — reikalau
jama, kad mokytojas butų bai
gęs aukštesniąją lenkų mokyk
lą ir kad mokykla atatiktų pe
dagogikos ir higienos reikala
vimams, ko žinoma niekur nė
ra išgriautame Vilniaus kraš
te. Leidimo neduoda ir mokyk
la kibą ore. Jei tik geriau vei
kia kokis mokytojas, tuojau jį 
suima, sodina į kalėjimą, vė
liau “teisia”; baldus konfis
kuoji; laikiusius sodžius mo
kyklą savo bute baudžia pini
gais. Mėnuo atgal charakterin
gas pavyzdys tuo klausimu įvy
ko Guktaun inkuose, Tvere
čiaus vai. Policija atvyko ir 
nubaudė piokytoją 100 lenkų 
zlotų už “neteisėtą susirinki
mą”: tėvai buvo suėję pakal
bėti mokyklos reikalais. Užda
rytos mokyklos vietoje steigia
ma lenkiška, Atsiunčia kokį 
nors valkatą iš Galicijos ar 
Varšavos mokyti vaikų. Tokią 
mokytojų, kurie dažnai yra 
kriminalistai, gyventojai nepri
siima į savo namus, mokyk-

šuokšlis)

kas 
nėra valsčiuje 
kyklos. Dysnos apskrity, pdv., 
Bcrezviečio vai. neįsteigta ne 
viena mokykla.

Augštesnioms mokykloms 
dar prasčiau, nes tokis /noks
iąs lenkams baisesnis. Lenkai 
nieko neduoda vidurinėms lie
tuvių mokykloms, jas baigę 
neįgyja jokių teisių, nepalei
džiama jie nuo kariuomenės 
prievolių. Tos mokyklos gali 
būti kiekvienu momentu užda
ryto®, nes koncesija duota tik 
vieniems metams. Jų butai 
sekvestruojami. Mokytojai ir 
mokiniai suimami ir mušami. 
(Dabar sėdi apie 10 moksleivių 
jau beveik metai).

Prie visų šitų, represijų pri
sideda dar mokytojų skurdas. 
Mokytojas anapus demarkaci
jos linijos gauna Vž daugiau
sia % to, ką jis čia gali gauti. 
Visuomene okupuotoje dalyje 
negali atsilyginti, nors neša 
dideles aukas rūpindama mo
kykloms butus, kurą ir t. t., o 
•be to turėdami mokėti lenkų 
mokykloms laikyti.

Taip vargsta musų .mokykla 
anoje pusėje, kovodama su mi
niomis melagingų mokytojų ir 
daugybei žandarų-šnipų!

Nors Dambrauskas, kurio 
amžiaus žuvo 
lietuvis, bet

Corp. anglių 
mažai dirbo

v iiiuciLio niuovv t

kokį viešą darbą arba tiesiog Į loms butų

Užgriuvusi 
kasykla

Nelaimė anglių kasykloj. Lietu- 
' vių užmušta mažiau, negu 

buvo manyta.

Bemvood, W. Va. — Gelbėji
mo darbininkai suvažiavo iš vi
sų apielinkių ir jau ketvirta 
diena darbuojasi kasyklose, kur 
buvo to baisioji ekspliozija. Vie- 
hok nepajėgė dar atkasti net nė 
pusės apipiltų darbininkų. Sura
do tiktai 48 lavonus, iš kurių 46 
pažinti ir giminių pasiimti. 
Tiktai du neatsišaukiami; ma
noma, kad jie be šeimynų, at
keliavę iš toliau. Apie 66 žuvu
sių angliakasių lavonai randasi 
po žeme. -Moterys, vaikai ir ki
ti artimieji, bėgioja verkdami ir 
laukia kada užgirg apie savuo
sius, nors neturi nė kibirkštėlės 
vilties pamatyti gyvus. Laukia 
nes nori parsivežti ir palaidoti.

šiandien oras jau kitoks; 
šviečia saulutė ir vėsus vakarų; 
vėjas smarkiai pučia ir džiovi- ę 
na purvyną ir gal tas ašaras, 
kurios jau ketvirta dieųa kaip 
liejamos šioje apielinkėje.

Mano uždavinys yra surinkti

Ji man patarė, kad aš važiuo
čiau į Moundsville, W. Va. Te
nai tai esą daug lietuvių, pas 
kuriuos galėsiu sužinoti. Savo 
sąraše pavardžių aš turėjau 
vieną lietuvišką iš Moundsville, 
būtent Simono D imbrausko gy
venančio 100, 13th Str. . Kad 
pasiekti tą vietą reikia važiuoti 
pusę valandos gatvekariu. Nu
važiavus tenai ir suradus virš- 
minStą. vietą, pasirodė, jog ir 
tenai nekalba nė žodžio lietuviš
kai. Moteris man parodė kitą 
namą, kur tikrai lietuviai gy
vena. Susiėjus su jais ir pra
dėjus klausinėti apie žuvusius 
tautiečius, jie pranešė, kad jų 
žiniomis lietuvių iš čia nesą žu
vę.
vaikas 20 metų 
eksplozijoj, yra 
save skaito lenku.

Wheeling Steel 
kasykloje lietuvių
jau nuo 1922 m. kada tos kasyk
los unija buvo sulaužyta. Jie 
spėjo, jog toje kasykloje turė
sią kas nors tokio nepaprasto 
(atsitikti.

Tokiu budu pasirodė, jog 
tiktai du lietuviai yra žuvę: 
Leonas Levickas ir Juozas Šan
kus,. nors pagal paskelbtų pa
vardžių buvo manoma žuvusių 
skaičius nemažesnis dešimties. 
Pranešimuose apie žuvusius pa
sitaiko dvejopų žinių. Gelbėtojų 
viršininko raportai nesutinka 
su kompanijos. Pav. kompanija 
skelbia, jog toje ir toje vietoje 
dirbo tiek ir tiek darbininkų; 
gelbėtojai gi atkasę ten suranda 
daugiau lavonų.

Gegužio 1 d. Benwoodo mies
telis turėjo keletą laidotuvių, 
po du, po tris ir po vieną. Viso
se laidotuvėse dalyvavo didžiau
sioj minios žmonių. Ir tur būt 
nepaskutinį kartą, nes dar ir 'pu
sės lavonų neatkasė. Miestely 
keletas kompanijų namų yra 
naudojami sudėjimui lavonų ir 
milicija neleidžia ta gatve pra
važiuoti automobiliais. žmo
nėms irgi uždrausta, gal dėl 
tam tikrų kompanijos išrokavi- 
mų.

Šiose kasyklose dirbdavo 
kiekvieną dieną. Anglį, kasdavo 
dėl didžiųjų liejyklų. Mokėdavo 
tiek pat kaip ir unijas kasyklų 
darbininkams. Kadangi unijos 
kasyklos silpnai veikė, tai dau
guma žmonių veržėsi į anas, 
ypač italai. Jau buvo įėję į ma
dą nusipirkti darbą duodant 
bosui po 10 po 20 dol. ir čia at
sižymėjo kaip tik italijonai. Bo
sui, žinoma, gera pasipelnyti iš
vejant iš darbo vieną ir pri
imant kitą.

Vienas italas pasakojo man, 
kad jis penktadienio vakare nu
sipirkęs darbą už 20 dol., bet 
bosas jarrt liepęs ateiti tik an
tradienį. Tuom tarpu pirma
dieny įvyko ekspliozija, kurioj 
žuvo ir pats bosas. žmogelis 
džiaugiasi, kad liko gyvas ir vi
sai nesigaili tų dolerių.

Paskutinėmis žiniomis, žuvu
sių skaičių kompanija sumažino 
iki 110. Bet tikras skaičius bus 
žinoma tiktai tada, kai bus iš
imti visi lavonai.—S. Bakanas,

AUTOMOBILIŲ INDUSTRIJA

1923 metais iki lapkričio mėn. 
iš Amerikos į Ceylon išgabenta 
1,004 automobiliai ir trokai ver
tės $728,000. Iš Britanijos į- 
gabenta 109 už $150,630; iš 
Francijos, 74 už $65450 ir Itali
jos 11 už $15,536.

Smiltims laikrodis 
tebevartojamas

Niekas nežino smiltinio laik
rodžio senumo. Jam pradžią ga
lėjo duoti vandeninis lakrodis, 
ir beabejo prasidėjo vienoje iš 
pustynių šalių—Egipte ar Bj> 
bilionijoj — kur buvo vandens 
stoka. Negalima sakyti iš ko 
jie buvo daryti, bet buvo paro
domi Grekų skulptūros dar 
prįeš krikščionių laikus.

Laikrodis nešiojamais ant 
rankos yra skaitomas kaipo mo
derniškas išradimas, bet pirmu
tinį nešiojo Anglijos karalienė 
Elzbieta. < [ULIS]

Suvienytų Valstijų geležies ir 
plieno eksportai

Per 1923 m. iš Suvienytų 
Valstijų išgabenta 2,009,141 
tonai geležies ir plieno. Dau
giausia išgabenta į Kanadą, Ja
poniją, Kubą, Meksiką, Angliją 
ir Airiją.

—■ 'J ‘ ’

Finlandija

Amerikos automobiliai užima 
pirmą vietą, bet ar galės kon
kuruoti su Francijos ir Italijos 
automobiliais yra klausimam 
Vokietijos ir Anglijos karai per 
brangus.
Vargo poetą.

Posmelis.
iš pavasario matyvų

Kai po žiemos prabilsta vandenų 
/ bėgimas, 

Ir kai sapnuojasi pagrįžęs 
vyturys 

Ir miško gyvojo ošimas, 
Saulėtos dienos—stov’ akys’,—

Tuomet žinau — neamžina de
jonė, 

Nors ir gėlos ji kupina: 
Ją žudo žydinti svajonė, — 
Už debesų jog Vis giedra!... 
>> i “L. ž.”

taip pat neduoda, tikras žinias apie žuvusius lie-

Phone Boulcvard 6369 
FOTOGRAFAS’ 

P. CONRAI) 
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

Avarųs dantys, tai 
Eeras dalykas — sa 
dantų molčia kari 
nesubraižo dantų. 
Plaukit u to dan-

____________________



šeštadienis, Geg. 10, 1924
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Prigimties sąlygos Pa 
baltės valstybiy ūkiui plė 

totis ir santykiuoti

NAtMlM, Chicage, iii.
■ ■ —-

požymiais

[“L.”] Užtenka paimti į ran
kas fizikos žemlapį, kad pama
tytum savitą Pabaltos kraštų 
padėtį. Nemuno, Dauguvos ir 
Narvos upynai (baseinai) suda
ro viena kryptim einantį geogra
fijos vienaty, kurį nuo rytų Eu
ropos ir pietų skiria tarytum ty 
čia prilėkta ežerų, paikių, miškų 
ir dykumų juosta. Palyginus 
fizikos žemėlapį su kultūros — 
kalbos, tikybos
mes matome, kad to fiziniai ge
ografinio vieneto ribos stebėti- 
im Įbildu sutampa, su kalimos ir 

tikybos pažymiais; čia estai su 
latviais ir lietuviais — ten sla
vai, čia protestantai ar katalikai 
— ten pavoslavai. Tik pačiuose 
pietuose siaurutėlė juosta iš ka
talikiškos Lietuvos, eina kelias 
į tokios pat tikybos Lenkus, bet 
ir tai per Augustavo beveik ne- 
.gyvenamus miškus ir gudų uni- 
jotų sodybas. Vargu bau tok
sai kultūros savitumas butų ga
lėjęs slavių ir pravoslavų ban
goms atsispirti, jei ūkio ir pri
gimtinės sąlygos nebūtų ėjusios 
pagalbon.

Jei dabar prisižiūrėtume pri
gimties sąlygoms pačiame Pa
baltos krašte, tai paviršium žiū
rint išsyk beveik jokio matomo 
skirtumo ir nepamatytume. Ke
liaujant iš Lietuvos į Latviją ar
ba iš Latvijos į Estiją tik iš tam 
tikrų dirbtinių ženklų galima 
“sieną” pažinti, o šiaip jokio 
skiriamojo požymio (jei neskai
tyti tautybę) nė nematyti. Bet 
paėmus fizikos žemėlapį 
arba nors ir p. Matulionies rel-1 
jefą galima aiškiai 
muno ir Dauguvos 
nius su atskiromis 
taip pat savotišką 
grafinį vienetą sudaro ir Estija. 
Tuo budu pati prigimtis savo 
ežerais, pelkėmis ir k t. atskyru
si Estus, Latvius ir Lietuvą nuo 
slavių ir rytų kultūros, vis dėl
to kiekvienai tautai yra patie
kusi savotiškų buities sąlygų.

šitose prigimties sąlygose ir 
reikia ieškoti akstino arba kliū
čių trims Pabaltės valstybėms 
susiartinti arba išsiskirti. Vi
so trys valstybės dabar užima 
166 hkm. ir turi šiek tiek dau
giau kai 5 mil. gyventojų, taip 
kad 1 hkm išeina vidutiniai 32 
žmonės — prieš 20 žm. Rusijoj 
ir Guduose ir 70 žm. Lenkijoj. 
Jei imsime kiekvieną valstybę 
atskirai, tai pamatysim štai

arčiau stovi prie Pabaltės val
stybių, nei prie slavų žemių, ne
kalbant jau apie Latviją ir Es
tus. Jei dabar paimtume ūkio 
prigimtines sąlygas, tai čia vėl 
pamatytume didelio panašumo. 
Visos trys valstybės perdėm že
mės ūkio šalys, su tuo skirtumu, 
kad Estuos yra beveik vien gy
vulių ūkis, Latvijoj gyvulių 
ūkis su javų ūkio šaka ir Lietu
voj javų ūkis su gyvulių ūkio ša 
ka (nors ir daroma pastangų eit 
daugiau prie gyvulių ūkio). Pa
čios klimato sąlygos žemės 
ukiui, be abejonės, Lietuvoj yra 
geresnės, negu Latvijoj, o Lat
vijoj geresnės, negu Estijoj, bet 
prisimenant, kad visose trijose 
valstybėse vis dėlto apie 85% 
gyvena iš žemčs ūkio, o miestų 
Įjyvcnimjis labai menkai teišsi- 

pletęs ir dėlto žemės ūkio pei- 
tekliai vis tiek turi būti gabe
nami svetur, tai jokio rimtesnio 
pavojaus iš savitarpio konku
rencijos bijotis netenka. Ne
tenka bijotis konkurencijos net 
ir pasaulio rinkoj, nes Estai po 
šonu turi Petrapilį, kurio jie 
dar negali pripildyti, o Latviai 
ir Lietuva vakarų Europos did-

pramonę. Pas mus verteivos 
taip pat linksta į manufaktūrą, 
mėgina stiklą gaminti, cementą 
ir kt., nekalbant apie spiritą) 
kuris yra gaminamas visose tri
jose valstybėse, čia kaip tik 
ima rodytis reikalų priešingu
mai apie kuriuos bus progos

A. R-ka.

miesčių rinkęs taip pat niekad 
nepripildys. Klimato ir kt. są
lygų tiekiamuosius žemės ukiui 
palengvinimus arba pasunkini
mus konkurencijos atžvilgiu iš
lygina kitos prigimtinės sąly
gas. čia turiu galvoje natūra
linius susisiekimo kelius. Lie
tuva, klimato atžvilgiu būdama pakalbėti vėliau, 
geriausiose sąlygose, yra blo
giausiose v sąlygose susisiekimo 
pigumo atžvilgiu, tuo tarpu Es
tija klimato ir kt. atžvilgiu bū
dama blogiausiose sąlygose la
bai gerai aprūpinta pigaus susi
siekimo priemonėmis; tuo tar
pu Latvija visais atžvilgiais 
stovi vidury tarp Lietuvos ir 
Estijos.

Tuo budu jei žiūrėsime vien 
prigimties, sijlysfij, tai jos tary
tum i-odyte rodys į naturalį Pa

baltės valstybių ukid reikalų 
bendrumą. Deja, prigimties są
lygų valstybių santykiavime ne- 
visuomet žiūrima — gal ne vi
suomet ir žiūrėti galima, — pa
galiau keisti. Pavyzdžiui, Es
tai dar prieš karą sugebėjo su
kurti žymią manufaktūros pra
monę, taip pat popieriaus ir kt. 
Latviai Rygoj turėjo galežies

MIŠKŲ GAISRAI SUVIENY
TOSE VALSTIJOSE. 

__»

Miškų Skyrius prie Suvieny
tų Valstijų Žemdirbystes De
partamento praneša, 
paskutinius 
daug miškų gaisrų. ,

Tarp didžiausių gaisrų
Dcslitigo, VVisconsin, 

ras 1871 metais kuomet 1,500 
žmonių tapo užmušti ir 1,500,- 
00 akrų girių sudegė.

Michigan gaisras 1881 me
tais, kuris sudegino 2,000,000 
akrų ir išnaikino daug gyvas
čių.

Phillips, Wisconsin, gaisras 
1894 metais, kuriame 300 žmo
nių tapo užmušti.

55 metus
kad per 

buvo

buvo:
fiais-

matyti Ne- 
upynų slė- 
sistėmomis; 
fiziniai geo-

Estijoj . 
Latvijoj 
Lietuvoj
Lietuvoj
Vilniaus

Plotas (hektometrais)
 ........... 47,550 
  65,791 

  53,500 
su Vilnium ....... 80,000
srity .... ,......... 26,500

(30,550) 
(be Vilniaus) 372,783 

5,184,604
Lenkijoj
Europos Rusijoj

Gyventojų skaičius
1,110,000
1,850,000

.. 2,190,000
3,400,000

.. 1,210,000
(1,550,000)

(be Vii-
..................  26,671,000

Estijoj . 
Latvijaj 
Lietuvoj 
Lietuvoj 
Vilniaus

su Vilnium 
srity .........

Minnesota, Idahd, Oregon ir 
Washingtpn gaisrai 1910 m. 
išnaikino milijonus akrų miš
kų žemės, ir kuriose nesuskai
tytas skaičius žmonių mirė. 
Tų gaisrų durnai buvo matyti 
iki 300 mylių Pacific Okeane.

v
Cloquet, Minu, gaisras 1918 

metais sudegino turto ir miškų 
iki $30,000,000 vertos ir 400 
žmonių sudegė.

Hinckley, Minn. gaisras, ku
riame 400 žmonių užmušta, su
degino milijonus akrų ir išnai 
kino tuziną miestų.

______ ■■________ ■____ - --- - - —

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

KAIP JŪSŲ AKYS? 
akių silpnumas ar galvos skaudė-

1919 ir 1922 metais daug 
pražūtingų gaisrų pasirodė 
j vairiuose kraštuose. U* oi?
1022 m. vasary daugiau kaip 

5'0,000 gaisrų pranešta. Apart 
šucikvojimo daugelio m|i|lijoiių 
dolerių, mirė daugelis ir žmo
nių.

(Suvienytų Valstijų Miškų 
Biuras sako, kad 80% visų miš
kų gaisrų Suvienytose Valstijo
se yra pasekmės neatsargumo.

[FLIS]

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliofras nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be* operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas^li- 
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių
Keumatižmą ir kitokias ligas vy- 
fų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Palengvins akių įtempimą, kuile 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą/ atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Steašt, 
Netoli Ashland Are.

Lenkijoj
niaus)

Europos Rusijoj .... 111,165,000
Ant kiekvieno hektometro 

gyventojų tenka: .
Estijoj ........................
Latvijoj .......................
Lietuvoj ................... .
Lietuvoj su Vilnium ..
Vilniaus srity..............
Lenkijoj (be Vilniaus)
Europos Rusijoj

Kaip matome, 
dėtim Lietuva net ir su Vilnium

23

.... .r... 41
..........  43
. 46 (50)

....... 71
.......... 21

visa savo pa-

*) Didž. Lietuvai, be Vilniaus sri
čių, imu bendrą 52000 hkm. skaičių su 
2030 tukst. gyventojų (pernai metų 
surašymas davė 2028). o Klaipėdos 
kraštui 1500 hkm. su 160,000 gyv. 

mėti skaičiai buvo patiekti pačių len
kų su pažymėjimu, kad gauti “ap- 

. skaitymo budu”; o prieškarinės ir ka
ro metų statistikos daviniai rodo j 
tai, kad rodomieji daviniai žymiai pa
didinti; be to, jie ir apima veik di
desni plotą negu Lietuvai priklauso. 
Del to paduoda pirmoj vietoj ne len
kų, o savo spėjamuosius davinius.

Kraštui louu tikm. su IBU.UUU gyv. 
Vilniaus sričiai skliausteliuose pažy- _ “X • 1 • Y • • 1 . • « . * w• «

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

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

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Watch, Knife and Chain

Puikios dovanos bus duodamos dykai

DRESES

KAUTAI

Mes Nemokame Rendos3234 South Halsted Street

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

WATCH

AR JUS SERGATE? I

Dykai egza- 
minacija be 
mokesnio dak
tarui.

Ali
3

onor
back lf not 

eatla- 
fied.

GRANO ATIDARYMAS
SUBATOJ,
Gegužio 10, 1924

Mes persikėlėme j savo vietų, gražiau
sią vietą apielinkėje. Apvaikščiodami šį 
didelį atsitikimą, turime labai didelį pasi
rinkimą puikių moterų kautų ir dresių.

Mums pasisekė labai pigiai nupirkti 
per musų Naw Yorko atstovų labai pui- 
t leis rubus žemesnėmis kainomis negu 
naciam išdirbėjai kainavo.

Dar niekuomet pirmiau nieks netu
rėjo tokių puikių tavorų.

Dar niekuomet pirmiau nieks netu
rėjo tokį didelį pasirinkimą stylių.

Nei viena moteris ir mergina neturi 
praleisti to didelio išpardavimo. Ateikite 
anksti. Ekstra pardavėjai bus tą dieną 
ir suteiks jums asmenišką patarnavimą.,

šimtai naujų pavasarinių dresių, tinka
mų sezonui, vėliausių stylių, su leisais ir 
gražiai trimuotos, naujausių išdirbinių.

NUSIPIRKITE SAU DRESĘ ŠIAN
DIEN.

Labiausiai pageidaujamų spalvų ir pa
siūti vėliausių stylių. Jūsų pasirinkimui 
tan ir pilkų, visokių kombinacijų tokio
mis žemomis kainomis, kad jus nusiste
bėsite.

Kodėl važiuoti į vidurmiestį kuomet 
jus galite gauti čionai dar geresnį tavorą 
už pusę kainos.

PILNAS PASIRINKIMAS AUGš- 
ČIAUSIOS RŲŠIES KAILIUKŲ STAKE

jums skauda galvą? 
jūsų akys ašaroja? 
yra uždegtos?

' ' ir i

Ij
JI

Į r ■ ra 1

FASHION CLOAK SHOP
.» į *> I * ■ ■

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

CHICAGO 
Roosevelt 8135 

Reis. Tel. Brunswlck 4887
Chlropractic 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.

namo pian 
būt don’t 
i • n <f 
pennyl

Ar
Ar
Ar
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, .kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i no 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam.1 ligonių

zv So. Clinton St., Dept. 29 K., Ch.cago.

Tik ky atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

Kraujo spaudimas, reumatizmas, 
goiteris, anemia, diabetas, skilvis, 
eezema, psoriasis, acne arba kitos 
chroniškos ligos.

Sveikatos skyrius pataria: 
“Turi pasima
tyti su dakta
ru, jei esate ii 
geroje sveika

toje. Kad iš- 
' vengus* ir apsi 
saugojus nuo 
bile ligų. Chi- 
cagos sveika
tos skyrius ps 
taria išegza
minuoti krau
ją kas 25 me
tai, kaipo sa
vęs pasveiki
nimo, jus turi
te apžiūrėti 
savo sveika
tos stovi, že
mas t kraujo 

spaudimas gerame stovyje jūsų 
plaučiai, širdis ir kiti laboratorijų 
išbandymai”.

Ateikite Į laboratoriją, pata
rimai dykai. Ligoniai tik užmo
ka už vartojimą Vaccines, Se- 
rums ir Gyduoles tiktai. Be mo
kesčio daktarui.

Ateikite ir pasikalbėkite su 
musų1 užganėdintais ligoniais 
šiandien.

........................-—’
Mes kalbame lietuviškai

Illinois Medical 
Laboratories

Room 1113, 159 N. State St.
, CAPITOL BUILDING

Pirmiau vadinosi Masonic Temple 
Ofiso valandos 10 iki 7 v. v. kas- 
dieų. lįeijplioj 1Q. iki 1 vai. pp pietų

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs fextra-*rdinary 

profesorius patalogįjos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnųNuo 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.

- LITTLE
i SPINOGPAPH

Kuomet jau tiek 
daug žmonių sutinka, 
kad geriausias būdas 
pasveikimui vartojant 
adjuBtments garbe už 
šitą sveikatos mokslą 
kuris platinasi.

Visi ChiropractoHai 
sutinka kad Chiroprac- 
tic suteikia sveikatą.

Kuomet daktarai 
mainosi — ligonis 
miršta.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

* iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.
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Sportas

Ar bus dabar Požėlos su 
Meyeru ristynės?

J. Bancevičius norėtų dar sykį 
eiti su Meyeru, bet gal nebe
gaus progos.

Po ristynių Meyeria su Ban- 
cevičium tarp sporto mylėtojų 
dabar stovi didžiausias klausi
mas ar įvyks dabar ristynės 
tarp Meyerio ir Požėlos.

Išrodo, kad jau dabar Požėlai 
nebelieka kito daryti, kaip tik 
eiti persiimti su didžiausiu 
Amerikos čampionu Meyeriu. 
Juk jis sakė, kad Meyeris pirma 
turi paristi Bancevičių. Ketver
ge Meyeris tapo pergalėtoju ant 
Bancevičiaus.

Tiesa, J. Bancevičius vakar 
pareiškė, kad jis norįs su Meye
riu dar sykį persiristi. Vienok 
Meyeris pasakė, kad jis nemato 
reikalo daugiau eiti ristis su 
Bancevičium. Daugelis taipgi 
pripažįsta, kad Bancevičius pa
sielgęs nevyriškai atsisakęs ei
ti su Meyeriu trečiu syk dėl už
sigavimo rankos. Sako, visvien 
jam reikėjo eiti. Dabargi jo 
pasielgimas esąs panašus į Ka- 
tausko pasielgimą, kada tas ne
norėdamas būti paguldytu ant
ru syk nuvertė bėdą ant voties. 
Iš viso ko matyt, kad Bancevi
čius nebegaus progos eiti ristis 
su Meyeriu.
K. Požėla važiuoja Detroitan 
parsiimti su vietiniu tvirtuoliu.

• /

Lietuvių kviečiamas, Khrolis 
Požėla sutiko pasirodyti Detroi
to miestui. Lietuvių Salėje jis 
ten risis su dideliu lenkų tvir
tuoliu Stefanskiu gegužės 16 ir 
17 dieną.

Lietuviiijateliuose
Paskutinė Mokslo Drau

gų paskaita
Bus keturi prelegentai.

Rytoj, geg. 11 d., 10:30 vai. 
ryto, Raymond Chapel svetai
nėje, 816 West 31 Str., įvyks 
paskutinė Mokslo Draugų pa
skaita. Paskaita bus sunertinė. 
Prelegentų bus keturi: Dr. A. 
Karalius, Dr. A. Davidonis, Kl. 
Jurgelionis ir K. Augustinavi- 
čius. Bendra paskaitos tema 
“Keturi svarbiausi dalykai 
žmogaus gyvenime.”

Tat kuoskaitlingiausia atvy
kite į šią paskutinę šio sezono 
paskaitą.

Ką Reporteris Pupa 
girdėjo

Nuėjo Reporteris Pupa į Bri- 
dgeportą savo mylimų tautiečių 
aplankyti ir pas juos pasisve
čiuoti. Supykę ir susinervavę 
bridgeportiečiai! Kalba pama
žėliais su kits kitu ir galvelė
mis kinkuoja.

—Blogi popieriai!,..
—Kodėl blogi ? Kas padarė po

pierius blogais? — interesavosi 
Reporteris Pupa.

—Blogi...
—Kas do pranašystė? Ar že

mės drebėjimas artinasi? Ar 
saulė ketina amžinai aptemti? 
Ar gal kometa su baisia uodega 
beateina ?!...

—Ne... žemiški — žmoniški 
dalykai tyfoli... Niekniekiai... 
čysti niekniekiai... Sarmata ir 
kitam pasakyti.

—Gal ką su svetima pačia su
gavo? Gal senbernis koks...

—Ne, ne. Muštynės' Pasaky
siu tau atvirai, muštynės tarp 
inteligentų — biznierių... juk 
tai gėda sakyti.

—Kad tave biesas!... — su
keiks Reporteris Pupa — kode! 

iškarto nesakiai? Aš jau buvau 
bepradedąs drebėti iš baimės! 
Tu kalbi apie šliko su ponu Var- 
kala?

—Taip, taip — juk tai šeim!
—Tas tiesa. O kur tų mušty

nių tikroji priežastis? Girdėjau 
rašomoji mašinėlė — ar kas 
ten?...

—Ne — lysas...
—Lysas!
—Lysas ir rakandai.
—Na, tai sakyk kaip«buvo?
—Ponas ŠI i kas turi pasisam

dęs nuo pono Juciaus kamba
rius, o ponas Varkala nuo pono 
šliko. Sulig lyso Varkalos su 
šliku, ponas Varkala valdys ke- 
turius kambarius ir mokės po
nui šlikui rendą, rodos $45.00 į 
mėnesį; o ponas šlikas valdys, 
vieną kambarį ir už visus mo
kės ponui Juciui 55 dol. į mėne
sį. Be to, Ponas šlikas duos 
kambariams visus reikalingus 
rakandus.

—Supratau.
—Per tūlą laiką buvo viskas 

gerai. Bet ponas šlikas ėmė par- 
davinėt vieną po kitam rakan
dus ir kambariai darėsi tuštes
ni ir tuštesni, o renda ėmė, kaip 
ėmęs.

—Šitaip!
—Varkala mokėjo rendą ir 

pyko. Lysas rodo rakanlus: čia 
toks rakandas, čia kitoks rakan
das, čia dar kitoks — visas į 
lysą surašyta kuopuikiausia, o 
kambariai tušti, kaip iššluoti! 
Dingo rakandai kaip ugny!

—Įstabu!
—Varkala ėmė šlikui išmeti

nėti, kad jo, kaipo boso pasiel
gimas yra neleistinas: ima ren
dą už kambarius su rakandais, 
o rakandų nebėra.

—Visai teisingas patėmiji- 
mas.

—Ponas Šlikas nenusileido, 
sako, jo rakandai ir jis gali da
ryti su jais ką nori.

—Bet, sakai, tie rakandai bu
vęs į lysą įrašyti.

—Tame ir dalykas. Ponai ėmė 
labiau ir labiau bartis. Vienas 
sako mano rakandai, galiu da
ryt ką noriu, kitas sako negali. 
Galiu! — Negali! Galiu! — Ne
gali!! — Negali!! Galiu!!!*** 
— ? — ir prasidėjo muštynės.

—Visai neišmintingai
—Taigi. Vienas drūtas, kitas 

menkas. Menkesnysis tapo su
muštas, sukruvintas, numestais 
laiptais ir pusgyvis nugabentas 
ligoninėn.

—O kitas?
—Pasiliko savo tuščiuose 

kambariuose.
—O paskui?
—Nežinau. Tuo tarpu nieko. 

Bet reikalas tuo nepasibaigs. 
Sudie.

—Sudie — atsisveikino Re
porteris Pupa ir nuėjo savo ke
liais. šimtai klausimų gimė jo 
galvoje ir mirė.

Jau susiorganizavo L. S. 
i Lygos stygų orkestrą

Antradieny, gegužės 6 d., va
kare, Raymond Chapel svetai
nėje, 816 W. 31 St., įvyko pir
mas Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lygos Stygų Orkest
ro susirinkimas.

Susirinkimas buvo gana skait 
lingas, gyvas ir entuziastiškas. 
Lyg dar nepradėjus orkestrai 
veikti, jau pradžiai yra susirašę 
virš penkiolika narių, kurie jau 
gan gerai gaili įvairius muzika
lius instrumentus griežti ir jau 
gerokai yra su muzika apsipaži- 
nę. Virš dešimties pradinių, 
kurie žada kuoveikiausiai įsigy
ti instrumentus ir pradėti prak
tikuoti. Tai kaip matosi, kad 
jau pačiai pradžiai yra gan 
skaitlingas būrelis jaunuolių, 
su pasišventimu yra pasiryžę 
lavintis ant įvairių styginių in
strumentų ir laikui bėgant su
daryti vieną iš puikiausių sty
ginių orkestrų, kuriuomi galėtų 
Chicagos lietuviai pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti. Gi pradėjus 
orkestrui veikti, beabejonės, 
kad keleriopai jisai savo narių 
skaičiumi padidės. Orkestras 
žada daugiausiai susidėti iš 
mandolinų, gitatf-ų, mandolų ir 
smuikų. Toliaus gal rasis ir 
kiek įvairesnių instrumentų.

Apart apkalbėjimą santykių 
su Lyga, ir kitų tarimų, susi
rinkimas nutarė kuoveikiausiai 
pasikviesti vieną iš geriausių 
styginių orkestrų mokytoją sau 
už instruktorių ir tuoj pradėti 
mokintis, kad ateinančiam sezo
nui butų galima jau prie ko nors 
prisirengti. Sutvarkymui to da
lyko tapo ant vietos išrinkta ko
misija iš kelių narių. Sekamas 
susirinkimas tapo nutarta su
šaukti ateinantį trečiadienį, kur 
bus pranešta visos žinios apie 
gavimą instruktoriaus ir kitos 
smulkmenos. —Ala.

Brighton Park
Apie Keistučio Kliubą.

Praeitą nedėldienį, gegužės 4. 
buvo Keistučio Pašelpinio Kliu- 
bo susirinkimas. Pirmininkui 
susirinkimą atidarius paaiškė
jo, kad kliubas neteko nutarimų 
Paštininko ir praeito protokolo. 
Mat mirtis pasigriebė netikėtai 
K. Krascevičių, kuris paliko 
protokolą neparašytą, tik pasi- 
žymėjęs keletą tarimų. Iš tų pa
žymėjimų nebuvo galima khm 
kitam protokolą parašyti, reikės 
daryti iš atminties.

Prie kliubo prisirašė pora 
naujų narių.

Nauju sekretorium liko išrin
ktas draugas Jusas.

A’part visų mažesnių tarimų 
nutarta turėti ekstra susirinki
mą, kuris įvyks šiandie, Mc- 
Kinley Park svetainėje 4 valan
dą po pietų. Visi nariai privalo 
bul be atsisakymo. Dalykas ta
me, kad Kliubas turės apsvar
styti konstitucijos projektą. Tai 
bus svarbu kožnam nariui.

Taipgi biškelį vėjo teko ir ko
respondentui, kad, girdi, vien 
tik j Naujienas rašo, o kitur ne
parašo. Gerai gerbiamieji, bus 
parašyta į visokius laikraščius, 
kokie tik Chicagoje randasi.

Korespondentui labai smagu 
rašyti jeigu randas kokių įvai
rumų, bet jeigu kas negero ar 
beverčio, tai kam rašyti.

Šiandien Kliubas gali gerais 
darbais pasigirti ypač skaičium 
narių. Sutraukęs apie save iš 
visos Chicagos apilinkių geriau
sius žmones.

Prie šio kliubo gali priklausyt 
vyrai ir moterys, vienokios tei
sės visiems nariams.

Tik kad dar daugiaus nauji? 
narių prisirašytų. Nepamirški
te šiandie ekstra, susirinkiman 
ateiti.

Keist. P. Kliubo koresp.
Walter Strygas.

DLK. Keistučio Kliubo darbuotė
DLK. Keistučio Pašelp. Kliu

bas, prišaky su d. Aleksandra
vičium, yra viena iš stambiau
sių organizacijų Chicagoje, tu
rinti apie 400 narių, vyrų ir mo
terų, įvairių pakraipų, prade
dant socialistais ir baigiant ka
talikais. Nežiūrint tų skirtumų 
nuomonėse, nariai dėl jų nesi
ginčija ir Kliubo darbuotė vi
suomet būna sėkminga. Kliubas 
rėmė ir remia kiekvieną nau
dingą darbą, tai aukoja iš iždo 
pinigais, tai, nuperka sulig iš
galės naudingų bendrovių šėrų 
ir tt.

Kad dar daugiau išplėtojus 
savo darbuotę šiandie yra šau
kiamas Kliubo ekstra susirinki
mas lygiai 4 vai. po pietų, Mc- 
Kinley Park svetainėje dėl priė
mimo naujos konstitucijos, nes* 
senoji neužtektinai ątsfjkb šių 
dienų reikalavimams. Mariau, 
nariai įvertino savo organizaci
jos svarbų reikalą ir visi daly
vaus šiame nepaprastame susi
rinkime.'- —A. Jusas.

Meta Park, III.
Subankrutijo Darbininkų Vart. 

Bendrovė.

Pereitame Darbininkų Varto
tojų Bendrovės šėrininkų susi
rinkime liko padarytas minėtos 
kompanijos panaikinimas, pa
sidalinantį turtu, kiek kam iš
puola.

Nutarta, kad visi šėrininkai 
turi sunešti savo Šerus iki pir
mos dienos birželio, 1924, ki

taip nieko negaus. Tai visi šėri
ninkai, norintys gauti savo dalį 
privalo priduot savo Šerus as
meniškai ar per paštą žemiau 
paduotu adresu. Kiek bus pri
duota Šerų iki tam laikui ant 
tiek bus padalyta visas likusis 
turtas.

Bendrovės pirmininkas
Br. J. Januška,
P. M. Valnekas, Rašt.

107 — 20 Avė., Melrose Park.
---------- ------ -----------------------

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

ririe Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujieną Spulka
1789 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
ki reikalą su draugija, malonėkite 
kreipties pas raštininką X. Saikų, 
1521 Irving Avė.

D. L. K. Keistučio Pašelpinio Kliu
bo narių žiniai: — Nariai turintys 
reikalų prie nUt. - sekr. kreipkitės 
šiuo antrašu: Anton Jusas, 3959 
Archer Avė.

SLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą gegužės 11 d., 1 vai.
po pietų, Jokantų svetainėj, 4138 
Archer avė. Minėtos kuopos nariai 
atsilankykit, ir užsimokėkit mėne
sinius mokesčius, nes vasaros se
zone gal niriarsim apleisti vieną 
bertainį. —Povilaitis, rašt.

Garfield Park L. V. ir M. Pašel- 
pinis Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, gegužės 11 d., 
John Engels svetainėj, 3720 W. 
Harrison St., 1 vai. po pietų. Ma
lonėsite visi atsilankyti ant šio su
sirinkimo. —M. Medalinskas.

Bridgeport. ■— Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesi
nį susirinkimą nedėlioj, gegužės 11 
dieną, 1 vai. po pietų, Mark Whitc 
Square svety 29-tos ir So. Halsted 
gat. Visi nariai-rčs malonėkite su
sirinkti, nes yra daug reikalų ap
svarstymui. —Raštininkas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesini susirinkimą nedė
lioj, gegužės 11 d., Malinauskio sa
lėj, 1843 So. Halsted gt; pradžia 1 
vai. po pietų, šis susirinkimas yra 
svarbus tuo, kad bus skaitytas iš 
extra susirinkimo protokolas. To
dėl visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių i 
šį susirinkimą. —Ig. Žilinskas, rašt.

North Side.— A. L. T. Sandaros 
23 kuopa rengia prakalbas nedė
lioj, gegužės 11 d., 7:30 vai. vaka
re, Liuosybčs salėj. Kalbės St. Ko- 
dis, moksleivis K. J. Semaška, o 
niekuric Bijūnėlio nariai papildys 
programą. Visi North Sidės lietu
viai esate širdingai kviečiami skait
lingai dalyvauti. Įžanga 10c. ypa- 
tai. / —Komitetas.

Town of Lake. — Dr-tės šv. Sta
nislovo V. ir K. susirinkimas dėl 
tam tikrų priežasčių atkeliamas iš 
nedėlios į subatą, geg. 10 d., 8 v. 
vąk., šv. Kryžiaus parapijos svet. 
Visi nariai susirinkit ir serijų ti- 
kietus sugrąžinkit.

—F. T. Puleikis, sekr.

Dr-stės Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 11 d., 1 vai. po pietų, Davis 
Square Park svetainėj, prie 45 ir 
So. Paulina gatvių. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyki paskirtu laiku, 
nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui. —F. Motuzas, rašt.

Draugystės Lietuvos Dukterų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, geg. 
11, 2 v. po pietų, Mark White Sq. 
Visos narės būtinai susirinkite, nes 
yra svarbių reikalų.

—Nut. rašt. E. Jozaitienė.

Liet. Laisvės Pašelpinis Kliubas 
Vyrų ir Moterų stato scenoje vei
kalą “šliubinė Iškilmė” sekmadie
nį, gegužės 11 d., Meldažio svet. 
Pradžia 7 v. vak. Po vaidinimo bus 
šokiai. Kviečiame publiką atsilan
kyti. Nariai paėmę bilietus par
duoti prašomi tą vakarą grąžinti.

—Komitetas.

Turime už garbę pranešti gerb. 
lietuvių visuomenei, kad L. K. Šv. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant 'nuo 10 d. š. m. subatomis 
bus teikiamos pamokos vaikams ir 
mergaitėms rašymo ir skaitymo 
lietuvių kalboje. Tėvai, kurie lei
džiate savo vaikučius į publik 
mokyklas, bet geidžiate, kad jūsų 
vaikučiai, kaipo lietuvių tėvų vai
kai, ir savo kalboje mokėtų rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro- 
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus 
dėl pamokų. Pamokas teiks vieti
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsinašymo kreipkitės kle
bonijom ^—Klebonas Linkus,

3509 So. Union Avė., Chicago

D. L. K. Keistučio Pašelp. Kliubo 
ekstra susirinkimas naujos konstitu
cijos priėmimui bus šeštadienj, gegu
žės 10 d., 4 vai. po pietų McKinley 
Parko svet. Visi nariai kviečiami at
vykti laiku. — Sekr. A. Jusas.'

L. S’. J. Lygos sporto skyrius ren
gia “Tennis’ žaidimą Jackson Parke, 
sekmadienį, gegužio 11 d., 2 vai. po 
liet. Kas tik mylit šį sportą atsi- 
ankykit. Nemokančius žaisti pamo
kysime. Sporto Komitetas.

Norts Sides Vaikų draugijelčs Bi
jūnėlio susirinkimas įvyks nedėlioję, 
10 vali ryte. Visi nariai yra kviečia
mi susirinkti. Valdyba.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

ZUZANA BERNADIŠIENĖ
7 dieną gegužės, 4 vai. 30 m. 

po pietų persiskyrė su šiuom 
pasauliu po trumpos ligos.

Iš Lietuvos, Žagarės valsč., 
Veršių kaimo, Amerikoj išgy
veno 14 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Adomą ir dukterį Stanis
lavą 4 metų ir 6 mėnesių, 1 bro
lį Amerikoj, 2 brolių Lietuvoj, 1 
seserį Amerikoj, 4 seserys Lie
tuvoj.

Laidotuvės atsibus geg. 10, 8 
v. iš namų 1803 S. 49 Ct., Cicero 
III. iš Šv. Antano Bažnyčią po 
pamaldų j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečia visus gi
mines ir pažystamus atiduoti 
paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę
Vyras, duktė ir giminės.

A -f A

DOMININKAS VILAVIČIA

Mirė pėtnyčioj, gegužio 9, 1924, 
11 vai. dieną. Buvo vedęs, tu
rėjo 48 metus amžiaus. Paėjo 
Tverų valsčiaus, Poželių kaimo. 
Paliko nuliudime moterį ir 4 
vaikučius, 1 brolį ir 1 seserį. 
Aemrikoj ir 2 seseris Lietuvoj.

Laidotuvės bus panedėly, ge
gužio 12, 9 vai. ryto, iš namų 
227 W. 107 St. Roseland, 111. į 
Šv. Kazimiero kapines.

Gimines, draugus ir pažysta
mus maloniai kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Moteris, vaikai ir gimines.

f '

PADĖKAVONŪ

KAZIMIERAS’ NABAŽAS
persiskyrė su šiuo pasauliu 1 
vai. ryto balandžio IĮ d., 1924 
m. po sunkios ligos. Iš Lietu
vos a. a. Kazimieras paėjo iš 
Šiaulių apskr., Grudžių parapi
jos, Dimšių kaimo. Pragyvenęs 
34 metus; Amerikoje išgyveno 
15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Oną ir sūnų 
Edmundą ir brolį Antaną. Lie
tuvoj du broliu. Juozapą ir 
Klemensą.

Jis liko palaidotas balandžio 
14 dieną.

Širdingai 'dėkavoju visiems 
giminėms, pažystamiems ir 
draugams, kurie dalyvavo laido
tuvėse. Taipgi širdingai ačiū 
visiems automobilistams kurie 
davė savo automobilius laidotu
vėms. Taipgi dėkavoju visiems 
kurie suteikė daug gyvų gebu 
prie jo karsto. Taipgi dėkavoju 
graboriui Eudeikiui už gerą ir 
malonų patarnavimą.

Ona Nabažiene.

EXTRA
PRANEŠAME Miaręluette 

Parko, Chicago Lawn ir apielin- 
kes lietuviams atidarymą vyrų 
drapanų siuvyklos. Taipgi fe
bai nužemintas kainas ant viso
kios rųšies ir mados siutų, ypač 
bėgiu 2 savaičių.

Siutai su ekstra pora kelnių:
1— grupė—$35.00
2— grupe—$40.00
3— grupė—$45.00
Esat visi maloniai kviečiami 

aplankyti musų siuvyklą ir nu
sipirkti pigiai gerų siutų ir bu
sit pilnai užganėdinti.

P. KAY BROS.
3249 West 63 Str.

Tel. Prospect 2062 x

PRANEŠIMAS
HARRINGTONO KREDITORIAMS 
Kurie registravote savo notas pas ad
vokatą Edward H. White, malonėkite 
susirinkti, Utarninke, Gegužio 13-tą, 
1924, 7:30 vai. vakare, Mildos Svetai
nėj, 3142 S. Halsted St., ant 3-čių 
lubų.

Advokatas E. H. White praneš 
apie šmugelninkų svotį. Malonėkite 
pasiimti rasytes.

Kviečia Harringtono Kreditoriai. 
3142 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois.

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

Rengiasi
I B .11 ■ Į ,| —

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, 
r

Susirašiusių važiuoti Lietu
von šu šia ekskursija yra virš 
100 žmonių iš Chicagos. Taipgi 
daug užsakymų ateina ir iš toli
mesnių miestų. Taip kad susi
darys bury^ lietuvių iš apie 200 
žmonių.

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neištikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, kuris nuveža į 
New Yorką už $30.70 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 Suv. 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 prirengiame 
speciališkus afidavitus ant ku
rių Amerikos konsulis Kaune 
duoda vizą be jokio atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo
tą.

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravote 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
štą.

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.

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

privatiškų gydymui kambarių
Oia atėję gauna 

geriau sį Ameriko
nišką i* TnT2cpe- 
jišką bcią lody
mo. D i (kili skai
čius žmod\ U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks' 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross, 

85 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešiipt metą toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrą.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, serodrjff if 
■ubatoje nuo 10 vaJ- ryto 
iki 8 vai. vakare.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Waaarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
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- 
(erinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
Vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
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 apgavingą 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 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) 
Ckieago. III.
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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”

Giduolčs išski
riamos.

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

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

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

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

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

(Imkite elevątorį iki 12 augštoA
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PRANEŠIMAI.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

RYTOJ MOKSLO DRAUGŲ PAS
KUTINĖ PASKAITA.

Raymond Chapel svetainėje, 816 
W. 31 St, rytoj, geg. U d., įvyks pas
kutinė Mokslo Draugų paskaita. Bus 
keturi prelegentai: Dr. A. Karalius, 
Dr. A. Davidonis, Kl. Jurgelionis ir 
K. Augustinavičius.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neužilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygų Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygįui, A. Kemčžai, 
1739 So. Halsted St.

t Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Politiško Kliubo mėnesinis 
susirinkimas jvyks pirmadieny, ge
gužio 12, 7:80 v. v. K. Strumilos sve
tainėj. Gerbiamieji kliubiečiai malo
nėkite laiku visi atsilankyti, nes tu
rėsim daug svarbių dalykų apsvars
tyti. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesinis su
sirinkimas jvyks nedėlioj, gegužės 
11 d. Meldžiame draugų atsilanky
ti ir užsimokėti užsilikusias mo
kestis. Taipgi priduokite antrašus 
visi tie, kurie permainyt gyvenimo 
vietą. Svarbu, kad visi nariai daly
vautų, nes bus skaitoma naujos kon
stitucijos projektas. v u’

—X. Saikus, rašt.
, 1521 Irving Avė.

Chicagos Lietuvių Tarybos atsibus 
mėnesinis susirinkimas — Utarninke, 
Gegužio 13 dieną, Raymond Chapel 
svetainėj, 7:80 vai. vak. Kviečia 
gerb. atstovus nesiveluoti.

— Valdyba.

Northsaides Vaikų Draugijėlės Bi
jūnėlio dainų pamokos atsibus nedė
lioj, 10 valandą ryto Visi nariai su
sirinkite laiku. Komitetas.

Bridgeporto Lietuvių Pol. ir Pas. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
sekmadienį, 11 d. gegužio, Mildos 
svet., po No. 3142 So. Halsted gat. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių aptarimų^ nepamirškit 
naujų narių atsivesti, nes įstojimas 
yra numažintas, taiktai iki liepos mė
nesio. Užrašų Rašt.

St. Charles, III. — DLK. Vytauto 
dr-jos nariams pranešame, kad pri- 
siųstumet tarp bal. 30 d. ir birželio 
.90 d. po 50c. posmertinės už mirusio 
drg. J. Petrausko moterį, adresu: 
P. O. Box 16, St. Charles, III.

— Valdyba.

Balto Dobilo L. P. Kliubo (White 
Clover T.. B. Club) parnešimas: — 
Kurie esate pirkę šio kliubo bonus, 
turite pristatyti juos subatoj, geg. 
10 d., 7 10 v. vak. į kliubo svetai
nę, nes kliubas jau priima bonūs nuo 
visų. Nepraleiskite to, nes kas pir
miau atneš, tas pirmiau ir pinigus 
gaus. Toliau gyvenantys taipgi to 
nepraleiskite.

— Kliubo Administracija.

ASMENŲ JIEŠKOJiMA!__ c____
Aš Eva Rupsaitė, h<> vyru Gri

cienė, Kauno rėd., Kvedarnės pa
rapijas, Alkupy sodos. Gyvenau 

mainose West Va., dabar esu Chi- 
cagoje atvažiavusi. Noriu susipa
žinti su visa gimine.

Kazimieras ir Eva Gricius
3313 So. Morgan St., Chicago

TURIU svarbią žinią suteik
ti Frank Paieda. Malonėkite at
sišaukti šiuo antrašu:

A. Olszewski,
3301 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 6775,

IEŠKAU savo pusseseres Zofijos 
Servaitės, po vyru Badaukienė. Pa
eina Alsėdžių parap., Aidinlaičių 
parap. Girdėjau, kad gyvena ant 
Bridgeporto Chicagoj. Ji pati ar 
kas žinote, praneškit

Domicei Petkienė
4606 S. Galifornia avė., Chicago

PA IEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Purtino, paeina iš Lietuvos Kau
no rėdyboš, Panevėžio apskr., Ku
piškio pasta, Gindvilių kaimo. Pir
miau gyveno Benton Harbor, Mich. 
210 Colfox avė. Kas žinote apie jj 
arba jis pats prašau atsišaukti.

John Puranas
77 Nori h Broathvay, Aurora, III.

.................. J

" ” mve’mui
REIKIA—

APS ĮVEDIMUI mergina ar 
našlė ne jaunesnė 35 ir nesenes- 
nė 45. Aš esu 43 m. A. P.

703 W. 21 PI., Chicago, III.

IEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 20 metų ligi 28 metų. Aš esu 
vaikinas 30 metų. Norinčios gra
žaus gyvenimo atsišaukit. prisiys- 
damos paveikslą; duosiu kiekvieMai 
atsakymą. Vyrai nerašykit.

3210 So. Halsted St.
Box 90 *

RENDAI Storas gera vieta 
dėl reslaurano ir viršui' patogi 
vieta dėl Kotelio ant Bridgepcr- 
to. šaukite:

Tel. Prospect 3590

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI flatas 6 

kambarių karštu vandeniu ap
šildomas atskiras boileris, priei
nama renda.

6508 So. Rockwell Str.
KRAUTUVĖ ant rendos, labai 

puikioj vietoj, ant 3320 W. 63 St. 
Krautuvė yra 13x50 pėdų, karštu 
vandeniu apšildomas, didelis me
dinis kambaris užpakaly dėl pasi- 
d ėjimo. Taipgi 2 karų medinis ga- 
radžius; galima išrendavoti sykiu 
arba atskirai. Randasi prieš didelj 
bovvlin, dancing ir billiartl namo. 
Prospect 9288.

PARANDAVOJIMUI flatas 3 kam- 
barių, yra vanduo, kuknįa ir vis
kas, kas reikalinga. Išduosim vai
kinams merginoms arba vedusiai 
porai. Randas Brighton Parke.

4026 Artesian St.

JIESKO KAMBARIU^
REIKALINGAS ruimas su 

valgiu ir garadžium vienam vy
rui, Brighton'Park. Kas tokį ru
imą turit praneškite. V. Ba
čiulis. 4015 So. Artesian Avė.

PAJIEŠKU pavienio ruimo North- 
sidės apielinkėj, be valgio. Kas tu
rit tokį ruimą meldžiu pranešti 
laišku į Naujienų ofisą, pažymė
dami box 487

REIKALINGAS ruimas vienam 
vyrui su valgiu, be skirtumo apie-* 
linkės, kad tik nebūtų toli nuo! 
miesto, Kas turit tokį ruimą, pra
neškit.

Naujienų Sskyrius
3210 So. Halsted St.

J. šiling

SIŪLYMAI KAMBARiy~
RENDON kambarys vienam 

vaikinui su valgiu ar be valgio 
šviesus ir gražus kambarys 1-st 
floor. 6106 So. Washtenaw Avė.

Republic 3860.

PUIKUS KAMBARYS — 
ANT Rendos kambarys. 
CICEROJ.

1527 So. 48 Court 
2ros lubos.

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

RENDAI ruimas vyrui su 
valgiu. Ruimas geras ir patogi 
vieta gyvenimui. Kreipkitės:

2057 West 22-nd Place
Tel. Canal 288.1 t

PARENDAVOJIMUI kam
barys vyrui merginai ar našlei 
su vaiku su rakandais ar be.

Atsišaukite.
4431 So. Cliffton Park Avė.

PUIKUS ir šviesus kambarys 
dėl vieno ar dviejų vaikinų. Ty
ki vieta nėra vaikų. Kreipkitės 
į grosernę.

3530 So. Parnell Avė.

RUIMAS didelis 2 vyram ren- 
dai norintiems ir valgį paga
minti namie. Maudynė, elektra 
ir gera vieta gyvenimui. •

827 W. 34 Place -

DIDELIS ir puikds ant ren 
dos kambarys dėl vieno ar dvie
jų vyrų ar merginų. Kreipkitės 

3210 So. Halsted Str.
Box 103,

JVAIRĮIS SMImF
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
m-ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
pana prieinarrvą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTĖ

stogų prakiurimas užstaisomas 
r g i rantuojamas už $4. Automobilių 
roki] patarnavimas Chicagoj ir apie- 

L-nkbj. (staiga 34 metų senumo. Di- 
čili usia ir geriausia, stbgų dengimo 
Įjątiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
Foofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

PRAPUOLĖ šuva; jis yra rudas, 
baltu ^<aklu, akis raudonos, apati
nė lupa trumpa, uodega užriesta, 
didelis Shepherd, vardu “Cuper.” 
Kas patėmysite tokį šunį, praneš
kite; bus atlyginta.

Lafayette 0274

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS 

Parsiduoda vilnonė materija vasa- 
riniems overkaučiams, vaikams ir 
mergaitėms skaiutis, blanketai ant 
lovų, plotis matraso. 56 col., yardo 
kaina $1.50 — $1.65 — $1.75 — $1.95 
ir $2.25. Vilnonės ir marškonės gijos 
nėriniams. Meldžiu nepraleisti šios 
progos, busite tamstos užganėdintas. 
Atdara visados.

Kreipkitės tuojaus
F. SELEMANAVIČIA 

504 W. 83 St.
, 1 lubos.

■liESKO PARTNERIU^
EURAI

DIDŽIAUSI PROGA PA
DARYTI DIDELIUS 

PINIGUS!

Reikalingas vienas arba 
du žmonės su pinigais prisi
dėti prie labai gero biznio, 
tai yra — “hotelio” mieste 
Chicagos. Namas jau nu
pirktas, vieta beveik viena iš 
geriausių ką galima gauti, 
šis hotelis turės įplaukų ne
mažiau kaip $60,000.00 į me
tus. šio “biznio” negalima 
vienam žmogui atsakančiai 
apžiūrėti, taigi iš tos prieža
sties ir reikalingi partneriai. 
Šis “biznis” yra vienas iš ge
riausių ir daugiau nešantis 
pelno kaip kokie nors kiti 
bizniai. Tokių progų labai 
retai atsitinka ir tokiems 
žmonėms, kurie turi pinigų, 
o ųežino kokį biznį pradėti 
— tokiems tai čia yra milži
niška proga padaryti krūvą 
pinigų ir turėti atsakantį ir 
pelningą biznį ant visados.

Pasiskubinkite tuojaus 
dasižinoti plačiaus apie virš- 
minėtą propoziciją, ir tas, 
kuris perskaitęs šį praneši
mą pasinaudos iš šios pro
gos, tas užtikrins savo gy
venimą ant visados.

Laime, tik sykį žmogaus 
gyvenime pabarškina į jo 
durisj bet jeigu jos neįsileisi, 
tai pats busi kaltas.

Del platesnių paaiškinimų 
ir tolesnės rodos, kreipkitės 
ypatiškai prie pat savininko 
po viršminetu adresu:

3241 So. Halsted St. 
Antros lubos 

Telephone Boulevard 5066.

REIKIA DARBININKy ~
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Prie elevatorių, $100 į mėnesį. Ja- 
nitorių, $25 į savaitę. Automobilių 
mechanikų, $35 į savaitę. Darbi
ninkų, 50c. i vai. Mašinistų, 55c. į 
vai. Vyrų į dirbtuvę, $25 iki $27.50 
į savaitę.

MOTERŲ
Lovų taisytojų, $50 į mėnesį, kjpn- 
barys ir valgis. Prie kaunterio mer
ginų, $20 į savait,. Virėjų, $25 į 
savaitę. Indų plovėjų, $18 į savai
tę. Merginų prie penties, $80 į me
nesį. Grindų plovėjų, $4 į dieną. 
Janitorkų, trumpos valandos, $15 
į savaitę. Vciterkų, $20 į savaitę.
South Park Employment Bureau* ' 

41.91 S. Halsted St.

BEIKOSBr
' , \ VYRŲ____

REIKALAUJU darbininkų 
ant farmos.

Atsišaukit pas
J. F. RADZIUS, 
668 W. 18th St. .

--------------------------------------------X-

RDIKIA real estate salesma- 
no su karu. Geistina su patyri
mu. Gera proga dėl gabaus vy
ro. Atsišaukite.
25Lo W. 63 Str. Republic 1932

REIKIA dviejų shearmenų 1 
double teamster ir 5 darbinin
kų, darbas geležies atkarpų jar
de. Ateikite pasirengę darban, 

Cohn Iron and Steel Co., 
2034 S. Southport Avė.

REIKALINGA yra pavienis vy
ras prie ūkio arba farmų darbo. 
Prašau atsišaukti tuojaus laišku.

Darbas visados.
Adresas •

Wm. K. Giraitis
R. 2, Box 32, Hart, Mich,

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI trokas — Nelson 

Lemoon, 3 tonų ir pusės. ParsL 
duoda už numažintą kainą. Taipgi 
jei negalės pirkėjas užmokėti visų 
pinigų sykiu, tai- duosiu ant išmo
kėjimo. Priežastis pardavimo — 
važiuoju į Lietuvą. Kreipkitės nuo 
6 vai. vakaro iki 8 v. vakaro.

3658 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 1099

PABSlDUODA Nelson Limon U/a 
tono trokas, labai geram stovy, 
naujai pertaisytas; Overhold su 
alaus kraunamu baksu, labai ge
ras kas norėtum pradėti sodės biz
nį arba jei turi; parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės.

2638 W. 40th St.

DIDELIS BARGENAS
I

1923 Oakland ketvirtas modelis, 
puikus, špoko kiaušinio mėlynumo, 
duco labai gražaus užabigimo, ab
soliutiškai pirmos klesos padėjime, 
išrodo tikrai kaip naujas. Prireng
tas su elektros lemputėmis susto
jimui, bumperis, ratu užrakinamas, 
ekstra tajeris, spaniškos skuros ap- 
siuvimas, stiprus sparnai, motoro 
miteris, stiprios platės, • khaki vir
šus, visor, baras dėl trunk. Tas 
yra labai geras pirkinys už $775. 
klauskite Mr. Ross.

OAKLAND MOTOR CAR CO. 
2426 Michigan Avė.

Atdaras vakarais ir nedčliomis

PARDAVIMUI automobilius, 1921 
Vide, 5 pasažierių, 6 cilinderių, 
parduosiu už prieinamą kainą. 
Priežastis —, viena esu, o važiuoti 
nemoku.

4233 S. Maplcwood Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA keturių kam

barių rakandai gerame stovyje. 
Pianas gramafonas, karpetai ir 
taip tol. 1956 Canalport Avė., 
2nd fl. front.

ANT PARDAVIMO
Skurinis setas yra siuvama 

mašina.
W.. URBAN

4858 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 3 šmotų par- 
loro setas, 7 šmotų valgomo 
kambario setjūį elektrinė pasta
toma lempa ir pečiai, pigiai.

Ję^ih įBoeth,.
3325 Emerald Avė.

< ________________________

— PARDAVIMUI
TURIU PARDUOTI TUOJAU 

GROJIKLĮ PIANĄ 
i i if įoi'vPirmos klesos padėjimo, $700 ver

tės grojiklis- pianas, su benčiumi, 
rolelių kabinetas, ir 90 muzikos 
rolelių. Paimsiu dalimis išmokėji
mą greitam pardavimui. Kaina $145 

3324 N. Marshifeld Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nč, biznis išdirbtas gerai per ilgą 
laiką, apgyventa lietuvių ir lenkų, 
priežastis pardavimo, turiu kitą biznį.

Atsišaukite
JULIUS KAZLAUSKIS, 

2542 W. 45th PI. 
Tel. T ofavette 5877

PARDAVIMUI mažas moder
niškas restauranas, daromas 
didelis biznis, parduosiu labai 
pigiai.

Atsišaukite:
3106 Archer Avenue

TURTU parduoti tuojau ir pi
giai grosernę, staką ir visus fix- 
tures. Atsišaukite tuojau.

5114 So. Rockwell Str.

ANT PARDAVIMO bučerne 
ir groserne geroj/vietoj — pi
giai. Biznis išdirbtas virš 25 m.

Atsišaukite:
1823 W. 45-th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI groserne pi
giai geram biznieriui. Groser- 
ninkui priklauso ir namas.TONEY’S

3602 So. Califomia Avė.
Tel. Lafayette 1789

PARSIDUODA' groserne, rūkytus 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli fabri
kų.

Kreipkitės
2300 W, 48th Place ' 

Tel. Lafayette 8360

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir mokyklos daiktų krautuvė. 
Gera vieta. Parduosiu pigiai. ‘Nau
dokitės greitai šia proga. Priežas
tis palirtit ant vietos.

Keri pki lės
3518 So. Wallacc St.

PARDAVIMUI
GROSERNE ir bučernė turi būti 

parduota Į trumpų laikų 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 teisingų 
pasiūlymų.

2722 W. 47th St.

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 patirsit ant vie
tos.

Atsišaukit į
Naujienas, Box 486

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė arba Road House, labai 
geroj apielinkėj; mes nepriguliio 
prie Chicagos, pas mus atdara per 
dienų ir naktį. Biznis labai gėras 
Pardavimo priežastis patirsite an* 
vietos. Parduosiu pigiai.

Joseph Skinderis
3247 W. 111 St., Mt. Green, I1L

PARSIDUODA didelė malevos ir 
visokių daiktų krautuvė. Parduo 
siu pigiai, nes turiu du Storus; pi 
gi renda, 5 ruimai iš užpakalio 
Storas randasi 1971 Canalport, sa 
vininkas 1037 W. 20 place. Galima 
matyti visada.

DIDELIS bargenas; parsiduoda 
ice cream . sodos fantonas,. saldai
niai, tabakas, cigaretai, vaikų za- 
bovos ir visi reikalingi dalykai 
mokykloms dėl vaikų, bloko 
nuo public mokyklos ir pusė bloko 
nuo lietuviškos bažnyčios. Pardavi
mo priežastis — einu į kitą didesnį 
biznį.

1437 S. 49 Ct., Cicero, III.

ANT GREITO PARDAVIMO.
Remington Portable rašoma 

mašinėlė, su lietuviškom rai
dėm, nauja. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite greitai.

L. Narmontaitė
Tel. Yards 5879.

arba Boulevard 0012.

PARDAVIMUI bučernė, geri 
įrengimai, 8x12 ledui baksas jr 
kiti visi labai geri įtaisymai, 6 
kambarių flatas su lysu, rendos 
$45. 1021 West 51 Str.

PARSIDUODLA bučernė ir groser- 
nėl Brighton Parko apielinkėj, geras 
biznis, išdirjptias pęr Ilgus laikus, ar
ba m&myfcm ant niažo automobilio. 
Atsišaukite pas savininką.

1913 So. Morgan St.
2nd F. F. po 4 P. M.

Agentų meldžiu neatsišaukti

PARDAVIMUI Real Estate ofisas, 
South Side, gerame stovyje, įsteigtas 
daug metų, su visais įrengimais, pi
gi renda. Kaina labai pigi. Gera 
proga jauniems vyrams.

šaukite telefonu 
Wentworth 0069

--  r -- .---iii--. - - - - . - j

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
išdirbama vyriškų drapanų ir 
senas taisome. Biznis išdirbtas. 
Nupirksite pigiai. Kreipkitės

1535 E. 63 Str.
PARDAVIMUI groserne, Ice 

cream rūkytos mėsos ir visokių 
smulkmenų. Biznis senas ir 
išdirbtas. Pirmas teisingas pa
siūlymas nupirks.

834 W. 33-rd Str.

GROSERNE ir Icekrimine; par
duosiu labai pigiai iš priežasties; 
turiu kitą biznį; kam reikalinga atei
kit ir persitikrinkit, kaina $1,150 ax- 
ba mainysiu.

8000 Pershing Road 
Lafayette 1271 
Republic 5705

PARSIDUODA groserne su Ice 
cream, tabako, cigarų ir mokyklai 
reikmenys su visais įrankiais; užpa
kaly randasi 5 ruimai gyvenimui. 
Parduosiu už priięnamą kainą.

Atsišaukite
ANTANAS SKRODENIS 

4505 So. Wood St.

PARDAVIMUI kėdžių štoras 
ir notions, galima laikyt ir dry 
goods, Brighton Parke, 6 kamb. 
gyvenimui iš užpakalio.

3932 So. Galifornia Avė.

ĖXTRA!!! — '
PARDAVIMUI pento štoras

su namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:

1917 South Halsted Str.

PARSIDUODA šuo skanca' 
veislės, gražių plaukų. Geras 
dėl piznierių, daktarų, advokar 
tų.' Paul Jokša,

3437 So. Wallace Str.

PARDAVIMUI pekarnė ge
roj vietoje. Parduosiu pigiai ir 
greitai. Kreipkitės “Naujienos” 

3210 So. Halsted Str.
Box 104

j PARDAVIMUI_ _
| PUBLIŠJUS IŠPARDAVIMAS
I

10 visai naujų, 88 notų groji
klis pianas, parduosime už $250 
Tie grojikliai pianai yra verti 
po $600 kiekvienas. Duosime 
jums 100 naujų rolelių su kiek
vienu grojikliu pianu. Tie pia
nai turi būt parduoti tuojau. 
Ateikite šiandien arba'rytoj iki 
8 v. vakare. Victor Storage 
House, 1606 W. Van Buren Str.

GROSERIS parduosiu visaj 
pigiai arba mainysiu ant loto, 
namo, renda nebrangi, puikus 
kambariai pagyvenimui. Garu 
šildomas, Biznis geras, atva
žiuok pamatyti, pirmas laimes.

2630 W. 38-th Str.

BARGENAS; parsiduoda cigarų, 
tabako ir kendžių štoras, geroj 
vietoj prie .dirbtuvių; proga pada
ryti daug pinigų. įplaukų į dienų 
nuo $35 iki $60. Vienam sunku tu
me bizny, noriu gauti partnerį ar
ba parduoti.

732 W. 22nd SI.

SOUTH Side groserne ir bučer
nė pardavimu/, 5200 So. Honore 
St. Geroj vietoję nauji fixtures ir 
kaunteriai. Mainysiu ant namo ar
ba pinigais. Įrengimas $4000,' sta- 
kas $2000, parduosiu už $38000. Te- 
leofnuokite Prospect 8681, klaus
kite M. z.

PARDAVIMUI groserne ir dcli- 
catessen. Turčių apgyventa apie- 
linkė, brangus stakas, pigi renda; 
kambariai gyvenimui Atsišaukit tik 
biznį suprantantys žmonės.

5343 So. Halsted St.
Tel. Lafayette 2619

PARDAVIMUI malevos ir kitokių 
mažmožių krautuvė, hardware 
store, parduosiu visai pigiai. Gera 
proga įeiti į tą biznį su mažai pi
nigų, arba mainysiu ant loto. Mel
džiu šaukti telefonu Republic 5705.

2502 W. 69 St.

PARSIDUODA kriaučių kostume- 
riška siuvykla ir senų drapanų 
taisymo. 2 kriaučiam užtenka dar
bo; 3 ruimai gyvenimui; renda $25 
į mėnesį, listas 2 metams.

Kreipkitės
3437 So. Wallace St.

Arti 35th St.

PARDAVIMUI bučernė ir ’gro- 
serne ir visokių smulkmenų. Sena 
ir išdirbta vieta, visados pinigų ga
lima padaryti. Priežastis pardavi
mo -+- savininkas sunkiai serga.

Kreipkitės
6734 So. Racinc Avė.

PARDUODU bučernę ir groser
nę, geroj vietoj ant kampo, naujas 
ice box, 2 skelos, naujas registeris, 
4 kambariai pagyvenimui. Parduo
siu pigiai už $1600; turiu du biz
niu. Kreipkitės J. Balchunas 

3200 Lowe avė.
Tel. Boulevard 9265

NAmi-ŽEME
PIGUS NAMAI

Du^Datai, 5 ir 6 kambariai; $7500, 
įnešti $3500, Ciceroj.

MŪRINIS, du flatai, 5 ir 6 kam
bariai,! $9500; įnešt $4000. South 
Sidėj.

Du flatai po 6 kambarius, $4500. 
Banda $70 į mėnesį. BHdgeporte.

Mur. 6 flatai $9500. Raudos $105; 
įnešt $4000. Bridgeporte.

Mur. 3 flatai $8000; įnešt .$4000. 
Bridgeporte.

Mur. 2 flatai $5000; įnešt $2000. 
Bridgeporte.

Hotelis 21 kamb. 41otai $7500, 
Daro didelį biznį. Moteris sena, ne
gali vesti biznį, netoli nuo Chica- 
Mos.

Du flatai po 6 kamb. $6500; įnešt 
$2500. Brighton Parke.

Mur. 2 flatai po 6 kamb. $11500; 
įnešimas ant susitaikymo. Brighton 
Parko.

Muf. 2 flatai $14500; įnešt $5000. 
šis namas vertas $18000, yra South 
Side kampinis. Puikiausi įtaisymai. 
Pirkėjas į trumpų laikų gali už
dirbt $2000.

Mur. 6 flatų po 5 kamb. $32000. 
Randa $5250 į metų. Įnešimas ant 
sutarimo; namas nesenas, geriau
siam padėjime.

Ir daug kitų pigių namų visose 
Chicagos dalyse. Į nešdamas nors 

•$2000 gali nupirkt gerų namą. At
eikit į ofisą persitikrinti.

NATIONAL REALTY CO.
T. J.'Kučinskas, Vedėjas 

808 W. 33rd Place
Tel. Boulevard 2337

PARDUODU 6 flatų nfiirinį na
mą, geroj vietoj ant South Sidės. 
Stymu šildomas, 2 po 5 kambarius, 
4 po 6. Kieto medžio trimingai; 
rendos į mėnesį $4W. Kaina $30,500, 
cash $8000, arba mainysiu ant 2 
flatų namo. Kreipkitės pas

J. Balchunas
3200 Lowe avė., Tel. Blvd 9265

PARDAVIMUI 9 lotai, 2 atskirai, 
7 krūvoj, arba mainysiu ant ąuto- 
mobiliaus. Kreipkitės prie savinin
ko.

' F, černauskis 
5914 Steward Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai, 30x125 pė
dų, cemento saidvokai, suros, elek
tra, vanduo, viskas išmokėta, vie
nas blokas nuo Marquėtte Parko ir 
karų linijos; cash $550.
Šaukit Stevvard 4013

mi-ŽEME
FABIONO BARGENAI

Mūrinis namas 6 flatų — 
ant Bridgeporto, 3 po 5 ir 3 
po 4 kambarius fl., elektros, 
maudynės, geram stovy j — 
prie 32 gatvės — 
Kaina tik.................$13,500
Įmokėk ........................ $6,000

Mūrinis namas 6 flatų 
South Sidėj — 6 po 7 kam
barius, arŽuoliniai trimin
gai, elektra, maudynės, garu 
apšildomas namas, stovi ant 
2 kampinių lotų ■— prie 
Homilton Parko.
Randos neša.................... 455
Kaina tik................... 27,500
Įmokėt tik................... 7,500
Likusius po $200 j mėnesį. 
PASTABA:

Turime didelį pasirinki
mą namų visose gerose vie
tose Chcagoj, už labai pri
einamas kainas.

Atsišaukite pas mus

į. L. FABION AS CO.

809 W. 35 St.
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

Aktivi nariai Cook Pavie
to R. E. Board.

BARGENAS, 2 flatų murirtis, 5 
kambarių ir vanos, karšto' 6ro šilu
ma, geroje vietoje, nebrangi kaina, 
išmokėjimais. Agentą"! lai nesi
kreipia.

MRS. M. GEDRAINIS,
2301 So. Oakley Avė.,

Tel. Canal 3708

5 KAMBARIŲ mūrinis naujas bun- 
galovv su atiku ir beismantu, lotas 
40x125. Kas pirmas tas laimes, nes 
tokių bargenų mažai patsitaiko, tik 
$6900. Savininką galit matyti vaka- 
karais nuo 7, subatoj po pietų.

Atsišaukite
5607 So. Natchez Avė.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Phnnmer Real Estate no

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

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

PARSIDUODA — namas ir 
lotas geram stovyje.

1700 Ruble Street, 
Pasimatyti galima vakarais po 
6 vai. arba dienom iki 5 vai. po 
pietų.

PARDAVIMUI puikus muro na
mas ant 30 ir Emerald, 2 aukštų, što
ras ir 5 pagyvenimai po 4 kambarius, 
beismantas, elektra ir stogas dėl 
drapanų džiovinimo, randos į mėnesi 
neša $125, kaina $12000, cash $4000, 
arba mainysiu ant loto, ar bučernės, 
sąvininkas ant 1 lubų iš užpakalio. 
J. Kentra, 3123 Emerald Avė. Telef, 
Yards 6296.

PARDUODU ar mainau septinių 
flatų medžio namą, kuris randasi ant 
Town of Lake, kitą murę namą; 2 
storai ir flatas 5 kambarių, kuris 
randasi Brighton Parke, taipgi maini- 
siu ant bučernės ar kitokio kokio biz
nio. Savininkas 1949 Canalport Avė., 
Roosevelt 8243.

DEL MAINYMO
Turime keletu gerų biznių: bu- 

černių, grosernių ir kiti geri biz
niai. Savininkai nori mainyti ant 
namų. Ką jus turite mainymui? 
Atsišaukite tuojaus.

Slonksnis & Kodis
3401 S. Halsted St., antros lubos

Tel. Yards 2^242

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis, 
kampinis namas. Karštu vandeniu 
šildomas, 7—6 ruimai. Moderniški 
įrengimai. Kaina $14,500, cash 
$5000; kitus ant lengvų išmokėji
mų. Kreipkitės pas savininką.

3158 So. Union Avė.
2-ros lubos front

PARDUODU 2 flatų mūrinį na
mą Bridgeporto kolonijoj, 6 ir 7 
kambariai. Kaina $5,500, cash 
$1500. Medinis namas, 5 ir 6 kam
bariai; parduos už $3500, cash 
$1200, arba mainysiu ant biznio.

Kreipkitės Boulevard 9265 
J. Balchunas 

3200 Lowc

PASIŪLOME
5 kambarių rezidenciją, Kellas- 

lone prie tile, didelis lotas, gara- 
džius, tiktai $950 pinFgais. Tuojau 
galima gyventi. Savininkas aplei
džia miestą. Atsišaukite

7737 S. Halsted St.
i
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NAMAI-ŽEME NAMAi-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
STEBĖTINAS BAR

GENAS.

Mūrinis, 4 flatų — gražių 
plytų namas — po 4 kamba
rius su vėliausios mados 
įtaisymais, kaip ve: ice bok
sai, gas pečiais, bufetais, 
bath ruimiai su mormurinė- 
mis grindimis, aržuoliniai 
trimingai ir grindis, didelis 
cementuotas beismantas, su 
skalbykloms, tinkamuos į- 
rengimui flato — štymu ap
šildoma. Visi šviesus išlau
kiniai kambariai. Graži, 
aprubežiuota apielinkė, tik 
dėl baltų žmonių ir mūrinių 
namų.

Dabar renda $200 į mėne
sį, bet nuo liepos 1 bus $225, 
Kaina tiktai ..........  $16,000
1 morgičio ............. $7,000

Ūkusius reikia įmokėti. ‘ 
šaukit savininkų per tele

fonų Midway 6186.

Perkam, parduodam ir mainom 
nuosavybes visokios rūšies ir visur

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Department 

814 W. 33rd Street
Tol. Boulevard 0700

ANT BRIDGEPORTO 
flatų, mūrinis, 6—6 kambarių,

vana, elektra, skiepas, kaina $9000, 
lengvais išmokėjimais.

2

BIZNIO namas, geroje 
mūrinis namas, krautuvė ir 
abriai, antras augštas 6—-3 
riai, taipgi 6 kambarių mūrinė cot
tage, elektra, vana, 
$125, kaina $9500.

3 FLATŲ, mūrinis, 
kiekvienas, elektra, 
pas, 
tage 
$12000.
MODERNIŠKAS namas, 5—6 

barių, mūrinis, geriausis ant 
geporto, 
trimingai, 
šildomas, 
$12000.

Tie namai yra didelis bargenas, 
namų pirkėjai pamątys, kad tai 
yra didelės vertės namai.

Ateikite ir pamatykite juos pir
miau negu pirksite, ir kol dar jie 
yra neparduoti.

UN1VERSAL STATE BANK 
Real Estate Department 

Phone Boulevard 0700 
814 W. 33nd Street

vietoje, 
5 kam- 
kaiuba-

neša rendos
6 kambarių 

augštas sklc- 
taipgi 4 kambarių mūrinė cot- 
atneša $125 į mėnesį, kaina

kain- 
Brid- 

kieto medžio grindys ir 
vana, karštu vandeniu 

gražus jardas, kaina

HALSTED BARGENAS
SALES

GREITAM PARDAVIMUI
Mūrinis namas, delikatesen, gro- 

sernės ir bučernės biznis ant Hals- 
ted gatvės, arti 76 gatvės. Lotas 
yra vertas $8000. Pastačius gele
žinkelio stotį šis lotas bus kampi
nis ir bus vertas $15,000. Dabar ga
lima pirkti ųž $7,500, cash su $5,000 
morgičio.

PARDUODU PIGIAI:
2 kampinius lotus po 30 pėdų 

pločio prie 64 gatvės ir Keeler Avė. 
šie lotai tinka bizniui ir yra verti 
$2,000. Dabar parduodu abudu 
$750 cash.

už

PARDUODU PIGIAI:
2 lotus ant Kedzie Avcnue prie 

gatvės. Abu lotai yra bizniavi, 
25 pėdas pločio. Parduodu juos 
$1,000 cash, likusius išmokėjimais 
tinkamais pirkėjui. Ištaisius Mar- 
quette Parką, pastačius ligoninę 
šie lotai Imis verti nemažiau $12,000

K. DRANGELIS, pas

809 W. 69 St.
Telefonas Normai 4400

G6 
po 
po

Savininkas parduoda biz
niavę namą ant Halsted ir 
35 St. Namas geram sto- 
vyj; 1 štoras su 2 ruimais 
užpakalyj ir 2 flatai viršuj, 
elektra, naujos sinkos, ce
mentuotas beismantas ir tt. 
Rendos neša virš........ $100
į menesį.

Reikia įnešti tik $4000 pi
nigais, o ręstą namas išmo-i 
kės. Kaina tiktai dabar 
$8000.

atšišaukit pas savininką 
MR. DUFFY, 

Telephone Midway 6186

NAUJAS GARADŽIUS IR 
KAMBARYS 

Prie Western Avė., netoli 
Kaina tiktai $26,500, 
$10,090. Bargenas, veikite greit.

A .N. MASULIS, 
6641 S. Western Avė. 

Atdara nedėliomis

63 St. 
pinigais

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

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

6 FI-ATŲ kampinis muro namas 
po 4 didelius kambarius, kieto me
džio trimingai, maudynės, elektra, 
aukštas cementinis beismentas, ar
ti 63 ir Halsted St., pigi renda — 
$2520 metams, be jokių išlaidų ga
lima pakelti iki $3000 metams; na
mas tikrai vertas $30,000, bet iš 
priežasties savininko apleidimo 
Chicagos, priverstas parduoti į vie
ną savaitę laiko tik už $18,000 su 
$6.000 įmokėjimo, likusius rendos 
pabaigs mokėt. Pamatyk greitai, o 
persitikrinsi. Klausk J. ZACKER 

4650 So. Western Avė.

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

BRIDGEPORTO BARGENAI
Puikus mūriniai namai 2 fl. 

po 5 kamb. $5500. 2 fl. po 6
kamb. $5800. 6 fl. po 5 ir 4 kam
barius $9,000. 5 fl. po 4 kamb. 
ir storas $10500. 4 f 1. po 6 kam
barius ir štoras $13,500. 10 fl. 
po 6 ir 4 kamb. ir štoras $26000

Šituose namuose yra maudy
nės ir elektra

South Sides bargenai.
2 fl. po 6 kamb. $12000. 2 fl. 

po 6 kamb. naujas $14000 karš
tu vandeniu apšildomi. 4 fl. po 
5 kamb. kampas $15000. 9 flat. 
po 6 kamb. ir 3 štorai $35000. 
15 fl. naujas namas kaina $78,- 
000. Randos į metus $14000 
cash $18000. Naujas 80 fl. kai
na 300,000 randos į-metus 87,- 
000 cash $85000.

Ciceros bargenai.
2 fl. po 6 kamb. naujas $14,- 

000. 3 fl. po 5 kamb. naujas $13- 
000. Mes turim ir daugiau viso
kių namų dėl pasirinkimo.

JOS. AUGAITIS
751 W. 31 St. Yards 6296

DIDELIS BARGENAS ANT 
BRIDGEPORTO.

MŪRINIS namas, cemento 
fundamentas, cementuotas skie
pas, 6 dailus kambariai, elektri
kas, kieto medžio (florai) gry- 
ndis, kaina tiktai $3800 šitas 
yra geras pirkimas, kreipkitės 
tuojaus prie šitos progos.

MŪRINIS namas, ir extra lo
tas puikiausi vieta ant Bridge- 
porto, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius, elektra, kietais medifel, 
lotina tiktai $9300.00.

Mes turime daug namų, 
vienų du, tris ir daugiau pagy
venimų, kurie randasi ant Brid- 
geporto dėl labai prieinama kai
na ir su gerom išlygom. Jeigu 
manote apilinkinėi pirkti tai ir 
kreipkitės pas mus ir gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

, »

PIETŲ DAYJE.
MŪRINIS NAMAS 2 pagyve

nimai po 6 kambarius, karšto 
vandenio šildomas ir visos vi
gados, randasi prie 55 bouleva- 
ro, kaina $12,500 įmokėti tik
tai $5000.

Taipgi turime daugelį kitų na 
mų šitoj apylinkėj dėl platesnių 
žinių kreipkitės pas mus.

MAINAS

Ar jieškai bargeno apie 
Vienuolynų?

Jeigu taip pamatykit šitą, čia yra 
tūkstančiai dolerių pigiau pagal kitų 
namų. Parsiduoda dviejų aukšti 
mūrinis namas aštuonių menesių se
numo, garu šildomas, didelis beisman- 
tas, geležies pamatas, viskas paga 
šios mados {taisymų, 
džio, namas 
klioštorio ir parko. 
300, kėš reikia $5,400. 
matyt.

Aržuolo me- 
randfisi arti bulvaro, 

Kaina tik $15,- 
Skubėkit pa- 

Jeigu kas nori tikrą bargent 
J. NAMON,

2418 W. Marquette Rd. arba 67 Blvd. 
arti Westem Av., Tel. Prospect 8678

Atydų tiems kurie laiko pi
nigus bankoj už 3%.

galit gauti šeštą nuošinr- 
uždirbti kelius šimtus do- 
Parsiduoda pirmi morgi-

Kadangi 
tį (6%) ir 
lerių tuoj, 
čiai ant namo karto gausit (lytą, ab- 
sraktą, insurdnce ant morgičio, vie
nu žodžiu visus popierius ant to na
mo. Namas yra parduotas ant kont
rakto. Morgičio yra $5000, moka 
kožną mėnesį su šeštu nuošimčiu. 
Ant greito pardavimo savininkas nu
leis $300, nes pinigai reikalingi. Ma
tykit tuoj

J. NAMON, 
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti VVestern Av.. Tel. Prospect 8678

Ar norit ant tyro oro gyven
ti ir sveiki būti.

DIDELI BRGENAI

NA-BIZNIAVAS MŪRINIS 
MAS, beveik naujas, krautuvė 
(r 2 pagyvenimai po 6 ir 4 kam
barius, aržuolinig medis 
karšto vandenie 
vigados, mūrinis 
4 automobilių, 
mažesnio namo.

Taipgi turime daug kitokių 
mainų prašome pas mus atsi
lankyti.
CHAS J. BAGDZIUNAS & CO. 

736 West 35-th Str.,

visur, 
šildoma visos 

garadžius dėl 
mainysiu ant

Čia parsiduoda arba išsimaino ant 
biznio arba automobilio, 24 lotai krū
voj Oak Forest, tai yra du ir pusė 
akerio žemės. Gražūs miesčiukas, 
upelis bėga per vidurį žemės, aptver
ta aplinkinė, medžių yra didelių dėl 
puses namo pabudavoti. Vienas blo
kas nuo cimentinio kelio, 5 minutos 
eiti j stotį, kožną valandą traukiniai 
eina į visas puses Chicagos, užima 30 
minučių važiuoti į Chicagą, 10 minu
čių nuo Blue Island miesto. Ten 
krautuvės yra, vienu žodžiu visi 
rankumai, jau keli lietuviai yra 
apsigyvenę. Jiems pragyvenimas

pat 
pa 
ten

. . Pusiau tiek kainuoja kaip mieste. Laiko 
karvių, vištų ir kitų paukščiu. Darbų 
aplinkinei yra visokių, čia proga 
pasitaiko geriausia mylinčiam žmo
gui tokį gyvenimą. Savininkas par
duos su $1000 įnešimu arba mainys, 
o likusiu kaip pirkėjas galės mokėt, 
taip savininkas sutiks Kreipkitės pas

J. NAMON,
2418 W. Marųuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti Western Av., Tel. Prospect 8678

NAMAI-2EME

, -! J■ 1 S

3404 S. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

Ar norite, kad jūsų namai butų 
parduoti, ar išmainyti ant farinų. 
bučernių ar ant kitų biznių. Mel* 
džiu kreiptis pas mane. Arba pirk
ti namų. Mainau apie 63 St. ir Vie- 
nuolyno, 2 fl. 6 ir 7 ruimų, kaina 
$20,000, cash $10,000, lotas 63x125 
po 6 kambarius, kairia $15,500, pi
nigais $7,000. 2 flatų, 4—5 kamba
rių, kaina $14,000, cash $5000. 7 
kampinis, garu šildomas. 2 flatai 
flatų, 6—6 kambarių, kaina $15,500 
pinigais $7000. 4 kambarių, 2 lo
tai, kaina $29000,. cash $1000. Na
mai Cičeroj. 2 flatų po 6 kamba
rius, kaina $13500, cash $5000, 3 
flatų po 4 kambarius, kaina 
$13,300, cash $5,000. Namai Brid- 
geporte. 4 flatų po 4 kambarius 
kaina $6,600, pinigais $3,000. 8 fla
tų. 6, 6. 5, 5, 4, 4, 4, 4 kambariui 
kaina $15,000, cash $5,000. 3 na 
mus mainome ant farmų, 4 namus 
mainome ant bučernių. Reikia If 
pardavėjų j Real Estate ofisą, duo
siu geras išlygas teisingiems žmo
nėms. Meldžiu atsišaukti. Atdara 

nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare

BRIDGEPORTO apielinkėj parsi
duoda mūrinis 7 metų senumo namas 
2834 S. Union Av. Krautuvė ir 3 pa
gyvenimai po 4 didelius kambarius, 
aržuolo medžio visur, maudynės, elek
tra, aukštas cementuotas beismentas, 
plovykla ir visi parankumai; $5000 
įmokėti, likusia skolą kai renda. John 
P. Ewald & Co., 840 W. 33rd Street. 
Tel Yards 2790.

KAD UŽBAIGUS namų reikalus, 
priverstas parduoti 4 flatų namą už 
$2,600 pinigais. Tas namas randasi 
3838 Normai Avė.

Atsišaukite
A. H. BEGGERS, 
3106 Archer Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

6 pagyvenimų medinis namas po 6 
ir 4 kambarius, randasi — 923 W. 
33rd Place.

2 pagyvenimų bizniavas namas, su 
visu bizniu, randasi 919 W. 20 St.

4 pagyvenimų po 6 ir 4 kambarius. 
dviem1 automobiliams garadžius, du 
lotai prie šalies,rendos $85 į mėnesį. 
Kaina $8,500.

Tie visi namai parsiduoda pigiai, 
Išsimaino ant mažo namo j laukus ar
ba ant bučernės, grosernės.

Platesnių žinių kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO., 

REAL ESTATE
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone: Boulevard 9641

SOUTH SIDE BARGENAI
2 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius. visi įtaisymai, cimentuotar, 
beisrr.-antas, furnace heat. Kaina 
$10,590, įmoket $3,000. Randasi prie 
Garfield Blvd. ir Elizabeth St.

2 flatų naujas mūrinis namas, po 6 
kambarius, karšto vandenio apšildo
mas, visi įtaisymai pagal šios mados, 
ant dviejų lotų statytas. Randasi ne
toli Lietuviško Vienuolyno. Reikia 
jmokėt tiktai $5.000.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
REAL ESTATE 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone: Boulevard 9641

MEDŽIAIS APAUGĘ LOTAI 
$650

Del statymo namų arba labai 
geras invęstmentas, labai gra
žioje vietoje, North Shore, ne
toli ežero ir gera transportacija, 
$162.50 įmokėti, kitus po $6.50 į 
mėnesį.

AMERICAN REALTY CO., 
110 So. Dearborn St., 

Room 912

DIDELIAI GYVA ROAD HOUSE
Ant gero kryžkelio pietvakarinė, 

dalyj, tik septynios mylios nuo 
Chicagos, skersai gatvės gelžkelio 
stoties 1’5 traukinių stoja j dieną; 
taipgi jau pradėjo būdavot is dide- 
liausios karšapės, kur apie 5000 
darbininkų dirbs. Didelis štoras, 
daining rumis ir kuknė, taipgi di
deli porčiai 10 pėdų pločio ir 40 
pėdų ilgio ant pirmų lubų ir 10 di
delių kambarių ant įmlrų lubų. 
Kaipo hotelis su lovoms ir rakan
dais, 4 lotai kampas, puikiais laip.- 
tais, medžiais apaugę. Gera proga 
maišą pinigų padaryti, kas myli 
tokį biznį kaipo road house ir chi- 
ken dinner, yra tikrai verta 
$30,000, bet iš priežasties savinin
ko senatvės yra priverstas parduo
ti šitą mėnesį 
matykit greit,

JOHN J. 
4650 So.

tik už $18,000. Pa- 
o persitikrinsit.
LIPSKI & CO. 
Western Avė.

5 pagyvenimų mūrinis, ant kam
po, visi flatai po 5 kambarius, ga
ru 
tel 2 karų naujos mados įtaisymai. 
Kaina $26500; namas randasi Mar
inei te Park.

Brighton Park 3 pagyvenimai 
medinis namas, pilnas yardas gra
žių medžių, kaina tik $5200, $1000 
Įmokėti, o likusius renda išmokės.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 5 kambarius, karštu vandeniu 
apšildomas, garadžius 2 karams, 
vėliausios mados įtaisymai; kaina 
$13500. Atsišauk it

4454 S. AVestern Avė., kampas 
45th St. Klauskit Biskupaitis.
2 PAGYVENIMAI, mūrinis na

mas, 5 metai kaip statvtas, po di
delius 4 kambarius, vėliausios ma
dos įtaisymai ir dar didelis mūri
nis garadžius dėl 5 karų, iš gatvės 
įvažiuojamas, tinkama vieta dėl 
automobilių repair shop. Kas norit 
tokį biznį užsidėti, atsišaukit pas 
savininko. 2628 W. 40th St. Kaina 
tik $13500.

apšildomas, mūrinis garadžius,

NAUJAS 10 FLATŲ MŪRINIS
Namas ką tik užabigtasp didelis 
kampinis lotas, Marquette Manor, 
1 blokas nuo 63 St., ugnavietė, sun 
parlor ir t. t. Rendos $9,300, kaina 
$60,000, pinigais $15,000. Mainysiu 
Į du flatus. Veikite greit.

A .N. MASULIS, 
6641 S. Western Avė. 

Atdara nedėliomis

PAVASARIO BARGENAS

30 PĖDŲ LOTAS
SUROS, vanduo, gasas ir šalita- 

kiai yra ir apmokėti, netoli šv. Ka
zimiero vienuolyno ir Marquette 
Parko. Kaina tiktai $500 kiekvieno. 
Kad užbaigus namų reikalus.

A. N. Masulis

Dviejų augštų mūrinis namas, 5 
ir 6 kambarių, garu šildomas, 2 
mašinų mūrinis garadžius, randasi 
geroj vietoj South Sidėj prie mo
kyklų ir karu linijos. Namas yra 
vėliausios mados pabudavojimo, ne
ša gerą nuošimtį, kaina $13,800.

Atsišaukite
Marquette Beal Estate Co. 

3320 W. 63 St.
Tel. Prospect 9288

CICEROS BARGENAI
Parsiduoda dviejų fialų mūrinis 

namas, 6—6 kambarių, šalę tuščias 
lotas. Kaina $13500.

PARSIDUODA mūrinis namas, 5- 
4 kambarių, maudynėj, .'elektros 
šviesos ir visi kiti parankumai. 
Kaina $6500.

PARSIDUODA mūrinis namas, 5 
—6 kambarių su visais paranku- 
mais. Kaina $12000.

PARSIDUODA medinis namas, 5 
—6 kambarių, visi parankumai. 
Kaina $6500.

PARSIDUODA bizniavas namas 
(soft drink parlor) už labai pigią 
kainą

Taipgi turime daugiau visokių 
namų ant pardavimo. Reikale kreip
kitės.

Grant Works Real Estate 
4917 W. 14th St., Cicero, III.

Phone Cicero 8223.
Klauskit Lco Shvegzda.

Del gėry pirkiniu maty
kite mumis

2 flatų naujas muro namas 5-6 
kamb. štymu apšildomas, randasi prie 
63-čios ir Kedzie Avė. tiktai $15,500, 
$3,500 įmokėti, kitv kaip rendą.

2 flatų muro naH|hsx 5-6 Ramb. fur- 
nasu ir pečium ajiš/ldomas, vieno ka
ro garadžius ,randasi ant 65-tos prie 
Ashland Avė. Kaina tiktai $12,800, 
$4,000 įmokėti.

2 flatų medinis maujas namukas 
5-5 kamb. furnasu h' pečium apšildo
mas, rendos $50 už vieną flatą. Kai
na $8800, $3,000 įmokėti.

4 flatų muro nanias po 4 kamb. 4 
mašinom garadžius, štymu apšildo
mas. Rendos $292 į mėnesį, randa
si ant 80-tos prie Halsted. Kaina 
tiktai $24,000.

10 flatų muro kampinis namas šty
mu apšildomas, labai gražioj vietoj, 
rendos $8000. Kaina $55,000.

Šis yra vienas iš geriausių bar- 
genų.

18 flatų muro kampinis namas visi 
augščiausios klesos įrengimai labai 
puikioj vietoj. Rendos virš $15,000 
j metus. Kaina $91,000. 
MARŲUETTE REAL ESTATE 

3320 W. 63rd St., 
Telephone Prospect 9288 
Klauskite J. Pakalnio.

Tėmykit biznieriai ir 
spekuliantai.

BARGENAS
Pardavimui 2 po 30 pėdų lotai, už 

$1250 kiekvienas, 50 Avė. ir 16 St. 
Cicero, III. Tinkanti 2, 3 ir 4 fla
tų namams.

CHICAGO CITY REALTY CO. 
105 N. Clark St.

Phone Dearbom 2950

Tikras Bargenas!
Dviejų pagyvenimų stipins muro 

namas po 4 ir 4 kambarius. Randasi 
netoli lietuvių bažnyčios. Parduosiu 
tiktai už $4,200; įnešti reikia tik 
apie $1,300. Likusi suma stebėtinai 
lengvomis išlygomis. Kreipkitės 
pas savininką. »

S. STRAZDAS, 
2200 W. 23rd St.

Trečias augštas iš užpakalio

PARSIDUODA 3 flatų muro 
namas su storu. Parsiduoda pi
giai. Neša gerą rendą. Savfriin- 
kas ant 1-mo aukšto.

3212 So. Wallace Str.

CO.,

Atdara nedaliomis

4 FLATŲ mūrinis, Marquette 
Manor, 1 blokas nuo 63 gatvės ir 
VVestern Avė. Kaina labai 
greitam pardavimui, tiktai 
pinigais.

A .N. MASULIS.
Gfbll S. Wcstcrn

Atdara nedaliomis

žema 
$4000

Parsiduoda kampas 50 pėdų pločio 
125 pėdų ilgio ant Western Avė. ne
toli 67 Blvd. Tinkama vieta yra bile 
kokiam bizniui užsidėt, atminkit, kad 
VVestern Avė. ateina didžiausia biz- 
niška vieta Chicagoj. Kaina to kam
po $8,500, kėš reikia $6000,' gerai ži
note, kad tokie kampai pirmiau para
duodavo po $12,500 ir daugiau . Čia 
pasitaiko bargenas dcl to kad savi
ninkas gyvena kitam mieste. Jis 
buvo trys metai atgal Chicagoj ir ne
mato kaip šita vieta pakilo, Čia nėra 
melagyste. Jeigu kas nevierysit, tai 
galėsiu laišką parodyt nuo savininko 
kaip jis man rašo. Matykit J.

J. NAMON,
2418 W. Mariįuette Rd. arba 67 Blvd. 
arti Westefn Av., Tel. Prospect 8678

PARSIDUODA namas su bizniu. 
Randasi 3232 So. Canal St. arba bu- 
černė ir grosemė ant Archer Avė. 
Priežastis du bizniu negaliu va
ryti.

Kreipkitės prie savininko
4314 Archer Avė.

ŽIŪRĖK ČIONAI
2 pagyvenimų mūrinis namas, 6 

ir G kambariai, sun parlor, karštu 
vandeniu apšildomas. Parduos pi
giai arba mainysiu ant Cottage arba 
bungaIoW. Namas Marųuette ’Ma- 
nor.

2 PAGYVENIMAI, 6 ir 7 kam
bariai, vėliausios mados įtaisymai, 
garu apšildomas, garadžius 2 ka
ram; renda $160 į mėnesį. Prekė 
$11500. Namas puikioje vietoje prie 
didelio parko.

2 PAGYVENIMU mūrinis
5 ir 4 kambariai, pirmas 
furnace apšildomas, puikus 
mentas< laundry beismente. 
$8500. Klausk Chas. Zekas.

United Land & Investment
4454 So. Western Avė.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS LOTŲ
Prie Marųuette Manor ir West- 

vyood, $500 ir daugiau. Didelis bar
genas pirkime lotų ir flatinių na
mų Ateikite ir pamatykite ką mes 
turime

Atdaras nedėliomis

Westwood Realty Co.
6842 So. VVestern Avė.

(Ona Balčaitė)
namas 
flatas 
bcis- 

Preke

Co.

PARSIDUODA 5 kambarių na
mas su 2 lotais, garadžius ir višti- 
ninkas; apsėtas daržas ir keli vai
siniai medžiai. Labai graži vieta, 
netoli šv. Kazimiero kapinių. Kni
sa $3,500

11 U10 S. Homan Avė. 
Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
50x125, vieta graži, viskas ' apmokė
ta, randasi ant 52 ir Troy St. Kai
na $1,000.

Antras lotas 26x125 pėdų, ant 43 
ir Artesian St. Kaina $800. Taipgi 
pardavimui player pianas. Viskas 
gerame padėjime.

2510 W. 47 St.
2 lubos iš užpakalio

ŪKĖS, FARMOS.
Tėmykit kam ko reikia, jei nori

te ūkę pirkti ar mainyti ant namo 
ar loto ar biznio. Atsilankykit ypa- 
liškai ar rašykit laišką; dabar ge
riausias laikas ukes pirkti. Viską 
galima patirti ir matyti, kad laukai 
užsėti, ši nųisų lietuvių kolonija 
yra puikiausioj apielinkė ir 
metai ji auga didyn. Pirksi 
už žemiausią kainą ir kokią 
norėsi ant išmokėjimo. Aš esu 
patyręs per daug metų ir tenai 
venų. Aš busiu Chicagoj nuo Mav 
1.0 iki 17 po num. 2047 W. 23 St.

Antros lubos iš fronto 
P. I). Andrekus

BRIGHTON PARK
2 augštų mūrinis, su skiepu, 2-4 

kambarių flatai, viskas tTOGEC) 
modemiška. Bargenas

2 augštų, medinis, su augštu skie
pu, 2-4 kambarių flatai, piktus lotas, 
viskas modemiška, reikia tiktai $4350 
pinigais. Specialė $8350

4 kambarių cottage, su augštu 
skiepu, gasas, toiletas ir elektra, rei
kia tiktai $2400.
Ekstra barmenas

2 aujęštų, mūrinis, 
faltai, karštu vandeniu šildomas, sun 
parloras, ugnavietė, platuą lotas, rei
kia tiktai $5000 pinigais.

2 augštų, medinis, 2-4 kambarių 
flatas, gasas, vana ir elektra, labai 
geroje vietoje. Specia- 
lis bargenas.

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
nuo

$4400
2-5 kambarių

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 2jų flatų kampinis mu

ro namas ant bulvaro, namo paran- 
kumai vėliausios mados, parduosiu 
pigiai arba mainysiu, kas ką turit, 
mažesnj namą lotą bučernę, Dry 
Goods štorą, kaipo pirmą įmokejimą.

IŠSIMAINO namukas su keliais 
lotaįs laukuose netoli bulvaro ir kaių 
linijos, namas nėra užbaigtas, bet 
daug yra materijolo kas reikalinga 
prie namo, savininkas parduos pigiai 
arba mainys ant didesnio namo, loto, 
burčemės, automobilio.

IŠSIMAINO didelis bizniavas mu
ro namas, 2 štorai ir G flatai, ii’ mu
ro garadžius iš užpakalio 4jų mašinų, 
namo parankamai vėliausios mado.% 
namas randasi geroj biznio vietoj, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
privačio namo, ne paisant apielinkės, 
arba ant farmos, fąrma turi būt ne 
toliaus kaip 60 mylių nuo Chicagos.

Reikale atsišaukite pas

63 Str. BIZNIO KAMPAS'
Netoli Ashland Avė. moder

niškas mūrinis namas, krautu
vė, garu šildoma, tile grindys, 2 
gyvenimų kambariai iš užpaka
li, 6 kambarių flatas viršui. 

Viskas aržuolo trimingai, 2 ka
rų garadžius, 27 pėdų tuščias lo
tas sale. Turi būt parduotas tuo- 
au, kaina $25,000.

Sheehan Witous and Co. 
1654 W. 63 Str. 
Tel. Prospect 1910.

WESTEBN AVĖ.
100x135 netoli Marąuette Road. 

Atiduosiu pigiai greitam pirkėjui. 
Matykit savininką.

6641 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
bungalow, furnace šiluma, ce
mentuota gatvė, kaina $6500, 
pinigais $1000. BARRY

4749 Mihvaukee Avė.

MOKYKLOS

$1000 PINIGAIS

1RANKG.LUCAS

PARSIDUODA medinis 2 fl. 
5 ir 6 kamb., beismentas, vanos, 
elektra ir kiti pagražinimai, 
’arduosiu greit. Priežastis — 
partneriu skyrimasis. 1510 — 
48-th Ct. Cicero, III.

NAUJAS 2 FLATŲ MŪRINIS 
Francisco St. į pietus nuo 63 S. 
6-6 kambarių, sun parloras, ugna

vietė, knygynas ir bufetas, mahogany 
ir riešuto trimingai, ice baksis, gasi- 
nis pečius, pabudavotas į plumbing, 
garu šildomas, plieno konstrucijo ?, 
platus lotas, kaina $15,500, 
$5.000; kitus kaip rend^..

Telefonuokite savininkui
Republic 1932

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D6- 
signing, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, |

2407 W. Madison, Chicago, UI. 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager 
h..,,.., .................... /

4116 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107

kas 
ūkę 
tik 

ūky 
gy-

10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

KAD užabigus namų reikalus — 
$5500 pinigais, 2 augštų medinis 
namas, krautuvė, 4 kambariai iJ 
užpakalio, 7 kambariai ir barnė 
elektra, gasas, rendos $90 į mėne 
sį. 5301 So. Union Avė.

Savininkas, 816 W. 54 PI.
Phone Boulevard 9049

BARGENAS; už $2,000 pinigais 
gausite 3 kambarių namelį su viš- 
ka. Yra vanduo, suros, toiletai, va
nos, elektros šviesa, didelis dar
žas ir 5 lotai. Kaina $4,000. Liku
sius išmokėjimais.
4446 So. Kaminsky Avė. Chicago

Pardavimui 5 kambarių mūrinis 
)ungalow, pastatytas Chicago La\vn 
cementinė gatvė, furnace šildomas, 
visi {rengimai apmokėti, kaina 
$7500, kitus lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės
SEWARD & VINCENT, 

2nd fl. 3156 W. 63rd St. 
Prospect 6100

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 
i šeimynų, 4—6 kambarį, ir 2—4 
kambarius. Yra vapos, elektra, ga- 
sas, 18 metu senumo, metinė ren
da $1,834. Kaina $12,000, pinigais 
$5.300.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 6—6 
<am.barių, garadžius, vanos, elekt
ra. Kaina $5,200, rendos $87 į mė
nesį. Pirkite, didelis bargenas. Sa
vininkas T. Stankus, 1129 S. Robey 
St. ir Roosevelt Blvd.

PARSIDUODA namas su 
dviem,' storais ir kambariai gy
venimui.

Atsišaukite:
3002 Emerald Avė. Chicago

BARGENAS
Lotas 30x125 pėdų, Rockwell netoli 

68 St.. netoli lietuvių mokyklos 
bažnyčios. Turi būt parduotas 
saVaitę. Kaina $950.

Telefonuokitė savininkui 
Republic 1932

ir 
šią

JŪSŲ PROGA NUSIPIRKTI MO
DERNIŠKĄ FLATINJ NAMĄ

$1,000.009 vertės 2 ir 3 flatų na
mai bus pastatyti prie Peoria, Grecn 
ir 52 St per

E. S. PROCK & CO.
Pabudavosime, taip kaip tinka sa

vininkui.
Dabar yra statomi 2 flatų, mūriniai 

5-5 kambarių, sun parlorai, aržuolo 
trimingai, garu šildomi, įmurytor 
maudynės ir ant pedestalo išėjinv> 
vieta, plieno konstrukcijos ir t. t. Vi
sai moderniški, kaina $14,000. Išmo
kėjimais pagal pirkėjo norą. Eiti 
mažiau kaip 5 minutes iki busų ir C 
karų linijų, 3 blokai iki Sherman 
Parko, 1 blokas iki mokyklos ir baž
nyčios. Del informacijų atsišaukite

5138 So. Halsted St.

PARDUODU £ pagyvenimų biz
niavo medinį namą ant cementinio 
pamato, arba mainysiu ant kendžių 
Storo arba Dry Goods. Namas ran
dasi 4949 S. Halsted St. 
$8500, morgičiu $5000.

Savininkas, 2017 W. 18th St.

Prekč

LOTAS pigiai parsiduoda, 
tarp 69 ir 70th St. ir Artesian 
Avė. Labai pigiai. Ateikite 
pamatykit, platus lotai 30x125. 
2502 W. 69th St. Republic 5705.

PARSIDUODA dvieju aukštų mū
rinis naujas namas. štoras apačio’ 
ir vienas flatas, 5 karbariai viršui. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu an' 
lotų.

Atsišaukite
ST. KUKAS, 

4611 Archer Avė.

PARSIDUODA namas. 2 flatai po 
6 kambarius ir 2 po 3 kambarius; 
misi a u mūrinis ir pusiau medinis; 
įplaukų $66(?) per mėnesį. Kaina 
prieinama $2000 cash, likusius 
morgičiais. Neparduosfu agentams. 

Savininkas
4316 W. 31st St 1 fl.

NAMŲ BARGENAI,
2 flatų, 7-7 kambarių vana, 

elektra, netoli 28 St. ir Wallace, 
kaina tiktai $6000. Atsišaukite 
prie Mr. Feeney, - 
Kampas 31 St. ir Wallace Str.

PARSIDUODA naujas 5 kam
barių namas medinis labai 
pigiai $3,5C0.

Atsišauk .•r
4535 So. Keeler Avei

PARDUODU 2 pagyvenimų naujo 
medinį namuką 5 ir 4 kamb. anl 
Archer Avė., 2 karų garadžius ir 5 
lotai, galima ir mažą biznį uždėti. 
Taipgi f ordą ir rakandus, sykiu ar 
atskirai už teisingą pasiulijimą. Išva- 
žiuju į Lietuvą, M. P., 6444 Archer 
Avet Tel. Prospect 1070*

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste- 
nojęrafijos, Typevvriting, I’ii-lcly bos 
Teisių, Laifekų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybes, DailrašystSs. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

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

i""1 ...... ■ — —

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų | visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina beturiu kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
('kampas 83-člos gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chaniku 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 klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1607 W* Madison St




