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Planuoja sustiprint 
Tautų Sąjungą

Milifaristai puola laikos 
šalininkus

Illinois angliakasių 
konvencija

Trockis skelbia Rusijos 
apsiginklavimą

Moterų
Taikai ir 
dienomis

Anglija svarsto kasyklų 
nacionalizavimą

Vėl baisus žemės drebėjimas 
Maž. Azijoj; 120 žm. žuvo

Planuoja padidinti Jauty 
Sąjungos galią

Anglijos premjeras MacDonal- 
das, to plano sumanytojas, 
tariasi tuo reikalu su Prancū
zais ir Italais.

Kasyklų nacionalizavimo 
bilius Anglijos 

parlamente
Tą bilių svarstant darbininkų 

valdžia laikosi neitraliai.

LONDONAS, geg. 16. (Vin- 
cent Sheean, Chicago Tribūne). 
—Francijos rinkimai davė Ang
lijos darbininkų valdžios prem
jerui MacDonaldui progos imtis 
vykinti savo nuo šeriai auklėja
mą planą Europos problemoms 
išrišti. Jo planas yra padidinti 
Tautų Sąjungos rolę ir sukurti 
viršiausis Sąjungos tarybos ir 
seimo prestižas.

Tuo reikalu pasitarimai tarp 
Anglijos darbo partijos vadų ir 
naujaja Francijos didžiuma ei
na jau ilgesnis metas.

Vienas Anglijo^ emisarų bu
vęs prof. Dalisle Burns. Toki 
žmonės kaip Herriot, Painleve * 
ir kiti, kuriems teks dabar vesti 
Francijos reikalai, sutikę, kad 
šių metų rugsėjo mėnesį butų 
sušauktas Tautų Sąjungos susi
rinkimas.

Premjeras MacDonaldas ža
dąs patsai būti tame susirinki
me Genevoj, jei jis iki tam lai
kui pasiliksiąs valdžioj.

Italų premjeras Mussolini ne
oficialiai užtikrinęs darbiečių 
atstovus, kad jis taipjau 
bausiąs, jei MacDonaldas 
busiąs.

Manoma, kad atvyksiąs 
jau ir naujasis Francijos 
jeras.

Kad galutinai Europos var
gus bėdas Genevos susirinkime 
likvidavus, norima Tautų Są- 
jungon pritraukti ir Vokietiją.

Visais tais opiaisiais klausi
mais Anglijos darbininkų val
džia ir naujoji Francijos val
džia, kadangi jų nusistatymas 
beveik tas pats, veiksią išvien.

Tečiau nė MacDonaldas nė 
Herriot nemaną, kad Vokieti
ja turėtų būt priimta Sąjungon, 
kol pastaroji 
rinimo, kad 
pasižadėjus, 
sutartim.

Kaip AngTijos premjeras, taip 
ir Francijos radikalai esą tos 
nuomonęs, kad vien tik pagalba 
Tautų Sąjungos tegalima tinka
mai išrišti Francuzų-Vokiečjų 
problemą.

Čechoslovakijos užsienio rei
kalų ministeris Beneš, kurs da
bar yra Sąjungos tarybos pir
mininkas, esąs pilnai 
muotas apiė tą projektą, 
turėsiąs būt svarstomas 
mame Sąjungos tarybos 
rinkime birželio mėnesį.

LONDONAS, geg. 16.— Par
lamentas šiandie antru skaity
mu svarsto bilių, kuriuo einant 
visos Anglijos kasyklos turėtų 
būt nacionalizuotos, tai yra 
paimtos valstybės nuosavybėn.

Bilių parlamentan įnešė dar
inėtis G. II. Hali.

Principe darbininkų valdžia 
tani biliui pritaria, tečiaus ka
bineto posėdy buvo nutarta 
oficialiai neremti ir nesikišti, 
paliekant pačiam parlamentui 
jį laisvu balsavimu išspręsti.

Bilius betgi vargiai begu pe
reis, kadangi pramonės nacio
nalizavimui yra lygiai priešin
gi lilx?ralai kaip ir konservato
riai.

Vėl baisus žemės drebėji 
mas Možojoj Azijoj

Daugelis kaimų sugriauta ir 
120 žmonių užmušta.
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APVOGĖ TRAUKINI.

FREEPORT, III., geg. 15. - 
Chicago Great VVestern prekių 
traukinys pakeliui iš Kansas 
City į Chicago, tapo apiplėštas. 
Keletas vagonų rasta atplėšta 
ir prekių išvogta, bet kol kas 
dar nežinia kiek nuostolių plė
šikai padarė.

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
čia 

Hassan
kija, geg. 16. — Gautomis 
žiniomis, Erzerume,
Kale ir Karšė įvyko vėl smar
kus žemės drebėjimas. Hassan 
Kale apskrity ištisi kaimai su
griauta. žuvusių žmonių skai
čius siekia 120.

[Praeitą trečiadienį buvo pra
nešta iš Konstantinopolio apie 
įvykusį smarkų žemės drebėji
mą Erzerumo apskrity, kame 
žuvę 50 žmonių].

Iš bolševikų teismu
Du tariami šnipai pasmerkta il

giems metams kalėjimo.

MINSKAS, geg. 15. — Bolše
viku teismas pasmerkė buvusią 
dvarininkę Kumiancovę pen- 
kiems metams, o vieną agrono
mą, N. Kačurovą, dešimčiai 
tų kalėjimo, abudu pirmiau 
busiu prie American Relief 
ministracijos.

Juodu buvo kaltinami dėl
pavimo ir teikimo tai amerikie
čių organizacijai žinių apie 
dalykų padėtį Baltgudijoj.
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Vokietijos pramonių 
bankrutavimas

BERL1NAS, geg. 16. — Kad 
Vokietijos pramonė gyvena kri- 
tingas* dienas, parodo nuolatinis 
įvairių pramonės įstaigų bank- 
rutavimas. Sulyg p/rianešimiafc 
vakar bankrutavo dvidešimt 
penkios įstaigos. Daugelis fir
mų, ypač batų ir maisto produ
ktų pramonių, prašo moratoriu- 
jų-

Tarptautinė Sąjunga 
(Laisvei, kuri šiomis 
laike savo konferen- 
hingtoneA dabar Chi- 

cagoj ruošiasi atidaryti vasa
ros mokyklą. Organizacijos 
komitetas kreipėsi j Chicagos 
Universiteto pr^ridiųitą I)r. 
Burtoną prašydamas, kad leis
tų organizacijai keletą paskai
tų laikyti Universiteto salėse, ir 
tas mielai sutiko.

Atsižinoję apie tai militaris- 
tų organizacijos “Amerikos le
giono“ vadai dėl to labai įkai
to ir bematant nuburbėjo pas 
I)r. Burtoną reikalauti, kad jis 
jokiu budu neleistų “pavojin
gai radikalų pacifistų organi
zacijai” laikyti Universitete pa
skaitas ir skelbti “pragaištin
gas idėjas.”

| Bet nieko nelaimėjo. Univer
siteto prezidemtas šaltai atsa
kė militaristams, kad jis į da
lyką kitaip žiūrįs, kad jis nieko 
bloga nematys tokiose pacifis
tų paskaitose. Atpenč, “šios die
nos jaunimas ir studentai susi
tinka su nemaža klausimų, ku
rie turi būt išrišti, o kad galė
jų išmintingai tas problemas iš
rišti,] ie turi pamatyt jas iš vi
sų pusių“ pasakė Dr. Burton. 
“Neleisti tai organizacijai laiky
ti savo paskaitų! ir susirinkimų, 
tai butų vis tiek kaip uždrausti 
žodžio laisvę“.

Mandagiai išprašyti laukan 
karininkai išėjo, fedlau jie dar 
žada ieškoti priemonių sutruk
dyti taikos šąljninkų susirinki
mus ir paskaitas.

Moterų Tarptautinės Sąųun- 
gos konferenciją Washingtone 
Amerikos legioninkai taipjau 
bandė sutrtjkdyti, bet nepavy
ko.

FEDRIA, III., geg. 16.— Lai
komo] Čia Illinois Kasyklų Dar
bininkų konvencijoj vakar bu
vo pasiūlyta nemaža rezoliuci
jų, kurių paminėtinos yra dvi: 
viena jų reikalavo, kad Illinois 
angliakasių unija uždarytų na
rių mokesnių knygas, tai yra, 
kad organizacijos nariai butų 
paliupsuoti nuo reguliarių mo
kesnių, “kol dabartinis nedar
bas praslinks.” Rezoliucija li
ko atmesta pasirodžius, kad ji 
apsilenkia su internacionalės 
organizacijos konstitucija. Bet 
jau vien tokios rezoliucijos 
įnešimas, o dar labiau kilusios 
dėl jes diskusijos parodo, kad 
kasyklų darbininkai šiuo tar
pu stipriai kenčia dėl nedarbo.

Antra rezoliucija buvo sovie
tų Rusijos pripažinimo reikalu. 
Čia bhvo karštų kalbų ir karš
tų ginčų. Kai kurie delegatai iš 
karto stojo užtai, kad konven
cija reikalautų iš Jungtinių 
Valstijų valdžios, idant sovietų 
Rusija butų pripažinta be jo
kių kondicijų, bet po ilgesnių 

diskusijų priimta rezoliucija, 
kurioj Jungtinių Valstijų val
džia raginama pripažinti Rusi
ją tik tada, kai sovietų valdžia 
garantuos šavarankį valdymą- 
si kitoms tautoms.

Šios dienos posėdis prasidėjo 
aštriomis atakomis prieš inter- 
nacionalį United Mine Workers 
prezidentą Johną. L. Lewisą ir 
jo administraciją^ ir ginčais 
dėl pašalinto iš vietos Kansas 
angliakasių organizacijos pre
zidento Aleksandro Ho\vatto. 
Neramieji elementai reikalau
ja dagi, kad butų sušaukta 
specialė internacionale konven
cija tikslu išklausyti Howattą.

Rusija turinti būti stipriai pri- 
siruošus, nes vilkai žin, ką 
Amerika sapnuojanti.

— Karo mi- 
kaltbėdambs 
suvažiavime 

svarbumą 
kaipo apsi

metu.

Maskva, geg. 14. 
nisteris TJrbckis, 
vakar mokslininkų 
Maskvoj, pabrėžė 
cheminių išradimų
gynimo priemonės karo 
Pasauliniame kare laimėjusios 
valstybės, ypač Jungtinės Vals
tijos, sako jis, tuo žvilgsniu 
padariusios milžinišką progre
są. Ir Rusija turinti organizuo
tis, nes kas galįs žinoti, ką fi- 
merikos buržuazija bes vajo jun
ti.

Trockis pataria atsteigti che
minius fabrikus Dono ir Kuba- 
nio srityse, taipjau organizuoti 
naujų, kurie taikos metu gamin
tų žemės ukiui reikalingų me
džiagų.

“Tada —sako Trockis — mes 
galėsime pasakyti Amerikai: 
mes stengiamės pasidaryt tokių 
gazų, kaip kad jūsų, ir tikimės, 
kad mums tatai pasiseks; bet 
jei jus. norėtumėt pamėgdžioti 
musų armiją, jums niekados tai 
nepavyks. Mes tikrai galime 
sakyti, kad jeigu mes butume 
priversti kariauti, musų darbi
ninkų ir valstiečių raudonoji ar
mija kausis kaip liūtai, ginda
mi savo sovietų respubliką.“

Bevielio telegrafo operuo 
tojų streikas Frakcijoj

Kauno policija sumušus 
daug žydų

Sumuštieji buvę įtarti dėl daly
vavimo komunistų demons
tracijoj gegužės 5-tą dieną.

RYGA, geg. 15. (žydų TeldgrJ 
Agentūra). — Policija Kaune 
sumušė daugelį žydų, įtartų- dėl 
komunistinės darbuotės. Viso 
žiauriausiu budu buvo sumušti 
27 žydai.

Policija girdėjus, kad jie da
lyvavę komunistų demonstraci
jose gegužės 5-tą dieną,* nežiū
rint, kad tokios demonstracijos 
buvo valdžios uždrausta.

Sumuštųjų vardai: Izral 
Flaks, Bensky, Ilirš Melamed, 
Perlman, Jankei Lifšic, Haim 
Pof (17 melų), Jankei Zaks 
(18 metų, studentas), Izral Gi- 
tlic, Abramovič, Icok Milner 
(18 metų), Ilirš Gere, Majer- 
zon, Rozental, Beitler, Simons, 
Makagu-lsky, šaikevič, Ožer, 
Rapaport, Haim Rabinovič, 
Švartburg, Parason, Vic, Mule- 
vič ir vienas lietuves, Pankaus- 
kas.

Jie buvo kankinami įvairiau
siais budais: draskomi už plau
kų, batais spardomi į pilvą, pri
kišti revolverį prie kaktos gru
biojami nušauti, jei jie neprisi- 
pažinsią komunistai esą.

Pasibaigė vienok tuo, kad vi
si areštuotieji buvo paleisti, nes 
pasirodė, kad jie buvo nekaltai 
įtarti dėl komunistinės darbuo
tės.

Paskelbtas angliakasiu 
streikas

Japonija daros palankesnė 
Sovietų Rusijai

Nori pradėti derybas ir daryti 
sutartį su sovietų valdžia.

TOKIO, Japonija, geg. 16. — 
Rinkimų Francijoj re: ui tatai 
atsiliepia ir į Japonijos nusista
tymą sovietų Rusijai. Kad taip 
yra, matyt iš to, kad užsienio 
reikalų ministerija staiga pa
matė reikalo veikiai pradėti iš- 
naujo derybas su sovietais. Pa
siuntiniui Jošizavai Pekine, Ki
nuose, duota instrukcijų urnai 
susižinoti su sovietų įgaliotiniu 
Karachanu ir pasitarti dėl pa
darymo formalės konferencijos, 
pranešant jam, kad Japonija pa
siruošus įgalioti savo ministerį 
Pekine sutarčiai su sovietais 
daryti.

SEKRETORIUS HUGHES 
APIE TARPTAUTINU 

TAIKĄ.

NEW YORKAS, geg. 16.
Valstybės Sekretorius Hughes 
kalbėdamas vakar Nacionalia- 
me Socialių Mokslų Institute 
pareiškė, kad vienintelė tikra 
priemonė pastoviai tarptauti
nei taikai įgyvendinti tai — 
auklėjimas gerų tarptautinių 
norų, išrutulojimas tarptauti
nio teisingumo jausmo ir tar
pusavis tautų kita kitos jaus
mų gerbimas.

AUSTRIJOS SOSTINĖJ PA
DAUGĖJO NUSIŽUDYMŲ, 

SKAIČIUS.

Kanados firma atpirko Rū
sy geležinkeliu medžiagą

VANCOUVER, Kanada, geg. 
15. ‘— Montrealio firma Hope, 
Spott and Co., Ltd., nupirko ke
turiasdešimt septynis tūkstan
čius tonų Rusų geležinkelių me
džiagos, tarp to didelį skaičių 
prekių vagonų dalių. Visa ta 
medžiaga! septynis metus išgu
lėjo Port Coęuitlamo ir Van- 
couvero gelžkelių dirbtuvėse. 
Montrealio kompanija užmokė
jus už tą medžiagą apie 6 mili
jonus dolerių.

Kanados biudžetas 
priimtas

Nuskeliama akcizo mokesniai 
ir sumažinama $20.000.000 
valstybes išlaidų metais.

0TTAWA, Ontario, Kanada, 
geg. 16. — Atstovų rūmai pri
ėmė liberalų-progrcsyvių jų-dar- 
bininkų koalicinės valdžios pa
teiktą biudžetą, kuriame nu
piginama akcizo mokesnis ir 
sumažinama trim dešimtim 
milijonų dolerių valstybės 
laidos. Ginčai dėl biudžeto 
sesi septyniolika valandų 
pertraukos.

MIŠKŲ GAISRAI.

Apie 10,000 akrų valdžios 
kų liepsnoja.

tę- 
bc
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WASHINGTON, D. C., 
16. — Miškų vyriausybės 
tomis žiniomis, Montanos šiaur
vakariuose ugnis naikina milži
niškus valdžios miškų plotus. 
Gaisras apėmęs apie 10,000 ak-1 
rų miškų.

geg. 
gau-

Pusė dienos pasilsio 
paštininkams

C., geg. 
viršinin- 
visiems 

pa-
kuriuo autorizuoja

WASHINGTON, D. 
16.— Generalis pašto 
kas New išsiuntinėjo 
vietų paštų viršininkams 
tvarkymą,
juos duoti paštų tarnautojams 
šeštadieniais pusę dienos pasil
si©, pradedant nuo birželio 14 
iki rugsėjo 13 d 
ga, kad 
pašto 
valdžiai 
dų.

— su sąly- 
tuo nebus sutrukdyta 
tarnyba ir nepadarys 

jokių priedinių išlai-

GAZO DARBININKŲ STREŲ 
KAS DUBLINE.

DUBLINAS, Airija, geg. 16. 
—Airių sostinėj Dubline kilo 
gazo darbininkų 
mones jstaifyos, 
tik gazo pajėgą, 
tos sustoti.

streikas. Pra-
buvo priveri

Nupirko daug rudos.

ST. JOHNS, N. F., gegužės 
16. — British Empire Steel 
korporacija paskelbė, kad ji pa
darius kontraktą su Vokietijos 
pirkliais 1,125,000 tonams gel- 
žies rudos, kurią kompanija 
turėsianti pristatytu šešių me
nesių laiku.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužio 16 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ...
Danijos, 100 kronų .......
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ...
Lietuvos. 100 litų ..........
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 florinų .
Suomijos, 100 markių ...

. $4.37 
$4.81 

$17.00
$4,44 
$5.75 

$10.00 
$13.82* 
$37.35

$2.54

PARYŽIUS, geg. 16. — Fran
ci jos bevielio telegrafo operuo
to] ų streikas tęsiasi jau dau
giau kaip savaitė laiko. Streiki
ninkai, negalėdami niekaip susi
taikyti su samdytojais, grūmo
ja iššaukti taipjau visuotiną lai
vų bevielio telegrafo operuoto- 
jų streiką. Pastarieji jau pa
reiškė, kad jie tam esą prisiruo- 
šę.

WILKES BARRE, Pa., geg. 
16. — Visoj Wyomingo ir Lac- 
kavvannos anglių kasyklų srity 
apskelbta visuotinas angliaka
sių streikas. Streikas pa'liečia 
apie 20 tūkstančių darbininkų.

BANKAS UŽDARĖ DURIS.

LENKŲ EKSPORTAS IR 
IMPORTAS.

VARŠAVA, Lenkija, — Len
kų statistikos biuro paskelb
tais oficialiais skaitmenimis, 
Lenkijos eksportas 1922 metais 
siekė 655,150,000 aukso frankų, 
o 1923 metais — 1,195,586,000 
aukso frankų. Importas gi 1922 
metais buvo 844,584,000 aukso 
frankų, o 1923 metais — 1, 
116,474,000 aukso frankų.

Svarbiausi Lenkijos eksporto 
dalykai yra anglis ir metaliniai 
daiktai. Iš viso lenkai ekspor
tuoja daugiausiai tik žalią me
džiagą.

EAST ST. iLOUIS, III., geg. 
15.— Del puolimo žmonių ur
mu atsiimti savo įdėlius, Dro- 
vers National bankas subank
rutavo. Banko kapitalas buvo 
$200,000, o depozitų turėjo 
$626,310.

JStroikus IVIoe-rs distrikte.

DUESSELDORF, geg. 15. — 
Moers distrikte, netoli Esseno, 
paskelbta visuotinas angliaka
sių streikas.

ŠALTA ŠVIESA
Kast. August* 

tai yra šviesa? 
yra luminescencija? 
yra luciferinas? 
šilimos nėra šviesos.

Kas
Kas
Kas
Be
Tad kaip gali būti “šal
ta šviesa? Kas yra ta 
“šalta šviesa“? Kaip ji 
pasidaro ir kur ją gali
ma pritaikinti?

Ta “šalta šviesa“ yra 
įdomus dalykas ir plačiai 
ji bus išaiškinta

Sekamame
NEDĖLIOS NAUJIENŲ 

Numeryje.

VIENA, Austrija, geg. 16. — 
Del prekybos krizio ir pasunkė
jusių gyvenimo sąlygų skaičius 
nusižudymų Vienoj žymiai pa
didėjo. Per tris pastarąsias die
nas buvo penkiolika nusižudy
mų.

Chicago ir apielinkė. — De- 
besiuota ir šilčiau; vidutinis 
pietvakaris vėjas.

Saulė teka 5:27, leidžias 8:05.

Nuo šios Dienos
Nuo šios dienos įeina į veikmę nauja Nau
jienų telegrafinė systema, kuri duos galimybę 
visus siunčiamus iš Amerikos Lietuvon pinigus 
išmokėti ten į 3 ar 4 dienas.
Naujienos nuo šios dienos siunčia

PINIGUS LĖTUUON TELEGRAMŲ TIK 
UŽ 50 CENTU

Visvien ar ilgas ar trumpas adresas ar didelė 
ar maža suma pasiuntimas pinigų Lietuvon 
telegramų per Naujienas kaštuoja tik 50 centų. 
Pinigai Lietuvoj bus išmokėti į 3 ar 4 dienas, o 

j kada reikia ir galima, tai ir j vienų dieną.
Prie to litų kursas Naujienose tapo žymiai at
pigintas, taip kad dabar siuntimas pinigų tele
gramų kaštuos pigiau negu iki šiol kaštuodavo 
paštu.
apskelbimą tilpusį vakarykščiame Naujineų nu
meryje.
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon tik te
legramų per Naujienas. Telegramas kainuoja 
tik 50 centų. Pinigai išmokami Lietuvoj^ j 3 ar 
4 dienas be jokių atrokavimų.

NAUJIENOS.
!• ..     .............     v           .  ................................ _          _   .... ........ _   ......   
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AUDITORIUM TEATRE
2:20 — Du syk dienoje — 8:20 

Nedėlioj 3 valandą po pietų

D. W. Griffit’o :
(Prirengėjas ir direktorius puikiausių krutamu paveikslų, kaip tai 
“The Birth of Nation”, “Intolerance”, “Orphans of The Storm”, ir tt.)

Masterpiece ir didžiausia parodymas

AMERICA
prirengė- 

direkt rius 
paveikslų 
pasirodė

•v

Rover, šaukia kolo-Paul 
nistuH j musj apgynimui 
savo namų ir liuosybės.

Mae Tinee, Tribūne 
rašo: — “Griffit’ae 
vis dar neša kruta- 
mus paveikslus vie
nas, “Amreica” yra 
didžiausias nuo 
“Birth of Nation”. 
Ashton Stevens He- 
rald & Examiner, 
rašo: “Niekas kitas 
kaip Griffit’as gali 
padaryti dalykus to
kius didleius. Jei 
jus einate j krutu
mus paveikslus, aš 
patariu pamatyti 
“America” pirmiau
siai.

D. W. Griffit’as, di
džiausias 
jas ir 
krutamu 
pasaulyje,
pilname savo didu
me “America”, pasi- 
aukavinias kolonis
tų laike Revoliuci
jos Amerikoje. Ko
kį mes turime malo
numą kur šiandien 
naudojamas.

Veikalas parašytas Throbbing, pulsojantis, vadovaujantis 
romanas kuris pagamino"AMERICA" .

Didžiausia tauta pasaulyje

Vakarais ir subatoje dieną, 50c., 75c., $1, $1.50 
Kitomis dienomis, 50c., 75c., $1.00 •

Pagal didumo teatro yra labai gerų vietų už 50c. ir 75c, 
dėl visų perstatymų

K
I

Town of lake
BALTO DOBILO KLIUBAS BENGIA

. DIDELĮ BALIU .
Sukatos Vakare, Gegužio (May) 17 d., 1924 

p. zalandausįko svetainėj 
4501 So. Hermitage Avė.

X

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpinis 
Kljubas, Nedėlioj, 18 d. Gegužės-May, 1924, Justice 
Park, Willow Springs, III . Pradžia 9 vai. ryte. 
Gerbiami Chicagos Lietuviai pasinaudokite šią pro
gą nes tai bus pirmutinis piknikas šiame sezone gra
žiausiam darže, prie miškų, šalę Tautiškų Kapinių, 
puiki salė dėl šokių. Bus pirmutinė proga šią vasarą 
smagiai laiką praleisti. Pasarga, važiuokite Archer 
Avė. karais iki galui linijos, tada paimkite Joliet ka
rus, kurie priveža prie daržo. Kviečia KOMITETAS.

Prakalbos
Temoje:

Visos Tautos Maršuoją į Kovų Armageddonų
Milijonai dabar gyvenančių nebemirs

Didysis karas neįsteigė pasaulyje demokratijos.
Visos tautos vėl rengiasi j karą.
Darbininkų streikai, valdžios ištvirkimas, išnaudojimas, bolševiz

mas, revoliuejos ir anarkijos baisiai sujudini/ civilizacijos pamatus.
Baimė apėmė visokios luomos žmones. Jie dabar klausinėja kas 

toliau atsitiks ? .i
Kokia yra priežastis pasaulio vargams? I šį ir į visus kitus 

augščiaus suminėtus klausimus atsakys
Kalbėtojai: F. Zavist ir Beneckas.

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 18 DIEN. 1924 M.
Pašokančiose vietose:

SEVVARD SCHOOL SVETAINĖJE,
4600 So. Hermitage Avė., (Town of Lake) 

Pradžia 3 vai. po pietų.
PIEKARD SCHOOL SVETAINĖJE, 

21 Place ir Oakley Avė., Chicago, III. 
Pradžia nuo 7 vai. vak.

FROEBEL SCHOOL SVETAINĖJE, 
Naujame name prie Madison Str., Gary, Ind.

x Pradžia nuo 1:45 po pietų.
Įžanga dykai. Kolektų nėra

TARPTAUTINIS BIBLIJOS STUDENTŲ SUSIVIENIJIMAS.

Tarptautinių darbo žinių 
sutrauka v

Belgija. Streiko davinių 
sutrauka

1923 metais, 132,518 darbi
ninkai dalyvavo 164 streikuose 
ir 4 dirbtuvių streikuose Belgi
joje. Iš šio skaitliaus, 104,980 
darbininkų savu noru streikavo, 
6,240 buvo bedarbo iš priežas
čių, ant kurių jie neturėjo jo
kios kontrolės, ir 21,298 buvo 
bedarbo iš priežasties dirbtuvių 
uždarymo. 164 streikai paken
kė 1,026 išdirbystėms, o 4 dirb
tuvių uždarymai pakenkė 355. 
Kinija, šilko dirbtuves užsidaro

Keletas šilko dirbtuvių Shan- 
ghaijy nesenai užsidarė, iš tos 
priežasties mažiausia 5,000 mo
terų neteko darbo.
Vokietija. Miesto Darbininkų 

x sumažinimas

dar- 
kad 
ma-

Frankforto mieste valdžia ima 
žingsnius, kad sumažinus savo 
4,700 valdininkus ir darbinin- 

'*^us bent 15 nuošimčių. Tie, 
kurie yra virš šešias dešimt 
penkių metų amžiaus gaus pen
siją.

Laivų dirbtuvių streikas
Laivų statymo darbininkų 

streikas, kuris nesenai buvo 
Brefnerhavene, Lohe, Hambur
ge ir kituose svarbiuose laivų 
statymo miestuose, buvo iš 
priežasties darbininkų nesutiki
mo priimti valdžios nutarimą, 
kad butų įsteigta devynių va
landų darbo diena vieton astuo
nių*-

Nedarbas Saksonijoj
Pranešimai iš 103 viešų 

bo ofisų Saksonijoj rado, 
bedarbių skaitlius žymiai
žėją. Faktinai, trūksta darži
ninkų, dailydžių ir angliakasių.

Lenkija. Nedarbas
Nedarbas, kuris jau palietė 

100,000 žmonių žymiai padidėjo 
pradžioje 1923 metų.

Rusija. Geležies ir Plieno 
išdirbystes

Geležies ir plieno gaminimas 
rodė žymų didėjimą 1923 me
tais.
Angliakasiai ieško darbo ukėse

Sakoma, kad daug angliaka
sių didesniuose miestuose ap
leidžia kasyklas ir ima darbus 
ukėse, tuomi sulaikydami ang
lių produkciją.

Škotija. Nedarbas Glasgowe
Iš priežasties didesnio veiklu

mo laivų statymo išdirbysteje 
ir kituose inžinierystės darbuo
se, nedarbo padėtis Glasgove 
gerėja. [FLIS]

Phone Boulevard G369 
FOTOGRAFAS’

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai. ,

■ ■.......— .....................-■

KIAULIŲ SVARBA -

komercijai, 
antroje 
trečioje 

tarpe

agri-

val-
Ima

Kiaules tai viena iš svarbiau
sių mėsos šaltinių žmonių val
gymui. Jos svarbios Amerikos 
agrikultūroj dėlto, kad (1) jos 
auginamos dideliais skaitliais; 
(2) naudojamos valgymui dau
gelio žmonių; (3) kiaulienos ir 
taukų formoje, jos pasidaro 
dviem iš svarbiausių dalykų sve
timai ir naminei
Kiaulės priskaitomos 
vietojo skaitliu j e ir
vertėje visų gyvulių" 
Jungtinėse Valstybėse.

Kiaules auginamos ant trijų 
ketvirb-dalių Jungtinėse Valsty
bėse, ir vertėje skaitomos kaipo 
dešimts nuošimčių visos 
kultūrinės produkcijos.

Kiaulė sunaudoja visus 
gius netinkamus žmogui,
apie 6 rugių svarus ir 6 šieno, 
kad padarius avienos svarą. 10 
šieno svarų ir 10 grudų, kad 
padarius jautienos svarą ir tik 
5.6 grudų, kad padarius kiaulie
nos svarą. Kiaulė dar tuom 
atsižymi, kad jos tiktai 25 nuo
šimčiai nevartojama, o jaučių 

ir avių-nuo 35 iki 50 nuošimčių. 
Beveik visa kiaulės mėsa rūko
ma, taip kad galima labai ilgai 
laikyti. )

Ant kiekvienos ūkės Jungti
nėse Valstybėse yra užtektinai 
išmatų maitinimui visų kiaulių 
ant tos ūkės. Kiaulių galėjimas 
sunaudoti ūkių išmatas daug di
desnis negu kitų gyvulių. Kiau
lės ir vištos išrenka ir valgo 
geras dalis netikusių grudų, ku
rių negalima parduoti, 
lių vaisingumas, jų 
girnas, ir pigus 
daug pagelbsti prie 
mo visų ūkininkų 
auginimu.

Kiauliena ir taukai yra du iš 
daugiausiai vartojamų valgių 
Amerikos žmonių. Per paskuti
nius penkis metus, abolnai skai
tant, kiekvienas žmogus suval
gė po 67.3 svarų kiaulienos ir 
12.5 svarų taukų kasmet, suly
ginus su 60.9 svarų jautienos.. 
Per kelis pastaruosius metus 
buvo sunaudota daugiau kiaulie
nos negu kitos kokios mėsos. 
Ūkininkai sunaudoja jos dau
giau negu žmonės miestuose 
gyvenantieji. [FLIS]

*1
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Du syk šiandien ir du syk 
kasdien. 2:30 ir 8:20. Ne
dėlioj dieną 3:00.

ADOLPM ZUKOR, 
& jessei u lasky

S. L FABIONAS 00

A PARAMOUNT
PRODUCTION

LASKY 
COM>

Ketvirtas Pilnas Mėnesis

“Vienas Nuolatinis Pasisekimas”
Eve. Post

IŠVANOKITE STOVĖJIMO ILGOJ LINIJOJ. PIRKITE TI- 
KIETUS Iš KALNO. T1KIETAI PARDUODAMI 4 SAVAI
TES Iš KALNO.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS | 

ANT NAUDOS. |

W»»?S <

Chicagoj “Dešim
tis Dievo Prisa
kymų” rodoma 
tiktai Woods tea
tre.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

CEC1L B. DE MILLE'S
• MlGMTY* 
DRAMATIC 
SPECIACie

TEN
^rJEĄNĮ

Visos sėdynes rezervuotos

V V 2/ KAINOS vakarais ir subatos dieną, 50c, $1.00,
theatre $1.50. Visomis kitomis dienomis, 50c, 75c, $1.00.

Randolph ir Dearbom,Karės taksų 10%.
Phone State 8567

Kiau- 
greitas au- 
užlaikymas 

paskatini- 
užsiimti jų'

DU

K. GUGISADVOKATAS
* Miesto ofisai

127 N. Dearbom StM Room 111-11 
T®L Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai
8328 So. Halsted St.
Tel.: Boalevard 1510

Valandos: muo 6 iki S t. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrua kotvergą. 

Nadiliomh nuo 9 Iki 12 ryta.

S. W. BANES, Advokatai 
Val.i 6 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■........ ...  .........

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Užbaigimui sezono

RENGIA A. Ž. V. D. CHORAS 
Subatoj, Gegužio 17,1924' 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJ,
1822 Wabansia Avė., 

Pradžia 7 valahdą vakare.
Nepraleiskite šios progos, nes šiame koncerte pasirodys jaunų 

sm'uikininAų orkestrą vadovaujant J. Žiūronui Dainuos puikiai su- 
mokytas choras vadovaujant K. Gaubinui. Bus puikiai išlavintas 
sikstetas, kvartetas ir solistų; piano solo ir daugiau visokių pamargi- 
nimų . Todėl seni ir jauni, visi atsilankykite.

j Kviečia A. ž. V, P, CHORAS.
■ 1 ' .............

. ------------- ----- ------------- -
1 ... 1 .4.1.! '....■"■■'-L----

Rengia Lietuvos Dukterų Draugija

PAVASARINĮ PUIKŲ KVIETKį)
BALIU

Kuris atsibus

Sukatos Vakare, Gegužio. 17 dien?
MILDOS SVETAINĖJE,

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 valandą vakare.

Prašom visus be skirtumo, jaunus ir senus atsilankyti ant šio 
musų puikaus kvietkų baliaus. Kvietkai bus duodami uždyką.

Kviečia KOMITETAS.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietovys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 
' Tel.S Pullman 6877.

""""TT, II T- -ry |- ——a

Tai. Dearborn 9057A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiMtyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinrton St.

Cor. Wa»hington A Clark
Barnu Tai.i Hyds Parte 8396

JOHN I. BAGDZIUNASADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir iguliojimer.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal J 6G7.

čio laikų.

=

SPINOGRAPHS

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 59* 
Tel. Central 6390

V>.k. 3223 S. Hftlpted St., CNcar* 
Tel. Yardn 4681

Žmogus negauna mo 
kesnio už klaidas ku
rias jis padaro.

Kuomet jus sergate 
ir bandėt visokius bu
dus kad pasveikus, jus 
negaunate mokesnio 
už jūsų klaidas.

Nedarykite klaidų — 
bandykit Chiropractic 
ir naudokitės sveika
ta. Kiti pasveikins 
jumis jūsų, geru nusi
statymu.

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.

MIRGA
Liet. Scenos Mylėtoju Ratelis su 

Dramtišku Rateliu
Iš CHICAGOS

Tarp Dramatiško Ratelio pasižymėjusių artistų dalyvauja ir Pone 
Petronėlė Miller, kuri visada savo rolias atlieka tikrai artistiškai.

Roselandas ir apielinkė seniai jau kaip laukia gero veikalo su gerais 
artistais matyti ant scenos, — ta proga ir pasitaiko:

-

Cicero žmonėms

Better than a Mattard Platttr

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visų skausmų. 

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, ja r* and tubes 

Hospital size, $3.00

įf Scenoje, keturių veiksmų drama, iš Vytauto, žemaičių Kunigaikš- 
šj istoriškų perstatymų rengia suvienytom spėkom:

Nedėlioj 18-tą d. Gegužio, 1924 
Chas. Strumil Svetainėj,

158 E. 107 St. ir Indiana Avė., Roseland, III.
L. S. M. Ratelis ir Dramatiškas Ratelis prie šio veikalo rengiasi jau 

nuo seniai, ir žada suvaidinti “Mirga” neblogiau kaip ir anglų artistai, 
nes visi senieji Drąmatiško Ratelio artistai dalyvauja Josime ir artistas 
Urbaitis.

Lošimas prasidės 6:30 vai.‘vak. šokiai prasidės 8:30 vai. vai.
Kviečia KOMITETAS.

■V.'■IĮ".—'.r" !—■■ ■■—■■■■ ' . ------------------

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

DAR VIENAS IR PA
SKUTINIS RENDRAS

Nedelioje, Geg'užio-May 18tą dieną 1924
Pradžia 8-tą vai. vakare

LIET. LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,
49th Court ir 14-th Str., Cicero

.. ........... ...........I.,.. ,i*i.... ........... ..

Rengiamas išleistuvėms Justo Kudirkos, Lietuvos Ope
ros Artisto Tenoro. Apart Kudirkos koncerte dalyvauja: S. 
Čerienė —alto, J. Širvaitė, — soprano, P. Stogis •— bosas, S. 
Lauraitienė — soprano, Chas. Bičiūnas — smuikininkas, A. 
Pocius — pianistas ir ponia Spring prie piano.

. Tai bus koncertas kokio dar čia nėra buvę ir gal negreit 
bebus.

PO KONCERTUI BALIUS.
Ateikite visi! Nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

HHŠąįįauft h į - r.i'i-j -'j v i » -'i: ' .
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Persergėjimas
Daug žmonių ateina į musų 
banką su įvairiais stakais ir bo- 
nais nupirktais pas kitus agen
tus.

Labai tankiai, mums išegza- 
minavus, randame, kad kai ku
rie to stako ir bonų yra be ver
tes.

PIRMIAU darant investmen- 
tą į stakus ir bonus ateikite į 
musų banką ir mes patirsime dėl 
jūsų apie staką dykai. Tai yra 
dalis musų patarnavimo dykai 
dėl žmonių.

Peoples s m"?’"'Bank

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.
Bolševikų pasakos.

po antgž 
šmeižikai,” 

kad komu- 
neteisingai

AUGIMAS
Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE

AKUŠERKA
3161 So. Halsted St., kampa* 31 gat.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS
***

Severa’s Esko
NUO NIEŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

Kaina 50 centai
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

Krautuvės Užsidaro Panedėly, Ssredoj ir 
Pelnyčio] 6 vai. vakare

Visi šitie biznireiai reikalavo, daugelis jų yra jūsų geri draugai 
ir jei nori turėti progos pasigerėti gyvenimu, kaip ir kiekvienas kitas 
žmogus Tas nėra, kad jie butų labai neprigulmingi ir nenorėtų jū
sų atsilankymo. Jie visuomet nori turėti su jumis visokius biznio 
reikalus.

Daugelis m-usų biznierių, kurie gyvena biskj toliau, nemato' savo 
vaikų per visą savaitę.

Kaip jie gali matyti? Vaikai dar miega kuomet jie apleidžia 
namus ir juos taipgi randa miegančius, kuomet jie gryžta iš biznio.

Mes klausiame jūsų, mielas skaitytojau, ar tie vyrai ir moteris 
| neturi teises praleisti kiek laiko su savo šeimynomis ?

I
Ar jus manote, kad laikant atdaras krautuves, tris vakaius savai
tėje neužtenka ? • •
Ar jus manote, kad verta remti tuos biznierius kurie laiko atda

ras krautuves tik 3 vakaraus savaitėje. Jus gausite geresnį tavorą 
ir geresnį patarnavimą.

Keletas valandų pasilsio padarys biznierius daug geresnėj padė
ty; bus daug grynesne mintis ir jie sugalvos dėl jūsų daug gerų bar- 
genų. Padarykite savd tikslu remti tuos biznierius.' Prirengkite jū
sų pirkinius dienos laike ir tais vakarais kada krautuvės yra atda
ros. Tas bus jūsų parankumui ir jus suteiksite kam nors gero.

Mes norime jūsų pagelbos ir jei jus pagelbėsite, tai ta apielinkė 
I bus gera kaip bizniui taip ir gyvenimui.

Mes taip pritaikinsime jums čeverykus, kaip 
mokykloje. Todėl jus išgirsite nuo musų kostume- 
rių, kad musų čeverykai yra GERIAUSI.

Del žmonių kurie turi trumpas ir plačias kojas 
— mes turime didelį pasirinkimą ekstra plačių sli- 
perių ir oxfordų dėl vyrų ir moterų. Vėliausių ma
dų ir paternų.

Vienodos teisingos kainos visiems.

A, J, PIERZYNSKI,
1720 W. 47 St.

V
■ ...... ....... U 1 . , ■ . . ,

12th STREET
Tel. Kedzie 89*2

3514-16 Rooeevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

“Laisves” 93 Nr. 
viu “Melagiai ir 
B. M. skundžiasi, 
nistai peikiami ir 
aprašomi.

Pirma negu pradėt atsakinėt 
tam Maskvos tavorčiui, norė
čiau patarti jam gyventi savo 
protu, o ne klausyti, kas ką sa
ko. Iš visko matyt, kad R. M. 
mažai nusimano apie kenoshie- 
čių dalykus. Jis tarp kitko mi
ni apie konferenciją dėl suren
gimo protesto prieš Johnsono 
bilių. Bet ten nebuvo jokia 
konferencija, tik paprasta su
eiga. Joj komunistai užsispy
rė, kad į mitingą butų pakvies
ti trys kalbėtojai. Vienok ka
talikai atsisakė dalyvauti, o 
SLA 212 kp. komitetas turėjo 
važiuoti į Racine, Wis. lošt 
veikalą sykiu su Dailės choru. 
Komitetas nemanė kviesti į to
kį mitingą P. Grigaičio, ir čia 
komunistai meluoja.

Apie vieną Kenoshos asme
nį R. M. taip atsiliepia: “So
cialistų špicbukas, vietinis biz
nierius, įvairių serų ekspertas.” 
Čia, matomai, norėta pajuok
ti. Bet kodėl jis nemini nieko 
apie savo sėbrą, kurs pardavi
nėja “Special West” Šerus? R. 
M. giriasi, kad visuomenė, no
rėtų sekti paskui* komunistus. 
Ret tikrenybėje jie jokio pa
sisekimo neturi, nei čia, nei 
kitur.

Kitam /laikrašty, “Vilny”, 
komunistas Jonas Striuka va
dina mane melagiu už tai, kad 
neteisingai buk pasakiau. Well, 
jeigu jis yra toks garsus ko
respondentas, tai ,tegUil rašo 
žmoniškai į laikraštį, kurį vi
si skaito, o np į tą, kurio net 
patys komunistai neima į ran
kas. “Politiškas kliubas” ištik- 
ro turėtų susirasti geresnį ko
respondentą.

—Kaz. Brazevičius.

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius pataiogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.
1

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodč jiems, kad tas b^nka» yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

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

The StockYanls savinos Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

ČLEARING HOUSE BANKAS.
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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.

FVankHn’o BOTANICAL KERBS Gy- 
dvoMc nuo SKIIVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
«nnlv reguliatorius. Vienas doleris at- 
ne4'> mėnesius gydymo. Atsiųskite |

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewtdi 

BANIS 
AKU1ERKA

Puriu patyrim4 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rim* prie gimdy
mo kiekviena nu! 
atsitikime. Teikia 
ypatišk* prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 plotą, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
8110. Nakt} 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3416 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

b ........................... Į /

Telefone!)

Registruoti Pianai 
riULBRANSEN

The Ttegistering Piano
Gulbransen registruoti pianai yra geriausi pianai pasauly
je kaipo muzikališki instrumentai. ,
Jie yra vienatiniai pianai iš artistinio atžvilgio ir jie išduo
da labai lengvai balsą. Jie yra grojami muzikos roleliais ir 
pėdais, kaip ir kiti instrumentai tokios pat rųšies.

Gulbransen registruotų pianų kiekviena nota yra tikra. Ant 
jo galima groti su visu jausmu, gyvenimu, delikatnumu ko
kią tiktai pianų muziką jus kada nors girdėjote.
Tie yra faktąi ir mes norime, kad jus nesumaišytumėt Gul
bransen su kitos panašios rųšies instrumentais. Mes pasiū
lome apžiūrėjimą jų, kaip yra lengva groti ant registruoto 
piano, nes registruoja kiekvieną dasilytėjimą, registruoja 
jūsų laiką, registruoja jūsų patyrimą.

Keturi Modeliai — Nacionaliai Apkainuoti

$420 ■ $495 ■ $575 ■ $650
VITAK-ELSNIC COMPANY

VISKAS MUZIKOJE, 
4639 South Ashland Avenue, Chicago, III

frriesą ir pajiegų suvedame j senus ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvis Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

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

*MM**-W

BRIGHTON PARK
Namų Bargenai

2 augštv mūriniai namai, puikiai užbaigti, pastatyti ant 
ekstra plačią lotą.
Namai gatavi gyvenimui.
Ateikite į musą ofisą nedėlioj ir mes maloniai parodysi
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime jums 
automobilių ir nuvešime jumis prie tų namų.

RUBIN BROS.
HOME BUILDERS

3804 Kedzie Avė Tel. Lafayette 5153
Tel. Lafayette 6438
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Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė.

arti 47 gatvės
Gydo u žsi šen ėjusias 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.

» i ......................   *

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

... į ... ■ ,i /
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: Reumatizmas sausgėlėf
1 Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■

— raumenų sukimu; nes skau- B 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir I

1 dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo- ■

stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau-

■ gybė žmonių siunčia padėka- ■
1 vones pasveikę. Kaina 50c per ■
■ paštą 55c arba dvi už $1.05.
J Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■
, KATOS”. augalais gydyties,J kaina 50 centų.

: Jusliu Kulis :
i 3259 South Halsted Street,
B CHICAGO, ILL. B
Sbbbbbbbbbbbbbbbbbb!

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams. <’

Telefoną* Boulevard 1989 I
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandom I
9 iki 12, 1 iki 3 dieną '
ir 6:80 iki 9:80 vakar* 1

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, BĮ. i 

| I ■ I ■«!! J
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Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

—1 ...................—1 1 .R

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Garsiiikites Naujienose

Telenhona Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Atrikland Are.

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

......... ................................ - "

~ DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

V---------------------------------------------

Tel. Boulevard 1587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1507 W. 47th St 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 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 

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

arti 31st 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 specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MŪNKIEWICZ
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

■ I H Į, /

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių m'ctodų

X-Ray Spinduliai
Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 I

I
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
................ -.......................-......................... ..—
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Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ......... —____ ___ $8.06
Pusei metų ......  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem minesiam................... 1.50
Vienam minėsiu! ........  .75

Chicagoje per neiiotojusl
Viena- kopija ___ . t- — 8c
Savaitei------------------ , ___  18c
Minėsiu!............ 75c

* y
Suvienytose Valstijose, na Chicagoje 

paltui
Metams___ $7.00
Pusei metų ........... 8.50
Trims mėnesiams _1.75
Dviem mėnesiam ..___ 1.25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su uisakymu.

• Socialistų ir radikalų lai
mėjimas Francijoje žada pa
daryti pervartą visuose 
tarptautiniuose santykiuo
se. Jau kalbama apie tai, 
kad Japonija nori atnaujinti 
derybas su Rusijos sovie
tais, kadangi ji numato, jo- 

vgei naujoji Francijos val
džia neužilgio pripažins Ru
siją.

Ateina žinių, kad Franci- 
ja dabar rengiasi paremti 
MacDonaldo pastangas Tau
tų Sąjungos geresniam su
tvarkymui ir sustiprinimui. 
Į Tautų Sąjungą ketinama 
pakviesti Vokietiją, paskui 
taip pat Rusiją ir Jungtines 
Valstijas. Jeigu šios val
stybės įstotų j Tautų Sąjun
gą, tai ji, be abejonės, nebū
tų tokia vienpusiška, kokia 
buvo iki šiol.

Lietuvai bus labai svarbu 
matyt, kokia dabar bus Len
kijos padėtis. Iki šiol Len
kiją remdavo, šelpdavo ir 
stiprindavo Francija, kuri 
norėjo panaudoti ją atsispy
rimui prieš Rusiją ir Vokie
tiją. Todėl Lenkija buvo 
didelė akyplėša. Bet naujo
ji Francijos valdžia eis prie 
susitaikymo su Vokietija ir 
Rusija ir jai nebus reikalo 
rūpintis lenkais. ' Tuomet 
jie gal pasidarys žmoniš
kesni savo kaimynams.

Gompersas išleido pareiš
kimą Kanados darbinin
kams, ragindamas juos eiti 
Amerikos Darbo Federaci
jos pėdomis ir saugotis Eu
ropos darbininkų klaidų. 
Europos darbininkų judėji
mas, pasak jo, tiki, kad da
bartinė visuomenės tvarka 
turi būt sugriauta, pirma 
negu bus galima įvykinti ge-1 
resnj visuomenės surėdymą, 
Tai, žinoma, yra netiesa. Su- 
griaut esančiąją • tvarką, 
kad paskui pradėjus steigti 
naują tvarką, nori tiktai 
bolševikai, bet nenori nė so
cialistai, nė šiaip darbinin- 

»kų masės.

Tarpe senosios visuome
nės tvarkos griovimo ir 
naujosios tvarkos statymo 

negali būt jokios tuštumos, 
— nes kaip gi tuomet visuo
menė gyventų ? “Griovi
mas” ir ^statymas” turi eit 
kartu, kaipo vienas darbas. 
O tai reiškia keitimo darbą. 
Kuomet daiktą keiti, tai 
kartu “griauji” seną daiktą 
ir “statai” naują daiktą. 
Taip socialistai ir įsivaiz
duoja perėjimą iš dabarti
nės, kapitalistinės, tvarkos į 
naują, socialistinę, tvarką.

Jeigu valdžia, pavyzdžiui, 
norėtų socializuot geležin
kelius Jai ką ji darytų? Ji 
paimtų geležinkelius į savo 
rankas, vadinasi, privatinę 
nuosavybę pakeistų visuo
menine nuosavybe; ir pasta
tytų tam tikru budu suor
ganizuotą tarybą valdyt ge
ležinkeliams, t. y. pakeistų 
jų administraciją. Jokio su
griovimo arba suardymo 
tikroje to žodžio prasmėje 
čia nebūtų, s,

Be reikalo tad senis Ša
mas baido kanadiečius. 
Ažuot didžiavęsis darbinin
kų judėjimui Amerikoje, ji
sai geriaus pasimokintų nuo 
Europos darbininkų, kurie 
ir ekonominės ir politinės 
organizacijos dirvoje yra 
pasiekę nepalyginamai di
desnių rezultatų, negu Ame
rikos Darbo Federacija. Juk 
ji turi vos apie trejetą mili- 
onų narių — tokioje milži
niškoje industrijos šalyje!

Apžvalga
b. I—

KRISTUS APIE TURTUS IR 
TURTUOLIUS.

Ilgai turėjo galvot “Draugo” 
redaktorius, kol surado ką at
sakyti į tą “Naujienų” nurody
mą, kad Kristus ne tiktai smer
kė blogą turtų vartojimo būdą, 
bet ir pačius turtus ir turtuu- 
ius, sakydamas, j ogei lengvinus 
jus kupranugariui išlįsti per 
adatos ausį, negu turtuoliui pa
tekti į dangaus karalystę. Ir 
<ą gi jisai sugalvojo?

Na gi visą “strategišką pla
ną”, — kad parodžius, j ogei 
;as Kristaus palyginimas apie 
uipranugarį turįs visai kitokią 
prasmę, negu jam duoda “Nau
jienos”.

Pirmas “Draugo” “maniev- 
ras” yra apkaltinti “Naujie
nas”, kad jos buk “pašiojančios 
iš šv. Rašto žodžius” be atsi
žvelgimo į tai, kokiame sąryšy- 
; e jie esą pavartoti.

Pasakojimu apie kupranugarį 
Jėzus, girdi, nepabaigęs dėstyti 
savo nuomonę apie turtuolius. 
Jisai čia pat buvęs užklaustas 
mokinių, kas galįs būt išgany
tas, ir atsakęs jiems: “Pas Die
vą visa galima”.

Taigi, sako “Draugas”:
“čia du dalyku aišku: 

smerkiamas pasitikėjimai 
turtais ir sakoma, kad ir tur
tingi Dievui padedant gali 
būt išganyti.”
Šitas “Draugo” neva šv. Raš

to, aiškinimas yra ištiesų ne ai
škinimas, o iškraipymas.

Tie žodžiai, kuriuos “Drau
gas” priduria prie Jėzaus prily
ginimo, visai neatsako į klausi
mą, kuris čia yra gvildenamas. 
Juos, beje, “Draugas” paduoda 
dagi neteisingai. Mokiniai klau
sė Jėzaus, kas gali būt išgany
tas, o “atsakymas” ve kaip 
skamba: “Dalykai, kurie yra 
negalimi pas žmones, yra gali
mi pas Dievą.” Ar tai yra paaiš
kinimas apie tai, kas gali būt iš
ganytas? žinoma, kad ne.

Norint suprasti Jėzaus prily
ginimo prasmę, reikia žiūrėti į 
žodžius, kurie logiškai su juo ri
tasi. Tas prilyginimas juk buvo 
papasakotas tam tikrose apy- 

stovose ir buvo iššauktas tam 
tikros priežasties. Kokios gi 
buvo tos apystovos ir kokia bu
vo ta priežastis?

“Draugas” to nepasako, ka
dangi jam rupi ne išaiškinti da
lyką, bet apdumti savo skaity
tojams alus. Jisai daro kaip tik 
tą nepadorumą, kurį - jisai pri
kišo “Naujienoms”: būtent, pa- 
šioja atskirus sakinius iš Bib
lijos ir lipdo juos taip, kaip 
jam patinka.

Pirma negu Jėzus papasakojo 
prilyginimą apie kupranugarį, 
įvyko štai kas. Į Jėzų kreipėsi 
“vienas valdovas” ii- paklausė, 
ką jisai turįs daryti, kad “pa
veldėtų amžiną gyvenimą” 
(Luko evangelija, 18, 18). Jėzus 
jam patarė pildyti “įstatymus”, 
t. y. — nesvetimoteriauti, neuž
muši, nevogt, neliudyt kreivai, 
gerbti savo tėvą ir motiną. Bet 
valdovas atsiliepė, kad jisaiinuo 
mažų dienų taip ir elgiąsis. Tuo
met Jėzus tarė jam:

“Bet tau trūksta dar vieno 
dalyko: parduok visa, ką turi, 
ir išdalink beturčiams, ir tu 
turėsi dangaus turtus: it 
ateik ir buk mano sekėjas.” 
(Lukas, 18, 22).
Kai valdovas išgirdo tokį Jė

zaus reikalavimą, tai jisai labai 
nubudo, nes jam buvo gaila 
skirtis su savo dideliais turtais. 
Ot, šičia tai Jėzus ir papasakojo 
savo prilyginimą. Pastebėjęs 
valdovo nusiminimą, jisai tarė:

“Kaip sunku bus tiems, ku
rie turi lobius, įeiti į Dievo 
karalystę. Nes yra lengvinus 
kupranugariui išlįsti per ada
tos ausį, degu turtingam žmo
gui įeiti į Dievo karalystę.” 
(Lukas, 18, 24, 25.)
- • • \ »

Dabar mes matome, kokiame 
sąryšyje kilo tas Jėzaus prily
ginimas apie kupranugarį. Pir
ma buvo pastatytas Jėzui klau
simas, ką privalo daryt turtin
gas žmogus, kad patapti Jė
zaus pasekėju ir gauti išgany
mą. Jėzus į tą klausimą atsa
kė be jokio svyravimo: Atsiža
dėk savo turtų! Kuomet gi tur
tingas žmogus nusiminė, išgir
dęs tokį reikalavimą, ir ėmė 
abejot, ar pildyti jį ar ne, tai 
Jėzus' papasakojo prilyginimą, 
kurio prasmė yra tokia, kad jei
gu turtuolis labiaus brangina 
savo turtus, negu sielos išgany
mą, tai tesižinie: į dangaus ka
ralystę jisai neįeis!

Savo prilyginimu apie kupra
nugarį Jėzus, vadinasi, pabrėžė 
savo pirmiaus pasakytuosius žo
džius, kad turtų atsižadėjimas 
yra būtina išganymo sąlyga. 
Kas valdo turtus ir neatsižada 
jų, tas, pasak Jėzaus, negali būt 
išganytas, nors jisai ir dar taip 
butų doras ir teisingas!

Taigi “Draugas” meluoja, sa
kydamas, kad tuo prilyginimu 
apie kupranugarį Jėzus pasmer
kęs tiktai “pasitikėjimą tur
tais.”

Dar biauriau “Draugas” iš
kreipia kitą Biblijos vietą, pa
teisinimui savo melagingų 
tvirtinimų. Jisai sakosi sura
dęs šv. Rašte tokius Jėzaus žo
džius : Darykite sau prietelių 
iš mamonos, kad kai pavargsite 
priimtų jumis į amžiną buvei
nę”. šitie žodžiai, girdi, reiškia, 
kad, jeigu žmogus teisingai su
vartos savo turtus, tai jisai ga
lės būt priimtas į amžinybę.

tai jau tur-but ir papras
čiausioj! davatkėlė pastebės, 
kad “Draugas” varinėja sukty
bes su šv. Raštu. 'Nes juk iš jo 
“cituotųjų” žodžių išeina, kad į 
amžinybę žmogų priims mamo
nos prietebai, — jeigu tiktai 
jiems prisigerinsi! Kas gi tad 
valdo “amžinybę” — Dievas ar 
mamona ?

Mamona yra “aukso dievas”, 
kurį šv. Raštas dažnai lygina 
prie velnio. (5 “Draugas” sako, 
kad tam mamonui reikia gerin
tis, jeigu nori patekti į dangaus 
karalystę!

Mes pilnai sutinkame, kad tai 
ištiesų yra tikroji “Draugo” ir 
visų klerikalų religija. Bet tai 
nėra Kristaus mokslas. Toje pa
čioje vietoje, kur yra kalbama 
apie “mamoną”, Jėzus taip sa
ko: •

“Joks tarnas‘negali tarnau
ti dviem dievam. Nes arba ji
sai neapkęs vieno ir mylės 
antrą, arba jisai bus atsida
vęs vienam ir niekins antrą. 
Jus negalite tarnauti Dievui 
ir mamonai!” (Lukas, 16, 
15.)
Kadangi klerikalai tiki Į tai, 

jogei mamonos prieteliai suteiks 
jiems išganymą, .tai jie dėlto ir 
yra tokį pikti darbininkų judė
jimo priešai. Kristaus gi vardą 
jie vartoja tik žmonių apgaudi
nėjimui.

Naujakuriai.
Pravedant žemės reformą 

kaip kitose apskrityse, taip ir 
Panevėžio ap. atsirado daug 
ūkininkų naujakurių. Apie ūki
ninkų vargus buvo rašoma 
spaudoje, bet apie naujakurių 
ūkininkų skurdą ir vargingą 
gyvenimą niekas nežino. Esu1 
įsitikinęs, kad visuomenė ma-i 
no: valdžia nesnaudžia — par
celiuoja dvarus, žemę duoda 
bežemiams nuosavybėn ir jie 
džiaugiasi gavę žemės, stato 
triobėsius, dirba žemę ir užtek
tinai viso turi. Kaip žinoma 
Panevėžio ,apskrityje dvarus 
pradėjo parceliuoti 1920 me
tuose ir tada sulig tam tikro 
parėdymo buvo parceliuojami 
labiausia apleistieji dirvonuo
jantieji, karklais apaugę ir nua
lintieji dvarai. Išparceliuotieji 
sklypai buvo duoti nuosavybėn 
daugiausia kareiviams savano
riams bežemiams — žmonėm^ 
neturtingiems neturintiems 
nei inventoriaus nei lėšų 
jam įsigyti nei pakan
kamai praktikos žinių, kaip 
reikia pradėti ūkininkauti. 
Naujakuriams tada buvo iš
duoti “laikinieji raštai žeme 
naudotis” sulig kurių be kitoko 
(§ 3) “turi teises veltui” gauti 
miško* tribėsiatns ant pavedamo 
jam lauko pastatyti ir sėklos 
laukui apsėti. /
. Visa tai labai gražiai atrodė, 
bet gyvenime kitaip išėjo. Ne
suspėjo naujakuris ir kojų su
šilti, kaip savivaldybės pradėjo 
jį smaugti: tu žmogau sugebėk 
tuojaus ir žemės mokesnius už 
gautuosius karklynus užsimo
kėti ir rekvizicijas atiduoti, ir 
kelius pataisyti ir dar štuikas 
atlikti. Tiesa, taip pasielgė ne 
visos valsčių siavivaldybės, 
bet už tai buvo ir toksai atsiti
kimas, kad kelius naujakurius 
S. v. valdyba sykiu su kitais 
ūkininkais išvarė į S. miestelį 
prieš šv. Petro atlaidus (pačia
me darbymety)! žviruoti!

žemės mokesniai uždedami 
nemaži — ypąč tiems sunku, 
kurie gavo didesnius sklypus 
blogos žemės, nes už žemę rei
kia mokėti ne sulig jos našumo, 
bet sulig ploto.

čion dar priminsiu, kad pra
šymai mokesnių inspektoriui 
jau senai paduoti, bet prašy
mai taip ir paliko prašymais 
iki šiai dienai. Naujakuris A. 
už ha. dirbamos žemės ir 10 ha. 
balos ir krūmų moka tiek pat 
valstybinių ir saviv. žemės mo
kesnių kiek jo kaimynas B. už 
12 ha gerai naudojamos žemės.

Prie visų tokių aplinkybių 
nenuostabu, kad triobesių staty
mas, laukų gyvulių ir pievų 
ūkis pas naujakurius žemiau 
kritikos ir nenuostabu, kad dau
guma jų arba prasiskolinę ar
ba silpnai verčiasi. Reikia pa
sakyti, kad visų tų nelaimių 
pradžia ieįškoma naujakurio 
tuščioje kišenėje, o iš nieko ir 
nepadarysi nieko. Tiesa, dar 
praeituose metuose buvo išleis
tos tam tikros naujakuriams 
kredituoti taisyklės, sulig kurių 
galima gauti paskolą iki. 1500 
litų, o atskiruose atsitikimuose 
net iki 3000 litų. Bet... minėtos 
taisyklės taip ir paliko taisyklė
mis, nes nė vienas naujakuris 
daugiau 300 litų negavo, o su 
tokia maža suma naujakuriui 
neįmanoma pagerinti savo bū
vio ir kišenės ligų, ypač kai 
triobesiai reikia statyti.

Kokius šposus liečiančius ž. 
u. kultūrą kai kada musų ž. U. 
ir V. T. M-ja iškrečia parodisiu 
pavyzdžiu: ūkininkas naujaku- bo.

ris sumanė triobėsius baigti 
statyti, melioracija pravesti ir 
t.t. prašė paskolos ir jam pa
skyrė 300 litų, o jeigu tas pats 
naujakuris butų sumanęs Šve
dijos aviną ar kuilį įsigyti, tai 
jam be jakių sunkenybių butų 
išduotam tam tikslui iki 1000 
litų negrąžinamos pašalpos. Ar 
tai ne gyvenimo ir musų valdo
vų ironija?

Naujakuriams labiau kaip ki
tiems reikalingas paskolos ir 
pašalpos, kad jie galėtų susi
tvarkyti ir pradėti gyventi, o ne 
vaigą vargti ir ateityje reikėtų 
tik tiek žemės 1: rceliuoti, kiek 
valdžia sugeba rid’iakurius pa
skola sucipti, res kitaip že
mės reformos vyriausias tikslas 
—būtent žemės tinkamas iš
naudojimas, butų visai pamirš
tas ir nuo to i u kentėtų viso 
krašto ekonominė padėtis.

(“P. B.”) ’ «

Vaiky darbas pavasrį 
ir vasarą

Daugumai žmonių vasarą 
reiškia labai daug dalykų. Mies
te gyvenančiam ilgesnius pasi
linksminimui vakarus po sun
kios darbo dienos, arba sodini
mus mažų darželių; išvažiavi
mus į laukus. Miesto vaikui, 
reikia ilgų atostogų ir daugiau 
nieko nedaryti kaip žaisti.

Bet daugumui vaikų gyve
nančių kaimuose ir priemies
čiuose mokyklos baigiasi ankš
čiau nei miestuose. Ir tie vai 
kai nevisuomet gali atostogo
mis pasidžiaugti. Kaimai, ku
rie turi ilgiausias atostogas lai 
tokie, kur darbas skaitomas 
vaikaitis daug reikalingesnis 
neg mokslas, ir žaidimo verte 
nesuprantama.

Ndkuriose vietose, kur auga 
vata, mokykla tęsiasi tiktai tris 
mėnesius. Ir per tą laiką mo
kykla labai nenuolat lankoma iš 
priežasties buvimo daug darbo 
ant ūkių. ^Didesnė dalis vaikų 
gyvenančių tokiose vietose yra 
toli užsilikę moksle.

Vaikų darbas vatos laukuose 
prasideda pavasarį — apie va
sario m. — tada vaikai dešim
ties ar dvylikos metų senumo, 
ir kartais mergaitės, esti ati
mami iš mokyklų. Nors tėvai 
šių vaikų ir nujaučia, kad vai
kams dirbti negerai, bet jie 
remiasi ant jų pagelbos, nes ne
išsigali samdyti darbininkų.

Vietose, kur auga kviečiai 
mokyklos laikas ilgiau užsitęsia, 
kartais aštuonis mėnesius. Bet 
ir čia vaikai netenka menesio 
ar daugiau mokinimos laiko. Ir 
tai ne iš priežasties, kad turi 
dirbti, bet dėl blogų kelių, oro ir 
ligos. Staigios pusnys užneša 
kelią ir tirpstantis sniegas, žie
mai baigiantis, paverčia laukus 
ir kelius į ežerus. Todėl ten yra 
didesnis reikalingumas lankyti 
mokyklas atėjus gražiam šil
tam orui. Bet, kaip tik prade
da keliai ir laukai apdžiūti, pra
sideda žemės arimas, ir tas, pa
prastai, pavedama vaikams. Tie
sa, tas darbas nereikalauja dide
lio sumanumo ir mokslo, bet vis
gi yra sunkus ir pavojingas.

Po arimo seka akėjimas ir so
dinimas ir prie šių darbų vaikų 
pagelba panaudojama. Ir ūkių 
darbas užima visas vasaros die
nas atima vaidus iš mokyklų kol 
žemė neužšala ir kol nebegalima 
jos dirbti. Nors miestuose yra 
įstatymas, kuris gina sunkų 
darbą vaikaitis neturintiems 16 
metų, bet į tuos vaikus, kurte 
dirba ant ūkių nekreipiama vi
sai domės net ir į 8 metų. Dau
guma jų susižeidžia vartojant 
ūkių įrankius arba prižiūrint 
gyvulius.

Tiesa, yra daug 1 naudos vai
kams dirbantiems ukėse, nes 
jie fiziniai tvirtėja ir gauna 
daug tyro oro, ir priduoda 
jiems daug džiaugsmo ištrukti 
iš uždarytų kambarių ir susi
durti su žeme. — Bet ilga, karš
ta vasara reiškia nepertraukia
mą darbą iki lapkričio. Kada 
neuįaugugio vaiko darbas yra 
naudojamas vien tik uždarbiui, 
o ne jo išsivystymui ir mokini
mui, jis negauna tinkamo dar-

Kaimas yra puiki vaikams

Lietuvos darbi
ninkų padėtis
Makniunai (Alytaus apskr.) 

Čion dvaro darbininkai (cen
zūros išbraukta) sutvėrė L. ž. 
U. D. Profesinės sąjungos sky
rių. Visi kaip vienas žada lai
kytis vienybėje ir kovot išvien 
už savo reikalus.

Alytus. (Cenzūros išbraukta) 
į'baidyti darbininkai vėl atsi
gauna. Tariamasi įsteigti L. Ž. 
U. D. Profesines sąjungos sky
rių.

Linkuvos dvaras (Kauno 
apskr.) Musų dvarininkas ant
ri metai kaip bilinėjasi su dar
bininkais, bet padedant L. Ž. 
U. D. Profesinei sąjungai by
lą Taikos Teisme ir Apygardos 
teisme pralošė. Kad nutęst to
liau bylos užbaigimą padavė 
kasacija Vyr. Tribunolui.

Dvarininką gina Valstiečių- 
Liaudininkų Seimo frakcijos 
narys Rapolas Skipitis.

Gailiušiai, Babtų vai. (Kau
no apskr.). Kol sveikas — 
dirbk kaip jautis, apsirgai — 
eik lauk. Pas dvarininką San- 
kauską Gailiušių paliv. dirbo 
ordinarininkas Stepas Mačio- 
iri s. Dirbo žmogus kiek tik tu
rėjo jėgų. Ponui buvo geras. 
Bet štai 15 spalio p. m. darbi
ninkas apsirgo. Nesulaukęs per 
porą dienų ateinant darbinin
ko dirbti, dvarininkas įtūžo ir 
atbėgęs į darbininko butą re- 
kaudamas reikalavo eiti į dar
bą. — Ponas, aš vos gyvas — 
sergu, atsakė darbininkas. — 
lai kas man darbo, kad nega
li dirbti eik lauk, — žvėriškai 
užrėkė dvarininkas ir trenkda
mas duris išėjo. Nuo to laiko 
dvarininkas vare darbininką iš 
buto ir nedavė karvei pašaro. 
Prisiėjo karvę parduoti. Ir dar 
butų daugiau darbininką nu
skriaudęs, bet L. Ž. U. D. pro
fesinės sąjungos pagelba buvo 
suvaldytas.

Dontavos dvaras, Kėdainių 
apskr. Tas dvaras turi 500 de
šimt. žemės, priklauso Ž. U. 
ir V. T. Ministerijai. Ordinari
ninkų, kurie laukų darbus dir
ba yra — 19, laukų darbų ne
dirbančių — 22. Atlyginimą 
šiemet gauna' sekantį. 34 cent- 
javais, laiko po vieną karvę, 
pašaras iš 400 kilogr. šieno, 240 
kilogr. pelų, 800 kil. vasarinių 
šiaudų ir 200 kil. ruginių. Už 
antrą karvę duoda 245 kil. rug. 
ir už 2 avis 130 kil. rug. Ku
ras duodamas sulig malonės, 
dėl ko darbininkai verčiami 
ieškoti — rankioti iš pašalių 
sau kurą. Ligoje vaistų visai 
neduoda, priseina darbinin
kams patiems pirktis. Padie
niai darbininkai uždirba — 
moterys po 1 lt. 50c. Vyrai 2 
lt.—2 lt. 50c. Sutarčių knygu
čių išduotų nėra.

Dotnavos draugai mato, kad 
pavieniai nieko laimėti negali, 
taigi paskutiniu laiku įkūrė 
savosios L. z. U. D. profesinės 
sąjungos skyrių. Dabar sąjun
gos* valdyba susirupinus paren
gimu kalektyvcs sutarties pro
jekto 1924 m., kad organizuo
tai pravesti sąlygų sutartį su 
darbdaviais. Tuomet nereiktų 
darbininkams vaikščioti kiek
vienam prašyti darbdavio ma
lones. O tas atskiras prašinėji
mas didžiai demoralizuoja dar
bininkus, ir duoda darbdaviui 
pamato visokiais budais prisi
kalbinėti prie darbininkų ir 
paskui padarjdi nuolankius sau 
vergus, kad daugiau pelno tu
rėti. (“IL. Darb.”) • •
KIEK PASAULIS IŠBRAIŽO 

DEGTUKŲ.
Statistinėmis žiniomis, visas 

pasaulis per metus suvartoja 
degtukų 4 miliardų frankų su
mai. Iš viso pasaulio produk
cijos Amerika produktuoja 
30%, Švedija ir Japonija — 
20% ir Anglija 15%. Visi kiti 
kraštai likusius 15%. Kapitalai 
įdėti į degtukų produkciją sie
kia 2 miliardų. 

• ' ■■ ■ ■ .......................—

vieta. Bet turi savo proble
mas vaikų auklėjimui, lygiai 
taip, kaip ir miestas. [FLIS].

Įvairenybės
ATEIVIAI IR IMIGRACIJOS

ĮSTATYMAS

Daugelis klausimų patiekia
ma kasdien apie imigracijos į- 
stątymus ir imigracijos proce
dūrą. Dabartiniu laiku labai 
sunku duoti kokių nors pat iri
mų apie tuos dalykus. Kvotos 
įstatymas, kuris paskiria ir su
laiko ateivių imigraciją į Suv. 
Valstybes užsibaigs birželio 30,* 
1924. Ir dabar Kongresas pri
ėmė naują įstatymą sulaikyti 
imigraciją, kuris už'ras dabarti
nio įstatymo vietą.

Daugelis ateivių gavo nu
merius nuo Amerikos konsulių 
užsienyje, bet tie numeriai ne- 
pavelins jiems keliauti Amc- 
likon, vistiek turės laukti ame
rikoniškos vizos, ir naujas įsta
tymas gali labai apsunkinti iš
davimą vizų. Imigracijos, kurie 
iš anksto perka laivakortes nuo 
agentų ir vėliaus negali jas var
toti, negauna atgal savo pdrus 
įmokėtus pinigus, paprastai 
ągento procentas 10 nuošimtis 
numuštas nuo pilnos# sumos. 
Todėl tą viską reikia iš anksto 
apžiūrėti.

Ir tas pats su ateiviais šioje 
šalyje, ktfrie nori vykti užsie
nin ir kurie tiki, jog bus .leisti 
ateinančiais fidkališkais metais 
sulig aprūpinimu dabartinės 
kvotos (Section 2), ir tas pats 
su piliečiais ir ateiviais, kurie 
mano parsivežti ateives mote
ris. Turime atsiminti, kad da
bartinis kvotos įstatymas tik 
egzistuos iki birželio 30, 1924.

[FLIS]

KAIP IŠNAIKINTI
BĄMBATIERUS

Bambatierai nelankys kamba
rius, jeigu juose ne ras tinka
mo maisto, sako Suv. Valstybių 
žemdirbystės Departamentas. 
R'eikia kambarius, ofisus ir ki
tas vietas gerai prižiūrėti, kad 
užslėptose vietose nesi rastų ko
kio nors maisto ir bambatierų 
klausimas bus sumažintas, šva
rumas sumažins bambatierų 
skaitlių.

Bet kuomet jau bambatierai 
ątsiranda, geriausias būdas 
kontroliuoti juos yra vartoti 
pudrus, ypatingai “sodium flou- 
ride'”. Reikia gerai išbarstyti 
visas vietas su tuo 'pudru. Pa
tartina vartoti “sodium fluo
ride’ per putėją (blower). Bam- 
batieriai tuoj išeis iš savo vietų 
ir neužilgo pastips. [FLIS].

DEGTUKŲ JUBILEJUS.

šie metai yra jubiliejiniai 
metai. Iki 1820 m. degtukų ne
žinota. Bėgyje paskutinių tri-' 
jų šimtų metų vartota titna
gas. 1823 m. pasirodė apyvar
toje bonkutčs su skystimu, į 
kurį dėdavo pagalėlius užtaisy
tus chloriniu potašu ir alebast
riniais milteliais. Šie buvo va
dinami “dažytiniais” degtukais. 
Po jų atėjo fosforiniai su per
ka degtukai, kurie užsidegda
vo į bet tokį šiurkštų daiktą 
pabrėžus. Jie buvo nepatogus 
ir užsidegdavo įtartais kišeniuj. 
1830 metais įsteigta buvo Vie
noje didelė fabriką fosforinių 
degtukų. Šiais degtukais per 
neatsargumą daug vaikų nusi
nuodydavo. 1850 m. pasirodė 
kolodijuoti degtukai. O po šių 
švediškieji, kurie ir šiandien 
vartojami. Švedijoje pasirodė 
šiais metais taip vadinamieji 
jubiliejiniai degtukai ypatin
gos rųšies.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Tik atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 4

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją.
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Kultūros darbai
(Įspudžiai iš “Kultūros” b-vės 

visuot. susirinkimo)
Balandžio 13 d. “Kultūros” 

b-vės metiniame susirinkime 
Šiauliuose daryta apžvalga nu? 
veiktojo darbo. Bendrovės iš
spausdinta keliolika naujų 
knygelių, leidžiamas mokslui 
populerinti žurnalas, padaryta 
keliolika paskaitų netik Šiau
liuose, bet ir provincijoje (mies
teliuose), organizuojami švieti
mosi būreliai ir t.t. žodžiu, 
“Kultūra”, paskelbusi karą di
džiausiam musų priešui — tam
sumui, sėkmingai vykdo jį, už
imdama vieną po kitos kovos 
pozicijas.

Svarbiausia gi jos laimėjimas, 
berods, bus tas, kad ji pralau- 

-že sieną į liaudį, degtines svai- 
ge ir tamsos glūdumoje pasken
dusią ir kad kilniam kultūros 
darbui įtraukė musų jaunuome
nę ir moksleiviją, kuri pastarą
jį laiką buvo benustojanti savo 
idėj ingumo.

Iš atvykusiųjų susirinkiman 
iš provincijos narių teko patir
ti, kad “Kultūros” obalsiai ir 
darbai randa pritarimo ir toli
muose užkampiuose, net ten, 
kur jo sunku buvo tikėtis —pa
čiame dvasinio įmigio tarpe, 
musų kaime. Liaudis, išsibodė- 
jusi šviesos, noromis eina į 
tuos žiburiukus, kuriais jai yra 
vietų “Kultūros” būreliai, duo
dantieji progos lavintis, kultū
rintis ir šiaip organizuoti są
moningąsias kaimo jėgas įvai
riems kultūros darbams, k t., 
kursai, vaidinimai, knygynė
liai, sporto ir senovės turtų glo
bojimai, krašto gražinimai ir t.t. 
Ir laimė, — jei vietoje randasi 
kas peremia tą atbudusią są
monę (dažniausia mokytojai): 
tuomet tas kultūrinis gaivalas 
greit susimeta burelin, ir jo toli
mesnis darbas jau lengviau 
tvarkomas, gaunant paramos iš (

centro.
Kultūrinio darbo reikšmė su-1 viršiaus, bet ir iš vidaus. Tatai 

sirinkime pabrėžiama visų jo [gi yra kiekvieno sąmoningo pi- 
dalyvių, nes visiems aišku buvo, 
kad jis vien “iš viršaus” (švie
timo centr. įstaigų) vykdomas, 
negali daug nusverti, jei nebus 
paremtas “iš apačios”, savaran
kiai jį pačiai visuomenei organi
zuojant. Del to susirinkimo 
vienu balsu pripažintas reika
las kurti vietose kuodaugiau 
kultūrinių branduolių (organi
zacijų), joms gi visoms jungtis 
į vieną kultūrinių įstaigų 
jungą su jos metiniais tradici
niais suvažiavimais centruose ir 

jįvairomis šventėmis vietose.
Tik įtraukus platesnę visuo

menę ir liaudį į kultūros darbą 
galėsime įgyvendinti savo kraš- j

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

Moteriški branzal'c 
laikrodėliais..........

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvi* Akiu Roecialmtas

Akipių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

te tikrąją kultūrą ne tik iš pa-

ŽEIMIAI, Kėdainių apskr.

Garsinkitės Naujienose

Minn. Junc., Wis. — “Aš buvau gy 
doma, bet rodosi niekas negalėjo mar

M. Levy & Company

clean out-

OVELTY

Reikia Agentų

EUROPIEJIŠKOS GYDUOLES
Ligoniai moka tiktai už serums, 
gland gydymą, egzaminavimą, 
čiepus ir* gyduoles. Daktaras 
dykai.

laiką. Ateikite j 
privatiško pasikal-

Dykai egza- 
minacija be 
mokesnio dak
tarui.

liečio uždavinys, kuriam vyk
dyti jis gali užtenkamai rasti 
progos ir galimybės. “L. ž.”)

Du metu atgal čia buvo susi
organizavęs Darbo Federacijos 
skyrius iš apylinkės dvarų dar
bininkų. Iš pat pradžios darbi
ninkai smarkiai ėjo į tą organi
zaciją, tikėdamies iš jos para
mos savo reikaluęse. Tiesa,

kad tokia parama buvo kelioli- 
ką kartų žadėta D. Federacijos 
Centro atstovų, kurie iki įsi- 
steiigimo skyriaus, o ypač prieš 
rinkimus į seimą dažnai lanko 
šią vietą; bet rinkimams pra
ėjus nieks jų čia daugiau ne
bematė ir jokios paramos dar
bininkai nebesulaukė. Tuomet 
darbininkai, supratę, kad nieko 
nesulauks iš Darbo Federacijos, 
kreipėsi į Lietuvos žemės Ūkio 
darbininkų profesinę sąjungą, 
pareikšdami noro dėtis į ją. Ir 
tokiu budu apleido D. Federaci
ją. Bet štai sužinojo apie tai D. 
Feder. “vadai” ir pradėjo vėl

lankyti Žeimius ir šaukti susi
rinkimus, bet nelaimė, kad Žei
miuose davatkų maža tėra, tai 
ir susirinkimuose visuomet bū
na tuščia D. Federacijos kalbė
tojas atsiduria be klausytojų 
—vienas.

P. m. gruodžio mėn. 8 d. įvy
ko steigiamasis L. ž. U. D. 
Prof. Sąjungos Žeimių skyriaus 
susirinkimas. Viši įstojusieji 
nariai dvaro darbininkai. Geros 
kloties draugams. (“L. Darb.”).

BRIGHTON PARK!
PAMATYKITE MUSŲ NAMUS

Dabai- sintomTis

Ant Rockwell, 41 st ir Montgromery
6 ir 6 kamb., bungalovv stogai, aukšti beismentai, Hot Water Heat.
4 ir 4 kamb. Gable stogai, aukšti bei^eipentai, Stove Heat.
Lengvai gausite bankuose paskolą. Statome namais ir sulig jūsų plano. Ateikite pasitarti.

H. KOPLEWSKI
GENERAL CONTRACTOR & BUILDER 

3992 Archer Avė

Pažymėtinas pasveikini 
mas Mrs. Spink

Suteikia Lydia E. Pink 
ham’s Vegetable Comp- 

ound Pilnų Kreditų.

pagelbėti ir aš bu 
vau taip silpna 
taip kad aš tdre 
jau gulėti lovoji 
daugiausiai ir bu 
vau kaip invalidas 
Aš turėjau skaus
mus užpakalyje ii 
lyties organuose ii 
mano skilvys vi
suomet nedavi 
man ramumo. Ma- 

_ no vyras pamati 
Lydia E. Pinkham-’s Vegetable Com- 
pond apskelbimą, ir pamanė, kad tai 
yra geras dalykas, parnešė mari na
mo ir patarė vartdti. Po išvartoji- 
mo 1 butelio, aš galėjau val- 
gryti, ir po išvartojimo G butelių, aj 
galėjau dii-bti savo darbą, kuriuo ne
galėjau dirbti per eilę metų. Aš tu- 
i’in tik giMusį kūdiki, kuris auga la
bai gerai ir aš vis dar vartoju Vege
table Compound ir jaučiuosi daug ge
riau negu keturi metai atgal. Gy
duoles tikrai yra geros ir geras daly
kas turėti namuose”. — Mrs. Georgę 
Spink, Minnesota Junction, Wisconsin. 

Visoje plačiojo šalyje pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound raportuoja, kad 98 nuošimčiai 
turėjo pasisekimo. Pardavimui pas 
nptiekorius visur.

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamų akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimaiose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. SpeciaU atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Fhone Bcvlevard 7589----------- F------- ----- <----- --------------

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. 3u musų 
pleltom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame vis* savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite tavų 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Stieet, 
Netoli Aahlsusl Avė.

.HAMBlIRGffiERlCMŪNr
Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musij laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

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

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.
4^ ***

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 
AUKSINIŲ ■ DAIKTŲ

$4.85
ir uugščrju

$2.85
ir augščiau

$9.50Vyriški laikrodėliai 15 akmenų, • 
gražiai išrodo......................-..... -•••-• . .
Turime dideliame pasirinkime Europinių armonikų 
ir daug kitu dalyku labai pigiai. Ateikite peisitik- 
rinti, kad niekur kitur Chcagoj nenupirksite taip 
pigiai, kaip Čia . . -
MARIANA I. ASTA, 4618 S. Ashland Avė., Chicago

Temykite Visi!

Kuriems yra reikalingi naminiai fornišiai kreipkitės prie lietuvių 
išdirbėję. Mes išdirbame geriausius seklyčios (Front ruimo setus) 
ir parduodame daug pigiau negu kur kitur. Darbą gvarantuojame. 
Ateikite ir persitikrinkite.

Mes parduodame ir kitus namų fornišius. Musų patarnavimas 
ir gerumas-darbo kiekvieną užganėdins.

Atdara vakarais šioms dienoms: Utaminkais, Ketvergais ir Su- 
batomis.

GLORE UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Wentworth 6890

Išgydytas nuo reumatizmo 
prieš 34 metus 

• t
silpnino mano stiprumu 
ir pasekmėj buvo: aš pra
dėjau atjausti visokias 
ligas. Kiek aš atsimenu, 
mano pirmutinės gyduo- 
T?s buvo Sapomentol ir 
aš j ieškojau jų kol tik 
14 metų sunkaus dirbtu_ 
vių darbo Amerikoje, nu- 

Polo Chemical Co., Chicago, II).
suradau, šis laiškas nuo vieno musų pacientų turi ju
mis pertikrinti pasekmėmis.

Aš žemiau pasirašęs, siunčiu jums padėkavojimą, 
priežastis yra tame, kad jus išdirbote labai geras gy
duoles, aš jieškojau jų ir niekur negalėjau rasti. Sa
pomentol jų buvo vardas, jei aš gerai atsimenu 20 
metų atgal, jos išgydė mano reumatizmą, persišaldy
mą ir sustyrimą. Po 20 metų, ir dabar po sunkaus 
darbo per fl metų Amerikoje, dirbdama^ sunkiai, aš 
turiu daug skausmų mano sąnariose. Kaip tik aš da- 
sižinojau apie Sapomentol aš tuojau apėjau 8 skir
tingas aptiekas, bet negalėjau jų tenai gauti, aš 
siunčiu jums orderi dėl 2 slovikų, ir t. t. Su pagarba.

John Zien,
Westfield, Mass.

Mes gauname panašius padėkavonės laiškus kas- 
aptieką ir prašykite Sapomentol it Jus busite dėkingi 
dien. Sekite jų pavizdį, jei jus kenčiate nuų, reuma
tizmo, persišaldymo ar kaulų skaudėjimo, tai eikit i 

mums kaip ir Mr. J. Zien.
Kaina yra $1.50 už dideli ir 75c. mažas. Jei jus negalite gauti savo, aptiekoje, 

rašykite tiesiai mums, kaip gausite gyduoles užmokėsite paštoriui.

POLO CHEMICAL CO.,
2324 W. Chicago Avė., Chicago, III.

CONTfNTS 2 n oi

Sapomentol
AkCOHOk 70% | 

_ PAtPABCO B* 

Polo Chemical Co' 
• GHICASO.Ikt r

Lietuvių V yrišku ir V aikų 
Drabužių Krautuvė

Naujai Parėdyta’

Didžiausis pasirinkimas Siutų, 
naujausios mados, geriausio pasiu
vimo, kaina nuo $20 iki $60, visi 
siutai su dvejomis kelnėmis.

Kviečiam visus aplankyti musų 
krautuvę. Reikia jums siuto, mes 
turim, visados esam gatavi jums 
patarnauti, užganėdinimą gvaran 
tuojame, ar pinigus sugrąžinam.

*
i ir ližiffitži'iiii

Didelis pasiskyrimas marškinių, skrybėlių ir čeverykų.

Bridgeport Clothing Co
3246-48 So. Halsted St.

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLUMBINGO. IR 
NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

Kuomet jus pirksite virtuvės sin
kų, vaną, klosetą, arba boilerį, jei 
nebusite užganėdintas, mes arba 
apmainysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jus norite, kad 
jums butų patarnauta teisingai, 
nepraleiskite progos nepasimatę 
su mumis, z kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus.

N V

M. LEVY
Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai
t » SA ' , I ’ * . Į ’

Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai • pirkti

v Trindamas sti Ruffles
Ištrins! Pleiskanas Lauk.
Niežti, niežti vis!) dienu — jus net 

stebitės iš kur tų pleiskanų tiek 
imasi! Juo daugiau jus kasote, juo 
daugiau plei-kanų išpuola iš jūsų gal
vos, suterSia jūsų drabužius, daro ne
malonumo kiekvienam arti jus esan
čiam, ir vis neapsakomai niežti 1

tai prafiulins. Ruffles yra tonikų I Kalvos odai ir plaukams. Ruffles yra 
pleiskanų naikintojas bu puikiomis 
pasekmėmis.

Tr tame nėra jokios paslapties. 
Ruffles yra sudarytas gabių ir paty
rusių komikų, kurie išdirbu formulę 
specialiai paskirt:) sunaikinimui pleis
kanų perų — ir Ruffles atlieka savo 
darbų.

Pamėginkit l*onk:j! ((.rinkit trupūtj 
Ruffles į savo galvos odų kasdien 
apie per saivaitę laiko. O kuomet 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
65c. už bonką. Galima gauti aptlekose.

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

Karalius naikinimo Reumatizmo
Garantuotos gydoulės 

išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų, 
pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kojų, galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijij sykių 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- 
vikas kainuoja4* 
Mažas šlovi- 
kas kainuoja 
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite _
r pinigus. Adresuokite asmeniškai:

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

RUfTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio v « U Skausmo

Geras serisas pasakys jums, kur 
ųs galite išsigydyti nuo rupturos, 
ai ten, kur kiti išsigydė. Mes savo 
įailėse turime šimtus paliudyjimų 

išgydytų ir linksmų žmonių.
Skaityk ką Mr. Kellner sako:
“Kickviesas kad ir didžiaiisis 

skeptikas, kuris skundžiasi laikraš
čiuose ir sako, kad jis negali išgy
dyti savo rupturos be peilio. To- 
dame padėjime ir aš buvau. Bet 
>askiau nuėjau pas Dr. Flint ir pa

sinaudojau jo metodu. Ir aš visai 
nęapsigavau. Dr. Flint išgydė ma
ne tokiu budu kaip jis garsi nosi, 
>e peilio, be skausmo, be sirgimo. 

Tai buvo puikiausis dalykas kokį 
tik galima padaryti dėl ruptura 
sergančių žmonių. Jei turite rup
imą, eikite pas Dr. Flint, q jis ju
mis išgydys.

Mr. Kellner, 538 N. Wells St.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias 
gyslas kojų mano počio metodu. 
Be peilio, be skausmo. Dar nebu
vo nei vieno nepasisekimo kaip aš 
išradau tą būda.

PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:38 po 

pietų, panedėliais ir ketvergats iki 
8:30 p. p.. nedaliomis. uždaryta.

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedčlioj nepriimam ligonių

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty
rėsiu sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

AR jys SERGATE?
Europos Specialistai dabar atva

žiavo iš Europos . Ji s bus čionai 
tiktai trumpą 
musų ofisą dėl 
bėjimo dykai.

Nei vienas ne
gali atsisaky
ti ateiti. Jums 
bus patarta 
kokį gydymo 
būdą jus pri
valote vartoti. 
Mes esame ge 
rai apsipaži- 
nę su visomis 
ligomis. Musų 
tikslas 
teikti 
mingiausį 
geriausi 
dymą už 
miausias 
nas.
Gaukite pata
rimą šių žino

mų Europinių specialistų tuojau.
ATEIKITE IR PASIMATYKITE 
SU ŠIUO ŽINOMŲ SPECIALIS
TU KOL JIS YRA ČIONAI.

yra su- 
pasek- 

ir
£y- 
že- 

kai-

Mes kalbame lietuviškai

Illinois Medical 
Laboratories

Room 1113, 159 N. Statą St.
CAPITOL BUILDING

Pirmiau vadinosi Masonic Temple 
Ofiso valandos 10 iki 7 v. v. kas
dien. Nedalioj 10 iki 1 vai. po pietų
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Chicagos žinios
Turtas, kuris paslėptas į 
‘The Ten Commandments’

Scena dabar lošiamam veika
le “The Ten Commandments” 
(Dešimtis Dievo Prisakymų), 
Woods teatre, vaizdžiai parodo 
gražiausi dalyką, kai Izraelio 
moteris išsiima pinigus iš “pir
mojo tautos banko”, idant paau
kojus dėl nuliejimo Aukso Ver
šio. Per 4000 metų, moters as
muo, labiausia Rytuose buvo 
kaipo vieta padėjimui šeimyni- 
nio turto. Turtingame Egypte, 
Palestinoj, ir Indijoj, dar ir da
bar ant moters kūno yra su
kraunama, kaipo į saugią vietą 
auksas ir brangus deimantai. 
Nežiūrint į biblijos aiškinimus, 
ki'la klausimas dėl kiekvieno, 
iš kur tie žmonės gavo tiek daug 
aukso tirpynių būdami Sinaiti- 
kos Pustynėje?

Biblija (Kxodus XII :34) duo
da i tai atsakymą

“Izraelio vaikai, darė taip, 
kaip jiems įsakė Maižis; ir jie 
prašė egiptėnų sidabrinių pa
puošalų ir auksinių papuošalų, 
ir rubus; ir Viešpats įkvėpė pa
sigailėjimą Egipto žmonėms, ta 
da egiptiečiai leido pasiimti 
jiems, ko jie maldavo. Ir jie ap
vogė egiptėnus.. '

Egiptas tyo laiku (1350 P. 
K.), imdavo auksą iš žemės ir 
gaudavo nuo kitų tautų apiplėši- 
nėdami jas. Jie taipgi buvo 
nepaprastai gabus išdirbinėji- 
me auksinių ir sidabrinių daik
tų. Neapkainuojamos vertės 
turtai buvo sukrauti sądėliuose 
valdančiosios klasės. Visa tai ai
škiausia atvaizduojama šiuose 

paveiksluose.
“The Ten Commandments”, 

šiuo 'laiku yra bene geriausias 
veikalas rodomas dabar Chica
gos teatruose. Tiktai du persta
tymai į dieną: 2-se po pietų ir 
8-se vakare.

Pėsčiyjy Apsaugos Lyga
Chicagoje nesenai įsikūrė ly

ga arba susivienijimas apsaugai 
pėsčiųjų nuo automobilių. Jos 
tikslas nesąs užsipuldinėti an* 
automobilistų, bet žiūrėti, kad 
pėstiems nebūtų taip pavojinga 
vaikščioti Chicagos gatvėse.

šioj lygoje veikliai darbuoja
si daugelis teisėjų, o jos pirmi
ninku yra Cook pavieto korone
ris Oscar Wolff. Tarp lygos 
darbuotojų randame ir musų 
tautietį p. St. Kodj. Jis‘sako, 
kad ši lyga daug gero attiksian
ti Chicagos publikai.

Ponas S. Kodis mums prane
ša, jog Pėsčiųjų Apsaugos Ly
ga šį sekmadienį pradės didelį 
vajų arba kampėn už saugumą. 
Tas vajus prasidėsiąs prakalbo
mis Pantheon teatre, 4650 She- 
ridan Rd., kur kalbės daug įžy
mių kalbėtojų, tarp kurių bu
siąs ir p. St. Kodis.

Pėsčiųjų Apsaugos Lygos ofi
sas randasi: 222 No. Wabash 
Avė. angliškai lyga vadinasi: 
Pedestrians’ Protective League.

“America”
Auditorium teatre

Istoriškas Paul Reveros žy
gis, aprašytas poemose ir pro
zoje, niekad pirmiau nebuvo 
patiektas su tokiais pažymėji
mais, su judinimais ir didele drą 
sa, kaip patiekta D. W. Grif- 
fith veikale “America”, pavei
ksime dramatiška epika Nepri- 
gulmybės Karo, kuri yra rodo
ma Auditorium teatre.

Ir pono Griffiths paveikslai 
nušviečia tą Longfellows poe
mos dalį, kurioje poetą pabrė
žia: “Vargiai bile vienas dabar 
gyvenantys asmuo atsimena tas 
ga'rsias dienas ir metus”. Tie 
garsus aplodismentai, kurtais 
sveikinama kiekviena Reveros 
arklio pasagos žyme, aiškiai pa
rodo, kad moterys, vaikai ir vy

Sportas

Argi Meyeris bijotu 
Raiicevičiaus?

Taigi Meyeris vėl sutiko imtis 
su Bancevičium.

Bet kodel-gi Meyeris reikalau 
ja, kad Bancevičius nusimažin- 
tų savo vogą? Ar-gi negali jis 
eiti su juo tokia voga, kokios 
jis yra?

Išgirdę tokį Meyerio reikala
vimą, daugelis lietuvių sporto 
mylėtojų pradėjo abejoti ar tik
rą aną syk Meyeris butų pagul
dęs Bancevičių, jeigu tas nebū
tų užsigavęs rankos.

Taigi, sako, tur-but Meyeris 
bijo Bancevičiaus, kad reika
lauja “sukudėti”.

Vienas sporto mylėtojas Vin
cas Bolunas, 2707 W. 39 Place, 
sako guldytų keletą šimtų dole
rių, kad Bancevičius “nesukudė- 
damas” paguldys Meyerį į valan 
dą laiko.
Bancevičius nori ristis su Sar- 

palium ir Požėla.
J. Bancevičius sako, kad jis 

norįs dar šį sezoną persiimti su 
K. Sarpalium ir K. Požėla.

“Sarpalius giriasi,” sako Ban
cevičius, — “kad jis galįs mane 
į pusę valandos du kartu pagul
dyti. Tegul pabando. Tegul 
darbais patvirtina savo žodžius. 
Aš visuomet esu pasirengęs su 
juo ristis.”

Lietuvių Rateliuose
Roseland

Artistas Urbaitis dalyvauja 
“Mirgos” lošėjų vakare. 

Apie artistą Urbaitį jau ne
mažai buvo kalbama musų spau
doje, bet asmeniškai jį pažįsta 
tik artimieji jo draugai — lošė
jai, kurie sykiu su juo veikia. 
Publikai jo niekur neteko ma
tyt.

Ateinantį sekmadienį jis pir
mu kartu pasirodys viešai rose- 
landiečiams, tame pačiame va

rai dar gerai atsimena Paul, jo 
žirgą ir taipgi visus jo žygių 
pažymėjimus.

Yra buvę rodoma paveiksluo
se nemažai lenktynių arkliais; 
yra matyta paveiksluose įae-į 
vienas geras raitelis, bet, tai 
yra visuotinas sutikimas kriti
koje, kaip sako New Yorko kri- 
tiktai, kad nėra paveikslo taip 
sujudinančio, kaip tas Paul Re
veros žygis Griffitho patiektas.

Kiekviena smulkmena to atsi
tikimo yra parodoma pilnoj jos 
istorinėje tikrenybėje.

Kaip tai puikiai yra parodo
mas tasai Revera belaukiantys 
mėnesienoje, Charlestown pa
kraštyje, “batuotas, pentinuo
tas ir prisirengęs jot.” Visa kąs 
taip kaip gyva, kaip nepaveik- 
sluose parodoma, o tikrenybėje. 
Vargiai matant tikrąjį Paul Re
veros žygį butų tokio sujudimo, 
kokį duoda ”America”.

kare, kur bus vaidinama istoriš
kas veikalas “Mirga“. Kaip - jis 
ten pasirodys, dar niekas tikrai 
nežino.

Roselandiečiai neturėtų pra
leisti šios ypatingos progos. 
Veikalas “Mirga” yra vienas iš 
klasiškų veikalų lietuvių litera
tūroje. Perstato Lietuvą kokia 
ji buvo Vytauto laikuose, kaip 
ji kovojo ir kaip nelelko savo ne
priklausomybės. Prie to dar 
pridėjus artisto Urbaičįo pasi
rodymą, vakaras pasidaro nepa
prastai žingeidus ir vertas kiek- 
no atydos.

Tegul visi atsilanko į Stru- 
mi'lo svetainę kaip 7-ta vai. va
karo.

Roseland
Roselande laukiama “Mirgos.”

Mirga yra keturių veiksmų 
drama. Lietuvaitė vardu Mirga, 
buvo žemaičių kunigaikščio Vy
tauto tarnaitė, kuri net savo 
gyvastį paaukojo,’ kad išgelbė
jus ‘gyvastį kun. Vytauto ir, 
kad Lietuva nebūtų sunaikinta. 
Ta pati garsioji “Mirga” iš 1382 
metų, aiškiai ir suprantamai 
parašyta garsaus rasėj o Kazio 
Puidos, bus perstatoma Rose
lande.

O kadangi “Mirga” yra ren
giama Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelio suvienytomis spėko
mis su Dramatišku Rateliu iš 
Chicagos, ir kadangi Dramatiš
kas Ratelis 6 d. balandžio “Mir
ga” vaidino Chicagoje, kur la
bai gerai pasižymėjo ir dabar 
da vis mokinasi, tai Roselandie- 
čiams bus vienintelė proga pa
matyti gerą veikalą geriems ar
tistams vaidinant. Reikia pri
minti ir tai, kad kuo nevisi arti
stai kurie vaidins “Mirga”, lan
ko kursus lietuviškų krutamu 
paveikslų, p. Urbaičio vedamų. 
Tai pasistengkite matyti pirma 
gyvus, vaidenant, o vėliaus pa
žinsite artistus ir ant paveikslų. 
Vaidinimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 18 d. Chas. Strumilo 
svetainėje, 158 E. 107-th St.

—Darbininkas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Cicero
Paskutinis priminimas.

Jau rodos pakankamai buvo 
rašyta apie bendrą Justo Kudir
kos su kitais gerai žinomais ar
tistais koncertą, kuris įvyksta 
ateinantį sejrmadienį, lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Prie to, 
kas pasakyta jau nedaug ką be
galima pridėti. Visi žino, kad tai 
bus paskutinis musų mylimo 
artisto koncertas. Po to jis dau
giau gal negreit lietuviams be
dainuos.

Tai, tegu nė vienas, kas gali ir 
kam rupi paremti besitobulinan
čius musų talentus, nepraleid
žia šio k<%icerto.

Birutės nauja valdyba
Pereitą trečiadienį įvyko 

“Birutės” muzikalės draugijos 
metinis susirinkimas, Raymond 
Institute.

į susirinkimą atsilankė apie 
ketu riasd <• š«m t narių.

Tvarko; vedėjas buvo p. Po
vilas A.ilier. Išrinkta valdyba se- 
Kamam sezonui iš žemiau nuro
dytų asmenų:

Pirminiu1 ų — adv. A. O« •’>, 
vice-pirniimnku, Juozas Puišis*. 
raštininku, Jose Krasauskienė; 
pagelb. 'ašį;., P. Milleir; iždini r.- 
ku, Klem. V.lkas; finansų rast, 
Veronika Bigeliutė; kasos 
Vėjais, r-lė Pociūtė, J. ir S. Gj- 
draičiai; knygius Ad. Maskoliū
nas.

Kaip matome, tai yra mažos, 
met svarbios permainos. Gan'a 
geras ir rimtas žmogus į pirmi
ninkus ypatoje adv. A. Olio.

Linkėtina naujai valdyeii 
kuopasekmiilgiausios darbuoms 
ir tikimasi, kad Birutė duos cH- 
cagiečiams ateinančiame sek
lio daugiau negu, kad davė pe
rėjusiai e. — J. D.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro 

pos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertiseė 
Window” lobėj nuo Adam? 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

3 Balsis Anton
15 Breskini Stanislawui <
18 Butkus Jonas
22 Cecys Vincas
23 Decaite Zuzana
31 Druscika Petras
41 Gelažius Stanislova
431 Gudziunos George
44 Hazauskas B. 2 
46 Jasimkas Leon
54 Kavolinnas Antenos
55 Karinuovska Anela
58 Kuniekiene D.
59 Kutas Kazimieras
63 Leisius B.
65 Lidrius K.
66 Luneckas Antanas
68 Matkevičius Mike
72 Mišeikis John
75 Navakui Jonui
80 Patumis Juosep
82 Petrauckis Dominik
84 Petreikeni D.
87 Polokaite Ursuli

100 Sapaitis Aleksandra 
104 Sirvinskious Franaz 
112 Spietila Antanas 
126 Tuskeniene Rozalia 
12 8Užtukui Kazymerui
131 Vegis P.
132 Valantaite Jozapa
145 Zwirblis Juzapas

PETRAS KUPSTIS’
Metų sukaktuves

Mirė gegužės mėnesyje 15 d., 
1923 metais, pirmą valandą po 
pietų nuo nelaimingų sužeidi
mų. Velionis paėjo iš Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Ra
seinių parapijos, Unikių kaimo. 
Išgyveno Amreikoj 16 metų. 
Paliko dideliam nuliudime sese
rį Oną Kisielienę, švogerį Juo
zapą. Pamaldos atsibus panė- 
dėlyje, gegužio 19 d., Šv. Jur
gio Bažnyčioje, 8 valandą ryto.

Visi giminės, draugai ir pa
žystami meldžiami dalyvauti 
pamaldose.

Nuliudusi
šeimyna Kisielių.

3236 Emerald Avė.

SVEIKINAM PIRMĄJĮ!
Roald Amundsen dasiekė 

šiaurinį polių gruodžio 16, 
1911. Guglielmo Marconi 
signalizavo raidę “S” sker
sai Atlantiško Okeano Gruo
džio 11, 1901. Šiaurinis po
lius buvo dasiektas per ko
manduotąjį Robert T. Pea- 
ry, apriliaus 6, 1909. Parcel 
Post tapo įsteigtas Jungti
nėse Valstijose sausio 1, 
1913. Roengten X-Ray spin
duliai tapo atidaryti dėl pu
blikos vasario 1, 1896. Pir
mutinis garvežys atvažiavo 
Chicagon, spalio 10, 1848. 
Pirmutinis Kartusis Vynas 
tapo įsteigtas Jungtinėse 
Valstijose pažymėtas Jo- 
seph Triner 1887. Formula 
dėl Trinerio Karčiojo Vyno 
nuolat yra gerinama, kaip 
mokslas progresuoja. Šian
dien jis stovi kaipo pirmos 
rųšies mokslinis prirengi- 
mas, su cascara sagrada, ge- 
riausis laxative žinomas me- 
dikaliam mokslui, kaipo pa
matinė dalis. Kostumeriai 
atsiunčia mums kasdien laiš
kus išreikšdami savo visiš
ką užsiganėdinimą. Pavyz
džiui: “Kovo 31, Wichita, 
Kansas. Kiekvieną metą, 
kuomet aš vartoju Trinerio 
Kartųjį Vyną, aš jaučiu sti
presnis ir sveikesnis. Char
les Dvorak”. “Gegužio 3, 
Allegany, N. Y. “Aš mėgstu 
Trinerio Kartųjį Vyną, jis 
padaro mane labai smagiu. 
Mrs. Jennie Simsich”. Jūsų 
aptiekorius arba pardavinė
tojas gyduolių turi jį dėl jū
sų stake.

ekskursijos einą 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.

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

Ekskursija išvažiuos iš Chi
cagos 21 d. gegužės, 10 valandą 
vakare, nes tai yra patogus lai
kas atsisveikinti su giminėmis 
ir pažystamais neišlikus iš dar
bo. Ant Dearborn stoties bus 
specialiai prirengti vagonai dėl 
Naujienų Ekskursijos per Erie 
R. R. kompaniją, 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 kelios dienos 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 joiuo atiėliojimo, 
nes toki keleiviai neįeina į kvo
tą.

Kurie manote važiuoti, o dar 
neužsiregistravote neatidėlio
jant atsilankykite j 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 nueisiančiame pa
sta.

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

VISI, KURIE MAINĖTE ČE
KIUS NAUJIENŲ OFISE

Pėtnyčioj ir subatoje gegu
žės 9-10 d. malonėkite atsilan
kyti į Naujienas.

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II!

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 ilri & 
Nedėliomis nuo 10 iki J

Te. Eoulevard 7679

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Miclugan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

Rez. Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų. 1

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279/ 

Indiana Harbor, Ind.
Ui i —■ 1

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

b m.. ....................     1 nm '-

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S’UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

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

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* 'r\2ope- 
jišką btią gydy
mo. Ditklil skai
čius žmotft, J<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai) 
patarnavimą že- • 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesiti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų,
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai «***- 
ną. Panedėlyj, seredkjt i/ 
subatoje nuo 10 vaL 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 chroniškų ir už- 
sisenėjusių 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 specialuir?as 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 darodym-as, 
kad turiu pasiseki- 
tną ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison StM 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Waaarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
liuesas nuo ligos, ar ne. Peraitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ušsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavi n gų 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmta 
yra tokios. kokių norite.

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

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

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

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

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

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

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

Giduolės išski
riamos.

Mano 35 metų 
pasekmingo prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui 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. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj vakaris iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet

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

(Imkite elevatorį iki 12 augštoi
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Pranešimai
Kas, kq, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelj.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St. .

Ciceroe ir apielinkes- lietuviams. 
Gegužio 18 d. įvyks dar vienas ir pa
skutinis Justo Kudirkos išleistuvių 
koncertas, Liberty Hali, pfasidės 7:30 
vai. vakare.

Tai bus koncertas, kuriame daly
vaus ir kiti garsus Chicagos liet, ar
tistai dainininkai.

Bilietus jau galima gaut pirkt se
kamose vietose Ciceroje:

Jonaičio Aptiekoje, Jankausko ap- 
tiekoje, Liberty Ice Cream Parlor, 
Liberty Restaurant ir Komitete na
rius. Chicagoj pas Dr. Pošką ir Uni- 
versal State Banke. — Rengėjai.

BENDRAS POSĖDIS
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

Pildomojo Komiteto ir LSS. 
VII Rajono Komitetų bendras 
posėdis įvyks nedėlioj, gegužio 
18, Naujienų name, 2 vai. po 
pietų. Malonėkite abiejų komi
tetų draugai dalyvauti posėdy, 
nes yra svarbių reikalų tari
mui. Posėdy gali dalyvauti ir 
šiaip sąjungiečiai — svečiai.

A. žymontas ....
LSS. Sekretorius.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegužės 18 d. 
š. m. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. 1 vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir atsiimti naujos 
konstitucijos knygelių.

— Valdyba.

L. S. J. Lygos išvažiavimas auto
mobiliais į Palios Park miškus įvyks 
sekmadienį, gegužio 18 d. Visi su
sirinkit prie Kaymond Chapel ne vė
liaus 11 vai. ryto.

Nariai, kurie dar neuž&isakėt vie
tas, kreipkitės prie sporto komiteto, 
arba atsilankykite į sekantį lavinimo
si susirinkimą. Registracija užsida
rys penktadienį 10 vai. vak.

Sporto Kom.

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

— Vaidyba.

Birutės Kalno Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužio 18, 1924 
m. 1 v. po pietų A. Urbano svetainėj. 
Visi draugai yra kviečiami kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti ba yra daug 
neužbaigtų reikalų dėl aptarimo. 
Kviečia visus

— Nut. rašt. Leon Klepsis.

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

LDLD 19 kuopos narių susirin
kimas įvyks šeštadienį, gegužės 17 
dieną, 7 vai. vakare, Naujienų na
me, 1739 S. Halsted st. Visi drau
gai kviečiami atsilankyti laiku ir 
užsiinokėt mokestį už šiuos metus. 
Gausite knygą už pereitus emtus.

j. Vainauskas, pirm.

Draugijos švento Antano iš Pad- 
vos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieaį, 1 vai. po pietų, gegu
žės 18 dį Dievo Apveizdos parapi
jos svet.JSo. Union avė. ir 18 gt.

Visi nariai būtinai atsilankykit, 
nes yra daug reikalų dėl apsvars
tymo. —Valdyba.

Lietuvių Vyrų ir Moterų pašel- 
pinis kliubas laikys susirinkimą 
geg. 18 d., 2 vai. po pietų, Mark 
\Vhite Sųuarc svet. Meldžiu visų 
narių atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl draugystės la
bo. —‘Nutarimų Raštininkė.

Lietuvių Pasilinksminimo Kliu
bas rengia linksmus šokius gegužės 
17 d., subatos Vak., Auburn Maso- 
nic Temple, 7832 So. Union Avė.

Bus vienas iš linksmiausių balių. 
Kviečia visus Komitetas

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia pavasarinį puikų kvietkų balių 
gegužės 17 d., subatos vakare, Mil
dos svet., 3142 So, Halsted St. Pra
džia 7 vai. vakare. Prašom visus 
be skirtiuno jaunus ir senus atsi
lankyti ant šio musų puikaus kviet
kų baliaus —Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Pašalpos nariai turėdami ko
kį 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.

PRANEŠIMAI.
GOLFO TURNIKAS.

Visi golfininkai, kurie kvalifika
vo iki paskirto laiko malonėkite 
dalyvauti lošime šiandie. Pirmas 
dienos lošimas prasidės 10 vai. iš 
ryto ir trauksis iki 12 nakties. Lo
šimas atsibus Lietuvių Golfo Mo
kykloj, 3204 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 6648

Turniro Komitetas.
EKSKURSIJA.

Visi važiuojantieji su Naujienų 
ekskursija malonėkite pasiimti lai
vakortes iš Naujienų ofiso iki pa
gedėlio vakaro, gegužės 19 d.

Liet. Teatr. Draugijos Šv. Martyno 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny ,gegužio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 32 PI. 
ir Auburi. Avė.

Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti, nes daug yra reikahj aptari
mui. P. Kilevičia, rašt.

Cicero. — Draugystės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, geg. 18 d., 1-mą vai. po 
pietų, Liet. Liuosybės svet. Nariai 
prašomi būti laiku ir atsivesti naujų.

— Sekr. K. D.
Turime už garbę pranešti ge*b. 

lietuvių visuomenei, kad L. K. S v. 
Marijos bažnytinėje svetainėje, pra
dedant nuo 10 d. š. m. subatomis 
bus teikiamos pamokos vaikams ir 
mergaitėms rašymo ir skaitymo 
lietuvių kalboje. Tėvai, kurie le1- 
džiate savo vaikučius į publil 
mokyklas, bet geidžiate, kad jūsų 
vaikučiai, kaipo lietuvių tėvų v.u- 
kai, ir savo kalboje mokėtų rašy
ti ir skaityti, naudokitės šia pro
ga. Atsiųskite pas mus savo vaikus 
dėl painokų. Pamokas teiks vieti
niai kunigai visiškai dovanai.

Del užsi rašymo kreipkitės kle
bonijom —Klebonas Linkus.

3509 So. Union Avė., Chicago

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namais, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Teipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas menesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9563.

AŠMENŲ JIESKŪJIMAi
IEŠKAU savo brolio Vincento 

Labakasinsko iš žalakiškių kaimo, 
Šidlavos vals. Apie septyni metai 
atgal gyveno Ausonia, Conn. Jis 
pats arba kas žinote meldžiu pra
nešti. . < ! V

Veronika Labakasinskaitė
2719 W. 30th St., Chicago •

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Juo
zapo’ Vinskaus, keli metai atgal 
gyveno Gary, Ind. po num. 1228 
Jefferson St. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žino malonėkite pranešti; 
turiu svarbų reikalą.

Dora Glynn
496 W. 7th St., Bettendort, Iowa.

~ APSIVEDIMAlT"
IEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės tarpe 30 ir 35 metų 
amžiaus, geistina kad turėtų pini
gų apie trejetą tūkstančių; aš esu 
vaikinas 34 metų, turiu pinigų vi
dutiniškai ir gerą darbą dirbu. Del 
platesnių žinių kreipkitės laišku.

S. L. D.
1912 N. Robey St.

RASTA-PAMESTA
Rasta pirmos pilietybės popieros 

Joseph Liutkus, kuris gimęs Kvė
darnoj, Lietuvoj. Gali jis pats atsi
šaukti į Naujienų raštinę, 1739 So. 
Halsted St.

' IŠRENDAVOJIMUi
ANT RENDOS storas ir 5 

ruimai žemai, hotelis ant antrų 
lubų, pigi renda, labai gera vie
ta ant Bridgeiporto. Kreipki
tės pas savininkę, 5252 S. Arte- 
sian St. Tel. Prospect 3590.

RANDAI Flatas 5 kambarių, 
elektros šviesa, rendos $25 į mė
nesį. Kreipkitės Universal State 
Banką, S. K. Adomaitis, kreip
tis 9 vai. ryto.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys vaiki

nui su valgiu bilc daly''miesto prie 
mažos šeimynos ir blaivų ir tei
singų ypatų.

Turintieji malonėkit pranešti. 
P. B.

2941 W. 39th Place

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dėl rendos vienam 

vaikinui. Kambarys šviesus ir šva
riai užlaikomas. Pageidaujama, kad 
vaikinas irgi švariai užsilaikytų. 
Atsišaukite kaip 6 vai. vakare su- 
batoj po 'pietų, o nedėlioj visą 
dieną. Tel. Lafayette 2841..

4454 S. Talman Avė.
Ant antrų lubų

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RėNDON kambarys, galima 

matyt bile kada.
Atsišaukite

Christina Ratkus, ‘
708 W. 17 Place, antrų lubų.

TĖMYKITE! Čionai galima 
gauti kambarį švarų, šviesų ir 
tykų. Su valgiu ar be valgio prie 
mažos šeimynos. x

A. DANILA
3534 So. Parnell Avė.

LIETUVIŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1608 So. Halsted St.

. A <

MOTERIS išrendavoja kam
barį gražioj vietoj su visais pa- 
rankumais. Kreipkitės laišku ar 
ypatiškai. Geistina gero žm’o- 
gaus.

3210 S. Halsted St. No. 108

TURIU du kambariu dėl vieno 
arba dviejų vaikinų, su arba be 
valgio; šviesus kambariai, gasas, 
elektra ir maudynės.

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

ma per užpakalį.
--------------- - -------------- .

ANT rendos puikus du kamba
riai dėl jaunos poros arba 2 mer
ginų, su virtuvės privilegijomis. 
Imkite Cicero Avė. karą, paskui 
Division-Austin iki galui. Po to ei
ti 2 blakus į vakarus.

835 N. Taylor Avė.
Oak Park, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

KreipkitSs:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTfi

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi.rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
dnkfcj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diii.usia ir geriausia stogų dengimo 
>.wga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dfcj-bininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PAIEŠKO kas turi aisbaksį į 
stubą, tokį, kur sustatoma alaus 
bačkos į vidų. Meldžiu atsišauk
ti laišku W. W.

4858 So. Wentworth Avė.

NEDĖLIOJ, 11 d. gegužės, prie 
sutikimo kardinolo, vienas muzi
kantas padavė palaikyti savo pa
vasarinį kautą nepažįstamam lie
tuviui. Prašau to žmogaus sugrą
žinti jį man, busiu labai dėkingas.

Alex Meldažis,
4917 W. 14 St. *

Tel. Cicero 8223

PASTATYSIME 7 karų gara- 
džių ant jūsų pačių loto už $250 

B. H. Heekert, 
419 So. Wabash Avenue 

Phone Wabash 7662

REIKIA DARBININKŲ
______ MOTERŲ______

PAJIEŠKAU senivos mote
ries prie namų ęlarbo, turi būti 
nuo 35 iki 45 metų amžiaus. 
Valgis, guolis ir atlyginimas.

2158 W. Grand Avė.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ant mažos ūkės ku
ri gali pamilžti 4 karves.

Atsišaukite:
S. Portnoy,

R. R. 2, Bo’ 2, St. Charles, III.

RĘIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Mo
kestis $15. į savaitę ir valgis.

Atsišaukite.
1247 So. Cicero Avė.

REIKALINGA mergina pri
daboti 2 metų vaiko. Su Ar be 
namų darbo. Geros sąlygos, ge
ras valgis ir diena liubslaikio.

Lawndale 9575.

REIKIA 6 moterų prie sorta- 
vimo skudurų. Pastovus darbas, 
gera alga.

HARRY DRAY, J
1447 Blue Isdand Avė.

REIKIADARBININKĮĮ
_________ VYRŲ

REIKALINGA PAR
DAVĖJŲ.

Reikalinga teisingų ir iš
mintingų vyrų kaipo real 
estate pardavėjų, kurie gali 
užsistatyti po $1000 kauci
jos.

Mes duodam kostumerius, 
pirkėjus.

Geriausios sąlygos norin
tiems dirbti toj biznyj, prie 
gerai žinomos organizacijos.

Kreipkitės ypatiškai
S. L. FABIONAS & CO., 

809 W. 35 St.

RėlKIA —
PATYRUSIŲ salesmanų į oi- 

sėlio grosernę. Labai geras biz
nis. Atsišaukite

Grossfeld and Roex
833 W. Randolph Str.

REIKALINGI keli energingi vy
rai į Real Estate biznį kaipo par- 
davėjai-salesmanai. Gabus vyrai 
gali uždirbti geras algas. Darbo yra 
daug, tik reikia darbščių vyrų.

NATIONAL REALTY ČO.
T. J. Kučinskas vedėjas 

808 W. 33rd Place 
Tel. Boulevard 2337

REIKALINGAS barberis dirbti 
vakarais, o subatomis visą dieną 
arba nuo 12 vai. dieną.

Kreipkitės
A. EICUS

1414 S. 49 Gt., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5363
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AUTOMOBILIAI 

$1,300,00 Dykai!
Jeigu pirksi šitą praeitų metų 

didįjį “Sport Model” su Wirrter 
Inclosure Haynes automobilių. Jis 
yra beveik * visai kaip naujas, pa
vyzdingai gražus ir labai geras, tik
rai praktiškai subudavotas ir mil
žiniškai stiprus. Reikalo verčiamas 
parduosiu labai pigiai arba mai
nais priimsiu bite kokį prastesnį 
automobilių, arba galiu mainyti 
ant biznio, namo ar lotų tik South 
West Sidėj. Kiekvienam suintere
suotam šiuo bargenų apsimoka pa
matyti, nes patjiatyinas nieko ne
kainuoja. Kretiikitęs subatoj po 
pietų ir nedėlioj visą dieną.

6925 Š. Čalifornia Avė.
Plrhios lubos t

PARSIDUODA Hudson coac£i 
važinėtas tik 4 mėnesius su vi
sais intaisymais parduosiu pi
giai.

G. BENDER, 
2150 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI 
Automobiliai

Buick Tduring Car 6 cilinde- 
lių, 7 sėdynių, su stikliniais 
užtraukais, išrodo kaip naujas, 
gerai užlaikytas kaina $400.00 

736 West 35-th St.
Boulevard 0012.

PARDAVIMUI automobilius, 1922 
metų, kainavo $2000, parduosiu už 
$350. Norinti pirkt matykite, šitas 
karas yra nupentuotas ir naujai 
pertaisytas. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą miestą.

4357 Washtenaw Avė.

AUTOMOBILIUS Kessell 5 
sėdynių. Parsiduoda arba mai
nysiu ant Fordo mašinos visas 
geras. Kreipkitės.

3153 So. Halsted Str.

NORIU parduoti automobilių 7 
pasažierių, geras karas. Esu nedč- 
liomis namie \visą dieną. Kitomis 
dienortiis nuo 6 iki 9 vai. vak. Par
davimo priežastis patirsit ant vie
tos.

J. ZELECKIS
914-151 St., East Chicago, Ind.

PARSIDUODA penkių pasažierių 
automobilius “Hudson Super-Six, 
Sport Model”. Eina ir atrodo kaip 
naujas. Tikras bąrgenas.

Atsišaukit šeštadieny po pietų 
arba sekmadieny iš ryto.

3042 W. 40th Street.
• Antros lubos. - •

AUTOMOBILIUS Dodgc 5 sėdy
nių-; parduosiu arba mainysiu į 
mažą biznį. Mašina visa gera.

Kreipkitės
S. SARGET

4104 So. Campbell Avė.
Lafayette 8171

PARSIDUODA- Hub Cab arba 
mainysiu ant loto ar biznio. Vis
kas prierngta, laisnis ir kiti reika- 
ligi dalykai. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės
3242 Emerald Avė. 2nd fl.

< R. Pulauski

PARSIDUODA 2V2 tonų trokas 
Fordas; gerame stovy, naujai pec- 
budavotas, taipgi visi reikalingi 
įrankiai prie perkėlimo (muvini- 
mo). Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
po 5 vai. vakare subatoj ir nedė- 
lioj.

2066 W. 39th Place

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI
Vėliausio styliauš parloro setas, val
gomo kambario setas, miegamo kam
bario setas, karpetai, pastatoma 
Kampa, paveikslai ir dvigubų spring- 
sų fonografas su rekordais. Viskas 
kaip nauja. Parduosiu sykiu arba 
dalimis už bilc gerą pasiūlymą. Atei
kite ir pamatykite tuos gerus bar- 
genus.

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 3 šmotų parlo 
ro setas, 7 šmotų valgomo kam
bario setas, elektrinė pastato
ma liampa, labai karštai šildo
mas pečius. Parduosiu pigiai 
greitam pirkėjui. John Paeth 

3325 So. Emerald Avė.

PARDUODAM rakandus 5 kam
barių, viskas abelnai kaip yra. 
Taipgi parendavojam tuos pačius 
kambarius jeigu kas norėtų; apie- 
linkė puiki, renda pigi

Kreipkitės 
10929 So. State St. 

Antros lubos 
----------------- --------------------- —-—

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai, tiktai 5 mėnesius vartoti; 
parduosiu pigiausia kaina, nes iš
važiuoju į Lietuvą. Kas nori gali ir 
kambarius paimti. Malonėsite at
silankyti iš ryto ligi 1 vai. ir nuo 
4 ligi 9 vai; ant 1 flato.

K. Zardeckis
5116 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties. Atsišaukit 
K. Simkaitis, 6457 S. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593. Rakandai ran
dasi 3620 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai, 
frontinis setas, vietrola, siuvama 
mašina, kumodės, karpetai. Visi 
daiktai aukštos klesos. Nepraleis
kit progos.

Kreipkitės
822 W. 37 Place, 2 lubos
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne, se

nas išdirbtas biznis. Lietuviškoj 
kolionijoj. Nupirksit pigiai prie
žastis pardavimo svarbi.

3500 Emerald Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosemė fr bučerne, taipgi na
mas ir lotas, prie karų linijos. 
Biznis labai geras, 5129 Archer 
Av. kampas Kildare Av. Phone 
Lafayette 0392.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė arba Road House, labai 
geroj apielinkėj; mes nepriguliin 
prie Chicagost pas mus atdara per 
dieną ir naktį. Biznis labai geras. 
Pardavimo priežastis patirsite an< 
vietos. Parduosiu pigiai.

Joseph Skifidcris
3247 W. 111 St., Mt. Green, III.

PARDAVIMUI restaurantas, 
geroj biznio vietoj ir gerai biz
nis visados yra daromas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės.

6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
tesen,' greitai augančioj zkolonijoj, 
naujas stakas, naujos svarstykles, 
naujas kavos maliklis, mėsos maši
ninis peilis, gyvenimui kambariai, 2 
metų lysas, gera priežastis pardavi
mui pigiai.

6419 So. Western Avė.

PARDAVIMUI Ice Box, 9 pė
dų, dėl sviesto ir daržovių, taip
gi wall case, 10 pėdų ilgio. Dide
lis bargenas jei parduosiu šią 
savaitę. Tel. Yards 0085, 

3659 So. Union Avė.

PARDAVIMUI groserne, su 
namu arba be namo, parduosiu 
arba mainysiu, sena įstaiga.

Atsišaukite.
3602 So. California Avė.

PARSIDUODA pusė restauranto 
arba kas nori gali pirkti visą. Ge
ra sena išdirbta vieta. Perkantis, 
jei neturėtų visų pinigų, savininkas 
sutiktų palūkėti, iš to paties biznio 
uždirbęs atmokės likusius. Galima 
nupirkti visai pigiai, nes savininkui 
laikyti yra neparanku tą biznį.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St.
No. 107

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
tos mėsos ir kitokių smulkmenų 
krautuvė. Sena išdirbta vieta. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vie
tos.

Kreipkitės <
4541 So. Hermitage Avė.

—------------------------------ ------- —i—
PARDAVIMUI* puiki groserne; 

geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
geram Žmogui galima daryti gerą 
biznį. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos. Kas pirmas, tas lai
mės.

4523 So. Honore St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 

sernė, viena geriausiai apsimokanti 
vieta Southside. Yra daug stako labai 
gražus fikčeriai, savininkas serga ir 
todėl privrestas parduoti, $2,250 už 
viską, verta daug daugiau, jei reikia 
išmokėjimais Tas tikrai geras biz
nis ir turi būti paduotas tuojau, atsi-

923 W. 69 St., netoli Sangamon

PARDAVIMUI delikatesen, arba
tos, kavos, sviesto, kiaušinių krautu
ve, randasi ant labai geros gatves, 
North West Side, galima lengvai už
dirbti $300 j mėnesį, jei gerai bus 
vedama. Tai yra up-to-date vieta, 
turi būt parduota už $2,450 už viską, 
jei reikia išmokėjimais, pigi renda 
dėl kampinio namo, geri gyvenimui 
kambariai. Atsišaukite

3435 Armitage Avė., 
kampas Ballou St.

- PARSIDUODA Victor Viet
rola mažai vartota $225.00 už 
$125.00 su 50 rekordų. Emerson 
Console Phonograph $150 už 
$49.00. Columbia $125. už $49. 
Columbia $150. už $65.00 Stark 
Cabinet Grand upright Pianas 
už $110.00. Shultz Player naujas 
$550.00 už $275.00.

Jos. F. Budrik,
3343 S. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI aukštos rūšies gro- 
sernė ir delikatesen su kambariais 
dėl gyveninio, pigi renda, nėra kom- 
peticijos. Kas norit turėt pelningą 
biznį gražioj ir sveikoj vietoj, atsi
šaukit greit

. 1413-E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

PARDAVIMUI jęrojiklis pianas, 
nes išvažiuoju iš Chicagos gegužio 
24, 98 muzikos rolelių, benčius ir ka- 
binet, vertas $750, atiduosiu už $125, 
atsišaukite į krautuvę, pirnvas augš- 
tas, 

1389 Milvvaukee AVe.
Klauskit Mrs. Podvvelski Player Piano

PARDAVIMUI APTIEKA

Vienatinė aptieka ir soda faun- 
tain miestely, kur gyvena apie 
4000 ateivių ir nigerių. Daromas 
geras biznis, lysas 7 metams, ren
dos $40 į mėnesį, su 4 kambariais 
gyvenimui, galima nupirkti už ma
žai kapitalo. Del informacijų at
sišaukite

PHOENIX DRUG CO.
15633 So. Halsted St., Harvey, III

$250
MES turime 10 naujų 88 no

tų gr o j i kliu pianų, kuriuos 
mes tbrime parduoti po $250. 
100 rolelių muzikos su kiekvie
nu pianu. Galite pirkti lengvais 
išmokėjimais. Atsišaukite šian
die iki 9 P. M. ar nedėlioj iki 4 
P. M.

Victor Storage House. 
”1606 Van Buren Str.

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

Atsišaukite
ANTANAS SKRODENIS 

4505 So. Wood St.

ČEVERYKŲ krautuvė parsi
duoda, turi būt parduota pigiai 
dėl priežasties ligos. Gera vieta 
ir geras biznis. Nupirksit pigiai. 
Krčipkites 2607 W. 47th St.

PARDAVIMUI groserne, Ice 
Cream, Soft Drink ir visokių 
smulkmenų krautuvė, lysas galima 
gauti ant kiek tik nori laiko, 5 rui
mai gyvenimui, rendos $40 į mė
nesį.

Atsišaukite
2800 So. Emdrald Avė.

ANT pardavimo kriaučių dirbtu
ve seno ir naujo darbo ir maža 
COAT SHOP šešių mašinų.

Parduosiu pigiai.
Kreipkitės

2120 W. Chicago Avė.
Tel. Brunswick 3668

PATĖMYKIT progą, Brihgton 
Park parsiduoda bučernė ir gro- 
sernė, gera apielinkė, už pigią kai
ną; teisingas pasiūlymas nebus at
mestas, arba mainysiu ant auto
mobilio. Agentų meldžiu neatsi

šaukti.
4104 Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 didžiausios bu- 
černės Roselando apielinkėj, 8 bu- 
čeriai dirba, vėliausios mados įtai
symai, yra 2 trokai, pigi renda, il
gas lysas. Turi būt parduota grei
tu laiku. Priežastis pardavimo pa
tirsit ant vietos.

Pullman 0841

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos 
mėsos, Ice Cream ir kitokių smulk
menų. Senas ir išdirbtas biznis ir 
labai patogi vieta bizniui. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
708 W. 30lh St.

, PARDAVIMUI už pusę kainos 
ledų ir express biznis, 2 nauji 
packard trokai 5 ir 4 tonų. Yra 
daromas didelis biznis per ilgus 
metus; kainą galės pats pirkėjas 
nuspręsti, bo savininkas serga ir 
priverstas greitai parduoti. Del in
formacijų kreipkitės

Jos. Augai t i s,
751 W. 31 St. Yards 6296

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

sernč; sena išdirbta vįeta, biznio i 
savaitę daroma nuo $900 iki $1000. 
Savininkas serga; nupirksit pigiai.

Kreipkitės
6734 So. Racine Avė.

BUČERNĖ ir grosernė pard
uosiu arba mainysiu, daug tavo 
ro, visi fiktures, yra nauji, ge
ras biznis ir cash. Priežastis pa
tirsite ant vietos.

1833 W. 22 Str.

PARSIDUODA barber shop 
pigiai ir greitai. Priežastis pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite tuoj:
2409 South Hoyne Avė.

ICE BOX ant pardavimo. La
bai tinkamas dėl grosernės. 
Parduosiu už prieinamą, kainą.

3514 So. Emerald Avė.
Phone Yards 4435

PARDAVIMUI geras pianas 
ir parlor setas. Viską nupirksi- 
te pigiai.

Kreipkitės:
3210 So. Halsted Str.

PARSIDUODA —
GROSERNĖ

PIGIAI
Kreipkitės:

1725 String Str.

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė ir pekarnės tavoras ir lt. Ge
riausioj apielinkėj North-west si- 
dcj. Vienatinė krautuvė tirštai ap
gyvento] apielinkėj. Geras stakas, 
geri fikšturiai, pigi renda, garu šil
domi gyvenimo kambariai. Sau
giausias investmentas, Čia tikriau 
uždirbsite pinigą. Turi būt par
duota, nes yra svarbi priežastis, 
už $1,800 nupirksite viską, daliniais 
išmokėjimais jei norėsite. Verta 
dvigubai tiek. Atsišaukite taipgi ne
dalioj 5040 Montrose Avė. Imkite 
Milvvaukee Avė. karą iki Montrose 
Avė., paeikite pusę bloko į rytus.

DIDELIS bargenas dėl muzikan
to: turiu pardavimui itali jonišką 
armoniką, mažai grajintą; parduo
siu už prieinamą' prekę arba galė
sime mainyti ant rusiškos armoni
kos arba ant konstantinkos arba 
ant Ford karo. Muzikantai nepra
leiskite tos progos, nes ilgai nebus. 
Savininką galite matyti nuo 6 iki 
7 vai. vakare. Subatomis po pietų, 
nedėliomis visą dieną.

J. F. W.
1907 So. Rublc Street.
Pirmos lubos iš fronto

PARDAVIMUI arba mainy
mui į namą duonkepykla, lenkų 
kolonijoj, gerai išdirbta vieta 
dėl gero lietuvio.

2429 So. Oakley Avenue
Tel. Canal 2221.

PARDAVIMUI Buchar Ice 
Box, kaunteris, bloksai, vogos 
ir cash registeris, taipgi groser
nės fikčeriai, pigiai.

1841 So. State Str.
——y ■■■■■■ ■■■■ ■ 1 ■■ ■■

EXTRA!-I IŠ
PARDAVIMUI pento Storas 

su' namu, geroj vietoj.
Atsišaukite:

' 1917 South Halsted Str.

. PARDAVIMUI groserne ir notion 
krautuvė. Parduosiu arba mainysiu 
ant mažo namo. Krautuvė randasi 
prieš lietuvišką bažnyčią.

Kreipkitės
(?) W. 49 Ct., Cicero, III.

DELIKATESEN, groserne, 
saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų h'sas; 
priežastis — išvažiuoju į Kana
dą, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So’. Morgan Str.

NAMI-ŽEME
bargėNas

Arti 31 St. ir Union Avė. 3 augš- 
tų mūrinis namas, 6 fiatai, gesas, 
elektra, toilctai, namas geriausia
me padėjime, rendos $114 į mėne
sį. Kaina $8,800, su mažu įmokęji- 
mu.

M. Abromavičią 
2015 S. Robey Si.

11 r ' ' •....... • - I b- I II ............. - -

3 APARTMKNTU namas prie (Ji 
St. ir Kimbark Avė. Rendos $3,360, 
pinigais $8,600; kaina $20,000.

6 APARTMENTŲ, Michigan Avė. 
netoli 61 St., rendos $6,366, įtini- 
gaiš $14,000, kaina $39,000.

H. CORDOZO & CO. 
k 2024 E. 73 St.

Failfax 0085
■■■*•« ' ................. ........ . —

NAMAS SU BIZNIU. 2 FLAT
Pardavimui grosernė, cigarų, ci- 

garetų, Ice Cream ir sodos. Taipgi 
visokių smulkmesų; biznis išdirb
tas per 7 metus. Priežastis parda
vimo — išvažiuoju į Europą. At
sišaukite subatoj po pietų ir nedė
lioj iki 2 vai. po pietų.

1W7 W. 47th St.
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FABIONO BARGENAI Ant Bridgeporto
čia rasi savo busimąjį 

Namą.

BRIDGEPORT
1. Didelis muro namas, 6 fl.

tvirtam padėjime, geri 
įrengimai. Renda labai 
pigi. Dabar parsiduoda 
tik už......................$8,000
{mokėk tik............. 4,000

2. Gražus muro namas, 6 fl.
pačioj Bridgeporto širdyj 
viskas geram padėjime, 
reikalingi patogumai ant 
vietos, elek. maudynė. 
Reikia tik .............  6,000
Likusius ant Inegvų išmo
kėjimų. Kaina...... 13,500

Dar Bargenas 
Halsted Streeto

3. Did. štoras su 2 ruim.
užpak. ir 2 fl. po 4 kamb. 
ant viršaus. Did. cem. ha- 
sementas, visi paranka
mai. Rendos naša į mė
nesį .......................   $130
{mokėti reikia tik .... 3,500

BRIGHTON PARK

4 ruimų mūrinis namas, elektra 
inaudynėSj toiletai, aukštas attic 
geriausi vieta ant Bridgeporto; cash 
$1500. Kaina $4300.

6 ruimų mūrinis moderniškas 
namas, elektra, toiletai, 3 dideli 
ruimai, attic ir 8 pėdų beisnien- 
likusius lengvais išmokėjimais.
tas, labai gera vieta. Kaina $4800,

Bizniavas mūrinis namas, štoras 
ir 5 ruimai, 2 flatai aukštai, 6 ir 3 
ruimai. 6 ruimų (’.ottage greta, 5 
pėdų žemės, elektra, maudynė. Ren
dos į mėnesį $135. Kaina liktai 
$9500, cash $1500. Nepraleiskite šio 
bargeno.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas po 6 
kambarius, elektra, maudynė, di
delis ruimas viršuj, 6 mašinų ga
radžius, drapanų džiovinimui di
delis ruimas ir skalbykla. Rendos 
į mėnesj $112. Kaina $12,500 ir ant 
lengvų išmokėjimų.

Utiiversal State Bank
Real Estate Department

814 W. 33rd St.
Phone Boūlevard 0700

NAMAI-ZEME

in

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

3 FLTŲ po 6 runius, mūrinis, 
mainau ant farmos. 3 Storai mai
nomi ant fanuos, mūrinis namas, 
4 fl. po 4 rm. mųr. namas, mainau 
ant grosernės, 4 fl. po 4 rm. lo
tas 75x125, mainau ant bučernės. 
6 fl. nnir. namas, mainau ant ma
žesnio namo, 2 fl. po 6 rm. mur. 
namas, kaina $10,509, cash $3,000. 
2 fl. po 4 rm. mur. Kainu $5,O0O. 8 
rm. cottage, kaina $3,300. 6 rm. 
mur. namas, kaina $5,000.

KAS ką turi mainyti ar parduot 
namus, bučernes, grosernos, totus, 
farmas, kreipkitės arba laišką ra
šykit.

NAUJIENOS, Chicago, III Šeštadienis, Geg. 17, 1924

Prie pat McKinley 
Parko.

fl.4. Geras mur. namas, 2 
po 4 did. šviesus kamb. 
did. cem. basementas.

Del ko parduoda?
Moteris mirė, priverstas 
yra parduot. Reikia įne
šti ......................   $4,000
Likusius ant lengvų išmo
kėjimų. Kaina....... 7,590

SOUTH SIDE.
5. Mur. 4 fl. namas, visi

šviesus kamb., su visais 
moderniškais įrengimais, 
elek., maudynės, ice bak- 
sai, pečiai, etc. Plati gat
vė. medžiais apsodinta. 
Randos į mėnesį neša 230 
Cash reikia tik...... 9,000
Kaina tik........... $16,000 j
Savininkui reikalingi pi
nigai dėl biznio, todėl pi
giai parduoda.

DAR KITAS.

KAS NORIT pirkt, parduot ir 
mainyt namus, lotus, automobilius, 
bučernes ar kitus biznius atsišau
kit pas J. Lepų, 722 W. 35th St. 
Mes turime namų, lotų ir biznių 
visose dalyse miesto; pas mus yra 
greitas ir teisingas patarnavimas.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavus namas, krautuvė ir 2 pa
gyvenimai po 4 ir 6 kamb. ir ga
radžius dėl 2 karų. Parduosiu ar
ba mainysiu ant loto, namo, bučer- 
nės, automobilio arba kito biznio. 
6 kambarių cottage, elektra, va
nos, kaina $3,000, įmokėt tik $700. 
Rargenai Brighton Parke; 2 flatų 

do 5 ir 6 kamb., 
Kaina i 

namas,

mūrinis na- 
ir tt. Renda
medinis na- 
karo, remia

medinis no-

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
ANT BRIDGEPORTO ŽEMĖ — BRANGUS 

TURTAS

mūrinis namas 
šildomas su 2 furnacais. 
$9,500. — 2 flatų mūrinis 
po 5 ir 6 kambarius ir mūrinis ga
radžius dėl 3 karų; kaina $7,500, 
imokėt $3,000.

J. LEPO
722 W. 35th St.

Phone Boūlevard 3249

Mūrinis namas4 pagyvenimų 
po 4 kambarius—dėl greito par
davimo. Kaina tiktai $5500.

Mūrinis namas vieno pagyve
nimo 6 dailus kambariai. Kaina 
tiktai $3800.

Halsted St. štoras ir 5 pagy
venimai su vėliausiais įtaisy
mais, garo apšildoma. Namas 
randasi geriausioj biznio vietoj.

2 lotai po 271/2 pėdų ant 
Union Avė. prie 34-tos gatvės. 
Paskutinė proga gauti šitokio 
platumo lotų ant Bridgeporto.

Ar tikrai nori pirkti 
namą?

Jeigu taip, tai pirk šį bargeną: 3 
flatų muro namas po 6 kambarius už 
$11,000.00, ant išmokėjimo.

PROGA BIZNIERIAMS, parsiduo
da gražus kampinis muro namas, što
ras ir 3 flatai: gera vieta dėl biznio. 
Kaina $12,000.00 ant išmokėjimo.

2 flatai po 4 kambarius ir vienam 
karui garadžius. Kaina $3,500.00, 
ant išmokėjimo.

Su reikalais kreipkitės pas 
A GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

ATYDa BIZNIERIAMS Par
davimui namas, lotas ir groser- 
nė, gera vieta, dabartinis savi
ninkas gyvena 17 metų, moder
niškas flatas iš užpakalio, netoli 
18 ir Newberry, kaina $7,450 už 
viską.

Tuponich and Siman 
1344 W. 18 Str.

PIETŲ DALYJE.

Prie 55-to Boulevardo mūri
nis namas 2 pagyvenimų po 6 
kambarius. Aukštas skiepas, šil 
to vandens apšildomas, lotas 33 
pėdų. Kaina tiktai $12,500.

BRIGHTON BARK.-

6. Kamb. muro namas, 6 po 
7 kamb., elek. maudynes, 
laundres, arž. trimingai, 
štimu apšil. Randos neša 

apie..........................500
{nešti reikia tik...... 7,500
Kaina tik........... $27,500
Likusius lengvais išmokė
jimais. Morgičius ant 5

ŠTAI TAI BENT 
BARGENAS

2 pagyvenimų naujas muro 
mas, 6—6 kamb., karštu vandeniu 
ir pečium apšildomas, 2 mašinom 
garadžius; gražioj vietoj South 
Side. Tiktai $13.900.

2 PAGYVENIMŲ naujas muro 
samas, 5—6 kambariai, yra vertas 
$17,000, liktai $15,500, kokie $4500 
nunirks.

BIZNIAVAS naujas muro namas 
ant kampo, 3 Storai ir 6 flatai, šty- 
mu apšildomas. Randasi naujoj 
smarkiai augančioj vietoj prie 
Kedzie Avė. South Side. Renda be
veik $600 į menesį. Tiktai $55,000, 
$12,000 įmokėti, šis namas gali pa
kilti iki $70,000 į metus laiko.

BIZNIAVAS muro namas, štoras 
ir 6 kambarių flatąs, 2 mašinom 
garadžius, štymu apšildomas. Ren
dos $173 į mėnesį; kaina $13700, 
nedaug įmokėti.

Mes turime visokių namų, lotų 
ir biznių, todėl norėdami gerų pir
kinių ir teisingą patarnaviiųą 
da matykite mane.

JOHN PAKALNIS 
3320 W. 63rd St.

Tel. Prospect 9288

čia yra namai su teisinga kaina, 
kurios verčia pirkėjus pažiūrėti.

2 AUGŠTŲ, 6 flatų mūrinis na
mas su elektros šviesa ir kitais pa
rankamais. Mainysiu! ant mažes
nio namo, loto ar parduosim cash.

2 AUGŠTŲ, 4 flatų 
mas su elektros šviesa 
$90.00 — $10,700.

2 AUGŠTŲ, 4 flatų 
mas. garadžius dėl 1 
$90.00 — $7,800.

2 AUGŠTŲ. 4 flatų
mas, renda $80.00 — $6,250.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas su sa- 
liuno bizniu ir 4 puikus flatai, ren
da $175 — $16.000.

LEDŲ išvažinėjimo ir muferių 
biznis su 2 gerais trokais. su visais 
įrengimais, parsiduoda pigiai arba 
išmainysim ant namo.

Taipgi turim daug mažų ir dide
liu namų, visokių biznių už cash 
arba ant mainymo. Kas norit par
duoti. pirkti arba mainyti bile ką, 
kreipkitės pas mus. o mes patar- 
nausini knogeriausiai.

Paul P. Baltutis & Company 
901 W. 33rd St., Chicago.
Tel. Yards 4669

Klausk John Stankevicz

Mūrinis namas 2 pagyvenimai 
po 6 kambarius karšto vandenio 
apšildoma vėliausiai įtaisymai. 
Kaina tiktai $13,500. įmokėti 
$5000.

Mes turime ant pardavimo na 
mų visose dalyse Chicagoje. Del 
•tolesnių žinių- kreipkitės pąs 

mus:
CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO.

736 W. 35-th Str.

Saugus ir tikras kelias į 
turtą, tai Jvestmentas į že
mę. Tokį saugų ir pelningą 
jvestmentą šiadieną gali pa- 

_• įdaryti nusipirkdamas žemes 
PRIE FORDO DIRBTU
VĖS Chicagoje.
• Tenai randasi tik aprube- 
žiuotas skaitlius progų, ka
me Tąmista gali, su savo 
rankomis greitai* pasisemti 
daug blizgančių auksinių 
dolerių. Tokia proga tik sy
ki tepasitaiko gyvenime.

Todėl nelauk ilgiau, bet 
naudokis taja proga šian
dieną. Rašyk, ] telefonuok, 
arba kreipkis šiuo adresu:

ADAM MARKŪNAS 
Generalis Manageris 

800 First National Bank 
Bldg.

68 W. Monroe St. 
Chicago.

Tel. Randolph 7400

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, užbaigti, baigiami ir dar tik pra
dedami budavoti po 6 ir 6 kamba
rius, įtaisyti pągal vėliausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockvvell ir Tolman Avė., kurie
manot pirkti atvažiuokite ir pamaty- 
kit musų namus ir darbą, mes par
duosime kiek galima pigiau ar mai
nysime ant senesnių namų ar lotų.

Taipgi turim senesnių namų 5 ir 
5 kambarių, maltinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,000.

Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trimingas, beismantas 
aukštas, pastogė, maudynės, elektra 
visi parankamai tik $8500.

Mūrinis namas 5 ir 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynes visi pa- 
rankumai, kaina tik $8700

Mūrinis namas ant Bridgeporto, 
3230 Lowe Avė. parduosim pigiai su 
mažu jmokėjimu, kaina $6200, cash 
$2000, kad ir mažiau.

Taipgi turim ir daugiau namų dėl 
telefo-pasirinkimo, atvažiuokit ar 

nuokit.
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Phone Lafayette 7674

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas, karštu vandeniu apšil
domas. Visi moderniški jrengimai. 
Kaina $17,000, cash $10,000.

Kriepkites
6631 So. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 8725

na-

visa

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

nom 
kius biznius. Kreipkitės:

namus, farmas, taipgi viso-

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boūlevard 9641

DIDELI BARGENAI

3 fialai. 2 no kambarius,I Mur. 
vienas 6 kamb. $8000; įnešt $4000, 
Bridgeporte.

Mur. 2 flatai. 5 ir 6 kamb. $7500; 
įnešt $4000, Bridgeporte.

Trys flatai- po 5 kamb. $6500, 
Bridgeporte.

Mur. du flatai po 6 kamb. $11300. 
įnešt $4000, Brighton Park.

Mur. du flatai, 
$9500, South Side:

Mur. du flatai 
cottage, garadžius
$13000; pas vienuolyną. >

Mur. 6 flatai po 5 kamb. $32000; 
renda $5300 į metus.

Palyginkit šiuos didelius barge- 
nus. Turim daug pigių namų, 
tik parodoma keli iš daugelio 
mų.

Ateikit į ofisą persitikrint
NATIONAL REALTY CO.

T. J. Kučinskas vedėjas 
808 W. 33rd Placc

Tel. Boūlevard 2337

5 ir 6 kambar. 
įnešt $4000.
po 6 kambarius 
ir vienas lotas

čia 
na-

Tel. Boūlevard 0012.

2

BRIGHTON PARK
Dviejų augštų mūrinis namas, 

2—I kambarių flatas su sun par- 
loriais. Reikia pinigais tiktai $3,000, 
likusius kaip rendą.

DVIE.I augštų mūrinis namas, 
5 kam. su karštu vandeniu šili

ma, viskas moderniška. Reilda pi
nigais tiktai $5,000, likusius' kaip 
rendą.

DVIEJŲ augštų medinis, 2—4
kamb. fialai, ga’sas, elektros švie
sa ir toiletai. Didelis 
bargenas

DVIEJŲ augštų medinis, su con- 
crete beizmentu, 2—4 kam. flatai, 
viskas moderniškas. Reikia pini
gais tiktai $4,000.00 Extra barge
nas.

KETURI kamb. cottage, elektros 
šviesa ir gasas, labai geroj 
kej. Specialis ’
barmenas

DVIEJŲ augštų mūrinis 
su beizmentu, 2 
viskas moderniškas.
Dįdelis bargenas.

Musų ofisas yra atdaras nedėlioj 
iš ryto nuo 10 vai. iki 4 vai. po pie-

KOnt)WSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARK MANOR.
Didžiausias Bargenas.

7. Muro gražus moderniš
kas 8 fl. kamb. bildingas, 
tik 7 metų senumo, štimu 
apšil. visi įrengimai kas 
pageidaujama. Randos 

neša ......................  560
{nešti tik ............... 13,000
Kaina tik........... $45,000
Namas išsimoka į 6 me
tus. Pinigai neša 20%.

MATYK TUOS!!!

• PARSIDUODA 2 flatų medinis 
namas, štoras ir 5 kambariai; vir
šuj svetainė. Lotas 50 pėdų. Vanos, 
elektra ir t. t. Netoli vienuolyno. 
Labai pigiai parduodu.

Savininkas
2321 W. 69th St.

Tel. Republic 6248

RINKTINIAI BARGENAI

NAUJAS 4 FLATŲ MŪRINIS
Visi po 4 kambarius ir sun parlo- 

rai. Puikiai dekoruoti ir fikčeriai, 
tile vana, įmuritas plumbingas, garu 
šildomi, Marųuette Manor, netoli 63 
St. Puikus pirkinys! Kaina $27,000, 
pinigais $12,000.

Telefonuokite Republic 1932

NAUJAS, DVIEJŲ FLATŲ 
Francisco St. i pietus nuo 63 

6-6 kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynas, bufetas! ledaunės, ga- 
siniai pečiai, įmūrytas plumbingas, 
tile vana, puikiai ištaikytas ir fikče
riai, garu šildomas, kaina $15,500, pi
nigais $5000,. netoli . lietuvių mokyk
los ir bažnyčios. Savininkas gyvena, 

• 2516 W. 63 St.
Tel. Republic 1932

St.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nani 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 7840 

nuo 
ir

So. Halsted St. 2-ros lubos 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Sto\vart 7101 arba 512G

TIKRI *BARGENAI PRIE 
VIENUOLYNO

flatų po Ji kambarius, karštu 
, naujas na-

UŽBAIGIMUI namų reikalų, 3 
i Į augštų kampinis^ akmenų su plytomis 

anielin- frontu, skiepas, 2 augštų mūrinis na- 
flJOOEfh mas su skiepu, 50 pėdų frontas, 10 Zpv&vU flatų ir 1 krautuve. Savininkas gy- 
’ ‘; namas vena ant antro augšto, frontaš .

2-4 kamb. fialai, Atsišauk‘‘enn .
29,00 Union Avė.

BARGENAS, $1500 pinigais, nau
ja 6 kambarių cottage, galima pada
ryti 2 flatų cementiniu pamatu, fur
nace šildomas, tile vana, skiepas, turi 
būt parduota šią savaitę, nereikia 
agentų, savininkas.

5923-25 So. Robev St.
Tel. Diversey 1971

2 1 _ a._ _ ____
vandeniu apšildomas, 
mas tur būt parduotas į trumpą lai
ką; įmokėt $5,000, kitus kaip ren- 
dą. Namas randasi ant 66 ir Fair- 
field Avė.

BRIGHTON PARK
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 

ir 6 kambariai, garadžius; parsi
duoda labai pigiai. įmokėt $3,500.

ANT BRIDGEPORTO
2 fialų, 6—6 kambariai su visais 

įtaisymais, garadžius. Kaina $8,500. 
Įmokėt $3,500.

2 FLATŲ bizniavus namas išsi
maino ant bile kokio biznio arba 
loto. Perkant reikia įmokėt $500. ■ 

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Ėst ate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone: Boūlevard 9641

INVESTORIAI
36 apartmentų, naujas Hyde Park 

namas, su 10 garadžių, pirmas mor
gičius $200,000 per 11 metų. Ant
ras morgičius $90,000 per 5 metus, 
reikia $30,000 pinigais. Kaina tik 
$320,000.

H. CORDOZO & CO.
2024 E. 73 St. Tel. Fairfax 0085

Mes turime surinkę daugybę ge
rų puikių namų pardavimui ir mai
nymui South Side, Bridgeporte ir 
kitur. Didumo nuo 2 iki 30 flatų 
ir tikrai geri pirkiniai. Pas mus 
rasi namą, kur jums patiks. Pirkti 
ar parduoti kreipkitės pas mus.

. SLONKSNIS & KODIS
3401 S. Halsted St., antras augštas 

Tel. Yards 2242

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 3 flatų kampinis na

mas, netoli Brighton Parko teatro. 
2 flatai po 4 kambarius, 1 flatas a cclncntinls 
kambarių, namas statytas ant z |,r.....
lotu, karštu vandeniu šildomas, ga
radžius dėl 2 mašinų ir kiti paran- 
kumai sulig lia gadyne. Savininkas 
parduos už $11,750 arba mainys 
ant mažesnio namo.

IŠSIMAINO 4 flatų muro namas 
no 4 ir 4 kambarius, namo paran
kamai vėliausios mados, namas 
randasi Bridgeport apielinkėj; sa
vininkas mainys ant namo, bučer- 
nės arba ant kitokio gero biznio. 
Namas turi būt parduotas arba iš
mainytas į trumpa laika. Su virs- 
minėtais reikalais kreipkitės pas:

DIDELIS PIGUMAS
ArtULeavitt ir 23 St., 3 augštų 

r* | mūrinis namas, 6 flatai, augštąs 
beismentas^ presinių 

'plytų frontas, gasas, elektra, visi 
šviesus kambariai, namas geriau
siame padėjime, rendos $150 į mė
nesį. Parduosiu už $15,500.

M*. Abromavičia 
2015 S. Robęy St.

PARSIDUODA ant West Sidės 2 
aukštų medinis namas po 4 kam
barius, elektra ir toiletai 
Storas iš priekio. Renda $42 į 
nosį. Kaina $3500. Atsišaukit 
savininką ant pirmų lubų po 5 
vakase. Adresas:

2342 W. 23 St.

vidui;
m ė- i 
pas i 
vai.

PIRK vištų farmą. 10 akerių už 
$500. Tik tau reikia $100 ir per ke
turias metus po $100. Užtikrinsi 
savo gyvenimą ant visados. Rašyk 
man laišką tuoj ir klausk daugiau 
informacijų

B. R. Yasulis 
Box 57 

East Chicago, Ind.

2 FLAT mūrinis, 6—6 kamba
rių, karštas vanduo, ąžuolo tri
mingai, garadžius, 33 pėdų lotas. 
Randasi į vakarus nuo Crawford 
Avė. Geroj apielinkėj.

1234 N. Hamlin Avė.
Spaulding 5487

KAMPINIS lotas ant 69 gat. 
vienas blokas nuo Western Avė. 
į rytus. 50 pėdų pločio xl25.

Lotas tarpe 68 ir 69 ant Wes- 
tern Avė. pas savininką.

2306 Blue Island Avė.
Canal 6772,

E X T R A !!!!!
Mainau farmą 96 akrų į Chi- 

cagos prapertę, farma yra Illi
nois valstijoj. Yra namai, nau
ja daržinė, kiaulininkai ir kito
kie budinkai, visi nauji, 13 akru 
didelio miško. Mainysiu visai 
prieinamai, lies turiu Chicagoj 
didelį biznį, nėra kaip užlaikyti, 
atvažiuokite tuojaus.

S. MARKŪNAS,
547 W. 120 St Tl. Pullman 4674

PARSIDUODA murzuis namas. 2 
pagyvenimų po 5 kambarius, karš
to vandenio apšildomas, dėl dvie
jų karų garadžius, randos $65 į 
mėnesj. Turiu parduoti greitai, nes 
perku biznį. Kaina $13500. 1 blo
kas nuo Kedzie.

3124 AVcst 55 St., Chicago

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. Komensky Avė., Chicago

PARDAVIMUI —
BIZNIO ir rezidencijų lotai.
B ar genas.
Atsišaukite:

5124 Archer Avenue

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną . Taipgi perka
me kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & CO.. 
Suite 1029 — Burnhona Bldg.

160 N La Šalie St

i
1

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Trumpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokinimosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Moler 
Barber College, 105 S. Wells St., 
Chicago.

8. štoras ir 3 fl. mur. kamp. 
namas. Kaina tik $14,500 

O- Vienuolyno 2 po 5
ir 2 karų garadžius. Kai-
na tiktai...............$15,500

10. Vienuolyno 2 po 6 kamb.
2 lotai, cash tik.....$5,000

11.6 nauji storai, mainom 
ant namo.

DIDŽIAUSIS bargenas. Kampinis 
naujas namas, 5 kamb. su dideliu 
storu meat market ir groserne. Vie
ta apgyventa lietuviais ir kitais. 
Biznis cash & carry. Daroma apie 
$1OOO j savaitę. Geriausia proga no- 
rintieins tyram ore gyvent ir pini
gų padaryt. Randasi 3801 W. 60 St.

5718 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 5809.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas ant Union ir 31 St. Storas ir 2 
pagyvenimai viršuj ir 2 pagyveni
mų Cottage iš užpakalio'; elektra, 
randos į mėnesį $125; kaina $11500, 
pinigais $4500 arba mainysiu 
loto, chiken favmos, aut-om. ar 
bile kokio biznio. Savininkas 
1 lubų iš užpakalio.

3123 Emerald Avė.

TRANKG.LUCAS
ant

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107.

TURIME DAUG NAMŲ — 
KLAUSKIT KOKIŲ — 

Visados

PARDAVIMUI namas, mūrinis, 9 
metai statytas. 2 augštų, 5 flatai ir 
štoras. Yra elektra, gasas, toiletai. 
Namas labai gerame padėjime. 
Landrės, vanos ne visose, skiepas 
cementuotas. Kreipkitės prie savi
ninko. 2 floras, frantas

1737 So. Union Avė.

MODERNIŠKAS 5 kamba
rių mūrinis bungalow su miega
mu parloru furnace šiluma, vie
ni metai senumo.

5617 So. Šawyer Avė.
Phone Republic 7357

PARSIDUODA. 2 
5 ir 6 kambarius 
Furnace šildomas; 
niai porčiai. Prekė 
vais išmokėjimais.

Kreipkitės
4726 W. 12th PI.,

pagyvenimų po 
niuro namas, 
dideli prieki- 
$12,000, leng-

Cicero, III.

pas

S. L FABIONAS CO.
PARSIDUODA MŪRINIS NA- 
mas 2 Storai, su pekarnė aht 
South Side, arba ‘'mainysime. 
Gera vieta.

ROZENSKI-LEMONT & CO. 
6312 So. Western Avenue 

Prospect 2102

4 FLATŲ $20.000 5 rūmai, kar
štu vandeniu šildomi, 2 karų 
mūrinis garadžius. Renda $2,- 
760 į metus. $8,400 cash reikia 
Veikite greitai. A. Kroyer, 
6217 So. Justine St. Republic 
0855.

BARGENAS
Humboldt Parke parsiduoda 2 

flatų po 4 kambarius muro namas. 
Kaina $6.500.

NAUJAS muro namas. 2 flatų, 
ir 6 ^kambarių, Kaina $11,800.

2053 Košt nėr Avė.
Arti Armitagc

r.

PARDAVIMUI, 5036 So. Kil
davę Avė., 200 pėdų, i šiaurę 
nuo Archer Avė. 4 kamb. bun- 
galow, lotas 30x125, pasimaty- 
kite su savininku.

5124 Archer Avenue

809 W. 35th St., 
Chicago, III.

Blvd. 0611—0774

PARSIDUODA Lotas ant 
6441—64 St. Parduosiu pigiai, 
nes turiu greit parduoti. Savi
ninkas Mery Stakus,

3821 Emerald Avė. 1 lubos

PARDAVIMUI mūrinis 2 pa
gyvenimų namas. Karštu van
deniu apšildomas, 
primingąs netoli 
' ’arko.

6617 South Rockvvell Str.

aržuolinis 
Marąuette

BARGAIN. Parduosiu 3 fla
tų muro namus su visokiai nau
jais pagerinimais. 50 fl. front. 
arti Union avė.

645 West Garfield Blvd.

2 PAGYVENIMAI, mūrinis na
mas, 5 metai kaip statytas, po di
delius 4 kambarius, vėliausios ma
dos įtaisymai ir dar didelis mūri
nis garadžius dėl 5 karų, iš gatvės 
j važiuodamas, tinkama vieta dėl 
Mitomobil iy repair stiop. Kas norit toki biznį užsidėti, atsišaukit pas 
savininko. 2638 W. 40th St. Kaina 
tik $13500.

2 FLATŲ mūrinis, 4-5 kam
barių, garu šildomi, parduosiu 
iš priežasties ligos, kaina $10,- 
000.

1234 N. Hamlin Avė.
Spaulding 5487

PARSIDUODA medinis 2 fl. 5 ir 
6 kamb., beismentas, vanos, elekt
ra ir kiti pagražinimai. Parduosiu 
greitai. Prekė $6.800. morgičiu — 
$3,200, lengvais išmokėjimais. Par
davimo priežastis — partnerių sky
rimąsi*.

1510 — 48th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 4 flatų namas, mūrinis, kam
pinis lotas, 2—5 kambarių flatai. 
Karštu vandeniu šildomi, ąžuolo 
trimingai, gera transportacija, $10,- 
000 pinigais, kitus pagal sutartį. 
Bargenas už pinigus.

F. S. Kunkel & Co. 
2626 Mihvaukce Avė.

Spaulding 6060

PARDAVIMUI naujas 2 flatų na
mas, 
Parko, 
tu vandeniu šildomi, gera trans- 
portaci.ia, lotas 31x125, $5000 pi
nigais, kitus lengvais išmokėjimais.

F. S. Kunkel & Co. 
2626 Milwaukee Avė. 

Spaulding 6060

prie pat gražaus Kosciuško 
2—5 kambarių flatai, karš-

CICERO, 2 flatų mūrinis, 

kaip naujas, netoli lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios, 1629 So. 47 
St., bargenas už $12,300, cash 
$5000. Telefonuokite Palisade 
5419.

Amerikos Liehiviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

2 flatų muro namas po 5 kam
barius, sleeping porčius, vėliausios 
nados įrengimai, dideli ir šviesus 
kambariai, garu šildoma, antras 
namas nuo kampo netoli vienuoly
no. Kaina $14300, reikia įmokėti 
$4500.

3 flatų medinis namas, 5—6 kam
bariai. 2 furnasai, akmenų pamu- 
rita. Rendos neša $100 į mėnesi. 
<aina $9600, reikia įmokėt $250'1, 
ikusius kaip rendą.

FLATŲ lotai, 30x125 pėdų, nuo 
69 iki 72. Artesian, Campbell, Ta1- 
nan, Fairfield ir California, tik 

8450 iki $1000. Kas norite padai*' - 
i greitai pinigų su mažu įmokėjl- 

mu, nepraleiskite tų bargenų.
2 FLATŲ muro namas po 6 kam- 

iarius, garu šildomas, šios mados 
rengimai, randasi arti vienuolv- 

no. Kaina $16000, reikia įmokėti 
$5000.

L. BUTKEVICZ 
2502 W. 69 St.

Republic 5705

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoog 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina Beturiu kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted S t., Chicago.
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos) I

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOBING 

1507 W. Madlsoh St




