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Reinas įspėja 
Berliną

Albanuose kilęs pilietinis
karas

Socialistų laimėjimai Anglijoje 
širdija konservatorius

Reino kraštas įspėja 
Bėrimo valdžią

Jei Vokiečių valdžia teksianti 
reakcininkams nacionalis
tams, atmetantiems Dawes’o 
planą, Reino kraštas atskirai 
tarsis su Francija.

BERLINAS, geg. 23. — Rein- 
lando katalikų partija, taipjau 
kitų partijų parlamento nariai 
pasiuntė Vokiečių valdžiai įspė
jimą ir reikalavimą, kad eksper
tų planas butų ūmai priimtas, 
nes tik tuo busią Reino krašto 
vargai palengvinti. Jeigu, sako, 
valdžią paimsią į savo rankas 
reakcininkai nacionalistai ir at
sisakysią taikytis su aliantais, 
tai Reino kraštas, kurs dviem 
trečdaliais balsų pasisakęs už 
ekspertų plano priėmimą, bu
siąs priverstas tartis atskirai su 
Francija, “nors dėl to turėtų 
Vokietijos vienybė nukentėti.”

Padėtis Ruhro-Reino krašte 
daros vis kritingesnė.

Del besitęsiančio kasyklų 
streiko -lokauto padėtis Ruhro- 
Reino krašte kasdien daros blo
gesnė. Be tų šimtų tūkstančių 
iš darbo išmestų darbininkų, 
dabar užsidaro Stinneso-K.rup- 
po fabrikai, o nuo ateinančio 
pirmadienio žada sustoti Thys- 
seno dirbtuvės,' dėl ko bus iš
mesta iš darbo dar apie 8,000 
darbininkų.

įspėja ex-kaizeriuką nesi 
rodyti demonstracijose
BERLINAS, geg. 23. — Pot- 

tsdaman atvyko iš savo buvei
nės Silezijoj buvęs kronprincas 
Fridrikas Vilius.

Ateinantį pirmadienį čia 
įvyks atidengimas žuvusiems 
1-jo regimento gvardiečiams pa
minklo, tat ex-kronprincas ke
tinęs irgi tose apeigose daly
vauti, bet jis buvęs valdžios įs
pėtas to nedaryti. Jam buvę pri
minta, kad leidimas sugrįžti iš 
Olandijos Vokietijon jam duota 
tik ta sąlyga, kad jis 
viešose demonstracijose 
dytų.

niekur 
nesiro-

Bijomasi riaušių.
Taja paminklo atidengimo 

proga naudodamies nacionalis
tai ir fašistai ruošės daryti dide
lių manifestacijų. Komunistai iš 
savo pusės ruošėsi demonstruo
jančius fašistus ątakuoti. Bijo
dama, kad ded to nekiltų kruvi
nų riaušių, valdžia paskelbė, 
kad jokių viešų demonstracijų 
nebusią leista.

ITALAI APŠAUDĖ JUGOSLA
VŲ LAIVĄ.

ROMA, Italija, geg. 23. — 
Telegrama iš Žara praneša, kad 
Italijos karabinieriai apšaudę 
Jugoslavijos muitinės laivą, 
kurs besigindamas žvejus buvo 
įplaukęs į Italijos vandenis.

Pilietinis karas Albanijoj
Vyskupas su kariuomene užėmė 

Skutari. Italijos įsimaišymo 
pavojus.

PARYŽIUS, geg. 22. — Gau
tomis čia žiniomis Albanijoj ki
lęs pilietinis karas. Vyskupas 
Bannoli, kurs praeitais metais 
buvo Albanijos atstovas Tautų 
Sąjungoj, su generolu Geraku- 
kia ir dvidešimt šešiais Albani
jos parlamento nariais paėmė 
Skutarį ir paskelbė, kad Tirana 
daugiau nebesanti krašto sosti
nė.

Galingas Albanijos banditas 
Baryan Su r yra vadovaujanti 
figūra ir krašte prasidėjo tarpu
savio karas.

Del užėmimo Skutari gali būt 
pavojaus iš Italijos pusės. Itali
ja mat pirmiau norėjo pasilai
kyti Skutarį kaipo savo Adriati- 
ko laivyno bazų, tik. Anglijoskad liberalai dar nėra
spiriama ji metai atgal iš ten 
pasitraukė.

Padėtis Jugoslavijoj
Pramatoma m i Ii tarinė 

gali sukelti Kroatus 
doniečius.

valdžia 
ir Make-

geg. 23.SOFIJA, Bulgarija,
— Čia gauta žinių, kad Jugosla
vijos karalius Aleksandras pa
kvietęs generolą Stc(fanovičą 
sudaryti naują Jugoslavijos 
valdžią. Jei tatai įvyks tai nau
joji administracija bus daugiau 
ar mažiau karininkų rankose.

Makedoniečiai dėl to labai su
sirūpinę, nes bijo, kad padėtis 
jų srityse vietoj pagerėti dar 
labiau pablogės.

Be to, tokia administracija 
tik labiau dar suerzins kroatus, 
nepakenčiančius militaristų, ku
rie stengias ne tiek dėl Jugosla
vijos, kiek dėl serbų dominavi
mo.

Anglijos parlamentan iš
rinkta dar vienas drbietis

Toxteth’e 
kandidatas

LIVERPULIS, Anglija, geg. 
23.—Įvykusiuose papildomuose 
rinkimuose West 
laimėjo d ari ) iečių
parlamentan, Joseph Gibbons. 
Jis gavo 15,505 balsus, kuomet 
jo oponentas konservatorių 
kandidatas Thomas White gavo 
tik 13,034 balsus.

SENATORIUS WHEELER 
IŠTEISINTAS.

WASH>INGTON, D. C., geg. 
23.— Senatas šiandie priėmė 
tyrinėjimo komisijos raportą, 
kuriuo senatorius Wheeler li
ko išteisintas. Jam buvo pri
metama kaltė, kad būdamas, 
senatorių jis už tam tikrą atly
gi n iimą gynęs naftos kompa
nijos interesus didaus reikalų 

departamente.

Anglijos konservatoriai 
susirūpinę socialisty 

laimėjimais
Stipriausios)? konservatorių 

tvirtovėse panildozr ainiais
rinkimais į parlamentą išren
kami socialistai.

LONDONAS, geg. 23. — So- 
’cialistų laimėjimas visuotinais 
Į parlamento rinkimais, vėl nau
ji laimėjimai dabar papildomai
siais rinkimais, jų nuolatiniai 
laimėjimai debatuose parlamen
te pagalios taip Įkaitino kon
servatorius, taip įsiutino juos, 
kaip labai retai pasitaiko Ang
lijos politikoj.

Vienoj po kitos stipriausiose 
iki šiol konservatorių tvirtovė
se išrenkami socialistai ir tuo 
vis labiau ir labiau sustiprina
ma darbininkų valdžia parla
mente, nežiūrint visų konserva
torių dedamų pastangų pakrei
pti dalykus kitaip.

Kiekvienas konservatorių pa- 
sikėsymas diskredituoti darbi
ninkų valdžią nueina niekais. 
Vakar, pavyzdžiui, jie bandė 
parlamente sumušti valdžią įro
dymu, kad ji nieko nepadarius 
sumažinti krašte nedarbą. Bet 
kada klausimas buvo paduotas 
balsuoti, konse/rvatoriai buvo 
didžiuma balsų sumušti, libera
lams balsuojant išvien su dar- 
biečiais.

Ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas supranta pilnai, kad 
darbininkų valdžios išsilaiky
mas priklauso nuo liberalų pa
ramos parlamente, bet jis žino 

pasiruošę visuotiniems rinki
mams. Todėl gi jis žiuri į kon
servatorius be didelio susirūpi
nimo. Jis numano, kad kurią 
nors dieną jam teks pasitraukti, 
bet ligi tas 'laikas ateis, jo ka
binetas veiks savo darbą.

Svarbiausi iki šiol darbinin
kų valdžios nuopelnai tai pripa
žinimas Rusijos ir — dar svar
besnis — jos pateiktas negin
čijamai populerus biudžetas, 
davęs tuojau apčiuopiamų vai
sių: atpigino žmonėms kiekvie
ną kasdienio gyvenimo reikme- 
ną, ypatingai maisto dalykus. 
Del šito ypač darbininkų val
džia įsigijo didelio žmonių pri
tarimo.

Konservatorių puolimas val
džios susmuko.

LONDONAS, geg. 23. — Kon
servatorių puolimas valdžios dėl 
jos “nesirūpinimo” bedarbiais 
susilaukė to, ko jie turbut nesi
tikėjo. Jie buvo įnešę parlamen
tan sumanymą, kad Darbo mi- 
nisteriui Tomui Shaw butų su
mažinta alga visu 100 svarų 
sterlingų, o jų lyderis, buvęs 
premjeras Baldwin, pasiūlė už
daryti diskusijas,. Pasiūlymas 
buvo 244 balsais prieš 210 at
mestas.

LENKAI MAŽINA SAVO 
VALSTYBĖS TARNAU

TOJŲ SKAIČIŲ.

VARŠUVA, geg. 23. — Len- 
kijti žymiai mažina aavo valsty

bės tarnautojų skaičių. Be nese
nai paleistų 30 tūkstančių tar
nautoj ų-valdininkų, dabar iš
braukiama iš etatų dar kita 30 
tūkstančių vardų.

KANADA NUMAŽINO MUI
TĄ ŪKIO PADARGAMS.

0TTAWA, Ont. Kanada, geg.
23. — Atstovų rūmai priėmė 
dvi biudžeto rezoliucijl, kurio
mis numažinama muitas įgabe
namiems Kanadon iš Jungtinių 
Valstijų įvairiems ūkio padar
gams ir mašinoms. x

Pažįstat, kieno šis paveikslas? Baisaus žmogaus-žvėries Naujas Lauky šmeižtas- 
byla Poltavoj. provokacija

PREZIDENTO COOLIDGEO fotografija persiųsta telefono 
vielomis. Dabar mat išrado būdą persiųsti paveikslus tele

fonu. šitas Prezidento Coolidge’o paveikslas buvo telefono 
vielomis persiųstas iš Clevelardo į New Yorką, per mažiau 
kaip penkias minutes laiko. Gauta- tuo budu paveikslo repro
dukcija New Yorke taip atrodė, kaip ją čia matote. *

Rumanija ruošia karo 
manevrus Besarabijoj

Lenkai panašius manevrus tu
rėsią Galicijoj, sovietų Ru
sijos pasieniu.

EUCHARESTAS, Rumanija, 
geg. 23. — Generalis Rumuni
jos štabas nutarė ateinantį rug
sėjo mėnesį laikyti didelius ka
rinius manevrus Besarabijoj.

Lenkija, kuri yra padarius 
su Rumanija apsigynimo są
jungą, tuo pačiu laiku žada pa- 
našius manevrus laikyti Gali
cijoj, arti Rusijos sienos.

Tokius jau manevrus grau
denama laikyti Kaukaze Turki
ją, su kuria dabar vedamos 
pertraktacijos padaryti apsi
gynimo sąjungą su Rumanija 
ir Lenkija.

Tie Rumunijos ir Lenkijos 
kariniai manevrai tai demon
stracija prieš Rusiją.

$600,000 pelno atidavė 
savo darbininkams

CINICINATI, O., geg. 24. — 
Arthur Naslb rūbų siuvinio 
firmos Nash Tailoring Compa- 
ny pirmininkas, gavo iš savo 
kompanijos dividendų 600 tūks
tančių dolerių. Tą savo šių me
tų pelną jis padalino savo dar- 

ne pinigais, bet 
kompanijos akcijomis. Kiek
vienos akcijos nominale verte 
yra $100.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, geg. 23. d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.37
Belgijos, 100 frankų .... $4.61 
Danijos, 100 kromj ............... $1G.91
Italijos, 100 lirų ................... $4.44
Francijos, 100 frankų .... $5.38 
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.92
Olandijos, 100 frolinų ....... $37.41
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

Epidemijų siautimas 
Rusijoj

TV’- ■ »

Milijonai žmonių serga malarija 
ir kitomis ligomis. Stoka me
dikamentų kovoti su epide
mijomis.

Leningradas, Rusija, geg. 28. 
— Rusijoj smarkiai išsiplėtojus 
malarija ir kitos ligos. Del sto
kos chinino ir kitokių reikalin
giausių vaistų kova su epidemi
jomis labai sunki.

Paskelbtais čia vakar epide- 
mikologijos kongrese praneši
mais, praeitais metais visoj Ru
sijoj buivę 6 milijonai susirgi
mų malarija, 300 tūkstančių su
sirgimų dėmėtąją šiltine, 250 
tūkstančių susirgimų atsikarto
jančiu tifuir 50 tūkstančių su
sirgimų niežais.

Dideliai chinino ir kitokių 
vaistų sandėliai, palikti Ameri
kiečių šelpiamosios administra
cijos, yr^, išsibaigę, ir sveikatos 
vyriausybė stengias dabar rei
kalingiausių vaistų pasipirkti 
užsieny.

• i .
Buvęs komunistų partijos lyde

ris mirė.
MASKVA, geg. 23. — Mirė 

Viktoras Nogin, buvęs pirmiau 
komunistų partijos centro ko
miteto narys ir Rusų valdžios 
tekstilių sindikato pirmininkas.

Nesenai jis lankėsi Jungtinė
se Valstijose gauti ekspertų 
Rusijos pramonei atsteigti.

ĮTARIAMI ASMENS. 
--------- J--------  . •--------------------------------t

Kaunas [L. ž.] — Pastaruo
ju laiku Kauno kriminale po
licija gaudavo žinių, kad Klai
pėdos g-vėj randasi įtariami 
asmenys, šiomis dienomis po
licija apsupo tos g-vės kai ku
riuos namus ir padare kratą. 
Areštuota įtariami asmenys be 
dokumentų, kurių tarpe buvo 
ir du vokiečių jurininkai, ku
rie aiškinosi, kad jie čia atva
žiavo “vestis”. Po tardymo da
lis asmenų tapo nusiųsta į ka
lėjimą. Vokiečių jurininkai iš
siunčiami atgal į Vokietiją.

“Čekos” komisaras Cukor kalti
namas dėl nužudymo dvide
šimt septynių jaunų mergai
čių. c

BERLINAS, geg. 23. — Pol
tavoj eina byla Poltavos “če
kos” komisaro Cukoro. Pasiro
dė, kad jis papildęs baisių 
žmogžudybių. Rūsy namų, ku
riuos jis gyveno, surasta pen
kiolika jaunų mergaičių lavonų, 
o trylika kitų tokių jau mergai
čių lavonų rado palaidota jo 
kieme.

Tasai “draugas” Cukor savo 
laiku bu^o pasižymėjęs perse
kiojimu garsaus rusų rašytojo 
Korolenkos, kurs buvo areštuo
tas dėl savo raštų, nepalankiv 
bolševikams.

Įsako daboti valstiečius.
Naujoji Rusijos kontrolės ko 

misija išsiuntinėjo savo sky
riam cirkuliarą, kuriuo įsako 
ma aštriau daboti vallstiečius 
nes jie vis labiau pradedą užsi 
imti bizniais. Cirkuliare sako 
ma, kad “privatiniai pirkliai yr< 
Rusijos visuomenės priešai.”
Azarto namai — valdžios mo

nopolis.
Leningrado [Petrogrado] so

vietas uždarė privatinius azarte 
namus, bet garsina valdžioj 
gembliavimo įstaigas.

Angliakasiy konvencija
Unija panaikino savo preziden 

to galią skilti sau padėjėjus 
agentus.
PEORIA,”liL geg. 23. — 

Illinois Kasyklų • Darbininkų 
konvencija 265 balsais prieš 
229 panaikino unijos prezidente 
teisę pačiam skirti įvairius or
ganizacijos agentus, kurie tik 
prieš jį atsako. Tie, kur tokiai 
prezidento galiai buvo priešingi, 
nurodinėjo, kad naudodamasis 
tokia teise vyriausias unijos 
viršininkas sukuriąs tam tikrą 
savo “mašiną”, kurios pagalba 
ji/s taip įsitvirtinąs savo vietoj, 
kad su nieku nebesiskaitąs, 
kaip koks autokratas.

Sumanymas kurti organizaci
jos bedarbių susišelpiamąjį 
fondą liko 369 balsais prieš 130 
atmestas. Delegatai nusiskundė, 
kad angliakasiai gyveną sunkias 
dienas, daugelis labai suvargę, 
ir mokėti tam tikrus mokes
nius tokin susišelpimo fondan 
butų jiems didelis apsunkini
mas.

T elegramu
50 centų 

/

1

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galinta siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taipjau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. NAUJIENOS.

. s

Kaunas [L. ž.] “Polska 
Zbrojna” 108 N r. iš š. m. ba
landžio 18 d. pirmame puslapy 
skelbia šią, neva iš Kauno, pa
duotų žinią:

...“Vokiečių įtaka Lietuvo
je. Kaunas IV. 17 ('Rytų Ag.). 
Vokiečiai labai intensyviai ve
da propagandą Kauno Lietuvo
je, siekdami čia sutvirtinti sa
vo įtakų ir nuolatos palaikyti 
priešlenkišką lietuvių nusista
tymų. Be to, vokiečiai Lietuvo
je dalyvauja ginkluotų vokie
čių reguliarių Ir nereguliarių 
pajėgų organizavime, šių akci
jų veda kovos organizacija 
Heimatbund. Nutarta greitu 
laiku leisti vokiečių ir lietuvių 
kalbomis dienraštį, padidinti 
vokiečių instruktorių ir kari
ninkų skaičių lietuvių kariuo
menėj, svarbiausia gi tik kreip- 

i domės į organizavimų Lac- 
tuvoje analogiškų karo orga
nizacijų, kaip ir Vokietijoj. 
Tos organizacijos sudaromos 
^balsiu Lietuvių paruošimo į 
busimąjį karų dėl Vilniaus.”

Ar šis melas pagamintas Lie
tuvos ^Nepriklausomybės prie

šininkų Kaune ar Varšavoj?

Airija paleis politinius 
kalinius

DUBLINAS, Airija, geg. 23. 
— Laisvosios Airijos Valsty
bės valdžia nutarė veikiai pa
leisti visus politinius kalinius, 
respublikini nkus, kurie buvo 
teismo pasmerkti kalėjimui, 
išskiriant I>e Valerą ir kitus 
respublikininkų vadus, kurių 
teismas dar nėra įvykęs.

GAZOLINAS NUO VAKAR 
DIENOS VIENU CENTU 

PIGESNIS.

Stanford Oil kompanijos sto
tyse gazolinas nuo vakar dienos 
vienu centu atpigintas. Galonui 
dabar mokama 19 centų.

Automobilininkai įsidomėki
te.

Chicago ir apielinkė. — šian
die nepastovus oras; veikiausia 
lis; daug šalčiau; stiprus mai- 
nąsis vėjas, — sako oficialis 
orakulas.

Saulė teka 5:21, leidžias 8:12.

........... ..
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PASKUTINES

Karolio Požielos
AUDITORIUM TEATRE

■y., y • » '} ' ‘ ’
Congress St. netoli Wabash Avė.

2:20 — Dii syk dienoje — 8:20
Nedėlioj 3 valandą po pietų

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

Masterpiece ir didžiausia parodymas ■

AMERICA”RISTYNES!
* ¥ ’t į "*• ‘‘ ■'* • f 1

<. į . V> .. *. . S '<Ajį ■< /

REGGIE SIKI

Trys poros iki pergalės

1. Karolis Pažėla
Europos čempionas 168

Regg’e Siki
sv.

2. Konstantin Le Bouche
Francijos čempionas 182 svarų

3. Moris Romanoff
Armijos lengvojo svorio č. 150 sv.

Stl

SU
Abisinijos 6 pėdų ir trijų colių 

milžinas-negras, 207 svarų

su Niek Bihun
Ukrainos čempionas 200 svarų

U m bert o Marconi
Italų lengvojo svorio č. 153 sv.

Seredoje, Gegužes 28 d., 1924
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2244 W. 23 Place

Pradžia lygiai-8:15 vai. vak.

Tikictai galima gauti “Naujienose’1, Bridgeporto “Aušroje”, “Drau
ge” ir pas p. Meldažį. .

f JAUNUOLIŲ ORKESTRĄ

KONCERTAS
IR BALIUS

Įvyks ;
Nedėlioj, Gegužio (May) 25 d., 1924

MILDOS SVET.,
Programas įvairus be jaunuolių orkes

tro bus pasižymėję solistai: p-lė Ed. Ždanevi- 
čiutė ir George Maršants. Šokiams J. L. 
Grušo orkestrą. •

Pradžia 7 v. v., programas 8 v. v.
Įžanga 35e. ypatai.
Kviečia visus KOMITETAS.

. DIDELIS PIKNIKAS
V įsi kas mylite praleisti linksmai laiką ir pakvėpuoti 
tyru oru atsilankykite ant Balto Dobilo L. B. K.

Nedėlioj, gegužio 25 d., 1924 
Justice Park Darže, 

Justice, III.

(TAUTA SAVO VEIKMĖJE) 
D. W. Griffit’as^. 
didžiausias pri
rengtas ir di
rektorius krutai- 
mų paveikslų pa
saulyje, pasiro
dė pilname savo 
didume 
M A H

——------------- » r

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

ANT NAUDOS. |

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

rimas 
laike

“Ameri- 
paeiauka- 

i
kolonistų

Revoliuci- 
Amerikoje. 
mes turimeKokį 

laisvę kur šian
dien naudoja
mas.

P.V.GDIFFITH <?

rašo: 
kitas

“Nie
kaip 

gali 
daly- 
dide-

Mae Tinee, Tri
būne ; rašo: — 
“Griffit’as v i s 
dar neša kruta
mas paveikslus 
vienas, “Ameri
ca” yra didžiau
sias nuo “Birth 
of Nation”. Ash- 
ton Stevens He- 
rald & Examin- 
er, 
kas
Griffit’as 
padaryti 
kus tokius 
liūs. Jei jus ei
nate J krutumus 
paveikslus, a š 
patariu pamaty
ti “America” pir 
mjausiai.

Veikalas parašytas Throbbing, pulsojantis, vadovaujantis 
romanas kuris pagamino

"AMERICA”
Didžiausiu tauta veikmėje

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

f 1 1 ... L. ■ -f. i , , / ■» ( ,.r ,

.......................................- -.............................
Į  ............................. ..... ...................—,---------_uj---------------------- J ■ 1

DIDELIS 13-TAS APVAIKSČIOJIMAS
Lietuvio Tautinio Kapiniu

Atsibus pelnyčio], gegužio 30,1924
Pržfclžia 9 vai. ryto. Programas ant kapinių prasidės. 10 vai. ryto ' i ai ’•« A. . Ir ••
Apvaikščiojimo programas susidės iš dainų, prakalbų ir muzikos.

Kviečiame visus ęhieagos ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites daly- 
•• OA -'A

vauti virš minėtame apvaikščiojime.
■ rbdFM A h'V’Afrm* ' vJ

Po programų! PIKNIKAS

Naudai Lietuviu Tautiniu Kapiniu

A. BLINSTRUPO DARŽE
Justice Park, III.

Kviečia KOMITETAS

T

SESTAS METINIS
Chicagos Lietuvių Laisvamanių

VAKARAS
Vienas iš įdomiausių vakarų koks kada galėjo būti Chicago

Nedėlioj, Gegužio 25 d., 1924 m.
MELDAŽIO SVETAINĖJ

> 2244 W. 23rd Place

Šitas vakaras, tai bus vakaras — tokio vakaro dar niekas nėra 
matęs nei girdėjęs. Į šitą vakarą pribus šventas Antanas iš dangaus. 
Jam kalbant darysis ypatingi stebuklai: gaidžiai giedos, silkės iš 
bačkų šokinės, kiaulės kriuksios, veršiai bliaus, o susirinkusi publika 
iš išgąsčio drebės kaip apušės lapas.

Kunigas Bimba, garsus savo pamokslais ir da garsesnis savo 
šventenybe, sakys pamokslą apie tą, apie ką tiktai kun. Bimba turi 
pavelijimą nuo švento tėvo kalbėti.

, . t ■•. ■ ' > I J •’’* *« ' ' ' . 'V A ’< *

Apart visokių šventenybių bus?da ir kita programo dalis dėl tų, 
kurie netiki stebuklams. Kalbės du įžymus kalbėtojai, bus solo su 
veikme, Bijūnėlio vaikų choras, Lietuvių Roselando Stygų orchestra, 
monologai, deklamacijos ir daug kitų įvairybių.j* ■ ,«>■.. \

šitame vakare dalyvaus gerb. Kazimieras Urbaitis, vienas iš įžy
miųjų lietuvių artistų. Jįs pirmą sykį pasirodjs savo gabumais lie
tuviškai publikai. Gerb. Urbaitis Amerikos “moving pikčiose” yra 
žinomas kaipo Chaiflės Urban. Lietuviška publika galės pirmą sykį ■ * * v • ' 4
pasigėrėtino lošimu 'šitame vakare..,. , J - ų ■.

Todelgl kviečiami visos Chicagos lietuviai dalyvauti šitame vaka
re ir prašome raginti dalyvauti visus savo draugus ir pažįstamus, nes 
pirmas vakaras Chicagojc, kuriame išgirsite daug naujo, daug žin- 
geidaus, o ypač bus juokų ligi ašarų. Pradžia 7:30 vakare.

Po programai eis šokiai griežiant Pociaus orchestrai,
Kviečia KOMITETAS L. L. F. 1 KP.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-fl 
Gyvenimo vietai

8828 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: auo 6 Iki 8 v, v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvertą. 
I Hediliomia nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

S. BANES, Advokatas
Va!.: 9 A. M. Jki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7t West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis'Room 514-516 
127 N. Dearborn S'U,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tei.i Pullman 6877.
■ i.., , „ /

TeL Dearborn 9057

11 SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Kamą Tal.i Hyde Park 8895

!" ".......,'     ■* ..... r|1''ri"' rT'r

Iškilmingas Piknikas
Rengia Liet. Teatrališka Draugystė Rūta, No. 1,

Nedėlioję, Gegužio-May 25 d., 1924
* River Grove, Wi|law Springs, III.

Pradžia 10 vai. ryte
Gerbiamieji! Lietuvių Teatrališka Draugystė No. 1, jau nuo seniai atsi

žymėjo tarpe Chicagiečių rengimu gražių teatrų ir linksmų piknikų. Todėl visus 
kviečiame atsilankyti ir ant šio pikniko, nes bus puiki muzika, gražus daržas, ska
nus gėrimai ir užkandžiai, ir kitokį įvairumai. Visus kviečia KOMITETAS.1

PASARGA. Važiukit Archer Avė. karais iki galuj linijos, paskui paimkit 
Joliet karus ir važiuokit iki Willow Springs, ten išlipkit ir eikit po dešinei rankai 
į žiemius 3 blokus, paskui nasisukit biski po dešinei ir rasit darža.

Phone Boulevard 7589

uioeiis gegužinis rikiukrs
Rengia Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos kliubaę iš Ciceros

Nedėlioj, Gegužio-May 25 d., 1924
STICKNEYPARK DARŽE

Harlem Avė. ir 45 St., Lyons, III.
Pradžia 11 vai. ryto. * ' Tikietas 50 centų.

z Muzika John F. Pocius.
' ■' t " ...V G ’A- ( ,J \ i* • '

PASTABA. Važiuojant iš miesto dalių iki 22 gatvei, 22 gatve į vakarus aki. 
sustos, o iš ten paimt Lynons kara, važiuoti iki Harlem Avė., o paskui eiti į pietus 
iki daržui. Kviečia visus KOMITETAS.

- LITI L E
SPINOGRAPHS

Jei jus gyvensite link- 
sm-ai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet H#a valdo. 

jumis jus negalite bū
ti linksmiu.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
lyj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va- 
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

.......................... ...........i.................s
Phone Boulevard 6369 

FOTOGRAFAS'
P. CONRAD 

3130 So. Halsted St.
Patyrimas mano įgytas per 15 me

tų. Visus darbus atlieku kuo- 
geriausiai.V ■ ■ ........................ .. I I ■■■/

JOHN I. BAGDZiUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir jgaliojLmvt.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1688 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.v*— - S

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
i 911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V. ,W. RUTKAUSKAS
, Advokatas

28 8e. La Šalie St. Room 538
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 4681

.... ...................... m,

J. BUCERZAN 1
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

4—....................

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Room 2001
TeJ. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais <
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
, Pėtnyčios.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems, u ■ 

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

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

461 N Halsted St.
Hayniarket 1018, Haymarket 4221



šeštadienis, Geg. 24, 1924
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NAUJIENOS, Chicago, ŪL

KORESPONDENCIJOS
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jei ir randi, tai turi mokėti au
kščiausias kainas, kurios darbi
ninkams visai neprieinamos.

—Bedarbis.

Detioit, Mieli.
Jukelio prakalbos

Gegužės 4 d. čia kalbėjo Ju
kelis, iš Chicagos apie du daly
ku : bendrą frontą ir suvaržy
mą ateivybės. Apie ateivybę 
netenka man pasakoti, nes sun
ku buvo suprasti kalbėtoją. Tu r 
būt jis ir pats nežinojo ką be
kalbantis. Per ištisą valandą 
bėgiojo po visą pasaulį, kol ne
pribuvo į savo vietą.

Kuomet Jukelis kalbėjo apie 
bendrą frontą, jo veide matėsi 
neatvirumas. Mat, komunistai 
yra Įpratę vienaip kalbėti, o ki
taip daryti.

Mitinge žmonių buvo neper- 
daugiausiai. žmonės pradeda 
nebetikėti tokiems vadams, 
kurie savo kailį maino it mote
rys madas, šias prakalbas 
rengė visa lietuvių abėcėlė. Ap- 
garsini nuošė net neužteko lie
tuvių raidžių, todėl teko vartoti 
dar svetimų. Mitingas nepada
rė įspūdžio Detroito publikai.

Pilietinio Kliubo vakaras
Tą pačią dieną vakare įvyko 

Lietuvių Piletinio Kliubo vaka
rėlis. Visas pelnas buvo žada
mas skirti vienai našlei su pen
kiais vaikais, kuriuos pereitais 
metais paliko dideliam skurde 
miręs tėvas. Programą išpildė 
Dramos draugija ir Ateitich 
c h oris. Programa buvo gera, 
bet žmonių susirinko labai ma
žai ir nuo parengimo pelno ne
liks. Viena priežastis yra ta, 
kad tą pačią dieną buvo abiejų 
kuopų prakalbos, po kurių pa
vargusi publika nenorėjo eiti į 
vakarienę. Antra — tai pa
leistos blogos kalbos apie tą. 
nelaimingą šeimyną, buk ta mo
teris esanti vedus, turinti na
mus ir pinigų. Tas buvo net 
“Naujienose” aprašyta. Viskns 
šis daug palenkė rengiamam 
vakarui.

Ateityje, korespondentas ra. 
šydamas turėtų ištirti dalyką 
gerai, kad tas daugiau
kartotų. Nors buvo tokia mo
teris, kuri turi namus ir pinigų, 
bet tai ne toji, ant kurios ko
respondentas suvertė visą bo
dą.

tyt, tie žmonės turi daugiau 
drąsos negu mokslo. Gerai, kad 
jie drąsus, bet rengėjai turėtų 
neužmiršti, jog tas kenkia va
karams.

Kitas dalykas, tai apie sceną. 
Lošimas įvyksta' kambary, o 
scena atvaizdina mišką. Akto
riai kalba apie duris, langus, o 
to visko nematyti, nes visur gi
ria.

Žmonių buvo vidutiniškai. 
Pelno gal kiek ir liks.
Lošimas “Pirmas Degtindary s”

Gegužės 25 d. “Ateities” cho
ras užbaigimui savo veikimo 
šiam sezone, rengia milžinišką 
lošimą: “Pirmas Degtindarys” 
—6 aktų komedija su dainomis. 
Veikalas bus statomas Lietuvių 
svetainėj, 25-toj gatvėj ir Dix 
Avė. Lošimas prasidės lygiai 
5 vai. vak. Detroito lietuviai tik 
ir kalba apie! šį veikalą. Kata
likai, tautininkai, socialistai, 
darbiečiai ir bolševikai, žodžiu, 
visi žada eiti ir pažiūrėti “Pir
mo Degtindario”, šis veikalas 
parašytas vieno geriausių rašy
tojų—Levo Tolstojaus.

žmonėms savo gyvenime nie
kad nepasitaikė pamatyti pra
garo, tai atsilankę į šį teatrą tu
rės progos pasižiūrėti pragaro, 
velnių, jų ministerijų, raganų 
chorą dainuojant, artoją lauką 
beariant, kurį velnias gundo 
prie degtinės ir panašiai. Gali
ma tikėtis, kad vieno pastaty
mo Detroite neužteks, nes pa
imta permaža salė, kuri nesu
talpins visos publikos. Todėl, 
kurie norėtumėte gauti geresnes 
vietas, ateikite laiku, kad pas
kiau nereiktų išmetinėti, jog 
teko stovėti.

Požėlos ristynės
Gegužės 1 6ir 17 d. garsus lie

tuvių čampionas K. Požėla ap
lankė Detroitą ir ritosi su kitais 
drutuoliais. K. Požėla pasirodė 
tikrai tokiu drutuoliu, kaip apie 
jį laikraščiai rašė. Detroite jis

Hemptiill, W. Va.
Staigi mirtis

Čia staiga pasimirė Welch li
goninėj vienas lietuvis. Išryto 
jis buvo apsilankęs pas mane į 
krautuvę ir sakė, kad jaučias 
gana gerai. Bet užėjęs į ligo
ninę, pasisakė, jog norįs pama
tyti daktarą. Jam liepta at
sisėsti ir palaukti, nes daktaras 
esąs užimtas kitu ligoniu.

Kuomet už 10 minučių atėjo 
daktaras, jis rado tą lietuvį ne
begyvu. Spėjama, jog mirties 
priežastis esanti degtinė. Velio
nis buvo 45 m. amžiaus; pavar-

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3111 So. Halsted St., kampas 31 gat.

tikrai atsižymėjo savo gabu
mais ristynėse. Pirmą vakarą 

nepasi-|jis parito lenkų drutuolį, o ant-
rą — tai Kanados, žiūrint .iš 
šalies, nuostabu darosi, kad lie
tuvis butų taip drūtas ir imtų 
kitų tautų drutuolius kaip lep
šes.

dė nežinoma.
turįs 
Yorke. 
Prie jo 
gaiš.
Malęs Caples, W. Va.

J. Kalvaitis

Sakydavo, jog 
sumų ir dukterį New 
Moteris buk mirusi, 
rasta tik 10 centų pini- 
Išdirbo 3 ar 4 metus

A LETTER
[ have uscd 

Pe-ru-na in my 
family for over 25 
ycars for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ucd all this time 
had I not found 
it gilt edged and 
as reconmiended.” 

Ceo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-ru-na h a s 
been in constant 
ūso in the Amer
ican family for 
mora than Fifty 
ycars. ' 
Scjd Everywhonc 

Tablets or
Liouid

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
rtiusųftėrą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulu, susty- 
rusiu sujungimu, išnirimu, skaudfi- 
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL. persilikrinsit. 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumų ir saugumą musų bankos. Musų 
patarnavimas darodč jiems, kad tas bankas 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 juins patarnauti.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
\ .......

Kodėl Jus Neprivalote 
Laikyti PiniguslNamie

Kodėl padaryti norą neteisingiems žmo- 
niems ir vagims. Kodėl rizikuoti dėl gais
ro arba pametimo jų? Jūsų pinigams bus 
daug saugiau šiame stipriame valstijiniame 
banke negu bile kokioje vietoje kurioje jus 
galite pakaroti namie.
Be to dar jūsų pinigai čia gulėdami uždirbs 
jums 3% palūkanų.
Susipažinkite su musų užsienio departmen- 
tu, kuriame mes atliekame biznį jūsų pri
gimtoje kalboje.

Central Manufacturing
District Bank
1112 West 35th Street

K. ' t ■ ! 4

Resursų virš vieno milijono dolerių
A STATE BANK A CLEARING HOUSE BANK

AR ESATE MĖGINĘ TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina SO centai •

PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

L. D. K. Keistučio D-jos 
parengimas.

Gegužės 11 d. įvyko L.D.K. 
Keistučio Draugijos vakarėlis 
su pamarginta programa. Buvc 
kviesti abudu chorai, kairiųjų 
—“Ateities” ir darbiečių—“Ai
do”. Savo užduotį chorai atliko 
gerai. Buvo taipgi solo ir du
etų. Moterys pasirodė neblo
gai, bet ndkuriy vyrų solistų 
buvo net sarmata klausyti. Ma-.

Bedarbė

Pas mus šiuo laiku gan smar
kiai auga bedarbė. Jau dabar 
tūkstančiai žmonių vaikštinėja 
be darbo ir jo negali niekur 
gaut. Teko patirti, kad daug 
žmonių atvažiuoja iš kitur dar
bo ieškoti. Patartina čia ne
važiuoti, nes tinkamo dairbo 
surasti yra labai sunku, o pra
gyvenimas gana brangus. Beto 
sunku gauti kambarių, arba

We wish to announce to all the 

members of White Clover Club, 

that those who will not turn ' in 

their bonds between May 15th, 

1924 and November 15, 1924, will 

lose their interest as the Club 

wil not be responsible for it.

Pranešam visiems draugams 

Balto Dobilo L. P. Kliubo, kad nuo 

gegužio 15, 1924 iki lapkričio 15, 

1924. Jeigu draugai neatnešite 

Kliubo Bonus, tai Kliubas neatsa

ko už procentą.

ATIDAI NAMŲ SAVININKŲ
Kodėl jus turite nustoti palūkanų kuriuos jus turite išimti iš 
savo taupymo sąskaitos, kad užsimokėjus taksas, palūkanas 
ant morgičių ir t. t.
Prisidėkite prie musų

40 savaičių taupymo kliubo
depozituojant nuo 25c iki $20 j savaitę ir turėkite gatavus pini
gus dėl taksų sekamiems metams

Plūs palūkanas 3% už padėtus depozitus
Mes taipgi turime 20 savaičių ir 50 savaičių taupymo kliubus. 
Jauna mergaitė prie langelio No. 14 labai malnioi priims jūsų 
pradėtus taupymus.

J. F. SMULSKI, PREZIDENTAS
Milwaukee Avė. prie Division St.

Resursų virš $21,000,000

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

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

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

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

Optomatrict
Tai. Boulavard MM 
464* 8. Aahland Avs 
Kampu 47-toa gat 

S-roa lubaba 
k................. ........... ...........................................

Frar.klin'o BOTANICAL HERBS Gy- 
d.io/Ao nuo SK1IVIO. KEPENŲ, 
KR A I1 JO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
“Riily reguliatorius. Vienas doleris at- 
neftp mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABŲRATORY, 
8252 Wallace St.. 

Chicago, U. S. A.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė. 

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs skaus- I 

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- I 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir I 
dažnai ant patalo paguldo. 1

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- j 
nėtąs ligas; mums šiandie dau- ■ 

‘gybė žmonių siunčia padėka- J 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knygaft “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų. (

Jusliu Kulis ■
3259 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL. ■

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 88-th St, Chicago. III.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkew4d 

BANIS 
AKUtERKA 

9 Puriu patyrimu 
Pasekmingai pa* 
tarnauju m o ta

ri mi prie gimdy
mo kiekvienam^ 
atsitikime. Teiki! 
ypatišką prižiurt- 

Ljimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3118 Sovth 
Halsted St.

^r-OR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal n*«- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiua 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 102S W. 
18th St., netoli Morgan St,

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal
Teutonai. į

( Boulevard 4138

8418 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

L III     ............................ .......—■

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 

............................. i i

BRIGHTON P ARK
Namų Bargenai

2 augštų mūriniai namai, puikiai užbaigti, pastatyti ant 
ekstra plačiu lotu.
Namai gatavi gyvenimui.
Ateikite j musų 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 S o. Kedzie Avė Tel. Lafayette 6438

Mes patarnausime jums teisingai kuomet jys sergate 
arba neturite darbo

LIETUViyjAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar- 
nauti lietuviams. {

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

Ofiso Valandos i Ia iki 12. 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakare ‘

4608 B. Ashland Avė., 
netoli <Oth St., Chieogo, DL i

BRIGHTON PARK!
PAMATYKITE MUSU NAMUS

Dabar statomus
Ant Rockwell, 41st ir Montgomery

6 ir 6 kamb., bungalovv stogai, aukšti beismentai, Hot Water Heat.
4 ir 4 kamb. Gable stogai, aukšti beisementai, Stove Heat.
Lengvai gausite bankuose paskolą. Statome namus ir sulig jūsų plano. Ateikite pasitarti.

H. KOPLEWSKI
GENERAL CONTRACTOR & BUILDER 

3992 Archer Avė.

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 St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.
k

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
t Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. PhoAi 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:88 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuoldt Prospect 0641

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgą* 
3327 So. Halsted St

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Ave^ eit 
viršaus Ashland State Bank'

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 3

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

. f . Ck . .-v.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nerve 

Pubiished Daily Includlng Sunday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

Rditor P. ericaiUi

1789 South Haleted Stmet 
Chicago, IIL 

Telephone Roosavalt 8508

Subscription Kates t
I8JJC per year in Canada.
$7J0 per year outaide of Chicago
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second Clase Mat:«< 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the art of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujieną L'tn 
drovi, 1739 So. Halsted SL, Chicagn 
(U. — Telefonas! Roosevelt 8CAC

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams------- ____ ------------ — $8.0
Pusei metų________ 4.t)(
Trim* mėnesiams 2.01
Dviem minėsiant........ ..... — 1.5(
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Metams .----------------------------- $8.00
Pusei metą ....................... ......... 4.0C
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Anglijos Darbo Partija 
laimėjo dar vieną vietą par
lamente, nugalėdama kon
servatorius viename Liver- 
pool’o priemiestyje, kur už
vakar įvyko papildomieji 
rinkimai. Darbo Partijos 
kandidatas Joseph Gibbons 
gavo 15,505 balsus, o kon
servatorių kandidatas — 
13,034. Taigi dabar parla
mente jau bus 193 socialis
tai.

Šitie papildomieji rinki
mai buvo treti iš eilės po vi
suotinųjų rinkimų. Iš jų tik 
vienus laimėjo konservato
riai — Westminsterio vie
nuolyno distrikte, kuris yra 
konservatorių tvirtovė. Bet 
ir tame distrikte skaičius 
balsų, paduotų už Darbo 
Partiją, padidėjo trigubai, 
palyginant su pirmesniak 
rinkimais. Kitus dvejus pa
pildomuosius rinkimus lai
mėjo Darbo Partija, prave- 
sdama į parlamentą pir- 
miaus Hendersoną, o dabar 
Gibbonsą.

Tie Anglijos socialistų 
pasisekimai rodo, kad žmo
nių pritarimas Darbo Par
tijai labai padidėjo nuo to 
laiko, kai ji paėmė valdžią į 
savo rankas. Pikti bolševi
kų pranašavimai, kad Dar
bo Partija, įėjusi į valdžią, 
“subankrutysianti”, kaip 
matome, visai nesipildo. Ji 
ne tiktai ne bankrutija, bet 
stiprėja tolyn vis labiaus. 
Galima beveik tikrai pasa
kyti, kad jeigu dabar įvyk
tų nauji visuotini rinkimai 
Anglijoje, tai socialistai 
gautų absoliučią daugumą 
parlamente.

To, matyt, bijosi konser
vatoriai ir liberalai ir dėlto 
jie nesiskubina daryti val
džios krizį, —- nors jiems 
tas butų labai lengva, ka
dangi Darbo Partija turi 
mažiaus, kaip trečdalį balsų 
parlamente. Buržuazinėms 
Partijoms yra geriaus kęsti 
socialistinę valdžią, kuri 
yra mažumoje parlamente, 
negu susilaukti to, kad ji 
įgytų daugumą ir galėtų 
tuomet pradėt vykint savo

socialistinį programą.
Donaldo kabinetas tuo bu- 
du, nors ir mažumoje būda
mas, gali išgyvuoti dar ko
kius metus arba dvejus.

Vieni arba dveji metai te- 
čiaus atneš nemenkų at
mainų kaip Anglijoje, taip 
ir visoje Europoje. Repa
racijų klausimas, kuris 
trukdė Europos rekon
strukciją, bus jau šiaip taip 
išspręsta. Vokietija bus 
šiek-tiek atsigavusi. Rusi
ja bus užmezgusi prekybi
nius santykius su kitomis 
šalimis. Europos finansai 
ir pramonė bus susitvarkę, 
todėl ir bedarbių skaičius 
bus visur sumažėjęs. Tuo
met Anglijos socialistinė 
valdžia galės drąsiai stot 
prieš balsuotojus, idant ga
vus jų pritarimą įkūniji
mui tų didelių reformų, ku
rias ji yra užsibriežusi.

Paskutiniame “Tėvynės” 
numeryje jau yra oficialiai 
paskelbta rinkimų rezulta
tai į SLA. viršininkus. Iš
rinkti šie asmens: S. Gegu
žis — prezidentu, V. Kama
rauskas —7 vice-prezidentu, 
P. Jurgeliutė — sekreto
rium, T. Paukštis — iždi
ninku, Dr. E. G. Klimas^— 
daktaru-kvotėju, J. M. Da
nielius ir M. A. Raginskas 
— iždo globėjais. Didelė 
dauguma SLA. narių bus 
patenkinti tokiais rezulta
tais.

Šiuose SLA. rinkimuose 
ėjo kova tarpe komunistų ir 
nekomunistų. Dar nė vie
ną kartą komunistei nebu
vo dėję tiek daug pastangų 
pasigrobti į savo rankas di
džiausiąją Amerikos lietu
vių susišelpimo organizaci
ją. Jie turėjo pasigaminę 
savo kandidatų sąrašą, už 
kurį agitavo jų spauda, jų 
vadai kuopose ir jų kalbėto
jai, kurių pustuzinis nuola
tos zuja iš vieno miesto į ki
tą, tai rinkdami aukas Ru
sijai, tai “gelbėdami” Vo
kietijos proletariatą, tai 
ubagaudami savo laikraš
čiams . Ir buvo pavojus, 
kad komunistai pasieks sa
vo tikslo.

Jų pusėje buvo didelis už
sispyrimas ir disciplina. O 
priešingajai pusei —*koks 
interesas tąsytis dėl SLA. 
kontrolės? Komunistų prie
šai, be to, nesudaro vienos 
partijos; komandavot pas 
juos niekas negali. Galėjo 
todėl labai lengvai išeiti 
taip, kad socialistų, tauti
ninkų ir nepartinių narių 
balsai susiskaldo — ir ko
munistams pasiseka “su
koncentruota ataka” suva
ryti reliatyvę daugumą bal
sų už savo kandidatus; ir 
tuomet jie butų patapę Su
sivienijimo viršininkais.

Ar kita Susivienijimo da- 
is butų leidusi komunis

tams paversti jį trečiojo in
ternacionalo propagandos 
įrankiu, tai dar klausimas. 
Bet šiaip ar taip, Susivieni
jime butų kilusi suirutė. 
Kadangi komunistai tapo 
sumušti, tai šitas pavojus 
yra pašalintas. Tuo galima 
tiktai pasidžiaugti. Gali
ma pasakyti, be to, kad jei
gu komunistai pralaimėjo 
dabar ,tai jiems nėra vilties

_ | vMac-1 laimėti ir ateityje. Bolše
vizmas jau smunka visur. 
Už metų, kitų dauguma tų 
žmonių, kurie šiandie dar 
meldžiasi Maskvai, šarma- 
tysis, kad jie kada nors bu
vo komunistai.

SLA. viršininkų rinki
muose dalyvavo apie 6,000 
narių. Didelė dauguma, 
reiškia, patingėjo balsuot. 
Komunistų kandidatai gavo

Petras A. Saga tas

Iš Kelionės Įspūdžių į 
Kaliforniją

(Tęsinys)

SAN FRANCISCO MIESTAS, 
CAL.

San Francisko miestas ne 
mažas. Iš trijų pusių apsuptas 
vandeniu ir tik iš pietų pusės 
galima privažiuoti ' gelžkeliu. 
Golden Gatės tarp jurų ir “bay” 
turi apie 3 mylias platumo; tai 
maždaug siauriausia vieta. Ją 
Dėdė Šamas stipriai apginklavo 
visokio kalibaro kanuolėmis. 
šiek tiek toliau, “bay” siekia iki 
6 mylių platumo.

San Francisko gatvės ir ša- 
legatviai pllačios ir kalnuotos, 
ypač tuomi pasižymi Markct 
gatvė, kuri turi net 4 linijas 
tramvajų. Namai visi gražus. 
Kotelių ir įvairios rųšies resto
ranų —daugybė. Dirbtuvių vi
sai mažai. Oras čia malonus. 
Dienomis saulė šviečia pusėtinai 
šiltai, naktimis vėsu, dažnai ry
tais esti miglos ir šalnos su le
dais. žiemos laikais palyja lie
tus, užtai vasarą per 10 mėn. 
sausa.

Einant per miestą metasi j 
akis gražus, batlų akmenų kal
ti pašto namai ir paskiau kny
gynas. Nesusilaikiau ir įėjau Į 
knygyną. Jame suradau ir vie
ną anglų knygą’ apie Lietuvą 
(“Lithuania, Past and Prelsen”), 
kuri atspausdinta Anglijoj. 
Įdėta keletas paveikslų: misi
jos, Vilniaus, Kauno ir pora iš 
lietuvių kariuomenės.

Paskiau San Francisko turi 
puikiai įtasyitas maudykles, 
aąuarium, muziejų, pripildytą 
įvairių dalykų. Mane labiau
siai stebino milžiniška “Velnio 
žuvis”, pakabinta ant sienos. 
Dailės mėgėjai gali užeiti ap
lankyti puikią galeriją ir pa
žiūrėti gražių paveikslų. Nuo
stabi ir gi aukso pinigų dirbtu
vė, kurią vadina U. S. Mint. Jos 
langai net iki antrojo augštd 
apkalti storomis geležimis. Aš 
žingeidavaui apžiūrėti ir vidų. 
Tam tikslui ėmiau lipti plačiais 
akmeniniais laiptais į antrąjį 
aukštą. Viduj, už stiklinių du
rų stovi vyras apsiginklavus 
net trimis revolveriais. Kuomet 
sustojau prie durų, jis pravėrė 
jas ir vadina į vidų. Dabai", 
maniau sau, bus proga pama
tyti kaip tuos geltonuosius pi
nigus daro. Užklausė, ko rei
kalauju. Atsakiau, jog visas į- 
staigas aplankiau, belieka tik 
ši. Apsiginklavęs vyras pranešė 
man, jog nuo karo pradžios 
čion nieko neįleidžiama.

—Ar nebūt galima čia darbo 
gauti ?
užklausiau aš.

—Ar turi patirimo?
—Ne. Bet aš galiu juos sver

ti ir į maišus pilti.
—Oh, no, no—
San Francisgo turi didžiau

sias parkes, kuomet nors maty
tas. Juose randasi įvairios rų
šies medžių ir paimu. Prūduo
se pilna žuvų ir ančių ir viskas 
atrodo begalo natūraliai. Sek
madieniais griežia muzika, 
kompanijų apmokama ir tuo
met sunku rasti laisva sėdynė. 
Ypač puikus taip vadinamas ja
ponų arbatos darželis su japo
niškais dievais. Jaunos japo- 
nietės su dirbtinomis kupro
mis ir apsiavusios klumpėmis 
vaišina arbata.

Kiek toliau ganosi kelios de
šimtys aptvertų laukinių jau-

aATTJlENOS, CKIago, m
apie 2,000 balsų. Jeigu ši
tie 2,000 ir visi butų komu
nistai, tai reikštų, kad jie 
sudaro mažiaus kaip septin
tą dalį Susivienijimo narių. 
Bet, žinoma, žymią dalį tų 
balsų padavė ne komunis
tai, o tiktai jų suagituotieji 
žmonės. Tikrų komunistų 
Susivienijime vargiai bus 
1,000. O betgi jie norėjo 
visą organizaciją šokint per 
savo virvutę!

čių (bufalos) ir banda avių. 
Daržas nusitęsia iki pat jurų 
kranto, kur pagražinimui pasta
tyti du danų vėjo malūnai. Pa
čiam,, pajūry žmonės vaikšto po 
smėlį, sėdi, o nekurie maudosi ir 
eina ristynių su barzdotomis 
bangomis.

Vieną gražią dieną užsima-r 
niau aplankyti Marion County. 
Iš San Francisko pasiėmiau ge
rą automobylių septynių sėdy
nių ir pasileidom per Bay. čia 
susipažinau su daktaru Otto 
Svebakken, iš Iowos valstijos. 
Drauge su juom įėjom į Natio
nal Park, kuriam augo milžiniš
ki raudoni medžiai, kurių patsai 
didysis • turėjo 12 pėdų storio 
ir 280 aukščio. Iš žievės galima 
buvo spręsti, jog medis turėjo 
ne mažiau poros tūkstančių me
tų. Tą viską apžiūrėję ir ap- 
sidairę grįžom senuoju keliu at
gal. Pakelliui užsukom ir į ka
lėjimą San Quentin ant įlankos 
kranto. Kaliniai dirbo dar
žuose po priežiūra. Kiekvienas 
jų turėjo paskirtą žemės skly
pelį ir augino daržoves. Kiti gi 
taisė vieškelį. Įėjom vidun. 
Kiemas užlaikomas labai £ va
riai. , Tam tikri darbininkai 
prižiūri žvarųmp.

Sumaniau nuvažiuoti į Santa- 
Rosa, 53 mylias nuo San Fran
cisko. Pavažiavus kiek aukščiau 
vandens jau nebesimatė, tiktai 
slėnys su iškastai ravais, kiu
riuose augo žolė. Toliau jau 
prasideda maži ūkiai ant dirba
mos žemės. Nemažai čia yra 
miestelių. Traukiniui toliau ne
einant, aš nuėjau aplankyti 
Luther Burbank ūkį. šis dide
lių ūsų žmogus išvystė anksty
viausias arba Lietuvoj vadina
mas “amerikoniškas” bulves. 
Jam bulvės auga ant tomėtų, o 
tometės ant buĮvių. Be to jis 
išvystė didesnes varpas ir grū
dus javams: kviečiams, avi
žoms ir t.t. ir sumažino iki ma
žiausio laipsnio kauliukus sly
vų ir vyšnių, žodžiu, jis pa
tobulino augalus, kad jie neštb 
didesnę naudą žmogui, kas 
gamtos keliu butų reikėję lauk
ti šimtus ir tūkstančius metų. 
Burbanko namelis buvo papras
tas—mažiukas, raudonų plytų, 
ir ne kažin kokio aukščio. Pa
skambinau. Tarnaitė pravėrė 
duris.

—Ar negalima būt pasimaty
ti su ponu Burbanku — paklau
siau.

—Malonėkit palaukit — aš 
sužinosiu.

Ateina žemo ūgio, 75 m. am
žiaus senelis, gana linksmaus 
veido. Jo plaukai buvo balti 
kaip sniegas ir rodė nepaliauja
mą kovą, kuri teko jam tęsti 
su gamta. Pratarus porą žo
džių, atsisveikinau ir apleidau 
Santą Rosą.

Iš SAN FRANCISKO IKI 
LOS ANGELES, CAL.

Išvažiavus iš San Francisko, 
traukinys pradėjo eiti iš lengvo. 
Apielinkės kalnuotos, o jei kur 
randas slėnių, tai jos apsodintos 
vaisių medžiais, daugiausia aly
vomis. Pralenkėm San Jose 
dailų ’ miestelį, kur pavizdingai 
vedami ūkiai; Gillroy, kur že
mė ne tiek dirbama, o naudoja
ma daugiausiai galvijų ukiui. 
Galvijai čia buvo matyt be

vaikštant po saulės nudegtą žo
lę. Traukinys bėga svyruoda
mas tarp kalnų ir prašvilpda
mas pro tunelius. Pavažiavus 
kiek toliau, juros apielinkės jau 
neapgyventos. Ir kas gi gali 
čia gyventi tarp juros priversto 
smėlio? Net šventasai arba 
pustelninkas suranda sau ge
resnę vietą. Nors iš juros pu
sės nėra didelio vargo, nes jis 
dažniausiai ramiai ilsis tarp pri
kibusių prie dugno žolynų. Bet 
krantas ne visas toks tuščias, 
štai prisiartinom ir prie alie
jaus šulinių, kurių bokštai ir 
kubilai, buvo panašus į mišką. 
Pravažiavus radio stotį trauki
nys pamažu pasisuko nuo juros 
ir vėl bėgo tarp puikių ūkių, fi
gų sodų ir daug palikę mieste
lių, pagaliau vėlam vakare pa
siekėm ir tą Los Angeles.

(Bus daugiau)
— —-  ....................» i — i.«.i i ■■■.■■■■ r’—-.........................

Butų klausimas
Kaune.

Balandžio 24 d. 7 vai. vakare, 
Kaune, Liaudies namų salėje į- 
vyko mitingas, kuriame buvo 
nagrinėjamas butų klausimas 
Kaune.

Pirm visoko reikia pasakyti, 
kad butų klausimas Kaune—yra 
opiausias klausimas. žmonės 
susikimšę netiktai prie vienas 
kito, bet kaip vienas juokdarys 
kartą išsireiškė — ant vienas 
kito. Butą gauti , Kąune, tai 
vis viena, kaip į rojų patekti.

Mitingą sušaukė butų sam
dytojų Sąjunga dėlto, kad Sei
mas jau du sykiu svarstė butų 
įstatymą ir trečią syk svars
tant, žinoma, priims ir tada 
jau atliktas kriukis. Naujasis 
butų įstatymas, kuris dabar 
Seime svarstomas, duos Kuosas 
rankas namų ir butų savinin
kams, kad jie ką nori, galėtų su 
butų samdytojais daryti.

Senasis įstatymas, kuris šiek 
tiek varžė namų ir butų savinin
kus, bus panaikintas ir butų 
nuomininkai bus pilnoj savi
ninkų globoj; nuo jų prigulės 
tūkstančių žmonių likimas.

Kuo skiriasi naujasis butų 
samdymo įstatymas nuo seno
jo?.

Senasis butų įstatymas iš
leistas dar tada, kada Lietuvos 
valdžioj žmonės buvo šiek tiek 
kairesni, kada leidžiant įstaty
mus buvo nors truputį atsižiū
rima į darbo ir vargo žmonių 
labą. Senasis įstatymas šiek 
tiek buvo pažabojęs namų savi
ninkų įnorius, kad negalėtų iš
mesti kada tik panori iš buto 
gyventoją, ir negalėtų imti nuo
mos kiek tiktai (sumano.

Naujasis įstatymas duoda 
namų savininkams visą valią. 
Jie savo namuose gali daryti, ką 
tik nori, imti nuomos mokestį 
kokį nori; gali išmesti laukan 
visus gyventojus, o į jų vietą 
kitus priimti arba nieko ne
priimti ir laikyti tuščius na
mus ir t.t. ir tt.

Tai tam tikslui ir tapo su
šauktas mitingas, kad gyvento
jai galėtų viešai išsireikšti, ga
lėtų pasipasakoti savo padėtį ir 
duoti nurodymus, ką toliau dar 
ryti, kad persergėti Seimą, pra
nešti valdžiai ir protestuoti 
prieš tokį kenksmingą, dabarti
niu butų stokos laiku, įstatymą.

Mitinge vienas kalbėtojas iš
sireiškė, kad įstatymai turi bū
ti taikomi gyvenimui, bet ne 
gyvenimas įstatymams. Kol nė
ra užtektinai butų, kol namų 
savininkai nestato namų, tol ne
gali būti laisvas susitarimas dėl 
butų, nes jeigu namų savinin
kai būdami nepažabotais galės 
imti už esamus butus kiek pa
norės, tai nebus tikslo naujų 
butų statyti, nes ir iš senųjų 
jiems gerai gyvęsis, jie bus’ sa
vo gyvenimo reikalais apsirū
pinę.

Dabartinis butų samdymo 
įstatymas namų savininkais vi
sokiais budais apeinamas. Jie 
iškrapšto gyventojus ketįnda* 
mi namus taisyti, daryti re
montą, griauti ir toj vietoj nau
jus statyti. O iškrapštę, žiū
rėk, nė taiso, nė griauja, o už

daug didesnę kainą — už pen- 
kiariopą-dešimteriopą atiduodu 
kitam—kokiam nors šmugelnin- 
kui, kuris visokiais — teisėtais 
ir neteisėtais budais varydamas 
šmugelį, gaili ir brangiai už bu
tą užmokėti. Vargas tik tam 
teisingam Lietuvos piliečiui, 
kuris teisingu keliu eidamas no
ri gyventi.

•Lietuvoje dar neatėjo tas 
laikas, kad žmonės galėtų gy
venti normaliu gyvenimu ir kas- 
žin kada jis ateis. Visi darbo 
žmonės laukia kasdien pagerė- 
jant gyvenimo, o*sulaukia tik 
pablogėjimo.

Namų savininkai dienomis ir 
naktimis sau galvas suka, kaip 
kuodaugiausiai už butų išplėšti 
pinigų, kaip prispausti nuomi
ninką ir t.t. Darbininkai žmo
nės netur nė laiko, nė galimy
bės gudrybių ’ j ieškoti; jiems 
rupi darbas, duonos kąsnis ir 
šiaip taip šeimynėlės išauklėji
mas. Seimas namų savininkų 
informuojamas jau dviem skai
tymais priėmė įstatymą, o nuo
mininkai — žmonės darbininkai 
vos tik dabar subruzdo rūpintis, 
kad nors kiek save apsidrausti, 
susirinko apie 2000 asmelnų ir 
neša protestą prieš netikusį į- 
statymą, prieš savininkų pas
tangas, prieš jų elgesį, kuris 
kuo tolyn, tai darosi nepaken
čiamesnis, biauresnis ir kenks
mingesnis, kuris demoralizuoja 
visuomenę ir veda prie labai ne- 
kulturinių veiksmų.

Kiekvienam žmogui bei jo 
šeimynai butas, tai jo gyveni
mas. Nėra buto —nėra žmo
gui gyvenimo. O čia butų sa
vininkai eidami viena ranka su 
valdžia ir Seimu, matyt nori 
palikti vargšus darbininkus be 
butų. Jau negana to, kad bu
tų savininkai moka miestui mo
kesčius tik 8%, o namų sam
dytojai 92%. Į ką tai panašu! 
Prieš karą butų samdytojai 
mokėjo tik 25% ir tai buvo ma
noma, kad tai daug, o dabar...

Kitas kalbėtojas išsireiškė: 
Savininkai turi žemę, turi skly
pus, turi kur statyti namų, 
bet nestato. Jeigu reikėtų, 
mes, samdytojai, susitartume ir 
dėtume po 10, 20, 50, net po
100 litų, dėtume iš paskutinio, 
tik statykit, bet jie nestato ir 
nemano statyti, bet laukia ir 
patįs nežinodami ko.

Trečias kalbėtojas papasako
jo keletą atsitikimų visai pa
našių į anekdotus, bet tikros 
teisybės atsitikimų, kaip namų 
savininkai krapštė laukan iš bu
tų gyventojus, kad paskui galė
tų kitiems už brangesnę kainą 
išnuomuoti. 1) Išmušinėjo lan
gus, išlaužinėjo duris nakčia 
gązdindami gyventojus. 2) Už- 
kimšinėjo kaminus iš viršaus ir 
išvidaus, kad durnai laukan 
neitų, manydami tuomi gyven
tojus kaip kokius širšinus išdu- 
lyti. 3) Liejo į butus, per lan
gus, per kaminus visokius ne
švarumus, leido smirdančius 
gazus, kad tuomi priversti ne
geistinus gyventojus išsinešdin
ti. 4) Samdė žulikus, darė už
puolimus, apvogimus ir tt., iš to 
iškilo keletas žmogžudysčių. 
5) Pramanė velnius, špukus, 
vaidalus, kad buk tai neva nege
ros dvasios į namus įsimetusios, 
kad tuomi baugius bei dievuo- 
tus gyventojus išvijus. Kas ir 
besuskaitys visokius butų savi
ninkų prasimanymus, kuriuos 
jie gyventojams iškrapštyti, 
kad pakėlus butų kainą, vargšus 
gyventojus kankindami, varto
jo. Tik stebėtis reikia! Kas- 
žin ar kur rasi pasaulyje tokią 
vietą, kurioj butų panašių įvy
kių. Tas turbut galima tiktai 
Lietuvoje, kur viešpatauja kle
rikalai ir valdo krikščionys de
mokratai, kurie valdžią versti
nai ir prieš žmonių valią yra pa
ėmę į savo nešvarias rankas.

Trečias kalbėtojas, tai buvo 
ir Amerikos parvykęs į tėvynę 
traukiamas patrijotiško jaus
mo. Jis taip susijudinęs ir nuo 
širdies kalbėjo, kad net graudu 
darėsi klausant, o pažiurėjus į 
publiką, matėsi akyse ašaros 
žibant. Jis paprastais darbi
ninko rūbais apsirėdęs, pūslėto
mis rankomis mosuodamas 
maždaug šitaip sakė: Parva
žiavau tautiško jausmo traukia-
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mas į tėvynę, o ką radau ? Pra
garą radau! Keturis mėnesius 
buvau bedarbo ir be buito, su 
moteria, su mažu vaiku, rai
čiaus! kaip kirminas visokiuose 
prieškambariuose, visokiose lin
dynėse ant purvinos žemės. Ir 
dąbar neva gavau kambarėlį 
Jakšto gatvės (Kaune), tai 
tamsus, kaip kalėjimas — visai 
be langų, vidurdieny reikia su 
žiburiu būti. O mokestis — 60 
litų į mėriėbį, ir tai dar reikia 
džiaugtis,j kad bent tokį gavau. 
O uždarbis — j ieškok, j ieškok, 
kol surandi, kiek dienų sugaišti; 
gavai darbą — dirbti nuo ryto 
ligi vakaro ir 5—6 litus gauni, 
žmona su vaiku eina skalbti ir 
3—4 litus į dieną uždirba. Val
džia ir visuomenė susirupinus, 
kad pas mus žmonės dangintųsi, 
kad tėvai vaikų daugiau augin
tų. Kur ir kaip mes galime tų 
vaikų auginti, kad pats nebetu
rime kur galvas priglausti, kad 
mes kaip žmonės, esam likimo i 
labui pavesti, tiesiog lyg koki 
nebereikalingi laukan išmesti. 
Tik musų aukštieji valdininkai 
ir šmugelninkai puikiai gyvena, 
turi butų .po kelis kambarius, 
automobiliais važinėja lyg kad 
iš varguolių pasityčiodami, o 
mums niekas nesirūpina. Aš 
parvykau iš Amerikos, bet la
bai apsirikau; ką turėjau sun
kiu darbu užsidirbęs ir susitau
pęs, dabar baigiu Jeisti ir paukš
čiu lėkčiau į Ameriką, jei spar
nus turėčiau, bet netaip dabar 
greit eina. Parvažiuot — greit 
parvažiavau, o sugrįžti — sun
ku. Bet vistiek pirmąja! pro
gai atsitikus reikės bėgti, nes 
čia gyventi — skurdas skursti, 
šviesios valandėlės nematyti, 
skanaus kąsnelio nepraryti, nu
vargęs, nudrįskęs, paliegęs uba
gais išeiti! Tai tau Tėvynė!

Pabaigus jam kalbėti (pavar
dės nerašau, kad jam nemalo
numų nepadaryti, nes daugelis 
jau už Amerikos laikraščiuose 
tilpusias žinias nukentėjo; mat 
Lietuvoj, kaip ir rusų carui 
viešpataujant, šnipai-dykaduo- 
niai veikia ir savo niekšingą 
darbą varo, o tas krikščionim- 
demokratams, iš kurių valdžia 
susidaro, — labai tinka). Taigi 
pabaigus jam kalbėti, dar kai 
kas butų klausimu! kalbėjo, bet 
ne taip jau įspūdingai. Tapo 
perskaityta trys rezoliucijos, 
kurios pavesta Sąjungos valdy
bai į vieną sujungti ir padaryti 
vieną rezoliuciją, kurią įteikti 
valdžiai, Seimui, Krašto apsau
gos ir Vidaus reikalų ministeri
joms.

Rezoliucijose kalbama, kad 
naujasis įstatymas kol kas jo
kiu budu nepritaikomas Lietu
voj, kad gyventojus negalima 
pavesti butų savininkų sauv?^ 
lei, kad įstatymas butų aiškus 
ir visiems lengvai supranta
mas, kad jis jokiu budu nebūt 
galimas apeiti, kitaip suprasti 
arba savo naudai išsiaiškinti. 
Tapo išrinkta tam tikri asmens 
kreiptis tuo klausimu į Valdžią, 
į Seimą, į visokias įstaigas, kad 
apsaugojus butų samdytojus 
nuo savininkų sauvalės, nuo ne
žmoniško išnaudojimo, nuo gat- 
včsna išmetimo ir t.t.

Be to dar s.usirinkime-mitin- 
ge vienas 'kalbėtojas gerokai 
pabrėžė apie Darbo Federaciją. 
Girdi/kai jiems reikėjo į Sei
mą rinktis, lai jie išsižioję bė- v 
giojo, prašė palaikyti, prašė 
rinkti, visko prižadėdami. O da
bar jų visai nesimato ir nesi
girdi. Net į šį mitingą buvo 
kviesti, kad padėtų dalyką nu
švęsti ir duotų patarimus, ką 
daryti, kaip su spekulentais bu
tų savininkais kovoti, kaip su 
tuo^ naujuoju įstatymu pasielg
ti, nė akių neparodė. Mat 
jiems tik darbininkų balsai bu
vo reikalingi, kol į Seimą pate
ko/ o dabar žmonių reikalai, 
žmonių vargai nereikalingi; 
jiems į rinkikus nusispjaut! Te
gul juos buržujai engia, bile 
tik jiems, — Seimo nariams— 
gerai. Bet daugiaus, — užbai
gė kalbėtojas — federantai ir 
krikščionys-demokųatyii iš mus 
nė vieno balso negaus!

—Pranės brolis.

Garsinkites Naujienose
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Lietuvos Respublikos At
stovybės pranešimas

Lietuvos Respublikos Atsto
vybė šiuo praneša visų užin- 
teresuotų asmenų žiniai, kad 
nuo šių metų birželio mėnesio 
pirmos dienos Lietuvos Atsto
vybė ir Konsulatai pradės tai
kinti Konsularinio Tarifo Įsta
tymo normas, kuris įstatymas 
buvo Lietuvos Seimo priimtas 
trečiuoju skaitymu 1924 m. va
sario mėn. 27 d. Visos anksty- 
bdsnės paskelbtos normos nu
stoja galios nuo viršminėtos 
datos. Tad prašoma visų užin- 
teresuotų asmenų taikintis prie 
Konsularinio Tarifo Įstatymo, 
kad nesukėlus bereikalingo susi- 

atlikimo

nemažiau

ir darbo

progos 
Atstovybe

Lietuvos 
praneša,

rašinėjimo 
trukdymo.

Prie šios
Respublikos
kad afidėvitų ’ mokestis lieka 
$8.00 (astuoni doleriai) kaip iki 
šiol. —K. Bizauskas,
Lietuvos Respublikos Atstovas

III skaitymu priimta 
1924 m. vasario mėn. 27 d. —

KONSULIARINO TARIFO 
ĮSTATYMAS

• 1.
Imamies Atstovybėse ir Kon- 

sulatuosė užsieniuose ir Užsie
nių Reikalų Ministerijos rašti
nėje Lietuvoje mokesniams nu
statomas šis tarifas:

A. Pilietybes, pasai ir vizos::
1. Įsiregistravimo liudymas 10 1.
3. Pilietybės liudymas, kuris tu

ri vienų metų galios vienam 
arba keliems pačios šeimy
nos nariams bendrai .... 15 Lt.

3. Pilietybės liudymas, kuirs tu
ri galios nuo 1 ligi 2 m. 25 Lt. 
Pastaba: Pareiškimo dėl Lie

tuvos pilietybės išlaikymo pri
ėmimas ir įregistravimas atlie
kamas nemokamai.
4. Užsienio pasas arba jo pra

tesimas vieniems met. 100 Lt.
5. Pusei metų ............... 50 Lt.
6. Leidimas ligi 6 mėn..... 75 Lt.
7. Vienkartinė viza ligi 6..... «.....

mėn. ........ ........ 10 Lt.
8. Daugkartinė viza:

ligi 3 mėn..................  50 Lt.
ligi 6 mėn................ ... 100 Lt.
ligi 12 mėn.................  150 It.
Pastaba: Nurodytas 6 ir 7 p. 

p. mokesnis už vizas taikomas 
Lietuvos piliečiams. Svetimų 
valstybių piliečiams mokesnį už 
vizas nustato Užsienių Reikalų 
Ministerija susitardama šiuo 
reikalu su atatinkamų valsty
bių vyriausybėmis savitarpumo 
pagrindais.

B. L i u d y m a I:
Liudymai duodami Lietuvos 

piliečiams įvairiuose asmens ir 
turto reikaluose 10 Lt.

C. Palikimai.
1. Palikimo surašymas, pa

skelbimas, realizavimas ir viso
kie kiti įpėdinių teisėms apsau
goti daromi žygiai išskyrus pa
likimo persiuntimą. 2% nuo pa
likimo vertybės, kuri yra nedi
desnė kaip 25,000 litų ir 3% 
nuo palikimų, kurių vertybė yra 
didesnė kaip 25,000 lit., bet nuo 
kiekvieno palikimo nemažiau 
kaip ................................ 50 Lt.

2. Palikimo likvidavimo prio- 
žiurėjimas ir kontrolė, atliekant 
likvidavimą vietos įstaigoms.

1% mažiau kaip 1 p. bet nuo

kiekvieno palikimo 
kaip 30 litų.

D. Saugojimas.
1. Priimtų saugoti daiktų su

rašymas : 
1% nuo jų vertybės, bet ne ma- 
' žiau kaip ................... 25 Lt.

2. Saugojimas:
a) piniginių pakietų ir do

kumentų : 
1/5%, nuo priimtų saugoti pini

gų sumos arba dokumentų 
vertybės už kiekvieną mėnesį 
arba jo dalį, bdt iš viso ne
mažiau kaip.................5 Lt.
b) vertybių ir įvairių daiktų:

2/5% nuo-priimtų saugoti daik
tų kainos už kiekvieną mėne
sį arba jo dalį, bet išviso ne 
mažiau kaip ........... 10 Lt.
1. Pastaba: Dokumentai, ku
riuose jų vertybė nenurodyta, 
laikomi vertais 5,000 litų.

2. Pastaba: Jeigu priimtam tur
tui apsaugoti tenka daryti 
ypatingos išlaidos, tai jos ap
mokamos virš šiame abzace 
nurodyto tarifo. į

3. Pastaba: Diplomatiniu paštu 
gaunami siuntiniai per vieną 
savaitę saugojami nemoka-1

mai. I
3. Priimtų saugoti daiktų rea

lizavimas (pardavimas iš varžy
tinių) arba šio realizavimo kbn- 
trolo ir prižiurejirrtas : j

2% nuo pardavimo sumos, ku- | 
ri yra ne didesnė kaip $21,000 
litų ir 3% nuo didesnių sumų, | 
bet kiekvienu atsitikimu nema
žiau kaip 72 Lt. I

E. Pinigai, vertybes, etc.
1. Žygiai dėl pinigų ir verty-Į 

bių paieškojimo, jų priėmimo 
arba įteikimo adresntams rezi
dencijos vietoje, pristatant pa
kvitavimus : |

2% nuo sumos, kuri yra nei 
didesnė kaip 25,000 litų ir 3 % Į 
nuo didesnių sumų, bet kiekvie-l 
nu atsitikimu nemažiau kaip!
10 Lt. i

. 2. Pinigų ir vertybių persiun
timas: • I

1% nuo siunčiamos sumos ar-| 
ba daiktų vertybės, bet kiekvie-1 
nu atsitikimų nemažiau 5 Lt. I

Pastaba: Persiuntimas pinigui,
L’.o'r.vos jūreiviams atliekamas I |g-tam šimtmety visas Vakari
ne mokamai. . . Įnis pasaulis Rėmėsi Griegoriš-
F. dokumentų legalizavimas I kalendorių.

arba tvirtinimas, kad jie yra Į Bet Rytų Stačiatikių Bažny- 
duoti einant esamais galioje ša-H|a> nekreipė domės į Popie
tyje įstatymais: žiaus Griegoriaus įstatymą ir
1. a) gimimo ir mirimo liudy-1 laikėsi Juliaus Ciesoriaus ka-

ma\..........- -;................ 3 Lt. lendoriaus. Ir tose šalyse, kur
b) jungtuvių ir persiskyrimo puvo prisilaikoma Rytų Stačia- 
liudymai ........ .......... —- 5 Lt. įį^ų Bažnyčiose, Velykų šven-

2. teismo byloms vesti įgalioji- Lg buvo sprendžiama sutyg į-
mai .........-........   Lt. statymo įvesto Nikos suvažiavi-
3. prekybai vesti ir nekilnoja- me> jr įu0 budu atsiliko labai to
mam turtui įgyti ir valdyti į-||j nuo Griegoriško kalendoriaus, 
galiojimai ..................  f

4. testamentai, priklauso ir par- Į ^3 dienų, 
davimo aktai ir visokios ne
kilnojamo turto sutartys: 
1% nuo aktų ir sutarčių, ku
rių suma siekia nuo 5,000 li
gi 25,000 litų, ir 2% nuo ak-, 
tų ir sutarčių didesnės verty
bės, be to nuo kiekvieno ak
to ................................25 Lt.
Sąskaitos (faktūros) ;

1% nuo sąskaitoje pažymėtos 
sumos, bet išviso . nemažiau 
kaip ......i....................... 5 Lt.

6. Dokumentai p. p. 1— 5 ne
nurodyti ................... 5 Lt.
Pastaba: Parašų tvirtinimas, 

neturintis dokumentų legaliza
vimo reikšmės nuo kiekvie
no ......................... -........   5 Lt.

(Buis ((uigiiau)

Įvairenybės
VELYKOS IR KALENDORIUS

Faktas, kad nekurie šventė 
Velykas balandžio 27 dieną, t. 
y. viena savaite vėliau, negu 
buvo didžiumos švenčiamos, 
pakepa svarbų klausimą: kaip 
Velykų dienos nusprendžiamos?

Velykų diena yra skiriama 
bažnytinių įstatymų, o ne as
tronomišku budu, ir dėlto pri
puola kasmet kitoj dienoj, šis 
įstatymas buvo pirmiausiai į- 
vestas suvažiavime Nikoje 825 
metais. Tuo laiku buvo nutar
ta, kad Velykos butų švenčia
mos nedėlios dieną ir toje ne
dėlioję, kuri bus po kovo 21 die
nos pilnaties. Tik tam įstaty- 

|mui padarė vieną išimtį. Jei 
[tas nedėldienis pasitaikė tuo 
pačiu laiku, kaip ir žydų Vely
kos, musų Velykos turėtų būti 
švenčiamos viena savaite vė
liau.

į Laike suvažiavimo Nikoje* 
| Krikščioniška Bažnyčia Jlaikė.*^ 
Juliaus Ciesoriaus kalendorio, 
kurį jis įsteigė 45 metais prieš 
Kristų. Vietnok, tas kalendo
rius turėjo 36414 dienos ir bu-

I vo 11. miliutų ii- 14 sekundų per
ilgai. Bet 400 metų tarpe į- 

vykdavo trijų dienų klaida ir 
todėl reikėjo priimti naują ka- 
lendorių—Griegorišką.

1582 metais, Popiežius Grie- 
I gorius, išleido įstatymą panai- 
ikindamas Juliaus Ciesoriaus ka
lendorių ir įsteigė savo. Jis 
nurodė, kad diena po Šv. Fran- 
ciškaus šventės, kuri pripuola 
spalio 5, butų statoma 15-ta 
to mėnesio diena.

Griegariškas arba naujas ka
lendorius buvo priimtas Ispani
joj, Portugalijoj ir Italijos da- 
lyj, tą pačią dieną, kuomet jis 
buvo Rymo priimtas, 
čiais metais buvo 
Franci jos, o katalikų 
Vokietijoj, sekančiais 
Anglija su savo 
priėmė jį 1752 metais, taip kad

metais, bet bažnyčia prisilaiko 
prie Juliaus Ciesoriaus kalen
doriaus taip kad visos šventės 
metuose švenčiamos suflyg se
novės įstatymo.

1923 metais, gegužio mėnesy, 
Konstantinopoly buvo laikoma 
visų stačiatikių bažnyčių atsto
vų kongresas.

Tame kongrese/, stačiatikiai 
sutiko priimti Griegorišką ka
lendorių po 1923 m. spalio 1 d., 
Rumunija, Grekijos, Turkijos 
Kipro ir Jeruzalio stačiatikių 
bažnyčių dalys dar nesutiko 
pripažinti to pripažinti to nuta
rimo. Kol kas klausymas dar 
nesutiko pripažinti to nutari
mo. Kol kas klausymas dar ne
sutiko pripažinti to nutarimo. 
Kol kas klausymas dar neišriš
tas, lodei stačiatikių bažnj'lf 
čios Velykos laikomos viepia 
savaite vėliau negu katalikų ir 
protestonų. [FLIS].

Sveikatos Dalykai
KAIP PRIŽIŪRĖT PIENAS IR 

JO PRODUKTAI

Pienas ir Smetona yra greit 
suteršiami valgiai. Vartoti juos 
nevirintus yra pavojinga svei
katai. Todėl pienas, skirtas na
miniam vartojimui, reikalinga 
labai švariai užlaikyti, ypač mel
žiant.

Kuomet pienas pirktas iš 
krautuves, tai geriausia j j lai
kyti tam inde, kuriam jis buvo 
atneštas, padedant į šaldytuvą. 
Sviestas irgi privalo būti užlai
komas šaltai, uždengtame inde, 
kad neprieitų pašalinis kvapas. 
Jeigu sviestas pirktas popieri
nėse dėžutėse, gerai juose ir 
laikyti. Kuomet daug sviesto 
išsyk pirkta, pirmiausia nuplau
ti jį šaltu vandeniu ir suvynioti

į ploną skudurą, pamerktą į 
silpnai druskuotą vandenį.

Suris lengvai apipelėja. Bet 
apipelėjimas šiek tiek sumažėja 
jeigu suris laikomas z šhltojfcl 
vietoje ir gerai apvyniotas vaš
kuoto j popieroj. Minkštas sur 
ris turi būti laikomas popieroj 
iki bus vartojamas. Kuomet su
ris laikomas arti sviesto, kiau
šinių ir kito maisto, jį reikia 
gerai suvynioti, kad neišeitų 
kvapas. 1

Skuodas, Kretingos apskr.— 
Suodo apylinkėje dvarų kaip ir 
nėra. Buožės darbininkus iš
naudoja kuobiauriausiai. Susi
pratusioms Skuodo draugams 
laikas butų susirūpinti įsteigi
mu Oetuvos žemės Ūkio Dar
bininkų profesines sąjungos 
skyriaus. , %

Garsinkitės Naujienose

5.

Tais pa- 
priimtas 

valstybių 
metais,

kolonijomis

25 Lt. 11900 metais skirtumas jau šie- 
• / 

Bet Griegoriškas 
rius jau priimamas
Japonija jį priėmė 1873 metais, 
Kinų Respublika 1912 metais, ir 
Turkijos Parlamentas 1917 me
tais. Po revoliucijos Rusijoj 
bolševikų valdžia 1918 metais 
taipgi jį priėmė. 
Serbija taip pat

kalendo-
Rytuose.

Rumunija ir 
padare 1919

PIRMAS LIETUVIŲ 
Ceverykų storas 
čeverykai visai jūsų 

šeimynai.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akli Specialistas

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

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

Phone Bcrdevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 Weet 47th Street, i 
Netoli Aablnnčl Ava.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos akaudč- 
jimas apsireiškia, kreipkitės j paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9« 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Pragyvenimo kainos atpigintos!
Jei jus turite paprotį būti gerai apsirengusiu, bet vis 
rūpinatės dėl augštų prašomų kainų, arba jus nega
lite apsirengti taip kaip jus norėtumėt, todėl, kad 
jus negalite išleisti tiek pinigų kiek jums reikia tam 
dalykui, išpildykte šį kuponą ir atsiųskite į Naujie
nas, Box 500. x *

Praisai visiems prieinami

Wilson’s Fashion Shoes
3235 So. Halsted St.

Boulevard 4062 Chicago

Vardas

Adresas

Telefonas

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

CHICAGO
Uoosevelt 8135

Rezu 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.

UžKvietimas į Banllcs 
Įsteigimo Sukaktuves

Nuo panedėlio, birželio 2 iki subatos, birželio 7, yra 20 
metų apvaikščiojimo savaitė ir “Peoples Bank” turės di
delį užgimimo partiją ir apvaikščiojimą. Todėl, kad per 
tą dvidešimti metų bankas užaugo iš mažiausios į did
žiausi banką South Side ir didžiausi banką mieste. Čia 
bus specialis papuošimas, gražių parodymų, vakarais 
muzika ir sukaktuvių knygutė bus duodama kiekvienam 
atsilankiusiam. Ir pripažindami, kad pasįdėkavojant 
kostumeriams, bankas pasidarė tokiu kokiu jis dabar 
yra, tai bus duodamos apvaikščiojimo dovanos bankos 
depozitoriams ir taipgi apvaikščiojimo dovanos kurie 
dar nėra kostumeriais, bet tuojau atidarys savo taupy
mo accountą laike šios savaitės.

Peoples
DIDELIS BANKAS ANT KAMPO

47 St. ir Ashland Avė., Chicago.

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje 
Amerikoje savo stiprumu ir 

geru patarnavimu

DEL TEISINGO IR GERO PATARNAVIMO DEL JŪSŲ PLOMBINGO IR 
NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ MATYKITE

Kuomet jus pirksite virtuvės sin
kų, vaną, klosetų, 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, kol jus pirksite kur 
nors kitur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorų pas mus.

any:

COMPANY :
Telefonas Calumet 0645-1692 J

M. LEVY
Kampas State ir 22nd St.

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

Mes kalbame/ lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akyg 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 truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

Nedėlioj nepriimam.' ligonių

r . ;
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

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 sutininvų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- ČČ 
vikas kainuoja^ O v 
Mažas slovi- 2R 
kas kainuoja 
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. ' Adresuokite asmehii 

JOSEPH STOROKOWSKI ;
2424 W. Superior, St., Chicago, III.
•--------------------------------- -------..

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

’ fith mokėjo sukombinuoti visus 
svarbiausiuosius įvykius, kurie 
dėjosi laike Amerikiečių karo 
su Anglija ir perduot mums 
krutamais paveikslais. Kas dar 
nematė “America” nesigailės 
pamatęs.

Gary Plieno Darbininkai 
Organizuojasi

Pereito trečiadienio vakare, 
Romanian Hali, Gary, Ind., bu
vo sušauktas plieno industrijos 
darbininkų susirinkimas, tikslu 
sutverti stiprią uniją.

Svetainė buvo pilna žmonių, 
apskaitoma, jog dalyvavo virš 
šešių šimtų. Darbininkai buvo 
iš visokių tautų ir daug juodo
sios rasės darbininkų, kurių čia, 
Gary labai daug dirba.

Susirinkimą vedė E. E. John
son, steam fitterių unijos pir
mininkas, o kalbėtojų buvo 
šeši, svarbiausi W. M. Tucker, 
elektros darbininkų unijos; 
Flaherty ofiso darbininkas, ir 
kiti.

Kalbėtojai buvo priimti su 
dideliu! delnų plojimu ir antuzi- 
azmu. Prisirašė prie unijos di
delis skaitlius darbininkų ir 
veik visi pasižadėjo prisirašyt. 
Toks darbininkų susirinkimas 
rodo, kad ir plieno darbininkai 
jau pradeda atbusti: jie galų 
gale turės pajusti rimtą reika
lą dėtis organizacijon, nes ki
taip jų padėtis nebus pataisyta.

Susirinkime buvo iškilęs tū
las nesusipratimas: rfirm.injn- 
kas dėl nežinojimo dalykų da
vė kallbeti I. W. W. kalbėtojui, 
kuris be jokio reikalo ėmė nie
kinti uniją, girti save ir erzin
ti darbininkus.. Jo toks pasiel
gimas padarė n dm a ž^i žalos 
darbininkams ir unijai.

Vėliaujs kiti kalbėtoji, jo 
padarytą blėdį dalinai atitaisė, 
bet ūpas pas žmones pasiliko 
blogas. Tai yra apgailėtinas 
įvykis. I. W. W. šitaip daryda
mi tik demoralizuoja kitų gerą 
darbą ir niekina save. Jiems 
buvo nurodyta, kad jei jie nori 
organizuoti darbininkus, jie ga
li pasirinkti sau padoresnį būdą, 
Būtent sušaukdami tam tikrą 
susirinkimą, jeigu kas prie* jų 
ateis gali organizuoti, bet nelįsti 
j kitų sušauktą susirinkimą.

Po susirinkimo žmonės su 
panieka kalbėjo apie tokį peik
tiną I. W. W. žmogaus pasielgi
mą. Gal būt, kad ateis laikas, 
kad ir jie pastebėję savo klaidas 
stengsis jų nedaryti.

Greitu laiku bus sušauktas 
kitas susirinkimas, ir organi
zacijos darbas bus varomas to
lyn.

“America” dar tęsis Au
ditorium teatre

“Sudeginkite visas moteris ir 
kūdikius”! tokį įsakymą buk 
davęs kapitonas Walter Butler, 
savo kareiviams, kurie kovojo 
su neprigulmybės šalininkais.

“America” yra tikrai sujudi
nąs veikalas rodomas kruna
mais paveikslais. Ponas Grif-

MISTERIŠKA MIRTIS MILI- 
JONIERIO SUNAUS.

Vakar buvo pranešta, kad 
prie Pennsyvania gelžkelio ir 
118 gatvės liko atrasta nuogas 
13 metų vaiko lavonas. Dabar 
pasirodo, kad tasai lavonas, tai 
Robert Franks, milijonierio 
sūnūs, 5052 Ellis avė.

Jis prapuolė trečiadienio va
kare pareidamas iš mokyklos. 
Ketvirtadienio ryte jo tėvas 
gavo laišką, parašytą rašomaja 
mašinėle nuo tūlo George John
son, kuriame pranešė tėvui, 
kad jo sūnūs yra pavogtas. Už 
sugrąžinimą sunaus reikalauja 
dešimties tūkstančių dolerių. 
Pinigai turi būt senos bankno
tus po $20 ir po $50.

Laiško rašytojas tečiaus už
tikrino, kad jo sūnūs randasi 
gerai aprūpintas, ir jam negre
sia mažiausio pavojaus. Po še
šių valandų, kaip pinigai busią 
gauti, Robertas busiąs saugiai 
sugrąžintas tėvui.

Tėvas jau buvo prirengęs ir 
sutaisęs pinigus sulig reikalavi
mu, tik pamiršo adresą, kokį 
vagis jam buvo pasakęs. Pinigai 
turėjo būt pristatyti į paskirtą 
vietą, ketvirtadieny po pietų; o 
vaiko lavoną rado apie devintą 
valandą iš ryto. Kodėl jis buvo 
nužudytas, yra didelė misterija.
—  — ..A..— . - , . .

Lietuvos valstybiniu įstai
gų tarnautojams žada 

padidinti algas
Kaunas. —Palyginant su esa

momis reikalingiausių gyveni
mui prekių ir produktų kaino
mis Lietuvos valstybinių įstai
gų žemesnieji tarnautojai ir 
padieniai paprastieji darbinin
kai tuo tarpu gauna labai nea- 
tatinkamą už darbą atlyginimą, 
būtent, pirmųjų kategorijų eta
tiniai tarnautojai mėnesinės al
gos tegauna vos po 100—150 
litų ir padieniai valstybinių į- 
monių juodadarbiai teuždirba 
nuo 100 iki 200 litų.

Gaunančiųjų tokį menką at
lyginimą valstybės tarnautojų 
padėtis yra gana nelengva ir 
jie visą laiką klabino į valdžią 
prašydami pakelti jiems algas. 
Į tuos jų prašymus valdžia pa
prastai atsakydavo neigiamai— 
pasiteisindama nebuvime tam 
Valstybės Ižde lėšų. Gi preiju- 
siam rudeny buvo pažadėta, 
kad sumažinus valstybinių tar
nautojų etatus nuo Naujų Me
tų likusiems tarnyboje busią 
pakeltos algos. Pažadėti paža
dėjo, vienok tie pažadai lieka 
vien pažadais. Etatai žymiai 
sumažinti betgi pažadėtųjų 
priedų vis dar neduoda, nežiū
rint, kad po Naujų Metų turi
me jau penktą mėnesį.

Valstybės tarnautojai nesu
laukdami iki šiol senai pažadė
tųjų priedų neduoda valdžiai 
ramybės ir per įvairias delega-

Icijas pakartoja savo reikalavi
mus (algų pakėlimo reikale 
daugiausia pasidarbavo Lįet. 
Valstybinių Įstaigų Tarnauto
jų Profesinės Sąjungos Valdy
ba). šiomis dienomis apie al
gų priedus jau girdėti bent 
kiek rimtesnių žinių, kurios 
tuotarpu yra šiokios. Finansų 
ministeris p. Petrulis išdirbo 
projektą sulig kurio nuo 1 ge
gužės valstybės tarnautojams 
turi būt pakeltos algos sekamai: 
I kategorijai 120 -litų, II kate- 
gor. 140 lit., III kategor. 160 
lit., IV kategor., 180 lit., V ka
tegor. 200 lit., VI kategor. 240 
lit., VII kateg. 280 lit., VIII 
kategor. 320 lit., IX kategor. 
360 litų, X kategor. 400 lit., XI 
kategor. 480 lit., XII kategor. 
540 lit., XIII kategor. 600 lit., 
XIV kategor. 700 litų, XV ka
tegor. 800 litų, XVI kategor. 
900 litų, XVII kategor. 1000 li
tų, XVIII kategor. 1200 litų, 
XIX kategor. 1600 litų, XX ka
tegor. 2000 litų. Ir be to vaikų 
priedo vietoje dabar gaunamų 
10 litų po 20 litų' kiekvienam 
vaikui iki 14 metų ir baigu
siems aukštesniuosius mokslu^ 
valdininkams po 10% priedo, 
kas aplamai imant yra prideda
ma 11—50%.

Minėtąjį Finansų Ministerio 
projektą 23 balandžio š. m. per
žiurėjo Ministerių Kabinetas ir 
padarė savo pataisas kiek ge
resnės žemesniųjų tarnautojų 
naudai būtent I kategor. 150 'li
tų, II kategor. 160 lit., III kater. 
170 lit., IV kategor. 180 litų, V 
kateg. 200 lit., VI kategor. 240 
litų, VII kategor. 280 litų, VIII 
kategor. 300 litų, IX kateg. 340 
litų, X kategor. 380 litų, XI ka
tegor. 450 litų, XII kategor. 540 
litų, VII kategor. 600 litų, XIV 
kategor. 700 litų, XV kategor. 
800 litų, XVI kategor. 900 litų, 
XVII kategor. 1000 litų, XVIII 
kategor. 1200 litų, o XIX ir XX 
kategor. iš kurių pirmoji dabar 
mėnesinės algos gauna 1400 li
tų antroji 1600 litų negauna jo
kio priedo, vaikų priedas pasilie
ka tas pats kaip ir p. Petrulio 
projekte po 2Q litų ir taippat 
pasilieka ir aukštesnio mokslo 
piliečiams 10% priedas.

Tokį pat priedą gausią ir pa
dieniai valstybės įmonių dar
bininkai bei amatninkai, bet ir 
šis Ministerių Kabineto projek
tas dar nėra galutinas, nes jis 
turės pareiti per Seimą kur irgi 
gali įvykti kokios nors pataisos.

—Lietuvos darbininkas.
Kaunas, l-V-1924 m.
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Moteriški branzalietai su 
laikrodėliais.................

Žiedai tikrai auksi-
i, niai .......................

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS
AUKSINIŲ DAIKTŲ

$4.85
ir augščbu

$2.85
ir augščiau

50VynsKi laikrodėliai 15 akmenų, ff
gražiai išrodo....................................... **
Turime dideliame pasirinkime Europinių 
ir daug kitų dalykų labai pigiai. Ateikite 
rinti, kad niekur kitur Chcagoj nenupirksite 
pigiai, kaip čia .
MARJANA I. ASTA, 4618 S. Ashland

KAIP TA MOTERIS
ĮGAVO SVEIKATA

Supilė 300 kvortų fruktų, 
500 stiklų Jelly ir pri

žiūrėjo savo vaikus.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo 11-

M MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 

Ar K antaniniai Rudi, ar Auksinas purvas; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo I

Rufflct atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedgvit supintus j kasų, ar su
suktus j mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškriko pleiskanos augadytų jūsų išvaiz
dų ! Jums nereikės kentėti nesmagumo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Rufflea.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirklt 65c. bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflea yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekose.

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

h

taip

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
J/tel. iš 17/III A. Burbaitė 819/54435 J. Jakavleva
J/tel. iš 25/III M. Prunskunaitč819/54437 M. Stankevičius
J/tel. iš 7/IV P. Narbutas 821/54437 M. Stankevičius
J/tel. iš 11/IV O. Jakelienė
J/tel. iš 11/IV J. Janavičienė
J/tel. iš 14/IV M. Rakauskaitė
719 O. K. Jurevič
168/724 K. Kibartas 
169/727 S. Besarparaitė 
172/735 J. Fabijonavičienė 
173/742 V. Straupienė 
173/743 T. Rolevičiukė 
174/746 V. Grinkus 
174/748 E. Perekšlienė 
175/752 P. Stasiulaitė 
17Ę/753 tf, Dreivinskaitė 
177/757 B. Tulovski 
54329 J. Brazauskis 
812/54395 A. Venckus 
816/54400 M. Januševičienė 
816/54405 P. Pocius 
816/54407 J. Mankcvičične 
816/54408 (U, Varpiotas 
818/54413 O. čiuraitė 
818/54414 S. Papendick 
818/54419 B. Kulišauskienė 
818/54420 Z. Kulišauskienė 
818/54422 P. Bibartaitė 
818/54423' A. Skukauskas 
818/54424 J. Jokubauskas

821/54444 A. Pavilauskienė 
823/54445 O. Darašvičienė 
95612 D. Širvinskas 
812/95670 M. Rusienė 
816/95676 C. Petreikis 
817/95678 V. Burkouski 
817/95679 J. Kazėnas
817/95681 J. Stonis 
823/95693 J. Zakarauskas 
823/95697 J. Zaleckis 
710 O. Maslauskaitė 
165/723 F. Mikolaitė 
736 A. Pranis 
20330 K. Jakubauskis 
20496 V. Langminas 
20551 B. Baltrušaitis 
20553 M. šelegutė 
800/20612 M. Navicčaitė 
802/20642 M. Josionis 
802/20643 V. Jesionis 
807/20706 A. Pavilonis 
809/20727 V. Šimkus 
811/20783 K. Pareigas 
811/20786 K. Majauskienė 
812/20790 K. Milkintas 
812/20793 J. Juška
813/20804 J. Baltis

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise

ANKSTYBAS VASARINIS
PARDAVIMAS

t ;

Mes nupirkome už pinigus $8500 vertes čeverykų ir sliperių vėliausių stylių nuo 
H. Broundt & Sons., 307 W. Monroe St. ir Harper & Kirschten Shoe Co., 231 W. 
Monroe St. už 40c. pigiau ant dolerio. Tas šaltas pavasario oras yra labai negeras 
dėl biznio olselio krautuvėms ir jie priversti yra parduoti savo perviršių stako.
Mes padėjome visus tuos čeverykus parodymui musų languose, pažymėjome aiš
kiais numeriais kainas. Mes norime, kad jus ateitumėt ir pažiūrėtumėt ir sutau
pytum ėt pinigų.

KELETAS MUSŲ UŽ PINIGUS PIRKTŲ SPECIALŲ:

Moterų rankomis siūti šliperiai, balti, mazgojami, 
kumeluko skuros, arba puikiausi juodi satininiai 
šliperiai su dyržais ir gražus colonial, visokių kul
nų, paprasta kaina $8.85, OE
specialiai po ^>w«Ow
Augančių mergaičių nauji patentuotos skuros san
dais, gražiausi kokius galite už pinigus pirkti, pa
prasta kaina $^.50, 1
specialiai porai ' I v
Musų krautuvė yra pilna panašių bargenų dėl visos 
Kas pirmesnis ateis, tas gaus geresnį pasirinkimą.
Mes turime puikų pasirinkimą puikų sliperių ekstra 
Krautuvė atdara vakarais ir visą dieną nedėlioj.

Norwalk, Iowa. 
ketinau parašyti

— “Aš jau senai 
jums ir pasakyti, 

kiek daug gero jū
sų gyduolės pada
rė man. Kuomet 
aš pradėjau varto
ti jas, aš jau be
veik gulėjau lovo
je ir bučiau pasili
kusi lovoje beveik 
visada, jei nebu- 
bučiau turėjusi 
kam prižiūrėti vai
kų. Aš taip bu
vau sutinusi ir tu

Vyrų rankomis siūti čeverykai ir šliperiai, paten
tuotas ir kitokios skuros, visokių stylių, kekviena po
ra garantuota, paprasta kaina $7.00, 7^5
speciliai po I w
Vaikų rudi arba oxford čeverykai 
garantuoti, visų mierų iki 5%, 
$3.85, specialiai dabar 
parsiduoda po

pilnai skuros ir 
paprasta kaina

$2.35
šeimynos. Mes neturime vietos čia viską išaiškinti.

didelių mierų dėl storų moterų.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 SO. HALSTED ST.

rėjau tokius didelius skausmus, kad 
aš vos tik galėjau pavaikščioti. Aš 
išyartojau septynis butelius Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound ir 
vartojau Lydia E. Pinkham’s Sanati- 
ve Wash, ir atradau, kad jos yra la
bai gydančios. Aš esu visai pasvei
kusi dabar, n ės aš buvau blogame pa
dėjime kuomet pradėjau vartoti jūsų 
gyduoles, bet aš dabai’ daug sveikes
nė, kad aš nebijau rekomenduoti jas, 
ir aš manau jei aš valiosiu jas nuo
lat, aš busiu visai sveika. Aš dir
bau savo darbą šią vasarą viena, už
laikiau keturis vaikus, ir aš sukena- 
vau 300 kvortų vaisių ir padariau 
500 stiklų jelly, jus matote, kad aš 
esu dabar daug geriasniame padėji
me.. Aš jaučiuosi labai gerai visą lai
ką ir malonu man pranešti kitiems 
apie tas gyduoles’’. Mrs. C. J. Wen- 
nermark, Box 141, Norwalk, Iowa.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, kad 
paliuosavus jas nuo moteriškų trobe
lių. Pardavimui pas aptiekorius vi

■ privatlškų gydymai kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* ”\2ope- 
jišką bužą gydy
mo. DicktU skai
čius žmotją ki<y~ 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
jęeriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredc> fJ 
subatoje nuo 10 vai- rytu 
iki 8 vai. vakare.

sur.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

AR jys SERGATE?
Europos Specialistai dabar atva

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

laiką. Ateikite į 
privatiško pasikal- t

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

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

Dykai egza- 
minacija be 
mokesnio dak
tarui.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulnaan 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

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 specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiskas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligSięl skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam gydymo 
metodui. AS naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
genėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
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 apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė; 
yra tokios, kolai] norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis Ir subatonSs: 9 ryte Uj 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.
DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison Ir So. Market)
Chicago. TU.

LIETUVON- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Nei vienas ne
gali atsisaky
ti ateiti. Jums 
bus 
kokį gydymo 
būdą jus pri
valote vartoti.! 
Mes esame ge! 
rai apsipaži-B 
nę su visomisI 
ligomis. Musųl 
tikslas yra su-1 
teikti pasek-1 
mingiausį iri 
geriausį gy-| 
dymą už že-1 
miausias kai-1 
nas.
Gaukite pata-l

: I
pat ari a I

*“ rimą šių žino
mų Europinių specialistų tuojau.
ATEIKITE IR PASIMATYKITE 
SU ŠIUO ŽINOMU SPECIALIS
TU KOL JIS YRA ČIONAI.

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

z
Mes kalbame lietuviškai

Illinois Medical
. Laboratories

Room 1113, 159 N. State St.
CAPITOL BUILDING

Pirmiau vadinosi Masonic Temple 
Ofiso valandos 10 iki 7 v. v. kas- 
dien. Nedėlioj 10 iki 1 vai, po pietųj

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

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

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; su
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.

Kalbiu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 po 

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po plet.

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

(Imkite elevatorį iki 12 augšto 1

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearbom 
Street.

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

Giduolės išski
riamos.
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Sportas

Gegužės 28 d. bus Po
žėlos paskutinės ristynės
Atsisveikinimui su chicagiečiais 

Požėla susikibs su Abisinijos 
milžinu.

Taigi ateinantį seredų, geg. 
28 d., Požėla pasakys sudiev 
Chicagos sporto mylėtojams. 
Jis risis paskutinį kartų Chica- 
goje šį sezonų. Po to jis apleis 
Chicagų — ir nežinia kada be- 
gTįš. z

Vadinasi, sporto mylėtojai, 
taip sakant, turės progos Požė
los išleistuvėse dalyvauti. O tos 
išleistuvės bus nebet kokios. Po-, 
žėla susikibs su galingu negru 
6 pėdų ir 3 colių milžinu. Jo 
vardas — Reggie Siki, kuris vi
sų valandų išsirito su Stanislau 
Zbyszko.

Nežiūrint į tai, kad Siki yra 
milžinas, Požėlai kinkos nedre
ba. “Niekis”, sako jis, “nenu
guls! Jeigu vilkų bijotis, tai ir 
į miškų negalima eiti. Jis su
tinka ristis Europos stiliumi; 
tad aš, būdamas Europos risti- 
kas, negaliu jo iššaukimų nepri
imti”.

Be Požėlos risis dar Boris Požėla dar kartų prašo pa-
Romanoff, armijos čempionas, 
kuris pasižymįs nepaprastu vik
rumu. Jo priešas, U m bert o Mar
koni, irgi yra neištižęs. Tad jų 
dviejų ristynės bus labai įdo
mios. Dar risis ir Konstantin 
La Bouche su Niek Bihun.

Ristynės įvyks, seredoje, geg. 
28 d., Meldažio svetainėje.

Golf.
________________ t_

Jau golfo turnizas žengia prie 
užbaigos. Šeštadienį bus pasku
tinė diena.

štai nauji laimėtojai.
Dr. S. Naikelis Dr. A. J. Ka

ralių n 36 duobutės 2 virš 1 liko
J. Čeponis sumušė Dr. K. 

Kasputį, 2 virs 1 'liko. Jon. Au- 
gustinavičius- sumušė J. 4L Mil- 
ler, 3 virš — 2 liko. Al. Micevi- 
Čius sumušė Dr. A. Zymontų, 11 
virš — 10 liko. S. Petrulis su
mušė J. Elvikį, 2 virš — 1 liko.

Nuo ateinančio pirmadienio 
pradės lošti, dėl kvalifikavimo 
moterys.

Butų gerai, kad moterys pri-

A + A
MIKOLAS RADZEVIČIUS

Mirė gegužio 23, 1924, 4:20 va
kare, buvo našlys, 45 m. am
žiaus, paliko 5 kūdikius, 4 sū
nūs ir 1 dukterj. Iš Lietuvos: 
Vadoklių parap., Dedikonių kai
mo, Panevėžio ap. laidotuvės 
įvyks panedėlio ryto 8 vai. į Šv. 
Juozapo bažnyčią, So. Chicago, 
III. po pamaldų j šv. Kazimiero 
Kapines, iš namų 8148 Vincen- 
nes Avė. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudime
• Sunai ir Duktė.

a+a

PADĖKAVONfi

JUOZAPAS ČELKIS

tapo palaidotas gegužio 22 d. į 
Lietuviškas Tautiškas Kapines, 
kuris buvo neturtingas iš prie
žasties ilgos ligos ir neturėjo 
nei vieno dorelio dėl palaidoji
mo. Ale per gerus draugus ir 
per storonę Kazimiero Bazaro, 
St. Armon ir J. Serbinskio, St. 
Dioko, K. Masalskio, St. Twa- 
ren, A. Kvedaras kurie pasi
stengė pareiti per visus pažys
tamus ir surinko apie 200 dole
rių. Kuris tapo palaidotas iš
kilmingai, dalyvavo apie 15 au- 
mobilių.

Taigi tariam širdingai ačių 
katrie aukavo, taipgi ačiū tiems 
kurie dalyvavo laidotuvėse. Taip 
pat tariam ačiū graboriui A. 
Masalskiui už gerą patarimą.

Kazimieras Bazaras
2904 So. Union Avė.

Įsirengtų. p. A. K. Menas, 
'golfo instruktorius sako, kad 
Ibus moterų dalyvaujančių gol- 
j f o lošime gana daug.
| ♦ t ♦

i
Karolis Požėla vis dar yra 

galijotu ir lietuvių favoritu.
Bet kaip ilgai, tai klausimas, 

nes jis greitu laiku turės susi
grumti su “nigeriu” Reggie Si
ki, kuris neseniai ritosi su se
niu Zbyška, Hans Stenke ir 
čia jis rodė savo didelę spėkų ir 
vikrumų. Ką Požėla padarys su 
Siki? Ristynės įvyksta Melda- 
žio svet. geg. 28 d.

K. Sarpalius Coliseume.
Ateinančiame trečiadienyje 

Karolis Sarpalius ritosi su Big 
Bill Beth, žinomu kaipo “Lium- 
berdžiakiu iš Kansas”. čia pat 
ritasi senis Zbyszko su “Stran- 
gler” Lewis. Manoma, kad už 
metų laiko Sarpalius bus palei
stas, prieš pasaulio čampionų 
Ed. “Strangler” Lewis. Bravo!

♦ * *
Liet. Soc. Jaunuomenės Lyga 

irgi labai daug stengiasi spor
te, daugiausia “Tennis”.

Jaunuomenė, palaikykit ir plė
tokite Sportų!

Požėla nesiris pas lenkus
skelbti, jog panedėlyje jis nesi
ris pas lenkus. Jis yra garsina
mas, matomai, todėl, kad pri
traukus lietuvius.

Lietuvių Rateliuose
SekmadienioPokilis

Kun. Bimbos užreiškimas. — 

Kun. Bimba jau Chicagoje. 
Chicagiečiai jau susilaukė gar
siausio pamokslininko. Kun. 
Bimba yra subytinęs netik kun. 
Mockų, bet ir Baily Sunday. 
Jo pamoksiąs visus užganėdino. 
Kas norės verkti, tas,.juoksis; 
kas norės juoktis tam ašaros 
birės. Sveiki ir ligoniai jausis 
vienodai: ddžiaugsds, linksmin
sis ir mikliai, kai Požėla, šoki
nės. Jo pamokslai išaiškins 
kiekviena klausimų — vedusių 
ir nevedusiųjų; viską išris, kaip 
ryšulį. Visi, kurie ieško o ne
randa, trokšta ko nors, o negau
na privalo išgirsti šį kun. Bim
bos pamokslų.

Jau kun. Bimba paskelbė, kad 
Šventas Antanas iš dangaus vi
sai arti Chicagos. Gegužės 25 
d. jis bus Meldažio svet., 2244 
VV. 23 place.

Jau ir oro paukščiai, van
dens žuvys ir kiti gyvūnai suka 
apie Meldažio palocių. Kiekvie- 
nas. nori sau vietų užsiregistruo
ti pamatyti ir išgirsti tų dan
gaus žmogų, kurio žmonės ir 
nesuprato ir neklaus^. Dabar jis 
kalbės, kad supras netik žuvys, 
vabalai ir kiti gyvūnai, bet ir 

. žmonės. *
Prie šių visų iškilmių prisidė

jo ir daugelis artistiškų spėkų. 
Artistas K. Urbaitis visų aktų 
patsai vienas išpildysiąs. Daly
vauja Jonas Buragas, J. Jankus 
ir kiti profesionalai ir artistai.

Laisvamanių visa armija tik 
ir laukia, kad užbaigti šį sezonų 
linksmai su muzika, damoms, 
vodeviliais, šokiais ir šv. Anta
no su kun. Bimba pamokslais. 
Šiame vakare dalyvauja Repor
teris Pupa, Bubnis ir kiti, kurie 
viską užrašys į istorijos lapus.

—Bubnis.

Jaunuolių orkestrą veikia
Ateinantį sekmadienį, Mildos 

svet., Jaunuolių orkestrą rengia 
koncertų ir balių. Tai sako bu
sią kaip ir užgavėnes. Bet kad 
butų smagiau užgavėti, Jau
nuoliai prašo susirinkti visus 
dailę ir muziką mylinčius žmo
nes.

Tame koncerte, be kitų daly
vaus solistė, p-lė EI. Zdanervi- 
čiutė — Sopi-ano, pasižymėjusi 
“Dream Giri” operetėje, ir Ge
orge Marsant — baritonas.

Po šio koncerto, jaunuoliai

pradės važiuoti į laukus, j pie
vas į piknikus; o koncertų ne
greit be bus.

—žemaičio Sūnūs,

Atsidaro Nauja Rakandų 
Krautuvė

šiiandi^ atsidaro nauj a rakandų 
krautuvė, The Peoples Furnitu- 
re Co. Jie pasibudavojo puikų 
didelį budinką ant kampo Ar
cher and Richmond gatvių, sa
le savo senosios krautuvės ir 
šiandien į tų naujų krautuvę sa
ko busią įkurtuvės. /

Prie Atidarymo ceremonij ų 
sako busianti muzika ir viso
kį prašmatnumai. Visi kompani
jos viršininkai džiaugiasi savo 
pasisekimu. Padarytas didelis 
darbas, nėra ko sakyti.

ONOS PEČIULIENĖS BYLA.

Pirmadieny, geg. 26 d., krimi
naliam teisme įvyks Onos Pe
čiulienės byla. Teis teisėjas De- 
Young. Ona Pečiulienė yra kal
tinama užmušime lenkės Ag
nės Kozlowicz, 624 Barbei* str., 
kovo 8 d. Pečiulienę gina adv. 
A. A. šlakis.

Sulig aprašymo tilpusio Nau
jienose kovo 10 d. Pečiulienė už
mušė kalbama įlenkę dėlto, kad 
ana buvo įsimylėjusi į jos vyrų 
ir nesidavė gerumu nuo to at
kalbinti.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta Kali prisirašyti 
/rie Zlaujientj Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.Naujienų Spulka

1789 S. Halatad St.

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

Cicero. — Didelis Gegužinis Pikni
kas, rengia Lietuvių Raudonos Rožės 
kliubas, nedėlioj, gegužio 25 d., Stick- 
ney Park darže, Lyons; III. Pradžia 
11 vai. ryto.

— Kviečia visus Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gfauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto i savo 
namus, praneškite tuoj j 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. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Roseland. — Pirmą didelį išvažia
vimą į Washington Heights mišką, 
prie 107 ir May gt., rengia delegatai 
draugijų palaikančių Aušros knygy
ną nedėlioj, geg. 25 d., 10 v. ryte. Be 
žaismių ir šokių bus ir dovanų. Atsi
lankymu paremsit visiems taip rei
kiamą įstaigą — Aušros knygyną.

— M. Užunaris.

šeštas Metinis Chicagos Lietuvių 
Laisvamanių vakaras. Vienas iš įdo
miausių vakarų koks kada galėjo bū
ti Chicago, Nedėlioj, gegužio 25 d., 
1924 m., Meldažio svetainėj, 2244 W. 
23rd PI. Todelgi kviečiami visos 
Chicagos lietuviai dalyvauti šitame 
vakare ir prašome raginti dalyvauti 
Visus savo draugus ir pažįstamus, nes 
pirmas vakaras Chicagoje, kuriame 
išgirsite daug naujo, daug žingeidaus, 
o ypač bus juokų ligi ašarų. Pradžia 
7:30 vai. vak. Po programui eis šo
kiai griežiant Pociaus orchestrai.

Kviečia Komitetas L. L. F. 1 kp.
Garfield Park vaikų draugijėlė ren

gia puikų koncertą su dovanomis ne
dėlioj, gegužės 25 d., John Engels 
svet., 3720 W. Harrison St. Pradžia 
6 v. v. Visus kviečia atsilankyti

Komitetas.

....Jaunuolių Orfkestra rengia labai 
puikų koncertą ir šokius nedėlios va
kare, gegužės 25 d. Mildos svet. 7 v. 
v. Kviečia visus atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

Draugystė Lietuvių Tvirtybė lai
kys mėnesinį susirinkimą sekma
dieny, geg. 28 d., 1:30 po pietų, pas 
Lukštą. Visi nariai bukite laiku ir 
atsiveskite naujų, tik gerų vyrų.

Sekretorius K. D.

Draugijos Apvei?dos Dįevo susi
rinkimas atsibus nedčlioje gegužės 
25 d., Mildos sevtainėj, 31'46 South 
Halsted St., 1 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami ^atsilankyti,’ nes 

I bus labai daug svarbių dalykų ap
svarstyti. —S. Gondrauskas, sek r.

PRANEŠIMAI
L. S. J. Lygos sporto skyrius ren

gia du “Tennis” žaidimus sekma
dienį, gegužės 25 d. Visi ekspertą! 
atsilankykit į Sherman Parką, 9:30 
vai. ryto. Pradiniai gi atvykit į 
Jackson Parką 1 vai. po pietų. Ne
mokančius žaisti pamokinsiu).

-—Sporto Kom.

Detroit, Mich. — LSS 116 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadieny, ge
gužės 25 d., Lietuvių svetainėj, 2 
vai. po pietų. Visi nariai malonėkit 
būtinai būti. —S. Spaitis, org.

šeštas metinis Chicagos Lietuvių 
Laisvamanių vakaras su milžinišku 
programų ir šokiais įvyks sekma
dieny, gegužes 25 d., Meldažio svet. 
2244 W. 23rd Place. Pradžia 7-30 
vai. vakare. Dalyvauja artistas K. 
Urbaitis, J. Jankus, J. Buragas ir 
kiti.

Kviečia Laisvamanių kuopa

Brighton Parko “Ateities Žiedo” 
draugijėlė šiandien 7:30 vai. vak., 
McKinley Park svetainėj, 39 ir S. 
Wcstern, statys “Gumuniai Batai.” 
Bus ir kitų pumarginimų. Progra
mą išpildys mažos mergaitės.

—Rengimo Komitetas.
------- >... -

. Lietuvių Moksleivių 2 kuopa lai
ko šeimynišką vakarėlį šį vakarą, 
geg. 24 d., Fellovvship svet., 831 
W. 31 PI. Pradžia 8 vai. vakare. 
Bus įleidžiami’ - tiktai su biletais. 
Visi moksleiviai ir jų draugai tu
rintis biletus kviečiami dalyvauti.

Komitetas.
GOLFO TURNIKAS.

Fainalinis golfo lošimas įvyksta 
šiandie, 8 vai. vak., Golfo mokyk
loj, 3204 S. Halsted St, Golfinin- 
kai ir golfininkės malonėkite atsi
lankyti ir tčmyti lošimą, nes bus 
žingeidus. Įžanga veltui. Kandida
tai į afinalinį lošimą yra: Dr. S. 
Naikelis, Al. Micevičia, T.’ Kazic
kas ir A. Vizbaras.

Al. Micevičia, Referee,
A. Kvedaras, Unipire.

Lietuvių Piliečių Kliubo Brolybės 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, 25 dieną gegužės, 1 ‘ vai. po 
piety, Fellowship svetainėj, 836 W. 
33rd PI. Visi nariai bukit laiku ir 
naujų narių atsiveskit.

v —Valdyba.

Brighton Park Laisvės Lietuvos 
Pašalpos Kliubo vyrų ir moterų 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, gegužės 25 d., 2 vai. f)o pie
tų, McKenley Park svetainėj. Visi drangai ir draugės malonėkit susi
rinkti laiku ir atsiveskit naujų na
rių, taipgi yra daug labai svarbių 
dalykų aptarimui. Meldžiu užsimo
kėti už nabašninkus, kurie dar ne
užsimokėję. —Valdyba.

Dr-stė Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų rengia gegužinius 
šokius subatoj, gegužės 24 d., Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 7 valų vakare. —‘Komitetas

NETRUMPINKIT SAVO 
GYVENIMO!

Žinomas Amerikos dakta
ras rašo savo paskutiniame, 
straipsnyje: “Didžiausia
svarba kas link valgio, blo
gas paprotys perdaug val
gyti. Yra galimu dalyku 
peržengti nustatytą normą 
Padėkavončs dienoj, per Ve
lykas ir naujus metus ir 
kartais kokiose didelėse iš
kilmėse ; jūsų virškinimo or
ganai taip gali persidirbti 
kaip ir darbinis arklys. Jus 
galite būti suareštuoti už 
mušimą gyvulio, — persidir- 
bimas skilvio .gali būt greit 
nepastebimas, bet jus galite 
būti tikras, kad jis kada 
nors nusilpnės. Tuomet silp
ninate saVo sveikatą ir 
trumpinate savo gyveni
mą”. Jei jus norite apsisau
goti nuo tokios padėties, 
vartokite Trinerio Kartųjį 
Vyną, kuris pagelbės jums 
prašalinti tą efektą. Ta gy
duolė išvalo žarnas, be nu- 
silpninimo jų, pagelbsti virš
kinimui ir padaro visą siste
mą gerame padėjime. Kai
po tonikas dėl nervų siste
mos Trinerio Kartusis Vy
nas yra labai gera gyduolė 
nuo nešvarumo, bekraujis- 
tes ir nustojimo energijos. 
Jei jūsų aptiekorius arba 
pardavinėtojas gyduolių ne
turi pas save jo, tai rašykite 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

(Advcrtisement)

ASMENŲ JIESKOJIMA!
JIEŠKAU Mikolo Girtauto, paei

na Kretingos apskr., Girininkų kai
mo. Turiu svarbių reikalų; jis pėts 
ar kas jį žino, maldnękite pranešti.

Ona' žutautoitėZ
4546 S. Wood'StWet 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Dominiko Gęšens- 
ko, Šiaulių ' apskr., Domantų Rai
nio. Meldžiu atsišaukti, turiu svar
bų reikalą iš Lietuvos.

3301) Sq. Union Avė. 
ant 3-čio aukšto

ASMENĮI JBKMMA!
^m^>%z«»*%*»s*w*^w****^^z**X<W»*^*^>w^***,**%*%****^******-^*,*^n*^*w-m

IEŠKAU J. Valausko, kuris 
pirmiau gyveno ant 18 gatves, 
Chicago. Alsišaukit geritai, nes 
yra pinigai L. P. Bendroves 
$25. K. Velba,
6031 S. State St., Chicago.

PAJIEŠKAU brolio Petro Pundi- 
no, paeina iš kaimo Lengių, Skaud
vilės valsč., Tauragės apskr. 5 me
tai atgal gyveno ant 228 Reed St., 
Mihvaukee, Wlis.' Svarbus reikalai 
dėl musų gyvenimo Lietuvoj'. Mel
džiu atsišaukti pačiam, arba kas 
kitas jei praneš, suteiksiu atlygi
nimą.

•Joana (Pundinaitė-Jankauskienė
22 E. HOth PI., Roseland, III. •

JIESKO PARTNERIU
-*• ^wV^**A*V**V^**»***********'*****v"-ų****

REIKIA partnerio, kuris nupirk
tų Vz biznio, gerai įsteigtos real 
estate ir namų kontraktoriaus, biz
nis South Sidc. Turi frtokėti kal
bėti lenkiškai arba lietuviškai. Te- 
leofnuokite Lafayette 7293, arba 
rašykite į Naujienas, Box 490, 1739 
So. Halsted St.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamlstai yra reikalas savo na- 
,x«ą — 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.

Kreipkitės:
. BRIDGEPORT PĄINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTB
stogų prakiurimas užstaisomas 

h* arrantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inkjj. ’ įstaiga 34 metų senumo. Di- 
ižii.usia ir geriausia stogų dengimo 
jamiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dsj’bininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKALINGAS tvartas 1 ar
kliui su vežimu. Taipjau būt ge
rai dėl 2zypatų gyvenimo kam
bariai. Meldžiu pranešti šiuo' an
trašu: Mr. M. MEŠKAUSKAS, 
656 W. 18th St. Tel. Roosevelt 
7532, Chicago, III.

ISRENDAVDJIMUI
ANT Rendos krautuve South 

West kampas Halsted ir 34 PI., 
$160 į mėnesį. Ideališka vieta 
dėl restauracijos arba rakandų 
krautuvės. Mes pertaisysim.

Tel. Hyde Park 2976

PUIKI ir naudinga vieta ant 
“ofiso” dėl Daktaro, Advokatą 
arba kitokios rūšies. Kiro na
me, 2 lubos, 3335 So. Halsted 
St. Tel. Yard 6894.

DRAUGIJOMS IR KLIUBAMS 
PRANEŠIMAS.

Vienas iš gražiausių daržų South 
Sidėj dėl piknikų. Daug dienų dar 
galima gauti daržą ateinančią vasa
rą, draugijos pasiskubinkit, kaina 
pigi.

R1VERDALE PARK HOTEL, 
Joseph Stanaitis, Propr.

13413 Indiana Avė.
Riverdale, Chicago.

RENDON 3 kambariai, virtuvė, 
frontinis ir miegamas kambarys, 
jsu rakandais ir visi patogumai. 
Nesenai vedusiai porai arba mažai 
šeimynai. Remty pigi ir visi įtai
symai.

2040 S. Halsted St.
31ubos iš užpakalio.♦ '

PARENDAVOJIMUTt storas. Gera 
vieta dėl Lunch Room arba bilc 
kokio kito biznio. Tirštai apgyven
ta vieta. Biznio apielinkėj nėra. 
Renda pigi. Atslšaukit pas:

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 

dėl vieno vaikino. Brighton 
Park ar 63-rd apielinkėje.

John Vilias,
4343 So. Troy Str.

PAJIEŠKAU 3 kambarių pietų 
šaly, liktai kad butų toli nuo 
skerdyklų ir kambariai kad butų 
švarus. Esam šeimyna maža: dvie
jų ypatų. Kas turite tokius kam
barius, atrašykite laišką, taipgi pa
žymėkite kainą. J. P.

4823 So. Ridgevvay Avė.

1SIŪLYMAI MMĮĮ.
PASIRENDAVOJA kambarys, ren- 

dai kambarys tinkamas <lel dviejų as
menų (gali būti ir vienas). Kamba
rys su visais parankamais, prie ma
žos šeimynos. Atsišaukianti turi 
būt blaivus ir švarus žmonės. Atsi
šaukite: 2857 So. Emėrald Avė. kam
pas 29 St. frontas 3 lubos.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ŠVIESUS kambarys dėl rendos. 

Ruimas šviesus. Maža šeimyna, vai
kų nėra. Gal būti vienas vaikinas 
arba du, merginos ar vedusi pora.

Kreipkitės į grosernę
3530 So. Parnell Avė.

RENDAI vienas šviesus fronti
nis kambarys, dviem lovom, pui
kus forničiai, vienam arba dviem 
vaikinams arba vedusiai porai. 
Elektra, vanos, garu šildoma, arti 
gatvekarių ir elevatorių, šaukit:

Kenvvood 2699

RENDAI kambarys dėl 1 ar
ba dėl 2 vaikinų arba ir dėl 
daugelio vaikinų. Taipgi reika
lingas vaikinas į lunch ruimį.

2113 S. Halsted St.

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

KAMBARIS rendai vyrams. 
Patogi vieta gyventi.

Kreipkitės:
708 W. 17th PI.

GRAŽUS, šviesus kambarys 
dėl vieno žmogaus gyvenimui. 
Yra elektros šviesa, maudynės, 
telefonas ir kiti parankumai.

3210 So. Halsted Str.
Box 111.

Geras ruimas dėl rendos vai
kinui arba merginai. Kreipkitės 
vakarais arba nedėlioję sekamu 
antrašu:

3422 So. Parnell Avė.
(3-čias floras),

RENDON KAMBARYS dėl 1 
ar dėl 2 vyrų, Kambarys švie
sus. Galima matyt nedėlioj visą 
dieną, o prastomis dienomis nuo 
5 vėl. vak.

3751 So. WaUace S t, 3 fl.

JIESKO DARBO
KAM reikalinga moteris prie 

namų darbo, turiu nemažų kū
dikį. Kaito reikalingas toks dar
bininkas. Kreipkitės 2 lubos

T. KARPIILNĖ 
708 W. 17th iPl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Ge
ra ajga, nuolat darbas.
AETNA WASTE PAPER CO., 

902 S. Morgan St.

REIKALINGA moteris prie 
padabojimo mažo vaiko, pragy
venimas, su alga susitarsim ant 
vietos. Atsišaukite, 7^ North 
Robėy St., 1 fl.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ __ _

REIKIA salesmanagerio ir salęs- 
manų pardavinėti lengvai parduo
damus lotus Hedgevvich, netoli 
Fordo automobilių dirbtuvės. Pro
ga net nakties laike padaryti pini
gų. Duodamas automobilius/klaus
kite.

Mr. B. Jarzembski, Pater & Co.,
22 W. Monroe St., Room 1103

REIKIA selesmenų, kurie ga
li padaryti į savaitę $60 ar 
daigiau. Atdi šauklį to įsubatoj 
po pietų arba panedėlio rytą.

LORAIN CO.
1939 Milwaukee Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1923 m. 5 pasa- 

žierių uždaromas Fordas. Geroje pa
dėtyj, kai naujas. Parduosiu už 
$325.00 ir važiuoti išmokysiu.

Atsišaukite , 
900 W. 81 St. 

Phone Boulevard 5624

DIDIS BARGENAS
Pardavimui chandler, 4 pasa- 

žierių, cope karas. Model 1921 
m„ geroje padėtyje. Parduosiu 
pigiai.

701, W. 31 St.
’ •• ■ ' 'r :- A \ i
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PARDAVIMUI Dutch auloino|ji- 
liuš, 5-kių,pasažierų. Priežastis par
davimo svarbi, -per tai parduosiu 
už $150. Kreipkitės

i ; /.* ■ .' ■ , • >■ > '

S
4104 So. Campbell St.

PhOue Lafayette 8171

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius labai 

pigiai. Hudson “Sport Model”. At> 
rodo ir eina kai naujas.

Atsišaukite vakarais, subatoj po 
piet arba nedėlioj

3042 W. 40th St. 
Antros lubos

PARDAVIMUI Taxi Cab ge
riausiam stovyje, pilnai įreng
tas duosiu pigiai, ar mainysiu 
ant kitokio karo. Priežastis einu 
į didesnį biznį, 3207 S. Halsted 
Str.

PARDAVIMUI vienas trokas 
su ar be biznio. Biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo vienas ne
apdirbu. 3406 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9336.

EXTRA didelis baegenas; parsi
duoda geras automobilius labai pi
giai ir namas hnirinis 4 šeimynom 
po keturius kambarius į trumpą 
laiką. Viską parduosiu pigiai, nes 
tuojau išvažiuoju į Lietuvą.

3044 S. Union Avė.
Pirmos lubos iš fronto

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

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

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai. Parduosiu pigiai iš prie
žasties moteries mirties.

Atsiš'aukit
K. SIMKAITIS, 

6457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593 

Rakandai randasi 3620 S. Hoyhe Av.

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių visai mažai vartoti, gerame stovy, 
nes išvažiuoju į fJetuvą, turiu veikiai 
parduoti, kas norės, galės ir ruimus 
paimti, ruimai gražus ir pigus, elek
tros šviesa, atsilankykit iš‘ryto iki 
1 nuo 4 iki 9 ant 1 flato, K. Zardec- 
kis, 5116 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 7 šmotų val
gomo kambario setas, 4 šmo
tų parloro setas, ledunė, pe
čius anglinis ir gazinis, pigiai 
greitam pirkėjui. J. Paeth 

3325 Emerald Avė.

PARDUODU rakandus 5 kam
barių visus sykiu arba po vieną 
kas norit galit rendavoti kam
barius. J. L. 234 W. 46 St., ant
ros lubos iš fronto.

PARDAVIMUI '
PARDAVIMUI cigarų štoras su 

pilnai įrengtu soft drinks, kendės ir 
su lengvu groseriu ir Ice kreamu, ly- 
sas ant dviejų metų, renda pigi su 
pagyvenimu ruimais. Kas reikalauja 
tokio biznio, nepraleiskit progos. Kai
na $950.00.

6009 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, biznis išdirptas, viso
kių tautų apgyventa. Nupirk
si t pigiai.

5610 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pulruimis su 5 
stalais, elektrikinis pijanas ir au
tomobilius “Heynes”. Viską nupirk
si! pigiai.

Kreipkitės
10737 So. Michigan Avė.; ■ . ; •' J • | I , r»

PARDAVIMUI lietuviška krautu
vė, grosernė, saldainių, Dry Goods, 
tabako, cigarų ir taip toliau. Par
davimo priežastis patirsit prie sa
vininko. Adresas toks:

WILLIAM JANKAUSKAS
8466 So. Vinccnt Avė. Chicago

PARDAVIMUI restauracija, lietu
vių ir svetimtaučių apgyventoje vie
toje. Parsiduoda visas arba pusė 
biznio. Biznis išdirbtas per 8 metus. 
Priežastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. Atsišaukite telefonu, Pullman 
6995.

PARDAVIMUI restaurantas lietu
vių, rusų, lenkų apgyventoj kolioni- 
joj. Biznis geras, gyvuoja per 7 me
tus. Parduosiu pigiai, už $600. Ly- 
są duosiu ant kiek norės.

Atsišaukite
1851 Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatėsen krautuvė gera vie
ta, viena grosernė ant 3 blokų, 
4 ruimai gyvenimui, pigi renda 
ilgas lysas.

4539 W. Van Buren St.

PIJANAS parsiduoda už $75. 
Visas geras, bilc diena vertas 
$300. Nepraleiskit to bargeno.

Kreipkitės, 1 lubos.
2210 W. 22 St.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MŪRTGEČIAI-PASKOLOS
DELIKATESEN, grosernė, 

saldainiai, Ice Creamas, 4 kmb. 
flatas, renda $50, 3 metų lysas; 
priežastis — išvažiuoju į Kana
da, už $1.475. Taipgi parduosiu 
rakandus pigiai.

5708 So. Morgan Str.

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, vertas $750. Yra benčius, 
liampa, cabinet ir 76 roleriai, už 
$125. Klauskite Mrs. Doepke 
piano.

3324 N. Marshfield Avė.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Department

PARDAVIMUI restaurantas 
arti didelių dirbtuvių. Biznis iš
dirbtas; pigi renda, 
ga uždirbt pinigų, 
patirsit ant vietos.

11955 S. Halsted

gera pro- 
Priežastis

St.

DIDELIS bargenas dėl muzikan
to: turiu pardavimui italijonišką 
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. $ubatomis po pietų, 
nedėliomis visą dieną.

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

PARDAVIMUI restauracija 
geroje vietoje. Parduosiu vieną 
biznį, su namu, arba pusę biznio 
restauracijos. Turi būt parduo
ta greitai ir pigiai.

1338 VV. 59 St.

PARDAVIMUI grosernė' ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta gera arti 2 mokyklų. Gy
venimui 4 kambariai. Renda pi
gi. Nupirksit pigiai. 1439 So. 
49th Ct., 'Cicero, III.

PARSIDUODA elektros skal- 
bama mašina ir šluojama ma
šina. Labai pigiai.

Kreipkitės:
1731 So. Union Avė.

Antros lubos

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne su namu ar be namo. 
Biznis cash. Atsišaukite prie 
savininko.

5306 So. Union Avė.

PARSIDUODA restoranas ge
ra vieta, apdelinkė’ apgyventa 
rusais, lietuviais ir lenkais, ar
ti fabrikų. Parsiduoda rakan
dai ir visais įrengimais. Lysas 
ant keturių metų. Parduodu, 
ne® apleidžiu Chicago. Renda 
pigi $35. 2286 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir 
saldainių krautuvė. Gera vieta, 
bizniui 4 ruimai gyvenimui. Nu- 
pirksite pigiai. Kreipkitės.

2118 W. 23-rd Str.

PARDAVIMUI fire acesso- 
ries ir vuleanizing biznis. Sena 
įstaiga ir biznis gerai eina, ol- 
selis ir retail. Proga visam gy
venimui dėl gabių žmonių.

1603 So. Haflsted Str.

PARDAVIMUI grosemė, 
kampinė krautuvė su gera vieta 
dėl bučernės, pigi renda, par
duosiu labai pigiai. Priežastis, 
savininkas negali išrenduoti ge

rai. 3832 W. Lake Street,

PARDAVIMUI—
Market Manor 2 flatų puikus 

namas, 40 pėdų lotas.
Atsišaukite.
6143 So. Sacramento Bvd.

PARDAVIMUI Barber shop 
2-jų krėslų — gana pigiai ir 
labai geroje vietoje. Priežąs- 
tis pardavimo — išvažiuoja į ki
tų miestų.

4351 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kendžių, ciga- 
retų, cigarų, tabako ir visokių 
smulkmenų krautuve, krt'ipki- tes.

2329 So. Robey Str.

PARDAVIMUI Ice Creaminė, 
cigarų ir tabako krautuvė, biz
nis išdirbtas ir geras, pigi ren
da

251 E. 115 St Roseland.
Tel. Pullman 5650

PARDUODU pusę barbernės, pi
giai. Noriu išvažiuoti iš Chicagos, 
todėl parduosiu už pigią kainą. 
Biznis gerai eina; yra išdirbtas per 
daug metų. , 

John Kalvaitis 
1711 VV. 46 St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
Parduosiu arba mainysiu ant lo

to. Geras išdirbtas biznis per ilgus 
metus.

Atsišaukit pas.
Savininką nuo 8 ryto iki 8 vakare.

4947 W. 13 St., Cicero, III.

BARGENAI
2 hitų mūrinis namas, geroje vie

toje, G—6 kambarių, elektra, va
na, 2 karų garadžius, rendos $75, 
kaina $4800. 5 ir 5 

viskas

PARDAVIMUI grosernė ir 
katesen, kampinė krautuvė ir 
černė, ledaunė, mėsai kaladė, 
sai piaustytuvas ir moderniški 
turės, 5 gyvenimui kambariai,
dos $75, Va bloko nuo mokyklos, 
agentų nereikia, 

6758 Elizabeth St.

deli- 
bu- 
mė- 
fix- 
ren-

BIZNIO mūrinis namas, 1 krau
tuvė su 5 kambariais ir 3 flatai, 2 
fialai po G kambarius, 1 fintas 3 
kambarių, elektra, vanos, lotas 50 
pėdų, rendos $125 į mėnesį, kaina 
$9500.

MODERNIŠKAS mūrinis namas, 
netoli nud 55 St., 5—6 kambarių, 
elektra, vanos, aržuolo trimingai, 
garu šildomas, 2 karų mūrinis ga
radžius, pinigais $5000, rendos ne
ša $144, kaina $13,800.

TURIU parduoti savo $500 ver
tės grojikli pianą. Atiduosiu grei
tam pirkėjui už $115, benčius ir 
50 rolių. Atsišuakite 338 S. Ashland 
Blvd., kampas Van Buren St. Su- 
batoj iki 9 vai. vakare, arba ne- 
dėlioj iki 4 vai. po pietų.

PARDAVIMUI grosernė. rūkytos 
mėsos, ice creain ir kitokių smulk
menų. Senas išdirbtas biznis ir pa
togi vieta. Parduosiu už cash ar
ba galiu mainyti įmažą namą.

Kreipkitės
708 W. 30th St.

Tel. Victory 9531

4 FLATŲ mūrinis namas ir 2 
flatų medinis, 3—4 kambarių ir 3-4 
kambarių, toiletai vidui, cementi
nis skiepas, savininkas parduos ar
ba mainys, pigiai.

BIZNIO mūrinis namas, 2 krau
tuvės ir 8 flatai, 2—6, 3—5 ir 3—4 
kambariu, elektra, vanos, rendos 
atneša $250 į mėnesį, savininkas 
mainys arba parduos pigiai.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Department

' ■ 2 FLATŲ G ir G kamb. muro 
namas su stogu, visi įtaisymai su
dėti ir apmokėti. Kaina $3500, 
$1,700 įmokėti, likusius morgečius; 
randasi North Side.

Dideli Bargenai.
2 FLATŲ, 6 ir 7 kamb., gara

džius, elektra, gasas, visi įtaisymai 
apmokėti. Kaina $6750, $2500 įmo-j 
kėti, likusius morgečius.

2 FLATŲ muro namas, 
kamb., furnace šildomas,
pirmos klesos, elektra, gasas, ga
radžius 2 automobiliam, randasi 
Chicago Lawn prie parko, mokyk
los ir karų linijos. Kaina $14,600, 
$6000 įmokėti, likusius morgečius.

TRANSPORTACIJOS kampas, 3 
flatai po 5—5—5 kamb. ir štoras, 
elektra, gasas, visi įtaisymai sudėti 
ir apmokėti. Kaina $24.500, $8000 
įmokėti, likusius savininkas priims 
morgečius.

4 KAMB. muro Cottage, furnace 
šildomas, elektra, gasas. Kaina 
$4200, $1000 įmokėti, likusius kaip 
rendą. Turime daug namų Brigh
ton Parke ir kitose Chicagos vie
tose; turim puikios vietos reziden
cijoms lotų su mažais įmokėjimais, 
galima uždibti didelius pinigus; 
turime gerų biznio kampų ir vi
durinių lotų. Kam reikalinga, kreip
kitės

J. N. Zewert & Co. — 
Realtors

4377 Archer Avė.
South West kampas Kedzie

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, užbaigti, baigiami ir dar tik pra
dedami budavoti po 6 ir 6 kamba
rius, įtaisyti pagal vėliausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockwell 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, nvurinis beveik naujas 
namas Brighton Parke, už $11,000.

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

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

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

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

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė. '

Phone Lafayette 7674

MURO NAMAS 2 flatų po 4 kam
barius parduosiu už $7,500, 
$4,000, kiti išmokėjimais.

3620 So. Hoyne Avė. 
Savininkas 

C457 So. Mozart St. 
Tel. Prospect 7593

cash MES padarome ir perkame antrus 
morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną . Taipgi perka- 
tne kontraktų dokumentus.

LOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Bumhona Bldg.

160 N La Šalie St

TIKIU BARGENAI PRIE 
VIENUOLYNO

NAMAI-ŽEME 814 W. 33rd St.
Phone Boulevard 0700

PARDAVIMUI 2 mediniai 
namai ir 2 lotai. Kaina už vis
ką $10800, arba parduosiu at
skirai. Perkant abudu cash 
$5000.

4614 So. Rockvvell Str.

BRLGHTCN PARK

BARGENAS
Nauja 5 kambarių cottage, 

galima padaryti 2 flatus, kai
na $6,300, pinigais $3,000, ki
tus po $35 į menesį.

5923 South Robey St.

PADAVIMUI lotas Brighton 
Parke, už tų pačių kainų kiek 
mokėta.

Atsišaukite.
4427 S. iLincoln St.

2 augštų, mūrinis, 2-4 kambarių 
flatai, viskas moderniška, reikia t’k- 
tai $3500 pinigais, randasi netoli baž
nyčios.

2 augštų, medinis, cementiniu pa
matu, moderniškas.
Bargenas I CUU

2 augštų, medinis, cementiniu pa
matu, 2-4 kambarių flatai. specialiai, 
Ekstra barge- $4900

2 augštų medinis, 2-6 kambarių fla
tai, su skiepu, modpemiškas, su labai 
plačiu lotu, reikia tiktai $4500.
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ir elektra, 1
vietoje. Bargenas

2 augštų, medinis, 
flatų, gasas, toiletai, 
cialis barge
nas

2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, naujas na
mas tur būt parduotas į trumpą lai
ką; įmokėt $5,000, kitus kaip ren
dą. Namas randasi ant 66 ir Fair- 
field Ąvc.

BRIGHTON PARK
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 

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

ANT BRIDGEPORTO
2 flatų, 6—G 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 Estate

3352 So. Halsted St., Chicago.
Phone; Boulevard 9641

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Phmimer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich. nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 arba 512G

EXTRA BARGENAS
G kambarių namas, elektros švie

sos, vanduo, 2 lotai, geroj vietoj, 
jeigu norima galima ir su gyvuliais 
nupirkti, 2 gražios karvės, vištos 
ir kiti paukščiai; parduosiu labai 
pigiai, nes esmu priverstas kas link 
mirties, didelis parankamas kas 
dirba Clearing ar apielinkės Sopo
se. Meldžiu atsišaukti greitai, 
turiu išvažiuoti.

S. MARKŪNAS 
547 W. 120 Street.

Tel. Pullman 4G74

nes

GRAŽUS, NAUJAS, 2 FLATŲ 
MŪRINIS

6—G kambarių, su n parlor, ugna- 
vietė, knygynas, bufetas, įrųurytas 
phmibingas, ' gražiai ištaisytas ir 
gražus rakandai, ąžuolo trimingai, 
ledaunė ir gazinis pečius, garu šil
domas. Tai yra geriausias pirkinys 
Marųuette Mąnor šiandien, Vi blo
ko nuo 63 St., netoli mokyklų, 
bažyčių, krautuvių, parkų ir trans- 
portacijos. Del informacijų šauki
te Bepublic 1932

6 KAMBARIŲ mūrinė rezidenci
ja, netoli 63 St. & Rockwell, visi 
kambariai dideli, namas G mėnesių 
sėmimo, stikliniai miegojimui por- 
čiai, furnace šildoma, savininkas 
apleidžia miestą, atiduosiu už $8,750 
pinigais $2,500, kitus kaip rendą.

Phone Republic 1932'

PARDAVIMUI mūrinis, 6 kam
bariu namas su 6 automobilių ga- 
radžiumi ir šalia lotu. Neša naudos 
į mėnesi $83. Kas nori įsigyti ge
rą namą, kreipkitės tuoj 

3231 Lowe Avė.

PARDAVIMUI namas už gana pi
gią kainą, geroje vietoj, West Pull- 
man, III. Namas randasi po seka
mo antrašo: 11820 S. Emerald avė. 
Kreipkitės pas savininką, kuris gy
vena po šituo adresu: Aug. Balčai- 
tis, 3244 So. Morgan St. (Dieno
mis savininkas visuomet namie).

Phone Boulevard 7357

BRIGHTON PARK
Parduosiu namą su bizniu, geroj 

vietoj ir geras pelnas; namas ran
dasi 4630 So. Rackwell St. Masti
nių tavorų krautuvė. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4630 So. Rockwell St.

GERAS PIRKINYS
Brighton Park ant 2 lotų kam

pas, 44 ir California Avė. Parsi
duoda pigiai, geras dėl visokio biz
nio, vienintelė vieta, reikalingam 
bizniui yra gera proga. Griebk, 
laimėsi tūkstančius. Kreipkit atydą, 
busit užganėdinti.

NAUJAS MURO NAMAS prie 63 ir 
Talmon Avė., 2 fl. 6 ir 6 kambarių 
St. H. parsiduoda pigiau kaip kiti 
namrti $1,500, tai laimtksi.

G. I.UCAS
6630 S. Western Avė, 

Tel. Prospect 7616 .

SPEKUIJATORIŲ atydai. štai 
yra tikras pirkinys, randasi geroj 
vietoj Mt. Greenwood III. tik 100 
pėdų nuo karų linijos, tinka dėl 
nesvaiginamų gėrimų parloro ar
ba restaurano. Dabar yra cigarų, 
cigarctų ir t. t. J. Rudolph, 3012 
W. 111 St., Mt. Greenwood, III. 
Tel. 18.

PARDAVIMUI 9 lotai; 7 daigle, 
o du atskirai, Harvey, III. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant ge
ro automobiliaus.

Kreipkitės vakarais 
Frank Čekanauskas,

5914 Stewart Avė., Chicago.

4 kambarių cottage, gasas. toiletai 
labai geroje C Ą A fi fi 
largenas

2-4 kambarių 
elekrta. Sne-

$4400

BRIGHTON PABK
South West kampas Kedzie
Pardavimui dti iCėboksai, vienas 

su marmuro fratlfu, tinkamas dėl 
bučernės, antras tinkantis į gro- 
sernę.

2614 W. 46 St.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

KAS NORIT PIRKT BARGENŲ?

Ant pardavimo 4 pagyvenimų me
dinis namas, 2 pagyvenimai po G 
kambarius ir 2 po 5 kambarius, 
parduosiu arba mainysiu ant kito 
namo, loto, automobilio, bučernės 
ar kito biznio.

ANT pardavimo bizniavas mū
ri ni§ namas, štoras ir 2 pagyveni
mai po 4 ir G kambarius; parduo
siu arba mainysiu ant mažesnio 
namo, loto, automobiliaus, pučer- 
nės ar kito biznio.

ANT pardavimo 12 metų mūrinis 
namas, po 5 ir G kambarius, elekt
ra ir maudynės, mūrinis garadžius 
dėl 3 karų. Kaina $7,500, įmokėti 
$3,000; namas randasi 
Parke

Atsišaukit:
J. LEPO

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249

FARMOS, FARMOS, FARMOS 
80 akrų, 50 akrų dirbamos, liku

si ganykla ir gerąs‘miškas; žemė 
visa juodžemis, aht gero kelio ir 
arti prie m’esto, trobos visos ge
ros, su gyvuliais i.į* su visomis ma
šinomis, kokios1 yra reikalingos 
prie farmos. Parsiduoda už $10,000, 
ara išsimaino aht Chicagos pro- 
partės.

120 akrų, apie 100 akrų dirba
mos, likusi .ganykla ir miškas, ge
ros trobos, be stako, prekė tiktai 
$18,000. Taipgi tttr.iu daug kitų vi
sokio didumo ftirnių.

F. J. SZEMET
Campbellsport, Wis., R. 4, B. 56

2 LOTAI ant pardavimo prie vie
nuolyno, prie G9 ir Western Avė. 
ant Claremont, 1 blokas iš abiejų 
pusių karų linijos; parduosiu už 
12 šimtų; iš agento nepirksite nei 
už 14 šimtų. Savininkas priverstas 
parduoti.

B. Linauskas, 
1949 String St.

ii..
PARSIDUODA mūrinis namas su 

visu bizniu soft drink biznis gerai iš
dirbtas ant gero kelio ir prie namo 
yra lotai. Viskas parsiduoda sykiu. 
Kreipkitės pas savininką

453 Vermont Street
’ Blue Island, III.

Brighton

BRIGHTOk PARK.
medinis namas 

4 kambarius, namas kaip miš- 
apaugęs puikiais ir vaisingais 

kaina tik

3 pagyvenimai, 
po 
ke 
medžiais iš visų pusių; 
$5200, įmokėt $1000, likusius ren
dos išmokės.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
po didelius 4 kambarius, mūrinis 
garadžius dėl 5 karų, tinkama vie
ta dėl Repair Shop; to namo nega
lima nupirkti su $6,000. Parsiduo
da per savininką, agentai neatsi- 
šaukit, savininkas ant 2 lubų.

2638 W. 40th St.
PARSIDUODA

Nelson Limon leteno trokas, ne
senai pertaisytas, vadinas Over- 
hold, geras bile kokiam bizniui; 
parsiduoda gana pigiai. Atsišaukit 

2638 W. 40th St., antros lubos.

PARDAVIMUI arba mainymui 
medi nis, cl-vicjįjL pagyvenimų, 4
kambarių namas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažo groscrio, 
ar automobiliaus. Šis namas yra 
ant Bridgeporto.

ANTRAS namas arti vienuolyno, 
4 kambarių, beismentas cemen
tuotas; lotas 50 pėdų pločio, ga
radžius. Kaina $4300.

Kreipkitės
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296

BARGENAS. Pardavimui Norlh- 
west Side, 2—6 kamabarių, mūri
nis, skiepas augštas, vana, ' dvigu
bi miegojimo kambariai, lotas 37^X 
140, kaina $7900, pinigais $3500.

Soo Land Co.,
1824 Wabansia Avė.

2136 N. Western Avė.

PARDAVIMUI 50 karų garadžius.
Senas išdirbtas biznis 
nyčia ant mažo namo, 
dirbti šiame biznyje yra 
lis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
Naujienos,

1739 So. Halsted St.,

arba mai- 
Norinčiam 
gera atei-

Box 488

PER tris dienas greitai ir pigiai 
savininkai parduoda arba maino 
biskį toliau nuo Chicagos, nepai
sau namo: muro ar medžio, bile 
butų prie žolės. Priežastis — se
natvė. Musų namas naujas, muro 
ir štoras bizniavus, 7 rūmai, ce
mento skiepas, garadžiuje 3 vie
tos, jeigu kas norėtumėt pirkti pi
nigais 2 tūkstančius, kitus kaip 
rendą, pigiau niekur negausite; pa
siskubinkite, gera vieta prie stryt- 
karių linijos. Mes visuomet namie 
po numeriu 2350' So. Leavitt St., 
Chicago, III. Tel. Canal 6792.

štai kur yra g;eri pirkiniai Gar- 
field Bulvaro apielinkėj. Pasirin
kite kokį norite.

2 FL. mūrinis, garu šildomas, 
prie bulvaro,

4 FLATŲ, 
varo, $17,000.

G FLATŲ 
varo, $32.000.

9 ‘
ro,

$1.4,500. 
mūrinis,

murinis,

murinis,

netoli bul-

netoli bul-

FLATŲ, 
$57,500.

M. E. TAYLOR, 
5518 S. Halsted St. 

Tel. Wentworth 4598

prie bulva-

PUIKUS INVESTMENTAS 
flatų, mūrinis kampinis 

, naujos mados, po 6 kamba- 
dabar tik užbaigtas,

na-4 
mas, 
rius flatai, _
ekstra dideli kambariai, gražiai iš- 
tsiisvtas, rendos $87.50 ir $85.00. 

TVT. I'.. TA.YI.OH. 
5518 So. State St.

Tel. Wentworth 4698

PARSIDUODA 12 flatų, Engle- 
wood., labai pigiai, tiktai reikia 
įmokėti $15,000 arba mainome ant 
mažesnio namo; rendos neša į me
tus $10500. Atsišaukit po adresu:

Clermons Maek, 
6030 Vernon Avė.

Phone Hyde Park 5113

PARSIDUODA 4 flatų mūrinis 
namas, steam heat ir 4 karų ga
radžius mūrinis, netoli 77 St. ir 
Carpenter St. Rendos neša į mė
nesį $300. Kaina $26000, $10,000 
cash. Atsišaukit pas savininką.

Clemons Mack
6030 Vernon Avė.

Phone Hyde Park 5113

V \ - ... • • ''
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PARDAVIMUI arba mainymui mū
rinį namą, 3» flatai ir krautuve, ren
dos neša $126 į mėnesį. Pinigais 
ba rpainysiu į biznį, automobilių 
ba lotą. Agentų nereikia. '

Savininkas
2701 W. 43 St.

Tel. Lafayette 5773

ar- 
ar-

BIZNEVI lotai ant Archer 
Avė. parsiduoda į vakarus nuo 
Crawford Avė. Pansiiduoda pit 
giai.

Kreipkitės:
5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI 4 ruimų bun- 
galow, tiktai pusę bloko nuo 
Archer Avė. Nupirksit pigiai. 
Kreipkitės prie savininko.

5124 Archer Avė.

PARDUODU naują namą 2 
pagyvenimų 5-4 kambarių, lo
tas 31 pėda, 2 karų garadžius 
Kelias iš fronto. $4,700.

M. P.
6444 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 aukščio me
dinis namas, arba rendai storas. 
Gera vieta visokiam bizniui. ,

Kreipkitės:
5744 So. Union Avė.

PARDAVIMUI namas su ga- 
radžiaus bizniu, arba mainysiu 
ant rezedencijos namo. Priežas
tis pardavimo svarbi. Kreipki- 
tess : 1239 So. 49tFi Ct., Cicero,
Illinois.

PARDAVIMUI 2 aukščio me
dinis namas su 5 Uotais. Kaina 
$4,200.00.

Kreipkitės:
5415 So. Millard Avė.

MARTIN ŽVENK

LOTAS 30x125
Vienas blokas iki karų linijos, 

netoli nuo darbo, parduosiu už 
$125 pinigais arba $25 įmokėjus 
ir po $1 į mėnesį. Jus galite nu
sipirkti tą lotą ir pasistatyti 
mažą namuką pats ir sutaupyti 
rendą. R. Mudra, 1413 So. 57 
Ct., Cicero, III.

MES turime fondų iš $200,- 
000, investavimui į antrus mor- 
gičius ir kontraktus. Dokumen
tai $10,000, pageidaujama 3 ar 
mažiau metų laiko.

DOVENMUEHLE, Ine. 
105 So. Dearbom Str.

Central 6393

PARDAVIMUI GERA FARMA PI
GIAI. 80 akerių žemės, 48 akeriai 
dirbamos ir apsėtos, reštas miškas 
ir ganykla. Triobos; 4 ruimų gy
venimas su visais furničiais, dide
lis tvartas, kiaulėtvartis, 
du vežimai, viena buggy, v.vi.vo 
rogės, 4 šorai, 2 pjaunamos maši
nos, 2 akėčios, 1 grabojama maši
na, 2 kultivatoriai, 2 sėjamos ma
šinos ir kiti visi reikalingi pada
rai, 5 karvės, 3 arkliai, 6 kiaulės, 3 
žąsys, 3 antys, 40 vištų ir daug 
mažų viščiukų, šita farma randasi 
arti New Lisbon, Wis. kelias nuo 
Chicagos tik $7.40. Kaštavo mums 
$6,000, bet mano vyrui mirus aš li
kau viena našlė ir todėl esu pri
versta parduoti ją už $3,500.

Atsišaukit pas mano agentą: 
EDW. W. B AKS 

3301 S. Halsted St., Chicago

MOKYKLOS
svirnas, 

vienos
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI
Bargenas

Northvvesl Side, mūrinis, 2xG, va
na, skiepas, augštas, lotas 371^x140, 
dvigubi miegami kambariai, turi 
būt parduotas dėl užbaigimo ro- 
kundos, pirmas morgičius $3,000, 
kaina $8,500, pinigais $4,000.

Mr. Joe Bendokaitis 
Soo Land Company 
1824 Wabansia Avė.

BRIGHTON PARK
Medinis namas, 2—4 kambarių ir 

bučernės ir grosernės biznis. Par
duosiu arba mainysiu bile ant ko.

GEORGE D. TALUC
2102 N. Leavitt St.

Tol. Brunswick 6891

BARGENAS. Parduosiu grei
tu laiku niuro namų 2-5 kam, 7 
metų senas su visais įtaisymais. 
Plytų stogas, 5 nafnas nuo 
Western Blvd. Parduosiu labai 
pigiai, 2314 W. 50 Pi.

KAS norit biznį mainyti ant 
lotų, geroj vietoj prie 57 St .ir 
72 A v. arti Sommit, lotai yra 150 
pėdų pločio ir 135 ilgio. Atsišau- 
kit pas L. K. Jarusz, 3250 So. 
Halsted St. Phone Yards 4951.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė bungalow, namas nau
jas, furnace šildomas, kaina 
$7,650, pinigais $2,500. Savinin
kas, 5840 So. Trumbull Avė.

6 kambarių cottage, furnace 
šildoma ir garadžius, 2 kam
bariai skiepe, vana, elektra, 
ekstra lotas, kaina $5,700, ne
toli Western Avė.

2322 Kirkland Avė.
arba šaukit savininkų 
Republic 4886

PARDAVIMUI mūrinis 2 pa
gyvenimų namas. Karštu van
deniu apšildomas, 
trimingas netoli 
Parko.

6617 South Rockwell Str.

aržuolinis
Marųuette

PARDAVIMUI 2 aukštų muro na
mas ant Union ir 31 St. štoras ir 2 
pagyvenimai viršuj ir 2 pagyveni
mų Cottage iš užpakalio; elektra, 
randos į mėnesį $125; kaina $11500, 
Eiinigais $4500 arba mainysiu ant 
oto, chiken farmos, autom, ar ant 

bile kokio biznio. Savininkas ant 
1 lubų iš užpakalio.

3123 Emerald Avė.

TURĖK ANT ATMINTIES
Mes perkam, parduodam ir mai

nom namus, farmas, taipgi viso
kius biznius. Kreipkitės:

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

3352 So. Flalsled St., <31iicago.
Phone: Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas, 5-5 kambarių, 2 fin
tai, cementinis pamatas, pini 
gaiš $2,500. Atsišaukite 

3356 W. 65 PI.

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
. 3106 Šo. Halsted St.

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

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

Leveskio Rhkph
Prirengiamoji ir Prekynoa 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų J visas augštąsniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiybos.
3301 So. Halsted Stn Chicago. 
(kampas 88-ėios gat., 2-ros labos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dc) 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 (įar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Skaitykit
Sutaupykit Pinigų Turėkit 

Daugiau Drabužių.

Išmokite kaip padaryti vė
liausios mados drabužius dėl sa
vęs, savo vaikams arba savo 
draugams. Lengva išmokti, kai
nuoja labai mažai. Specialia 
kursas prasidės dabar. Jus ne
žinote kaip lengva yra siūti. Aš 
tiktai mokinu 15 studentų vienu 
sykiu, taip kad jus galite gauti 
geriausį prižiūrėjimą. Mrs. Ag- 
lys, kurios skelbimas telpa ki
toje vietoje šio laikraščio, išsi
mokino čionai. Kiti studentai 
taipgi gerai daro biznį. Pradėki
te tuojau. Vasarinis kursas dėl 
žmonių, kvirie nori išmokti pasi

siūti sau drabužius, 6 savaites 

už $25. Išsikirpkite šį skelbimą, 
kad neužmirštumėt VARDO.

Sukirpimas, pritaikymas, 
modelinimas, dažymas.

Beulah Macdonald School
PARDAVIMUI 5 akeriai dir

bamos žemės, geroje vietoje ir 
žemė geira. Vieta randasi arti 
prie Chicagos, tiktai 15 minu- 

iki gatvekario. 
savininką lst 
So Union Avė.

PARDAVIMUI du namjai: 
vienas mūrinis, kitas medinis, 
pietvakarinėje miesto dalyje. 
Matyt galima subatoje po pietų ^ti pėsčiam 

Kreipkitės pas 
floor rear: 2613

309 So. La Šalie St., Room 209,
Tel. Wabash 8799.

arba nedėlioję visų dienų.
3906 W. 62 Stn

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS
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