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Francija pradeda 
nusileisti-

Ruhr fabrikai užsidarinėja
Socialistų laimėjimas 

Austrijoje
Talkininkai gal tyrinės Vokie 

tijos nuojiegumą mokėti 
kontribuciją i

Francija sutinka tartis 
kontribucijos klausimu

Sutinka paskirti ekspertą komi
siją ištirti Vokietijos turtą.

LONDONAS, spalių 26. — 
Francija, Belgija ir Italija pri
ėmė Anglijos pakvietimą kon
tribucijos konferencijon, su ta 
sąlyga, kad tai bus ekspertų 
komitetas, kuris veiks po da
bartinės kontribucijos komisi
jos kontrolė.

Sprendžiama, kad Anglijos 
nariais bus tie patys, kurie da
lyvavo bankierių komitete, ku
riame Jungt. Valstijas atsto
vas John P. Morgan.

bus laikoma Berline, 
svarbiausia komiteto
bus ištirti Vokietijos finansi
nius turtus.

kadangi 
pareiga

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEM®.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Bel- 
bus

Tikimąsi, kad Franci jos, 
gijos ir Italijos atstovai 
paskirti neužilgo.
Francija pritaria pasiūlymui.
PARYŽIUS, spalių 26. — 

Franci jos valdžia sutinka, kad 
kontribucijos komisijos pas
kirta ekspertų internacionalinė 
konferencija butų sušaukta ap 
svarstyti kontribucijos klausi
mą, sutinkant su Versalės su
tartimi.

Oficialiniuose rateliuose pa
sakyta, kad Francija labai 
džiaugtųsi, jei ir Jungt. Valsti
jos paskirtų savo ekspertą da
lyvauti toje konferencijoje.

Paskelbta, kad premieras Po- 
incare jau pranešė varde Fran
ci jos valdžios Jungt. Valstijų

kad jis priims internacionalinę 
ekspertų komisiją nuspręsti 
Vokietijos nuojiegumą mokėti 
kontribuciją, bet tą komisiją 
turi paskirti kontribucijos ko
misija. Jis priduria, kad Ang
lijos valdžia dar nėra priėmusi 
tos sąlygos.

Francija skaito, kad tik vie
na kontribucijos komisija, Ver- 
salės sutartimi, turi teisės 
spręsti tokiais klausimais, kaip 
ištirimas Vokietijos nuojiegu- 
mo mokėti kontribuciją.

Svarstys Vokietijos notą.
* Pusiau oficialiniai paskelbta, 

kad trečiadieny prisiųstoji Vo
kietijos nota bus svarstoma 
kontribucijos komisijos atei
nantį antradienį. Franci jos at
stovas pasiūlys, kad butų išklau 
syti ir Vokietijos atstovai, kaip 
to prašo Vokietijos nota.

Washingtonas turi vilties.
WASHINGTON, spalių 26— 

Oficialiniuose rateliuose išreikš
ta nuomonę, kad kontribucijos 
derybose tapo pratiestas tiltas, 
kuris ilgainiui gali privesti prie 
tinkamo išrišimo to klausimo.

Tokią nuomonę išreikšta po 
to, kaip gauta žinią, kad Fran
cija priima pasiūlymą paskirti 
ekspertų komisiją.

Kiek galima suprasti, Fran
cija norėtų, kad toj komisijoj 
dalyvautų ir Amerika. Bet

Lietuvos Bonų
Kuponai Nebeišmokami

Kadangi Lietuvos valdžia nebeprisiuntė daugiau 
pinigų Lietuvos laisvės bonų kuponams apmo
kėti, tai kuponų apmokėjimas yra laikinai su
stabdytas. Kada tik Lietuvos valdžia vėl prisius 
pinigų, bonų kuponai ir vėl bus apmokami Nau
jienų ofise. , i
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Chicago,

os ir Italijos 
ų kad tą ko-

A X CM1VAJ 
pastatytoji sąlyga, 
misiją skirtų kontribucijos ko
misija, daro Amerikos dalyva
vimą negalimu, kadangi Ame
rika kontribucijos komisijoje 
nedalyvauja ir nedali dalyvau
ti. Tečiaus Amerika galėtų da
lyvauti toje komisijoje neofi- 
cialiniai.

Anglija nori internaciona 
linas konferencijos

Amerika sutinka 
tada, kada joje 
sos šalys.

dalyvauti
dalyvaus

tik
vi-

Ruhr industrijos ir kasy 
klos užsidarinėja

Okupuotojo krašto darbininkai 
liks be darbo, franeuzams ne
sutinkant mokėti už prista
tytas prekes.

ESSENAS, sp. 26. — Oku
pantams gręsia Ruhr krašte ru
sti padėtis, kuri gali duoti ne
lauktų pasekmių, fabrikantams 
ir kasyklų savininkams nuta
rus uždaryti visas dirbtuves ir 
kasyklas, kad nereikėtų prista
tyti kontribucijos prekėmis ir 
anglių, Franci j ai nesutinkant 
už pristatytas prekes mokėti.

Vadovaujami Hugo Stjnnes 
fabrikantai nutarė bėgyje/atei
nančių dviejų savaičių uždary
ti dirbtuves. Tas nutarimas iš
mes visus darbininkus iš dar
bo ir tai tuo laiku, kada neti
kusio margarino svaras kainuo
ja 9,000,000,000 markių.

Ir franeuzai ir vokiečiai pri
pažįsta, kad pasekmės bus la
bai rūsčios, kad bus didelių be
darbių riaušių, kokių dar nie
kad nebuvo, arba gal franeu
zai užgriebs dirbtuves ir kasy
klas.

Gelsenkrlchen vis , dirbtuvės 
ilžšTdarė. Vakar ir ‘šiandie bu
vo maisto riaušių ir sankrovų 
plėšimų. Policija neįstengė su
stabdyti riaušių, o franeuzai 
nesimaišė į jas.

Frankforte užsidarė didelės 
geležies liejiklos, bet algos dar
bininkams liko išmokėtos iki at
einančio antradienio. Schoen- 
huste užsidarė kasyklos.

Didelės Phoenix liejiklos, ku
rios pirmiausia buvo susitaru-- 
sios su • franeuzais, paskelbė, 
kad jos užsidarys spalio 31 d., 
išmesdamos iš darbo 5,000 dar
bininkų.

26. 
— Šiandie tapo paskelbti susi- 
rašinėjimai tarp Anglijos už
sienio reikalų ministerio Cur- 
zono ir Jungt. Valstijų valsty
bės sekretoriaus Hughes.

Čia žiūrima į Gtirzono prane
šimus, kaipo į pakartojimą An
glijos ir Amerikos nusistaty
mo trimis svarbiausiais budais 
rišimo kontribucijos klausimo. 
Tie susirašinėjimai, manoma, 
ilgainiui gali privesti prie Eu
ropos derybų, į kurias gali lik
ti ofięialini^i pakviestos ir 
Jungt. Valstijos.

To susirašinėjimo nagrinėji
mas rodo, kąd Curzonas siūlo 
tris budus 
klausimą.
internacionalijįiię 
antra, paakinant ekonominę 
komisiją, kurioj dalyvautų vi
sos šalys, kūrios turi gauti 
kontribucijos iš Vokietijos, 
taipjau ir Jungt. Valstijos; 
trečia, sušaukiant konferenciją 
ar paskiriant, komisiją, kuri at
stovautų tik dalį turinčių gau
ti kontribuciją šalių, taipjau ir 
Jungt. Valstijas.

Hughes aįsakė kategoria- 
niai. Savo atsargiame atsaky
me jis išreiškia Jungt. Valsti
jų sutikimą j dalyvauti konfe
rencijoje, kurioj dalyvautų vi
sos tos šalygį kurios turi gau
ti kontribucijos, bet aprube- 
žiuoįgijį-. taįerencijos galias. 
Jis vėl pakartojo Amerikos 
nuomonę, kad tik ekonominės 
komisijos pienas teikia dau
giausia progų pasisekimui, bet 
kartu nurodė, kad Jungt. Val
stijos negali paskirti nario kon
tribucijos komisijon, nors Ame
rikos atstovai visgi galėtų da
lyvauti ekonominėj konferenci
joj. Hughes.susilaikė nuo išrei
škimo nuomonės linkui pieno, 
kad konferencija butų laikoma 
net Franci j ai ir Belgijai daly
vauti nesutinkant.

WASHINUTONAS, sp.

ąd Curzonas siūlo 
rišti kontribucijos 
yma, sušaukiant 

konferenciją,

žiuojąnį

Socialisto laimėjimas 
Austrijoj

Riaušės okupuotame 
krašte

Separatistai vėl įėjo j Coblenz.

Išrinko 66 savo atstovus parla
mentam

VIENNA, spalių 25. — Pas
taraisiais rinkimais į parlamen
tą Austrijos Socialdemokratai 
buvo vienintėlė partija, kur lai
mėjo didelį balsų prieaugį. Už 
jos kandidatus paduota šiais 
rinkimais 15,000 balsų daugiau 
negu kaip treji metai atgal. J 
Austrijos parlamentą Socialde
mokratai išrinko dabar 
atstovus.

Visos buržuazinės 
kartu- sudėjus išrinko
stovus, o pan-germanistai 
12 atstovų.

DUSSELDORF, sp. 
Sankrovos ir maistas 
niuose liko išplėštas 
Gelsenkirchen ir daugely kitų 
vietų, kad privedė prie susirė-, 
mimų su policija. Bochume bu
vo smarkus susirėmimas tarp 
policijos ir bedarbių. Barmene 
du žmonės užmušti mūšy tarp 
policijos ir demonstrantų.

Dusseldorfas stvėrėsi prie
monių pampinti maisto bedar
biams papigintomis kainomis.

26. — 
trauki- 
Essene,

66 savo

partijos
99 at

tik

PINIGŲ KURSAS

• Vakar, spalio 26 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dol^ 
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų ....... $4-50
Austrijos 100,000 kronų .......  $1.45
Belgijos 100 frankų .... $5.16 
Danijos 100 markių .... $17.50 
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų $4.54
Francijos 100 frankų .... $5.90 
Lietuvos 100 Litų .............. $10.10
Lenkų 100,000 markių __ ............ 10e
Norvegijos 100 kronų .. $15.4f 
Olandų 100 kronų ...... $38.93 
Švedijos 100 kronų ... * $26.42 
Šveicarijos 100 frankų .. $17.90

Separatistai nedaug laimi
CObLUNZ, sp.

nio “respublikos” padėtis šian
die buvo tokia pat, kaip ir va
kar. Separatistai su dideliu 
vargu laiko kelis miestus ir vėl 
įsibriove į Coblenz. Jie taipjau 
giriasi užėmę kelis visai mažus 
miestelius. Visur iškįla. susirė
mimai tarp gyventojų ir sepa- 
ratistų ir Belgijos ar Franci jos 
kareiviai turi separatistus ap
ginti, 
siėmę 
nuėjo 
toją.
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. Mirė Charles P. Steinmetz
Mirė didelis mokslininkas 

ir socialistas
Steinmetz mirė urnai, pusry- 

čiaudamas. Buvo žymiausias 
elektros įnžinierius ir mate
matikas pasauly.

Coblenze separatistai at- 
kelis triobėsius tuoj aus 
pas franeuzų komanduo-

Riaušės 50 Vokietijos 
miesty

Hamburge į dvi dienas žuvo 
100 žmonių. Duona vėl pa
brango.

BERLINAS, sp. 26. — Mai
sto riaušės, sankrovų ir bulvių 
laukų plėšimai ir neišvengtini 
susirėmimai tarp alkanų žmo
nių ir policijos yra šiandie 
svarbiausios žinios iš Vokieti
jos.

Maisto riaušės buvo 50 mie
stų ir į jas įtraukiama ir tuos 
gyventojų sluogsnius, kurie 
apie kėlimą riaušių pirmiau ir 
nemanydavo.

100 riaušininkų liko užmuš
ta Hamburgo gatvėse antradie
ny ir trečiadieny. Tiek pat žmo
nių sužeista.

Berline vėl buvo riaušių, ku
riose buvo plėšiamos duonkepy- 
klos.

9

Duonos kepaliukas, kuris dvi 
dienoj atgal kainavo 5^000,000,- 
000 markių,šiandie kainuoja 
jau du syk tiek.

Kancleris Stresemannas kon
ferencijoje su Ruhr ir Pareinio 
fabrikantais prižadėjo teikti fi
nansinę pagelbą okupuotam 
kraštui ant kiek tik valstybė 
pajiegs. Bet jis pareiškė, kad 
nė svarstyti negalima apie to 
krašto atsiskirimą nuo Vokie
tijos.

Komunistų bandymas 
ant Berlino liko policijos 
stabdytas.

eiti 
su-

Jugo Slavija išvaro vi 
sus svetimšalius

turiBiznieriai ir darbininkai 
apleisti šalį į trumpą laiką.

BIELGRADAS, sp. 26. — 
Jugo Slavijos prekybos minis- 
teris išleido dekretą, reikalau
jantį, kad visi svetimšaliai biz
nieriai^ ir darbininkai apleistų 
tuoj aus tą šalį. Amerikos ir ki
tų draugingų talkininkų šalių 
piliečiai gali patsilikti kiek il
giau, bet ne daugiau kaip ke
turias s’avaites.

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar”

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
giečiams P, Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus'7:30 vai. vak.

Antradienyj, Spalio 30,
S. Krenčiaus svetainėj, (buvusioj, Elijošiaus) 

1807-1809 — 46th St.
/ Kviečia KOMITETAS.

spa-SCFNECTADY, N. Y 
ių 26. — šiandie visai netikėtai 

savo namuose pasimirė Dr. 
Charles Proteus Steinmetz. Mi
rė nuo širdies ligos ir fizinio nu
silpnėjimo, kuris pasidarė delei 
nesenai atliktos jo kelionės į 
Pacifiko pakraščius. Gydytojai 
sako, kad pacientui buvo paduo 
ti pusryčiai, kuriuos jam beval 
gant buvo pajusta, kad jo šir 
dis labai silpnėja ir veik tuoj am 
jis mirė. Velionis prieš keletg 
dienų irgi buvo labai susirgęs 
širdies liga, bet jau buvo bepra
dedąs nuo jos atsigauti, kaip 
nauja ataka užbaigė jo gyvybę

Dr. Charles P. Steinmetz bu 
vo žymiausias elektros inžinie 
rius ir matematikas pasauly. O 
betgi kada jis buvo dar vaiku 
tai sunkiausia jam buvę išmok
ti dauginimo lentelę.

Velionis gimė balandžio 9 d. 
1865 metais, Breslau, Vokieti 
joj, iš žydų tėvų. Ten jis lanke 
ir universitetą. Būdamas uni
versitete jis-prisidėjo prie soci
alistų. Garsiąjam Vokietijos 
kancleriui Bismarkui pradėjus 
nuožmiai persekioti socialistus 
socialistų laikraštis,. kuriame 
jaunas Steinmetz bendradar 
biavo liko konfiskuotas ir pats 
Steinmetz buvo priverstas bėg
ti į užsienį. Jis pabėgo į Zuri- 
chą, Šveicarijoj, kur tuoj įsto 
jo į vietos universitetą. Bet di
delis vargas ir skurdas neleido 
jam universiteto baigti ir jis 
vieno amerikiečio studento pa
geriamas nusitarė vykti į A- 
meriką. Kadangi Steinmetz bu
vo liguistas ir dar kiek kupro
tas, be to ant laivo buvo susir
gęs ir turėjo sutinusį žandą, o 
ir pinigų irgi nė kiek neturėjo 
tai Amerikos valdžia visai ne
norėjo jo įsileisti ir buvo jį su
laikiusi. Nuo deportavimo jį 
šiaip taip dideliu vargu išgelbė
jo minėtas jo draugas ameri
kietis.

Į Ameriką jis atvyko 1889 
m., taigi tik 23 m. amžiaus.. Už 
poros savaičių jis gavo darbe 
Rudolph Eickemeyer kompani-

joj, Yonkers, N. Y., už braižy
toją. Tuo laiku kompanija da
rė naujus bandymus elektros 
srity ir veikiai pats Steinmetz 
pradėjo tuose bandymuose da
lyvauti ir parodė savo nepap
rastą. gabumą ir pažinojimą, 
taip kad jam veikiai liko pave
sta visai atskira laboratorija. 
Jo straipsniai apie elektrą taip
jau atkreipė visų suinteresuotų 
tuo klausimu žmonių, ypač ele
ktros inžinierių domę.

1892 m. tą kompaniją atpirko 
General Electric Co., prie kurios 
nuėjo dirbti ir Steinmetz. Iš- 
pradžių jis persikėlė į Lynu, 
Mass., bet 1903 m. jis liko per
keltas j Schenectady, N. Y., 
kur jam pabudavota didelę ele
ktros laboratoriją, kurioj 
darė visokius tyrinėjimus ir 
bandymus. Čia jis paskilbo 
kaipo “žaibų darytojas”, nes jo 
laboratorija buvo taip gerai 
Įrengta, kad jis galėjo joje len
gvai iššaukti dirbtinius žaibus.

Velionis nors buvo atsidavęs 
savo darbui elektros srity ir 
noksimiems tyrinėjimams ir 
dirbo paprastam žmogui nepa- 
nešamai ilgas darbo valandas, 
lis visgi rado laiko ir kitiems 
nsuomeniniams darbams. So
cialistu jis pasilikp iki savo 
mirties ir veikliai dalyvavo so
cialistų veikime.; 1912 
jis tapo 
švietimo 
1915 m. 
eialistų
miesto tarybos. O ir pastaruose 
rinkimuose jis buvo Socialistų 
partijos kandidatas į New Yor- 
ko valstijos inžinierius.

Jis buvo nevedęs. Mirė bū
damas tik 58 m. amžiaus.

metais 
paskirtas Schenectady 
tarybos pirmininku, o 
tapo išrinktas, ant so- 
tikieto, pirmininku

Laimėjo Nobelio dovaną.

STOCKHOLM, spalių 26. — 
Nobelio dovana už mediciną už 
1923 m. tapo paskirta dakta
rams F. G. Banting ir J. J. 
MacLeod iš Toronto, Kanados, 
už jų išradimą insulino gydy
mui šlapligės.

ŠIANDIE — apsiniaukę; bis- 
kį šalčiau.

Saulė teka 6:16 vai., leidžia
si 4:54 valandą. Mėnuo teka 
6:22 valandą.

Kad Dar Prieš
Kalėdas Gautų
Lietuvoj Pinigus

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, * 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, j laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų Išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUIIENO
1739 So. Halsted St Chicago, III
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IŠKILMINGAS 30 M. GYVAVI
M0 APVAIKSCIOJIMAS

DRAUGIJA

Kviečia Simono Daukanto Draugijos KOMITETAS’

Tel. Dfearbom 9057

Siądie Parapijos Balius
Įžanga 35cPradžia 7:30

Visus Kviečia Komitetas

OPERETE CONSILIUM FACULTATIS

Pradžia 6-tą vai. vakare įžanga 35 centai ypataiRinkliavos nebus niekados

ytoj

MM

Laiškas nuo Mrs. Ward pa 
sako, kaip Lydia E. Pink- 

ham’s Veiretable Com* 
pound pagelbėjo jai.

BIRUTES" Atidarymo
’ ■ A- , N.l • I 1 C. - •

Misingines žvakes ir nuknlubusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinūs žibykloms

iki 9 vak.
. „ W vakąrc,

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

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

ANT NAUDOS.

BUSIANČIOMS
MOTINOMS

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

amus,.Farmąa ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6890 

Vak. 8223 S. Halated StA Oicaga.
Tel. Y arda 4681

Po koncerto bus šokiai 
Kviečia “BIRUTE”

Linksmas ir gražus Balius prie puikios p 
Bartkaus muzikos.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes.

b. W. BANES, Advokatas 
i VąJ.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai

K. GUGIŠ
ADVOKATAS ;<

Miesto ofisai <
127 K. Dearbofn St., Room 111-1) 

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

3323 So. Halsted St.
■ Tel.: .Boulevard 1310 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Nedėlioj, Spalio 28 dieną,
Kalbės trys (3) kalbėtojai: F. Zavist, J. Žavisi ir S. Beneckas 

Pradžia nuo 11:30 iš ryto, j klausimus bus atsakyta 3:v. pč pietų.
CHICAGO, ILLINOIS.

Mildos svet., 3142 So. Halsted St.
Kviečia Tyrinėtojai šv. Rašto.

įžanga dovanai.

Pirmu kartu stato scenoj Laisves Kanklių 
Mišrusi Choras

Nedėlioj, 28 d. Spalio-October, 1923 
Bohemian American Svetainėj, 

1436-40 W. 18th St., Chicago, III.
Durys atsidarys 7 vai. vakare. Lošimas prasidės 7:45 vakare,

šitą operetę vadovaus visiems žinomas Laisvės Kanklių Choro vedėjas 
J. ŽURONAS. Scenoj dalyvaus geriausi dainininkai: P. Dauderds, B. 
Zanevič’utė, F. Vėbra; V. Navikaitė; J. Virbickas ir kiti, kurie jau 
nuo senai yra žinomi scenos žvaigždės netik Chicagoj, bet ir apielin- 
kėj. Todėl visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame dalyvauti. Po prog
ramų! bus šokiai iki vėlai naktį. Įžanga ypatai $1.00 ir‘75c.

Kviečia Choro Komitetas.

Tautiškos Parapijos Svetainėje
Prie 35 ir Union gatvių

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

RENGIA

SIMONO DAUKANTO

Puikus Namas su Įplaukoms Brigh ton Parke
Jūsų gyveninio proga nusipirkti vienų šitų mūrinių namų; du apartmentai po še
šis kambarius; ponamis ir pašelmenys. ; "

••v- ■ ' ■ * ■ ? ■

Tik $3000 įmokant. Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $110 | mėnesį.
Namai prirengti kraustytis.

' ’**■ « '■' * ”■ <• -7', ■ ,, . • y »* f » t * ' ■ Jr.

Visi pagerinimai Įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimų.
Mes statėme 40 namų. Tik keli liko. Veikite greitai.

Meniu UitMinnuua auxn.383, tik
rai pigus. Turi temą virių ir vi
dutinį sijoną. U tvirtos Šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
dtiai 24 iki 30 ;* atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ii 
|3. Mes pasiųsime.

Neiao HygleniC'Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Didžiausia Lietuviška Krautuve 
"Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikallškų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už daybą gvaraųtuojama.

\ Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja Į 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti

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

Tel.: Boulevard 7309.
Overkautai

2 kelnių siutai 
Vyrams, vaikinams ir 

vaikams

Už vėliausios mados šokius bus 
duodami

PRIZAI PINIGAIS

• . ■ . - ...................................................... - -

JMMML DIDŽIAUSIAS^ŽS\ 
<B|HIVpasirinkimas w 
muzikališkų instrumentų naujausios ’iš.dirbystėš: armonikų, koącerti- 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 

»o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

A. A, SUKIS
r .4/ ’ADVOKATAS 
p- /

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel: H^de Purk 839^

ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jų*J 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styljai, sj&Ivos ir mieros.
Siutai ir overkautai C 1 j? Cfll 
ir augščiau ■ w«vV

Vaikų siutai ir overkautai CQ Eft 
ir augščiau 4>O.UU

S. GORDON,
739 W. 14th St.

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

Atdarą kasdien nuo B
Subatomis nuo 8 ryto

IŠKILMINGIAUSIAS TEATRAS IR BALIUS
V W

Su dideliu muzikaliu programų
Rengia Liet. L. E. Pašalpos Draugystė

S U B A T O J
27 d. Spalio-October, 1923

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ,
2242 W. 23rd Kace, Chicago, III.

Scenoje statoma vieną iš gražiausių komedijų
“NETIKĖTAI”

Veikalą “Netikėtai” sulos garsaus Keistučio Kliubo Dramos 
Skyriaus artistai po vąd. reŽ. M. Dundulienės.

Kadangi minėti artistai yra jau nekartą atsižymėję savo gabumais, tai 
ir musų rengiamam vakare užganėdins atsilankiusią publiką. O “Netikėtai” 
veikalą-komediją, tai Chicagiečiai netikėtai gaus pamatyti. Taigi visi lie
tusiai be skirtumo esat® užkviečiarra atsilankyti. Neatsilankiusieji gailė
sis. Muzikalėj programo dalyj dalyvaus Lietuvių Darbininkų Stygų Orkes
trą po vadovyste Wm. Scholly. >

Po teatrui bus šokiai iki vėlybos nakties prie geros muzikos.
Įžanga ypatai prie durų 50c ir 75c. Perkant nuo narių 40c. ir 60c.
Durys atsidarys 6 vai. vak. Uždanga pasikels 8 vai. vak.

Kviečia visus KOMITETAS.

Springfield, Ohio
Pinkham’s Vegetable Compound daro

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų
Priėmimo valandas: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Lydia

9
1 1 dė, kad jos yra ge

ra gyduolė man, 
kol gimė mano ke
tvirtas kūdikis. Su 
pirmais savo tri- 
jais vaikais aš sir
gau ir buvau silp
na, galva skaudė
davo man du syk j 
savaitę. Joks mai
stas man neidavo 
j sveikata ir mano 
darbas likdavo ne- 

■i——......... pabaigtas daug sy

kių. Mano švogerka patarė man 
vartoti Vegetable Compound, kuo
met aš pradėdavau sirgti ta pačia sa
vo sunkia liga ir galvos skaudėjimu. 
Nuo to laiko man galva skaudėjo tik 
porą sykiu, turiu gerą apętitą ir nie
kuomet nepraleidžiu nei vieno valgio. 
Aš auginu gražią ir sveiką dukterį 
kuri dar niekuomet nesirgo. Pui- 
kiausis dalykas dar yra tame, kad aš 
pati esu sveika. Jis padarė man 
daug gero 
tą dukterį 
tuojau”. - 
Park Avė.,

Lydia E. Pinkhafš’s Vegetable 
Compound yra puiki gyduolė neščiom-s 
moterims ir turi būti vartojamos per 
visą nėštumo laiką. Jos turi abelną 
efektą stiprinimo ir užlaikymo viso 
kūno gerame stovyje, taip, kad 'jos 
veikia taip, kiap pati gamta reika
lauja.

Nedėlioj, October, Splio 28 d. 1923 m.
MILDOS SVETAINĖJE, 
3134 So. Halsted gatvė.

Duria atsidarys 5:30 vai. vakare; yrogramas prasidės 6:30 vai. vakare
Po programų! bus šokiai iki vėlybos nakties. Įžanga 35 centai ypatai 

šitas iškilmingas vakaras atsižymės tuorn:
Bus dalinami garbės žiedai tiems draugams, kurie išbuvo drau

gijoj 12 metų nesirgę. Taipgi bus priimami nauji draugai į Simano 
Daukanto Draugiją nuo 18 metų iki 40 metų amžiaus be jokio įstoji
mo mokesčio. Taigi draugai lietuviai naudokitės proga: ateikite ir 
prisirašykite prie tos garbingos draugijos. Taipgi bus puikus prog
ramas: prakalbos, deklamacijos ir balius.

Taigi gerbiama Chicagos visuomenė! Kviečiame jus visus atsi
lankyti į šį musų rengiamą taip iškilmingą apvaikščiojimą ir links
mintis drauge su mumis. Čia jus turėsite progą linksmai vakarą pra
leisti; čia susieisite savo draugus ir pažįstamus, nes visi bus su mu
mis tą vakarą. Mes iš savo pusės dedam visas savo spėkas, kad tik
tai jumis visus užganėdinti. Neužmirškite grieš puiki muzika, bus 
skanių užkandžių ir gėrimo; čia galėsite linksmintis ik£ vėlybos nak
ties.

Per šj vakarą bus numažinta kai
na dėl įstojimo | musų biurą. At
silankyt ir plačiau patirkite apie 

musų biurą.

Seredoj, Lapkričio 7, 
1923 m.

MILDOS SVET., 
3142 So. Halsted St.

Prasidės 8 v. v.

Muzika Brolių Sarpalių

Kviečia, Sočiai Aid Bureau Vedėjas

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
• RENGIA

Leb. Gvardija D. L. K. Vytauto
S Nuo Bridgeporto

Nedėlioj, SpalioOctober 28,1923
ŠV. JURGIO PARAP. SVET. i

32nd Place ir Auburn Avė.

Tikra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintadienį j musų ofisąj < 
mes nuvežime pas namus.
STATYBA:—Plytų su akmens aptąisyinais; išeinantis balkonas su elektros šviesa pryšakinio prieangio; sau 
lėtos seklyčios; vidus išstatytas kietu ir geltonos pušies medžiu; knygoms šėpos, bufetai.
ŠVINUOTĖ.—Vieno šmoto pryžadą, sinku i; kombinaciniai kranai; baltos emalijuotds vaistams skrynelės 
skalbimui cėberiai beizmante.
ĮTAISYMAI ..........
ir elektriniam prosui.
Fornaso giluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

ROBIN BROS. NAMŲ STATYTOJAI
3804 South Kecteie Avenue, Telefonas Lafayette 5153 ir 6438

i * ,

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

w ...................... "■*■—** ir.i.m, i,,,1

Nedėlioj, Spalio (October) 28, 1923
Šoko! Svetainei

1812 So. Ashland Avė.
Dalyvauja JUOZAS BABRAVIČIUS, Nora Gugis, Julia širvaitė 

Jonas Bijanskas, A. Olis, M Tiir»<>a-«ri4-oo --------st:.. _i-----------------

choro vedėjas A. Kvedaras.
Pradžia 8:15 vai. vakarei

Sočiai Aid Bureau
— Rengia — 

Sūkius

:____ ----------------gCJKHHHBBBHnHHElBSaaBKn 
s Reumatizmas sausgėlė ■

i Nesikankykite savęs skaus- B 
M mais, Reumatizfnu, Sausgėle, B
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu B

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

J dažnai ant patalo paguldo.
J CAPSICO COMFOUND mo- B
■ stis lengvai prašalina virštni- ■ 
“ nėtas ligas; mums šiandie dau- M 
™ gybė žmonių siunčia padėka-

, vones pasveikę. Kaina 50c per 
" paštą 55c arba dvi už $1.05. !1
“ Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■

KATOS”. augalais gydyties, ■ i kaina 50 centų.

į Justin Kulis : i 3259 South Halsted Street, *
0 CHICAGO, ILL. B

nesirgo,

padar
ir jeigu aš turėsiu dar ki- 
vartosiu, jūsų gvduoles 
Mrs. Besrie Wąrd, 1027 

Springfield, Ohio.
Pinkhafk’s Vegetable

self-reduCING
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NAUJAS ir
PAPRASTAS
PLANAS

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

Peopžes “ar* Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 S L ir Ashland Avė.

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

Kaip paukščiai ir žvėrys 
garsinasi

Paskutiniais laikais Ame
rikos poetas surado, kad 
daug paukščių ir žvėrių yra 
nuolatiniai apsigarsintojais. 
Višta garsinasi katėdama, 
reiškia, kad ji padėjo kiauši
nį. Gaidys gieda iš ryto prieš 
pat saulės tekėjimą. Karve^ 
liai brukuoja apreikšdami 
savo meilę. Povas garsinasi 
išplėsdamas savo gražią uo
degą. Šuva-sargas loja pri
siartinant nepažįstamam sve 
čiui. Žmogus, gražiausias su
tvėrimas, kokį gamta galėjo 
pagaminti, padaro didelę 
klaidą, jei jis svyruoja dėl 
savo apgarsinimo. Supran
tama, atsitikimuose labai 
gerų prirengimų, apgarsini
mas nieko daugiau nereiš
kia, kaip tik priminimą. Tri- 
nerio Kartusis Vynas visuo
met buvo populiarus skilvio 
tonikas šioje šalyje per 34 
metus. The Joseph Triner 
Company, Chicago, III. gau
na labai daug pagirimo laiš
ką už Trinerio Kartųjį Vy
ną kasdien. Ta gyduolė ne
turi sau lygios atsitikimuose 
prasto apetito, užkietėjimo 
vidurių, gazų žarnuose, gal
vos skaudėjimo ir panašių 
skilvio nesagumy. Kiekvie
nas aptiekorius arba parda
vinėtojas gyduolių turi jo 
savo stake.

Saugus
Investmentas

Saugiausias investmentas šiandien yra 
Pirmų Morgičių Auksiniai Bonai. Jie at
neša 6 iki 6!4% ir jus nedarote jokio rizi- 
ko, nes jie yra apsaugoti savo vertėje 
įtaisytose miesto savastyse.

TirVIL IT? MORTGAGE. AND 
nUM JLINVE’STMENT

Savastis šios kompainjos pažįstama 
pagal šį vardą

ROME BANK>°TRUST (6!
A STATE-SAVIN6

Milwaukee ir Ashland Avė

RESURSAI 12 MILIJONŲ DOLERIŲ

Netropolitan State Bank 
Tvirtas Kaip Uola

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYN05ZzSVEIKATĄ.

c
ir reumafiško uždegimo galima 

pasekmingai išgydyti su

Turtas Virš $2,500,000.00
Kapitalas^ ir Perviršis 
$275,000.00

5 E V E R A s
gothARDOL

Dėlto kad
Yra po priežiūra Illinois Valstijos valdžios;
Yra po piežiura Chicagos C’earing House Ass’n.
Jos šėrininkai ir direktoriai yra biznyje prityrę vyrai.
Jei dar neturi musų bankines knygutės, tai išsiimk ją tuo- 
jaus, padėdamas nors $1.00.

Geras vaistas dėl susimušimo, 

išsukimo, Tinimo, raumenp štyvumu 

skausmu^ strėnose ir šonuose.

ZMMM JO IR 60 CENTAI.

Klauskite pas apflckonbs

Mokamo 3% j metus už taupomus pinigus.

METROPOLITAN STATE BANKAS
Siunčia pinigus Lietuvon ir į kitas šalis;
Skolina pinigus ant namų už 6%;
Parduoda namus, lotus, farmas etc.;
Apdraudžia namus, rakandus, etc. nuo ugnies ar audros.

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra. 

2201 W. 22ndffiST.
CHICAGO.

K SEVERĄ to/ 
CEDAR RAPiOS, ’lOyVA

FRANCE .......
LAFAYETTE i—.*.
PARIS ....... ‘
LA 8AVOIE

5
10

NKW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARI8

Oct. 31, Dec.
Nov.

Nov. 14, Dec. 12
Nov. 24, Dec. 22

Reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku.
Galite pasidėti pinigus ant 6% paimant musų 
Pirmus- Morgičius.

VIGO (SPA1N), 
fiORDEAUX

Rąžykite dėl žingeidžios apraiomoe 
knygutės jūsų vietiniui agentai arba i 
didjj| ofisą 19 State Street New York.

NEW YORK,

P-lė Kudulaitė

The Stock Yards 
Savings Bank

Ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

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

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

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Ųalsted Street, Chicago.
" *“ cleIring house bankas.

Garsinkities Naujienose

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

sKv«RiiiiaiBEaiiiaHi

’CUNARD:
■ LIETUVON PER 10 DIENŲ ■
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon H
H per Southamptoną ant Milžinu laivų [g 
M AQUITANIA. MAURETANIA K1 
.. BERENGARIA m

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. m 
** Greitas persėdimaa Southamptone. 
M Lietuviai ypatiSkai lydimi.

reguliariai išplaukimai tie- H 
šiai i Hamburgą ant naujų laivų H 

— burnerių. 8čia klesa (j Piliau $106 50, g
■ | Hamburgą $103.50). Karčs taksų _
■ $5.00
■ KELEIVIAI Iš LIETUVOS ■ 

sėda laivan Piliavoj važiuojant 1 |
H Southamptoną ir ten persėda ant Mil- g
* žinų laivų. Plaukia kas savaitė.
■ Greičiausi laivai pasaulyje.
H Informacijų dėl kainų ir reikalin-
H gų dokumentų atvažiuojantiems ‘ ke- ■ 
■g leiviams galite gauti nuo bile agento.
M Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste m 
“• arba aplelinkAj. 7?
S CUNARD LINK g

140 N. Dearborn St-, I P) .. n
B Chicago, llllnoia F

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

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

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

Dr. Helen M. Wisnow
LIETUVe DENTlSTfi

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

Netoli Cicero Stoties Douglas 
Park Elevatorio.

Mrs.A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt!
AKUŠERKA | 

3101 So. Halsted St., kampas 31 tai '< 
Ofisas hu Dr. J. F. Van Paing 

Tel. Yards 1119 ĮffinM ^ini1. . '
Baigusi akušeri |||||-^ 
jos kol(‘J'i |:; , ii 
j-.ai pnikhiknvu 
•d >'1 
jos JigonbučiiK 
:;e. Sąžiniškai p,. 
tarnauja, viso-MBr 
kiose ligose prie?^ 
gimdymą, laiktHL 
gimdymo ir p< i: 
gimdymo. 4.-

Už dyką patajraO ' « lira
rimas, da ir kito 
kjuose reikaluo ra ;
se moterims b F ■
merginoms; kreij 
kitės, o rasiu [į® į
pagelbą. i

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AK G ŠERK A
riu patyrimą. 

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

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN S

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

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

$15 _Kryptok Akiniai, $8
Išpardavi- 
irias visą 
savaitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ar daugiau visų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusias akis, ateikite į seną 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publikai 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti. 
Patarimas dykai C. E. MOWER, Regist
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šefitas augitas Reliance Duilding

32 N. State St. kampas VVashington St. 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

įskaitant subatas.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

2824

SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

W. Chicago Avė., Chicago, III.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėt’^iet arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 

i pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
■ su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANŠKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
J

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699■ -_________  -i J

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas/ 

2201 W. 22 St., kampąs Leavitt St.
Phone Canal 6222

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
k............. ...................... .

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. GERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką .
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 'po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

A. L. DAVIDDNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. .

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

nuo 5:80 iki 7:3« vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

jfiscis
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 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va- 

i kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Tel. Boulevard ©537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 ^al. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
" Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 val.tvakare.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL,

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR, A. MONTVID
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 VVabansia Are.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzio 7715

DR. H. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yarda 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. ‘ 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 tiri 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis*ofisas yra 

uždarytas

**................... . .... ....... .

dr. v. a. Šimkus
Gydytojau, Chirurgas Ir Akušeris

8815 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1401

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

tK&<4raflB

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

.3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canhl 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedeiiomia nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted SL

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfar 5574 
CHICAGO, ILL.

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

Optometrbt 
Bfci T«L Boulevard 6487 

4640 S. Ashland Avė 
Kampaa 47-to« gat.

2-roa luboba

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare I

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, BĮ. J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

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

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Mirė Charles .
P. Steinmetz.

tinus išradimus moksle ir 
technikoje, jisai nuolatos 
turėdavo* omenėje visos 
žmonijos ir ypač darbinin
kų klasės gerovę. Vos apie 
dvejetas savaičių atgal ji
sai pareiškė, kad elektrikos 
pritaikymo progresas indu
strijoje neužilgio atves prie 
to, kad žmonėms nereikės 
dirbti fiziško darbo dau- 
giaus, kaip 4 valandas per 
dieną. Kiek tai yra vilties 
šitame Steinmetz’o pareiš
kime žmonijos ateičiai!

Steinmetz darbavosi mok
slui, kad su jo pagelba pa
lengvinus žmonėms sunkaus 
darbo naštą, ir kartu jisai 
stengėsi padėti darbo žmo
nėms pasiliuosuoti nuo tos 
socialės priespaudos, kurią 
jie šiandie kenčia. Kad dau
ginus turėtų šitokių drau
gų darbininkų klasė I

> 1 ' ■■ ■■' ■■ ......... r, ...........................— <1

Apžvalga
NORI PRIEVARTOS.

Paskui dar apie istoriją. 
Germanai praeityje, tiesa, už- 
kariava Klaipėdos kraštą ir 
stengėsi prievarta nutautinti 
jo gyventojus. Bet argi mes 
jų prievratą giriame? Ne, mes 
ją smerkiame. O jeigu mes 
smerkiame prievartą, tai kaip
gi mes galime tUojaus, apsisu
kę, imti ir patys ją vartoti.

Istorija rodo, kad prievarta, 
ypač kultūros ir dvasios srity
je, yra labai netikęs įrankis 
kokams nors pastoviems re- 
izultatams pasiekti. Štai, toje 
pačioje Klaipėdoje vokiečiai 
vartojo prievartą lietuvių nu
tautinimui per šeštą šimtų me
tų—-įr visgi tenai dar ir Šian
die dauguma gyventojų (jeigu 
paimti visą kraštą) vartoja lie
tuvių kalbą! Air f‘Vienyibė’’ 
mano, kad lietuvių rankose tas 
pats įrankis duos geresnių vai
sių?

VYKUSI PAŠAIPA.

J. J. Čeponis

Ekskursija į Starved Rock
arba •

Kaip mes praleidome šventes.
■.................. • * 1

(Tęslpya)

Schenectady mieste, N. 
Y., vakar staigiai numirė 
garsusis elektrikos inžinie
rius, Dr. Charles Proteus 
Steinmetz. Jo mirtis yra di
delis smūgis mokslui ir dar
bininkų klasei, nes nabaš- 
ninkas buvo nepaprasto ga
bumo mokslininkas ir socia
listas.

4 ' ’ •<

Visai nesenai “Naujieno
se” buvo rašyta apie jį ir 
nurodyta, kad savo išradi
mais elektrikos srityje jisai 
yra pasižymėjęs ne mažiaus 
už patį Edisoną. Plačiajai 
publikai jisai yra žinomas, 
kaipo “griausmo daryto
jas” (thunder maker), nes 
savo laboratorijoje jisai tu
rėjo tokios milžiniškos pa
jėgos elektrikos mašinas, 
kad jomis galėdavo padary
ti žaibus ir griausmus, pa
našius gamtos “perkūni
joms”, kurios darosi audros 
laiku.

Kaipo praktiškas inžinie
rius, Steinmetz dirbo Gene
ral Electric kompanijos 
dirbtuvėse, gaudamas už tai 
nepaprastą $100,000 algą 
metams. Be to, jisai yra 
parašęs daug svarbių veika
lų apie elektriką. Vienok 
darbas toje specialybėje ne- 
paimdavo visų jo jėgų. Ji
sai rasdavo laiko ne tik at
likti savo pareigas kompani
jos dirbtuvėse, daryt ekspe
rimentus laboratorijoje ir 
rašyt mokslines knygas, 
bet ir dalyvauti darbininkų 
judėjime.

Steinmetz, dar Vokietijo
je besimokindamas, prisidė
jo prie socialistų ir socialis
tu jisai paliko per visą savo 
amžių. Kaipo veiklų ir se
ną savo narį, Socialistų 
Partiją New Yorko valsti
joje daug kartų statė jį kan
didatu į įvairias valdžios 
vietas. Schenectady mieste 
jisai prie socialistines admi
nistracijos vieną kartą bu
vo paskirtas Apšvietos Ta
rybos pirmininku, o kitą 
kartą — miesto tarybos pir
mininku.

Darydamas savo pastebė

Del musų nurodymo, kad 
hutų neteisinga atimti teises 
tiems Klaipėdos gyventojams, 
kurie nemoka lietuvių kalbos, 
Brooklyno “Vienybe” sako:

“Jau nekalbant apie tai, 
kad tikri lietuviu mylėto
jai vokiečiai, kaip Bezenher- 
geris ir kiti, netik mokėjo 
lietuviškai, bet ir visus Lie-» 
tuvius ragino būti lietuviais, 
paimsime kiek istorijos. 
Klaipėdos krašte gyveno se
niau lietuviai prusai. Juos 
užkariavo vokiečiai ginklu 
ir prievarta ir juos ištauti
no taipgi prievarta. Taigi 
‘Naujienos* gindamos tos 
prievartos pasekmes, gina ir 
tą prievartą, sako, kad jos 
reikia paisyti ir ‘'mandagiai’ 
žiūrėti, kad, dieve gink, ne
būtų peržengtos augščiausios 
germanizatorių ‘demokraty- 

bės* teisės. O tie germani- 
zatoriai, jeigu Grigaitis pa- 
Siskatytų ‘‘Priisų Lietuvių 
Basą’ Tilžėje lietuvius smau
gia ir visaip varžo. O ir pa
čioje Klaipėdoje, viešai per 
savo organus lietuvius vadi
na ‘dummer Litauen*. Mes 
labai norėtume faktiškai 
matyti p. Grigaitį nuolan
kaujant ‘demokratybės tei
sėms’ pasiputusiu vokiečio, 
kuris jį vadlina ‘dummer 
iLitauen’.”

Mes netikime, kad Tilžėje 
ar kuT kitur vokiečiai vadina 
lietusius Vdumm^r Litauen**, 
kadangi—vokiečiai, mokėdama 
savo kalbą, taip negali sakyti. 

Bet reikia atskirti Tilžės vo
kiečius nuo Klaipėdos krašto 
gyventojų. Pastarieji, nežiu 
rint kurios tautos jie birtų, yra 
visų-pirma Lietuvos piliečiai, 
ir kaipo tokiems, jiems mes tu
rime pripažinti tam tikras pi
lietines teises. Tarpe tų pGJie- 
tinių teisių (išdėstytų net Lie
tuvos Respublikos Konstitucijo
je) yra viena, patikrinanti vi
siems piliečiams lygybe prieš 
įstatymus.

Antras dalykas—Lietuva yra 
iškilmingai prižadėjusi! Klaipė
dos kraštui autonomiją, ypa
tingai pabrėžiant, kad ji atsi
žvelgs į to krašto tautybės ir 
kalbos skirtumus.

Nejaugi dabar, Lietuva turi 
ir savo duotąjį prižadą laužy
ti ir principales tam tikros da
lies piliečių teises mindžioti — 
tiktai dėlto, kad tokie tai žiop
li vokiečių patriotai užgaulio
ja lietuvius?

Šitokia logika gali vadovau? 
tis laikraščio redaktorius, ku-.

staigiai paniėgo ’ tyčiotis iš 
demokratybės ( pats, matoma, 
nesuprasdaAas, ką ji reiškia, 
nes pirma jisai nuolatos girda
vosi esąs labai didelis demokra
tas) ; bet negali valstybė, kuri 
nori, kad pasaulis ją gerbtų.

Amerikos laikraščių' kores
pondentai su pajuoka aprašo, 
kaip Pareinąs separatistai stei
gia savo “nepriklausomą res
publiką”.

Belgų arba franclizų kariuo
menė — žiūrint katra jų yra 
okupavusi tą vietą — iš pra
džių atima ginklus iš visų vo
kiečių •poįlidistų; patek u i išlei
džia įsakymą, kad žmonės ne
vaikščiotų gatvėmis. Kuomet 
viskas ramu ir gatvėse nema
tyt nė gyvos sielos, išskiriant 
okupantų karines patroles, taii 
separatistų vadai surikiuoja 
savo klapčiukus į eiles ir ve
da juos užimti’ valdžios tro
bas. Tenai suėję, jie pasiskel
bia save “Rleinlando respubli
kos valdžia” — ir darbas at
liktas.

Bet “respublikomis” daž
niausia ant rytojaus ima už
puldinėti civilių piliečių bū
riai, kai tik žmonės gautas iš
eiti iš savo namų; tuomet vi
sa “respublika” bėga, padus pa- 
sipusčius, į krumus.

Koblenz’o mieste, kurį sepa
ratistai pasirinko- sau už so
stinę, jų vadas Mathes užva
kar išleido pirmutinį naujo
sios *‘resputblikqs” .valdžios 
įsakymą. [Jo turinys, pasak 
dieno korespondento, esąs 

toks:
‘Spaudos laisvas intere- 

-suose visi laikraščiai Rein- 
lande turi būt uždaryti, iš
skiriant tuos, kurie sutinka 
pasiduoti naujosios valdžios 
diktavimui.”
Vienok ta idiotiška komedi

ja gimdo Reinlande pilietinį 
karą, kuris jau prarijo nema
ža žmonių gyvasčių.

KORESPONDENCIJOS I
L . — ■ * —_-j)

So. Boston, Mass.
Lietuvių Muzikos Konservato

rijos mokiniai rengia kon
certą, kurio pelnas eis parė
mimui rašytojo Žemkalnio 
sunaus.

Lapkričio 4 d. Lietuvių Sve
tainėje (kampas E. ir Silver 
St.) Lietuvių Muzikos Konser
vatorijos mokiniai , (vadovau
jant kompozitoriui M. Petraus
kui) rengia koncertą. Be Kon
servatorijos mokinių dalyvau
ja ir svečias, artistas-smuiki- 
ninkas, Jonas Prusalaitis. Pru- 
salaitis yra dar visai jautaas 
berniukas, bet pasižymi nepa
prastais gabumais.

Konceto pelnas yra skiria
mas Vytautui Landsbergiui — 
Žemkalnio Isunui. Vytautas 
1920 m. kovėsi su lenkais ir 
pateko į nelaisvę. Jjs ir dar še
ši kiti karininkai paspruko iš 
lenkų ir basi bei pusplikiai at
bėgo į Berliną.

Dabartiniu laiku Vytautas 
Romoje eina aukštesniudsius 
mokslus ir yra reikalingas pa
ramos. Tat vietos žmonės, 
atsilankydami koncertam kar
tu parems ir vieną prakilniųjų 
Lietuvos sūnų. —Girdėjęs.

Apžiūrėję La Šalie patrau
kėme į St. Bede College, kuri 
randasi dviejų įmyliu tolume 
nuo La Šalie. Zubauskas mums 
paaiškino, kad šita mokykla 
turi ir High School skyrių, tat 
į ją galima įstoti ir tiems, ku
rie nėra lankę vidurines mo
kyklas. Sąlygos irgi prieina
mos: už mokslą, kambarį ir 
valgį reikia mokėti tiktai 400 
dolerių į metus.

Apie piriną vai. po pietų nu
keliavome į Starved Rock. Čia 
jau radome neapsakomai daug 
žmonių. Kadangi buvo šilta 
diena, saulutė kaitino be pasi
gailėjimo, tai daugelis žmonių 
maudėsi. Kiti sušilę, pavargę 
belaipiodami kalnais, paunks- 
mėse sugulę ilsėjosi. Treti ro
pinėjo nuo vienos uolos į kitą 
vieni aukštyn, kiti žemyn. Ir 
taip be perstojimo mirgėjo, 
nelyginant skruzdėlės ant 
skruzdėlyno.

Ilgai nelaukę ir mes pradė
jome savo kelionę kalnais. 
Nors ir nelengva uolakalniais 
laipioti, bet žingeidumas viską 
nugali. Užsirepečkinęs ant 
augšto, medžiais apaugusia kal
no, pažvelgęs į mėlyną dangų 
ir baltus nedideliu# debesėlius 
erdvėmis plaukančiu^ pradedi 
svajoti niekuomet neįvykdo
mas svajones, užmiršti valan
dėlei visas gyvenimo nepalai
mas ir jauties .esąs kažkokioj 
svajoniųi šaly. Bet pažvelgęs 
žemyn pamatai kur nors pa
kalnėje dar vaizdingesni, dar 
daugiau savęsp viliojantį vaiz
dą. Nieko nelaukdamas lei
diesi žemyn, į pakalnę. Ir taip 
keletą valandų mes laipiojome 
augštyn ir vėl žemyn, nup vie
no uolakalnio į Įritą, kol galu
tinai pavargome.

Iš syk, išskyrus p-lę Juzę Zu- 
bauskaitę, kuri kaipo .gerai ži
nanti Starved Rock apielinkę 
mums vadovavo, aš buvau 
pirmutinis. Užlipęs ant gra
žaus, įvairiais /medžiais apau
gusio, uolakalnio žiurėjau1, 
kaip manę sąnkeleiviai ka
muojasi stengdamiesi įsiristi į 
kalno yiršunę, ir juokiaus iš 
jų. Bet jiems neilgai reikėjo 
laukti, kad tuo pačiu atsilygin
ti man. Aš greit nusikama
vai?, nuo prakaito sušlapau vi
sas ir vilkaus paskutinis, lak
uodamas kaip žąselis. Kada 
prisiartinom prie svarbiausio, 
istorinio uolakalnio, kuriame 
būrys indi jonų buvo išmarin
tas badu, mano spėkos buvo 
taip išsisėmę, kad su‘ dideliu 
vargu vos vos įsiritau viršū
nei). Nubraukiau prakaitą nuo 
kaktos ir pradėjau žvalgytis 
aplinkui.

Pirmiausia puolė į akį Illi
nois i?pė su labai įdomiais 
krantais. Ant vieno jos kranto, 
ant kurio ir mes stovėjome, 
stūksojo status ir augšti uola- 
kalniai su žolėmis ir medžiais 
apaugu)sii!Qii|is viršuiiėmlis. Ant 
antro—siūbavo žaliuojantis me
deliai, kartais užgulę, prisilen
kę prie vandens, tArsi norėda
mi kaž-ką slaptingai patyliai 
pašnybžj^ti bėgančiam vande
niui, ar palmyluoti, pabučiuoti 
šaltą bejausmį vandenį. Bet 
tartum šviesos ir saules spin
dulių pasidrovėdami medeliai 
vėl pakildavo. Bežiūrėdamas į 
šitą reginį nei nepajutai?, kaip 
pradėjau niuniuoti—

Ant kalno karklai siūbavo, 
Pakalnėj vanduo liūliavo....
Atsiminęs, kad aplink mane 

yra didelė minia žmonių greit 
nutraukiau savo dainą ir atsi
sėdau ant kelmo. ; .L

--JSėskitęs.\ . Čia šiėkštiek ve-' 
jas pučia,‘tai atvėsime, — ta
riau savo draugams.

—Nėra laiko sėdėti, dar tu
rime nuvažiuoti į “Horse 
Shoe”. O pasilsėti galėsi _ va
žiuojant botu, — atsakė

—Į patkavą? Kam juokus 
krėsti, juk nerasi visajn pa
sauly tokios patkavos, į įkurią 
ir laivas ir mes ir dar daugiau 
Žmonių galėtų sutilpti, —- še
ri j ozingai pareiškiau.

—sKaiip nuvažiuosinip, tai pa
matysi, — atkirto Juzė,

—Na, lipkime žemyn, — ta
rė Motiejus.

—Aš turiu pasilsėti, kitaip 
! sveikas negalėsiu nulipti nuo 
šito kalno, — aiškinausi aš.

—-Klausykit, kad vienas iš 
musų draugų atsisako lipti nuo 
kalno, kas su juo daryti? — 
klausia Vincas Ir pats atsako: 
—paėmęs kūjį simok per galvą, 
kad tuojau nuriedėtų į pa
kalnę.

Kad Vincas imtų ir neįvykįn- 
tų savo sumanymo, pirmas 
pradėjau, taip sakant, repeČkų 
kelionę. Po keliolikos minučių 
jau visi buvome klony ir šne
kučiuodami slinkom botų prie
plaukos link. Prisiartinę pa
matėme tai, ko visai nesitikėjo
me: botai, kuriais žmones .ve
ža iš Starved Rock į: taip va
dinamą “Horse Shoc” ir atgal, 
seni, sulužę, begalo gramozdiš
ko darbo, o jau nešvarumas — 
baisus ir pažiūrėti. Dulkės ir 
maurai visur kabaldžioja, taip 
kad vos įlipęs tuojau susitepi 
netiktai drabužius, bet ir vei
dą voratinkliais aptraukia. 
Nuostabu, kad valstijos admi
nistracija gražiausiame Illinois 
parke | leidžia privatiniams 
žmonėms (ar gal pati adminstra 
cija daro sau biznį?) teikti to
kį blogą patarnavimą žmo
nėms, kurie taip gausiai suva
žiuoja atlankyti tų įdomių vie
tų.

Nors *‘Patkava” (Horse 
Shoe) yra visair netoli nuo 
Starved Rock, bet plaukiant 
nuo patapo Įaikų užsilikusiu 
laivu užėmė apie pusę valan
dos.

Kadangi boto “kapitonas” 
pranešė, kad po 40 minučių 
plauksim atgal, tai ne neban
dėme laipioti kalnais, — kiu- 
tinom kloniu ir Jžvaligėmės į 
visas puses. Toli negalėjome 
matyti, nes į kurią pusę pa
žvelgi, ten akys atsimuša į 
augštas, plikas, gelsvas ir ki
tokios spalvos uola^ Nejauku 
darėsi klony vaikštinėjant, ro
dėsi, kad tie milžinai uolos 
šaltu balsu sakė keliaunin
kams: “žmonebai, jus nieko 
nereiškiate prieš musų galybę, 
vienu akies mirksniu mes ga
lime jus visus šitam klony 
palaidoti ant visados”. Bet 
žingeidumo vedami vis tiek 
ėjome iki pasibaigė klonis — 
atsimušem į uolas, šita vieta 
ir vadinama “Patkava” dėlto, 
kad klonis ir aplinkui stūksan
čios uolos su viena puse atda
ra, padaro vaizdą labai pana
šų į milžinišką arklio pasagą.

Dar kiek pažiūrėję į utalinę 
gamtos struktūrą grįžom at
gal į Starved Rpck, o iš ten į 
ĮLa Šalie. Važiuodami pama
tėm pakely nusileidusį orlaivį. 
Manydami, kad kokia nors ne
laimė ištiko jį, sustojom pažiū
rėti. Bet prisiartinę patyrėme, 
kad už tris dolerius bet kuris 
galime kaip paukštis pasikėlęs 
į padebesius palakioti-paskrai- 
dyti.

—Tai, bracia, didelis barge- 
nas, — tariau. — Duodu įne
šimą, kad mes visi* paimtume 
“raidą” orlaiviu.

—Paremiv? Juozo įpešimų’- 
—atsiliepė Motiejus.

—Sako, kaj drąsusis vyras 
Yčas jau 1914 melais orlaiviu 
skraidęs viršuj Petrapilio, — 
aiškino Vincas. — Tatai ir mes 
pamėginkime savo didvyrišką 
drąsą šiandien.

■—Padėkite, gerHamįėji, sa
vo įnešimą į šalį ir važiuoki
me namo. Kam dar už pini-

Juk pakilusJuzė, gus baimė pirkti?

augštyn gali atsitikti, kad ir... 
O kiek jums bus naudos, kad 
keletu minučių orlaivy pasėdė
site? — baugindamos atkalbi
nėjo Juzė.

—Jeigu jus bijote, nevažiuo
kite!—tai taręs sėdau į orlai
vį ir akies mirksny pakilęs 
aukštai, dausose, skraidžiau it 
aras.

Kdangi dausose .nėra “speed 
cops’t, tai “pilotas” leido or
laivį taip smarkiai, kad prie-r 
kin nebuvo galima nei žiūrėti, 
nes vėjas vertė užmerkti akis. 
Gi pakilom taip aukštai, kad 
vieškeliu bėgiojantieji automo
biliai atrodė kaip maži vabalė
liai. Orlaiviu skrizdamas jau
čiausi daug saugiau esąs, negu 
autoųiobiliu važinėdamas.

Kai paskui savo sankelei- 
viems pareiškiau, kad aš savo 
gyvenime neturėjau tokio 
smagaus ir interesingo “raido”,

tai ir jie įsigeidė pasivažinėti. 
Nieko nelaukęs Motiejus sėdo 
į mechaninį paukštį ir pakilo 
į dausas. Po jo, nors ir drebė
damas, Vincas atsisveikinęs su 
mumis vis tik įsirito į oro ma
šiną ir skrajojo kai sakalas. 
Pagalios prikalbinom ir musų 
sankeleivę Juzę, kuri iš syk ne
tik pati buvo priešinga, bet ir 
mus atkalbinėjo.

Dienos šviesa jau pradėjo 
gesti, saldutė paraudusi pasku
tinį kartą žvilgterėjo į nuvar
gusius žmones ir nusileido už 
žaliųjų girių. Dangus patvino 
gražiais saulėleidžias, per die
ną viešpatavęs trenksmas pa_ 
lĮlaŽi pradėjo tilti — artinosi 
poilsio nešdama naktis. O mes 
visi šnekučiuodami, pasidalin
dami dienos įspūdžiais, trau
kėme pas ponus Zubauskus 
nakvynės.

(Bus daugriau)

Buk Namų Savininku 
be Jokio Trobelio
Yra puikus dalykas turėti savo namą, bet daugu

mas shviiiinkų parduoda savo namus,, kad išvengus 
nesmagumo būti savininku. Po išmokėjimui palūka
nų,’taksų ir apdraudos ir po ištaisymo,, nedaug lieka 
savininkui, kad pradėtų grįžti pinigai už jo invest- 

» mentą ir mažai vargo su rendauninkais.

Likite prapertės savininku be jokių tų trobelių, 
investuojant savo pinigus į musų SAUGIUS5 6% PIR
MUS AUKSINIUS MORGIČIUS. P^dafrant taip, jus 
tikrenybėje turite prapertę, tik title yra laikomas pas 
trustee dėl kiekyieno apsaugos. Jums nereikia bade- 
■>, ■ , i. -1' ■) ? 1. <
riuotis su takiais, apdrauda, puošimu ir taisymu na
mų, nėra vargo su rendauninkais, vietoje rendos, jus 
gausite palūkanas, kas yra taip tikra, kaip naktis atei
na po dienai.

Gaukite 6% ant pinigų kuriuos sutaupinote.
Margičių ir Bonų Departamentas atdaras utarnin- 

kais ir subatomis iki 8 vai. vakare. Visomis kitomis ♦ , V:. .a k -i rį*'** * J ?dienomis iki 5 vai. vakare.

Voel I at e Jį a nk
JL 1 ▼ MIIMAUKEE AND NORTH AVENUFS ▼

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

SPECiALIS PASKELBIMAS MUSŲ 
SKAITYTOJAMS

The “Douglas Products Company” kurių apskelbimas telpa že
miau, yra pirmutinė lietuvių lentų ir medžio materijolo išdirbystė. 
Savininkas M. W. Douglas, kalba lietuviškai ir maloniai sutiks visus 
žmonės asmeniškai kurie nori pirkti namų materijolą visokių rūšių.

Del jūsų parankamo mes laikome atdarą 
krautuvę iki 9 vai. vakare utarninkais, ket- 
Vergais ir subatomis. Kitomis dienomis atda
ra iki 7 valandai vakare.

Uždaryta nedėldieniais.
VALGOMOJO KAMBARIO BUFETAS

šis puikus bufetas yra vieųas musų labiausiai populiarių pagra- 
Plotis 
žemes

$87.50
$95.00
$98.75

žinimų. Jis padarytas iš geltonos pušies, beržo ir aržuolo. 
6’ 0” augštis 4’ 9“, gilumas 1* 7“ per visą. Augštumas nuo 
iki viršaus yra 3’ 0”.

SpecialS kaina iš geltonos pušies įskaitant stiklą (be geležių 
. Speeialė kaina beržinių .......................................................................

Speciale kaina aržuolinių ......................................................................

PASTABA. — Kainos neįskaitomos už malevojimą arba užbaigimą. 
Jei norite, kad butų padarytos platesnės, telefonuokite arba parašy
kite dėl kainų. m

DOUGLAS PRODUCTS 00.
“Geresnes lentos ir medžio išdirbystė pigiau” 

2510-16 Archer Avenue, Phone Victory 6545 
Netoli South Halsted Street u



PINIGUS LIETUVON
MesGarantuojam NUSIUNCIAME

Šildomu Pečių Išpardavimas

Anglys, Solvay Coke, Ledas, Namų Materijolas

Ir daugybės kitokiu išdirbysčių už labai nužemintą kainą

SMITH-SAUER MOTOR 00.

P. J. HOGAN

on
hmm

4216 Archer Avė !!!’! VEIKITE TUOJAU IR SUTAUPYKITE PINIGŲ !!!!!

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

Busto Telefonas 
Armitage 3209

Mes manome, kad kainos 
pakils augštai, todėl

Kviečiu visus apsilankyti 
Pidelis pasirinkimas.

Juozas F. Sudrik

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akiu Specialistą*

Norintiems parduodame ant dalinių išmokėjimų. , ...
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai. 1

4 . *

Paminkite korporacijos vardą ir krautuvių adresus gerai įsitėmydamų 
kad musų viena krautuvė esti ant 19-to PI. ir Halsted gatvės, o kita 
ant kampo Richmond ir Archer Avė. , .'

J Abejose Lietuvių Radankų Korporacijos Krautuvėse (The Peoples
■ Furniture Co.) i

Jei jums reikalinga įvesti apšildymo įrengimus į jūsų namą, dary 
kitę tai dabar kol musų stakas yra gerame padėjime.

Baigiant išpardavimą visų musų vartotų karų. 
Jei jus jieškote gero vartoto karo, ateikite pas 
mus ir pažiūrėkite nekuriu musų pirkinių ku
riuos mes turime Case’s, Stephen’s, Cadillac’s, 
Cleveland’s Buick’s, R & V Knights, Paiges. 
Kainos yra tokios, kad jus lengvai nupirksite, 
$60 ir augščiau.

Mes taipgi turime pilną 
įrengimą jplumingo įrengi
mų prieinama kaina. Mu
sų kainos yra vienodos vi
siems.

3343 So. Halsted St. 
CHICAGO

JEI jūsų blakstienai* nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausią bijojimas dide
snis šviesos pagamina mirkst- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPJECIALISTA8 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvis

Ant trečio augšto viri PJatto ap
lietos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

žemas musų kainas. Sergėkite aayę 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

154$ West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

11 musų 1924 modelių yra musų 
parodymo kambary

Gal jums reikalingi 
akiniai

Gerai visiems žinomas Chicagoje ir apielinkėj 
AGENTAS J. K. BOBINS

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

ris yra arti jūsų namų.

Anglis ir Koksai 
Pilkite anglis tiesiai iš retai kie

mų. Visur pristatėm.
South Šitie ofisas 8301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie-

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.
Yp a t iš kai arba raštu-į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Tel. Lafayelte 4223
Plumbing, Heating

Ęaipo lietuvis, lietuviu viurici 
patarnauju kuogeriausiai

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

Pamėginkit bonką I įtrinkiu truputį 
V Ruffl" j savo galvos odą kasdien 
m apie j>er saivąitę laiko. O kuomet 
W pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- 
11 kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus 

daugiau niekuomet nekarikins! Tik 
W 06c. už bopkų. Galima gauti aptickose.

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

Pranešu muzikantams ir mu
zikos reikalautojams, kad per
sikėliau į naują vietą. Taigi 
bile kokiam muzikos reikale, 
kreipkitės pas

JOE. KATURĄKI
4040 S. Francisco Avė.

PARDAVINĖTOJAI 
AUTOMOBILIŲ 

CASE

Gerumą
Pilną svarumą
Užganėdinantį pristatym 
Arba jūsų pinigai grąa 
narni

Palengvins akių Įtempimą, _k,urie 
esti, priežastimi gaivos skaudėjimo, 
Svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą, akių karštį atitaiso 
kreivas akįs, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.
, Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Atidarė savo nuosavybėje krautuvę, čia yra viena puikiausių 
lietuvių krautuvių Chicagoje.

Užlaikau visokių muzikališkų instrumentų: pianų, gramofonų ir 
rekordų. Taipgi visokių auksinių dalyku, laikrodėlių ir žiedų. Už- 
kviečiu visus savo draugus kostumerius. Stengsies jums patarnauti 
pagal geriausią savo išgalę.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be akauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleįtom galima valgyti kiečiausią piai-

MUZIKA
Pi j anai, Phonografai
Geriausią išdirbysčių 

Parsiduoda ant dalinu 
išmokėjimų.

Lietuviški Rekordai, Ro- 
les dėl Pijany ir gaidos 

įvairios.

UŽ NEGIRDĖTAI ŽĘMA8 KAINAS
Alcazar minkštoms anglims pečius <......... $9.50
Virtuvių šildomi pečiai, (Kitchen Heaters) ...........$18.95
Del kietų ir minkštų anglių (Hot Blast) pečius .................... $18.75
Moores nikeliuotas pečius No. 141........... $49.50
Crown dėl kietų anglių, galintis užšildyti 4-5 kambarius .... $54.50 
Moores pilnai parciliuotas, baltai, pilkai, mėlynai, žaliai ir rudai 
Parsiduoda šiaip ........................... No, 141 $74.75 No. 161 $85.00

Company
22os Gatv.

1TALIJONI4KOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmos klesos ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

____ ...

UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH 

hamburgamerkanune 
Trumpiausias kelias i visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
eažieriua ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, "Jlan- 
sa”, “Thuringia” ir “VVestphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, Iii.

Arba bile autorisųnto agento.

JEI paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, * " 
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

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

JEI ąąulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurė#- 
mo. ašarų bėgimą ir galvos skaū-

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

M. Levy
S iaur-rytinis Kamp. State 

0645 
1692

KOJŲ TROBEUAI! "
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nągai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
mariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti ? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te Visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. ,Wm. Gribow
■ 17 N. State St., Room 1714. 

Phone Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzahiinavimas Dykai.

geriausių visame pasauly. garantija de
šimčiai metų. Musų kainos yra žemesnes 
negu kitų išdirbėtų. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rašykit dėl DYKAI 
katalogo.

RUATTA 8ERENELLI and CO. 
817 Blue Island Avė., Dept. 92, 

CHICAGO, ILL.

Trindamas su Ruffles 
N Ištrins! Pleiskanas Lauk.
| Niežti, niežti visą diena — jus net 
t* stebitGe iš kur tų pleiskanų tiek 

imasi I Juo dauginy jus kasote, juo
IĮ daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal- 
I vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne
it malonumo • kiekvienam arti jus esan- 
F/ čiam, ir vis ^apsakomai niežti I

» Ruffles
D tai prašalins. Rufflet yra tonikų 
A galvos odai ir plaukams. Ruffltt yra 
D pleiskanų naikintojas su puikiomis 
A pasekmčmis.
Y Ir tame nflra jokios paslaptie*. 
11 Rufflet yra sudarytas gabių ir paty
li rusių kemikų, kurie išdirbo formulę 
II specialiai paskirtų sunaikinimui pleis- 
A kanų perų — Ir Rufflet atlieka savo

Musų skyrius, 38t)8 So. Westem Avė., yra 
pasirengęs patarnauti jums. 

CHARLES BARWOOD, MANAGERIS.
Telefonas Lafayetto 5935

Ta garantija yra ant kiekvieno pristatymo tikieto. Sųtąupykit 
sunkiai uždirbtus pinigus pirkdami musų Garantuotą Tavorą. 

(onsumers (ompany 
Fred W. Upham, Prezidentas

Generalis Ofisas 111 W. Washington St.
Telefonas Franklin 6400

!!!!!VeikTuojauirSutaupykPlnigi|!l!!i

i #ui7iityre. ftugs, Stovės, Pianos
Į 1930-32 S. Halsted St. Phonoįraphs, Paints. Rantote. 
į Prie i9to pi. anj Renetai Household Goods
[m. KEŽAS, Vedėjas Brighton Park krautuvės J. NAKRO^IS Gen. Vedėjas

0,Št»r PR.H.A.ĘROAD
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvis. 

Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.
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Lietuvių Rateliuose
Šiandie lietuviška va- 

karionė
Vakarienės obalsis bus: “Turi 

būti pastatyta namai Mari- 
ampolės realei gimnazijai.”

užsiimti kūrybos

ką mes amerikie- 
padarėme konkre- 
labui? Kur yra 
ženklas? O juk 
daug centų ame-

Dabar Bubnis jau susipažino 
su p-nia Vašviliene, kuri jam 
papasakojo visą teisybę. Vai
kas buvo , atrastas 3324 So. 
Union avė., už durii], bakse, 
kur buvo sudėti atliekami au- 
diniiai. Lafškaisi skambėjo: 
“Brangį pridtdlka, apkrikštyk 
ir parūpink jam vietą”. Ponia 
Vaišvilienė sako, kad dąbar 
jau vaikų nepriima į švento 
Benedikto prileglaud'ą; jis da
bar randasi šv. Antano prie
glaudoj. Jį krikštijo kun. 
Statkūs, duodamas vardą Joi- 
nas.

Pp. Vaišvylai prisiklausė ne
reikalingų kalbų. Esą jie tu- 

Irį 4 vaikučius, tai nenorėjo 
auginti, tai palaikę slaptai kai 
kuTį laiką, padėjo į baksą ir 
paskui rado.

Ji juokėsi iš tokių neprotin
gų kalbų. Geros noturos 
žmonės visada linksmi.

$ * *

kad ji buvo vedusi. Ji jam to 
visai nesakiusi. Jis esą išleidęs 
ant jos $1000.00. Dabar jau 
viskas pairo ir dalykas atsidū
rė teisine. Ji teisine pareišku
si, kad ji turinti teisę viską pa
silaikyti, todėl jam nieko iš 
dovanų ncgrąžįsianti.

* * *
šeštadienį, spalio 21 d., Mil

dos svetainėj Draugija Dra
mos ir Dainos “šviesa” turėjo 
savo jubilcjinį vakarą, šiamie 
vakare buvo duodamos dova
nos tiems nariams, kurie per 
dešimtį metų nėra sirgę ir ne

ėmė iš draugijos pašelpos. Do
vanas gavo šeši nariai, po auk
sinį žiedą. 
---—. ■ - .. - -T' . - - .--- --

(Seka nuo 6-to pusi.)

Tel. Yards 1138
STANLEY P. 

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Aubum 
Avė., Chicago

Simon’s Lovos

a j Akiniai kurie g g 
V ■ pritinka v I

Iš Birutės
j au 
yra

ištiktus 
atsirado 
irgi ne

yra reikalin-

yra mažai.. O tokių įstaigų, 
mokslas butų nevaržomas, 
laisvai butų dėstoma mok- 
dalykai — tokių įstaigų

Sakoma, kad vienas rymietis 
nuolat kartojęs: “O Kartogenas 
turi būti sugriautas”! Ir tas 
jo noras išsipildė: Kartogenas 
buvo sulygintas su juoda že
me ir apie išdidų senovės mies
tą dabar liudija tik išlikę griu
vėsiai....

Mums nėra reikalo ką nors 
griauti. Griovimo darbas jau 
ir taip perdaug ilgai buvo va
romas. Bet i/žtat musų gyvas 
reikalas yra 
darbu.

Ištikrųjų, 
čiai iki šiol 
čio Lietuvos 
musų darbų 
daug dolerių,
rikiečiai yra paaukavę Lietuvai, 
Lietuvos žmonėms. žinoma, 
buvo reikalas aukoti, buvo rei
kalas šelpti nelaimės 
žmones. Bet dabar 
kiti reikalai, kurie 
paprastai svarbus..

Lietuvos žmonės
gi apšvietos. švietimo įstaigų 
ten 
kur 
kur 
slo
kaip ir nėra. Tiesa, Mariampo- 
lės reale gimnazija priklauso 
tos rųšieš mokslo įstaigoms. 
Bet štai dabartiniu laiku ji gy
vena sunkias dienas. Ji neturi 
savo namo, o iš užimamo buto 
ją nori iškraustyti. Jei tas at
sitiktų, — visas darbas turėtų 
pakrikti. Tai reikštų kad keli 
šimtai jaunuolių, kurie buvo 
laisvai auklėjami, butų paleisti 
ir patektų gal visai nepagei
daujamų žmonių įtakon.

Kad to neatsitiktų, mes tu
rime irgi nuolat kartoti: “Ma- 
riampolės realei gimnazijai 
namai turi būti pastatyti!”

Ir padaryti tai amerikie
čiams nebūtų sunku. Tik reikia 
noro.

šiandien, 9 vai. vakare, Ju- 
ciaus restaurane (3241 South 
Halsted St.) įvyks Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Atstovybės Amerikoje ir veikė
jų komiteto surengta vakarienė.! 
Ten bus plačiai kalbama ne apie 
tai, kaip Kartageną griauti, 
bet apie tai, kaip “Kartageną”, 
t. y. Mariampolės gimnaziją 
statyti.

Visi, kurie pritaria Lietuvos 
žmonių švietimui, privalo atvy
kti į vakarienę. —K. S.

Maskvos Sąryšis
Vienas skaitytojas rašo:

FTeiksiites paaiškinti 
‘Naujienose’, kas yra tas lie
tuviškų draugijų .Sąryšis, 
kuris t skiria konferenciją 4 
dienai lapkričio 1923 metų 
Meldažio svetainėje!. Man yra 
nesuprantama. Kai kas sako, 
ka<i tai esą bolševikai,

— Greitakojis/*
Tas “Sąryšis“’ iš tiesų yra nie 

kas daugiau, kaip komunistinių 
kuopų ir kai kižrių komunistų 
kontroliuojamų draugijų susi
vienijimas. Komunistai jį su
planavo, komųnitsai jį sutvėrė 
ir komunistai jį valdo. Niekas 
kitas tenai nesideda. ,

Po “Sąryšio“ vardu komunis
tai norį prieiti prie minių, ku
rios šalinasi nuo jų, žinoda
mos, kad tie Maskvos agentai 
moka tiktai šmeižti žmones ir 
kelti triukšmą organizacijose.

Roseland
Rusta žiedas.

Kas pametate #edą spalių 
21 d. D. IL. K. Vytauto No. 2 
koncerte, tai atsišaukite šiuo 
adresu: 10742 So. Wabash A v,

— R. Mikšys.

“Birutės” koncerte dalyvaus 
p-nia Nora Gugienė.

Taigi rytoj įvyksta “Birutės” 
koncertas. Vieta — Sokol sve
tainė, 1812 So. Ashland Avė.

Kuomet “Birutė” ką nors 
rengia, ji dedu visas pastangas, 
kad parengimas įšeitų geras. 
Ji, taip sakant, laikosi to prin
cipo, jog negalima gauti “some- 
thing for nothing”. Štai kodėl 
“Birutės” rengiami koncertai 
visuomet yra sėkmingi ir pub
likos mėgiami.

Bet rytojaus koncertas žada 
būti (o tai jys patys matote iš 
skelbiamo koncerto dalyvių są
rašo) vienu šauniausių, kokią 
“Birutė” kada nors yra suren-

gusi.
Koncerte dalyvaus ir 

Nora Gugienė, kuri tolyn vis 
labiau ir labiau užkariauna Chi
cagos publiką. Koncertus lan
kančioji publika jau spėjo įver
tinti p-nią Gugienę. Vargu yra 
chicagiečių tarpe bent vienas 
muzikos mėgėjas, kuris nebūtų 
girdėjęs p-nią Gugienę dainuo
jant ir nesigėrėjęsis jos balsu.

Bet juk nuo praeito sezono 
prabėgo jau keli mėnesiai. Per 
tą laiką jokiuose koncertuose 
p-nia Gugienė nedainavo. Tat 
naują sezoną pradedant vėl 
bus smagu musų mėgiamą dai
nininkę išgirsti.

Užtat nepraleiskite progos ir 
atvykite rytoj į “Birutės” kon
certą, kur dainuo^ žymiausi 
musų dainininkai ir choras.

—Taigi.

p-nia

Vos novos policijai pakliuvo 
du jauni plėšikai. Vienas 15 
metų Charles Smith, o kitas— 
12 metų, lietuvis Jonas Jasulis. 
Jie policijai prisipažino: plėši
mą krautuvių, šlubų, vyrų ir 
vaikų; vogimą dviračiu, netik 
naktimis, bet ir dienomis.

« * *
pradėjo kasti funda- 
dei Lietuvių Audito- 

Pradžia jau padaryta.
džiaugiasi, 

bus jvykdinti
Jie ir laukia —lyg

$3.50 ir Augščiau
Bile kokios mieros arba užbaigimo 

reikalaujate

Apskriti Torik Lensai
Pritaikomi prie jūsų akių, visai 
Užbaigti^ su shell iremais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozas $1 
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas 
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.

Periklo gadynė
400 suviršum metų prieš Kris

taus gimimą gyveno Graiki
joje Periklas, kuris buvo su
traukęs i Atėnus gabiausius 
tij laikų galvočius.

Tarėsi apie “prašalini 
mą“ Grigaičio

jau
me-

net

Tai

Senai tai buvo: Praėjo 
du tūkstančiai su viršum 
tų, o vienok ir šiandien dar yra 
žmonių, kurie galvoja apie Peri
klo laikus, kurie mano, jog tai 
buvo idealingiausi laikai, 
kurie tą laikotarpį vadina 
“aukso gadyne”.

Kas buvo tas Periklas?
buvo vyriausias Atėnų senato 
viršininkas, kuris begiu 30 me
tų faktinai valdė Atėnus. Tuo
laikinė Atėnų demokratija, 
kaip Winckler kartą yra paste
bėjęs, turėjo “Periklo veidą”. 
Periklas buvo nepaprastai pla
čių pažvalgų žmogus ir sugebė
jo suspiesti aplink save gabiau
sius, prakilniausius ir ge
riausius tų laikų žmones.* Tų 
žmonių pastangomis Atėnai ki
lo kaip materialiniai, taip ir in
telektualiniai.

Reikia dar pastebėti, kad tuo 
laiku gyveno nepaprastų gabu
mų moteris, Aspazija. Aspazi- 

| ja. darė didelę įtaką į Periklą; 
ji, galima sakyti, buvo tas ak
stinas, kuris vertė Periklą di
delius ir prakilnius darbus at
likti. Ir kai atėniečiai sumanė 
Aspaziją iš miesto prašalinti, 
tai Periklas su ašaromis akyse 
maldavo to nedaryti.

| Vėliau,po . trijų dešimčių 
metų tarnavimo žmonėms, Pe
riklas tapo nustumtas į šalį. 
Pergyvenęs didžiausių nelaimių 
(jis neteko vaikų), Periklas 
numirė neturtingu būdamas.

Apie tą tai gadynę rytoj bus 
kalbama Raymond Institute. 
Ten smulkmeningai bus atpa
sakota Periklo gadynės gyveni
mas Atėnuose; kokie buvo 
santykiai tarp žmonių ką jie 
mąstė ir veikė; kaip jie tvarkė
si ir linksminosi.....

Tat rytoj; 10:30 vai. išryto, 
susirinkite pasiklausyti Moks
lo Draugų paskaitos į Raymond 
Institute (816 W. 31 St.), kur 
adv. Kl. Jurgelionis kalbės apie 
Periklo gadynę. —žinąs.

Tilpusieji paskuojėmis die-. 
nomis “Naujienose” raštai apie 
komunistų kerštingus! darbus 
Lietuvoje ir Rusijoje paskati
no ir mane pasakyti viešai vie
ną Chicagos komunistų pa
slaptį.

Kiek laiko atgal North-Side- 
je buvo susirinkęs privatiniuo
se namuose komunistinių 
“veikėjų” būrys, dalyvavo ir 
kai kurie komunistų valdybos 
nariai. Besikalbėdami apie “re
voliucijos” kėlimą, susirinku
sieji atrado, kad “viskas butų 
gerai, jeigu tiktai butų praša
lintas. — Grigaitis”.

“Bet kas jį prašalins?” klau
pia vienas dalyvavusių pasi
kalbėjime. '“Jeigu mes kuris 
tą padarytume,\ tai nukentė
tų musų partija.”

Man neteko patirti, kuo ši
tos diskusijos pasibaigė. Bet 
visuomenei bus pravartu žino
ti, apie kokius dalykus komu
nistai tariasi tarp savęs.

Vargdienis.

Iš Bridgeporto padangės
Pataikymas.—Sugavo plėšikus. 

Lietuvių Auditorium pradžia. 
—Pairo vestuvės. — Jubilė- 
jinis vakaras.

15 d

žinia, 
ištir-

Jau buvo rašyta “Naujieno 
se, No. 245, kad spalių 
rado pamestą kūdikį.

Kaip tik pasklido ši 
tuoj Bubnis nusiskubino
ti. Pakeliuj jis sutiko dauge
lį žmonių, kurie jam skirtin
gai pasakojo. Kuomet jis pri
ėjo namą, kuriame gyvena pp. 
Vaišvilai ir kur rastas kūdikis, 
jį apėmė didele baimė: kad ji 
neparokifotų to kūdikio tėvu. 
Nors jam buvo labai gaila, 
netik nekalto kūdikėlio, bet ir 
jo mamos, vienok savęs la
biausia. Jis tik dirstelėjęs į 
namo numerį nusiskubino į 
.savo ofisą, kad aprašyti. Bet 
nelabasis ir nemiega— jis pa
darė klaidą rašydamas adre
są, apie Tašką ir vietą, kur kū
dikis auginamas.

*
lauke vestu-
Kinder (lies

Jau 
mentą 
r i u m. 
Bridgeportiečiai
kad jų planai 
gyvenime, 
užtekančios saulutės. Ir Bub
nis sako—“kad yra pradėta, 
tai bus ir pabaigta ir turėsime 
puikią svetainę.”

Bridgeportiečiai 
vių ponios Bertos
tuvčs), 3316 So. Union avė. su 
p. George Orville, 1327 So. 
aFirfield avė. P-nio Kinderie- 
nė turi ice creain krautuvėlę. 
Mes tikėjomės tenai 
klumpių sunešiiną.

P-as Orville, žmonės
nupirkęs jai žiedą net už $300.- 
00, visą eilę rūbų ir nežinojęs,

savo

sako,

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

A. F. GEHL&CO., 
1550 Clybpurn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

Rakandai, Karpatai, Pečiai, Pianai ir Viktrolos «
Petras Barškis

1748-50 W. 47th St.
Phone Yards 5069

-— J
/— ' '————— ............. ".................   I

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

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Milwaukee Avė., netoli Ratine Avė. Telefonas Haymarket 3042

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo
6 iki 9 valandai vakare.k—.......... . .1 ......   II i I..,.................. ,, „z

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

: PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGIMUS PAS: 
Į KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE KUR.KITUR UŽ ANT- i 
; PARANKIUS ĮRENGIMUS ;

MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
Į musų Icrautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

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

Mažais Iškaščiais
Męs pirkome savo apšildymo 

įrengimus xkol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame dalyke.

MUSŲ OBALSIS: 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS

Paauksuota aržuolinė. viršui arba 
apačioj, augštos klozetines tankos 
ir trimingai, kaip pa- 
veikslely, specialiai po ■ bvU ’

Klozetines sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- (F p O C 
duodamos po

Pristatome i visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

b..... --II ' ................. ■!■■■■........................ -J

J. KLEIN
4544-48 Cottage Grove Avė.

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų 

________________________________

Chicago.

Įdedant Artificialiskas Akis.
Atsakanti atsistentai ir mokytos 

nursės visuomet patarnauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famotis 
krautuvės.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 n. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki 12.

____________________ 1

Physical Cullure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedaleisk, kad tavo liga pasidary
tų chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. RASISTĄ,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

------------------—------------ J
Phone Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
Napropath

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

Patarimai dovanai.
3249 So. Morgan St.

Valandos: Paned., Utamin., Ketv. 
ir Pėt. 2—9.

Subat. 5—9, Nedėliomis 9—12 
dieną.

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

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

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* TX^cpe- 
jišką bl X fydy* 
nvo. DicMli skai
čius žmotlą U<y- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, 8utei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį galį 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 moterą.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. die
ną. Panedėlyj, seredoje ii 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.
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Lietuviu Rateliuose. BUS IMTYNĖS.

amžiaus
Paėjo iš Lietu-

KAZIMIERAS SKUDAS

Mirė ketverge, spalio 25, 1923. 
Buvo nevedęs ,turėjo 
apie 42 metu.
vos Rietavo parapijos. Paliko 
brolį ir 2 seseri Lietuvoj ir 
Amerikoje 1 brolį. laidotuvės 
bus panedėlyj, spalio 29, 1:30 
vai. po pietų, iš namų 936 E. 
47th St, Kenwood 0700, į Lie
tuviui Tautines .kapines. Gimi
nės, draugai ir pažįstami malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse. 
Lieka nuliūdęs brolis

S. Skudas.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Kalbėjo p. Zolp, kuris nuro
dė, kad tik tokios draugijos 
palaiko tautystę. Piano solo 
skambino p-lė Virginija Gru
šaitė. Smuiko solo išpildė p-lė 
Aldona Grušaitė. Dainavo 
Chicagos Lietuvių Kvartetas 
a komponavo p-lė Sadauskaitė. 
Dainavo Latvių Mišrus Choras 
po vadovyste p. H. Buck. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Po 
programui buvo šokiai prie p. 
Grušo orkestros.—Bubnis. #

Bancevičia prašo paskelbti, 
kad jisai apsiima eiti ristynėn 
su tik atvažiavusiu iš Europos 
Karoliu Požėla ir tikisi jį paris
ti.

Prašo kreiptis 3020 W. 42-nd 
St.

Telefonas Lafayette 1355.
Taipgi J. Goštautas, gyve

nantis 1009 W. Cullerton St.
Tel. Roosevelt 8937.

P. Šimkaus laidotuvės.

IGNACAS PRANINSKAS

Moteris Ona, dukrelės, bro
liai ir seserys.

Vdlionty palaidojimu rūpinosi 
p. Eudeikis ir penki miru
siojo draugai.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

MARIJONA SILIENe-
PETRA1T®

Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lio 26 d., 1923 met. 6<30 iš ryto 
Chicago Hospital, laidotuvės at
sibus pirmadienyj, spalio 29 d., 
iš namų 1920 So. Halsted St. į 
Apveizdos Dievo bažnyčių 9 vai. 
ir j švento Kazimiero kapines. 
Velionė paėjo iŠ- laetuvos, Kau
no rėd., Tauragės apskr., Gau
rės parapijos. Amerikoj išgyve
no 10 metų paliko dideliame nu
liūdime vyra, brolį ir 2 seseris 
ir vieną brolį Lietuvoj. Taigi, 
giminės, draugai ir pažįstami 
malonėkit atsilankyti ir daly
vauti laidotuvėse. Pasiliekam 
nubudime

Vyras, brolis ir seseris.

Peisiskyrė su šiuomi pasauliu 
po sunkios operacijos ligoninėj 
sulaukęs 43 m. amžiaus, spalio 
26 (t 1 vat. po pietų, 1923 m. 
Velionis paėjo Pagaičpilio kai
mo Smilgių vai., Panevėžio ap. 
Priklausė prie Simano Daukanto 
ir Teisybės Mylėtojų draugijų. 
Paliko didžiausiame nubudime 
moterį Oną ir 2 dukteris Janiną 
9 metų ir Marijoną 6 metų, 2 
brolius Mykolą ir Stanislavą, 2 
seseris Teklė ir Julijoną. Lie
tuvoj senus tėvus, brolį, Tadeu
šą 2 seseris Pauliną ir Barborą. 
Laidotuvės atsibus spalio 30 d. 
Utamipnke 10 vai. ryte iš namų 
5731 So. Halsted St. į bažnyčią 
iš tonais į Tautiškas kapines. 
Giminės ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse. Ilsėkis 
mano mylimas vyre, tegul tau 
būna lengva žemelė. Lieka
mos nubudime

Spalių 9 d. Cook County li
goninėje numirė Petras Šim
kus, 38 metų amžiaus, neve
dęs. Velionis susirgo plaučių 
uždegimu |ir po' dviejų dienų 

ligos numirė. Kadangi jis ne
turėjo giminių, tai nebuvo 
kam rūpintis jo laidojimu. Li
goninėje velionio kūnas buvo 
išlaikytas net 10 dienų, kol su
žinojo apie tai sekami miru
siojo draugai: J. Novickis, F. 
Žibąs, F. Kazlauskas, S. Šim
kus ir L. Saluskis. Kadangi 
velionis neturėjo pinigų ir ne
priklausė jokiai draugijai, tat 
minėti žmonės kreipėsi į J. F. 
Eudeikį graborių), 4605 So. 
Hermitage Avė., klausdami pa
tarimo dėl numirėlio Jaįdoji- 
mo. P-as Erideikis ne tik da
vė patarimą, ale parsivežė ve
lionio kūną pas save |ir spa
lių 22 d. palaidojo jį Tautiš
kose kapinėse. Laidotuvėse da
lyvavo pusėtinai didelis žmo
nių būrys.

P-o Eudeikio ir velionio 
draugų pasielgimas yra pavyz
dingas ir vertas pagyrimo.

— D.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
,.ri« Naujienų Spulkos, ir priprašyk 
’uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
yinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

ASMEHŲ JIESKOJIMAI
FRANCI&KUs Januškevičius 

iš Kauno, Lietuvos, pajieško 
seserių, Jadvigos ir Genovai
tės. Paskiausias adresas buvo: 
1042 Pearl Street, Denver, Co- 
lorado.

JIESKŪ PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO su ka

pitalu į aptiekus biznį. Gera vie 
ta, daug stakę. Didelis pelnas 
užtikrintas.
109 N. Dearborn St. Room 903

N 
■ > ■■■■■uuniĮ i || į

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
t rokų patarnavimas Chicago j ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga t Chįcagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. »J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone LaWndale 0114.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
u

REIKIA OARBININK PARDAVIMUI

$25 KIEKVIENĄ NEDĖLDIENĮ

KAMBARIS rendai, šviesus, 
šiltas ir švarus, prie mažos šei
mynos, su valgiu ar be valgio. 
Kambaris ir valgis 8 doleriai 
į savaitę.-Kreipkitės (1 lubos 
prieke), 3534 Parnell Avė.

f ' : ‘ . , f‘, * -- ■ ••

VYRŲ

Už DYKA rūmai tam kurio mote
ris apsiima gaminti valgį vienai ypa- 
tai ir apvalys rumus. Ruimai garu šil
domi, eletros šviesa, karštas vanduo 
ir maudynės. ‘ Gali atsišaukti ir mer
ginos arba našlės.

MR. FRANK VORONOVICZ 
925 S. Winchester Avė., Chicago, III.

PARENDAVOJIMUI kamba
ris karštu vandcnHu* apšildo
mas. Elektra ir vana.

Atsišaukite:
4955 W. Ohio St.

ANT raudos Ikąinbaris, ga
ru šildomas, dvjem, vienam ar
ba vedusiai porai.

Atsišaukite:
3001 W. 39th PI., 2 lubos

■ REIKALINGAS siuvėjas prie 
taisymo vyriškų drabužių; tu
ri birt patyręs tame darbe; at
sišaukite: '

228 W. 47-th St., Chicago. • 
Tel. Kedzie 6280

REIKALINGAS žmogus 
šiojaino Naujienų, tik 2 
darbo į dieną ir geras 
tis. Atsišaukite greitai.

1405 So. 49th Avė. 
Cicero, III.

Klauskite K. Nobara

RAKANDAI

dėl išne- 
valandos 
užmokės-,

DIDELIS BARGENAS
Gera proga jaunai porai, 5 kam

barių vėliausios mados rakandai, 
Punkus parloro setas, valgomo 
kambario setas, miegamo kambario 
setas, liampa, karpetai ir dvigubų 
springsų fonografas su rekordais. 
Parduosiu už pirmą geriausi pasiu- 
a, yisųs sykiu arba atskirai, jei 

e sutaupyti pinigų. Nepraleis
kite šio didelio bargeno. ■

1922 So. ’Kedzie Avė.

JŪSŲ PROGA EITI į biznį 
Sritąupysit mažiausiai $3,000. 
Našlė turi parduoti muzikalių 
instrumentų krarituvę, viktro- 
los, rekordai, muzikališki ins
trumentai. Agentūra dėl O-K 
įir Columbia rekordų, taipgi dėl 
Q. R. S. muzikos rolių ir tt. 
Viską su įrengimais ir ta voru, 

į Pigus lys^ąs dėl krautuvės jr 8 
kambariu flatas, taipgi garad- 
žiris. Turi būt parduota . šią 
savaiitę. AtsiSauMite.
1817 W. 47, netoli Wood St

PARDAVIMUI garadžius, biznis su 
visais įrankiais, telpa 26 karai. Taip
gi 2 automobiliai, Chandler 7 pasa- 
žierių, sėdau, 1921 ir Jordan, 7 pasa- 
žierių California viršus, 1921. Visi 
geri tajerai ir geriausiame padėjime. 
Parduosiu po vieną arba mainysiu ant 
lotų, kurie butų 3 krūvoj, tanpe 59 ir 
66 gatvės, ant išilginių gatvių tarpe 
Westem ir Kedzie Avė. Kas norit šių 
bąrgcnų arba kas turite lotus ant 
maino ar pardavimo, atsišaukite.

J. VILIMAS, ' 
1543 West 46th St.

Phone Boulevard 2282

“Birutes” koncertui, kuriame daly
vaus ir paskilbęs musų dainininkas p. 
J. Babravičius, bilietai galima gauti 
šiose vietose: .

Naujienose, 1739 So. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų Skyriuje, 

3210 So. Halsted St.
Justino Kulio aptiekoje, 3261 So. 

Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Draugas”, 23 PI. ir Oakley Avė.
“Birutės” Konserąatorijoj, 3252 So.’ 

Halsted St., 3-os lubos ir pas Birutės 
narius.
, Koncertas įvyksta sekmadienį, spa
lių 28, Sokol svet., 1812 S. Ashland 
Avė. prie 18 gatvės. —- Valdyba.

\

Lietuviškai vakarienei, kurią ren
gia Uetuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos Atstovybė ir veikėjų komite
tas Juciaus restorane (3241 S. Hal
sted St.), tikietai galima gauti šiose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuje, 

3210 ISo. Halsted St.
Universal State Bank, 814 W. 33 St.
“Birutės” konservatorijoje, 3252 S. 

Halsted St.
Dr. A. Montvido aptiekoje .

— Komitetas.

Jus galitę uždirbti $25 ir daugiau 
kiekvieną riedėleliėriį už keletą valan
dų darbo. Mes parodysime jums 
kaip tai padaryti. Patyrimo nereikia. 
Jus galite gauti jūsų pirmutinius $25 
ateinantį nedėldienį. Pradėkite tuo
jau. Atsiųskite jūsų vardą ir adre
są ir mes suteiksime jums pilną infor
maciją. Veikite šiandien.

Adresuokite
LITHUANIAN MANAGĘR, 

116 So. Michigan Avė., 
Room 1409, 
Chicago, 111.

IŠSINOftjUOJA kambarys vie
nam vaikinui be valgio; gražus 
kambarys. Viskas naujos ma
dos. Rrighton Park distrikte.

4445 S. Washtenaw Avė.
Ant 2 lubų

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių, dauguma gerame stovyje, taipgi 
pianai kuriuos parduosiu už pusę pre
kės ir vįsus parduosiu pigiai, ries tu
riu greit parduoti. Galima matyti pe- 
delioj, pėtnyčloj ir subatoj.

Atsišaukite:
948 West 21st Plące

Extra Extra

LIETUVIŠKAS HOTELIS 
geriausia vieta dėl darbininkų, 
apsigyventi, vyrams arba mo
terims; su valgiu arba be val
gio $8.00 į savaitę su valgiu.^ 
Kreipkitės pas Peter Gadeiko

1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai po vieną Atskirai. Taip 
gi didelės kvietkos, kaip tai 
Leolendros dvi žydinčios gie
danti kanarka, patalai, paduš- 
kos; viskas už pusę kainos.

Atsišaukite 1643 N. Lincoln 
St. Chicago.

I

;--------------- ----------- -—m
GERE. Naujienų skai

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalai* 
eiti į tas •aokrovan, kurine 
skelbiasi Naujienose.

Universal State Banko 
remontas jau baigiamas
Didesnė dalis remonto jau pa 

daryta ir už kelių savaičių Di
džiausias Lietuvių Valstijinis 
Bankas pasipuoš naujais rūbais. 
Ne tik Banko Valdyba, bet ir 
patys depozitoriai laukia, kad 
k negreičiau šiai galėtų daryti 
biznį, naujoj e vietoje, nes 'laiki
noji vieta yra per ankšta 
ir nepatogi. Girdėti kad dauge
lis rengiasi prie Banko atidary
mo: Vieni nori gauti naują Uni- 
versal State Banko knygutę, ki
ti perkelti savo pinigus į šį savo 
Lietuvių Banką iš svetimtaučių 
Bankų, o būriai vaikučių jau 
taupo centus, kad šiame nauja
me Banke pradėjus naujį 
Christmas Savings Club.
Nors pertaisymas Banko bran

giai kainuoją, bet užtat Chica
gos lietuviai galės didžiuotis sa
vo tvirčiausiu ir gražiausiu Ban
ku ir savo visus reikalus galės 
kuogreičiausiai šiame Banke at
likti.

Ištikro, jau ir laikas butų lie
tuviams pradėti daugiau rūpin
tis lietuvių vardo kėlimu, o tą 
kaip tik geriausiai ir padarytų 
taupydami pinigus savo tautos 
UNIVERSAL STATE BANKE. 
Prie to, šis Bankas kiekvienam 
visokiuose reikaluose suteikia 
informacijas dykai ir sukolek- 
tuoja pinigus iš kitų bankų.

O kol Bankas persikels į nau
ją vietą — dėkime pinigus į jį 
if auginkime šią savo įstaigą.' 
Kiek teko patirti, per šį Banką 
siunčiami pinigai Lietuvon nu
eina greičiausiai ir geriausiai.

Lietuviai pas lietuvius!

Simano Daukanto draugija sekma
dienį, spalių 28 d., 6:30 vai. vakare, 
Mildos svetainėje (3184 So. Halsted 
St.), iškilmingai apvaikščios savo 30 
metų gyvavimo iubilšjų. Visi neriai 
pribukite į tą iškilmingą susmukimą 
ir atsiveskite naujų narių. Nauji na
riai bus priimami be įstojimo mokes
nių. . . ( t-

Thomas Janulis, pirm., 
Peter P. Kenutis, rašt.

Lietuviams namų savininkams, tu
rintiems šildomus namus su karštu 
vandeniu arba štymu, geriausia pro
ga sutaupyti pusę anglių, apvynio- 
jant boilerį ir paipas. Mes padarome 
už labai prieinamą kainą.

FRANK YANCHUS 
4140 Arcner Avė.

Tel. Lafayette 6817 
Chicago, III.

YRA kambariai dėl išdavimo 
apšildomi vienam arba dviem 
su valgiu ar be valgio, 7838 So.

Green St. ant pirmų lubų.
PARDAVIMUI 4 kambarių ra

kandą! po vieną atskirai. Taipgi 
didelės ^vietkos, kaip tai Leolen
dros du žydinčios, giedanti kanar- 
ką, patalai ir paduškos. Viskas už 
pusę kainos.

Atsišaukite:
1643 N. Lincoln St., Chicago

Mokslo Draugų paskaita. Ateinan
tį sekmadienį, spalių 28 d., 10:30 vai. 
iš ryto, Raymond Institute (816 W. 
31 St.) bus skaitoma paskaita tema 
‘Periklo gadynė”. Skaitys adv. Kl. 

Jurgelionis.

Teatras ir Balius su dideliu muzi
kaliu programų rengia L. E. Pašal
pos draugystė subatoj 27 d. Spalio- 
October 1923, M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI., Chicago, III. Scenoj stato
ma viena iš gražiausių komedijų “Ne
tikėtai”. Kviečia visus Komitetas.

Racine, Wis. — S. L. A. 100 kuopa 
spalių 27 d., North Side Turner Hali 
salėj (ant kampo Hubbard ir Lincoln 
gatvių) rengia maskaradinį balių. Yra 
skiriama $25 vertės dovana.

Vietos ir apylinkių lietuviai yra 
kviečiami atvykti. — Komitetas.

Lithuanian Citizens and Benefit 
Club of 20th Ward turės savo susi
rinkimą sekmadienį, spalių 28 d., 1 
vai. po pietų, S. Union Avė. po No. 
1750.

— Antanas P. Bagdonas.

Draugijos Apveizdos Dievo susirin
kimas atsibus nedėlioję 28 dieną spa
lio, 1-mą vai. vidurdienio, švento Jur
gio parapijos svetainėje, prie Auburn 
ir 32 PI. Taigi visi nariai kviečiami at
silankyti, nes bus labai svarbių rei
kalų apsvarstymui, Su Godone

Nut. Rašt. S. Ganchauskaš. 
4420 So. Union Avė.

West S'ide.— Dro V. Kudirkos d-ios 
susirinkimas įvyks šeštadienį, spalių 
27 d., kai 8 vai. vak. Meldažio salėj. 
Visi nariai privalo susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų, atlikti. Reikia rinkti 
komitetas Naujų Metų vakaro rengi
mui ir be to yra kitų reikalu, kuriuos 
reikia šiame susirinkime atlikti.

—Valdyba.

Lietuviu švietimo Draugija sekma
dienį, spalių 28 d., 7:30 vai. vak., Ray- 
mond Institute (816 W. 31 St.,) ren
gia prakalbas. Prakalbos bus labai 
įdomios. Tat visi kviečiami atsilanky
ti. Įžanga dykai.

— Komitetas.

Liet. Piliečių Pol. ir Pas. Kliu- 
bas Am. (Litluianian Citizens’ P. 
and Ben. Club of Am.) laikys pir
mą susirinkimą rvto, spalio 28 d., 
1 v. v., Fellowship svet., 831 W. 
33 PI. Norintieji įstoti į Kliubą 
malonėkite atsilankyti.

— Vąldyba.
Į ’t --- --------------- Ji. f

IĄei. Mokpleiyių Susivienijimo 
Amerikoje Centro yaidvba*, Ap
švietus ir komisijų Fondo susirin
kimas įvyks septįntadj.eąy, spalių 
28 d., 1 vai. po pietų, pp. Stogių 
bute, 4049 So. Rjchmond St.

Visi komisijų nariai privalo at
silankyti susirinkiiųan, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.

< Centro Valdyba.

PRANEŠU kad Liberty svetainė 
ant Bridgeporto, 3000 ,So. Union Avė. 
išrandavoju už prieinamą kainą de 
draugijų, kliubų, yeseilių ir šiaip vi
sokiem reikalam. •

Kreipkitės pas savininką: 
3000 So. Union Avė. 
Tel. Boulevard 4239

iSRENOA VOJIMUI

__________MOTERŲ_________
RETA PROGA mergaitei 

nuo 14 — 16 metų amžiaus 
kuri norėtų eiti į mokyklą ir 
drauge Užsidirbti sau pragyve
nimą teatsišau'kia pas M. Jur- 
gelioniš?J17W So. Hdlsted St., 
nuo 9 iki 5 vakare.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKĮJ

PARDAVIMUI Republic tro- 
kukas 1 ir^pusės tono, kam bri
tų reikalingas tai meldžiu at- 
sišaukt parduosiu už pirmo tei
singo pasiūlymo. Klausk James, 
3929 So. Halsted St. Phone 
Victory 7070.

VYRŲ
RENDAI 3 štorai naujame 

name, arba pardavimu’i visai 
naujas namas 'ir naujoj kolo
nijoje.

Kreipkitės:
8539-41 So. Racine Avė.

REIKALINGAS bučeris. Pa 
tyręs gerai darbą ir anglų kai 
bą mokantis. Geros darbo 
lygos ir gera alga.

Atsišaukit greitai. 
5700 So. Morgan St.

są

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
\ ' • ...............................  $95
Ford Touring......................  $195
Dodge Touring ................... $195
Dodge Touring........................ $95
Dort Touring ........,............. $375
Reo Touring ......................  $195
Oldsmobile Coupe ............... $575
Ford Touring ........................ $85
Chevrolet ...............................  $85

PARENDAVjjIMUI flatas, 6 
ruimai, pečiais apšildomas, va- 
na, elektra, gesas ir kiti paran
kamai už $30.00.

4015 So. Artesian Avė.

REIKIA pardavinėtojo dėl di
delio pasiūlymo — propozicijos. 
Uždirbama nuo $40 iki $60 į sa
vaitę. Atsišaukite. 64 E. Van 
Ęuren St., tarpe 10 ryto ir 1 
vai. dieną, Room 907. Klauski
te Mr. Kreives.

Ford Speedster 
1921 ~ “
1919 
1916 
1920 
1918 
1922 
19X8 
1920 
k Galite matyti šiuos karus kožną 
dieną nuo 7 ryto iki 9 vakare.

BALZEKAS BROS. MOTOR 
SALES CO.

6012 South Kedzie Avenue 
Chicago, III.

KAMBARIAI rendni (Nortb Side' 
šeši ruimai su visais patogiais įtai
sais, ramioje ir švariais žmonėmis 
apgyventoje vietoje. Rcnda mėne
siui tik $50.00. Geistina, kad ne
surastų perdaug skaitlinga šeimy
na. Lietuviai norinti turėti pato
gią* vi,etą gyvenimui —* pasinaudo
kite proga. Kreipkitės: Kąz. Lu
kas, 1821 Ne braška Avė. Prie Ar
pu tage ir Humboldt Papk Boule
vard. Phone Spaulding 3851.

J1ESK0 KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris ve

dusiai porai, štymri apšildomas 
Rridgoporto apielinkėj, Kas tu
pite tokį kambarį praneškit 
W. B., 939 W. 33rd St., Tel. 
Poulevard 1749. 
. .......................... ...............................

Reikalingas kambarys Brlgh- 
ton Park apielinkėj iš 1 dienos 
November; su valgiu dėl vieno 
paikino prie mažos šeimynos ir 
švarios gaspadinės ir kad nebū
tų vartojama munšaino. Mel
džiu atsišaukti tuojau po njim. 
Rox 351 Naujienos.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON 3 apžiūrimi kamba

riai suaugusiai moterei arba po
rai, $10 į savaitę. Atsišaukite 
puo 8 ryto iki 3 po pietų kas
dien. 3409 W. 38 PI., 2 flatas, iš 
užpakalio.

REIKALINGAS pekorius pir- 
marankis kepti juodai ir bal
tai duonai ir keksams. Darbas 
pastovus ir geras užmokesnis.

Kreipkitės:
4530 So. Hopore St.

PARDAVIMUI vienas Ford trokas 
geram- stovy už $95, tinkamas buče- 
riui arba pekoriui, ir vienas Ford 
chasis, vieno tono už $125.

Atsišaukit pas:
BALZEKAS BROTHERS 

6012 So. Kedzie Avc. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI

REIKALINGAS —
Draiverys prie jriodos 

nos išvažiojimo.
Kreipkitės:

1043 W. 13th St.
Tel. Canal 0706

duo

RĘIKIA siuvėjo abelnąm dar
bui. Atsišaukite tuoj aus.

L. and F. TAILOiRS and 
MEN’S FURNISHING SHOP 

3512 So. Halsted St.
— '■ , .................mhiiwp»ir yif

REIKIA tuojau jauno arba 
vidutinio ąmžiaps vyro prisi
dėti prie musų ofiso sales de- 
partąffpento. Nuolat darbas^ 

gera alga ir bonus. Turi turė
ti $1,500 iki $2,500 investavi- 
piui. Bodega Materials Co.

t

1520 Consumers Bldg.

REIKIA sulemeno su auto, 
piobiiiu ]5rie Real Estate bįzpio 
Mes turime gerų namų parda
vimui ir taipgi daug pirkėjų ku 
pie laukia. Apskelbimai ir pros
pektai suteikiami) J- N. Zewei*; 
aųd Co. 4377 Archer Avė. ,

PARDAVIMUI mažas restair- 
fanas, naujos mados, geras bi
znis, įsteigtas 7 metai. Savi- 
pinkas eina lauk iš biznio. Tik 
dalį pinigų reikia įmokėti.

3106 Archer Avė.

BUČERNĖ ir grosernė parda
vimui, kur daromas geras biznis 
yisados. Nupirksit pigiai, dėl 
svarbios priežasties pardavimo.

Kreipkitės
939 W. 33 St.

PARSIDUOPA grosernė, cigarų, 
cigaretų, saldainių ir minkštų gėri
mų krautuvė. Gani šildoma sų 4 pa
gyvenimo kąpibąriais. Biznis išdirb
tas per daug metų . Kas < nori turite 
gerą biznį nepraleiskite progos.

2630 W. 88 Street

PARDAVIMUI arba mainy
mui grosernė.

Atsišaukite 
TONEYS,

3602 S. California Avė.

PARSIDUODA 
BUCEiRNĖ.

Atsišaukite: <
2137 W. 21 St.

Chicago.

PEKARNĖ pardavimui, su visais 
įtaisymans. Biznis gerai išdirbtas. 
Turiu parduoti į trumpą laiką pigiai, 
nes turiu dėl netikėtų priežasčių iš? 
važiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės
J. ĘALAINE, •

1687 W. 13 Avė., Gary; Ind.

VICTOROLA PARDAVIMUI
Turiu parduoti savo $275 vertės 

vietrolą, vartota tik 3 mėnesius. Yra 
daug rekordų, deimantine špilka. Kai
na tiktai $65. .

2502 W. Division St.,
2 floras,

Armitage 1981 ./

PARSIDUODA grosernė senar 
išdirbtas biznis, keturj- kamba
riai gyvenimui. Turiu parduoti 
ar mainyti ant namo iš priežas
ties ligos ir tuoj todėl parduosiu 
pigiai. 708 W. 30th St.

PARDAVIMUI groisernės
įrengimai ir stakas, labai pi
giai.

2621 W. 51st St. 
ii,f' Phone' Prospect 6567

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, senas biznis, išdirbtas, vertės $4,- 
įDOO, parduosiu už $3,500. Renda pi- 
ęi, $35.00 mėnesiui. Apyvarta po $150 
F dieną.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

Box 356

PARDAVIMUI grosernė ant did
žiausios karų lainės ir prie didelės 
dirbtuvės. Biznis eina gerai žiemą ir 
yasarą. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Patirsite ant vietos.'

Atsišaukite:
4609 Wentworth Avė.

Telephone Boulevard 7924

ANT PARDAVIMO bučernė 
įr gorsernė geroj vietoj. Par
duosiu arba mainysiri ant ma- 
po napio, loto, arba automobi- 
haus. Kreipkitės: 722 W. 35-th 
|St. Phone Stenvart 7857

PARSIDUODA grosernė ir maža 
bučemė. Nėra konkurencijos, tik 
yiena per kelis blokus. Gera pinigų 
padarymui vietą. Pigi renda. Par
siduoda delei ligos ir priverstas ap
leisti miestą.

’ 3213 S. Pameti Avė.
- -- - 1A - - - - i ( -
PARDAVIMUI grosernė ir rukitos 

mėsos, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų krautuvę. 5 ruimai. Renda 
pigi $25.00 į mėnesį. Lystas 3 me
tams. Kas pirmas tas laimės, prie
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3642 Parnell Avė.

BARGENAS labai didelis bar
menas. Parsidupda grosernė ge
rai išdirbta, gerai biznis eina, 
mainysiu ant loto auzos arba ant 
automobilio. Atsišaukite

737 W. 34 St.

PARSIDUODA Dry Goods 
Įcrautuvė, labai geras biznis, 
gražioj vietoj, naujas stakas, 
geri gyvenimo (kambarliai |ir 
maudynė, renda pigi. Pardavi
mo prįežąstis, nesveikata. At
sišaukite greitai, parduosiu la
bai pigiai, arba mainysiu anĮ 
namo. 5528 S. Racine Avė. )

PARSIPUPDA grosernė ir 
Lu^rnči geras bdznKsi. Turiu 
parduoti greit ir todėl parduo- 

pigįąi, peš išvažiuoju į sa- 
gimtipę. .

3300 Wallace Str.

šių 
FO

PARŠUKdu- dildomi pe- 
čiai: vienas kietomis, o antras 
minkštomis ir ‘kietomis angli
mis kūrinamas. Parduosiu pi
giai, nes jie man nereikalin
gi. Kreipkimės šiuomi antrašu 
ant 3 lubų. 701 W. 31st Street.
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PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA štoras cigarų 

cigaretų kendžią ir notion, ren- 
da pigi 40 dol. dėl pragyveni
mo (j kambariai.

2523 So. Halsted Str.

malevos ir 
geroj apie- 

kolonijoj,

PARDAVIMUI 
geležies krautuvė 
linkt*j apgyventą) 
biznis geras, stakas naujas atsi
randa po nr. 4501 So. Wood St.

PARDAVIMUI 3 bilijardinei 
stalai, ir kiti daiktai 
klauso. Parduosiu už 
kainą.

3138 So. Halsted
Tel. Blvd. 0240

kas pri- 
rtigiausį

St.

PARDAVIMUI tuojau? pigiai, 
• saldainių krautuve, bažnytinių 
dalykų, mokyklų įrankiai. Ge
riausia vieta Tqwn of Lake, 
prieš Jiohivių bažnyčių, ir vie
šų mokyklų. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

1805 W. 46th St.

TURIU parduoti saldainių ir 
cigarų krautuvę: įsteigta 15 
metų. Kaina $2,000 greitam 
pardavimui.

A. NOVAK, 
2348 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI kukninis pe
čius su minkštom anglim ir 
gasu kūrenama, gerame stovy
je. Parduosiu už pirmų pasiū
lymų, nes man nereikalingas. 
Atsišaukite Tel. Lafayette 1355

PARDAVIMUI grosernė su 
namu, lotas ir garadžius.
ras biznis, geroj apielinkėj. Par
duosiu pigiai ir pagelbėsiu pra
diniam.

5144 So. Rockwell St.

Ge-

SVARBU BIZNIERIAMS 
Pardavimui Restauranas tirš
tai apgyvento] kolonijoj, biznis 
išdirbtas per daug metų ir di
delį pelną neša. Kas pirmas tas 
nesigailės. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. Atsišaukit j 
Naujienas 1739 S. Halsted St., 
Box 357

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė labai pigiai arba mainysiu ant 
autoinobiliaus. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką. 5 kambariai gyvenimui. 
I.istas 3 metų. Remia pigi. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vie
tos. Klauskit

Tel. Lafayette 0170

PARDAVIMUI cigarų, ken- 
džių ir school supplies gera vie
ta prie pat mokyklos;'tinkami 
žmonės gali gerą biznį padary
ti. Priežastis nesutikimas 
partnerių. 2700 S. Wallace St.

PIENO išvažiojimo biznis par
davimui; arklys, vežimas ir Ex- 
preso vežimas. 300 kvortų kostu- 
meriams pieno. Viską parduosiu 
pigiai. Norintis dirbti uždirba di
delius pinigus. Pieno galės gauti 
pirkti pigiausiai. Kreipkitės: 3251 
So. Emerald Avė. Tol. Blvd. 0727

PARDAVIMUI saliunas Cice* 
roję. Pardavimo priežastis—pa
ilgo vyras. Saliunas randasi la
bai geroje vietoje ir daromas 
geras biznis.

1342 So. Cicero Avė.

GIBSONO gitaras pardavimui 
visai naujas ir gerai skambantis, 
ir drawing setas, visai naujas. 
Parduosiu pigiai, nes man nerei
kalingi daugiau. Apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

NAMAI-2EME
KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, manyti: namus, 
lotus, farmas ir visokios rųiies biz
nius. Mes parduodam ir mainom, *

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, 

8114 So. Halsted St

TURIME namų, lotų, biznių visose 
dalyse miesto. Taipgi ir labai gerų 
farmų. Mes galime prirengti ką tik
tai norite.

Kreipkitės pas
CHAS. J. BAGDZIUNAS and Co.

736 W. 35-th Street 
Boulevard 0012

PARDAVIMUI per savininkę 
1V2 augŠto mūrinis namas, 5-5 
kambarių. Kaina $9,000.

Atsišaukite
1107 N. Ridgeway Avę. Chicago.

SODYBOS NAUJOS 
5 AKRŲ TRAKTAI

ce-Prie Downers Grove ir 
mentinio kelio; puiki gera žemė, 
tinkama vištų farmos, lygi 
žemė, gali būt padalinta į ma
žesnius lotus. Geras pirkinys 
ateikite ant farmų; 40 minutų 
važiavimo iš vidurmiesčio. $90 
įmokėti, kitus išmokėjimais po 
$10 į mėnesį.

PARDAVIMUI
8 nauji mūriniai namai tik baigia

mi budavoti, 2 pagyvenimu po 6 ir ,6 
kambarius karštu vandeniu apšildomi, 
aržuolo užbaigimas, visas įtaisymas 
vėliausios mados ir darbas, pirmos kle
sos. Vieta lietuviam gerai žinoma tar
pe 65 ir 66 Rockwell ir Talman Avė., 
netoli didelio parko arti lietuviškos 
ir Public Mokyklų, kurie mylite tuoj 
vietoj atvažiuokit pamatyti musų na
mų ir darbo. Mes mainysime ant se
nesnių namų ar lotų.

Medinis namas beveik naujas, 2 pa
gyvenimų, pirmas 3 kambarių, antras 
5 kambarių, lotas šalę tuščias. Par
duosim pigiai.

6632 Rockwell St.

BRIDGEPORTO DIDELIS 
BARGENAS 1

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; gasas, 
elektra, maudynės ir cementuotas 
skiepas su skalbykloms; namas ran
dasi ant Emerald Avė., netoli 31-mos 
gatvės lietuvių apgyventa vieta; kai
na $9,000, vertas $12,000 reikia pini
gais tik $4,000; kitus ant morgičio, 
lengvais išmokėjimais.

Ar nori padaryti pinigri? GERAS PIRKIMAS.

6 pagyvenimai puikus muro na
mas, 3 po 5, 1, 6, 2 po 7 kamba
rius, 'štymu Apšildomas, gržuoli- 

, . . niai trimingai ir visi įtaisymai ko
Jeigu taip tai pirk vieną *) fUHi v n tarine i rvni° k- * mokėt $12,000. Namas randasi pui

kioje vietoje netoli Boulevardo, ir 
Parkų South Side.

Nepaprasti Bargenai

iš šių bargenų

CHARLIE SLEZAS, 
156 W. WASHINGTON St.

Room 40, Main 2043

4 pagyvenimų medinis namas po 4 
kambarius, elektra, maudynes ir visi 
parankamai, concrete fundamentas. 
Parduosim* ar mainysim, netoli lietu
viškos bažnyčios, Brighton parke.

2 namai ant vieno loto, iš priekio 
štoras ir pagyvenimas 4 kambarių iš 
užpakalio 2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius ir lotas šalę tuščias, 
duosim pigiai, randasi Brighton 
ke.

Par- 
par-

BRIGHTON PARK
1 Gražus mūrinis namas, 6 , 3 pagyvenimu medinis namas noi. uimus ui« P kambarius, gana dailus ir dar

metą senumo. Sun Parlors, ar- nesenas, yardas pilnas gražių me- 
žuolu baigtas, apšildomas kiek- džią, 2 vyšnios ir kitokių yaisin- fiuviu , r ' gų .• medžių, labai puiki vieta, ar-
vienam atskiras, 2 flatai po o ti bažnyčios ir mokyklos. Kfuna 
kambarius, skalbykla heliznai Įtiktai $5,400, įmokėt $2,000.
ir visi kiti parankumai. Randa-1 4 pagyvenimą mūrinis namas 2 
si prie Rockwell ir 65-tos. Kaina 5 ir 2 po 6 kambarius, pirmas

* _ I iin tfvvnn 1 m ne karštai vnnnpnin fin-

PINIGAI! PINIGAI! RINIGAI!
Padvijęubinkit savo pinigus į vieną 

metą. Lotai prie St. Louis ir Trume 
bull Avė., tarpe 55 ir 57 St., valdomi 
vieno savininko per 38 metus, dabar 
yra parduodami ir atiduodami labai 
pigiai, taip pigiai kaip $350, pusė pi
nigais, kitus išmokėjimais į metus lai
ko. Tie lotai yra pigiau negu, kad jus 
galėjote nupirkti 15 metų tam* atgal. 
Ten yra pastatyti $8,500 verti mūri
niai bungalovv ant tų lotų. Neatide- 
liokite, pirkite 3 ar 4 lotus ir vėl par
duokite juos su pelnu.

JOHN L. SHERIDAN, Agentas 
140 N. Dearborn St.

Tel. Dearborn 7517

4 kampiniai lotai po 40 pėdų 
tuirco, 125 ilgio, gatvės ištaisytos 
išmokėtos, vieta 65 ir 66 Rockwell 
Talman Avė.

Turime ir daugiau bargenų. 
JOKANTAS BROS., 

4138 Archer Avė.
Telephone Lafayette 7674

PIGUS BARGENAS

pla- 
ir

Prie 37-tos ir Union parsiduoda du 
bizniavi hamai. Parsiduoda už $8,500. 
Randos į mėnesį $110.

MEDINIS NAMAS 3 FLATŲ 
5804 Wentworth Avė.

2 po 5 kambarius ir 1-4 kambarių, 
vanos, elektra, pečiais šildoma, 3 
karų garadžius, rendos $100 į mėnesį. 
Kaina $7,750, pinigais $3,000, kitus 
išmokėjimais.

WIIITLEY AND CO.
215 W. 63 St.

Tel. Wentworth 0578

BARGENAI PRIE CANALPORT 
AVENUE.

Trys namai, vienas mūrinis, du me
diniai, vienas bizniavas, ant kampo, 
parsiduoda už $19,000. Randos neša 
$2,020 į metą.

Kampinis bizniavus muro namas ir 
vienas medinis, ir lotas. Parsiduoda 
už $12,000. Randos neša per metus 
$1,530.

šiuose namuose yra visi moderniš
ki įtaisymai.

PARDAVIMUI
$500 įmokėti, kitus mėnesiniais iš

mokėjimais, 2019 So. Jeffcfrson St., ■ uuiun
kampas W. 20 PI., 4 flatai po 4 kam-Į lietuviško vienuolyno; galima pirktis 
barius kiekvienas ir skiepas.

189 N. Clark St., 
kampas Lake St.

Room 510
SOUTH Side flatas, 47 PI. netol: 

Union Avė., medinis, 4 flatų, 4 ir 5 
kambariai, kieto medžio trimingai, 
elektra pečiais kūrenamas. Namas 
gerame padėjime, reikia $4,000 pini
gais. Bargenas už $6,500. H. J. 
Coleman Co., 4729 S. State Street. 
Drexel 1800.

Parsiduoda bizniavas namas dviems 
pagyvenimais, geroj vietoj, netoli 
su bizniu, arba be biznio vieną namą. 
Parduosiu pigiai. Reikia kreiptis j 
savininką šituo adresu:

2321 W. 69th Street, pirmos lubos.
Tel. Republic 6248.

4 FLATŲ po 4 kambarius na
mas, $3,200, 3838 Normai 
Avė. Savininkas

3106 Archer Avė. 
lafayette 0957

PARIDAVIMUI. .Bargenas. 6 
kambarių tikra mūrinė cottage. 
Kaina $3.750, pinigais $1,000, 
kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Savininkas. Soo Land Co 

2136 No. Western Avė.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas 5 ir 5 kamb. giltu vande 
niu apšildomas, valgomas kambariai 
ištaisyti yra . Viskas aržuolo, stiklais 
apdaryti porčiai. Garadžius 2 ma
šinoms. Mr. Zicman, 2104 So. 50th 
Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI. Bargenas. 
2x5 ir 1x4 tikras mūrinis na
mas, moderniškai įtaisytas, 
renda $95 į mėnesį. Kaina $8,- 
300, pinigais $3,000. Savininkas 

Soo Land Co.
2136 N. Western Aventie.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavime nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su .štymu arba vandeniu 
šildomu prie Marąuette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės vpatiškai arba 
telefpnuokite j James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

KAS TURIT NAMA ANT PAR
DAVIMO arba Fariruj ir norit par
duoti arba išmainyti ant namo ar 
biznio, duokit mums žinoti o gau
site greitą ir teisingą patarnavimą 
bo mažu pirkėjai laukia jūsų.

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

NAMAI 3 namai netoli (>g- 
den Park, susidedanti iš 2 fla
tų, mariniai, moderniški, karš
tu vandeniu šildomi, 5-6 kam
barių, visi aržutolo trimingai, 
tile vanos ir vestihule, 5 kam
barių cottage ir 3 flatai po 5 
kamb. kiekvienas, 2 karų gara
džius. Tas yra bargenas. Kaina 
$23,(XX) su $8,000 pinigų.

Sheehan Witous and Co., 
1654 W. 63 St. Prospect 1910

BRIDGEPORTO BARGENAS. Pa
rduosiu 2i aukštų medinį namą 4 
ir 5 kambariai; gasas, elektra, mau 
dynės, garadžius dėl 2 mašinų, au
kštas beizmentas ir grosernė arba 
mainysiu South saidėj ant 2 ar 1 
l>agyvenimo namp. Kreipkitės.

A. VAIČIULIS
3436 Emerald Avė, Tel. Yards 4691

PARSIDUODA 2 augštų me
dinis namas, cemento pama
tais, rendos $70, kaina $6,500. 
Lietuviška apielinke.

Atsišaukite:
2851 W. 38th St.

PARSIDUODA 
mų muro namas,, arba 
siu ant 2 flatų, namo. 
1 fl. 7 ruimai, 3 fl. 8 
5820 South Park Avė.
Gritienas, 3241 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 5066.

4 pagyveni- 
mainy- 
Namas 
ruimai. 

Wm.

PARSIDUODA LOTAS ir namas 
geriausioj vietoj pačiam vidury lie
tuviškos kolionijos Ir netoli lietu
viškos bažnyčios, pardavimo prie
žastis patirsiu ant vietos 

723 W 19 Str Chicago
- Antros lubos 

Kaina $5,7^0 2 flatai po 6 kamb 

PARDAVIMUI gražus bun- 
galo|w — $9,000, pinigais $3,- 
000, su visais rakandais, $11,- 
500. Pinigais $5,500. Bargenas. 

6404 So. Saėramento Avė.
Republic 2884

•PARDAVIMUI pigiai, už 
cąsh, nes aplieHd^iu) miestą, 6 

kambarių moderniška cottage, 
vana, gasas, kieto medžio grin
dys ir trimai, furnace šildo
ma, garadžius, netoli 69 St. ir 
Western. Atsišaukite:

4405 So. Tallman Avė.

MAINAIS, 2 augštų naujas mu
ro namas su vėliausiais įrengi
mais, randasi gražioj vietoj —- 
Brighton parke. Savininkas mai
nys ant cottage, bungatovv arba 
gerų 3 ar S lotų. Norinti matyti ši 
namą atsiliepkite t Peoples Real 
Estate Co., 4338 Archer Avė. Klau
skite J. Pakalnio.

PUIKIAUSI NAMAI
........... t

Puikiausioj vietoj South Sidėje. 
Priimtini bargenai ant: 10-8-6-4 ir 

2-fab eugštoš rūšies apartment 
namai.

Kiekvienas uždirbo gerus pini
gus kas pirko namą per > mane, 
duosiu progą ir Jums jeigu pag 
manęs ateisite. Taipgi visokius 
mainymus darau.

S. SLONKSNIS,
MOt So. Halsted St.. antros lubos

McKINLEY PARKO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai po 6 puikius kambarius; 
namas statytas 6 metai' atgal pagal 
naujos mados, kieto medžio trimingai; 
karštu vandeniu šildomas su 2 boile
riais; ledo baksai įbudavoti ir gasi- 
liėtavtaiš;'£r$!i,500,\eXgrX ISI pr‘® "0“T‘ “1 "“""Į | pagyvenimas“ karštu "v^ndenVu ’a'p-
000; reikia pinigais pusę ar daugiau; tik $13,000 įmokejimas pagal kfldomas, platus. Lotas 60 ir 125. 
kitus lengvais išmokėj’imais. . _ .. ................... ...

BRIGHTON PARKO DIDELIS 
BARGENAS!

PARDAVIMUI 2. augštų medinis 
namukas 2 po 4 kambarius; namas | *1 
statytas apie 6 metai i 
greitam pardavimui $4,000; nereikia 
visų pinigų. . • i - _ _______ ■

Norėdami pamatyti viršminėtus na-1 Tik vienas blokas iki mokyklai, mai. Puiki vieta dėl gyvenimo ir 
mus atsilankykite dieną ar vakarais; -mvlinkėte tokio namo ki-Hera transportacija South West nedčlioms iki 4 po pietų. S,OJ aPyHnkeje tokio namo ki-| §ide 1>reke $15 ___
BRIGHTON REĄLTY COMPANY, I to nerasi pigiau negu už $14,000 
.n,, ’a Ji, Yu?hke™il;.z> Xe®as. , ar $15,000. 4034 Archer Avė. Prie Cahfornia Avė.

sutarties. Atminkit kad šis na-1 Namas randasi puikioje vietoje, 
mas neturi jokių išlaidų, išski- 
riant taksų, nes nei anglių, nei Dar vienas dailus namas muri- 

iiauiao i Jani tonų nereikia; ypatingai Į nįmaj p0 5 jr 5 kambarius, šty- 
atgal; kaina I paranki vieta norintiems leisti mu apšildomas, ant 2 lotų staty- nnn ” ‘ d .. . x tas ir dar 1 lotas prie šalies, ila-I vaikus į Šv. Kaz. vienuolyną, j yra vėliausios mados; įtaisy-

transportacija South West
_____ «p a

V. BISKUPAITIS,
4454 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4089

NAMAI I 2. Mūrinis namas 2 flatai po DIDELIS PAAUK AVIMAS
Naujas murims, 2 flatų, 5-5 kam- g kambarius, viskas vėliausios ---- —y-1 ,

barių, aržuolo trimai ir grindys, kar- __ . 1 . n . Savininkui reikia pinigų,
štu vandeniu šildomas, sun parlorai, I mados. RadaSl prie Rockwell 11 | ----t|
ugnavietės, knygoms keisai, panel vai- [ 63-čios turi gatadžią 2 maši- Pardavimui 8 kambarių reziden- 
gomas kambarys, tile vana, pastaty- ... cija, cementiniu pamatu, perdirb
tas ir tub, tile stogas. Kaina $13,000, Į nom. Kaina tik $14,000. Įmokei L jeĮ 2 flatų, 5 ir 4 kambarių, 
lengvais išmokėjimais. I $7,000. I kampinis .lotas 50x125, prie Gar-

field Blvd., 2 karų garadžius, elek
tra, gasas, vanduo ir šalygatviai.

l 5 I Greitam pardavimui $5,500. Paim- 
mnrinis o-arad- siu lotą arba automobilių ir da- 

. Ii pinigu kaipo pirmų imokėjimą,
Apšildymas kitus kaip vendą.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė., 

Chicago, III.

Tokios pat mados namas, su 6-61
kambariais, $14,800. Į 3. Mūrinis namas 2 flatų

5 kambarių mūrinė bungalovv, vis- |r n kambariai, 
kas vėliausio įrengimo, aržuolo tri- t. '
mai, tile stogas, netoli elevatorio ir 1 ZUIS Z masinom.
karų linijos, $8,900. * . kiekvienam atskiras. Kaina tik
$4'000 pMg°aisyla Žem°S’ tUri tur5ti $14.000, Įmokėt $6,000.

C. A. CARLSON, | . „ .
Namų Budavotojai 4. Gražiausias namas- ant

Phone T,awndale 5295, Cicero 72 Į kampo, lotas 91 pėdų pločio, 4 
2136 S. 48 Avė., Cicero. Iii. I flatai po 5 kambarius ir 6 fla-

______________ 4___________ I tai po 4 kambarius, garadžius, 
tuščias lotas prie šalies. Kaina 

BRIDGEPORTE ant Union tik $50,000, įmokėt $15,000. 
Avė., 2 aukštų namas, ankstas I Nėra geresnio pirkimo į Mar- 
sklepas, cemento fondementas,IqUette, Manor. (Apie Vienuoly- 
viškai, 2 pagyvenimai po 5 ir 6Lią).
kamb.
Kaina
keti $2200 turi būt parduota Ineai’ 3 ir aamoanai, z masi
ne vėliau kaip nedėlioj. Kreip-|nom Saradžius, viskas kuo pui- 
kitės tuojaus pas. kiaušiai ištaisyta. Kaina tik
CHAS J. BAGDZIUNAS & CO,p14’000. Įmokėt $6,000. Randa- 

736 West 35-th Str. S1 pne RocH'vell ir 62-ros.
----------------- ---------------------- 6. Medinis namas, 2 flatai po 
PARDAVIMUI ArthA MAINYMUI 14 kambarius ant 50 pėdų loto 

barius, su visais^ įtaisymais. Parsiduo-1 Kaina tik $6,000, įmokėt $2,000. 
da pigiai arba mainysiu ant geros Randasi prie 66 ir Rockwell. 
ūkės.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 9641

elektra ir maudynės. I
tiktai ■ $4.000 .. Įino- 5- Mūrinis namas, steam 

parduota P1®^’ b* 6 kambariai, 2 maši-

7. Medinis namas 4 flatai po 
4 kambarius, ant pusantro loto, 

ntatttac a a a tv i • i basementas, elektra, maudynės, NAUJAS NAMAS įardavi- L visi kni parankumai. Kaina 
nitu per savmmkę, 2 flatų, 5. tik $12 300 jmok5t tik $3 000 
•> kambarių, miegamas porcius, I Ran(jasi prjc lietuviškos bažny- 
naujoj lietuvių kolonijoj, 6641- 
6643 So. Washtenaw Avė. Ber
žo ir aržitolo trimingai, pabu- 
davotas į tub, tile vestibulas ir 
prausynė, knygoms šėpa, ug- 
navietės, pečiai, ledaunės. Vis
kas užbaigta, galima krausty
tis. Savininkas lant pareikala
vimo subatoj ir pėdelio j. Šau
kite Stewart 3623.

KAMPINĖ rezidencija, bargenas. 
33x125, prie Marquette kelio, šiaur
vakarinis kampas nuo Maplewood Av., 
tikrai lietuvių kolonijoj. Labai pigiai 
už pinigus.

PATRICK & MOREAU 
2627 W. 63 St., kampas Talm*an Avė.

Phone Republic $300

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
3 flatų mūrinis namas po 6 ir 7 
kambarius, su visais įtaisymais, 
garu apšildomas. Rendos $210 į 
mėnesį. Kaina $13,500. Įmokėti 
$3000, arba mainys ant mažes
nio namo arba bile kokio biznio.

C.* P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 

Phone Bou'lėvard 9641

LOTAI. 30x125 lotai arti-šv. Ka
zimiero vienuolyno, kibina $500, 
pusę reikia įmokėt, likusius ant 
išmokėjimo. Biznio lotai .ant West- 
ern Avė. po* $1000, norinti pirk
ti matykite A. N. MASIULIS, 

6641 So. Western Avė. '
Phone Republic 5550

čios, Brighton Parke.

8. Kas norit gražų pagyveni
mą, tyro bro, šviežių kiaušinių 
ir kitokių parankamų, sveikaus 
gyvenimo, tai pirkit šį namą. 
Medinis namas 4 ir 5 kambariai, 
viškos, 3 mašinom garadžius, 
dideli daržine (barn), 6 lotai, 
elektriką, žvyruotas kelias, žo
džiu sakant didžiausias barge
nas už $5,500, įmokėti tik $1,- 
000. Randasi ant Mt Green- 
vvood, Halsted St. Car.

9. Jeigu laikysi šį namą už
dirbsi pinigų iš rendų, o jeigu 
parduosi tai virš to uždirbsi po
rą tūkstančių pavasarį, nes visi 
kiti panašus namai toj apylin
kėj jau parsiduoda du (2) tūk
stančiu brangiau.

Šis gražus mūrinis namas tu
ri 4 flatus po 4 kambarius, jmie 
gamas porčius, aržuolu baigtas, 
steam hėat, skalbyklos base- 
mente, Ice baksai ir pečiai eina 
su namu. Kambariai visi dideli 
ir šviesus. Kaina tik $14,500. 
Renda dabar $200 į mėnesį, o 
nuo gegužio 1, 1924 bus $230,1 
įmokėt $6,000. Randasi South 
Sidėj. Atminkit kad už 2 flatu 
turit mokėti daugiaus pinigų, o 
rendos beveik pusę tik atneša. 
Nepraleiskite šios progos.

BRIGHTON PARK
2 augštų, medinis, 2-4 kambarių fia
las, gasas, elektra ir toi- C4300 
lėtai. Kaina
2 augštų mūrinis, prie 56 gatvės ir 
Marsrfield Avė., 1-5 ir 1-6 kambarių 
flatas, aržuolo trimingai, viskas mo
derniška, garu šildoma ir garadžius 
dėl 2 mašinų, atneša $135 į mėnesį 
rendos, tik $4,500 pini- 1 1 000 
gaiš, mainysiu. Kaina ■ ■ V W 
2 augštų, mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai aržuolo trimingai, viskas moder
niška. Extra S13000 
bargenas
Saldainių krautuvė ir namas su 4 
kambariais ir 5 kambariais flatas, ge- 
roję vietoje. S5650
Bargenas

Mes turime daug bargenų beker- 
nių ir grosemių pardavimui. Veikite 
greitai. Mes suteikiame paskolas 
m«usų pirkėjams. Ofisas atdaras ne
dėlioj nuo 10 ryto iki 4 vai. vakare.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARDAVIMUI 3 lotai po 30 pė
dų pločio. 1 lotas ant Rhodes Av. 
2 lotai krūvoj ant Forest Avė, tar
pe 104 ir 105 strytų. Labai puiki 
vieta, parduosiu po vieną arba vi
sus ant lengvų išlygų, arba mai
nysiu ant 2 ar 3-jų flatų mūrinio 
namo pridedamas cash. Taipgi pri
imsiu gerus, bondsus arba listytą 
staką. Savininkas:

Phone Mansfield 2831

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, gasas, elektra, karštu 
oru šildoma, furnace, landre, 3 
karų garadžius, 37 V2 pėdų lotas. 
Kaina $5,700, pinigais $1,000. 
M. S. Bendle, 11208 Michigan 
Avė., Phone Pullman 0134.

$35 Į MĖNESĮ

Ir $800 pinigais, 5 kamb. 
naujas mūrinis taingalow, 
furnace šildomas, hetoli baž
nyčios ir mokyklos. Ateikite 
ir pasikalbėkite apie tai

5359 W. Fullerton Avė.

BARGENAS 1!! Mūrinis na
mas su buČerne Brighton par
ke, 3 flatai po 4 kamb. ir vie-’ 
nas Štoras su beizmentu $2,- 
800. JS'avin.in’kas gyvena 4229 
So. California Avė. 2 lubų. Tel. 
Lafayette 4854.

ŠTAI kur bargenas, naujas mū
rinis namas prie 63rd St. ir Rock- 
well St., 2 flatų po 6 kambarius, 
aržuolo florai ir visi trimingai, 
štymu apšildomi ir garadžius dėl 
2 mašinų, beizmentas pleistcriuo- 
tas, kaina tik $13,900, cash $5,000.

JOS. AUGAITIS, 
751 W. 31st St.

Del platesnių žinių ir norėda
mi matyti viršminėtus namus 
arba pasirinkti panašių sau. na
mų kreipkitės pas:

S. L FABIONAS 00.

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

U akro taip pigiai kaip..............$179
Vz akro taip pigiai kaip .......... $395

35 minutos iš vidurmiesčio ant
C. B. & Q.

Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien; netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios. 
$50 pinigais, kitus po $5 į mėnesį..
Del informacijų atsiųskite kuponą.

PARDAVIMUI medinis na
mas, Indaina Gary, Ind. elekt
ra, toletai, namukas visas geras 
vidury miesto. Kaina tik $1,800 
Kreipkitės J. Sedaras, "809 W.

751 W. 31 St. Chicago, III. . Tel.

OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bldg., 

Cricago, III.
Malonėkite prisiųsti man pilnas in
formacijas kas link jūsų % ir V2 

akro lotų.
Vardas
Adresas

Parsiduoda bizniavas namas už 
tiktai $6,500 — štoras ir l> flatai 
2 po 5, ir 3 po 4 kamb., pečiais 
apšildoma, beizmentas, — namas 
geram padėjime, randasi ant Hal
sted St., nereikia visų pinigų.

Pardavhnui 2 aukš. mūrinis na
mas, 5-5 kamb., garadžius, lotas 
37^x125. ' Randasi puikioj vietoj, 
vienuolyno apielinkėj, 1 metą se
nas. Kaina tiktai $10,700.

pardavimui 2 aukš. muro na
mas, 6-6 kamb. su garu (steam) 
apšildomas, garadžius, lotas 30x 
125, randasi prie Western Avė. — 
Marąuette Manor apielinkėj. Kai
na tiktai $12,500.

Z. S. MICKEV1ČE & CO. 
2423 W. 63rd St. 

Chicago, III.

PASIŪLOMAS GERIAUSIAS 
BARGENAS

2 lotai prie Turner Avė. prie 
57th St. Kainh $1,$00 vbudu, jei 
pinigais dar pigiau.

2 augštų mūrinis namas, ir skie
pas, 1 
ir flatai, 
kernos i

prie 21 ir Leavitt, krautuvė labai gera vieta dėl be- 
bučernčs ir grosernės.

Kaina tik $10,500.
S. G. TUPONICH, 

1314 West 18th Street, 
Prie Blue Island Avė.

REIKALINGAS BIZNIS
2 flatų namas po G kambarius, 

vana ir 2 karų garage. Kaina $5,- 
800. Mainys ant bile kokio biznio, 
lotų arba autoinobiliaus.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

ANT pardavimo namas keturių 
pagyvenimų po keturius kamba

rius, arba mainysiu ant lotų su 
mažu įmokėjimu. Namas randasi 
ant Bridgeporto.

STANLEY and CHELEDINAS, 
4600 So. Wood Street

* Lafayette 6256

ANT pardavimo 10 akrų žemės, 
yra vartojama dėl piknikų. Taip
gi randasi vienas mūrinis namas. 
Su groserne ir bučerne; 1 medi
nis namas 7 kambarių dėl gyve
nimo; arklys ir 2 karvės, įrankiai 
dėl žemės išdirbinio; labai geroj 
vietoj, 2 vieškeliai eina per tas 
vietas; 1 blokas iki Aurora Elgin 
EIcktric Linijos. Priežastis pgr- 
davimo —> esu našlė ir negajiu 
prižiuėrti kaip turi būt prižiūri
ma. Meldžiu atsikreipti ant šio an
trašo.

4600. So. Wood St. 
Tel. Lafayette 6256

mOrTBėciai -paskolos
Namy Statytojai

Statome ir finansuojame bunga- 
lows, bažnyčias, krautuves ir fla- 
tinius namus bile dalyje Cook 
County. Mes statome už $175,000 
namą dėl Lietuvių Auditorium 
Asociacijos, 3131-37 S. Halsted St. 
Pardavimui Auksiniai Bonai. Sau
gus ir geras investmentas.

Atsišaukite į
‘‘Naujienas”, No. 352

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
uno 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
lėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue stam- 
oas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ii' merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRĖSSMAKING 
COLLEGE,

' 2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So.. Halsted St.

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

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

leveskio Mokykla
Prirengiamoji Ir Prekybos 

šokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
hmmmar School, High School Jr 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 38-čios gat., 2-ros lubos)

35-th St. Chicago, III.
Blvd. 0774 arba 0611


