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Svarsto prohibicijos 
akto pataisymą

r- ■-■— ■

Peršai reikalauja paskei" 
bimo respublikos

Gruzijos Patriarkas pasmerktas
9 metams kalėjimo

Verčia kongresą pakeisti 
prohibicijos įstatymą

Teisių komisijoj esą 56 biliai, 
reikalaują legalizuoti alų. Ko
misija žada tą klausimą pra
dėti svarstyt balandžio mėne
sį.

WASHINGTON, I). C., kovo 
21. — Prohibicijos priešininkai 
mobilizuoja jėgas, kad priver
tus dar esamojo kongreso susi
rinkimą svarstyti svaigalų 
draudžiantį o įstatymo pataisy
mą. Kongreso atstovų rūmų 
teisių komisijai yra paduota 
jau penkiasdešimt šeši pana
šus biliai legalizuoti darymą ir 
pardavinėjimą alaus, turinčio 
2.75 nuoš. alkoholio, ir komisi
ja pareiškė, kad balandžio 21 d. 
ji imsianti t«j dalyką nagrinėti.

Judėjimą dėl atitaisymo Vol- 
steado prohibicijos įstatymo be 
kitų organizacijų remia ir Ame
rikos Darbo Federacija.

Laukiama greito paskelbi
mo respublikos Persijoj

Teherane didelis bruzdėjimas it 
trukšmingos demonstracijos, 
reikalaujančios pašalinime 
šacho ir 'įkūrimo respublikos.

TEHERANAS, Persija, kovo 
21. — Bruzdėjimas, reikalau
jąs, kad Persijos šachas butų 
nuverstas ir įsteigta respublika, 
kasdien didėja. Teherane vakar 
įvyko gatvėse didelės demon-

Nedeldienio 
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00. c.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris, i

stracijos k netvarka, o parla
mente didžiumos partija reika
lavo, kad šachas urnai atsisaky
tų sosto.

Beveik visi svarbiausieji laik
raščiai reikalauja paskelbimo 
respublikos.

Demonstracijų laiku vakar 
didžiumą sankrovų ir šiaip 
įstaigų buvo uždaryta. Kas no
rėjo atidaryti, susilaukė nema
lonumų nuo respublikos šalinin
kų.

Persų kunigija uoliai stoja už 
šachą ir jo valdžią, bijodama, 
kad įsteigus respubliką ir dvasi
ninkams nebebus gera. Bet, ap
lamai imant, dvasininkai netu
ri perdaug įtakos į žmones.

Iš viso čia yra manoma, kad 
jei šachas savo noru urnai nere
zignuos, jis bus nuverstas. Da
bar jisai yra Paryžiuje, ir gau
namos žinios apie jo tvirkavi- 
mus ten kelia žmonėse dar di
desnį nepasitenkinimą ii 
norą atsikratyti visai šachų.

Eina girdų, kad sosto papėdi- 
nys, šacho brolis, ruošiąsis bėg
ti iŠ Persijos.

Jei bus paskelbta respublika, 
—o atrodo kad tai turės neužil- 
gio įvykti, — pirmuoju res
publikos prezidentu veikiausiai 
bus dabartinis ministeris pir
mininkas Sardar Sepah, pata
pęs labiausiai populiaringas 
žmogus visoj Persijoj.

Gruzijos patriarkas pa
smerkta kalėjimui

Su juo pasmerkta dar šeši dva
sininkai. Kaltinta juos dėl 
kontrrevoliucijos prieš sovie
tų valdžią.

TIFLISAS, Gruzija, kovo 21. 
—Gruzijos ir Armėnijos grai- 
kų-katalikų bažnyčios valdyto
jas, patriakas Ambrosius, kal
tinamas dėl neištikimybės So
vietų valdžiai ir rėmimą kontr
revoliucijos, šiandie tapo pa
smerktas devyneriems metams 
kalėj imo.

Kiti šeši jo tarybos nariai pa
smerkta įvairiems terminams, 
nuo vienų iki penkerių metų.

Tie dvasininkai buvo kaltina
mi dėl šaukimos į Genujos kon
ferenciją, kad Gruzijai butų 
pripažinta nepriklausomybe ir 
kad raudonoji armija butų pri
versta evakuoti Gruziją. Be to 
jie buvo kaltinami dėl priešini- 
mos sovietams rekvizuoti baž
nyčios turtą.
\ ----- į—

Norman Davis grįžta 
Amerikon

GENEVA, Šveicarija, kovo 
21. — Tautų Sąjungos specialės 
komisijos Klaipėdos ginčui riš
ti pirmininkas Norman H. Da
vis šiandie išvažiavo atgal į 
Ameriką. Stotin lydėjo jį dide
lis aukštų Sąjungos valdininkų 
ir diplomatinių agentų būrys.

Senatas nori žiniy dėl 
ginklu Meksikai

VVASHINGTON, D. C., kovo 
21. —- Senatas priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią kad karo 
sekretorius Weeks duotų sena
tui pilnų informacijų apie gink
lų pardavimą Meksikai.
Ambasadorius Wai'rcn išvyko 

Meksikon.
VVASHINGTON, D. C., kovo 

21. — Naujai paskirtas amba
sadoriaus vietai Charles War- 
ren, po trijų dienų konferavimo 
su prezidentu Coolidge’u ir val
stybės sekretorių Hughes’u, iš
keliavo Mexikon savo pareigų 
eiti.
Naujas laivyno sekretorius uži

ma vietą.
SAN FRANCISCO, Cąl., ko

vo 21. — Curtis D. Wilbur, pre
zidento paskirtas laivyno sekre
torium vietoj Denby'o, vakar iš
važiavo Washingtonan pradėti 
savo pareigas eiti.

Kova Francijos parlamente _ e__
Socialistų pastangos neleisti 

valdžiai teisės mobilizuoti ka
riuomenę kovai su streikais 
etc., buvo bergždžios.

PARYŽIUS, kovo 11. — Lai
ke svarstymų apie armijos reor
ganizavimą, Franci jos parla
mente vakar iškilo aštri kova. 
Ta kova kilo klausimu valdžios 
;eisės skelbti kariuomenės mo
bilizavimą ne tik tada, kai tek
tų gintis nuo išlaukinio priešo 
puolimo, bet ir dėl kitokių prie
žasčių.

Socialistų atstovas Berthon 
siūlė pataisymą skelbiantį, kad 
“bet-koks įsakymas kariuome
nei mobilizuoti sudaro valsty
bės išdavimo nusikaltimą”, kas 
baudžia mirties bausme.,' Bet 
o pataisymas atmesta. /

Kitas socialistų atstovas, 
Paul Boncourt aštriai atakavo 
paragrafą, kuriuo - leidžiame 
valdžiai daryti dalinę slaptą mo
bilizavimą tam tikrų ' klasių 
arba tam tikrų regimentų kovai 
su naminiu priešu, vadinas atsi
tikimais streikų ar valdžiai ne
palankių demonstracijų. Bet ir 
is nieko nelaimėjo. Į socialistų 

atakas komisijos pirmininkas 
pulkininkas Fabry atsakė, kad, 
girdi, tam tikros socialinės ko
vos, kurios kartais iškyla, sta- 
;ą visą kraštą pavojųn ir reika- 
auja apsigynimo. Pirmiau nei 
ištiksiąs kitas karas, krašte bu
sią politinių vidaus kovų, ku
rias stengsiąsis priešas juo la
biau kurstyti, idant tuo truk
džius armijos funkcijas.

Buvęs premjeras pasišla- 
vęs 68,000 doleriu

ST. JOHNS, N. F., kovo 21.— 
Buvęs Niufundlandijos ministe
ris pirmininkas Sir Richard 
Sųuires kaltinamas dėl “graf- 
to”. Komisija pristatė kabine
to susirinkime raportą, kuriame 
parodo, kad buvusis ministeris 
pirmininkas pasidėjęs Nova 
Scotia Banke savo sąskaiton 
22,000 dolerių iš valdžios gėri
mų kontrolės departamento pi
nigų ir 46,000 dolerių sumokėtų 
British Empire Steel korporaci
jos, viso labo 68 tūkstančius do
lerių

PERSHINGAS PAS POIN- 
CARE’Ą.

PARYŽIUS, kovo 21.—Ame
rikos generolas Pershingas 
šiandie lankėsi pas premjerą 
Poincare’ą. Juodu turėjo ilgą 
pasikalbėjimą.

Ludendorffo byla eina
galop ’

Prokuroras reikalaują* jam dve
jų metų kalėjimo, bet užtai 
Hitleriui — šešerių.

MIUNCHEN A S, Bavari j a,
kovo 21. — Generolo Ludendor
ffo, Ado-plio Hitlerio ir jų ben
drininkų byla dcl jų sukeltos 
“karčiamineg revoliucijos” pra
eitą lapkritį, eina galop.

Prokuroras Stenglein savo 
kalboj teisme reikalavo, kad 
Hitleris butų Nubaustas aštuo- 
neriais metais kalėjimo, gcn. 
Ludendorffas dvejais, o kiti 
jų .bendrininkai — nuo vienų 
iki šešių metų.

EGIPTO KARALIUS NORIMA 
PADARYTI KALIFU.

Įsakymas pamaldose minėti 
Fuado vardą.

KAIRO, Egiptas, kovo 21. — 
Valdžia išleido įsakymą, kad 
musuhnonnoj pamaldose penk
tadieniais [penktadieniai yra 
m a h oi n e to n ų šv e n tad ie n,i a / ] 
vardas buvusio kalifo Abdulo 
M-edžido butų » pakeistas Egipto 
karaliaus Fuado vardu.

Tasai įsakymas lyg rodo, kad 
valdžia nori remti judėjimą dėl 
pripažinimo Fuado kalifu.

KVIEČIA DALYVAUTI KŪDI
KIŲ GEROVĖS KONGRESE.

WASH'INOTON, D. C., ko
vo 21. — Anglijos Naciona.lė 
Motinų ir Kūdikių Sveikata ir 
Gerove Rūpintis Sąjunga, per 
Britanijos ambasadorių kvie
čia Jungtinių Valstijų valdžią 
atsiųsti savo delegaciją. į busi
mą liepos menesį Londone tre
čiąjį angliškai kalbančių šalių 
vaiku gerovės kongresą.
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KARO PADĖTIS BRAZILIJOJ.

EtUiENOS AIIBES, Argentina, 
kovo 21. — Telegrama iš Rio 
de Janeiro praneša, kad Bra
zilijos prezidentas . Bernardeš 
išleido įsakymą, kuriuo Bailios 
valstija, dėl verdančių ten po
litinių kivirčių, pastatoma ka
ro padėty ištisam mėnesiui.

BADU MIRK-—NEVOK
5 '

Išbadėjęs žmogus pavogė butelį 
pieno, dėlto policistas jį 

užmušė.

DETROIT, Mich., kovo 21. — 
Policistas nušovė Raymondą 
Mogerį užtai, kad pastarasis 
buvo pavogęs iš restorano vir
tuvės butelį pieno. Nušautojo 
draugas, John Fitzgibbons, su
imtas ir nugabentas policijon 
pasisakė, kad jis ir nušautasis 
jo draugas senai buvęs be dar
bo ir jau dvi dieni nieko neturė
ję valgyti.

TRAUKINYS SUSIKŪLĖ.
19 žmonių sužeista.

MEMPHIS, Tenn., kovo 21.— 
Arli Cicalla, Ark;, ištruko iš bė 
gių m nusirito į grabę Rock Is- 
land^gelžkelio pasažierinis trau
kinys, einąs iš Chicagos. Devy
niolika žmonių rados sužeistų; 
pavojingai sužeistų, nėra.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 21 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $4.23
Danijos, 100 kronų ............... $15.71
Italijos, 100 lirų ....... ........... $4.29
Francijos, 100 frankų ........... $5.23
Lietuvos, 100 litų ................   $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.80
Olandijos, 100 florinų ....u. $37.08
Suomijos, 100 markių ........... $2.54

•Švedijos, 100 kronų ........... $26.35

Turkai gers ir alų ir vyną 
ir snapsą

Bet tik vyrai. Moterims ir ne- 
mečiams uždrausta.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 21. — Turkijos val
džia visokius svaiginamuosius 
gėrimus vartoti moterims, ir 
vaikams. Vakar prasidėjo par
davinėjimas alaus .ir vyno. Val
džios nutarimu leidžiamai daryti 
alų, vyną ir saldžiuosius like
rius kiekvienam, kuris moka 
mokesnius, bet spiritas bus dir- 
bdinamas tik valdžios kontro
liuojamose pilstytu vėse.

Prikėlė iš numirusių
Mergaitė išgulėjusi visą pusva

landi ne^va, su pagalba ope
racijos ir adrenalino tapo at
gaivinta.

SHAMOK1N, Pa., kovo 21.— 
Vielos ligoninėj vakar buvo da
roma dvidešimties metų mer
gaitei Marei Marcolic, iš Kulp- 
monto, operacija pažandžių. 
Merga te mirė. Per pusę valan
dos ji i ebekvėpavo, širdis visai 
nebeplakė. Tuomet chirurgas 
praskrodė krutinę, perpiovė 
šonkaulį ir pasiekęs mergaitės 
širdį ėmė masažuoti. Kartu bu
vo įleista adrenalino, ii’ kelioms 
minutėms praslinkus chirurgas 
pastebėjo širdies veikimo ženk
lų, ir po to mergaite Sme palen
gva atgauti kvapą. Po pusvalan
džio ji jau kvėpavo normaliai ir 
daktarai tikisi, kad ji pasveiks.

ANGLIAKASIAI PALIOVĖ 
STREIKU.

Sutiko priimti 8 nuoš. nuskeltą 
algą.

Cumberland, Md., kovo 20.— 
Georgės Creek Coal kasyklų 
kompanijai paskelbus, kad ji 
numušanti 8 nuošimčiais algas 
darbininkams, praeitą pirma
dienį buvo sustreikavę du šim
tu angliakasių. Bet šiandie jie 
nubalsavo priimti numuštąją 
algą ir grįžo darban.

LONDONE LAUKIAMA TRA- 
MŲ IR BUŠŲ TARNAU

TOJŲ STREIKO.

LONDONAS, kovo 20. — 
Londono tramvajų ir motorbu- 
sų linijų stoklose ir garažuose 
vakar išlipinta darbininkų komi 
teto skelbimai, kad jeigu ligi 
ateinančio penktadienio vakaro 
nebus susitaikyta su samdyto
jais, visi tramvajų ir busų tar
nautojai kovo 21 d. vakarą me
ta darbą.

MANHATTAN, Kas., kovo 
20. — Omaha Forth Worth pa- 
sažieriniam traukiniui ištrukus 
iš vėžių, penki žmonės tapo su
žeisti.

Detrait’o Liet. Naujiena!
Nedėlioj Kovo-March 23, 1924

2 vai. p. m.
Lietuvių Svetainėje, 

25th ir Dix Avė.,
Kalbės d» P. GRIGAITIS

Naujienų Redatorius 
Temoje: “Kaip dabar išrodo 
Lietuva” ir “Amerikos lietuvių 
darbininkų reikalai”.

P. S. Moterys kurios išsi- 
kirps ŠĮ apgarsinimą ir priduos 
kartu su tikietu kurį vyras nu
sipirks prie langelio, bus įlei
džiamos į svetainę dykai.

Visus kviečia LSS. 116 kp.

Lietuvoj panaikinamą žydy 
ministerija

KAUNAS, kovo 20 [F.] — 
Lietuvos Seimas vakar nutarė 
panaikinti žydų reikalų minis
teriją. Balsavimas įvyko laike 
biudžeto svarstymų.

Lietuvos valdžia jau kuris 
laikas atgal buvo nutarus žy
dų ministeriją likviduoti.

KAUNAS
Kauno miesto savivaldybė 

projektuoja įvesti tam tikrą 
ligonių rinkliavą. Einant su
manymu atvykstąs Kaunan sve
timšalis turėtų mokėti 10 lit. 
metams, Lietuvos piliečiai, at
vykstami ie j i Kaunan ne valsty
bės ir tarnybos reikalais, — 5 
lit. metams ir visi pilnamečiai 
Kauno piliečiai, išskyrus val
stybės iPtaezidentą, karius ir 
diplomatinio korpuso bendra
darbius, — 3 lit. metams.

Šis mokesnis hutų skiriamas 
išimtinai ligonių išlaikymui ir 
palengvintų savivaldybei kai 
kurių liečiančių ligonines su
manymų įgyvendinimą. [|LJ.

Miesto Valdyba šiuo metu 
ypač susirupinusi 1924 m. biu
džeto klausimu. Išlaidų sąmata 
jau nustatyta 4,000,000 lit. su
mai, tačiau pajamų numatyta 
tik 3,200,000 lit. Taigi, kad su
vestų biudžetą be deficito, val
dyba priversta ieškoti stingan
čiai sumai naujų pajamų šalti
nių. ‘[L].

Lietuvos paštų žinyboj 1924 
m. sausio 1 d. buvo 142 pašto, 
telegrafo ir telefono įstaigų, 1 
centralinė telefono įstaiga ir 68 
agentūros. Klaipėdos krašte tai 
dienai buvo 10 pašto, telegrafo 
ir telefono įstaigų ir 54 'agen
tūros. [L]. .

Universiteto Rūmai šiemet 
manoma praplėsti. Sąryšy su 
tuo, švietimo Ministerija krei
pėsi į Miesto 'Sa vi valdybę, kad 
ši, kaipo savo nuosavybę, ga
lutinai perleistų Bumus Uni
versitetui. Valdyba, apsvars
čiusi šį klausimą, perdavė jį 
Miesto Tarybai, kuri principe 
Šviet|imo MJn išberi jos prašymą 
sutiko patenkinti ir išrinko iš 
savo trijų narių, p. p. Sabo, 
Kazlausko ir Volfo komisiją, 
kuriai pavesta sutvarkyti šio 
reikalo detalius.

Naujas Valstybės Kontrolie
rius. — Seimo narys, buv. Tei
singumo Ministeris, p. Vz Ka
roblis paskirtas Valstybės Kon
trolierium. Jisai išeinąs iš Sei
mo ir Ūkininkų Sąjungos cent
ro valdybos. [L].

Lietuvos
Studentų

Socialistų
Laiškas

Dėkoja Amerikos draugams už 
aukas, kurias jie priėmę pas
kyrė kalėjime uždarytiems 
studentams šelpti.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Centras gavo iš Lietuvos Uni
versiteto Studentų Socialistų 
Draugijos laišką, kurį čia drau
gų žiniai paskelbiame. Laiškas 
datuotas Kaune kovo 2, 1924.
Lietuvių Socialistų Sąjungai 
Amerikoje.

Širdingai dėkojame Jums 
už prisiųstus pinigus Lt. 140. 
Liet. Universiteto Socialistų 
Studentų Draugija visus juos 
paskyrė sušelpimui kalėjime sė
dinčių draugų studentų.

Paskutiniu laiku pasikartojus 
išnaujo smarkiems areštams 
studentų socialistų tarpe, apie 
dešimt asmenų sėdi kalėjime.

Kas link bendro socialistų 
Studentų Draugijos veikimo, 
tai esant sunkioms politinėms 
bei ekonominėms sąlygoms daž
nai nepasiseka padaryti tai, ką 
Soc. Stud. Dr-ja sau savo darbo 
plane apsibrėžia.

Visa Socialistų Stud. Dr-ja 
yra pasidalinusi į kelias sekci
jas. Viena iš didžiausių yra 
politinė-ekonominč sekcija, ku
ri turi tikslo tyrinėti politinius 
bei ekonominius mokslus, o 
taipjau sekti p^aulinį . darbi
ninkų judėjimą.

Jus klausiate dėl musų stan- 
tykių su žiežirbininkais. Kokių 
nors oficialių santykių užmezgę 
neturime. Bet šiuo metu eina 
pasitarimai dėl sudarymo Cent- 
valinio biuro kovai su reakcija 
ir klerikalizmu. \Pasitarimai kol 
kąs eina gan sėkmingai ir, gali
ma tikėtis, turės gerų vaisių.

Soc. Stud. Draugija ir musų 
draugai iš kalėjimo siunčia 
jums širdingą padėką ir širdin
gai linki draugams lietuviams 
socialistams pasekmingai kovo
ti už socializmo idealus.

♦Draugiškai sveikinam
(Pasirašo) S. Kuzminskas.

Chicago ir Apielinke. — Šian
die giedra; sekmadieniui betgi 
oro panašas pranašauja snie
go; menka atmaina temperatū
roje.
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KORESPONDENCIJOS
..............  ■ i h H ...........   *

■ u, .a.),...,

Rockford, III.
Didelė nelaimė: bevažiuojajnt su 

poliemonu mirtinai tapo su
žeistas lietuvis St. Chirvins- 
kis. Kaip nelaimė įvyko, kol 
kas nėra ištirta.

dr r

DIDELIS METINIS VAKARAS SU
A

Koncertu ir Baliu
Rengia

Lietuviška Teatrališka Draugija Rūta No. 1
Stato scenoj puikių dviejų aktų ^komediją

“Piršlybos”
Nedėlioj, Kovo-March 23, 1924
M . MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2242-33 West 23rd Place

Pradžia 6 valaidą vakare.

Širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant 
musų rengiamo vakaro, kur galėsite puikiai laiką praleisti. Apart 
to pamatysite kaip draugai ir drauges gaus garbės ženklus minėtam 
vakare. Neatsilankiusieji gailėsis, nes šitas vakaras bus vienas iš 
puikiausių. Atminkite, kacE dalį p ogramo sudarys “Ateities Žiedo” 
Vaikų Draugijėlės nariai 18 apieliakės.

Kviečia RENGĖJAI. x

Kovo 17 d., vakare po 8 vai. 
pasimirė nuo sunkių žaizdų 
Stanley Chirvinskas Beloit’o li
goninėj.

Dalykas tame: velionis iš 
Rockford’o nuvažiavo Į Beloit’ą 
Wis., pasisvečiuoti pas' savo 
draugus. Jam ten būnant pasi
taikė pamatyti State highway 
patrolman C. W. McCurley, ku
ris jam gerai buvo.pažįstamas. 
McCurley važiavo į Rockford’ą 

Įsu motorcycle. Velionis papra
šė, kad jį parvežtų į Rockford’ą 
ir pastarasis sutiko.

Išvažiavo iš Beloit’cN? :15 va
kare ir pavažiavus kokias 4 my
lias atsitiko nelaimė. Kaip ten 
tikrai atsitiko, — niekas neži
no, McCurley spėlioja, kad buk 
tai kitas automobilius iš Užpa
kalio juos apverto. Bet jokių 
pėdsakų nesurandama.

Už kokios puses valandos va- 
žiavo kitas automobilis Rock
ford’o link, pamatė nelaimę, su
stojo ir r>aemS S- ChirVinskij j 
automobilį, o McCurley atsisa
kė važiuoti SU jaį sykiu, sa
kydamas, kad galės dar važiuo
ti paskui juos su savo motor
cycle. Bet vietoj sekti juos Me 
Curley atvažiavo į Rockford’ą 
(nors iki Beloit’o buvo vos tik 
4 mylios, o iki Rockford’o 14 
mylių). Atvažiavęs j Rockford’ą 
patelefonavo Į Beloit’ą, ar dar 
gyvas S. Chirvinskas. Jam bu
vo atsakyta, kad jau mirė, tai 
dar iš Rockford’o nuvažiavo į 
Belvidere, kokios 14 mylios iš 
Rockford’o, o potam iš Belvi
dere tai grįžo atgalios reportuo- 
ti Beloit’o policijai kaip ten at
sitiko, už kokių 2 vai. vėliaus. 
Jis tvirtino, kad buvo apsvaigęs 
(dazed condition) ir nežinojęs, 
kur jis važiuojąs.

Velionis, kaip tik nuvežė į 
Beloit’o ligoninę, pasimirė. Bet

išegzaminavus Coroner Lynn 
Whaley visą dalyką spėja, kad 
ne dėlei priežasties užgavimo 
kito automobilio atsitiko ta ne
laimė.

Stepas Mašraitis Beloit’e pa
skiausia matė juodu lietuviškoj 
karčiamoj. Spėjama, kad gal 
McCurley buvo girtas, tai vie
toj važiuoti į Beloit’ą, kai ne
laimė atsitiko, tai važiavo to
lyn, kad išsipagiriojus.

Velionis buvo jauna's vaiki
nas, 25 metų amžiaus, gyveno 
pas savo tėvus, 1234 West St. 
Jis buvo labai draugiškas ir vi
sų mylimas vaikinas. Atvažia
vo iš Lietuvos prieš kokį 12 me
tų. Nors nepriklausė prie jokių 
draugysčių, bet buvo 
draugiškas visiems.

Laidotuvės įvyks 
kovos 23 d., 2 vai. 
Rockford’o kapinėse.

rimtas ir

nedėliojo, 
po pietų

Kutra.

Lietuviu Vyrų ir Motery Pašelpinis Kliubas
Rengia

Sidabrinį Balių
Nedėlioj, Kovo 23 d., 1924 m.

MILDOS SVET.,
3142 So. Halsted,' St.

Pradžia 7 vai. vak. * ' Įžanga 35c. ypatai

Bus vienas iš gražiausių Sidabriniu Balių. Visus liėtuvius ir lietu
vaites Kviečiame atsilankyti. “ RENGIMO KOMITETAS.

SVARBIOS PRAKALBOS
A. I). A. DRAUGIJA Rengia

Svarbias Prakalbas, Kovo 24, 7:30 vai. vak.
W.' STRUMILO SVETAINEI, 158 E. ,107th St.

Roseland, III. Kalbos Drg. J. Kagparka 
Kitos prakalbos įvyks

Kovo 25 d., 7:30 v. v. Rayinond Chapel Svet., 816 W -31st St., Chicago

PRAKALBOS
Temoj

“Svetimi Dievai”.
šitos prakalbos svarbios, bus 

išaiškinta kas tai yra Svetimi 
Dievai; bus aiškiai darodyta iš 
švento Rašto.

Todėl prašome visus atsilan
kyti ant šitų prakalbų, o išgir
site gilių daiktų. .

Kalbės F. K.

Prasidės 7 vai. vakare
Kovo 23 d., 1924

Honore ir 48 gatvė 
ant 3 flooro

SCHOOL HALL

Įžanga liuosa; nėra kolektų

Kalbės Drg. J. Kasparka
Gerbiamoji lietuvių visuomene, malonėkite skaitlingai atsilan

kyti j minėtas prakalbas.
Kviečia KOMITETAS.

.EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA!
K. SARPALIUS

Naujas ristikas. lietuvių čampionas, 190 svarų, nori ristis su visais 
\lietuviais čampionais Amerikoje.

Jo pirmutinės ristyv.Cs lietuvių publikai įvyks

. Kovo-March 28, 1924
Šv. Jurgio Parapijinėj Svetainėj

32 1’1. ir Auburn Avė. ant Bridgeporto

Durys atsidarys 5:30. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Bus gal o poros ristynių ir 5 galijotai kurie eis ant betų abie

jose pusėse. Bus daug svetimtaučių, čampionų, K. Sarpalius risis su 
keliais čampionais. Bus svetimtaučių ekspertai ir Universiteto pro
fesoriai, žinos ką Sarpalius apgalės, bus laikraščių reporteriai.

Sarpalius, medicinos studentas Chicagos Universiteto, per 3 me
tus turėjo 42 rištines ir visada išėjb pergalėtoju.

Sarpalius šiandien yra visų Amerikos Kolegijų ir Universitetų 
čampionas ir tapo apdovanotas aukso medaliu pirmo lapkričio. Todėl 
musų gerbiamai visuomenei bus žingeidžiausios rietynės. Daugelis 
lietuvių čampionų dalyvauja tose ristynėse: A. Ačas, St. Louis, J. 
Geštautas, Katauskas, Dudinskas, Norkus, Koudis, K. Leviskas ir 
gal bus Šimkus, čampionai ristikai ir galijotai: Freimontas, B. Augu- 
nas, J. Seimonas ir daugelis svetimtaučių čampionų.

Tikietus galima pirfti iš kalno šiose vietose: J. Kulio aptiekoj, 
3259 So. Halsted St., Draugo Ofise, Naujienų, Ofise, Benošiaus aptie- 
koj, Varpo Ofise, pas Meldažj, Kauno restaurane, 2325 S. Leavitt St.

Kviečiame visus atsilankyti į šias ristynes. Tai pirmu kart 
Chicagos istorijoj. . RENGĖJAI.

■■—n ii .i— m i ummm * 

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
am

809 W. 351h 31., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-18 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3828 So. Halsted St 
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iirkyrua ketvergą. 

Nedillomia nuo 9 Ud 12 ryto.

Didele Iškilme
• L- ' | J ( A, «"? * ‘ . t \ '

Justo Kudirkos Paskutinis

KONCERTAS

Justas Kudirka “Faustas”, Lietuvos Operos Artistas

Ida Divanova, (Smuikorė) 
Pirmutinė Solistė Symponijos Orkestroje, Detroite

Nedėlioj, Kovo 23, 1924
Bohemian-American Svetaine)

1436-40 West 18th Street, Chicago, III.

ATEIKITE! Visi chicagiečiai. Visi lietuviai iš apielinkių, visi muzikos ir 
dainos mylėtojai, visi rėmėjai lietuvių kultūros, visi geraširdžiai žmones — visi, 
vyrai, moteris ir mergelės, darbo žmones ir profesionalai! Ateikit ir pasigėrėkit 
dainomis visų^umylėtų artistų ir parom kit Lietuvos besitobulinančių dailę, 

c . r ■ • 1H /
Programas prasidės 7:30 vai. vak. Po programo Balius. Sarpąliaus muzika.

Nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

Gabriel Hrzanowski, Pirmutinis 
Rusų Operos Artistas

JOHN KUCHINSKflS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Lėavitt St.
Telephonaii Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. S®- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. SkoH- 
nj» unt pirmo

lenjrvomis

Tai. Dearborn 9057 z

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Dilias vldurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington ik Clark

Narni Tcl.i Hyde Park 8896

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo Kr 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Štreet 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILD1NG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Cansl 1667.'
■ u ■■ i .. »

S. W. DANES, Advokatai 
Vai.i 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7» We«t Monroe Street, Chicago.

Teiephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
—...

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn St.,

Teiephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.: Pųllman 6377.

A. E. STASULANI j 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

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

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

DIDŽIAUSIAS 
^PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam Iras reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, UL

ST. ŠIMKAUS » « 
OPERETĖ
Perstatys L. M .D. Aido Choras, iš Roseland 

Nedėlioj, 23 d, Kovo-March, 1924 
C. S. P. S. Svetainėj, 1128 W. 18th Street

Operetė čigonai bus sulošta paskutinį sykį Chicagoj. Pasku
tinis tokis geras parengimas šiame sezone. Loš-dainuos, parinkti- 
nial artistai-dainininkai. Butiriai reikia matyti šį perstatymą!

, Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia RENGĖJAI.

os

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 5S« 

Tel. Central 6390
V»k. 8223 S. Halsted St., Chicaga. 

Tel. Yarda 4681

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

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

4 GI N. Halsted St.
Haymarkct lv!8. Haymarket 4221

3ALLOON DANGE
Nedėlioję, Kovo 30tą d., 1924

i MILDOS SVET., 3248 S. HALSTED ST.

, VAKARO PROGRAMAS:
1?* Baliuniniai šokiai 5. “Uždraustas Vaisius”
2. Vagių šokis 6. Mielaširdystės dėžutė”
3. “Leap Year” šokisf 7. Skrajojanti baliunai su pinigais
4. Įvairus išlaimėjimai 8. Įvairus prizai

Pusė pelno nuci šio parengimo yra skiriama Lietuvos pažangiajai moksleivijai. 
Grieš visų mylima Chicagos Orkestrą.

Įžanga 50c. Pradžia 7:30 vai. vak.
Come, and get your money vvorth!!!
... Kviečia KOMITETAS.
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NAUJAS ir
PAPRASTAS
PLANAS

Peoplss %n'5 IBank
DIDELIS BANKAS

4

’OŽsJC.’ •

-k

i
Gerai 
tuvių 
rumu

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

Savings Bank

Kad žmonės galėtų mažomis su
momis pirkti augštos rųšies 6% 
pirmų morgičių bonus, mes įve- 
dėm į savo banką n^ują planą, 
kur jus galite pirkti jiute mažais 
mėnesiniais {mokėjimais po $10 
ar daugiau.
Ponai Grisius, Sedemka arba 
Macikas musų bankoje maloniai 
išaiškins jums kaip lengvai jūsų 
maži sutaupymai gali uždirbti 
jums 6% pagal musų naują 
planą.
Kuomet jus ateisite į musų ban
ką, malonėkite klausti jų.

ant kampo i
47 St. ir Ashland Avė. H

CHICAGO f?

P-lė Kudulaitę
IŠ

■ .. The Stock Yards

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

Ji remiasi visais turtais šh» stripraus valstijinio banko.
Ateikite j banką, pasikalb jkite su panele Kudulaitę ir 

daleiskit jai pasakyti Jums, jusu prigimtoje kalboje) kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

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

CLEARING HOUSE BANKAS

Bankas Kuris Laidžia Jums
Ilsėtis barnia

Mes Užkviečiame Jus Atidaryti čia 
Taupymo Sąskaitą Čekiu 

Sąskaitą

Nusisamdyt Saugiąją Skrynutę ar 
Investuoti į musų 100% saugius Auk
sinius Bonus. Tie Bonai yra apsąū- 

j 
goti per dvigubą vertybę kylančio-. 
mis Chicagos savastimis.

Kenosha, Wis
Nėra vienybes surengti masinį 

mitingą, prieš ateivybes var
žymą.

KORESPONDENCIJOS

ne-

tik

Perskaitę “Naujien^e” pra
nešimą apie ateivybes varžymą, 
subruzdome ir mes veikta. Be- 

r veik iš visų draugijų buvo su
darytas komitetas, ir jau rodė
si, kad bus Vienybė. Bet kur tau 
— sužinojome, kad bažnytiniai 
neprisideda. Kodėl? Gal jie at
skirai planuoja ką nors fengti? 
Visai ne. Bent iki šiol nieko 
apie tai nesigirdi. Komunistai 
užsispyrė, kad butų jųjų kalbė
tojas, todėl pasitraukė. Nežinia, 
kaip su tautiškomis draugijo
mis bus — eina gandas, kad 
dalyvaus.

Susivienijimo komitetas 
tarė komunistams, kad butų
vienas tautiškas kalbėtojas. Bet 
kur jie pristos; .turi būti ir jų 
tarataika ir gana.

Well, matysime, kaip tie lie
tuviškai rusiški Maskvos pa
triotai išneš rezoliuciją — ar 
prieš ateivybes varžymą ar 
prieš ką kitą.

Komunistai pyksta, kuomet 
jų kalbėtoją tarataika pavadi
ni. O gal ištikrųjų butų lietu- 
viškiiau juos barškalais vadinti, 
tąsyk gal jie nepyks.

Viena komunistė pranašauja, 
kad .penkeriems metams pra
slinkus Amerika busianti jų. 

'Greičiausia tais laikais komuni- 
!stai bus jau pranykę, kaip kam- 
| paras be pipirų — jau ir dabar 
įjuos galima pas mus ant pirštų 
surokuoti.

Kur tik, komunistai prie ko
kio darbo prisideda, ten tas 
darbas nevyksta. Jie tik griau

ki temoka. Kaip kunigai jie vis
iką ant savo kurpalio neri temp
ti. O kai teisybę parašai, tai dar 
pyksta.

Klaidos pataisymas.
Jubilėj imame “Naujienų” 

-rnumeryj įsiskverbė mano ko
respondencijoje klaida. Ten yra 
: pasakyta: “Į kuopą įstojo nau- 
i jas narys, nežiūrint į tai, kad 
! komunistai šaukė, jo jis orga- 
nizaciijai nėra pageidaujamas.” 

Turėjo būti:. Nors komunis
tai šaukė ir kenkė organizaci- I
jai, bet susivienijimas visvien 
auga ir naujų narių prisirašo.

— Kaz. Brazevičius.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per 8<>uthainpt«ną ant Milžinų laivų 

AQUITANIA. MAURETANIA

Apleidžia
Greitas
Lietuviai

Taipgi 
šiai j Hamburgą ant naujų laivų 
burnerių. 3čia klesa (j Piliau $106 f>0, 
j Hamburgą $103.50).
$5.00

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant 1 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.
CUNARD LINE IK

140 N Dearborn St., 
Chicago, Illinois

BERENGARIA
New Yorką kas Subatą. 

persėdimas Southamptone. 
ypatiškni lydimi.
reguliariai išplaukimai tie- 

naujų

Karės taksų

SAUGUMAS DEL IUSĮJ INVESTMENTŲ
Nei vienas dar nėra pametęs 
nei dolerio ’8avo sumos arba 
nuošimčių per investinimą mu
sų 6% Pirmo Morgičio Auksi
nių, Bonų. Šis bankas investuo
ja savo pinigus į visus bonus ir 
morgičius ir pasiūlo pardavi
mui, kas parodo, kaip mes ma
nome apie tuos investmentus.

Jus galite pirkti už $100 bonų ir mokėti dalimis kas savaitę po $10 
j mėnesį ir uždirbti 6% palūkanų už visus įmokėtus pinigus.

Pasikalbėkite su mumis pakol jus darysite 
sekamą investmentą

Milwaukee Avė. ir Division Street
JOHN F.SMULSKI, PREZIDENTAS

Resurso virš $20,000,000.oo

V JoiNTiTEKVICEU/iTH

HAMBURG.4MEPICANUNE

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS t 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de iuxe
“Resolute”, “Reiiance” 

“Albert Ballin” 
"Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa ^nsažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Clcveland, “Hansa”, "Thuringia” ir 
“Westphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 
171 West Randolph St., Chicago, Iii.

Arba bile autorizuoto agento.

Specidlis Pasiūlymas

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektros įrengimai

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais COg (Ifl
trimingais

$22.50
$24.00
$17.00
$1.90

Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas 
Geležine, balta, tiesi, vieno šmoto 
sinka 
Specialiai augšta tanka kloseto prirengimas, 
pilnai užbaigta 
Beržines nvahogany užbaigimo kloseto 
sėdynės t ~
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

Sol E,Uis Sons
' 2112-14-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL. 
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

UaUNJWWWM

Rusiškos ir Turkiškos Vanos Ok.
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
1.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canai 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Phone Boulevard 7589 |

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga. -
Valandos1 kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Tel. Boulevard 2160 
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš/ ryto, nuo 

1 vai. po piet iki !) vak.

Frar.Klin’o BOTANICAL HISRB3 Gy- 
duoJ*t nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KR A I’JO ir INKSTŲ. Geriausia pa
ini' reguliatorius. Vienas doleris at- 

>pA- mėnesius gydymo. Atsiųskite j
FRANKLIN’S LABORĄTORY, 

8252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

■ -’'F

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 6369
FOTOGRAFAS' 

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St. 

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

geriausiai.

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkcwich 

BANIS
AKUŠERE A

Turtu patyrimą 
paxękmingai pa 
amauju mot* 
•ims prie gimdy 
r.v kiekvienamt 
įsitikime. Teiki*

Apatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy 
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN

Gerai lietuviams žinomai! per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi- Į 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na v* 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canai 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
Telefonai!

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. »

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ild 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 288®

Telcphcne Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki f2 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliotais nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
fpecialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canai 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandoj!
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

/Tel. Boulevard 8637

DR. MARYA 
t DOW1AT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

aring House Bankas

Milwau^e and Ashland Avė

nqu«
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Gaunama aptiekose

NEW YORK—HAVRE
LA SAVOJE....................... Mar. 29
PARIS ................................ Apr. 2
CHICAGO ..........................  Apr. 16
ROCHAMBEAU ............   April

NKW YORK. VIGO (SPA1N>.
BORDEAHX

Rąžykite dėl žingeidžios aprašomos 
knyguUa jūsų vietiniui agentai arba j 
did|jI ofise 10 State Street N.w York.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

Galit dėvėti naujai miproaytąi^riutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų piritų nagai guli laiti puikiai rfupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Visos jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus prad&jite kasjti gavo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambar). Naudokit

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

3619
■

fa

Utįffles [65c. už bonką
pleiskaną mirtinąjį priešą! Užlaikj^cit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin— 
kit galvos odą kiekvieną vikarą per kokia dešimt dieną ir daugiau nereikės jumg 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai į trumpą laiką 
ir po to, viticas ką reikia darvti, tai retkarčiais patrinti galvos odą Raffltt, 
ir daugiau nitkuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet busi
F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tai. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So, Union Avė. 
Tel. Yards 1699 

--------

DR. S. BIEžIS
Gydytojas ir Chirurgai 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt 
Phone Canai 6222 \

Ros.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay^ 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

380? S. Morgan St., Chicago.
'Telephone 

iroulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telephoną Y arde 5082

DR. M. STUP^ICKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto'ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visa chroniškų lin 

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

Valandost 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėllomia 10—12 dieną

Telephoną Yardą 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvio Gydytojas Ir Chirurgai* 

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

‘  ..... .............. ■  ........... ———

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. VVashington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto 

Telephoną Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie'7715

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 rv- 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0616Canai 0257

Naktinis Te). Canai 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards 0867

DR. M. T. STRIK 
' 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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgu 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfai 5574 
CHICAGO, ILL.

?

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

kolektuosią is p. Šaliuno 
šimtinę “greičiau, negu tu 
tikiesi, ir tai dar šiande”. 
Tuo dalykas nepasibaigė.

Kuras Mokykloms
Rašo J. šyvė

Ii šelmenis.

Bedarbė Lietuvoje Lietuvos Teatras
1789 South Halatad Street 

Chicago, UI. 
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratas i
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicagv
18.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered m Second Clau.
March 17th, 1914, at the Poat Officr 
of Chicago, III., under the art o* 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklrian 
sekmadienius. Leidžia Naujieną t>t'> 
drovi, 1789 So. Halsted T3L, Chicag' 
UI. — Telefonas: Roosevalt 8frG

Žestadienis, Kovo 22, 1924
Kiti artistai maža kuo nau

ja pasižymėjo ir jų šiuo tarpu 
neliesiu, palikdamas kitam sy
kiui, juo labiau, kad vieną kar
tą apie juos kalbėjau.

Tai tiek apie “Carmeną“.
L. Verrus.

; —--------------------------

“Generaliui” Šiauliuos 
nepavyko

Pereitą šeštadienį vasario 23 
d. buvo Šiaulių srities Vartoto
jų Bendrovių Sąjungos įgalioti
nių suvažiavimas.

Į šitą suvažiavimą atvyko ir 
pragarsėjusis “Koperacijai rem
ti ■'komiteto generalis sekreto
rius” kun. A. Vilimas, kaipo Jo
niškio vart. bendrovės įgalioti
nis. (“Generalis” pasirųpino sa
vo laiku įstoti Joniškio Vart. 
B-vės narių tarpan ir gauti įga
liojimą.—).

Atvyko “generalis” pasiruo
šęs paimti Šiaulių srities Vart. 
Bendr. Sąjungą. Tam buvo iš
leidęs dar vieną slaptą aplink
raštį su savo parašu, skirtą 
Šiaulių srities klebonams, kur 
siūlosi pats save į Suvažiavimo 
pirmininkus ir instruktuoja, 
kaip veikti, kur susirinkti pa
sitarti, kad Sąjungą paimti....

Bet dievai vieni žino, kodėl 
“generaliui” taip nesiseka.

Iš 75 įgaliotinių už Vilimo 
kandidatus balsavo tik 22.

Nei į Suvažiavimo prezidiu
mą nei Sąjungos Valdybą nei 
pats “generalis” nei jo siūlyti 
kandidatai nepateko.

• Maža to. Plynė papainiojjbl 
susirinkimui į nagus tuos jo 
“slaptuosius” raštus, kuriais ji
sai sau kelią į suvažiavimą pra- 
siskynė ir gale susirinkimo per
skaitė suvažiavimui....

Vai, jergutėliau, ką tada iš
girdo “genėralis”....

Raudonas, kaip virtas vėžys, 
“generalis” mėgino aiškintis, 
kad taip girdi ir reikią (Ūki
ninkų Sąjungai trūksta jos 
Centro užpirktų prekių pirkė
jų), — jie vistiek ardysią so
cialistų Sutvertą koperadiją, 
nes, koperacija Rusiją privedus 
prie bolševizmo....

Bet čia pradėjo iš vietų, rei
kalaut, kad “generalis” išeitų 
lauk iš koperacijos susivažiavi
mo arba atimti baisa....

Ir ką gi manot?
Kudinet buvo pastatyta bal

suot, duot “generaliui” tik 5 
minutes kalbėt, tai iš 22 jo ša
lininkų jį palaikė tik 7.

Taip “generalis” kopei'acijos 
grumėjas Šiauliuos pralaimėjo 
mūšį, netekęs 15 “savųjų” ir 
nei nosies Sąjungon negavęs 
įkišti. t

Kokias kontūzijąs “generai- 
lis” pakėlė, kitas nuo jų butų 
apkurtęs ar visai sąmonės ne
tekęs.... čia tai “generalis” iš- 
tikrųjų parodė genialį savo.... 
begėdiškumą...

Už tai susivažiavimas pripa
žinę, kad akys tokios geros, ku
rios durnų visai nebijo.

Kauno Vart. B-vių Sąjungai 
įspėjimas būti pasiruošus “ge- 
neralio” atakai ....

Šiaulių srities V. B. Valdy- 
bon išrinkti Venclauskis (51 
bals.), šultė (45) ir švambarys 
(Apskr, Vald. pirm.) 30; per-’ 
balsuojant absoliutine daugu-; 
ma).
♦ (“L. ž.”) Mrs.

Rakauskaitė pasi
žymėjoiš kun. Vailokaičio ir valdžios 

gelžkdio fabrikų keletas de
šimčių darbininkų paliuosuota, 
kuriems kasdienės duonos kąs
nis labai ir labai opus reika
las. Socialdemokratų partija 
suorganizavo bedarbių šelpimą, 
bet sunkiai tas vyksta netiir 
rint galimybes iš kur nors su
griebti lėšų, kad šelpimą butų 
galima tinkamai pastatytų Per

Tikros bedarbės Lietuvėje, 
kaipo žemės ūkio šalyje, pap
rastai nebūna. Sodžius nuolat 
perima miestelių darbo' jėgų 
perteklių ir tuo budu iš pa
grindo kerta bedarbę. Bet vis 
tik po Kalėdų, į pavasario pra
džią šiokiu ar tokiu budu ap
sireiškia bedarbe ir musų kraš
te. šiuo tarpu ūkininkai sam
do tik metams, atskiroms die- o------------------- r-------—

noms ar savaitėms beveik ne-’daug jau Lietuva nualinta, kad 
galėtų jos piliečiai vienam ar 
kitam reikaluiV vidutines su-

“Praėjus apie 20 minučių 
laiko”, rašo p. Šaliunas; “pa
šaukė mane adv. James 

Lynch ir per telefoną sako: 
‘Pas mane ofise yra du 
džentelmenu: K. Marčiulio
nis, V. Banaitis ir skundžia
si, kad už jųjų vakarykščią 
‘lecture’ pagaf padarytą su 
manim sutartį aš jiems ne
norįs mokėti VIENĄ ŠIM- 

|TĄ DOLERIŲ. Jis supra
tęs iš jųjų pasakymo, kad aš 
esąs komiteto iždininkas’. 
Aš atsakiau, kad minėtiems 
džentelmenams nesijaučiu 
esąs kaltas nė vieną centą ir 
kad su jais jokių sutarčių 
nesu daręs. Tada adv. Lynch 
pareiškė, kad duodąs man 
laiko pusę valandos atva
žiuoti1 pas jj į ofisą ir atmo
kėti kas jiems priklauso. Ki-

Uisimokijimo kainai
Chicago je — paltui

Metams.......—.—----- —,—
Pusei metų ____ __________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam..... ............
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per neilotojusj
Viena kopija....... .. .........8c
Savaitei......................... — 18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams------ 1...................... $7.00
K ------------ ?:?“ | taiP.Jis im?^s griežtų, prie-
Dviem mėnesiam.......................... !
Vienam mėnesiui ... .................. - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams--------------------------- - $8.00
Pusei metų __________________ 4.00
Trims mėnesiams ______ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

4.00
2.00
1.50

- .75

1.261 monių ir aš turėsiu panešti 
bereikalingas teisme lėšas ir 
t.t.” •

Visas neracionalumas tos 
tvarkos, kurią^ Europoje pa
darė Versalės sutartis, ma
tyt iš sekančio fakto: Iki 
1924 metų sausio ' mėn. 1 d. 
Vokietija išmokėjo Santar
vės valstybėms 3,784,000,000 
auksinių markių ($946,000,- 
000) okupacinės armijos už
laikymui. Šiton sumon dar 
neįeina šimtai milionų auk-j 
sinių markių už.triobas, ku
riomis naudojasi okupacinei 
armija Vokietijoje, už bara
kus kareiviams, ir t.t.

Advokato grūmojimas te- 
čiaus paliko .be pasekmių, 
neš p. Šaliunas nenusigando. 
Bet jisai yra labai pasipikti
nęs ir šitaip baigia savo pa
aiškinimus: “Nuo savęs ga
liu pridurti tik tą, kad atei
tyje su atvykstančiais įvai
riais ‘patrijotais’ busiu at
sargesnis ir elgsiuos taip, 
kad turėtumei paprastą biz
nio tranzakciją. * Gadynė 
idealizmo matyt pasibaigė ir 
atvykstantieji europiečiai į 
šią šalį mano, kad čia dole
riai auga kaip -obuoliai sod
nuose.”

Vadinasi, daug daugiau 
negu miliardą dolerių Vokie
tija turėjo išleisti visai ne
produktingiems tikslams — 
tuo laiku, kai jos finansai 
ėjo vis blogyn ir blogyn ir 
žmonės kentė badą.

Ir koks pažeminimas kraš
tui. Jame šeimininkauja 
svetimų valstybių kareiviai, 
o jisai turi dar už tai mokė
ti!

Katalikų spaudoje kilo į- 
domi polemika tarpe water-Jčil 
buriečio J. B. Šaliuno ir pa
garsėjusiųjų studentų kor- 
porantų iš Lietuvos. Pirma
sis parašė korespondenciją 
apie Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių apvaikš- 
čiojimą Waterburyje, nuro
dydamas tarp kitko,'kad da
lyvavusieji tame apvaikščio- 
jime “Neo-Lithuanijos” at
stovai pareikalavę už savo 
darbą $100; kuomet gi tas 
jų reikalavimas buvęs at
mestas, tai juodu kreipęsi 
prie advokato ir grasinę 
teismu.

Well —p . Šaliunas paty
rė, kad tuose korporantuo- 
se po “patrijotizmo” skrais
te slepiasi paprasti dolerių 
žvejotojai.

Ths yra ne naujiena. Bet 
navatna, kad tie “patrijotiš- 
kieji” ubagai tolyn darosi 
vis drąsesni. Marčiulionis 
su Banaičiu bėgo pas advo
katą, kad iškolektavus $100 
iš p. šaliuno; kun. Garmus 
taip pat kreipėsi pas advo
katą, kad uždraudus “San
darai” kritikuot jo biznį. 
Jeigu taip eis toliau, tai kas 
ia bus? Susilauksime gal 

toSkad Lietuvos kunigai at
sigabens čionai pulką davat
kų, o korporantai — pulką 
fašistų ir paskelbs karą 
tiems amerikiečiams, kurie 
atsisako jiems duoti dolerių!

. Lietuvoje mokyklų padėtis 
liūdna. Jau iš pat pradžią šių

1 mokslo metų kai kurios silpnes
nės savivaldybės nebegalėjo ap
rūpinti mokyklų kuru. Negalėjo 
ne todėl, kad jos nenorėtų ar 
nesugebėtų atlikti savo parei
gų, bet piniginis trukumas sa
vivaldybei pastatė tokion padė- 
tin, kad prie geriausių norų ne
buvo galimybės atlikti kokį nors 
darbą. Dar keblesnėj padėty at
sidūrė savivaldybės, ] 
krikščioniškoji seimo dauguma I žymiai sumažėjo" Atskiri” įino- 
pnėmė žemės mokesnių įstaty- „i,.fokai neparduoda pagamin- 
mą. tuo Įstatymu einant savi- Į tų prekių, nes pavasarį varto- 
valdybės tegali imti 5% valsty- tojas neturi t(( iMekliau.Sj už 
tanių mokesnio. Tų pajamų už- klu.į galima blrf jsig ti .= ar 
tenka tik ubagiškoms algoms įraukj. Tas akSkiai pastebi. 
savivaldybių tarnautojams. Ki- „la ukiniltkuose( kurie pavasa- 
ttems reika ams nieko nebeka. riop j 0 tuo

Nenuostabu, kad mokyklos tim ir ^aida labai ir labai 
atsidūrė be kuro. Bet dar blo-l umažina Jlnon-s netenka

rp ‘ I muko, ,ir turi savo gaminimąlurtų Ministens kunigas Kru- ibotj iJmetant « 
pavienis. Pnes pateksiant į mi-L. • , . . v.... TZ • -i Ibininkus ir tuo mažinant mstenus Krupavičiui savjvaL [ 
dybei gaudavo kuro mokykloms I 
kreditam Už tai savivaldybės Į Jeigu Lietuvoje nebūtų 
taisydavo valdžios kelius ir til-lginių ženklų bado, jeigu butų 
tus ir gi skolon. Metairfs pasi-1 pigaus ir greito kredito, tai 
baigus atsiskaitydavo. Bet ku-1 lengva butų išvengti šią smul- 
nigas Krupavičius, vesdamas I kiosios pramonės krizių ir ne
krikščioniškąją keršto politiką tektų darbininkus liuosuoti iš 
dėl savivaldybių, atėmė teisę iš įmonių. Darbdavys, pasiskoli- 
savivaldybių gauti kreditan nęs pinigų, galėtų užpirkti me- 
malkas. Jis įsakė Miškų Urė-1 džiagos, mokėti darbininkams 
dams atleisti malkas moky- Į ir gaminti produktus pardavi- 
kloms tuojaus apmokant rin- mo*sezonui — rudeniui.
kos kaina. Bet kuo gi savivąl-J
dybės mokės, kuomet iš jų atim- Dar būtų galima išvengt 
;a vienintelis pajamų šaltinis I bedarbes, jeigu musų pramonė 
— žemės mokesnis. Bet už tai I butų gerai techniškai išsivys- 
<unigas Krupavičius įsakė uro-pįus’’ sulyginamai pi-
dams duoti malkas valdžios kai- . medžiagos, gri^ū žmo
na kunigams, zakrastijonams, I nj*kri gaminti ir išvežus už- 
vargomistroms ir kitiems bros-1 s*enin konkuruoti su kitų val- 
;vininkams. Tokiu budu moky-HL^ių pramonę. Bet to Lietų
jų malkas atidavė visuomenės v°j^ sunkoka/tikėtis. žalios 
parazitams kunigams ir jų tar- medžiagos nėra, o jei ir kokiai 
nams. Gi mokyklos netekę kudn(y's pramonės - šakai rastųsi, 
ro turės nustoti veikusios. Dau-Įiri ji be galo Jąrangi, įmonės 
gelis jau ir dabar didelių šalčiu j^ripgi primityviai įrengtos ir 

^ana bran- 
)deil sulygini- 
kad ir sinul-

reikailingi. Miestuos su kiek 
didesne pramone (Kaune, Šiau-I '» • V4 V/kJ • A V< f'*’ ĮĮIIIV/ĮIĮ. y I-V CV l-1,1 4 J 1 OV 11 * w * -s-"***** -&, 

kuomet hjllosc> , Maria nipoleje) darbas mas aukoti.

metu neveikia, nes neturi kuo I koks nors darbi 
rajonų I giri kainuoja. ' 

, I mas su užsienio,

dar-
savo

pini-

P-1S M. Rakauskaite, chicagie- 
te, nepaprastai gerai pasirodė 
operoje “Carmen”, kur ji tu
rėjo vyriausią rolę išpildyti.

Kaunas. — Vasario 26 d. 
Liet. Valst. Teatre ėjo opera 
“Carmen.” “Carmen” musų sce
non įvedė režisierius p. D. Ar- 
beninas iš Rygos, šiuo kartu 
minėta opera ėjo trečiu Ifart ir 
nieko ypatinga netektų pridėti, 
tik čia mane verčia dar šiek 
tiek “Carmen” paliesti p. M. 
Rakauskaitės dalyvavimas vy
riausioje, Carmenos rolėje, apie 
ką aš .keletą žodžių ir neišken
čiu netaręs.

Anuos sykius Carmena buvo 
p. VI. Grigaitienė, šiuo kart p. 
M." feakauskaite; palyginkime 
jas ir suprasime, kuriai geriau 
ši rolė pavyko. Iš kalno tenka 
pažymėti, kad abiem gerai pa
sisekė. VI. Grigaitienė stipresnė 
balsu, jos daina gavosi įspūdin
gesnė, užtat M. Rakauskaitė 
daug maloniau vaidinu ir davė 
daug daugiau to, kas šioje ro
lėje galima duoti.

Apie VI. Grigaitienę kaunie
čiai turi savo nuomonę — ge
ra dainininkė, bet silpnoka vai
dintoja, apie M. Rakauskaitę 
kokios išvados dar vargu ben 
kas galėjo padaryti, nes pasta
roji žymesnėse rolėse musų ope
roje buvo nedainavusi, šiuo 
kartu pasirodė visame gražu
me.

Pirmo akto pradžioje M. Ra
kauskaitė laikėsi kiek pasyviai, 
bet iš kart parodė sugebėjimą 
nuduoti aistringą, nepastovaus 
budo čigonę. Meilės scenose — 
koketavimas išėjo gana vyku

tu neturintiems dai^bo sunku šiai be kokių pretenzijų, daina 
jo gautFir tenka labai ir labai 
vargti, kol užeis geresnes die
nos.

Galėtų bedarbiams valdžia 
daug padėti, tar tai organizuo
dama darbus, ar tai 'skirdama 
pašalpas, o kas svarbiausia — 
tai neduodama darbdaviams 
teises be labai svarbių priežas
čių aleidinėti darbininkus. Bet 
“ kr i kščion i ims’ ’ viešpatau j ain t

yra “svarbesnių reikalų,” šiuo 
tyčia ar netyčia nesirūpinama, 
nors jis liečia tą sluogsnį, ku
ris buvo ir yra pirmose kariuo
menes eilėse, kurio daugiausia 
išmušta, nes būdamas beturtis 
negalėjo nuo karo prievolės iš
sisukti, ar gauti užfrontėjė šil
tą vietelę. Tai tiek šį kartą 
apie Lietuvos bedarbę.

Yra bedarbe ir kituose Lie
tuvos kampuose, tik ji dėl dar
bininkų tamsumo, stokos or
ganizacijų viešumon neišeina. 
Gi valstybės įstaigos, ypatingai 
darbo inspektoriai ir darbo 
biržos sąmoningai ar nesąmo
ningai darbo r jėgų naudojimo 
laipsnį labai “mizer.nai” skel
bia ir negalima tikros padėties 
žinoti, nors privačiu budu ge
rokai įsitikini, kad daug šian
die (Lietuvos darbininkų ken
čia neturėdami darbo. Išeitis 
butų eiti ūkininkams tarnauti, 
bet ne visi darbininkai gali iš
tisiems metams parsisamdyti, 
ir nevisiems tatai apsimoka da
ryti. Taip vienintelis šeimos 
maitintojas negaili eiti metus 
tarnauti ir palikti savo šeimy
ną taip sau “Dievo valiai.” Ir 
dar tenka pažymėti, kad ūki
ninkai darbininkų reikalingi tik 
Suvalkijoje ir dalinai pakurše- 
je. Visur kitur patys skursda- 
mi, ar juo labiau šiais' metais, 
dėl didelių x lietų supuvus ja
vams laukuose, patys vos vos 
išgyvena, o ką jie gali samdy
tis!

Taigi ir Lietuvoje šiuo.me-

Korporantai Marčiulionis 
su Banaičiu užprotestavo 
prieš tą korespondenciją, sa
kydami, kad ji esanti netei
singa. P-as šaliunas atsako 
jiem. Nurodo, kad vasario 
18 d. pas jį atėję Marčiulio
nis ir Banaitis, lydimi Pet
ro M. Devenio, ir p. Šaliunas 
pasiūlęs jiem $15.00 vertės 
čekį, bet jie atsisakę jį pri-. 
imti ir pareikalavę šimto do
lerių. Po ilgoko ginčo, p. De- 
venis pareiškęs, kad jie iš-

Vėl atėjo labai įdomus 
Dėdės Žano straipsnis iš Lie
tuvos. Jisai tilps “Naujie
nose” ateinantį pirmadienį.

Straipsnyje analizuoja
ma Lietuvos Seimo darbuo
tė ir žmonių atsinešimas į 
ją. Galime pažymėt, kad 
autorius yra vienas stam
biausiųjų ir inteligentin- 
giausiųjų Lietuvos veikėjų. 
Jisai maka rimtai dalykus 
aiškinti.

Gyvulių ligos.

KAUNAS [L.] — Veterina
rijos Direkcijos daviniais, 1924 
m. sausio įnėn. Lietuvoje bu
vo užmušti 9 susirgę įnosėmis 
arkliai ir 13 įtariamų liko, pa- 
žandėnris sirgo 29 arkliai ir 
susna — 14. Be to įregistruo
ta 4 pasiutimai. Daugiausia su
sirgimų buvo Ukmergės apsk
rity.

kūrenti. Turtingesnių rajonų 
mokyklos aprūpina kuru tėvai.
Bet už tai tuose rajonose, kur Iresnėms dirbykloms yra visiš- 
darbininkai gyvena, mokyklų I kai negalimas. Pavyzdžiui, mu- 
padėtis begalo kebli. pų garvežių remontas Vokieti-

Lietuvos kunigai sąmoningai!jo*j keletą kaytų pigiau atsied- 
pasiryžę sūgriauti mokyklas, pa negu musų gelžkelio dirb- 
nes jie užinteresuoti, kad liau-1 tavose. Tenka pažymėti, kad 
dis liktų kuo tamsesne arba jau Į prieš karą musų krašto pra- 
geriausiu atveju ji butų taip įmonė daug štipriau laikėsi tu- 
auklėjama, kad išauginus išti-Įredama tokią daugybę varto- 
kimus kunigų tarnus, dvasios tojų Rusijos piliečiuose, į kur 
vergus. Dąbartiniai mokytojai žymią savo gaminių dalį, ir iiš- 
kaip tik priešiniai klerikalams, I veždavo. Dalbar įgi nepriklau- 
daugumoje socialistiniai nusi-Įsoma valstybe tapus rubežiai 
statę arba liberalinių pažiūrų, su muitais ir dar visos kitos 
Tik keletas desėtkų davatkų Į kliūtys stačiai užmuša musų 
mokytojų ištikimos kunigams, pramonę. Lietuvoj naudotojų 
Už tai krikščionys ir griauna ne taip jau daug, svetur išvež- 
mokyklas, kad jos nėra kunigų ti — muitus mokėti, na ir nė- 
įrankis. I ra išeities. Maža (Lietuvoje nau

dotojų, bet ir tie patys ne vi
sa ko reikalingi. Pavyzdžiui, 

Iverpyklos ir audyklos LictuvO- 
I je neišsiiaiko vien dėlto, kad 
skaitlingiausi vartotojai — kai- 

-----------  I m iečiai patys gaminasi sau bal- 
KLAIPEDA [AP]. — Ieško-pinius ir drabužius, vepdami ir 

dama sau rinkų Lietuva žvai- pūsdami, nors ir primityviu 
gosi į rytus. Del to planuoja- budu. Kaipo kurjosą pažymė- 
ma tiesti naują, geležinkelį, piu, jog Kaune plačiai kalba- 
kuris jungtus su Rusijos gele- ina» kad amerikiečio Romano 
žinkelių linijomis. Iš Anglijos Audimo Korporacijos fabrikas 
jau gauta kapitalo ir darbai Įbankrutija vien dėl to, kad 
prasidės ateinančią vasarą. Rie-Į lietuviai pancjiajkų nenešioja, 
dailioji medžiaga susidės iš jie papratę su autais savo ko- 
trisdešimt aštuonių lokomoti- j0les vynioti. Taigi Lietuvoje 
vų ir septynių šimtų prekių ir | pramonė vystymuisi 'nėra dir- 
keleivių vagonų. >

LIETUVA STEIGS NAUJĄ 
GELEŽINKELĮ SUSI
SIEKTI SU RUSIJA.

Statyba Lietuvoj

Ivos, jeigu ir susidaro šiokios 
t tokios dirbtuvėlės, tai dažniau

sia velka skurdų gyvenimą ir 
kenčia nuolatinius krizius* ku
rie skaudžiai atsijliepia j vaik

iu- gingųjų sluoksnių —darbinin- 
At-|kų reikalus.

statistika

TechnikosKAUNAS.
spekcijos (buv. Lietuvos
statymo Komis.) statistika,! Ir šiuo metu Lietuvoje jau- 
1923 m. Lietuvoje (neokupuo- čiama bedarbė, žinoma, ne tū
toje) pastatyta 12 maldyklų, kia didele, kai kituose kraš- 
155 įtvarai pramonei, 85 vie- tuose, bet visgi daug šeimynų 
šojo naudojimo trobesiai, 1440 vos vos gali diena už dienos 
gyvenamieji ir 1097 negyvena- prastumti belaukdamos pava- 
mieji trobesiai miestuose ir sari o darbų. Taip Kaune, ypa- 
miesteliuose, o kaimuose apy- tingai priemiestyje, Šančiuose 
tikriai apie 3736 gyvenamus ir [daug darbininkų neteko šiuo 
apie 4677 negyvenamus trobe- metu darbo. Padieniai darbi- 
sius ir 4722 tiltai. (IL-va). ninkai šiuo , metu ifesamdomi.

Kaunas
šis-tas.

mede-Vakar Laisvės Alėjos 
liams (matyt — iš Miesto Val
dybos žmonės) apipilu s tihejb 
šakas ir panašiai. Matyt, — tai 
— pavasario belaukiant, nors 
labai tą dieną, ir šiandie, šal
ta.

< *
Lietuvos Draugija Tautų Są

jungai remti rengė paskaitą 
apie Klaipėdą. Tos d-jos pirmi
ninkas, pranešdamas apie tai 
“L. ž.“, rašte rašo: “.....Tautos
Sąjungai tfemti“ “Paskaita—S. 
Šilingo, tai gal ir pati toji drau
gija rimta (tokis įspūdis kyla), 
;ik kodėl taip “negramotna” ?....

♦

Pranešimuose, laikraščiuose,, 
(artais, kokio nors susirinkimo 
diepatvarkės pažymėjime, rašo
ma, pavyzdin: “—.N) Bėgamie- 
; i reikalai” 
urėtų būti ir “vejamieji reika- 
ai”....

’..u.N) Bėgamie- 
tokiu budu, jog

*
iš (Čtbvčlando, gar

sina: “Naujausios dainos iš Lie
tuvos”, ir trine skyriuje ponas 
pilietis berandi tokių knygų, 
kaip: “Valgių gaminimas’^ “So- 
cialistiškas klausimas”, 
metiką” ir kt.
“Naujausias dainos”! 
va” 6 nr.).

— Pilietis (Kaune).
27—11—1924.

Dirva”,

“Arit-
Ir tikrai gi —

(“Dir-

ir pilnai atatiko vaidinimo su
darytam upui. Pabaigoje pirmo 
veiksmo visaip gražiai gerb. ar- 

i tistė pasirodė, nepaprastai vik
riais ir plastiniai tobulais jude
siais. Tatai publika pilnai pa
stebėjo ir apdovanojo debiutan- 

i tę gausingais delnų plojimais, 
perėjusiais į ovacijas.

Po pirmo pasisekimo artistė 
pagriebė save į rankas ir jau 
ligi paties galo, per ištisas sce
nas ir veiksmus žavėte žavėjo 
publika, kurioje rado sau ne
maža simpatijų. Per visą laiką 
artistė ne profesionališkai vai
dino, bet kurte kure gerai su
prastą ir persiimtą čigonės ti
pą. Daug gražių momentų, daug 
puikių arijų teko matyti ir gir
dėti šiame spektaklyje daugiau
sia dėlto, kad žymiausioje rolė
je buvo M. Rakauskaitė, išsila
vinusi ir ne be talento artistė. 
Tiesa, dainavimas kaiiikuriais 
tarpais rodėsi lyg mažiau vy
kęs, bet nesudarė sprendžiamos 
reikšmės įvertinant veikalo ei
gą, bei įgaunant bendrą įspūdį. 
Jeigu koki trukumai buvo tai 
reikia atsiminti, kad artistė 
pirmu kart šioje rolėje, ir dar 
jai liekasi gražios progos tobu
lėti ir išlyginti visus šiurkštu
mus.

Vaidinimu publika likosi pil
nai patenkinta ir naująją Car- 
meną apdovanojo keletu gyvų
jų gėlių bukietų ir vainikais, gi 
vaidinimui pasibaigus ar tris 
kartus iššaukė scenon griaus
mingais delnų plojimais ir šauk
smais tikrai nuoširdaus “bra
vo.”

Galima tikėtis, kad p-lė M. 
Rakauskaitė musų scenoje nuo
lat tobulėdama išaugs į nepa
prastai didelę artistę, nes žiū
rint jos vaidinimo ir klausant 
dainos, jauti, kad jėgų netrūk
sta, medžiagos yra, tik dar vi
sa tai privalo augti, bujoti, 
plėstis, kol pasieks tikrai tobu
lo laipsnio, nors daug ko ir da
bar negalima prikišti.

Ir baigiant šias bendrąsias 
pastabaus liekasi vien svriktyitji 
naujai įėjusią Lietuvos Operos 
scenon artistę ir, kas svarbiau
sia, užėmusią puikią vietą jos 
darbuotojų tarpe, drauge lin
kint geriausio pasisekimo atei
tyje ir nuolatinio augimo ligi 
tikrai tobulo teatro meninin

ko.
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šeštadienis, Kovo 22, 1924

Apie Latvijos užsienių 
politiką

Įtakingųjų Latvijos kairiųjų 
socialdemokratų organas “So- 
cialdemokrats” talpina rasinį 
apie Latvijos užsienių politiką 
Meierovico laikais ir tos politi
kos artimiausios ateities užduo
tis. \

Pirmiausia laikraštis klausia, 
kokių bendrų tikslų siekia Lat
vijos užsienių politika? Tie tik
slai — iškovotosios apsispren
dimo teisės apsaugojimas, resp. 
sienų neliečiamybės garantavi
mas, taikos palaikymas ir eko
nominių ryšių su užsieniu gili
nimas bei plėtimas. Dabartinės 
padėties neliečiamybės ir taikos 

■ Meierovics norėjęs pasiekti di
džiosios Pabaltės valstybių są
jungos Įkūrimu, kuri saugotų 
jas nuo Rusijos. Bet tokia są
junga visai nerealizuotina. Pir
miausia, Suomija, gyvendama 
izoliacijos psichologijoje, nesu
tiktų joje dalyvauti, tuo labiau, 
kad sąjunga žinomose aplinky
bėse gali nukrypti prieš Vokie
tiją, ko Suomija niekuomet ne- 
prileisianti. Antra, konfliktas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos toks 
gilus, kad iki abiejii valstybių 
sąjungos yra tolimas kelias, 
jeigu jis bendrai galimas. Bet 
jeigu tokia sąjunga ir galima, 
tai ji bus ne taikos palaikyto
ja, o konfliktų priežastimi. Vi
siems aišku, kad kilus karui 
tarp Lenkijos ir Rusijos, pasta
roji pirmus karo žygius turėtų 
pradėti nuo puolimo Daug^ypi- 
lio ir Rygos, kad atskirti Len
kiją nuo Suomijos ir Estijos. 
Jeigu 1920 metų karo laiku tarp 
Rusijos ir Lenkijos Latvija bu
tų buvusi su Lenkija minėtos 
sąjungos santykiuose, labai ten
ka abejoti, ar Latvija šiuo me
tu gyvuotų.

Socialdemokratai vis stovėję 
už konkretingos ir praktiškos 
sąjungos idėją: ekonominę uni
ją su Estija ii’ Lietuva, politi
nę ir, žinomose aplinkybėse, mi- 
litarinę sąjungą su tomis val
stybėmis. Su Rusija pasiekti 
politinį ir ekonominį susitari
mą, garantuojant jai maksima

liai galimą laisvą išėjimą Bal
tijos jūron per Latvijos uostus. 
Bendrai gi stengtis pritraukti 
Vakarų Europos, ypatingai An
glijos, kapitalo importą Latvi
jos produktingose įmonėse^ Da
bai* gi, sutraukius Latvijos už
sienių politikos 5 metų balansą, 
“Soc.” konstatuoja sekantį: 
Varšuvos accord politiųue, ku
riuo norėta realizuoti didžioji 
sąjunga, žlugo, nes Suomija at
siėmė savo parašą. Bet išvados 
iš to padarytos tik 1923 metų 
pabaigoje, kuomet pasirašyta 
Latvijos-Estijos sąjungos su
tartis. Taip pat nieko nepada
ryta Latvijos realiam susiarti
nimui su Lietuva, nors latvių 
tautos ir parlamento dauguma 
pilnai pripažįsta Latvijos ir 
Lietuvos ekonominį- ir politinį 
susitarimą ir net sąjunga. Bet 
Meierovics yra Varšuvos accord 
politiųue svaiginančioj įtakoj, 
nors visiems aišku, kad tos su
tarties nebėra. Norėdamas Lat
vijai viso geriausio Meierovics, 
pats nesusiprasdamas, buvo pa
sidaręs Lenkijos psichologiniu 
vasalu. Jo psichologijoj visą 
laiką matėsi tas vasališkurnąs. 
Praėjusiais metais socialdemo-l 
kratai darę konkretų pasiūlymą 
padaryti prekybos sutartį su 
Rusija. Ne, pirmiau reikalinga 
pas i klausyti, ką sako Lenkija! 
Toliau, jie siūlą konkrečiai vyk
dyti ekonominį ir politinį susi
tarimą su Lietuva; Ne, nepri
valome: ką į tai pasakys Len
kija! Bet dabar prekybos su
tartį su Rusija pasirašo fašis
tinė Italija. Latvija gi, besigir- 
dama Rusijos aplinkybių paži
nimu, darys tą sutartį pasku
tinioji!

Meierovico garbei tenką pri
pažinti, kad lenkų vasalo psicho
logija įgriso ir jam. Jis pasku
tiniuoju metu buvo bepradedąs 
eiti tikruoju keliu ir besutin
kąs derėtis su Rusija apie ga
rantijos sutarties pasirašymą. 
Taip pat jis sutiko vesti kon- 
kretinfcas derybas Su Lietuva. 
Bet jis turėjo pasitraukti.-Nau
jasis užsienių reikalų ministe- 
ris turi tuo keliu eiti, nes Lat- 

j c grafinė padėtis riepa- 
Į ?.k'i L sustingimo užsienio 
politikoj.

\Elta.

. PRIEŽASTYS ODOS 
NEMALONUMO.

Gal būt, kad nėra kitos tokios 
nemalonios priežasties, kaip 
niežėjimas odos. Ji yra limpama 
—reikalaujanti ddsilytėjimo 
perdavimui — ir priežastis to 
yra gyvulių parazitai, pataitė 
kutena patinuką ir kaip tik da- 
sigauna ant odos, tuoj aus prasi
deda gręžimas. Sutinimas, ku
ris po to apsireiškia yra pasida
ręs iš daugelio vandeninių gal
velių skyrium viena nuo kitos, 
iš to pasidaro didelis niežėji
mas, yra dar blogiau, kuomet 
ligonis apšyla. Kaip tik oda 
lieka pragraužta, tuojau tenai 
yra padedama nuo dvidešimts 
iki dvidešimts penkių kiaušinė
lių ir tas priguli nuo to kiek jau
nų- parazitų lieka užauginta, 
kiekvienas iš jų pradeda dau
gintis ir tas padidina niežėjimą. 
Tinkamiausios jiems vietos yra 
tarpe pirštų, sąnarių, žemutinės 
pusės rankų ir pilvas. Niežėji
mas pats per save nepereina; 
jus turite uždėti Severa’s Esko 
—pirmiau vadinosi Severa’s 
Skin Ointment. — Jis padarys 
greit darbą, prašalindamas prie
žastį niežėjimo. PrašMins nie
žėjimą ir padarys dailią odą. 
Gaukite nuo savo aptiekoriaus; 
kaina 50c. Jei aptiekorius netu
ri, rašykite pas W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

/ 11 i1
Isermann Bros.

Krautuve dėl vyrų, vaikinų 
ir vaikų.

214—216 Market Sųuare, 
Kenosha, Wis.k—......  .... ..

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė.
Lawndale 4113

Karalius naikinimo Reumatizmo
Garantuotos gydoulčs 

išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų, 
pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kojų, galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MiZAR. 
Didelis slo- C C 9 R 
vikas kainuoja«P”"“*J ( 
Mažas slovi- 9 R 
kas kainuoja 
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. Adresuokite asmeniškai:

JOSEPH S’OR()KOWSKI
2424 W. Superior St., Chicago, III.

ATYDOS
Jacobsen & Deveika Co.

}tfalevotojai ir Dekoratoriai 
Augštos , rųšies darbas, vidutinės 
kainos. Pradėkite pavasario ap
sivalymą anksti. Popieravimas 

— musų specialumas.
Phone Cicero 7602 

Rezidenčija
1805 So. 49th ,Xve.

ų------------------------- L----------------- /

r.s ;
Tel. Boulevard 0696

LIETUVIU APTEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su maninj, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio/kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur:

Su pagarba,
■ JONAS MALACHAUSKAS.

ELEKTRA
šviesą ir pajlegą iuvedame J senui ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvis Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A BARTKUS Pres.

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

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojs* 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišku 
armonikų ir balalaikų.

’• Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaįiškus Instru* 
' mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuva arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.
f z STEPONAS P. KAZLAWSKI,

4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 7309.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo

privatiKkij gydymui kambariu
čia atėję gauna 

geriausj Ameriko
nišką i* -r'3rope- 
jišką blžą gydy
mo. Ditklli skai
čius žmot&į Ugy- 
domų kasdlan per 
Dr. Ross, autei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

\ vai. vakare. Nedėlioj nuo
\ 10 vai. ryto iki 1 vai **»*•
' ną. Panedėlyj, seredt.^ it

subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

i Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs skaus- ■

■ mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■
■ Kaulų Gėlimų, .arba Mėšlungiu ■ 
S —raumenų suirimu; nes skau- ■

dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
j J dažnai ant patalo paguldo. ■ 
; CAPSICO COMFOUND mo- ■ 

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

gybė žmonių siunčia padėka- I 
vones pasveikę. Kaina 50c per 1

5 pąštą 55c arba dvi už $1.05. 1
Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 

KATOS”. augalais gydyties, | 
kaina 50 centų. 1

s Jusliu Kulis :
■ . 3259 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.
?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

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

------------------------------- —......... ...

Tik k? atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No.

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

<------------------------- v

SPECIALIS ŠPARDAVIMAS
CLtAN OUT

9^1121

OVELTY

Nuo Panedėlio, Kovo 24 iki Panedėlio, Kovo 31 Mes Nuteisime 10% 
ant Musų Paprastų Kainų dėl Visų Plumbingų ir šildymo Reikmenų 
Jeigu Junts Reikia kokių Materiįolų šioje srytije, tai dabar yr& Jūsų Proga

“0G-30 ’

COMPANY
Telefonai Calumet 0645 -1692

Mes kalbame Lietuviškai.

Mes Turime Didžiausią Krautuvę Chicagoje
Kad patvirtinus, jogei sakome jums" tiesą, mes galime nurodyti jums žmones jusą apielinkėje, kur mes 
esame įdėję apsišildymo reikmenis dėl ją. Viskas ko mes norime nuo jusą, tai paduoti mums bandymą, 
kol jys pirksite kur nors kitur. Apskaitliavimai ant plumbingo ir apšildymo suteikiama dykai. Mes taip
gi paskoliname jums visus reikalingus instrumentus, kad įtasius jusą plumbingo ir apšildymo įrengimus, 
be mokesčio. '

® Bukite tikras žiūrėkite tikro musų vardo ir vietos 
į k MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS'SU DIDELE IŠKABA ANT VIRŠAUS

M. LEVY <
f . ' J ’ * \

Kampas State 22ros Gatvių
Atdara vakrais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietą.

I
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CHCAGOS 
ŽINIOS

Studentai pikietuos mo
tery ruby fabrikus

Prisidės prie streikierių, kad 
patiems ištyrus padėtį.

šiandie streijvuojanč>os 
moterų rūbų siuvčjos- susilauks 
naujų pagelbininkų nuobodžicy. 
ir kibai suvaržytoj pikietavimo 
linijoj. Tais pagelbininkais bus 
būrelis Chicagos universiteto 
studentų-studenčių, narių Libe- 
ral Club.

Pereita savaitę jiems kalbėjo 
Hull House darbuotojos, kurios 
buvo kartu su streikieriais išė
jusios pikietuoti ir kartu buvo, 
niekurios jų, areštuotos. Tuoj ir 
studentai nutarė irgi eiti pikie
tuoti ir patiems viską pamatyti 
— kaip būna laike streiko, kaip 
policija ir mušeikos elgiasi ir 
susipažinti su pačiais streikie
riais. Jie pikietuosią dirbtuves 
lygiomis ir nevengsią areštų pa
vojaus, jei delei to priseitų ir 
belangėj pabūti.

tiltų kainuotų iki $18.000,000.- 
o praplėtimas gatvės iki 88 pė
dų ar daugiau, kainuotų dar 
apie $12,000.000. Jo nuomone, 
65—70 nuošimtis tos sumos tu
rėtų būti padengta bonais, o li
kusią sumą turėtų padengti tos 
gatvės apielinkės namų savinin
kai, nes vertė jų namų tada žy
miai pakiltų.

Kiti irgi tam pritarė ir alder- 
manai nutarė tą klausimą stii;( 
dijuoti kad išlyginti niekuįijj 
netikslumus piene.

PUSE POLICIJOS ESANTI 
PAPIRKTA.

$50.00 Atlyginimo
Jei neaugti} plaukai

Oriental Hair Root Hair Grover
Didžiausias pasauly plaukų 

augintojas
Plaukai auga ant nuplikusių galvų. 
Negalima jų dėti tenai’ kur plaukų 
nereikia auginti. Išgydo pleiskanas 
ir visus galvos nesmagumus. $1.75 
už sloviką. Reikia agentų.

PROF. M. S. CROSSE
448 Logan Avė. Minnipeg, Man.
’ 40-4

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

S. D.

Ši bootlegėrė visą kar
kiamą su savim nešiojos.

Distrikto prokuroras Olson 
vakar kalbėdamas viešame su
sirinkime pareiškė, kad visokie 
bootleggeriai jau spėjo papirk
ti mažiausia pusę Chicagos po
licijos. Jei jie nespėjo papirk
ti visos policijos, tai tik dėl vei
kimo federalinių prohibicijos 
agentų. Ir tai tik dėlto, kad fe
deralinė valdžia iškraustė alų 
iš Chicago, uždarydama brava
rus netik Chicagoj, bet ir viso
se jos apielinkėse.

Kada dalis bravarų likusi už
daryta, tai prasidėjusi kova 
tarp alaus šmugelninkh, nes tie 
šmugelninkai, kurių 'bravorai 
liko uždaryti, nebegalėjo aprū
pinti alum savo kostumierius ir 
pradėjo užpuldinėti ant kelių 
ir plėšti tuos šmugelninkus, ku
rie dar turėjo alaus. Dėlei to 
įvyko kelios žmogžudystės.

LACHAWICZ
Lietuvis Graborlus
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstij gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

MES 
DUOSIME 
J>150

Už bile seny
Vartotą kary

Bus dastatytas prie jūsų namų du
rų kuomet jus išmainysite j vienų 
musų.

GERĄ VARTOTĄ KARĄ

Daugelis tų karų yra perdirbti ir 
yra paparstai tokia/ne stovyje kaip 
nauji.

TAS PASIŪLYMAS GERAS 
ŠIĄ SAVAITE 

TIKTAI <

, LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei 'kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už 
degimą, jei skaitant ar siuvant aki? 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Ralsted St., Chicago, Tll

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedeliorr.ds nuo 10 iki 1.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

Dr. J. Jakubauskas

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NA PU APATI
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Josephine Kumtinan, 917 W. 
33 St., nuolatos pasirodydavo 
gatvėje visuomet madingais rū
bais pasirėdžiusį, bet labai ne
gražaus sudėjimo. Vienam poli- 
cistui tai labai nepatikdavo ir 
jis kartą sumanė pažiūrėti kas 
ją tokia negražia daro. Bet ji 
čiupinėti nesidavė ir dar policis- 
tą už jo drąsą apkūlė, tečiaus 
visgi policistui pasisekė ją nu-, 
gabenti i policijos stotį. Ten ją 
išrėdžius pasirodė, kad visą tą 
negražumą padaro jos “karčia- 
ma”. Ji turėjo pasikabinusi 
ant virvutės didelę blėkinę su 
munšainu, taip išlenktą, kad 
blėkinė pritiktų jos kunui. Bu
vo ir du stikleliai. Ji vaikščioju
si ir tą munšainą iš blokinės 
pardavinėjusi stikleliais žmo
nėms. Truko tik baro.

Ji užsistatė $500 kaucijos ir 
sugrįžusi namo tuoj išsikraus
tė iš tos apielinkės —- į kur, to 
tai ir policija nežino, turbut ieš
koti naujų kostumerių.

Niek Athens, 738 N. La 
’ Šalie St., sergąs nepagydoma li- 
'ga, iššoko iš Alexian Brothers 
į ligoninės ketvirto augšto lango 
ir ant vietos užsimušė.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

a+a
Metinės sukaktuves

VIKTORIJOS 
SAN DARGAITĖS

Mirė kovo 24, 1923, 9:30 vai. 
ryto. Dėkavojam visiems gi
minėms ir pažystamiems, drau
gams, kurie dalyvavo laidotu
vėse. Ir nuoširdžiai prašome 
dalyvauti pamaldose už Vikto
rijos dūšią. Pamaldos bus Ne
kalto Prasidėjimo Marijos Pa
nos bažnyčioj, 8 vai. ryto, Pa- 
nedėlyį, Kovo 24 d., o kurie ne
pribusite ant pamaldų, prašoihe 
sukalbėti “Sveika Marija” už 
jos dūšią.

Juozas, Paulina seserys ir 
švogeris ir visa Sandargų 
šeimyna.

RŪPINASI ATIDARYMU 
ROBEY GATVĖS.

Robey gatvės biznieriai labai 
suskato rūpintis praplatinimu 
ir atidarymu Robey gatvės nuo 
Montrose Avė. iki 95 gatvės, 
taipgi pratiesimu reikalingų til- 
tų.

Tas darbas jau senai yra su
manyta ir tam tikslui yra su
rinkta bonais virš $9,000,000. 
Bet, žinoma, tokiam dideliam 
darbui to toli neužtenka.

Aną dieną buvo miesto tary
bos pagerinimų komiteto susi
rinkimas, kuris tą klausinlą 
svarstė. Pagerinimų tarybos 
prezidentas Sloan pilnai prijau
tė tam pienui. Jo apskaitymu 
atidarymas Robey gatvės ištisai 
ir pabudavojimas reikalingų

A + A

DOMININKAS ŠLEIVINSKIS

Tapo užmuštas gatvekario 
kovo 17 d., 1 vai. po pietų, 
1924 m. Amžiaus 33 metų.

Likosi palaidotas ant Lietu
vių Tautiškų Kapinių, Kovo 20 
dienoj.

Velionis tur būt paėjo iš Rie
tavo, Telšit} apskričio ir sakės, 
kad turįs dėdę ‘ Kensington, III. 
Kazimiera Lukauską. Del pla
tesnių žinių kreipkitės į Naujie
nų Skyrių, 3210 S. Halsted St.

Sako velionis priklausė Insu
rance ir Draugijoj.

LEVENDRA GALINSKIEN® 
(po tėvais Sakalauskaite)

Mirė Kovo 21 dienoj, 5:50 vai. ryte po 3 mėnesių 
sunkios ligos. Paliko dideliame nuliudime dukterį Mari
joną, žentą Selvestra ir du anuku Antaną ir Algirdą Lie
tuvoj du brolius Petrą ir Joną Sakalauskus.

Paėjo Tauragės apskričio, Kvėdarnos miestelio.

Laidotuvės atsibus Kovo 25 d., 8 vai. ryto iš namų 
927 W. 34th PI. į šv. Jurgio Bažnyčią; po pamaldų j šv. 
Kazimiero Kapines.

širdingai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Paliekame dideliame nuliudime

Duktė Marijona, Žentas Selvestras Zolpei.

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

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. 1

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRŲG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., . Chicago, Illinois.

Atvežkite jūsų seną vartotą karą 
mums ir išmainykite į gerą vasaros 
vartojimui karą.

Gras laikinas išmokėjimų planas

OAKLAND
Dirbtuvės skyrius 

2426 So. Michigan Blvd.
Calumet 5310

Atdara vakarais ir nedėlioj.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Reumatizmas Išgydomas
.Daeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas. 

Tos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei- 
||X‘katą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją.

Daugelio atsitikimų jos kenkia visam gyvenimui.
' Skaitykite šį laišką:

\ Polo Chemical Company,
, Chicago, III.

Gerbiamieji: — Aš esu I 
labai dėkingas už jūsų
gyduoles. Jos padarė' 

daug gero manp motinai. Aš negaliu išreikšti min
ties raštu, bet jei susitiksiu asmeniškai, aš žinosiu 
kaip jums ačiuoti. Meldžiu atsiųsti vieną butelį Sa
pomentol, ir t. t. Su pagarba F. Greszkovviak, 
Philadelphia, Pa. f

Tokie laiškai kalba patjr’s už save, mes turime į 
šimtus jų. Sekite jų pavizdį ir gaukite nuo musų j 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo ii 
jus daugiau nekentėsite. Kuomet pasensite ren 
matizm-o negalima bus išgydyti. NEATIDĖLIOK1 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kaina dicltelio sh 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų aptiekoriai 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus u: 
mokėsite kaip atneš.

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

Reikia Agentij

| (ONTZNTS 2 Fl.Ot 

Sapomentol
AkCOHOL 70%

, PR t PARŠO •* 

Folo Chemical Co. 
CHICASO.Ut.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS

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

kus ,
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai? >>
Ar jaučiate kaip ir smiltis akjtets? 
Ar yra balta dėme ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
Kampas 18 gatvės •

Ant * rečio augšto virš Platto ap- 
tiekos • ambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos i uo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

k w ---------------- - - J

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karštį atitaisr 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skauim 
Bridge geriausio aukso. Su mus* 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuojame visą savo darbą, i 
žemas musų kainas. Sergėkite «a> 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47tb Street, 
Netoli Ashland Avę.

Paino Tablets
J
/Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras štai 
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centu.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Del Sergančių ir silpnų 

vyrų

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 Milwaukee Avė. 

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v. 

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rezc Tel. Brunawick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ii; pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Physical Therapy
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yardg 4951

LITTLE -
i SPINOGfJAPHSl

. Jaunystėj yra laikas 
studijuoti pasaulė
žvalgą, suaugusiems 
praktikuoti ją.

Jaunystėj įsitikina
ma vertingume Chiro
practic ir ( patariama 
vartoti jo pritaikymus.

Chiropractic užtik
rina sveikatą, linksmu
mą ir jautimą jaunys
tės. Praktika išmin
tis '•— eikit pas Chiro
practor kuomet jus 
sergate.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

UZGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRĄŽINAMI
SKAITYKIT ŠĮ LAIŠKI

WONDERFUL HOME REMEDIES’ CO., (not inc.)
c/o MRES. HELEN SCHYMANSKI, Įsteigėja

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, UI.
GERBIAMOJI PONĖ:—

Aš sirgau per paskutinius aštuonis metus, gydžiausi ir turėjau 
operaciją, bet kuomet aš dasižinojau apie jūsų Wonderful Home Re- 
medy, aš pabandžiau keletą .putelių jų ir aš; pasveikau. Aš taipgi re
komenduoju tas gyduoles visiems mano draugams ir nemanykite, kad 
aš bučiau be butelio tų gyduolių savo namuose.

Su pagarba, MRS. AMALIA GOLDMAN.
Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintų vartotoji} musų Wt)N- 

DERFUL HOME REMEDY. Tos geriausios GYDUOLĖS išvalo jūsų 
kraują ir pataiso visą organišką systemą. Taipgi geros nuo skaus
mų nugaros, galvos skaudėjimo, užkietėjimo vidurių, inkstų, reuma
tizmo, ir t. t.

Pardavinėjamos publikai iš lupų į lupas rekomenduojant per pas
kutinius trisdešimts metų su ABSOLIUTIŠKU PASISEKIMU.

Jei jus esate tikrai biednas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite 
musų HOME REMEDY visai dykai. $1.25 už butelį miesto orderiam®. 
$2.00 už butelį ūži miesto orderiams. \ .

ATEIKITE Į MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR v

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (Not Inc.)
Helen Schymanski, Įsteigėja

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sts. Chicago,>Į11.

Yra labai svarbus dalykas
Tikras išegzaminavimas

Būtinai reikia datirti teisingų priežastį
Nauji Ofiso įrengimai

Labiausiai moderniško ir mokslinio pabudžio, ge
riausi kokius galima nupirkti už pinigus, suteikia 
man progų duoti jums geriausį akių prižiūrėjimų.

Mano kainos yra vidutinės 
ir kiekvienas gali išmokėti iš savo kišeniaus 

DR. P. O. PEEMUELLER, 
OPTOMETRIST

1536 West 47th Street, Tel. Yards 1624

FOR ŪSE ON ANY ROOF IN ANY VVEATHER

SŪNNEBŪRN ..••aaiCllh

FINOS 
ROOF 
LEAKS 

ANK» 

STOPS THEM
Stormtight covers your entird 
roof with ą seamless permanen| 
coating. *
And so it finds and stopa 
leąks and prevents them from 
starting.
Surer than painting and pateh- 
ing and lasts for many years.

Jusi Pour It Qn, 
and brush it flat. Anyone caii 
apply it—you can, yourself, 
Coat Stormtight on new roofa 
and protect them — on old, 
leaky roofs and save the cost ofi 
re-roofing.
Stormtight is so thiek and ėlastid 
(not thin and brittle) that it solves 
all roof troubles.
Ready to apply in—-Black, MaTOMį 
Liįht Red and Green,

(sonneborn) z:":::
Phone Prospect 8816

Margis & Pavilionis
6825 S. Western Avė.

Popieruojame ir malevojame.

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

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

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

Giduolės išski- 
riamosy

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

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

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

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

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki i v. po piet.

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

(Imkite elevatorį iki 12 augšto)

geras dalykas — s« 
dantų moičia kuri 
nesubraižo dantų, • 
Plaukit stvo dan-

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del triniino, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

DEL VYRU TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

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

Chicago, III.
Nuteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. VVasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroakopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Huosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Kitam moksliSkam gydymo 
metodui. Ai naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, člepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uisi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėtomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Market)
Chicago. 11L
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Pasimirė Vincas
Bakunas.

Pavieto ligoninėj vakar pasi
mirė lietuvis Vincas (William) 
Bakunas.

Giminės ir draugai prašomi, 
tuoj aus atsišaukti pas Praną 
Armoną, 1712 N. Marshfield 
Avenue.

NAMŲ PARODA.

šiandie, 3 v. po piet Coli- 
seume atsidarys “Įsigyk savo 
namą” paroda. Atidalys ją ma- 
yoras Dever, dalyvaujant ke
liems šimtams mayorų iš kitų 
miestų.

Bus išstatyta daug įvairių 
namų pavyzdžių, namų budavo- 
jimo medžiagų, dlelkoravimų ir 
visko, kas reikalinga namų pa- 
budavojimui ir įrengimui.

Paroda tęsis iki kovo 29 d., 
kasdie nuo 11 v. ryto iki 11 vai. 
vakare.

KIENO GI JIS YRA VYRAS 
IR KURI YRA JO PATI?

Lewis Rudy, 1344 N. West- 
ern Avė., pasiturintis skalbyk
los sąvininkas, turi didelio 
“trubelio” — su pačiomis. Svar
biausia, kad jis nežino kur< yra 
jo tikroji pati ir kiek pačių jis 
dabar turi. O tą trubelį sutei- 

- kė jam nuolatos besikeičiantys 
perskirtą įstatymai.

Ruby buvo persiskiręs su sa
vo pirma, pačia penkis metus, 
kada jis 1917 m. apsivedė su an
tra pačia Lillian. Bet Lilliąn bu
vo tik penkios dienos atsiskirti- 
si nuo savo pirmesnio vyro, 
nors įstatymai draudė vesti ne
sukakus metams po perskirų.

Remdamasis tais įstatymais 
ir pripažindamas savo antrą ap- 
sivedimą neteisėtu, po penkių 
metų Rudy, 1922 m., apsivedė 
su trečia pačia, neimdamas per
skirų su antra pačia.
./Bet po meti} išėjo nauji įsta

tymai, kurie panaikino senuo
sius įstatymus, reikalaujančius 
metų,laukimo po perskirų ir le
galizavo tuos apsivedimus, ku
rie buvo padaryti priešingai se
niesiems įstatymams.

Tas įstatymų pakeitimas pa
darė antrą Ruby pačią teisėtai 
vedusią, o trečiąją pačią netei
sėtą, — arba jį padarė dvipa- 
čiu, nes juk ir trečioji pati 
buvo pilnai teisėtai apsivedusi. 
Tečiaus naujuose įstatymuose 
buvo taipjau skirsnis, kad jei 
kas apsivedė nesulaukdamas 
metų- po perskirų ir paskui pri
pažindamas savo apsivedimą ne
teisėtu, vėliau apsivedė su ki
ta, tai ta “kita” pasidairo teisė
ta pati. Čia jau laimi trečioji 
Rudy pati.

Bet antroji pati irgi neatsi
žada savo teisių ir pareikalavo, 
kad teismas išspręstų kuriai jų
dviejų Ruby priklauso.

Teisėjas Burke 'savo nuo
sprendį išnešė, bet jis tik dar 
labiau supainiojo padėtį. Jis nu
sprendė, kad Ruby priklauso 
antrai pačiai, todėl jis turi ją 
ir jos vaiką užlaikyti. Tą skir
snį naujuose įstatymuose lega
lizuojantį “tą kitą” pačią, tei
sėjas pripažino nekonstituciniu.

Bet žymesni Advokatai su to
kiu teisėjo sprendimu nesutin
ka, taip kad Ruby dar ir dabar 
nežino kur jis stovi ir kas yra 
jo tikroji pati, nes kitas teisė
jas gali išnešti kitokį nuospren
dį ir visą tą klausimą išnaujo 
supainioti.

Advokatai mano, kad tik 
valstijos augščiausias teismas 
gali išnarplioti tą visą painiavą 
ir atmegsti visus tuos “neat- 
mezgamus mazgus.”

O iki to nebus padaryta, Ru
by, cuir-daugyM kitų jam pa
našių, taip ir nežinos kieno jis 
yra vyras ir kuri yra jo pati.

AryAn Grotto teatras, kur 
lietuviai tankiausia statydavo 
savo didžiuosius veikalus, tapo 
parduotas. Jis bus nugriautas, 
o jo vieton bus pabudavotas la
bai didelis hotelis, sakoma, di
džiausias pasaulyje.

Taksikabai užvakar užmušė 
du žmones, vyrą ir moterį — 
abu mokytojai. Nuo Naujų Me
tų automobiliai užmušė jau 104 
žmones.

Lietuvių Rateliuose
Ryto svarbi Mokslo Drau

gų paskaita
Daktaras A. J. Karalius skaitys 

apie x visokius gydymo budus 
senovėje ir dabar.

Kiekvienam juk yra svarbu 
žinoti kaip buvo gydoma se
niau, kaip medicinos mokslas 
progresavo ir progresuoja; pa
galios, juk kaip seniau, taip ir 
dabar atsb^anda visokių daria* 
tąnų ir burtininkų, kurie irgi 
imasi “gydyti“ žmones. Svarbu 
yra žinoti kas jie, kaip juos pa
žinti ir mokėti šarlatanizmą at
skirti nuo tikrojo mokslo.

Visą tai ryto Dr. A. J. Kara
lius aiškins savo paskaitoj Mok
slo Draugams. Paskaita bus 
kaip 10:30 vai. ryte, Raymond 
Chapel, 816 W. 31 Str.

Verta kiekvienam į šią pas
kaitą ateiti ir patirti sau svar
bių dalykų — apsaugojimui sa
vo sveikatos, o gal ir gyvy
bės. X.

Pranešimai
Kas, fų, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rje Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
'’ūpatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
;inigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Justo Kudirkos koncertas, kuris 
įvyks nedėlioję, kovo 23, Bohe- 
niian-American svetainėje, 1436 W. 
'8 st.,- jau nebetoli. Laikas lietu
viams pasirūpinti tam koncertui 
kilotus, kurie yra parduodami se
kamose vietose: #

Naujienų ofise;
Aušros knygyne, 3210 S. Halsted 

St:
Universal State Bank, Halsted ir 

33 St.
Pas Naujienų išnešiotoją -Town 

of Lake;
Pas Birutės Choro ^narius;
Montvido aptiekoje, 1824 Wa- 

bansia Avė;
Grant \Vorks Pharmacy, 4847 

W. 14 St., Cicero;
Liberty Restaurant, 49 Ct. ir 14 

St., Cicero; •
Ir pas daugeli ponių ir panelių 

pardavinėjančių biletus.
Kadangi šis koncertas bus jo at

sisveikinimo koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną.

—Rengėjai.

Didelis metinis vakaras su koncer 
tu ir šokiais, rengia Lietuviška Teat
rališka Draugija Rūta No. 1. Stato 
scenoj puikią dviejų aktų komediją, 
“Piršlybos”, Nedelioj, Kovo 23 d., 
1924, M. Meldažio sąet., 2242-44 W. 
23 PI. Pradžia 6 vai. va. širdingai 
kviečiam visus lietuvius ir lietuvaites 
ant minėto vakaro, kur galėsite pui
kiai laiką praleisti.

Kviečia Rengėjai.

GRAND RAPIDS. — Kovo 22 d., 
7:30 vai. Vak. Šv. Jurgio D-jos salėj 
įvyks L. S. S. 51 kuopos prakalbos. 
Kalbės d. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius.

Įžangos lėšų padengimui bus ima
ma 15 centų. — Rengėjai.

Lietuvių Vyrų ir Moterų pašelpinis 
Kliubas rengia gražų Sidabrinį Balių, 
nedelioj, kovo 23 d., Mildos svet., 3142 
So. Halsted St. Visus kviečia atsi
lankyti Komitetas.

Brighton Parko Ateities žiedo na
riams pranešame, kad nedėliomis, 
kaip 1:15 po piet, būna Lietuvių Gra
matikos painoka, ir kurie tėvai dar 
neprirašėte savo vaikų, malonėkite 
prirašyti. Kurie deklamacijas mokina
tės, lai atėina patikrinti kai 2 vai. Pa- 
nedėlį generalė repeticija visų dainų, 
malonėkite visi nariai būt kaip 7:15 
vakare.—A. Ž. Komisija.

Liet. Teatr. Dr-stė Šv. Martino lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šešta
dienį, kovo 22 d., 7:30 vai. vakar/ šy. 
Jurgio parapijos svetainėje, 32 PI. ir 
Auburn Avė. Viši nariai malonėkite 
laiku susirinkiti, nes randasi daug 
naujų ir svarbių reikalų aptarti.

—P. Kilevičia, rašt.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia šeimynišką vakarą, ku
ris Įvyks šeštadienį, kovo 22 d., 
Fellonvship house, 831 W. 33 PI. 
Pradžia 7:30 vai. vakarę, Visos 

narės bukite ir savo draugus atsi
veskite; pašaliniai nebus įleidžia
mi. Kkiečia Komitetas.

Svarbios Prakalbos.
A. D. A. Draugija rengia svar

bias prakalbas kovo 24 d., 7:30 
vai. vak., Strumilos svet., 158 E. 
107 St., Roseland. Kalbės J. Kas- 
parka. Kitos prakalbos bus kovo 
25 d., 7.30 v. v. Raymond Chapel 
svet., 816 W. 31 St. Kviečiame vi
sus į prakalbas. —Komitetas.

PRANEŠIMAI.
Koncertas ir pamoka įvyks nedė

liojo, kovo 23 d., Clemcnt Presby- 
terian žinyčioje, 15th St. ir 50th 
Court, Cicero. Pradžia 2:30 vai. po 
piet. Kalbės Rev. S. A. Geniotis 
temoje “Kristus mylėjo Martą”. 
Michael J. Woi;obieff, Rusų Operos 
tenoras dainuos liaudies dainas, 
Marjorie M. Rodgers, lietuvaitė, pa
lydės pianu. Tą pačią dieną 6:30 
vai. vakare tokia pat pramoga bus 
duodama K. P." Hali, 110 Broad- 
taip ir kitur užprašomi visi lietu- 
way, Melrose park. Kaip vienur, 
viai ir' lietuvaitės, Įžanga veltui.

—Rengėjai.
Lietuvių švietimo Draugijos prakal

bos įvyks kovo 23 d., 7:30 vai. vak., 
Raymond Chapel, 816 W. 81 St.

įėjimas nemokamas. Visi kviečia
mi atvykti. —Komitetas.

Draugystė Lietuvos Dukterų ren
gia vieną iš puikiausių teatrų ant 
Bridgeporto. Dar tokio nėra nie
kuomet buvę; trijų veiksmų kome
dija “Karulio Teta. Taigi gerbiami 
lietuviai ir lietuvaitės nuoširdžiai 
esate kviečiami atsilankyti ir pa
matyti tą puikų teatrą 30 d. kovo, 
šv. Jurgio svetainėj, 32 ir Auburn 
avė. Pradžia -7 V. v. Tikėtus gali
ma gauti pas draugijos nares, "Aud
ros knygyne ir pas komiteto na
rius. —Rengėjai.

Birutiečiai, rėmėjai ir draugai 
yra kviečiami į Birutės šeimynišką 
vakarėlį šį vakarą, Mildos sverti 32 
ir Halsted, 8 v. v. —Valdyba.

LDLD ,19 kuopom- susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 23 d., ly
giai 1 vai. p.p., Naujienų name, 
1739 S. Halsted St. Draugai, mel
džiu visus pribūti laiku, nes turi
me daug reikalų. Nariai gaus kny
gą už pereitus metus. Centro val
dybos rinkimai.

J. Vainauskas^ pirm. 
■■ 1 —»-------

SLA 226 kp. extra susirinkimas 
reikale mirusio kuopos nario įvyks 
nedėlioj, kovo 23 d.,_2 vai. popiet, 
Liuosybėą svet., 1822 Wabansia avė. 
Visi nariai bukite laiku.

/ —Valdyba.
L. S. J. Lygos sporto skyrius ren

gia “roller skating party” kovo 23 
dieną, 2 vai. po piet, Madison Gar
deli, prie Madison ir Rockwell gat
vių. Yra atskiras “floras” dėl pra
dinių; nemokančiu^ pftmqkinsim. 
Atsilankykit. —Komitetas

ĮVAIRUS GYDYMO BUDAI.
Rytoj, kovo 23 d., 10:30 vai. ryto, 

Raymond Institute (816 W. 31 St.) 
Mokslo Draugams paskaitą laikys 
Dr. A. Karalius. Paskaitos tema 
“Įvairus gydymo budai.”

Kaip žmonės senovėj buvo gydo
mi ir lųiip tas gydymas kitėjo yra 
labai svarbus dalykas. Tat kuo- 
skaitlingiausia atvykite paskaitos 
pasiklausyti.

North Side. -i LDLD 86 kp. su 
sirinkimas įvyks $rmadienyj, ko
vo 24 d., Liuosybės svetainėje, 1822 
'.Vabansia Avė. Pradžia 8 vai. vak. 
Susirinkit visi nariai, gausit kny
gas už 1923 metus. Taipgi bus bal
savimas į LDLD Centro viršinin
kus. —A. Vilis, sekr.

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedelioj, balandžio 6 d., Nau-> 
jienų name, 1|739 So. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui prį- 
siųskit delegatus. Jei kiuri kuopa 
delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivčluoti ir visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Raj. Sekr.
Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 

bo ant Northwest Sidės extra ir 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 
24 d., 7:30 v. vak., Bažnytinėj svet., 
1644 Wabansia avė. Yra svarbių 
reikalų kaslink ateinančių rinki
mų. Svastysimc kurie kandidatai 
yra tinkamiausi dėl musų šiais 
rinkimais. —A. Lingevicz, sekr.

VISAI SILPNA IR 
MENKA PO LIGOS

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound padarė 
Mrs Dube sveiką ir stiprią.

E. Hartford, Conn. — “Po sunkios 
ligos aš taip buvau silpna, kad aš 
"ViVVHibmViViiiii "1 negalėjau dirbti 

savo namų darbo, 
mano motina pata
rė man vartoti Ly
dia E. Pinkham’s 
Vegetable Com- 
pound. Pirmas bu
telis tiek daug 
man pagelbėjo, 
kad išvartojau dar 
šešis butelius ir pa 
jutau visai gerai. 

____ _____  Aš nesenai pagim
džiau gražią mergaitę ii* aš jaučiuo
si sveika ir stipri. Yra labai didelis
skirtumas nuo to laiko kaip aš jaus- 
davaus pirmiau. Aš vartoju Vebe- 
table Compound nuoląt kuomet aš 
žindau kūdikį. Kūdikis išrodo yra 
irgi labai sveikas, ir mano draugai 
sako, kad jie mato didelę permainą 
sveikatoje’.. — Mrs. Eugene-JJube, 59 
Woodbridge St., East Hartford, Con- 
neetieut.

Vegetable Compound yra puikios 
gyduolės atgavimui sveikatos ir stip
rumo. Daugelis motinų surado, kad 
tąį yra tiesa, kaip ir Mrs. Dube. 
Klauškžite kokios nęrs savo kaimin- 
kos ar draugės; - nes yra moterų vi
sur, kurios iŠ* patvrirųo žino vertę 
Lydia E. Pinkhanrs Vegetable Com
pound.

Rašykite pas Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Co., Lynn, Massachussetts 
dėl dykai prisiunčiamos knygutės 
Lydia E. Pinkham’s Private Text- 
Book apie “Aihnents Peculiar to 
Women”.

PAVASARIS ŠOKA: 
“AŠ JAU ATEINU”!

Pavasaris jau artinasi. 
Bet vietoje lopymo žiemos 
spragų, jus turite būti sar
gyboje pirmas kėlės savai
tes šio gražaus sezono, .kad 
apsaugojus savo' sveikatą, 
dar labiau negu kitais metų 
mėnesiais. Jei jus išvalysite 
savo kūną nuo nuodų, kurie 
yra užsilikę skilvy ir žarno
se ir priversite savo vidurius 
gerai virškinti, jūsų kūnas 
galės iškęsti šį sezoną be jo
kių didelių pavojų. Trine- 
rio Kartusis Vynas turi ras
tis visuomet po ranka, nes 
ši gyduolė padaro jūsų skil
vį geriausiame padėjime, 
pagelbėti virškinimui ir pa
darys jūsų kūną stipriu 
prieš visokius pavasario pa
vojus. Jis turi tik vieną kle- 
są kostumerių, jų vardai 
yra: Užganėdinti kostume- 
riai. “Atsiųskite man vėl 
tris butelius Trinerio Kar
čiojo Vyno, jo pasekmės yra 
puikiausios”, taip Mr. Jo- 
seph Matousek rašo mums 
iš Kansas City, Mo., vasario 
23, 1924 ir toks yra panašus 
tonas visų laiškų kur gau
name kasdien. Trinerio Li- 
niment, kuris stueikia grei
tą palengvinimą nuo reuma
tizmo ir neuralgijos ir Tri- 
herio Cough sedative, yra 
puiki gyduolė nuo persišal
dymo, dabar yra gera var
toti. Jei jūsų aptiekorius 
arba pardaviriėtojas gyduo
lių neturi jų pas save, rašy
kit pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Ado
mo Jako, paeina Sviraičių kainmo, 
Triškių parapijos. Prieš karą gyve
no 1325 S. Second St., Philadelphia. 
Turiu-svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote meldžiu pranešti.

JONAS JAKAS
5445 S. Tumer Avė., ’ Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugų Frankio Gar
benio ir Antano Kučinskio. F. Gar
benis paeina iš Laižuvos parapijos 
Mažeikių apskr. A. Kučinskis iš 
Sverkančių kaimo, Viekšnių valsč. 
Turiu svarbų reikalą; aš apleidžiu 
šį kraštą, todėl jie patys ar kas 
juos pažįsta, duokite man greitai 
žinoti.

JUOZAPAS LABANAUSKIS 
1516 S. 49th Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU savo draugo Mikolo 
Budravičiaus, kadaise Bnooklyne 

gyveno, o dabar Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsiliepti 
ar ji žinančius duoti man žinoti.

Kazimieras Gliaubčius 
4040 S. Francisco Avė.

"BžhrSF
REIKALINGAS partneris į Au

tomobilių taisymo biznį, kad ir ma
žai suprantantis tą amatą bus pro
gos išsimokyti. Tik reikia turėti 
biskį pinigų.

Kreipkitės į
J NAUJIENŲ SKYRIUS, 

3210 So. Halsted St.
No. 90.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. tardą 7282.
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

Mes turime savo stake pilną pasi
rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba nauįą uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III, 
Klauskit Mr. M. J. Miller

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trękų pątąmąvįn|fts ChįcagoiJj^ apy
linkėj, Ištaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimą 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė./ 
Phone Lavvndale 0114.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARAGE.

Taisome visokių išdirbysčių 
automobilius; mechaniškus ir 
elektros darbus už prieinamą 
kainą. Reikalui esant šaukit 
dieną ar naktį.

Puniszko & Zabukas
4138-40 Archer Avė., Chicago.

Phone Lafayette 8157.
GARANTUOTI plumbingo Ir ap

šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440
1 lubos frontas

10b GERIAUSIŲ išdirbinio' siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 # ir 
$25. Penkiems metams garantuo
tos. Išmokėjimais. Pristatoma vi
sur, 2 krautuvės.

970 Milvvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630

ISRENDAVOJIMUI
STORAS rendai bile kokiam biz

niui, su saliuno barais arba be jų. 
4 kambariai, pagyvenimui.

Atsišaukit
4107 Maplevvood Avė.

G. Puponis «:-------------------------------------
ANT RENDOS 4 kambariai, 1 

lubos priekė; elektra, geaas ir va- 
na; galima užlaikyti mažą groser- 
nę. Aš turiu furnishcd rooms ir 
man yra sunku abu biznius užlai
kyti. Su visais parankumais už pri
einamą kainą.

! A. Donila
3534 So. Parnell Avė.

ANT RENDOS bus po keletą 
dienų 9 kambariai, su visais pa
rankumais ir daili vieta gyvenimui. 
Galima matyti nuo 5 iki 9 vai. va
kare.

Daminick
2138 Greenvvich St.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys 2 mer

ginom, švarioj vietoj, su valgiu ar
ba be valgio bile kokioj apie
linkėj. Atsišaukit greit dieną arba 
vakarais.

KATHERINE
3136 W. Flournoy Avė

Tol. Nevada 6039

JIEŠKAU kambario Į tokią vie
tą, kur randasi pianai arba vargo
nai, geistina, kad butų pavelyta 
vartoti porą vakarų savaitėj, arba 
kad ir be kambario sutiktumėt pa
velyti mnzikę \>hrtoti ;• aš atlygin
siu gerai. Atsišaukit.

K. M. B.
2005 Canalport Avė., Chicago

REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino, pietinėj dalyj miesto.

Atsišaukit laišku.
M. Maskal

* 5437 S. Laflin St.

REIKALINGAS kambarys 
vyrui su valgiu Bridgeporto 
apielinkėj; kas turit tokį kam
barį praneškite į Naujienų Sky
rių: 3210 So. Halsted No. 91

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA šviesus gražus 

kambarys švarioj ramioj vietoj 
prie mažos šeimynos. Visi pato
gumai.
Atsišaukit

3418 Lowc Avė. Antros lubos

LIETUVIŠKAS HOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vytanrs-'firba mote
rims; su valgiu arija be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

GERIAUSI kambariai dėl ap
sigyvenimo, pavieniems, kurie 
pribuna iš kito miesto arba vie
tiniams, graži vieta arti ežero. 
532 E. 34th St, M. S. Telefonas 
Dou^las 7575.

RENDAI KAMBARYS
Šviesus frontinis kambarys su vi

sai parankumais, vyrui ar merginai, 
bet turi būti blaivus ir švarus žmo
nes.

Atsišaukite
2857 So. Emerald Avė.

frontas, 3 lubos

IŠDUODA 1 grąžų, šviesų ir di
delį kambarį dėl 2 ar 1 vyro arba 
naujai vedusiai porai, labai paran
kioj vietoj prie gatvekarfo linijos, 
ant 2 lubų.

Atsišaukit
4233 So. Maplevvood Avė

C---------- *------------------------------------- ---------
RUIMAS rendai vyrams be val

gio. šviesos, elektra, maudynės ir 
patogi vieta dėl gyvenimo; kaina 
pigi. Kreipkitės:

8H0 W. 34th Place .
2 lubos užpakalis

KAMBARYS rendai vienam ar 
dviem vaikinams, merginai arba ve
dusiai porai. Kambarys švarus, 
šviesus, su visais parankumais.

Tel. Lafayette 8148
4410 S. Wasbtenaw Avė 

2nd fl.

REIKIA DARBININKŲ
______ VYRŲ______

REIKALINGAS darbininkas 
prie virinio ir padarymo lun- 
čiaus į minkštų gėrimų parlor, 
neženotas; kambarys ir valgis. 
Atsišaukit 2 Broadvvay, Melrose 
Park, III.

REIKALINGAS bdčeris ži- 
nans savo darbą.

Atsišaukite
JOSEPH NIPRIKAS, 

642 West 18th St.

RFJKALINGAS antrarankis lietu
vis virėjas (cook). Geros darbo 
sąlygos ir pastovi vieta.

Kreipkitės tuojau.
•J. Lepa

3206 So. Halsted St.

REIKALINGAS jaunas apsukrus 
vyras dėl visokio darbo aplink na
mus; mokestis $25 į vasaitę, val
gis, kambarys ir skalbimas.

Atsišaukit gerit.
A. Milauckas

1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

f PROGA dėl 1 ar 2 lietuvių 
apdraudds kompanijos salesma- 
nų, kaipo distriet manageriai. 
Turi kalbėti angliškai. Naujas 
Chicagos ofisas. E. C. Steffens 
Manager Central States Life 
Insurance Co. 79 W. Monroe St.

Suite 923, Central 2727

REIKALINGAS aptiekininkas (pro
vizorius) vedimui aptiekos. Aukštas- 
atlyginimas sumaniam, teisingam ir 
rimtam žmogui. Pirmenybė bus 
turinčiam .kauciją. Kreipkitės laiš
ku duodant ypatos mokslo biogra
fiją ir antrašą.

< A. Kensis
1701 N. Crawford avė., Chicago.

RAKANDAI
5 RUIMŲ rakandai pardavimui. 

Daiktai vėliausios mados, sykiu ir 
gerus ruimus galit renduoti. Nu
pirksi! pigiai. Kam reikalinga.

Kreipkitės / • »
MARIJONA PULEIKAITĖ 

3416 Lowe Avė.
Tel. Yards 2911

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai, mažai vartoti. Parduosiu 
po vieną arba visus ant sykio už 
teisingą pasiūlymą.

Atsišaukit nuo 6 vai. vak.
' 2919 W. 40th St.

, Pirmos lubos . w

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius Hud- 

son 1921, 7 pašažierių Touring.
Mašina taip gera kaip nauja.

Kreipkitės
A. Kupshas

3322 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 8722 A 4’ • • 

Oakland Six automobilius, 6897 my
lias važiuotas. Turi 4 visiškai naujus 
tajerus, nauji Zinath Carburator, 
nauji E X Sid Batom ir šiaip viskas 
geriausiam stovy. aMinysiu ant loto, 
namo arba didesnio automobiliaus.

S. W. NORWELL
4618 So. Western Avė, Chicago. ,

PARDUODU Taxi Cab REO, 
1921 metų modelio, atsišaukite: 
Palace Garage 19 and Halsted

Sts., Tel. Roosevelt 2958 
Klauskite M. Degutis

PARDAVIMOI
TURIU PARDUOTI TUOJAU 

GROJIKLĮ PIANĄ su benčiu- 
mi, cabinet ir 40 muzikalių ro
lių, kaina $140.

1889 Milwaukee Avė.,
. 1 fl.

PARDAVIMUI grosernė, pi
giai. Stakas ir įrengimas sky
rium, rendos $40 į mėnesį, 3 
gražus kamb.gyvenimui. Parda
vimo priežastį patirsis ant vie
tos. 3155 So. Wallace St.

PARDAVIMUI seniai išdirbtas 
saldainių dastatymo biznis, visas 
biznis ant South Sidės, yra lietuvių ir 
lenkų biznis. Geras dėl lietuvio mo
kančio lenkų kalbą.

Atsišaukite
2448 Walton St., 

' lst floor front

PARDAVIMUI grosernė kur daro
ma geras biznis, geroj apielinkėj. Ly
gas ilgas, 4 ruimai gyvenimui. Ap
leidžiu šia šalį. Parduosiu už tei
singą pasiulimą. Pasinaudokit pro
ga.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su geriausiais įtaisymais, ledo ma
šinos, kurios šaldo aisbaksius, regis- 
teris, seifas, trokas, arkliai, vežimas. 
Gera vieta. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

W. CO.,
1911 Lake St., 

Melrose Park, IH.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė. Parduosiu pigiai, to
dėl, kad turiu parduoti, geroje 
vietoje, atsišaukite ' ■

623 W. 69 St.

KRIAUČIAI TĖMYKITE 
čystyjimo, prosyjimo ir taisymo 

šapelė su “Hoffman” prosijaĄia ma
šina. Geroj, visokių tautų apgyven
to} vietoj. Pigi renda, garu apšil
doma. Darbo užtekainai dėl dviejų, 
sezono laike.

Gera proga dėl kriaučiaus, kuris 
norėtų daryti -naujas drapanas.

Turiu apleisti Chicagą.
4307 Greenwood Avė. 

arti 43 gatvės ir Lake Park Avė.
Phone Atlantic 3082

Pardavimui furničių (rakandų) Sto- 
ras ir Hardvare, už labai numažintą 
kainą, norintieji eiti į tą biznį, mel
džiu kreipti atydą, nes dabar sezonas 
prasideda. Senai išdirbta vieta ir 
biznis gerai eina.

S. Markūnas, 654 W. 120 St.

PARDAVIMUI Grosernėg (fic 
turės) su visu staku ir 3 auto
mobiliais; nupirksite už teisim 
gą pasiūlymą. Kreipkitės grei
tai. 3300 So. Union Avė. 2 lubos

PARSIDUODA pirmos klesos Bar- 
ber Shop. Viskas up to date. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. Ly- 
sas 4 m. 2 m. Renda $25 į mėn.

Parduosiu pigiai. Kas pirmas, 
tas laimės.

4438 So. Fairfield Avė

PARDAVIMUI groseris ir delica- 
tesen krautuvė labai gcVoj vietoj 
ir geras biznis. Viena krautuvė ant 
3 blokų; pardavimo priežastis —- 
du bizniai. Dar vienas bargenas: 
lotas puikioje vietoje prie pat vie< 
nuolyno. Kampinis lotas 41^x125; 
galite pirkti su planu. 4 flatų mu
ro bildingas po 5 ruimus. Kas no
rėtų bile kartą bargeną pirkti, ma
tykite savininką K. Kavalčiką, 

5000 So. Paulina St.

KRIAUčm ATYDAI
Parsiduoda kriaučių kostumeriš- 

ka dirbtuvė4, visados užtektinai 
dĮBbo naujo ir seno. Vieta išdirb
ta. per daug metų; su maža šeimy
na galima sykiu gyventi. Kas rei
kalingas tokio biznio nepraleiskit 
progos, nes galima nupirkti pigiai. 
Priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos. Atsišaukit po numeriu 

911 West<33 St., Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ip bu- 
Černė, įsteigta 10 metų, moderniš
kas įrengimas, 6 kamb. flatas, 3 
metų lysas, gera proga kam nors, 
M275 už viską, verta $2000. Pa- 
matykit tą vietą patys.

5649 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserųė. Vieta gera, biznis iš
dirbtas.

Atsišaukit:
Naujienos 
Box 462

PARDAVIMUI Saliuno (Fiktures) 
visi daigtai labai geri ir gali panau
doti kitam bizniui. Taippat rendai 
geras Storas tinkantis visokiam biz
niui.

Kreipkitės
5252 So. Aratesion Avė.

Tel. Prospect 3590

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkmenų krautuvė su kambariais 
gyvenimui, geras lysas, pigi renda. 
Turi būt parduota greit su nuosto
liais įš priežasties ligos.

Atsišaukit
5343 So. Halsted St.
Phone Boulevard 3277

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, prie pat Chicagos Univer
siteto ir prie Jaakson Parko, kito 
lokio biznio nėra per du bloku, 7 
kambariai dėl gyvenimo, pigi ren
da. Atsišaukit.

1413 E. 58 St.
Phone Fairfox 2619

PARDAVIMUI grosernė, kur par
duodama daug duonos. Vieta kur 
visados galima daryti daug pinigų. 
Pirmas laimės.

Kreipkitės:
1918 W. 47th St.

PARDUODU du Radio setus, abu 
labai gerame padėjime. Girdėti ga
lima iš visos Amerikos, o iš Chi- 
cagos, tai joks gramafonas negali 
taip balso išduoti. Todėl kas nori 
gero Radio, prašau ateiti pamatyti 
subatoj po pietų ar nedčlioj visą 
dieną, ar kitą vakarą

4446 S. Talman avė. 2nd fl.

PARDAVIMUI 50 karų gara- 
džius, arba mainysiu ant kito
kių biznio, namo ar šiaip ko 
nors. Vieta išdirbta. Klauskite.

TeL Wentworth 1305
Vakarais subatomis, nedčJf.oms

GIBSON gitaras visai naujas 
parsiduoda. Gražiai skamba. 
Nupirksite pigiai. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių.

3210 So. Halsted Str.

TURIU parduoti savo $275 
vertės puikią Queen Anne Con- 
sole Victrolą, vartotą tik 3 mė
nesius. Yra daug rekordų, dei
mantinė adata, kaina $65. 2502 
W. Division St. Tel. Armitąge 
1981/.



PARDAVIMUI

SMITH PLAYER PIANAS

Naujas garantuotas 10 metų 
Riešuto medžio; tikra kaina 
$550.00 už $265.00.

CABINET Osrand Pianas 
vertės $400 už $135.

GULBRANSEN Registruo
tas Player Pianas su 29 Rolė
mis, benčiu ir mandalina už 
$420.00.

Oak $275.00 Lengvais išmokėji
mais.

GUŲBRANSEN UPRIGHT
Visada užeikite pas:

JOS F. BUDRIK

3343 So. Halsted Str.
Chicago, III.

PARDAVIMUI Restauranas 
geroj vietoj ir visokių tautų ap
gyventa vieta. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos. Krei
pkitės: 4648 S. VVestern Avė.

PARDAVIMUI Rosewood pa
prastas koncertinis pianas, pi
giai.

3253 W. Madison St., 2 apt.
Tel. Ne vada 8745

PARSIDUODA BEAUTY
SIIOP, pilnai ištaisytas; 3 metų 
lysas; priežastis pardavimo ne
sveikata.

6324 S. VVestern Avė.

DELIKATESEN ir grosernė, ge
riausioje vietoje, sale bučernės, 
transporto kampas, North Side, Vi
dutinė renda. Garu šildoma, su gy
venimui kambariais, geras lysas, 
geri įrengimai ir daug stako. Labai 
icta proga padarymui daug pinigų, 
vertas daugiau kaip $4000. Pardavi
mo priežastis svarbi, parduosiu už 
$2250, išmokėjimais jei reikia. At
sišaukite nedalioj nuo 11) iki 5 po 
pietų.
200!) Montrose avė., netoli Robey St

PARDAVIMUI Ice Cream parlor 
ir saldainių krautuve, yra taipgi 
cigarų, cigaretų, tabako ir šaip vi
sokio stako. Vieta gera, visokių 
tautų apgyventa. Biznis eina gerai. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos.

3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI elektrikinė čeve- 
rykų taisymo šapu. Viskas gerame 
stovyje. Biznis išdirbtas per 6 me
lus. Biznis eina gerai. Parduosiu 
pigiai. Priežastis pardavimo — 
vininkas nevedęs. Kas pirmas, 
laimės.

3347 So. Union Av«.

PARSIDUODA krautuvė, Hard- 
vvare ir visokių daiktų krautuvė 
South Sidėj. Gera proga dėl lietu
vio; galiu priimti h . ’
mainus.

Atsišaukit.
6037 S. State St.

NAMAI-ZEME I NAMAI-ZEME
NAUJIENOS, Chicago, HL

NAMAI-ZEME
x šeštadienis, Kovo 22, 1924

NAMAI-ZEME NAMAkZEME NAMAI-ZEME
Pirkite šiuos bargenus
6 flatų muro namas po 6 

kambarius, garu apšildo
mas, elektra, maudynės: 
aukštas išeimentuotas beis- 
mantas, geroje apielinkėje. 
Kaina $32000; rendos neša 
$500 į mėnesį; įmokėti rei
kia $10,000.00.

3 flatų mūrinis namas 3 
po 6 kambarius, elektra ir 
maudynės. Kaina $10,500.

Ant pardavimo, arba iš
mainymo, 4 flatų muro na
mas, elektra, maudynes, 
aukštas beismantas it aukš- j 
tu stogu; kaina $12000. Ku
rie turite biznį ar lotų mai
nyti, kreipkitės pas |

A. GRIGAS, j
3114 So. Halsted St.
Telephone Blvd. 4899 |

NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS 
ILLINOIS VALSTIJOJ

Viena nelaiminga šeimyna iš prie
žasties ligos parduoda 180 akerių far
mą, 10 melžiamų karvių, 3 telyčios, 5 
arkliai, 200 vištų, mašinos visokios 
rūšies kokios tik reikalingos fa r mos 
apdirbimui. Gyvenamas budinkas 5 
didelių kambarių, vanduo vidui, su ci- 
mentiniu skiepu beveik naujas, tvar
tą! dėl visų gyvulių geriausi, 120 ake
rių dirbamos žemės, 60 akerių ganyk
los ir drūtas miškas, žemė juoda su 
moliu, auga visokį 
cornai, parduoda 

cash reikia $4000, 
engvų išmokėjimų.

Atsišaukit greit!

j Marųuette Manor, 2 fialai 5 ir 
0 kambariu beveik naujas muro 
namas, kieto (medžio trimingai ir 
vėliausios mados ištaisymai, du 
boileriai, garu Šildomi, kožnam 
flatui atskirai lotas 30x125, kaina 
$13,500, pinigais $6,000; likusius 
rendos išmokės. Pamatykit J. Za
cker, 4650 So. AVestern Avė.

Ir vėlei numetė $2,000 j 
j našlė moteris ant bizniavo, beveik 
j naujo, 3 aukštų hiuro namo, tik 
1150 pėdų nuo transfer kampo, an 
geros biznio gatves, pietinėj dhly, 
Chicagos. Storas ir du flatai po 5 
didelius kambarius, vėliausios ma
dos ištaisymai, beismentas cemen
tinis, taipgi dar antras namas iš 
užpakalio, 2 fialai po 5 kambarius, 

i cementinis besmentas, rendos $2581 
I metams be jokių iškaščių; šis na
mas tikrai vertas $25,000, savaitė 
atgal kaina buvo $20,000, bet našlė 
moteris apleisdama Ghicagą vakar 
liepė mums dar nuleist $2000 ir 
parduoti tik už $18,000, pusę pini
gais. Pamatykit greitai J. Zacker, 

4650 So. Western Avė.
Po mirties savininko administra

torius parduoda 3 aukštų muro 
kampinį biznio namą, 2 storai ir 4 
flatai po 6 kambarius, kieto me
džio trimingai ir vėliausios mados 
ištaisymai, garadžius 2 karu įtal
pos, ant dviejų lotų 50x125 pėdų 
kampo, pietvakarinėj dalyj Chica
gos, rendos metams $3720 be jokių 
išlaidų; tam panašų narna dabar 
nepabudavotum ne už $50,000, bet 
administratorius davė orderį-" 
duot i viena savaitę tik už $28,500 
su 812,000 įmokėjimo. Nepraleiąjkit 
progos jeigu norit $10,000 pelnyt 
trumpu laiku: pamatykit greitai J. 
Zacker. 4650 So. VVestern Avė.

Su $2,000 nupirksi dvieili pagy
venimų narna Brighton Parke, o 
likusius rendos išmokės. Kaina 
$4,500. Klausk J. Zacker, 4650 So. 
VVestern Avė.

BRIGHTON PARKO BAI^GENAI

PARSIDUODA 2jų flatų muro na
mas, po 5 ir 5 kambarius, karštu van
deniu šildomas, garadžius 2 mašinom 
ir kiti parankumai vėliausios mados, 
rendos $135 į mėnesį, savininkas par
duos, už $12,000.

Namai Žemė

žemi n j
I v•»» • 1 » PARSIDUODA 2jų flatų muro na

mas po 5 ir 6 kambarius, namas ran
dasi gražioj vietoj su visais paranka
mais, kaina tiktai $11,800. Įmokėti 
reikia $3,500, likusius kaip renda.

PARSIDUODA 2jų augštų medinis 
namas, ant mūrinio pamato, su extra 
lotu, po 5 ir 6 kambarius, taipgi yra 
garadžius, namo kaina tiktai $7,800, 
reikia pinigais įmokėti $2,000, liku
sius kaip renda.

1ŠSIMAINA 2 FLATŲ MURO 
' NAMAS.

po 6 ir 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, namas neša labai didel 
nuošimtį ant jūsų pinigų, namas 5 
metai kaip statytas, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
nepaisant apielinkės. Virš minėti na
mai randasi Brighton Parke.

IŠSIMAINO
2jų flatų muro namas po 5 ir 5 kam
barius, namo parankumai vėliausios 
mados, mainysiu ant mažesnio namo, 
bučernės, Dry Goods štoro, namas 
randasi 95 ir South Park Avė.

Reikale kreipkitės pas

fRANKG LUC^
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107
javai ypatingai 

tiktai už $10,000, 
kita palieka ant

Per telefoną 
Humboldt 9205

P. S. ne agentas.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis, 
lalsted netoli 22 gatvės, yra krau

tuvė ir kambariai gyvenimui, 5 kam 
bariai ant viršaus, taipgi cottage iš 
užpakalio, 2-4 kambaritj flatas, ren
dos $1650, galima pakelti. Gera vie
ta restauracijai ir luneiui. Tarpe 
dirbtuvių, kaina $12500, pinigais rei
kia $4000 arba $5000.

KOENIG, 1940 I.arrabee St.

BIZNIERIŲ ATYDAI
Našlė priversta parduoti kampinį 2 

flatų mūrinį narna su saldainių krau
tuve, 3-6 kambariai, karštas vanduo, 
2 karų garadžius, lotas 55x125 arba 
mainysiu į flat namą. Rendų įplau
kia j metus $2,4'48, pinigais $10,000.

Atsišaukite
3443 Mihvaukee Avė.

arba matykit savininką ' 
, 4863 Magoun Avė.

E. Chicago, Indiana.
PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 

namas, trijų metų senumo, elektra, 
dar grindys neužbaigtos, 6 kamba
riai ant antro augšto, gasas, taip
gi parduosime sykiu ir rakandus 
arbh dalimis, vidutinė kaina, turi 
būt parduotas iki balandžio 15, nes 
apleidžiu Chicagą. Atsišaukite prie 
savininko, 4638 So. Washtenaw 
Avė. Taipgi kampinis lotas prie 
17 St. ir Washtenaw.

UŽBAIGIMUI REIKALŲ $6000.
2 augštų, medinis, ant kampo, 

krautuvė, 4 gyvenimui kambariai iš 
užpakalio, 7 kambarių flatas ir 
barnė, elektra, gasas, rendos $90 
į mėnesį, 5301 So. Union Avė., sa- 
sininkas 816 W. 54 PI. Atsišaukit 
nuo 3;30, visa dieną subatoj ir ne- 
dėlioj. Tel. Boulevard 9049

MOKĖSITE RENDĄ SAU
Geras 2 flatų mūrinis, 6-6 kamba

rių, 3 karų garadžius, Marųuette 
Manor, dideli kambariai, ugnavietė. 
įrengimai, dekoracijos, įmokėti $7500

mažą namą j1 netoli 63 St. ir Western Avė.
Matykit Miss Wagner, Prosnect 8700 

ELMER JORDAN & Co., 
2419 W. 63 St.

NAMAI-ZEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

Šitie lotai šią vasarą parsiduos 
mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. Lo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo- 
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išnvokėjmiais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. Klauskite 
adv. Jurgelionio.

ne

PARDAVIMUI li/2 loto ant 
56 ir Albany avė. Parduosiu 
pigiai, nes reikalingi pinigai. 
Atsišaukit 2923 S. Emorald 
Avė., Chicago.

A. Silver

PARSIDUODA medinis namas, 2 
flatai po 5 ir 6 ruimus ir šalę lo
tas. Rendos neša $65 į mėnesį; vi
si įtaisymai, dėl vasaros smagi vie
ta.

Atsišaukit
9431 So. Champlain Avė

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 
kambarių, pastatytas ant ce
mentinių bloRsų, 50 pėdų fron
tas, 3 karų garadžius, netoli 
parko, 'mokyklos ir bažnyčios. 
5349 S. Campbell Av. pirmas fl.

PARDAVIMUI 3 augštų kam
pinis mūrinis namas. Yra 
krautuvė, cottage ir garadžius, 
elektra, vidutinė kaina.

ANTON PRASZKY 
Victory 7269 2901 PameM Av.

NAMAS LIEPOJUI (LIBAVE) 
Labai tinkamas išmainymas. Tu

riu namą Liepojui (Libave), 2 augš
tų, 11 šeimynų, kuris neša gerą ren
dą ir visai gerame stovyje, randasi 
ant kampo Sadoyos gatvės ir Fren- 
kowskos. Jei kas nori važiuot į Lie
tuvą ir turi prapertę Chicagoje, tai 
tikrai gera proga, nes aš priimsiu bi
te kokią prapertę, bizniavą namą ar
ba didelį biznį, neš aš gyvenu Chica- 
goj ir negaliu važiuot į Lietuvą arba , 
Latviją. Namas yra mūrinis, aš tu- ūkę. 
riu dokumentus ir paveikslą to namo. 1 Kreipkitės 
“ -------- * JOHN STANKŪNAS,

901 W. 33rd St., 
Tel. Yards 4669

14% GAtJS į metus ant savo pini
gų, kas nupirks mano 3 augštų 6 fla
tų mūrinį namą Brighton parke ko- 
lionijoj. Priežastis pardavimo mir
tis tėvo Lietuvoj, kuris paliko didelę

Meldžiu kreiptis šiuo anrašu 
S. MARKŪNAS, 

654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

Į PAMATYK ŠITUOS BAR-
j GENNUS!
I 6 kambarių nauja murinę 
stuba, ant 2 btų už $6000, įmo
kėti $2,000, randasi 3 blokai 
nuo Marųuette Parko.

2 gyvenimų mūrinis namas, 
[už $7,750, įmokėti $3000, ran
dasi prie 73 gat. netoli Halsted 
Street.

12 gyvenimų mūrinis namas, 
sun parlor, kampinis didelis lo
tas, rendos neša $10,600, įmo
kėti $10,000.

Pardavimui keletas bizniavų 
lotų ant Western ir Kedzie Avė. 
kurių kaina pasidvigubins į 
trumpą laiką.

Taipgi turime keletą reziden
cijų lotų, nuo $300 ir ąugščiau 
ant išmokėjimo.

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

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chįcagos dalyse, ypač 
5rie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
<ur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin- 
ieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
ėtės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti VVestern Avė., Chicago, III.

Phone: • Prospect 8678

BRSGHTON PARK

69 and Halsted Str.
Te!. Normai 4400

NAUJAS NAMAS. Pardavi
mui per savininką, 2 flatų, 5-5 
kambarių, miegamas porčius, 
naujoj lietuvių kolonijoj, 6641- 
6643 So. Washtenaw Avė. Ber
žo ir aržuolo trimingai, pabu- 
davotas į tub, tile vestibulas ir 
prausynė, knygoms šėpa, ug- 
navietės, pečiai, ledaunės. Vis
kas užbaigta, galima kraustytis. 
Kaina $15,500. šaukit Stewart 
3623.

2 augštų murifiis, 5-6 kambarių 
flatai, viskas fnoderniška, 2 furnace, 
aržuolo trimingai, 30 pėdų lotas, pui- 
bargenas $ j 2000

2 augštų, mūrinis, moderniškas, po 
6 kambarius flatai, sun parlorai, ug- 
navietės, 31 pėdų lotas, reikia tiktai 
$4500 pinigais. Kitus kaip rendą.

2 augštų medinis, cementiniu pa
matu, 2-6 kambarių flatai, moderniš
ki, reikia tiktai $4000 pinigais. Spe- 
cialis barKe- $$800

2 augštų, mūrinis, sun parlorai, 
2-4 kambarių flatai, moderniški, rei
kia tiktai $3500 pinigais. Specialis 
bargenas. , i

4 kambarių medinė cottage, pui
kioje vietoje, didelis
bargenas

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARSIDUODA didžiausias lietu
vių pikniku daržas Justice Park; 
13 akerių žemės ir visi įrengimai. 
Taipgi 2 bizniavi kampai žemės: 
vienas 4^ akerių, kitas — 3^.ant 
Archer avė. Labai gera vieta dėl 
investmento. Parduosiu pigiai 
priežasties vyro mirimo.

Kreipkitės pas;
Mrs. Blinstrup 

Justice Park (netoli Tautiškų 
kapinių).

N()RTH-WEST SIDE
5 kambarių mūrinis bungalovv, 

aptaisyti porčiais, aržuolo trimin
gai, furnace šildomas, lotas 30x125, 
kaina $7750, pinigais $1800.

Atsišaukite
4744 Addison St., kampas Cicero

iš

14% GAUS į metus ant sava pini
gų, kas nupirks mano 3 augštų 6 fla
tų mūrinį namą Bridgeport kolonijoj. 
Priežastis pardavimo mirtis tėvo Lie 
tuvoje. kuris paliko didelę ūkę.

Kreipkitės
JOHN STANKŪNAS 

901 W. 33rd St., 
Tel. Yards 4669

2 2

PARDAVIMUI 1.00 akrų geros 
žemės, 20 akrų išdirbtos, geri bu
dinkai, prie valstijinio kelio No. 14, 
3^ mylios nuo marketo, elektros 
traukinys, netoli 2 gražių 
lengvais išmokėjimais.

R. J. La Seile, 
Rhinclander, Wis.

ežerų,

PARDAVIMUI 80 akrų 
randasi Oneida County, I 
nuo geležinkelio, prie valstijinio 

kelio No. 10, 50 akrų išdirbtos, ge
ri budinkai.

T. C. Wood, 
Rhinelander, Wis.

farma, 
mylia

$500 užPAVASARIO bargenas
Berwyn lotus, yra visi įtaisymai ir 
apmokėti, netoli karų traukiniu ir 
mokyklų,* išmokėjimais.

$6500 Berwyn 5 kambarių bun- 
galovv. cementiniu pamatu, 
4 blokai iki karų linijos.

J. Illich, Jr„ 7249 Ogden
1 blokas j vakarus nuo 

Avė., Riverside, III.

33x135,

avc.
Harlem

BARGENAS IR DIDELĖ ATEITIS
Presitų plytų kampinis naujau

sios mados ant dviejų lotų, 5 metų 
senumo, 2 po 6 ruimus, prie West- 
ęrn ir 72 gatvės; užpakaly 4 rui
mai, frame cottage ir garadžius. 
Pečium šildoma, aptvertas. Rendos 
$120 į mėnesį. Cash reikia $5000 
arba biskį mažiau, kitus duosiu 
be komišino. Gali pirklį be 
$750 pigiau. Preke $13250.

Atsišaukit:
BARSIS 

2827 W. 40th St.

loto

5—5 kainba- 
šildo-

2 FLATŲ mūrinis, 
rių, sun parlorai, furnace 
mas, puikioje vietoje, netoli kata
likų bažnyčios ir mokyklos, garu 
šildomas, prie karų linijos, kaina 
$14400, įmokėti $5000. šaukite: 
Keystone 252(8 arba matykit agen
tų..... -. .  L. .. - - , , . - y

PARDAVIMUI arba mainy
mui 7 kambarių vasarinis na
mas, vidury akro, miške, Long 
Island, Ind., netoli Valparaiso, 
netoli cementinio kelio, elektra, 
vanduo įvestas, gera maudynė, 
laiveliais važinėjimas ir žuvavi- 
mas.

Ledas ir groseris atvežamas 
pas namą. Turit pamatyti, kad 
gavus užganėdinimą.

Galima padaryti ideališką 
kliubą. Namas yra su rakan
dais, tuojau galima kraustytis. 
Rašykite. ‘ L. FARREN, 

1401 Hype Park Blvd.
Tel. Lawndale 1000 Chicago, III

Ar nori kad jūsų šeimyna 
butų linksma, galėtų naudo
tis gamtos grožybėmis ir ki
tais gyvęnimb patogumais?

šį pavasarį, kada kviet- 
kai pradės žydėti gamtos 
grožybes rodos traukte 
traukia į parkus, šiandien 
Chicago Title and Trust 
kompanija Trustees sulig 
miesto patvarkimo Chicago 
“Zoning Law” parduoda ke
letą puikių bizniavų kampų 
prie pat Marųuette Parko. 
Vieta labai graži, biznis už
tikrintas, išlygos labai leng
vos. žmogus kuris nors 
šiek tiek pasiturintis galėtų 
užtikrinti sau puįkiausį pa
stovų turtų kokį tik jis gali 
turėti. Todėl pasiskubinki
te, kad vėliaus nereikėtų bė- 
davoti, kaip daugumas šian
dien labai gailisi nepirkę.

Atsišaukite tuoj aus 
ADAM MARKŪNAS 

General Manager 
800 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago,
Tel. Randolph 7400

BRIDGEPORTO BIZNIO 
BARGENAS

Bizniavas namas rendos 
neša virš $3,300 metams 
tarpė 32 ir 33 gatvių, ant 
Halsted.

Atsišaukite greitai
J. S. VENSLOW &

J. K. UKTVERIS CO.
3235 S. Halsted St.

2 lubos

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Phimmer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu- 
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
orieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis gerinusiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto, 
mergingi vyrai ar moters gali už

dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
)el platesnių žinių kreipkitės 7840 

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

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Te!. Stcv/art 7101 arba 5126

ir

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras r.ugštas iš priekio.

PARDAVIMUI grosernė ir na
mas, senas biznis ir padaroma daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — sa
vininkas turi kitą biznį; turi būti 
parduota greitu laiku. Prekė žema. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

PARDAVIMUI 2 augštų mur 
vinis namas, krautuvė ir 3 karų 
garadžius,

Kreipkitės:
5124 So. Kedzie Avenue

ATEIKITE IR PAŽIŪRĖKITE 
'IIJOS BARGENUS

Pardavimui 6 kambarių mūrinė 
cottage, yra visi įtaisymai ir ap
mokėti, va na, i 
įmokėti, kitus kaip rendą 
morgičius.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 
yra visi įtaisymai ir apmokėti, va
lia, elektra ir gasas, 8 pėdų skie
pas, kaina $8500, išmokėjimais.

TAIPGI 2 flatų, gerame padėji
me, yra visi įrengimai ir apmokėti,

2 FLATŲ, 5—6 kambarių, 
(fuette Manor, netoli 63 St. ir Kedzie 
karštu vandeniu, šildomas, moder
niškas, kaina $1'4400, tas yra augš- 
tos 
tus

ANT BRIDGEPORTO
MŪRINIS NAMAS, 2 pagy

venimai po 5 kambarius, mau
dynės, elektriką, augštas skie
pas, 2 karų garadžius, priimsi
me mainoms lota arba biznį. 
Kaina tiktai $7000, įmokėti 
$1000. •

BRIGHTON PARKE PRIE 
WESTERN BOULEVARDO 
MŪRINIS NAMAS, 2 pagy

venimai po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma, 2 atskyrus 
boilerius, maudynes, elektriką, 
Skalbyklos aržuolinis medis, ce
mentuotas skiepas. Kaina tik
tai $13,500, įmokėti $3000, pri- 
ini^ime mainoms lotą, biznį ar
ba namą.

PIETŲ DALYJE
BIZNIAVAS NAMAS, krau

tuve ir 4 kambariai, elektriką ir 
maudynes. Randa $600 per me
tus. Kaina $7000, įmokėt $1000 
likusius kaip renda, priimsime 
mainoms namą, lotą arba biznį.

MORGAN PARKE PRIE 
BEVERLY HILLS

Ant greito pardavimo, nau
jausios mados su vėliausiais 
įtaisymais 2 lubų muro namas, 
2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
karšto vandenio apšildoma, 2 
karų mūrinis garadžius. Ran
da $1800 per metus. Kaina tik
tai $15,000, įmokėt $5000.
CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 

736 West 35th Street, 
Boulevard 0012

MAROUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avc.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parduodu farmą Wisconsin valsti

joj. 130 akerų žemės su budinkais 
gyvuliais ir padarais labai pigiai, nes 
neatbūtinai turiu parduot į trumpą 
laiką arba mainysiu ant navo.

Savininkas CHAS JARUM
3959 Archer Avė., antros lubos

PARSIDUODA mūrinis Bungalo, 5 
kambarių, fornicu šildomas, aržuolo 
medžio įtaisymai, garadižius 2 maši
noms, lotas 30x125. ,

1111 Thomas Avė.
Forest Park, III.

PARDAVIMUI 2jų augštų 4 pagy
venimų namas. Kaina $4,800, na
mas visas gerds. Rendos į mėnesį 
neša $60.00.

Kreipkitės
927 W. 35th PI.

2 lubos užpakalis

Sustok! Žiūrėk! ir per
skaityk šitą bargeną!

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
Brighton Parke, 44 St. ir So Fair- 
field Avė. Vien lietuviais apgyven
ta. Gatvė ištaisyta ir išmokėta. 
Mainyčia ant grosernės.

Kreipkitės
Kreipkitės *

3341 So< Auburn Avė. \ 
3 lubos užpakalis.

Jei nenori pavasarį už šitą na
mą mokėti tukstantį dolerių 
daugiau tai matykit tuojaus. 
čia nėra apgarsinimas dėl kos- 
tumerių gavimo, bet tikras bar
genas pirkėjui suprantančiam.

Parsiduoda 2 augštų mūrinis, 
beveik naujas namas, prie Vie
nuolyno (Marųuette Manor) po 
5 ir 6 kambarius, garo šiluma, 
didelis beismantas, kietmedžio 
baigta, viskas sulyg šios mados, 
garadžius 2 mašinoms, lotas 30 
pėdų pločio, arti parkų, karų ir 
mokyklų. Kaina šito namo da
bar .................     $14,600
Cash reikia ....................  $6,200

PARDAVIMUI 2 lotai 30x125, kat
ras vienas. Parduodu bungalow 2 
flatų, vanduo, suros, saidvokai, vie
nas blokas 
nauja karų 
vienas.

Šaukit

nuo Marquette Parko ir 
linija, lotai cash $525.00

Steward 4013

D1VISION 
Managerius 
komišino 
vietą patyrusiam

2418 W.Mar(įuitte Rd.(arba 67 ^Ivd. 
arti Western Avc., Chicago, III.

Phone: Prospect 8678

WEST PULLMANE
Tikrai pigumas namo, jeigu norė

tum statyti, tai už du sykius tiek ne
pastatysi, už kiek dabar gali nupirk
ti. Naujas, 6 kambarių viskas šian
dieninės mados ir mažai įmokėti, lo
tas 40 pėdų, džiaugsis tas žmogu s 
kuris jį nupirks.

S. Morkūnas, 654 W. 120 St.

Turiu mainyti bučernę ant namo 
arba ant kitokios prapertes. Bučcr- 
ne yra ant kampo prie didelės trans- 
portacijos, biznis labai gerai eina, kn- 
stumerių nereikia prašyti arba laukti, 
nes perdaug! darbo ir taip. Bet šei
mininkai nusilpo užtat ir nori par
duoti.

S. Morkūnas jis tamstoms patar
naus.
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63rd Sfr., tarp Campbell ir Maplewocd 

_ i Avės. Turiu parduoti už nužemintą 
nUkfr<i,Y»*,tfn«A«,«1250 tik už $11,000.' Svarbi prieža-

- - Į stis pardavimo, savininkas
K. DAGIS,

3313 So. Halsted St.
Tel. Yards 1868

arba

skiepus, kaina $7100, išmokėjimais. Hnii. 
Mar- Avė.

rųšies namas, $8000 įmokėti, ki 
kaip morgičius. Veikite greit.

J N. ZEWERT, 
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius, že
mai 5 kambariai. Trimingas aržuo- 

Tarp 33 ir 34, ant Emeral l 
Randos neša $145.00. 

ninkas negyvena tenai.
Kreipkitės

3344 Emerald Avė.

Savi -

PARDAVIMUI 2 augštų 4 gyve
nimų medinis bizniavus namas, arba 
mainysiu ant mažesnio namo. Na
mas visas geram stovy j ir tinkantis 
visokiam bizniui.

Kreipkitės
3800 Emerald Avė.

PARDAVIMUI kad užabigus na
mų reikalus, netoli 19 gatvės ir 
Halsted, lotas 25x205, pataisytas 
su dideliu garadžiumi, įplaukų 
$110 i mėnesį. Del informacijų ma
tykit Wm. F. Nieniann, iš užpaka-
lio.

1942 So. Halsted St.

FARMA PARSIDUODA 80 akru, 
žemė gera, budinkai geri, 2 arkliai 
15 karvių melžiamų, 5 veršiai, 39 
vištų, 2 kiaulės, 2 akrai sodno, 5 ak
rai klevu miško. Platesnių žinių 
rašykit šiuo adresu:

P. WESTON,
R. 4, Box 105., Scottville, Mich.

BRIDGIsiPORTO apielinkėj par
siduoda mūrinis 7 metų senumo 
namas 2834 S. Union Avė. Krau
tuvė ir 3pagyvenimai po 4 dide
lius kambarius, aržuolo medžio vi
dus, maudynės, elektra, aukštas ce 
montuotas beismentas, plovykla 
visi parankumai; $5000 įmokėti, 
kusia skola kai renda. John 
Ewald & Co, 840 W. 33rd St.

Tol. Yards 2790

ir
Ii-

SU B 
Sales 
.14% 

Mes turime 
pardavėjui, kuris yra numerio pir
mo dėl užbaigimo pardavimo ir ge
ras organizatorius. Mes suteiksime 
labai gera vietą vyrui, kuris turi 
iavo pardavėjus. Atsišaukite;

Room 320
332 S o. Michigan Avė

STOCKAI-SEROS
3 Šerai Universal 

Tai yra geriausias 
Svarbi priežastis 

Parduosiu už teisingą

PARSIDUODA 
State Bankos. 
investmentas. 
pardavimo, 
pasiulijimą.

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 1868

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste-
nografijos, Type^riting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų f 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 1 
jos, Geografijos, Politinės Ekono- 
mijos, Pilietybės, DailraŠystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO lAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
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 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubot)

Pamokos anglų kalbos ir piliety
bės Publiškų mokyklų mokytojų 
Panedėlyj, Utaminke, 
Ketverge nuo 7 iki 9

840 W. 18th

Seredoj ir 
vai. vakare.
St.


