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Suėmė bolševikų pro 
pagandos literatūrą

Japonija lauksianti ky 
darys prez. Coolidge

$8,000 už padarymą 
lietaus

Baly siuvėjų organiza 
cijy susijungimas

Del mokyklų vaiky 
čiepijimo

Filmų Irusias

Japonai dar deda vilties 
į prezidento veto

Vis dar turi vilties, kad prie
šingas jappohams įstatymas 
bus išbrauktas, ąrba prezi
dento vetuotas.

Lietuvoj
“Dieve 
omo,
taus!” boti Kalifornijos ūki
ninkai praktingesni.

žmonės meldžias)!: 
Jokųbo, Dieve Abra- 

dovanok mums lie-

Shoe Workers’ Protective 
Union ir United Shoe Wor- 
kers pasidavė rankas.

Aukščiausiojo Teismo sprendi
mu, mokyklos netur teisės 
nepriimti mokinių, jei kuris 
jų nenor čiepytis.

Metro, Goldwyn & Mayer su
siliejo daiktam

Anglijos kapitalistai gauna iš 
Lenkų didelių koncesijų 

miškams naudoti
Kada suėmė Maskvos 
propagandos šmugelį

Bolševikų literatūros skrynios 
buvo atsiųstos Sovietų preky
bos delegacijai.

TOKIO, Japonija, bąli. 18. — 
Ministerių taryba šiandie svar
stė klausimą dėl Jungtinių Vals
tijų senato priimto biliaus, ku
riuo uždraudžiama visai japo
nams emigruoti Amerikon.

Nutarta nedaryti jokio sku
boto žingsnio, bet įsakmiai lai
kytis visų tarptautinių sutarčių 
ir laukti, ką su tuo biliu pada
rys prezidentas Coolidge.

Lydoriai, veikiantieji Japonų- 
Amerikos draugingumui išlai
kyti, vis dar turi vilties, kad 
iš bendro emigracijos įstatymo 
tasai priešingas japonams strai-

OTAWA, Ont., Canada, bal. 
18. — Sovietų Rusijos preky
bos delegacija, kuri čia nesenai 
atvyko derėtis dėl atnaujinimo 
prekybinių santykių, pakliuvo 
bėdon.

Dalykas toksai. Sovietų dele
gatai atkeliaudami atsivežė su 
savim nedidelį bagažą, bet 
trims savaitėms praslinkus atė
jo jiems iš Maskvos apie ketu
riasdešimt skrynių bagažo.'Ka
nados muitinė tą bagažą sulai
kė. Rusų delegacijai protes
tuojant, kad bagažas esąs diplo
matinis siuntinys, o todėl nelie
čiamas, muitinės* vyriausybė 
kreipėsi į teisingumo departa
mentą!, iš'kift* gavo atsakysią, 
kad kadangi Rusų delegacija 
nėra diplomatinė misija, bet 
tik prekybos komisija, tai ji 
visai negali reikalauti diploma
tines neliečiamybes bagažui, 
kurs jiems atsiunčiama iš Mas
kvos.

Tuo vaduodamos muitinės
vyriausybė privertė atidaryti

bagažą ir peržiurėjus rado, kad 
40 nuošimčių buvo komunistų 
propagandos literatūra.

Delegacijos nariai tvirtina, 
kad tai esą vien mokslo knygos 
atsiųstos kaipo dovana Kanados [ psnis bus išbrauktas, arba kad 
universitetams. Tiesa, buvci jii’ 
keliolika mokslo knygų, bet tai, 
matyt, tik priedanga bolševikų 
propagandos literatūrai.

Kanados valdžia reikalauja 
iš bolševikų delegacijos pasiai
škinimo.

HANFOR1), j.Calif., bal. 18. 
— Šios' apiclinkes fermeriai 
(ūkininkai) buvo padarę kon
traktą su žinomuoju “lietaus 
darytoju” Charlesu Hatfieldu, 
kad laikotarpiu tarp kovo 15 
ir balandžio 45 jis duotų ne
mažiau kaip vieną ir vieną 
ketvirtdalį colio lietaus žemės 
plotui, 75 mylias skersai ir iš
ilgai. Hatfieldas kontraktą iš
pildė, davė lietaus beveik dvi
gubai daugidu 1 nei kontraktas 
reikalavo, ir farmeriai užmo
kėjo jam 8000 dolerių.

HAVERHILL, Mass., bal. 18. 
organizacijos 

Protective 
konvencija 

kita batų 
žinoma

Shoe Workers 
Naujoji jungtine

prezidentas Coblidge jį vetuos.
Tuo tarpu radikalieji elemen

tai vis labiau nerimauja ir ašt
riai smerkia kongresą dėl netei
singo diskriminavimo.

Gaisras skerdyklose

Girdai apie Rusų-Amerikos 
konferenciją.

AMSTERDAMAS, Olandija, 
baL 18. — Laikraštis Handel- 
blad sakosi sužinojęs, kad jeigu 
vedamos dabar Londone Rusų- 
Anglų derybos pasiseksiančios, 
tai ateinančią vasarą Haagoj

Anglai naudos lenku 
miškus

Liepsnos sunaikino du dideliu 
sandelių trobesiu su 400 au
tomobilių ir 60 vagonais ja
vų.

— Batų siuvėjų 
“Shoe Workers* 
Union of America’ 
nutarė susilieti su
siuvėjų organizacija, 
vardu “United 
of America”, 
organizacija turės viso 23,000
narių. Vyriausioji naujosios or
ganizacijos valdyba, turinti sa
vo centrą Bostone, išleido atsi
šaukimą į visus batų siuvimo 
pramonės darbininkus Ameri
koj, kad dėtųs šion jungtinen 
batų siuvėjų unijon.

Sekama konvencija nutartu 
laikyti ateinančiais metais Ro- 
chestery, N. Y. ♦ x

Tenka pasakyt, kad iki 
laikui tiedvi organizaciji 
atvirą tarpusavio kovą,
naudos buvo ne darbininkams, 
bet samdytojams. Dabar abiem 
pusėm susipratus ir susijungus, 
sėkmingiau galės būt ginami 
darbininkų reikalai.

šiam 
vedė 

iš ko

Grabskis davė jiems koncesijų 
milžiniškiems girių plotams 
eksploatuoti.

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius negali reikalauti, kad 
kiekvienas viešąsias mokyklas 
lankąs berniukas ar mergaitė 
būtinai turi būt čiepyti nuo 
raupų; o taipgi negali .nepri
imti mokyklon vaikų, jeigu 
kuris jų nenori čiepytis.

Šitokį nuosprendį paskelbė 
vakar Illinois valstijos Aukš
čiausias Teismas.

Be to, teismo prendimu, tė
vai arba globojai gali šaukti 
tieson kiekvieną mokyklų val
dininką, kurs atsisako priimti 
vaiką mokyklon tik dėl to, kad 
jis nečiepytas, arba tėvai neno
ri leisti jį čiepyti.

Tą dėl mokyklas lankančių 
vaikų* čiepijimo sprendimą 
Aukščiausias Teismas padarė 

Lesterio Burroughs. 
High Scliool mokinio, 

globėjai 1920 metais 
mokyklų superinten-

NEW YORK, bal. 18.— Trys 
didžiules kintamųjų paveikslų 
gamintojų kompanijos: Metro, 
Goldvvyn ir Mayer, susijungė 
daiktan, su bendru kapitalu 
apie 60,600,000 dolerių. To 
krutamųjų paveikslų trusto 
galva bus Marcus Loew.

NAUJI DANIJOS PINIGAI SU 
SKYLĖMIS.

KOPENHAGA, Danija, bal.
17. — Nacionalis Danijos ban- , 
kas išleido naujus sidabrinius 
pinigus su skyle viduryje kaip 
kad Kinų pinigai, 
užkirsti 
Danijos 
nin.

Tuo norima 
kelią šmugėliavimui 
sidabro pinigų užsie-

KRUPPAS Iš KARDŲ KALA 
DIRBTINIUS DANTIS.

gaisras sunaikino 
sandėlių trobesiu 
ir Exchange avė. 
buvo viename sti

Išsprogdino kunigo namus

by loję 
Portage 
kurio 
skundė
dentą Mortensoną ir sveikatos 
komisionierių Bundeseną dėl 
pašalinimo mokinio iš mokyk
los, nes jis nenorėjo duotis čie
pytis.

BERL1NAS, bal. 17. — Kru- 
ppo fabrikai, kurie dirbo Vo
kiečiams ginklus, dabar, kaip 
sužinota, iš plieno nikelio, karo 
metais vartoto amunicijai, ga
mina ir eksportuoja dirbtinius 
dantis.

Pataria darbininkams nepasi-
• duoti.

. t „ .. . , VARSA VA, bal. 13. — Len-
įvykstant! konferencija sovietų ky Illinisteris Grabskii išaiderė. 
delegatų su Francuos ir Jungti- jęs paskoIos ItaJijo- dabal. An. 
nių Valstijų atstovais, kurioj Centllry Trust kompanjjai 
busią tariamos dėl atsteigimo kuri yra gaka Intcrnational 
normalių santykių tarp tų trijų Timber korporacijos užšiiman- 
valstybių. čios mįškų eksploatavimu rytų

, ~ . 'Europoj, davė koncesijų milži-
Bėrimas užgina gandus apie niškiems Lenkų giri p]otams 

atidėjimą parlamento _500,000 akrų - ekspluatuoti.
rinkimų

BEBLINAS, bal. 17. — Ofi
cialiai užginčijama praneši
mas, kad buk Vokietijos par- 
amento rinkiniai nukeliami iš 

gegužes 4 į gegužes 11 dieną.

Kilęs vakar Armouro & Co. 
skerdyklose 
du dideliu 
ties iRacine 
Trobesiuose
krauta 400 automobilių, antra
me 60 vagonų javų. Ugnis iš
siplėtė tokiu smarkumu, kad 
atvykusios kęlios gaisrininkų 
kompanijos rūpinos tik neleis
ti ugniai persimesti į kitus, 
riebalais primirkusius/, trobe
sius. Gaisro padarytų nuosto
lių skaitoma apie 500,000 do
leriu, v

bal. 18.
šį ryt kažin kieno pa
bamba sprogdama ap- 

p r e sbi te r i ų b ažn yčios
Smitho namus Ontario 
Žmonių niekas nenu-

PREZIDENTAS NEBESPAU- 
SLS RANKŲ SU PUBLIKA.

BUEFALO, 
Anksti 
mesta 
draskė 
kunigo 
gatvėj.
kentėjo. Kunigas Smith paskel
bęs kajpo smarkus kovotojas

šaininkv

Nepaprasta paroda
Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 24 d., atsida

rys Chicagoje, Reymond Institute, 816 W. 31 St. 
MARIAMPOLĖS REALĖS GIMNAZIJOS MOKI- 
NIŲ DARBŲ PARODA.
, Kaip musų skaitytojai jau žino, nesenai Lietu
vos Mokytojų Profesinės Sąjungos Rėmėjų Draugi- 
ja savo didelį transportą paveikslų ir įvairių gražių 
daiktų, kuriuos padarė Realėje Gimnazijoje besimo
kinantys vaikinai ir mergaitės. Tie daiktai bus iš
statyti visuomenės parodai, kad ji matytų kaip pui
kiai lavina Lietuvos jaunuomenę ne tiktai moksle, 
bet ir dailės darbuose toji apšvietos įstaiga.

Amerikos lietuviai dar niekuomet nėra matę to
kio pastebėtino kultūrinės Lietuvos darbų pavyz
džio. Kiekvienas džiaugsis, atsilankęs į parodą.

Kartu su Gimnazijos mokinių piešiniais ir dai
lės darbais bus išstatyta taip pat ir keletas garsiau
siųjų Lietuvos dailininkų kurinių — piešėjo VARNO 
ir skulptoriaus RIMŠOS.

Prasidėjusi ketvergo vakare, paroda tęsis kele
tą dienų. Butij labai svarbu, kad pasistengtų į ją 
atsilankyti ne tiktai chicagiečiai, bet ir kitų miestų 
gyventojai.

T

Nedėlios Naujienos
Numeris 2 bus siunčiamas 
tik tiems skaitytojams, kurie 
bus išanksto užsimokėję.
Nenorėdami praleisti nume
rio pasiskubinkit užsisakyti. 
Nedėlios Naujienų kaina 
metams $3 pusei metų $1.70

Žydų universitetas 
Dancige

Aviacijos nelaimės Paderewskio šunytis miršta — 
niema ratunku...

Miestas padovanojęs 
sklypą universiteto rūmams 
pastatyti.

žemes

Du aviatoriai užsimušė.
SAN ANTONIO, Tex., bal. 

18.— Leit. Frederick ir kade
tas MdCaully, aviatoriai, užsi
mušė, jų aeroplanui nukritus 
žemėn.

anglų

DANCIGAS. — Laisvasai 
Dancigo miestas pavedė žydams 
2500 kvadratinių metrų žemės 
plot^ savo universitetui pasi
statyti. Tai bus aukštoji moky
kla žydų jaunuomenei, ypatin
gai, tai kuri negali patekti į 
kitus rytų Europos universite
tus. To universiteto valdybon 
įeina žydų atstovai iš Amerikos, 
Vokietijos, Rusijos, Anglijos, 
Francijos ir kitų kraštų, ir jis 
bus remiamas visu pasaulio žy
dų.

KINGSPORT, Tenn., bal. 18. 
—Aeroplanui sugedus ir nu
kritus iš 100 pėdų aukštumos 
sunkiai susižeidė pilotas Kin- 
cheloe ir pasažierius Broiwn.

MEKSIKA GAUNA JUNGT. 
VALSTIJOSE $20,000,000 

PASKOLOS.

bal.
ži-

Didelė audra su ledais
Penkiasdešimt žmonių sužeis

ta; daug namų suardyta.

NEW ORLEANS, La., bal. 
18. — Praeitą naktį čia siautė 
baisi audra su ledais. Apie dvi
dešimt namų sugriauta, dauge
lis šiaip aplaužyta. Apie pen
kiasdešimt žmonių sužeista.

GHATTANOOGA, Tenn., bal. 
18.— Smarkus lietus su vėju, 
besitęsiąs vakar visą dieną už
liejo visą miestą ir apygardą. 
Daug nuostolių padaryta.

VULKANO IŠSIVERŽIMAS 
AMERIKOJ

REDDING, Calif., bal. 18.— 
Vienintelis Jungtinėse Valsti
jose veikiąs ugniakalnis, Las- 
sen Peak, vakar daugiau kaip 
per valandą laiko vertė iš sa
vęs tirštus durnus ir lavą.

MEKSIKOS MIESTAS, 
17.— Pusiau oficialinemis 
niomis Meksikos valdžia gau
nanti iš New Yorko ir Philadel- 
plujos bankininkų 20 milijonų 
dolerių paskolos. Tą paskolą 
gauti Meksikai padėjęs Ameri
kos ambasadorius Warren.

Chicagos didžiuliai 
dienraščiai pastarom dviem die
nom skilčių skiltis pirmame 
puslapy spausdina apie lenkų 
pianisto Paderewskio šunyčio 
ligą.

Serga Paderewskio šunytis.
Paderewskio šunytis Ping 

Lung mirties patale.
Skaistvario lovelėj ant šilkų 

pagalvėlių guli — miršta.
Paderewskis heart-broken.
Sėdi savo specialiame trauki

ny prie šunyčio, nieko negeria, 
nevalgo, visus savo koncertus, 
po 5000 dolerių vakarui, panai
kino.

Sukviesti geriausi gydytojai 
specialistai konsiliumus daro, 
bet iš viso —

Niema ratunku, niema ratun
ku!..

WASHINGTON, D. C., bal. 
18. — Prezidentas Coolidge pa* 
naikino paprotį sveikintis spau
dimu rankos su lankytojais, 
kurių kasdiena tūkstančiai at
eina į Bąltuosius Namus. Ma
da prezidentui sveikintis pa- 
sispaudimu rankos su publika 
buvo labai įsivyravus per pa
staruosius kelis metusi, kas ne
tik atitraukdavo prezidentą 
nuo darbo, bet ir 1m‘ galo pri
vargindavo. 

...... -r—.

BOSTON, Mass., bal. 18. — 
Audyklų darbininkų organizaci
jos United ,Textile Workers of 
America taryba nutarė instruk
tuoti visas afilijuotasias unijas 
grieštai kovoti, jei samdytojai 
bandytų nuskelti algas, arba pa
ilginti dienos darbo laika.

Chicago ir Apielinkė. — šian
die veikiausia bus gražu, — 
abejodamas pranašauja oro žy
nius. Maža atmainos tempera
tūroje; vakarų vėjas.

Saulė teka 5:04, leidžiasi 6:35

EGZEKUCIJA DVIEJU 
KALINIŲ.

Kas yra tas Maskvos 
Dailės Teatras? 

..... 

Che-
Vakar — Didžiojo Penktadie

nio rytą — įvykdyta baisus tei
smo nuosprendis: apskrities ka
lėjime Chicagoje pakarta du 
jaunu nusikaltėliu: Lucius Dal- 
ton ir Henry Wilson, abudu 
negru, mirties bausmei pasmer
ktu dėl nužudymo šių metų sau
sio 7 dieną policininko Vincent 
Skibos, arešto metu.

Ką reiškia žmonijai 
mija?

ĮCiek yra Amerikoj 
monės įstaigų? Kiek 
dirba darbininkų?

Kiek dirba darbininkų 
medžio pramonėj?

Kaip augo maisto pra
monė ?

pra- 
jose

PINIGŲ KURSAS
■»

Vakar, balandžič 18, užsienio pini- 
ne mažiaus kaip už $25,000 dole

rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

Suomijos, 100 markių

Kas įvedė “kainos be už- 
prašymo” sankrovas ?

Kaip tvarkosi Jungt. 
Valstijų kongresas?

J $4.84 
$5.31 

$16.65 
$4.46 
$6.24 

$10.00 
$13.81 
$37.18
... $2.54

Atsakymus j šiuos ir ki
tus klausimus rasite seka
mame

“Nedėlios Naujieną” | 
numeryje.

tfc



KAUNAS. S. L. FABIONAS CO.Svetimšalių lankymo s Kaune

Kauno mieste ir

KOMITETAS,

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

FRAhKBRESKA

Artinasi Pavasaris

ATIDAROME NAUJA GELEŽINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĘ

2201 Lake Street,

S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA RENGIA

Pavasario šokius

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopijų.

nautojų — 434, 
70, be verslo — 
17 metų amžiaus

2501 So. Kedzie Avė, 
Lawndale 4113

Kas Dedasi 
Lietuvoj

SVEIKINAME VISUS 
SAVO DRAUGUS, PA
ŽĮSTAMUS IR KOS- 
TUMERIUS SU VELY
KŲ ŠVENTĖMIS.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Dcodor Street 
Phonc: Indiana Harbor 279 

Indiana Harbor, Ind.

Pirkit Jūsų
FORDĄ

Užsakymus pristatome į namus. Kviečiame visus atsilankyti, o busite 
užganėdinti Nepamirškite antrašą 22nd and Lake St., Melrose Park.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvya Advokatą* 

Dienomii Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Are. 

Tel.: Pullman 6877.

Užlaikome viską kas reikalinga dėl dailidžių, penterių ir prie namų.
Krautuvė atsidarys šiandie 9 vai. ryto ir išparlavimas už pusę kainos trauksis 

f

visa savaitę iki Balandžio 26 d., po vadovyste CHARLES SOLLAZ.

Autorizuoti Fordo ir Lincolno 
pardavinėtojai

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos) 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pitnyčioj. nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose taii- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

S. XV. BANES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Kaisti 

Yards 1015. Vai

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boalevard 1310

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

Nadiliomia nuo 9 iki 12 ryta.

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER 

Dantistas
Suteikiamas gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., Chicago

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8228 S. Halsted St„ Chicago. 
Tel. Yards 4681

Artinanties pavasariui, artinasi 
įvairus taisymas ir malevojimas na
mų. Todėl gerbimieji namų savinin
kai, kontraktoriai, namų .statytojai, 
esate kviečiami atsilankyti pas ma
ne. Namų statytojams duodu didelį 
nuleidimą (discount). Mes už saVo 
tavorą garantuojame ir pristatome į 
visas dalis miesto.

Turime sekamus tavorus: įvairių 
geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, maleyų, varnišių ,alyvų, stiklų 
ir gaspadinėms visokių reikmenų. 
Taipgi turime pilną pasirinkimą na
mų papuošimui popierų.

JOSEPH VARNAGIS
DEALER IN HARDWARE 

4051 Archer Avė.
Phone Lafayette 3094 /

A. E. STASULANI 
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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
ptitamauju kuogeriausiai

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

Vasario menesį ^š, puolat įgy
venančių ^Lietuvoj svetimšalių 
išvyko užsienin 123 ir atvyko 
Lietuvon 40. [L. ž.]

Norvegijos — 
Palestinos — 
Francuzijos -
— 4, Rusijos
— 3, Švedijos
— 24, Turkijos
— 50, Vokietijos 
rijos — 2, Gruzijos '■— 4 ir 
Diancko — 2.

Sulig profesija jie skirstomi 
taip: amatininkų — 595, dva
siškių — 10, inžinierių — 38, 
.gydytojų — 1Q, juodadarbių — 
1216, technikų — 34, pirklių— 
223, mokytojų — 92, mokslei
vių — 149, įvairių įstaigų tar- 

žemdirbių — 
22, vaikų iki 
— 784 ir ne-

sleivių — 2, 
be verslo — 
šalių vasario 
užsienin.

Kovo 1 d.
apskrity buvo 3700 nuolat gy
venančių svetimtaučių, iš jų 
A*merikos piliečių —• 54, Ang
lijos — 25, Austrijos 31, 
Gudijos — 1023, Belgijos — 3, 
Bu ^arijos — 3, Čekoslovaki
jos — 30, Danijos — 29, Esti- 

lijos — 7, Latvi- 
Lenkijos — 248, 
2, Olandijos — 7, 
3r Persijos — 1,
- 17, Rumunijos
— 982, Suomijos 

Šveicarijos
2, Ukrainos 
815, Veng-

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, o

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

The Community H ard ware Store
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SALUTES MANUFACTURING CO., 
616 W. 31st St., Chicaggo, III. Tek: Boulevard 7351

Nuo vasario 15 d. ( iki kovo 
1 d. Kauno miestan ir apskri- 
tin atvyko trumpam laikui 102 
svetimšalių 
liečiu — 
rijos — 
Danijos 
vijos — 
Francijčs 
Rusijos — 
kietijos —

Sulig profesija jie skirstomi 
taip: amatininkų — 10, juoda
darbių — 1, technikų—1, pirk
lių — 62, mokytojų — 1, mok- 

žemdirbių — 1, 
24. Iš šių svetim- 
mčnesį 59 grįžo

Tai. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Oflaas vidurmieatyj) 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St.

Cor. Waahington A Clark

Kama Tal.i Hyda Park 8895

JGHN I. DAGDZHJNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose. Eguuat- 
nuoja Abstraktus. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1688 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

& Didelis Velykų Šokis^įj
Rengia 

LIETUVIU RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUBAS

Nedaliai, Balandžio-April 20,1924
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Pradžia 7:30 valandą vakare. Tikietas 50c

Muzika?'John F. Pocius z Kviečia visus KOMITETAS

iš jų Amerikos pi
2, Anglijos — 5, Aust
3, Čekoslovakijos — 3

1, Estijos — 5, Lat
6, Olandij os — I

— 1, Rumunijos — 1
9, Švedijos
53 ir Graikijos

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

* ANT NAUDOS. b

PABAIGTUVĖS
1 Dviejų veiksmų juokinga komediją su dainomis

STATO SCENOJ PIRMYN MIŠRUS CHORAS 
Velykų Dienoj, Nedėlioj, Balandžio 20, 1924 

MELDAŽIO SVET., 2244 -W. 83rd PL.
Pradžia 7 vai. vakare '

Ši komedija atvaizdina, kaip Lietuvos kaimų darbininkai nupjovė rugius, linksmai užbaigė sunkų vasa
ros darbą, apdovanojo savo šeimininką javų vainikais, dainuodami linksmai dainas.

Todėl meldžiame atsilankyti ir pamatyti tas musųlietuvių kaimiečių ceremonijas, kurias mes jau nekurię 
užmiršome. Atsilankiusieji pilnai busite užganėdinti

Po teatrui bus šokiai prie Sarpalio orkestros.v

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
J ' mmmm"**^1 Per ilgą laiką aš sirgau ir

tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
net *r Kyventi buvo atsi- BĮgm BHB bodę, kiek uždirbdavau tai vi-

daktarams ir išmokėdavau, 
O ir buvau pristygęs vilties, kad

bepasveiksiu.
Mane kankino vidurių nedir- 

B B bimas pilvalio nuslabnėjimas,
KtjSirh skilvio nemalimas nervai;

skaudėdavo galvą, po krutinę, 
‘ strėnas ir t. t. neturėjau apeti- 

W \ Bk lo ir neskanius atsiruginvus;
jjh abelnai buvau visai suvargęs,
n Matydamas, kad niekur

gaunu pagelbo ėmiau tyriuc- 
■' t* pats. Ir man tiek pasise- 
B , kė surasti vaistus, vardu SARS T“4 lutes stomach bitte-Hff RIS ir į 6 mėnesius palikau

V Kį sveikas ir tvirtas, ir dabar čio-
™ E | nai aš pasirodau visuomenei;

^MmBw taipgi yra tūkstančiai žmonių
pasveikę «nuo SALUTES BIT- 

|H. TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
* tik norite būti sveiki ir tvirti, 

......... »i<S5u——tai naudokte SALUTAS BIT- 
Dabar Pirma TERĮ ir jums suteiks sveika

tą, sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skau
dėjimą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo 
influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, 
kaip aptiekose, karčiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka 
$1.00, 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną- bonką 
$1.25, o už 12 bonkų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manaufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Qrder dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o? mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių. /

PASARGA: Prišiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 
kit taip:

IMlilIlIlHIIH

Balius Ij Puikus Velykinis
I SU KVEPIANČIOM RAUDONOM ROŽĖM RENGIA
| BRIDGEPORTO LIETUVIŲ PA ŠELP. IR POLIT. KLIUBAS

I Velyky Nedėldieny, Balandžo 20,1924

! MILDOS SVETAINĖJ, 3142 SO. HALSTED ST.
Prasidės 5 vai. vakare

ĮB ' /«
(Atsilankęs gaus puikia Rožę prie tikieto)

I ' Kviečia KOMITETAS.

tnon oo e m i j c. Jumiture. Stovės.Pi<mos.
1930-3^ o. nalsted 51. Phonograph&ftritrts.Hanhvure.

neao 19ta puacb Qn(| genero] Household Goods
4177-79 Archer Avė.

CORNER RICKMOND ST.

>

1 NAUJOJ SOUTH SIDE MASONIG TEMPLE 
’ 'f' \ . Šaradoj, Balandžio (April) 23,9 vai. vakare.

| SVETAINĖJ, PRIE 6400 SO. GREEN ST. J
■ . ■ .. ■ ' ■ į

[ . Muzika J. Byansko

(one block West of Halsted St.) Kviečia KOMISIJA.
|| 1. J. ' . .. r ■ • i ■ • ■ .. '



šeštadienis, Bal. 19, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI

* W.'

IKINAME KORESPONDENCIJOS

VISUS Mlisy DEPOZITORIUS IR RĖMĖJUS 
SU VELYKI! ŠVENTĖMIS

Valdyba ir Direktoriai.

Žmona paliko vyrą ir pabėgo su 
burdingieriu

St. Joseph, Mieli
AUGIMAS

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Mis. 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.

*

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewic9 

BANĮ S 
AKUtERKA

Tiriu patyrimų.

mOt**
'W ngrims Prie gimdy- 

V Kiekviename
WoRatsitUdme. Teikiu 

.ypatišką prižiūri* 

.jimą. Duodu pa
tarimus moterims * 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soith 
Halsted St.

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

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

The Slock Yards savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

4$rDR. HERZMAN-^1
—Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tadeuz Jokūbaitis gavo teis
me divorsą nuo savo žmonos 
Marijonos, kuri sausio 2 d. pa
bėgo iš namų su burdingieriu, 
paimdama su savim 1,500 dol.

Velykų Šventes kiekvie- (sutaupytų šeimynos pinigų.
' Apviltas Marijona vyras, prie 
kurio likosi du vaikai parėmė 
reikalavimą divpiiso, Marijonos 
žiaurumu, pareikšdamas, jog jos 
kvailas atsinešimas prie burdin- j 
gieriaus Tomo Giliaus, suteik
davo vyrui nemažai dvasinio 
skausmo.

nam atneša smagumą, 
linksmybę. Sučedytas mu
sų Banke pinigas atneša 
naudą musų depozitoriui.

Ypatingai dabar, kada musų Bankas likosi pa
didintas, jau nėra reikalo lietuviams jieškoti sau
gesnio ir patogesnio Banko .

Čion viską galima atlikti:
TAUPYTI PINIGUS MAŽOMIS IR DIDŽIO

MIS SUMOMIS IR GAUTI 3%.
ATIDARYTI ČEKIŲ SĄSKAITA (Checking 

Account).
PIRKTI MORTGECIUS IR “GOLD BON- 

DUS” 6%.
IŠRENDAVOTI “SAFETY” DĖMUTĖS.
PIRKTI LAIVAKORTES. ,
SIŲSTI PINIGUS LIETUVON, LATVIJON, 

RUSIJON, LENKIJON ir t. t.

SEAL ESATE OEPT,
Naujai atsidariusiame musų Banko skyriuje, 

galite visados PIRKTI arba PARDUOTI namus, lo
tus, farmas ,biznius.

Šio Banko Turtas Apie $3,000,000,00
Tokis tvirtas šio Banko stovis, randa musų 

žmonių, biznierių, ir profesionalų bei Valdžios dide
lę paramą ir pasitikėjmą.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St, Chicago, Iii,

Ant randos 2 šiom
Didžiausiam lietuvių centre, Bridgeporto kolo
nijoj, ant Halsted gatvėj, priešai 33-čią gatvę, 
skersai nuo Universal State Banko, kur tūkstan
čiai žmonių praeina kasdieną.

Vienas storas aptiekai 
Antras kitam bizniui
šitam name dabar randasi Justino Kulio aptie- 
ka kurios lysas baigiasi gegužio 1-mą. Iš tos 
vietos bus padaryta du storu, vienas aptiekai, 
nes tam bizniui yra gerai išdirbta vieta per daug 
metų, o antras štoras kitam bizniui.
Atsišaukite į

Elta Commerce Company
2351 So. Halsted St.

i Sakoma, jog Marijona keletą 
savaičių atgal parašė iš Detroit 
prašydama apleistą vyrą paimti 
ją atgal, kadangi Tomas Gilis 
nebesirodė kurį laiką ir jog ji
nai reikalaujanti pastoges. Ma
rijona taipgi pranešė, jog 1,500 
dol. kuriuos Jokūbaitis sutaupė, 
pražuvo sykiu su Giliu.

Tadenz Jokūbaitis pakvietė 
(Marijoną aplankyti tam tikrą 
vietą toli nuo žemės, pasižymė
jusią šiltu oru. Jeigu Marijona 
ir buvo tenai, vienok ji nepali
ko adreso, nes Tadenz turėjo 
paskelbti pakvietimą į teismą 
arba bylą, pirma negu jis galė
tų gauti divorsą. Paskutinios 
žinios,kurias turėjo Tadenz apie! 
Marijoną buvo, — jog jai iš vi-1 
sų gyvepimo sutaupymų likosi 
tik keturi vaikai* ir vienų metų 
kūdikis. Paskiau ji žuvo iš 
akių. I

Namai ir Paskolos
Jei manai pirkti ar statyti namą dėl savęs ar dėl 
biznio ir neturi užtektinai pinigų, kreipkis pas mu
mis, o mes su mielu noru stengsimės Tamistai pa
gelbėti įsigyti namą. Mes darome paskolas — pir
mus morgičius ant namų už visiems prieinamas 
kainas.

f

Compųnle

. NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU .............. April 19
PARIS ............................... April 23
LA SAVOIE ............... ....... .. May 3
SUFFREN ..........................  May 13

NBW YORK, VIGO (SPA1N>. 
BORDEATTX

Rašykite dėl dingeidžloe aprašomus 
knygutės junrj vietiniui agentui arba I 
did|j| ofisą 19 State Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

INVESMENTA1
O jei nenori pirkti namo bet-tik nori kad Tamistos 
pinigai neštų didesnį nuošimtį tai padėk savo pini
gus ant musų augštos rūšies pirmų morgičių kurie 
neša 6% nuošimtį į metus.

fNFORMAĘUAS VISIEMS SUTEIKSIME VELTUI
Siunčiame Pinigus Lietuvon
‘doleriais arba eitais

J

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nil H ST.
CHICAGO.

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

Optomatriat 
Tel. Boulevard *481 
4A49 8. Ashland Ava 
Kampo 47-toa gat 

t-roa lubaba

i

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

Ofisas ir Ijabaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Frar.klin’o UOTANICAL KERBS Gy
duolė nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
(■piilv reguliatorius. Vienas doleris 'at
neš*1 mėnesius gydymo. Atsiųskite 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallaee St., 

Chicago, U. S. A.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Telefonai i

8419
Vai.: 9—10

Dienomis: Canal
8110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4186

So. Halsted St.
A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 288#

§ Af)iTsepfTš^<js llosITa

7M/AJ4 30c

J\ldbs\ite pas upifekorilis.i
✓

SEVERAS

Vdrlqjdn]as qlio ųtežU, išbertu 
ir ŲioŲu odiųes liįos.

Telephona Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard <587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, UI.CUNARD 

Atlankykite Lietuvą! 
Tečioji Vasarinė 

EKSKURSIJA J LIETUVĄ 
Šią Eskursiją Vadovauja 

C. G. LUKSIS’ 
plačjai žnomas lietuvis kalbėtojas ir 

keliautojas 
Išplauks iš New Yorko 
GEGUŽIO (MAY) 28 d. 

pagarsėjusiu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU

AQUITANIA 
(45,647 tonų) 

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU Į LIETUVĄ 
per Southamptoną 

malonios dienos kelionės jūrėse 
KAINOS 

TREČIOJI KLASĖ
Kauną ............................. $109.60
Piliavą ...............  $106.50
Klaipėdą (Mėmės) ...... $107.00

Virš to $5 muito (karės)
Pilietis Luksis lydės ekskursantus 

stačiai i Lietuvą ir aprūpins visus ir 
pasilinksminimus visoj kelionėj.

Kiti išplaukimai kas Seredą 
Cunard Line 

140 N. Dearborn St. 
Chicago, III.

6

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

„ Galit dėvėti naujai suproaytą siutą; Stikliniai libanėiua čeverykua;
•) JtisŲ piratų nagai srali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustas veidas, 
v Bet — jei jūsų galva pilna pleiakanų — tai tas sugadina viską.
fc Ką tokiam atsitikime pamanys apie jua jūsų mylimoji panelė? Vi<08 jūsų pas- 
7 tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus prad&iite kasyti savo galvą 
y ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudoki!

65c. už bonką j

v pleiskanų mirtinąjį priešą I Užlaikyklt save kitų pagarboje. Tik au trupučiu patrin- 
Z kit galvos <xlą kiekvieną vakarą per kokia deėimt dienų ir daugiau nereikės jums 
•) gpdcllntis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos i A nyks visiškai j trumpij laiktg 

ir po to, viekas kij reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvon odą mi Ruffįet, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! , 
F. AD. RICIiTER & CO.. 104-114 So. 4th St, Brooklyn. N. Y.

Moteriški branzalietai su 
laikrodėliais ....................

Žiedai tikrai auksi
niai ............. .7.......

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 
AUKSINIŲ DAIKTŲ

$4.85
ir augščinu

$2.85
ir augščiau

$9.50VynsKi laikrodėliai 15 akmenų, 
gražiai išrodo ..................................
Turime dideliame pasirinkime Ęuropinių armonikų 
ir daug kitų dalykų labai pigiai. Ateikite persitik
rinti, kad niekur kitur Chcagoj nenupirksite taip 
pigiai, kaip, čia .
MAKJANA L ASTA, 4618 S. Ashland Avė., Chicago

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Plumlngo ir Apšifdymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
^rangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018. Hay markei 4221

** dOlNTiJERVICE WlTH

UMBDBGAKHOUJNE

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
"Deiitschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasatie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, "Hansa”, “Thuringia” Ir 
"We3tphalia” 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.

Rezidencijos tek Van Bųren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistu Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų Ir uiaų chroniškų lirų 

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

ORKrHAMBURG
.S* \

Naujas Kontraktorius
Kas norit pigiai, greitai ir gerai pastatyti 

bei pataisyt savo namą; duodama paskola ant 
lengvų išlygų.

Apsaugojam — inšiurinam namus, rakan
dus, gyvastį bei sveikatą. Pildome blankas, ap
likacijas, bei darome visokius dokumentus.

Ar turite bėdas teismuose dėl perkalbėtojų 
bei advokatų?

Visokie patarimai veltui.
Visuomet kreipkitės bile kokiam reikale

J. S. VENSLOVV IR J. K. UKTVERIS 60.
3235 So. Halsted St., 2 lubos,

Tel. Yards 3609

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 216G 
Valandos 

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St Phona 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iš ryto, nuo
2 vai. po piet iki 9 vak.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
i

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai •

0fisa8 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr, J. W. Beaudette •
-... -... ; -*
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Atvyko Amerikon laikyti 
paskaitas garsus anglų mok
slininkas, filosofas ir rašy
tojas, Bertrane! Russell. Ka
ro laiku jisai pasižymėjo, 
kaipo griežtas karo priešas.

Šiomis dienomis Russell 
vienam viešam susirinkime 
Washingtone pareiškė, kad 
pakvaišusį Franci jos nacio
nalizmą lengvai galėtų su
valdyti Amerika, jeigu ji 
tiktai pareikalautų nuošim
čių už karo skolas.

Apie Anglijos Darbo Par
tiją Bertrand Russell yra 
tos nuomonės, kad ji šiandie 
yra nepalyginamai galin
gesnė, negu buvo toje valan
doje, kuomet paėmė, valdžią 
į savo rankas. Jos autori
tetas žmonių akyse labai pa
kilo, ir jeigu įvyktų nauji 
rinkimai, tai ji gautų abso
liučią daugumą parlamen
te.

Suomijoje buvo renkamas 
seimas. Apie rezultatus iki 
šiol dar mažai žinomą. 
Pranešama tiktai tiek, kad 
visą trečdalį vietų prakišo 
komunistai, pravesdami 18 
atstovų, kuomet pirma jie 
turėjo 27. Bolševikuojan- 
čioji spauda delei to dejuoja 
ir skundžiasi, kad “Suomi
joje komunistų partija už
drausta, komunistų spau
da x uždrausta.” Bet kodėl 
bolševikų pritarėjai giria 
Rusijos valdžią, t kuri už
draudė socialistų organiza
cijas ir laikraščius?

Socialistų atstovas Jung
tinių Valstijų kongrese, drg. 
Victor L. Berger, įnešė su
manymą, kad butų pataisy
ta šio krašto konstitucija, 
kuri yra dąugeliu atžvilgių 
labai pasenusi. Vienas dau
gelio pasenusiųjų dalykų 
konstitucijoje yra Jungti
nių Valstijų kongreso susi
rinkimų tvarka. Tas klau
simas yra nuodugniai gvil
denamas A. K. Struliškio 
straipsnyje antrame “Nedė
lios Naujienų” numeryje 
(kuris išeis šį vakarą).

Telegrama iš Viennos 
praneša, kad Austrijos fi* 

nansai vėl įra ir Tautų Są
jungos “rekonstrukcijos 
planas” gali nueiti niekais. 
Kas gi pasidarė? Nu-gi ve 
kas: Austrijos piniguočiai 
plačiai varė spekuliaciją 
franeuzų frankais; kuomet 
ačiū Morgano paskolai fran
ko kursas netikėtai pradėjo 
kilti, tai Viennos bankinin
kai atsidūrė skylėje ir buvo 
priversti ūmai išmesti j rin
ką kompanijų šėrus, ku
riuos jie laikė. Todėl Šerų 
(akcijų) vertė baisiai nu
puolė. Kad išgelbėjus pini
guočius nuo visiško suban- 
krutijimo, valdžia dabar lei
džia šimtus milionų kronų 
serų supirkinėjimui.

Gelbėdama nuo bankruto 
privatinius kapitalistus, Au
strijos valdžia varo j ban- 
krutą kraštą. O ta valdžia 
yra “krikščioniškųjų socia
listų” (trumpai sakant, kle
rikalų) rankose; jos prieša
kyje stovi prelatas Seipel, 
kurį musų klerikalai keli- į 
padanges.

Ar neprimena ta Seipel’o 
valdžios politika Lietuvos 
klerikalų politiką? Patai
kaudami Vailokaičiams, 
Yčams ir kitiems elemen
tams, variusiems pelningą 
spekuliaciją su vokiečių 
markėmis, Lietuvos kleri
kalai tyčia atidėliojo savo 
valiutos įvedimą Lietuvoje, 
kol markė visai beveik nete
ko vertės ir žmonių pinigai 
pražuvo. •

NAUJAS VIENULYNAS.

Misionierius “Tėvas Alfonsas 
Maria” rašo klerikalų spaudoje: <

“Linksma mums, yra pra
nešti savo prieteliams ir rė
mėjams, kad Viešpats mums 
padėjo gauti leidimą iš Ro
mos įsteigti Jėzaus Kančios 
seseris. Jųjų dabartinis var
das bus sekantis: ‘Jėzaus Nu
kryžiuoto Seserys.”
Tai reiškia, kad yra įsteigta 

dar viena lietuvių minyškų 
draugija ir bus dar vienas lietu
viškas moterų klioštorius.

Tam klioštoriui namai keti
nama statyti Elmhust’e, Pa.

Iš to “Dievo rasodniko” mi- 
nyškos bus siunčiamos į Lietu
vą, kad jos tenai užimtų “mo
kytojų” vietas ir skleistų vergi
jos dvasią jaunuomenėje.

KOMUNISTAI—ATŽAGA
REIVIŲ TALKININKAI.

“Laisvė” mėgina pateisint 
Vokietijos komunistus, kurie 
kartu su monarchistais ir na
cionalistais stoja prieš eksper
tų komiteto plano atmetimą. 
Tuo tikslu ji “aiškina”, kad 
tas Dawes’o parašytasai planas 
esąs labai neteisingas ir žulikiš- 
kas. Kaip, girdi, komunistai 
gali jam pritarti? •

Pritarti jam esą gali tiktai 
tokie “darbininkų klasės išdavi
kai”, kaip Vokietijos socialde
mokratai, kuriek

“stoja už pildymą Veraslės 
taikos ir mokėjimą Franci jos 
imperialistams karo skolų. 
Jie dabar galvą guldo už pri
ėmimą Dawes’o plano, kuris 
faktinai paveda tarptautinei 
bankierių šaikai visą krašto 
ekonominį gyvenimą.

“Komunistai gi atmeta 
Versalės taiką ir reikalauja 
karo skolų panaikinimo.”
Nejaugi “Laisvė” mano, kad 

Vokietijos socialdemokratai blo
giau už ją supranta, jogei Ver
salės taikos sutartis ir tas eks
pertų planas yra neteisingi?

Jie tą supranta kuopuikiau- 
sia, ir todėl yra nesąmonė sa
kyti jiems pamokslą apie Fran
cuos imperialistus, tarptauti
nius bankierius ir panašius da
lykus.1

Bet ar klausimo išrišimas 
priklauso vien nuo to, kokia yra 
Versalės taika ir koks yra 
Dawes’o planas ? Anaiptol. 
Kuomet tenka nutarti, pasi
duot ar nepasiduot Versalės 
konferencijos nuosprendžiui, 
priimt ar nepriimt ekspertų ko
miteto planą, — tai reikia gal
vot da ir apie tai, kokios bus 
pasekmės, jeigu nepasiduosi ir 
nepriimsi.

Kas butų buvęs su Vokietija, 
jeigu ji butų nepasidavusi Ver
salės konferencijos diktatui? 
Aišku kas: • Santarvės armijos 
butų okupavusios ją ir Berline 
butų padiktavusios dar aštres
nes sąlygas!

Kas butų dabar, jeigu Vokie
tija atmestų Dawes’o planą? 
Taip pat aiškul kas: ginčas dėl 
reparacijų paliktų neišspręstas, 
Ruhr’o srities okupacija tęstų
si toliaus, ir išeitis iš tos nepa
kenčiamos padėties veikiausia 
butų ta, kad vokiečiai pagalios 
kada nors padarytų desperatiš
ką mėginimą pasipriešinti fran- 
euzams —- ir kiltų naujas karas
Europoje! 

t /
šitas pasekmes numatydami, 

Vokietijos socialdemokratai ir 
stoja už ekspertų komiteto pla
no priėmimą. “Laisvė” todėl 
begėdiškai meluoja, kuomet j J 
stengiasi įtikinti savo skaityto
jus, jogei socialdemokratai pri
ima Dawes’o planą dėlto, kad 
jie nėsą priešingi Franci jos im
perialistams ir ' tarptautinių 
bankierių šaikai.

Užtylėdama kaip tik tą svar
biausią priežastį, dėl kurios Vo
kietijos socialdemokratai reika
lauja Dawes’o plano priėmimo, 
ji slepia nuo savo, skaitytojų dįa 
ir kitą be galo reikšmingą fak
tą. Ji nepasako jiems, kad kar
tu su komunistais plano pri
ėmimui priešinasi ir aršiausieji 
Vokietijos ^tžągareivįfti—nacio- 
nalstai ir monftrchfetfti. *

Gal ji teiksis paaiškinti, ko
dėl jos vienminčiai Vokietijoje 
šitame klausime eina išvien su 
Ludendorfu, Hittleriu ir kitais 
panašiais rakaliais ?

Lenkijos 
karingumas.

Kaip žinoma, bal. 10 d. Lenki
ja pasiuntė iškilmihgą notą Am
basadorių Tarybai dėl Klaipė
dos. Toje notoje nusiskundžia
ma, kad priimtasai Davis’o sta
tutas negarantuoja tų teisių, 
kurias suteikė Lenkams Versa
lės taikos sutartis. Naujasis 
statutas nenuraminęs Lietuvos, 
o padaręs ją dar labiau agresin
ga link Vilniaus. Prie tokio da
lykų stovio, galinčios kilti rim
tos pasekmės, už kurias Lenkija 
nesiima atsakomybės.

Kaip turime žiūrėti į šią no
tą? Trumpai ir aiškiai sakant 
ji yra ne kas kitas, kaip įspėji
mai apie netolimą karą tarp 
Lietuvos ii’ Lenkijos. Varšuva 
matyt, nustojo vilties įsigyti 
sau plačių teisių Klaipėdoj ir 
rengiasi panaudoti kitokį būdą. 
Jos nota Ambasadorių Tarybai 
yra tik pirma kregždė. Neužilgo 
susilauksim ir daugiau. Panašių 
notų uždavinys yra paprastai 
prirengti ūpą griežtesniems ka
ro žygiams, nes be niekur nieko 
nepatogų traukti legionus per 
Suvalkiją į Klaipėdą.

Visgi lenkų protavimas yra 
gana nuostabus. Jų notoj sako
ma, jog Klaipėdos konvencija 
sukėlusi Lietuvos agresingumą. 
link Vilniaus. Nejaugi lietuviai 
prieš konvencijos sudarymą bu
vo atidavę Vilnių Lenkams? 
Nei seniau ne dabar tas nepa
daryta ir Klaipėdos klausimo iš
rišimas nei pridėjo nei atėmė 
nieko iš musų npsistatymo dėl 
Vilniaus. Ir nėra visai reikalo 
maišyti Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimus. Tai skirtini daly
kai.

Lenkija mandagiai perspėja, 
didžiąsias valstybes, jog ji ne
atsakanti už galinčias kilti^pa-

sėkmės. Kitais žodžiais sakant, ’ 
jeigu Lietuva neatiduos Vil
niaus ir Klaipėdos Lenkams, tai! 
jie paii&udos karo jėgą. Tai vie- [ 
nintėlis aiškinimas Varšuvos 
notos. Lietuva, žinoma, ne 
puls lenkų, nes ji yra silpnesnė. 
Apie tą ir kalbos nėra. Bet 
Lenkijos užpuolimas visai gali- ■ 
mas. Atsiminkim ką ji padarė 
Aukštojoj Silezijoj. Tautų Są-1 
junga padalino tą kraštą teisin
gai, sulig žmonių balsavimo re-, 
zultatų. Bet Lenkija nesutiko ; 
su tuom ir padare sukilimą, už- * 
imdama visą kraštą. Tą patį 
dabar ji rengiasi padaryti ir su ' 
Klaipėda. Tam miestely nėra | 

gal nei vieno lenko. Juos reike- 
kitur, kad su- 
Bet kelias vi- 

Čia Lenkija su- 
įsiveržti į Klai

pėdą, tai pasinaudojant Vil
nium. Notoje sakoma, kad Klai
pėdos priimtieji punktai sukėlė 
lietuvių karingą ūpą paliuosuo- 
ti Vilnių. Kitaip sakant, kad 
išvengti tolesnių kivirčių dėl 
Vilniaus, ko Ambasadorių Ta
ryba trokšta, reikalinga atmiti x 
iš lietuvių Klaipėdą, štai Varšu
vos sofizmas. Prikibti dėl Vil
niaus prie Lietuvos juk labai 
lengva. Lenkai moka padaryti 
visokių šunybių.

tų pristatyti iš 
kilimas įvyktų, 
sur uždarytas, 
rado kitą būdą

Mes neprivalėtumėm lengvai 
žiūrėti į visus šiuos dalykus. 
Musų valstybė šiandien yra tiek 
apsaugota nuo Varšuvos užpuo
limo, kiek ir Želigovskio laikais. 
Paješkokim tikresnių garanti
jų nuo kriminališkų užpuolimų. 
Gal jas ir surasim kur nors.

r-M. V.

S. Konarskiui 
paminklas 

Vilniui.
Nepersenai Vilniuje lenkai 

pastatė paminklą S. Konars
kiui dideliatn revoliucionieriui 
kovojusiam .prieš rusų valdžią 
pirmoj daly pereito šimtmečio. 
Paminklas stoki toj vietoj, kur 
Konarskis-'buvo rusų sušaudy
tas.

žinoma, tas asmuoi yra pasi
žymėjęs ir jgarsas pasklydo 
Petro Karoso, ramaus Vilniaus 
lenkai troško pareikšti ne tiek 
Konarskio nuopelnus, kiek savo 
neapykantą prieš lietuvius, ta
rytum jie būt sušaudę tą nelaL 
mingą kovotoją už laisvę.

žemiau paduodame verstą į 
lietuvių kalbą ištrauką iš laiško 
Petro Kavoso, ramaus Vilniaus 
gyventojo, toli stovinčio nuo 
politikos. Jis rašo:

“Pakvietimai į iškilmes buvo 
išsiuntinėti į visas organizaci
jas, įstaigas—privatinias ir val
džios. Bet dalyvavo tiktai de
šimta dalis pakviestųjų!

Mokinių grupe (studentų ne
buvo), skautų organizacija, ke
letas veteranų 1863 m. karo, 
kuopa kareivių ir 3 eskadronai 
dragūnų—štai ir viskas. Tiesa, 
susirinko dar apie 200 žiopsan
čių, daugiausiai vaikėzai. Pra
kalbose buvo smarkiai pabrėžia
ma iškilmingumas užkariavimo 
šios musų teritorijos ir jog Vil
nius visad troškęs susilieti su 
motina Varšuva — ką parodą 
ir šios iškilmės?!!!? Liūdną 
įspūdį padarė į mus žiauri ir 
melaginga prakalba pasakyta 
M. J. lupomis.”

“Pakentėsim; susilauksim ir 
mes savo saulutės. Nieko, ne 
pulkim dvasia. Viltis gyvena 
musų širdyse...” baigia savo 
laišką P. Karosas, kreipdamasis 
į lietuvius:

Su laiku gal ir vištos mirtis 
duos lenkams progos šmeižti 
Lietuvą ir skelbti savo motinai 
Varšuvai ištikimybę—Myk.

Oras per Velykas busiąs 
skaistus ir gražus 

galbūt.
Oro. spėjikas, profesorius J. 

Cox sako, kad oras per Velykas 
busiąs skaistus ir gražus, tik 
šaltokas. Bet... rytuose yra štu
rmas ir pamažu eina vakarų 
link. Tai... tai...

Jis šaukia Bancevičiu ir Požėlą

?7. < Johnny Meyers
Tai yra tas garsusis Johnny Meyers (Mejerowicz), kuriuo 

taip didžiuojasi lenkai. Per šešetą metų jis buvo Amerikos len
gvos vogos ristikų čampionu. Jis neabejoja kad jis paris Ban- 
cevičių ristynėse, kurios neužilgo bus surengtos,' o po to jis 
reikalauja, kad Požėla eitų su juo persitikrinti. Požėla neatsi
sako,. bet eis tada kaip Meyers bus paritęs BanceviČių.
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KORESPONDENCIJOS
KenoshaJ

Dar apie veikalą “Iš-Meiles”

Kovo 23 d. “Dailės” choras 
statė veikalą “Iš Meilės”. Šis 
veikalas yra labai puikus, jeigu 
jį suvaidinti pilnoj to žodžio 
prasmėj.

Lošime buvę daug trukumų. 
Danutė savo užduotį atliko ge
rai ir parodė jausmingumo, ku
rio reikalaujama rolėje. Sorė 
taipgi nevisai prastai lošė. Lei- 
ba savo rolę atliko nekaip. 
Judėjimai ne taip labai blogi, 
bet kalbėjo per dantis ir žydiš
kas ištarimas darė prastą įspū
dį į publiką. Sunku buvo su
gaudyti žodžius, o kurie toliau 
sėdėjo tai nieko nesuprato. Man 
patiko jaunimas. Merginos ir 
vaikinai buvo apsirėdę tikrai 
kaip Lietuvoj, žaidė, dainavo 
tarytum musų kaimuose.

Kaip girdėjau pelno likosi 
pusėtinai, apie 173 dol.

Balandžio 27 d. “Dailės” Cho
ras rengia toj pačioj svetainėj 
koncertą. Tikimės, kad keno* 
skiečiai ir vėl parems musų pra
kilnų darbą. Koncertas žada 
būti vienas iš puikiausių, kuo
met nors buvusių Kenoshe.

—Choristąs.

Michigan Farmos
Atsakymas p. P. Baranauskui

Naujienų No. 67, kovo 19, til
po p. Baranausko straipsnis 
apie Michigano farmas.. Jis sa
ko. “Nuo bado, vainos, ugnies 
ir nuo Miėhigano farmų... Ne 
vienas jau lietuvis pražudė ten 
savo pinigėlius ir atvažiavo at
gal į mainas dirbti.“ Jisai taip
gi sukišęs 35 šimtus ir patarė 
broliams lietuviams apsisaugo
ti.

P-as Baranauskas kalba apie 
Michigano farmas taip, kaip 
grinorius žmogus nusileistų į 
mainas kur nėra pirma buvęs, ir 
išbuvęs visą dieną mainose, .sa
kytų, kad saulė daugiau jau ne
šviečia, arba žmogus, gyvenda
mas kokioje dalelėje Suvienytų 
Valstijų ir jam tenai nepatiktų 
ir sakytų, kad, visose Suv. Vals
tijose yra .blogai, taip kaip atsi
tiko su p. Baranausku Michi- 
gane.

Michiganas nesusideda iš 40 
arbal 160 akrų, bet yra viena iš 
Suvienytų Valstijų, valstija, di

desnė Už Wisconsiną turint) 
56,040 ket. mylių, Illinois—56,- 
650 k. m. ir Indianą—36,350 k. 
m. Michiganas turi 58,915 ket
virtainių mylių. Agrikultūra ir 
automobilių išdirbystė yra svar
biausios Michigano gyvenimo 
pamatas.

Farmeriauti gali ne bile kas. 
kuris tik moka arti ir akėti, ne. 
dar to neužtenka. Farmeris tu
ri žinoti šiuos ir daug kitų da
lykų: ar yra geras marketas 
aplinkui užaugantiems daly
kams, ką geriausiai* apsimoka 
auginti, kokios trąšos žemei 
reikalingos ir t.t.

Aš patarčiau p. Baranauskui 
ir kitiems, kurie nori įsigyti 
Amerikoj bile kur farmą pirma 
žinoti, ką jie nori auginti: fruk- 
tus, javus, gyvulius, pieninin
kyste ar vištininkyste užsiimti 
ir specializuotis. Tik to, kas jam 
geriau patinka ir ieškoti, pasi
renkant farmą ten, kur tas da
lykas geriau apsimoka auginti. 

1 Aplamas farmeriavimas ne
apsimoka, taip kaip neapsimo
ka eiti žmogui į biznį ir užlai
kyti visokios prekės, kokios tik 
gyvenime yra reikalingos, arba 
taip, kaip geras daktaras nega
li būti geru advokatu, geras ma
šinistas geru stalioriu ir t.t. 
taip ir su farma kada žmogus 
mėgina aplamą farmeriaviiną, 
tai po metų kitų priseina vėl 
žmogui grįžti atgal į mainas. 
Pavyzdžiui, kur fruktai augina
mi, ten javai visai neapsimoka: 
žemė brangiai kainuoja ir nėra 
tinkama marketo dėl javų' ir 
žemė neneša tiek javų iš akro, 
kiek atneša kur žemė tinka dėl 
javų auginimo, o netinka de) 
f rūktų/

Reikia apsipažinti su Ameri
kos farmomiš ir farmeriavimu, 
Nieko nereiškia, kad Lietuvoje 
buvęs ūkininkas. Amerikoje, 
kaip patarlė sako, jei nori būti 
pasekmingas ūkininkas, turi 
lankyti agrikultūros mbkyklą, 
arba, jei ne mokyklą, tai gali 
namie skaityti knygas apie bi
le ką, ką tik nori auginti. Kny
gos yra gaunamos Veltui anglų 
kalboje iš valdžios agrikultūros 
departamento Wachington, D. 
C. arba iš agrikultūros mokyk
los* valstijoje.

žefniau paduosiu nekurtas iš
traukas .. iš* • raporto išleisto 
United State Agrikultūros De- 
partamento apie Mlchiganą, kad 
parodyti p. Baranauskui Ir ki
tiems, kad Michigano nėra taip 
baisu, kaip jisai rašo ir kas yra 

užauginta.
čia yra 1922 metų raportas, 

nes neturiu po ranka 1923 metų 
raporto.

Peach’ių užauginta Michiga- 
ne 1,440,000 bušelių, kaina bu
vo nuo $1.40 iki $1.75 už buše
lį. Peach’ių medžių yra 2,010,- 
022.

užaugino 
z ' bušelių

Illinois valstija .... .1,110,000 
Ohio valstija. ___  1,581,000
Pennsylvania ____  1,560,000
Washyigton valst. 1,125,000 
čia yra tik kelios valstijos 

pažymėta, bet jus matote, kad 
Michigane nėra -taip kaišu 
peach’es auginti. Tame pačia
me raporte pažymėta, kad Mi- • 
chigano pęach’ės geriau pagie- 
daujomos buvo už Utah, Ida- 
ho, Pietinės Illinois ir Arkanshs 
peaches, skonyje ir didume. Mi
chigano peach’es atnešė tokią 
pat kainą, kaip ir New Yorko. 
Iš 1650 karų peach’ių Chicaga 
gavo 518 karų, Detroit —132 
karu, likusios po visas Suvieny
tas Valstijas.

Obuolių 1922-Ž3 metais užau
ginta 11,850,000 bušelių ir 1, 
699,000 bačkų, suvirš 6,000 ka
rų.

Greipsų (grapes) ‘ 1922 m. 
Augutos raportas Bureau of 
Agricultural Economics davė 
užderėjimb stovį nuo 93% iki 
96% dėl šių pirmeilinių valsti
jų—New York, Pennsylvania, 
Michigano, Iowa ii* CalifoiniaH 

Iš Michigano išėjo 6,020 karų 
;reipsų (į karą eina nuo 10 iki 
13 tonų). Aplama greipsų kai
na buvo $60 už toną.

Greipsai auginama sekančio
se Michigan Kauntėse: Allegan 
45 karų, Bay 1, Berien 3121, 
Cass 61, Kalamazoo 18, Kent 39, 
Mason 1, Muskegon 3, Oceana 1, 
Ottawa 86, Van Buren 2146 ka
rų. Gelžkeliu išvežta 5524 karų, 
laivais 496 karų. Iš 83 Kaunt’- 
ų Michigane 11 Kauntės augina 
fruktus, iš tų 11 svarbiausios 
yra Berrien ir Van Buren Kaun
tės.

Norintieji ir užinteresuoti, 
persitikrinkite, kad visas Michi
ganas nėra toks kaip jį Bara
nauskas aprašo. Perskaitykite 
valdžios raportus, kuriuos gali
te gaut veltui. Juose viskas yra 
detaliai pasakyta apie vyšnep, 
greipsus, peach’es, obuolius ir 
bulves, šių buletinų reikalau
kite nuo Mr. W. P. Hartman, 
Director, Bureau of Foods & 
Standarda/s, Lansing, Mich-. 
Taipgi yra buletinai apie javus, 
gyvulius ir t.t.

Be augščiau pažymėtų daly
kų Michigane taipgi auginama 
ant didelės skalės javai, gyvu
liai, ir užsiima pienininkyste ir 
t.t. —J. J^_Bachunas, farmeris.

Ekskursija
Naujienų ekskursija Lietu

von lydės gerai patyręs palydo
vas A. Rypkeviča.

Chicagos ir jos apielinkės ke
leiviai išvažiuos iš Chicagds 
Gegužio 21 d., 10 vai. vakare.

Todėl, kurie dar neišpildete 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsime 
tai atlikti. Kurie turite kokius 
nors pasportus atsineškite, kad 
galėtumėm laiku gauti reikalin
gas vizas. Užsisakykite kam
barius ir anksto, nes dar galhna 
pasirinkti geresnius ir susitai
kyti viename kambaryje su pa
žystamais. Kurie nesate Ame
rikos piliečiai paprašykite darb
davio paliudymo apie savo už
darbį, už 1921-1922-1923-1924 
metus ir . balandžio 30 d. pribu
kite į Naujienų ofisą, arba į paš
to namą ant 5to augšto, ten mu
sų atstovas pagelbės išgauti 
Clearancc nuo income taksų.

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

Su visais reikalais kreipkitės 
į Naujienas, 1739 So. Halsted 
Street.

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vakare. Nedėliomis nud 1*0 
vai. ryto iki 1-mai vai. po pietų.
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automobilių

Tai' yra tikra

Vidtof Vičtrola

balsą išduoda

Mes Užlaikome

24,000 rekordų

savo krautuvėj

visokių tautų

Nauji rekordai
Centralis Legijono

unus

3236 South Halsted Street Chicago, Illinois

Leo Shvegzda

Home Builders

tariios-Naujos Vertes
Pavasariniai S i u t

Kaip paprastai, gerai besirengianti vyrai irTRYS DIENOS LAIKAI
vaikinai ateina čionai pirkti sau pavasari

momis kainomis

Populiari šiame sezone yra nauji powder

Įdekite j justi namą apšildymo reikmenis dabar
juos dideliame pasirinkime gražių stylių

sutaupykite pinigų ir rūpesčio

Kainos yra labai žemos

CLtAN OllT

A»iAMC«)crr«*ico

N? <^1121

ĮįOVELTY

COMPANY

Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

KUPPENĘEIMER, STRATFORD, FA 
SHION PARK ir kitų gražių išdirbinių.

nių rūbų ir jie tikri, kad gaus naujausius

sezono modelius, stylius, paternus Ameri

aptemimo nervuutu- 
atitaiso

IMPROVEMENT CO-
3335 South Halsttd Jr. 

CHICAGO > * c

asulanis ir
EAGLE MUStC CO.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos' 
ligos, pabandykit

mėlini, guli pilki ir sand tans. Mes turime

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Spedallsta*

Mes tikimės labai greitai, kad kainos 
ant apšildymo reikmenų labai pakils. 
Jei jums dabar reikia apšildymo reik
menų, tuojau atsišaukite prie musų Ir 
mes atsiųsime jums inžinierių, kuris 
suteiks jums visą apskaitliavimą dykai. 
Mes taipgi paskolinsime visus reikalin
gus instrumentus dėl įdėjimo tų reik
menų, jei jus norite dirbti tą darbą 
patys.

Veikite tuojau ir sutaupykite pinigų
Mes taipgi turime didelį staką lentų ma
terijoj labai žemomis kainomis.
Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir 
vietos

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

pareina nauji

Nežiūrėkite ą kitus su pavydu kaip jie važinė
jasi automobiliais. Telefonuokite arba ateikite dėl 
informacijų į musų krautuvę.

Atdara subatomis iki 10 vai. vakare. Nedėl'ioj iki 1 valandai po pietų

Kampas State ir 22nd St. Telefonas Calumet 0645-1692
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. >

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

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

Phone Boulevard 6369
FOTOGRAFAS' 

P. CONRAD 
3130 So. Halsted St. 

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

geriausiai.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių u _ 
mo skaudamą aklų karšt: 
kreivas akta, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialg atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcntevard 7589

MUSŲ RĖMĖJAM IR 
DRAUGAM

LINKĖJIMAI LINKS
MŲ VELYKŲ!

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Mes tiži ai ko it! pianus 
Steinmeyer. New York 
H. J. Charlton, Cincinnati 
Schreoder & Son, New York 
Franke, Cincinnati 
Harding, Boston 
Baldwin Piano Co

Suvirš 18,000 buvusių karei
vių neturi pilietybės įrodymų.

Iš 278,513 tarnavusių armi
joj ir laivyne ir naturalizuotų 
nuo karės laiko 1917, suvirš 18,- 
000 negavo savo pilietybės po- 
pierų, kurie randasi Natūraliza
cijos Biure.

Tie kareiviai buvo naturali- 
zuoti stovyklose ir net teismuo
se, kuomet jie buvo siunčiami 
iš stovyklų užsienin. '

Svarbu tiems vyrams ir jų 
[šeimynoms turėti pilietybės 
certifikatus. Vaikai naturali- 
zuoto kareivio ar jūreivio, jeigu 
gi?nė užsienyje, bet dabar gy
vena Amerikoj, turi teisę nau
dotis tėvo natūralizacija. Naš
lės ir nepilnamečiai vaikai mi
rusių kareivių turi gauti apsau-i 
gą, kokia teikiama piliečiams 
ir j ų šeimynoms. .

Amerikos Legijono stotys vi
soj šaly, prašo savo narių, kad 
jie prašytų savo natūralizacijos | 
certifikatų

[Ofisas turi sąrašą visų vardų 
kareivių kurip turėtų pasiimti 
savo certifikatus.

Galima irgi pasiųsti prašymą 
į Commissioner of Naturaliza- 
tion, U. S. Department of Labor, 
Washington, D. C. Aplikantas 
turi tik paduoti vardą stovyk
los (camp) arba teismo kur na- 
turalizuotas, regimento nume
rį, kompanijos, raidę, kokiame 
mieste naturalizuotas ir dieną 
jeigu žinoma. Po aplikacijos 
turi aplikantas pasirašyti savo 
ranka dėl indentifikacijos.

, r [PLIS]

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su mukų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sako 
dantis, kad nekenktų jūsų aveikataL

1545 West 47th Street, 
Netoli Aahlsad Avė.

TAFEL MOTOR SALES 
1848-48 VY Dlvlslon St. Tel. Humboldt 4989 i

(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, III.

' Office Phone Cicero 8223!-
Res. Phone Cicero 6272

Reumatizmas sausgėlė ■
N^sikankykite savęs skaus- ■ 

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

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
ntftas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybe žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c per, J 
paštą 55c arba dvi. už $1.05. . į"

Knyga; “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, J 
kaina 50 centų. '

Jusliu Kulis :
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
<■■■■> <■■■■■■«■■■■ ■

į Pavasari Pirkite
CHEVROLET

Buperlor RoeJdstar 
tgl.ei.u'Sa Superior Touring .___ffv su pert or Utlllty Coupe

Superlor 4-Paasen«-er Coupe 
/UIIIIMvIIIiImM' Supertor Sodan ..................

Supertor Coantnobrcdal Chaaata tar. 
j Superior Ldght Dellvery ... ./».w i*t

Utility Ejcpre« Truck CheusaL*

Gražumas gamtos nereikalauja apmokėjimo. 
Keliai yra dėl visų. Grynas oras už miesto ir sau
lės spinduliai yra visų savastis; tuom’sykiu šeimyna 
be automobiliaus negali tuo pasinaudoti.

To negali būti jūsų šeimynoj. Galite lengvai 
uždirbti ir užmokėti už Chevrolet. Dasižinokite 
kaip tai yra lengva.

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordlnary 

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.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatves

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

Nedegioj nepriimam ligoniųSALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) — PIETUS — >
3) — VAKARAS. I

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

T>k vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Geriausias Pažinimas
Savo namuose turėti muziiką — Pla^er-Pianą arba Victrolą. Norėdami pirkti, tai pirma pamatykite 
šitą krautuvę kur tiktai yra garantuotas tavoras ir žemiausios kainos kaip bile kur. Tie patys pia
nai didmiesčio krautuvėse, mes juos parduodamė $100 pigiau. Taip pat duodam ant lengvų išmokėji
mų. Duodam 60 metų garantiją ir senus pianus permainom. Taipgi turime iF ahtrarankių pianų labai 
žemomis kainomis.

9490
495 
640 
795 
795

TURNEH BROS. OĮMK (JO
S. Corner Roosevelt andHalsted St.

. Lv 'Ų ' • Į _ * <■ _ *• ‘ 'V* ’ ■ ‘ ’ fil l ; • * t.-p r& P* & 6* y S .• ♦ iv-M*1 • .*44 ■'i • ’-!•«>

Chicago, III, , a "

Tie pianai yra geriausių iš- 
dirbyščių, geriems artistams 
labai žinomi.
Mes užlaikome visokių išdir- 
byščių pianus dideliame pa- 
sirinkinve.v ••

Taipgi užlaikome pianų rolelius lietuviškus ir kitų Visų tautų dideliame pasi
rinkime. Lietuviška muzikališka krautuvė didžiausia yra musų Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicago, ni. šeštadienis, Bal. 19, 1924

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rubsiuviams sutikta pa- 
■ likti senos algos

Ėjęs pasitarimas per keletą 
savaičių tarp Chicagos rūbų fa
brikantų priėjo prie susitarimo, 
paliekant rubsiuviams tas pa
čias algas iki 1925. Tas susita
rimas paliesiąs apie 25,000 rub- 
siuvių, Chicagoj ir apielinkėse.

Fabrikantai reikalavo algų 
numažinimo, pamatuodami tuo, 
kad dabartinės algos esančios 
perdidelės sulyginus su kitų in
dustrijų darbininkų algomis 
dėlto vyriški rūbai esą perbran- 
gųs, kas sumažinąs jų pirkimą 
ir puldą tos šakos biznį.

Tatai paskelbė W. E. Hotch- 
kiss, direktorius Chicago Indus- 
trial Federation of Clothing 
Manufacturers, kuri atstovauja 
65 didžiausias rubsiuvyklas.

Pašto tarnautojai gavo 
$300 algos pakėlimą
Nepatenkinti — reikalauja 

600 dolerių.

Gaisras nušlavė Skerdyk
lų Warehouse .

Kilęs gaisras Anksti penkta
dienio ryte, sunaikino penkių 
augštų budinką seniau naudota 
skerdimui kiaulių ir valymui 
taukų, o dabar kaipo sandėlį 
dėl šluotų, komų ir automobi
lių. Kadangi balkiai ir visas me
dis riebiai persisunkęs taukais, 
buvo baisus degimas ir ugnage- 
siai turėjo didelio vargo išgel
bėti nuo ugnies kitus, netoli 
esančius budinkus.

Budinkas randasi ant Ex- 
change ir Racine gat., priklau
sąs Morris — Co., bet dabar iš- 
renduota Broom and Corn Gro- 
vers ir per keletą automobilių 
pardavėjų. Budinke buvo 
apie 60 vagonų šluotų ir kornų 
ir 400 automobilių. Veik viskas 
sudegė. Nuostolių padaryta už 
$50,000.

St. Strazdo sūnūs pašto 
automobiliaus 

sužeistas.
Bal. 17 d. einant į mokyklą 

St. Strazdo sunui, pašto auto
mobilius nuvažiavo kojas. Ne
laimė atsitiko ant 22 ir Oakley 
gat. Vaikas buvo apie 8 metų ir, 
rodos, vienatinis St. Strazdo sū
nūs.

Bal. 17 liko paskelbta, kad 
pašto darbininkams pakeliama 
algos po $300 į. metus. Bet Chi- 
cagos pašto darbininkai, skait- 
liuje 1,010 pareiškė savo neuž- 
siganėdinimą ir pasižadėjo ko
vot už $300 metams daugiau.

Frank J. Sweeney, vietinės 
tarnautojų organizacijos prezi
dentas pareiškė, kad toks algos 
-pakėlimas galbūt yra pakenčia- 
inas dėl tarnautojų esančių ma
žuose miesteliuose, bet jokiu 
budu neužtektinas Chicagoje, 
kur rendos ir kiti reikmenys 
yra baisiai augštai iškilę.

G. Gustafson, Blue Island, 
pr: ’iešė policijai, kad trys ban- 
d in: automobiliuje sulaikė jį 
an 46 ir Wallace gat. ir atėmė 
$100. Jis kolektavo dėl Con- 
sumerg Coffee Co.

Sportas
Požėlos ristynės vėl

traukia visus

Pakorė du kriminalistus
Penktadieny, arba kitaip sa

kant “didžiojoj pėtnyčioj”, 
kauntės kalėjime liko pakafti 
du kriminalistai: Lucius Dalton 
ir Henry Wilson, juodukai, ku
rie vasario 23 liko nuteisti mir
čiai už nužudymą policisto, V. 
Skiba, sausio 7 d.

Nuteistiesiems buvo leista 
prieš pakorimą pasakyti savo 
paskutinį žodį per radio. Vienas 
jų pasakė malonu “good-by” ir 
pareiškė viltį, jog kada nors 
susitiks “ten, už mėlynojo dan
gaus”; o kitas “Amžiną atilsį” 
užgiedojo. Be koriko ir kitų rei
kalingų valdininkų juos palydė
jo ant kartuvių užmuštojo poli
cisto sūnūs ir du dvasiškiai.

Bernotavičienė pa- 
liuosuota.

Ją rado nekaltu prisaikintie- 
ji teisėjai, Charles • Williams 
teismabuty, nes ji įrodė, kad ji 
užmušė Andrėjaushienę ginda* 
ma savo vyrą.

K. Požėlos pergalėjimas vo
kiečio tvirtuolio F. Milvicko ' •
Rockforde davė Požėlai dar 
daugiau pasitikėjimo savo spė
komis. Bet visvien jis smarkiai 
dirba kasdien besirengdamas 
suglamžyti italą narsuolį Mig- 
nani, kufs tol nenusiramino,

...............".... .............. . ' "
Phone Boulevard 8356

Marinello Beauty Shop
Lena Leota Pryor

Padabinimo darbas visose šakose 
Nužemintos kainos panedėliais 

ir seredomis.
Atdara vakarais, utarninke, ket

verge ir subatoje.
Nedėlioj pagal sutartį.
3102 So. Halsted St. 

antras augštas.
, Chicago.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, 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.

12th STREET
Tel. Kedzie 8962

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

> HIll/IAIISIA'Y/pp,

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, I1L

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

kol Požėla neapsiėmė eiti su juo 
ristynių panedėlį, balandžio 21 
d., Meldažio salėje, 2244 W. 23 
Place. Mignani dabar džiau
giasi ta proga ir nori parodyti 
savo tautiečiams italams, kad 
italai yra ne menkesni už lietu
vius. . ,z

Karolis Sarpalius visose ris- 
tynėse taipjau tikisi paro'dyti 
visą savo gerumą, nes jo prie
šas Jonas Linowas yra ištikro 
kietas riešutas perkąsti.

Vokietys Wallace sako, kad 
jis pigiai nepasiduosiąs Drapie- 
žnam Dzukui. Pirma., negu jį 
paguldys Bancevičifts, jis sako 
tokią pirtį jam sukelsiąs, • kad

jis prisiminsiąs visus savo dra- 
piežnumus.

J. Meyers gatavas gul
dyti Bancevičiy

Lenkai ateisią paremti savo Jo
nuką Meyerį.

“Aš negaliu daleisti, kad 
Bancevičius iš manęs juokus 
darytų!” užreiškė Johnny Me
yers, Amerikos ristikų čam- 
pionas, atsilankęs į Naujienų 
redakciją. “Aš gatavas esu jį

paguldyti bile kada. Aš einu! 
Aš užstačiau pinigus ir užstaty- 
siu daugiau jei reikia parody
mui, kad aš nebijau nei Bance- 
vičiaus nei Požėlos!“

Ir sutartis jau yra padaryta, 
kad, Meyeris ir Bancevičius su
sikibs tuojaus, kaip tik bus 
gauta vieta, kur šitas dideles 
ristynės galima bus įrengti.

Girdėt, kad lenkai baisiai už
siinteresavo šitomis ristynėmis 
ir rengiasi ateiti krūvomis pa
remti savo Meyers’ą, kurį jde 
vadina Majerowiču.

Sakoma, kad šitoms risty- 
nėms gal bus paimtas didelis 
teatras pietinėje miesto dalyje.

PO SUNKIOS I 
OPERACIJOS

Mrs. Wilke negalėjo atgau
ti savo sveikatos kol ji 
nepradėjo vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

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

1 o
privatiikų gydymui kambarių

$£

Rochester, Minnesota. — “Aš turė- 
jau labai svarbią operaciją ir išrodė,

kad aš negalėsiu 
atgauti savo svei
katos po jos. Aš 
kentėjau nuo skau
smų beveik nuolat. 
Mano sesuo* atva
žiavo p a g e 1 b ė ti 
man ir ji vartojo 
Lydia E1. Pink
ham’s Vegetable 
Compound nuo nėr

Čia atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką ir T!\2ope- 
jišką btžą gydy
mo. Didįtll skai
čius žmo&lą Ucy- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To

Ivingumo ir nusilp
nėjimo. Ji davė

kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo ligą.

man jų paragauti ir į keletą dienų 
aš pradėjau jaustis geriau. J porą sa
vaičių aš beveik nepažinau s'kvęs ir

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiika pa

slaptis yra užtikrinta.

Sveikinu su Sv. Velykoms Visus Lietuvius
KAROLIS POŽĖLA

fe i

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojfr 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikoma rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei murikaliikus Instru* 
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie iivažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

po išvartojimo keletą butelių aš at
sikėliau ir pradėjau dirbti apie na
mus. Aš dabar esu sveika ir stipri, 
bet aš jas ir dar vartoju. Yra nvan 
malonumas pranešti jums apie tai ir 
aš norėčiau, kad daugelis moterų ku
rios kenčia, kaip aš k’ėntčjau, dasiži- 
notų apie jūsų gyduoles. Aš suteik
siu visas informacijas link jų kokias 
žinosiu”. — Mrs. James Wilke, 933 
E. Center St., Rochester, Minn.

Atminkite, Vegetable Compound tu
ri rekordą per penkiasdešimts metų 
patarnavimo ir tūkstančiai moterų gi
ria jas taip kaip Mrs. Wilke.

Lydia E. Pinkham’s Privatiška 
Text-knyga apie “Ailments Peculiar

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Btiilding. 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, seredrjt ir 
subatoje nuo 10 vai. rytu 
iki 8 vai. vakare.

to Women” bus atsiųsta jums dykai 
pareikalavus. Rašykite pas Lydia E. 
Pinkham Medicine Company, Lynn, 
Mass.

I

KAIP JŪSŲ AKYS?

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialum-as mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti 
mas

\ . ■

GRAND

tidarymas*

ŠIANDIEN 
SUBATOJ, BAL. 19, 1924 

WilsonShoeStore 
3235 South Halsted Street

Pirmiau čionai buvo
STAR SHOE COMPANY

■' 11 ........................................... ■■■■■■■ I ....... .. I !!■■■■ .................... I ............. .........................

DYKAI! DYKAI! DYKAI!
• • ‘ f i • . *

Silkinės pąnčiakos ir dovanos prie 
kiekvieno pirkinio.

Didžiausia, ir pilniausio pasirinkimo naujos 
mados čeverykų krautuvė.

\ « ' • » -V ’

Lietuviai Prižiūrėtojai

ATEIKITE PAS MUS SU VIZITU
Ceverykai dėl visos šeimynos

>

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3335 So. Halsted Si.. Chicago, TU.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki Ii, 
Nedėlioir/is nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
2159 — 2Ist St. S. E. Cor. Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO j
Roosevelt 8135

Rezi, Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

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

/----- *--------------- ------------------------- \
Physicai Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathes, 
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone yards 4951
ii ............... i .................. ■■ ■■■■■■■■ ■■ i ■

IV. <J411<AV<I AČIŪ J

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me
las — 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 EuropiSkas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosaa nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda litam moksliikam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, Šiepus., antitoksinus, bak- 
terinas »r naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui utsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas7 gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar nrižadėjimų. Pasekmė! 
yra tokios, kokių norite.

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

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampus Madison Ir So. Market) 
Chicsjro. Iii.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

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

- LITTLE •• 
SPINOGPAPHS

Kai kurių žmonių klai
dos pereina rybas jų 
nusisprendimo.

Kuomet jus sergate 
labai neprotinga yra 
užsilaikyti nepasima- 
čius su Chiropractor.

Nuspręskite, kuomet 
jus nesijaučiate gerai
— kuomet turite ligą
— jus atlankysite Chi
ropractor.

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.
✓

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — aw 
dantų moščia kari 
nesubraižo dantų< 
Plaukit sava dan
tis 81

COLCBTE’S

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

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

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

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

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

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

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

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

(Imkite elevatorį iki 12 augšto)

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

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

Giduolės išski
riamos.



I

it
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Šeštadienis, Bal. 19, lAŽl
sakyt bus Lietuviškas Karuzo. 
Visi sulošė kuogeriausiai be jo
kių išėmimų, be jokių užmeti
mų, galiu dvasiai sakyt, kad var
giai kada pasitaikė taip puikiai 
pasidžiaugti, kaip kad šį sykį. 
Todėl aš nuo savęs patariu, kad 
Bijūnėlis surengtų ateinantį se
zoną kitose kalonijose kaip tai 
Cicero ir kt. Publikos buvo vi
dutiniškai ir kiek aš teiravaųs, 
visi buvo labai užganėdinti Bi
jūnėlio vakaru. Prie Bijūnėlio 
priklauso apie 60 vaikučių.

—Ten buvęs.

NAUJIENOS, Chicago, Et

Lietuvių Rateliuose
Ar žinote kas Jėzy 

nukryžiavo? ..
Jus daug esate girdėję apie 

tai, kaip Kristus buvo vedžioja
mas nuo Ainošiaus į Kaipošių 
ir galų gale nukryžiavotas.

Ar ištikrųjų taip buvo? Ką 
sako mums istorijos faktai?

Apie tai bus kalbtma Mokslo 
Draugų paskaitoje Velykų die
noje, bal. 20 d., Raymond Cha
pel svetainėje (816 W. 31 St.) 
Paskaitą laikys P. Grigaitis, 
“Naujienų’* redaktorius. Pra
džia 10:30 vai. ryto. Nesivėlin- 
kite.

Lietuviy kintamieji pa 
veikslai. Visus dar

bas lietuviu

Operetė "Birutė"
Geri vaikai—gerai lošia.

Chicagos 
dalyvavo

Sekmadieny, balandžio 13 
Meldažio svetainėj buvo sulošta 
operietė Birutė. Sulošė Narth- 
sidės vaikų draugijėlė Bijūnėlis. 
Nors keletą sykių teko girdėt 
kaip iš laikraščių taip ir iš pa
sikalbėjimo su draugais, kad 
Bijūnėlis, tai spindulys Chica- 
gos lietuvių, bet iki šiam laikui 
nesu buvęs ant jų parengtų 
vakarėlių, bet dabar gi galiu. 
Persitikrinau, kad Bijūnėlis 
yra tikrai tokiu, kaip apie jį 
kalbėjo draugai. Dabar esu pil
nai linksmas ir užganėdintas 
taipgi • sykiu ir nustebintas iš 
Bijūnėlio vaikučių. Juk tokį 
veikalą tMip tvarkiai lošt gali, 
tik prityrę lošėjai. Alatyt Bijū
nėlis darbuojasi iš visų pusių, 
kaip mokytojas taip vaikučiu 
tėvai deda visas pastangas.

Vos tik inžengus į svetainę 
pasikėlė uždanga ir matau ma
žą mergaitę tautiškuose drabu
žiuose belošiant Birutės rolę. 
Pasiteiravęs vieno kito sužino
jau, kad tai Zuzana Viliutė. Pas
kiau pasirodė ir didelis buris 
vaidiliečių. Vaidilučių roles lo
šė kap teko patirt čepukiutė, 
Briecižiutė, 'šeluteriutė; Keistu
čio ralę — Brazis, Krivių Kri
vaičio—Hermanas, o Seno Vai
dilos —Spetila Spetila, galima

d.,

KASTANTAS ZAKARAUCKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 17, 1924, 5 vai. po 
pietų, sulaukęs 67 metų am
žiaus. Chicagoj išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną Zaka
rauskienę po tėvais čiuriukę 
ir du sunu Juozą ir Joną ir 
2 (lukteri Kaziunę Amerikoje, 
o Oną Lietuvoje. Taip pat 
paliko nuliūdę 4 broliai Ig
nacas Amerikoje, o 3 Lietu
voj ir 3 seserys Lietuvoj. Ve
lionis paėjo iš Lietuvos Kau
no rėdybos, Panevėžio apsk
ričio, Upytės 'parapijos, Tar- 
nagalės kaimo.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
balandžio 21 d., 9 vai. iš ry
to į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios bažnyčią, 
Brighton Pdfrk parap. Kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus, iš namų 
39 St. Lieka nuliūdę

Trečiadienio vakare 
pirmas susirinkimas 
artistų-lošėjų, viso 
virš 30 ypatų.

Reikalas — padaryti lietu
viams krutamuosius paveikslus 
—“movies“.

Pjastaruoju laiku Chicagon 
atvyko krutamųjų paveikslų ar
tistas Karolis S. Urbaitis . Jo 
noru yra padaryti lietuviškus 
“movies“, ir štai aną vakarą 
buvo tam tikslui sušauktas susi
rinkimas!, kurį ątidarė p. J. 
Jankus ir paprašė, bei perstatė 
p. K. S. Urbaitį. '

Karolis Urbaitis kalbėdamas 
apie šave pasakė, kad jisai pa
veiksluose žinomas kaipo Char
les S. Urban, o dar kiek vėliau 
Charles Urbanson, sako, kad tai 
darė pačias paveikslų kompani
jos, ne pagal jo norą.

Sakėsi, kad jis šią vasarą pa
siėmęs vakaciją ir norįs savo 
užmanymą įsteigti.

Jis pats finansuosiąs visus 
dalykus, tas darbas ne bus nei 
bendrovė, nei kompanija. Jis 
apmokėsiąs visiems, aktoriams. 
Paveikslus žada pradėti dirbti- 
traukti kuotrumpiausioj ateity.

Jis prašo, kad lošėjai neaplei
stų savo ratelio bei draugijų, 
kad dar daugiau lavintųsi.

Pirmas paveikslas žada būti 
iš Lietuvos istorijos p. K. S. 
Urbaitis jau turįs keletą gam
tos dekoracijų — sceną ant fil
mų, dabar tik reikės lošėjų.

Visi lošėjai susirašė dėl kei
kimo lošimo paveiksluose. • ■*

Apt galo buvo klausimų apie 
lošimus paveikslams ir p. Ur
baitis atsakinėjo, o susirinki
mas turėjo gardaus juoko.

Trumpam laike bus antras 
susirinkimas, kuriame jau. bus 
spėkų bandymas.

P-as Urbaitis pageidauja dar 
daugiau ypatų.

Susirinkime dalyvavo pasižy
mėję lošėjai, būtent. Jonas San- 
kunas, Jonas Buragas, Petronė
lė Maliorienė-Miller, Juzė Gul
binienė, Juozas , Uktveris, K. 
Širvys, J. Jankus, J. Augusti- 
navičius, A. Micevičius, j p-ni 
Ripkevičienė ir kiti.

Pradžia atrodo, kad jau mez
gama naujas mazgas — pažiū
rėsime kas bus tol.iau Raganius

Apsižvalgė pilietis į visas ke
turias puses ir nustebo:

—Ištikrųjų baisu!
—Baisu ir keista, — pakarto

jo Reporteris.
—Lyg iš viso miesto jos čia 

butų suneštos!
—Ar nėra galimybės 'apvaly

ti?
—Nežinau.
—Ar nė atstovo miešto Tary

boj iš čia neturite?
—Turim... yra koks tai airi- 

šis... Ale kas iš to!;..
—Na, tai paduokit skundą.
—Skundą?...
—Taip. Jus čia turit tiek 

lietuvių didumenčs: bankierių, 
politikierių, daktarų, advokatų, 
prokurorų ir kitokių didelių 
žmonių — nejaugi jie nežino 
kur kreiptis, kad tvarka,^ švaru
mas butų įvykinta!
‘ —Hm, — numykė pilietis ir 
nuėjo.

Perėjo Reporteris Pupa dar 
keletą gatvių ir visur ta pati 
scena: šiukšlės, šiukšlės ir šiu
kšlės !

—Ei Bridgeporte, Bridgepor- 
te! Didysai, Garsusis Bridge
porte ! Kas bus iš tavęs ?! — su
dejavo Reporteris Pupa ir nuėjo 
savo keliais.

3136 W.

Ką Reporteris Pupa 
girdėjo

Moteris, sūnūs, 
ir

dukterys 
brolis.

FRANC1SKUS ZABIELA

Mirė ketverge, balandžio 
17, 1924, 8 vai. vakare, 62
metų amžiaus. Paėjo iš Šatei
kių miestelio, Salantų para
pijos, Kauno rė(Į. Paliko mo
terį Oną ir pusbrolį Kazimie
rą Silenį. Laidotuvės atsibus 
panedėly, balandžio 21 d. iš 
namų 324 E. Kensington avė. 
•8:30 vai. ryto į Visų šventų 
bažnyčią, o iš ten į šv. Ka
zimiero Kapines. Gentys, 
draugai ir pažįstami malonė
kite dalyvauti 
Lieka nuliūdusį

laidotuvėse, 
žmona

Ona Zabielienė.

Eina Reporteris Pupa į Brid- 
geportą žinių ieškoti. Vaikšto 

I gatvėmis, žiūrinėja namus, biz
nius, pareinančius ir stovinčius 
žmones, o žinių kaip nėra, taip 
nėra. Užkliuvo Reporterio koja 
ir pargriuvo jis ant šalygatvio.

—O šventas Jackau! žinių ie
škau, o jos čia, po pat kojomis!

Apsižvelgė Reporteris aplink 
ir nustebo: gatvės, šalygatviai 
apiberti senais popieriais, dul
kėmis, šiukšlėmis, plytgaliais, 
akmenimis ir kitokiais nieknie
kiais!

Sustabdė Reporteris vieną 
vietinį, pažįstamą žmogų ir 
klausia:

Į —Kada pas jus žemė drebė
jo?

—Kada drebėjo?... Why, ne
žinau.

—Why, niekad nedrebėjo!
—Tai ciklonas ar tornadas 

siautė ?
—Nieko panašaus...
—Tai iškur tos visos šiukš-

1 lės ?!

Brighton Park
Pas mus irgi kas tokio naujo 

laipsniškai atsiranda. Visai ne
senai čia susiorganizavo Lietu
vių Meno Grupė, apie kurią ir 
jos pamatinius dėsnius jau buvo 
Naujienose minėta.

Minėta L. M. G. turėjo progą 
pasirodyta vietos publikai bal. 
12, Meldažio svetainėje, suloš- 
dama farsą Eksproprijatorius, 
Brighton Parko Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlei. Vaikalas 
pats per save yra publikos už
žavėtoj as, o apart to buvo su
vaidinta tikrai artistiškai. Tuo- 
mi pasirodo ir permatoma, kad 
visi senesnieji dramatiški rate
liai turi skaitysis su šia Grupe, 
žinoma, tik nevisais žvilgsniais: 
senesnieji turi daugiau narių

•iau 
žinomi — bet tai ir viskas! Vei
kime turi skaitytis...

Dabai’, L. M. G. ant rankų tu
ri ir rūpestingai rengiasi ant 
geg. 4, į Aurora, III. kur bus lo
šiama “Uošvė į Namus, Tylos 
Nebus” ir “Kas Bailys”.

Taipgi, iš priežasties (o gal 
ne!) Kristaus kančių, nebuvo 
ganėtinai publikos, bal. 12, Mel- 
džio salėj, tad nei nebuvo už
ganėdinančių pasekmių, tad ta 
pati A. ž. V. D. rengia tą patį 
veikalą vietiniams žmonėms, t. 
y. ‘ brightonparkiečiams, apie 
kurio įvykimą bus pranešta vė
liaus. Kadangi, kas tik mate 
Eksproprijatorių bal. 12, Mel
dažio svetainėj, norės jį matyt 
ir antru kartu ir dar atsives 
kokius penkis savo draugus.

—Tėmytojas.

Juozas Vaizgėla yra 
mas užeiti į Universal 
banką ir pasimatyti su 
Valančium. Gauta labai svarbių
žinių iš Lietuvos, kurios apeina 
p. Vaizgėla.

PRANEŠIMAI.
KAS NUKRYŽIAVOJO KRISTŲ?
Kas Jėzy Kristų nukryžiavę? Ką 

apie tai sako istorija?
Tie dalykai mažai tėra lietuviams 

žinomi. Bet užtat bus progos apie 
tai sužinoti Mokslo Draugų paskai
toje Velykų dienoj, bal. 20 d., 10:30 
vai. ryto, Raymond Chapel 
nčj (816 W. 31 St.)

Paskaitą skaitys Naujienų 
torius P. Grigaitis.

D. L. K. Vytauto Lešb. Gvardi
jos susirinkimas iš priežasties Ve
lykų šventės yra perkeliamas į ba
landžio 27 d. Visi nariai prašomi 
įsidėmėti ir skaitlingai į tą susi
rinkimą atsilankyti.

Nut. rast, S. Kunevičia.

svetai-

redak-

So. Chicago,— Dr-tės šv. Izido
riaus Artojaus susirinkimas įvyks 
nedčlioj, bal. 20 d., 2 vai. po piet, 
IJaniūno svet., 8756 Houston Avė. 
Nariai prašomi būtinai i susirin
kimą atsilankyti, nes turime daug 
svarbiu reiaklų aptarti.

Pirm. Pranas Svereckis.

“Pabaigtuves”, dviveiksmę juokin
gą komediją su M. Petrausko gražio
mis dainomis stato Pirmyn Mišrus 
choras, Balandžio 20 d., Meldažio sve
tainėj. — Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį1” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, pranęškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu:' 
Boulevard 9663.

Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašai
piais d-jos pripuolamas bal. 20 d. 
susirinkimas neįvyks dėl Velykų ir 
tampa atidėtas geg. 16 dienai.

—Valdyba.
Lietuvių švietimo Draugijos pra

kalbos įvyks Velykų dienoje 7:30 
vai. vaki, Raymond Chapel svetai
nėje (816 W. 31 St.)

įžanga 
jai. Visi

nemoki,ima. Geri kalbėto- 
yrą kviečiami atvykti.

' f, —Komitetas.

— Didelius Velykų šo-Cicero. • ......... „
kius rengia Lietuvių Raudonos Ro
žės Kliubas ned7 bal. 20 d, 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct. Pra
džia 7:30 v. v. Muzika John F. Po
cius. Kviečia visus Komitetas

Chicagos 
mėnesinis 
tadieny, bal. 19, 
Raymond Institute.

Šis susirinkimas bus 
bus, tat visi nariai privalo atailan- 

$ią dieną kai 3:30 
in^ksleivhi įvyks-? 
bailės Institbtą,

—Komitetas. : 
uvfų Pas. ir Pol. 
akaras su rožėm 
ndžio 20 d., Mil- 

Pra- 
džia 5 vai. vak5 Kviečia visus atsį-

moksleivių 
susirinkimas 

7:30

Liet.

2 kuopos 
įvysk šeš- 
val. vak.,

labai svar-
kyti. Taipgi ti 
pa pietų 
ta ekskumija

Bridgepbrtp 
Kliubo Velyk 
bus nedėlioję, 
dos svet., 3142 S. Halsted . St.

lankyti Komitetas

Tautiškos Į>raugystes Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 

■įvyks nedėlioj, bal. 20 d. kaipgi :30 
vai. po piet, Mark White Sųuarc 
knygyno svet.,( 30Jh ir Halsted St. 
Malonėkite višos narės susirinkti 
paskirtu laiku; —'Komitetas.

•. A . ■

BALANDŽIO MĖNESIO 
PASAKA.

prašo- 
State 

p. St.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

. kada rengia, veikia 
ar ' kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, Ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau barnelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

L. U. N. KLIUBO NARIAMS.
St. Charles, III. — Norintys pri

gulėti ant toliaus, turite užsimokė
ti mokesčius nuo balandžio 1 d., 
1923 iki spalio 1 d., 1924. Mokes
čiai bus priimami iki 30 d. birže
lio. —L. U. N, Kliubo Valdyba

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
jo pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu- 
jų. Malonėkite visi vaikai susirink- 
i priklausantieji prie čios drau

gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
Iraugus. Taipgi malonėkite ir mo- 
inos ar tėvai susirinkti sekančią 

snbatą. Bus tariamąsi kaslink vai
tų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

turite užsimokč-

Balandis yra ketvirtas mė- 
nesis metuose, bet tai nebu
vo taip visuomet. Šeriame 
Romėnų kalendoriuj^ balan
dis buvo anįras mėnesis me
tuose, su 29 dienomis tiktai. 
Ir tai buvo Julius Caesar ku
ris dadejo trisdešimtą die
ną. Francuzų Revoliucijos 
kalendoriui, kuris buvo pri
imtas per Nacionalę Kon
venciją lapkričio mėnesy, 
1793, balandis buvo paskir
tas į Germinal ir Floreal. 
Germinal išsiritimas vabalų 
nuo kovo 21 iki balandžio 19 
ir Floreal (kvietkų mėne
sis) nuo balandžio 20 iki ge
gužės 19. Balandis vadina
mas nuo iš latynų žodžio 
aperire, atidaryti, taip kaip 
medžiai pradeda išsprokti 
šiame mėnesy. Bet, jis nevi- 
suomet būna pavasario mė
nesiu. Bet jei jus turite Tri- 
rierio Karčiojo Vyno namie, 
jus lengvai praleisite tą ne
lemtą periodą be pavojaus. 
Jis užlaiko skilvį gerai vei
kiančiu, padidina jūsų jėgą 
atsilaikymui nuo ligų. . Jus 
gausite Trinerio Kartųjį Vy
ną taip kaip ir ’ Trinerio 
Cough Sėdami ve, labai gera 
gyduolė nuo persišaldymo, 
pas jūsų aptiekorių ar gy
duolių pardavinėtoją. Jei 
jus negalėtumėt gauti savo 
apielinkėj, rašykit pas Jo- 
seph Triner Company, Chi- 
cago, III.

ASMENĮ! JIESKOJIMAi į ISRENŪAVOJIMUI
MIKE DANIS pajieškau Juozapo1 STORAS ant rendos. Tinkan- 

irMalevičio; jis yra atvažiavęs "iš 
Morkviet, III. į Chicago praeitą 
rudenį; aš esu dabar Chicagbj jau 
antra savaitė. Labai norėčiau su
eiti su juo. Mano antrašas.

Mike Danis
4612 S. Paulina St., Chicago

tis dėl bile kokio biznio. Yra 
nekurie rakandai.

Atsišaukite:
1737 So. Union Avė.
Arti 18-tos gatves

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA

HUDSON Sedan 1920 metų.
Atsišaukite:

4456 So. Honore St.
Lafayette 4427

PAJIEŠKAU Damazas Kripas, pa
eina iš Plungės parapijos, Pakęru 
kaimo. Jis pats ar kiti, kurie jį pa
žįsta duokite žinią man. Yra labai 
svarbus reikalas dėl jo žemės Lie
tuvoje.

KAZIMIERAS BALSIS
5013 So. Wells St., Chicago, III

APS! VEDIMUI
IEŠKAU apsivedimui moteries ar

ba merginos mulo 30—40 m. am
žiaus. Esu 40 m. pėrsiskyręs, turiu 
dukterį 12 ir sūnų 11 m. Esu mol- 
derys, uždirbu gerai; turiu savo 
automobilių. Meldžiu atsišaukti.

Tadeušas Jokūbaitis 
521 Winchcster avė., St.

Joseph, Mich.

įieško partneriu
REIKALAUJU partnerio j 

restauraną. Su mažai pinigų. 
Biznis geras. Atsišaukit tau- 
jau, nes aš turiu išvažiuoti ant 
farmos. Kreipkitės į Naujienų 
skyrių, 3210 S. Halsted St.

JIEŠKAU partnerio prie bučemės 
biznio, su visais įrengimais ir tro- 
kas, arba parduosiu. Biznis cash, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastis 
pardavimo, negaunu darbininkų. Ne
praleiskit geros progos, atsišaukit.

65 W. 103 St., 
Roseland, III.

PRIIMSIME partnerį į savo 
pramonę, kurį neša gražų ųplną. 
Reikia kad žmogus turėtų su
pratimą apie didesnį biznį ir 
galėtų įnešti bent vieną tūks
tantį dolerių pinigais. Dirbti ga
li pradėt tuoj aus arba kaip susi
tarsime.
Vitkus, 
Harbor,

Kreipkitės laišku A. J.
3827 Fir St. Indiana

Ind. •

..
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
»Tvą — 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, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

at-

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 naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

: I BERT PICK & COMPANY
£08-224 W. Randolph St., 

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

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

a gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lilnktj. Įstaiga 84 metų senumo. pi; 
Mirusia ir geriausia stogų dengimi 
>jdga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. «L Dunne 
Hioofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phonfe Lavvndale 0114.

PATĖMYKITE lietuviai čion ran
das vienas ekspertas laikrodžių 
taisytojas; taisau visokius be skir
tumo, taipgi ir kitus dalykus ir 
garantuoju darbą.

Antanas Shnaska 
1833 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 3032 •

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Šoną Co., 800-806 SĮo.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

ATYDAI LIETUVIŲ PRA
MONININKŲ

štai jūsų proga su pirmenybe. 
Parduosiu savo patentą “Automatic 
Circuit CTouser.” Labai svarbus iš
radimas su kurio pagelha nežus 
nė vieno gyvastis gaisre laike mie
go. Padirbti labai pigiai atseis, nes 
to aparato didumas yra tik trys 
coliai diametre.

Rašykite arba ypatiškai matyki- 
tės su išradėju.

J.Rukstala
1829 S. Halsted St. 

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS KOTELIS ge

riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Pebei 
Gadciko, 1606 So. Halsted St.

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

A. DANILA
3534 So. Parnell Avė.

KAMBARYS ant parendavojimo 
vyrui arba moteriškei, vienam arba 
dviem ypatoms arba vedusiai po
rai; turi būti švariai užsilaikantys.

Kreipkitės ant 2 floro
2632 W. 23rd St.

Tel. Rockvveil 5093

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų mašinų, 
patyrusių prie matracų siuvimo.

Royal Bedding Co.
3605 So. Halsted Str.

REIKIA merginos 
namų darbui. Geras namas, 
ža

abelnam
ma-

šeimyna.
Mrs. M. Cohen 

5944 So. Park Avė.
Normai 8669.

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Dar
bas ant visados. Gera mokestis, 
valgis ir kambarys.

Atsišaukit greitai
6714 E. End Avė.
2 apartnientas 

Tel. Midway 6186

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1923 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visi geri. Parduodu 
grosernės fikčerius ir daug stako. 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3800 So. Union Avė.

po 5 vai. vak.

PARDAVIMUI 6 cilinderių 
Nash touring karas, labai gera
me padėjime, pigiai.

Atsišaukite.
2343 So. Homan Avė.

PARDAVIMUI 4 automobi
lių visi kaip nauji ir eina tiek 
pat kaip laikrodis. Pirmutinis 
turėsit progą pasirinkti kokį 
tik nerėsit. Nemokanti išmoki
nau! važiuoti. 900 W. 31 St.

PARDAVIMUI Lexington 
touring karas, 5 pasažierių, va
žinėtas tik 8000 mylių, kaina 
$400.
1843 So. Laflirt Str., 2 augštas

RAKANDAI
DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 

BARGENAS
Turi būt parduota tuojau vėliausio 

styliaus parloro setas, valgomo kam
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai karpetai, pastatoma lempa, pa
veikslai ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokėjimą. Gerą 
proga jaunai porai.

Rezidencija f
1926 So. Kedzie Avė. A

PARDAVIMUI rakandai ir pianas, 
labai pigiai, iš priežasties išvažiavimo 
iš Chicagos. Skurinis parloro setas, 
2 bresinės lovos ir pianas.

A. STITLER, J
5211 Indiana Ąve.

Drexel 5803
II Apt. p

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir 

dešrų dirbtuvė. Lietuviškas biz
nis. Parduosiu už teisingą pa- • 
siųlymą
--J 2197 W. 21 Str. ’

PUIKI proga, saiesmen ir sales 
managerių dėl užbaigimo kontrak
tų su pirkėjais, gali padaryti $500 
iki $1000 i mėnesį. Turi įnešti 
$1000 iki $2000 tavorais. Klauskit 
Mr. Suniręs, Room 815

123 W. Madison St.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Už $700 grojiklis pianas, benčius, 

cabinet ir 100 muzikos rolelių. Ati
duosiu už $125. Garantuotas.

Atsišaukite
3324 Marshfield Avė.

1 floor

REIKALINGA keli geri pardavė
jai (salesmonai) į Real Ęstate biz
nį. Namų ir pirkėjų nereikia jieš- 
koti. Turim daug pirkėjų, tik reik 
darbininkų dirbti ant jų. Duoda
mos geriausios sąlygos.

National Realty Co.
T. J. Kučinskus vedėjas 

808 W. 33rd PI.
Tel. Boulevard 2337

PARSIDUODA delikatesen ir 
grosernės krautuvė sena, cash 
biznis. Geri rakandai, parduo
siu pigiai, nes apleidžiu Chicagą.

919 W. 63rd St.

REIKALINGAS gerai žinantis sa
va darbą electTician; unijos, 
nimas. Pasimatyti galima 
ir 7 vai. vakare.

Kreipkitės
2221 W. 21th PI.

Tel. Cahal 2591

atlydi - 
tarp 6

EXTRA BARGENAS, bučemė ir 
grosernė pardavimui. Biznis i šd i ri
tas tarpe visokių tautų. Turiu par
duoti greitai, priežastis ilgos ligos. 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 S. Halsted St.

No. 98

REIKIA prie medžio darbo dar
bininkų, tik patyrusių prie com- 
mercial ir motorinių busų. Nuolat 
darbas ir gerą mokestis.

Kastory Motor Co. 
La Grange, III.

REIKALINGAS darbininkas prie 
čeverykų taisymo ir naujų, dirbimo, 
kad ir mažai mokantis, tą amatą bbs 
galima išmokinti. Gali būti ir seny
vas žmogus, tik turi būt doras ir ge
ras. Kreipkitės greitai.

SHOE HOSPITAL 
A. Stanevich, 

751 W. 32nd St.
--------------—....... .—--- ------ ------- 4-,

REIKIA salesmanų trijų par
davinėti gerai išgarsintą gėri
mą į grosernes, nesvaiginanąų 
gėrimų parlorus ir aptiekus. 
Alga ir komišinas. Naujienos 
Box 479.

REIKIA shearmenų, 
jarde, nuolat darbas.

Atsišaukite.
S. S. P. S. co.

5833' So. Troop Str.

darbąs
I

AUTOMOBILIAI
TURIME pardavimui naujus 1923 

karus, kuriuos mes parduodame 
numažinta kainą už $250. Tie ka
rai yra pabudavoti didžiausių iš- 
dirbėjų lengvų 6 pas. karų pasau
lyje. Su dastątymu kaina Chicagoj 
mažiau kaip $810. Pilnai apsaugoti 
su naujų karų garantija.

2426 S. Michigan Avė.
Klauskite Jack Carr.

’ PARDAVIMUI. GROSERNĖ, ci
garų, cigeretų, kendžių, Ice 
Creamo ir šiaip visokių smulkme
nų krautuvė. Biznis gerai daromas, 
4 ruimai gyvenimui. Renda pigi. 
Kas norit pelningo biznio, kreip
kitės greitai.

3709 So. Halsted St.

GROSERNĖ, pekarnč ir 2 flatų 
medinis namas su cemento bcis- 
ment.u pardavimui; 8 ruimai ant 2 
aukšto, 3 ruimai užpakalyj štoro. 
Kaina $6500.

Kreipkitės
454 W. 43rd St. .
Tel. Boulevard 1261

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bučernč ir grosernė 

labai pigiai, arba mainysiu ant lo
to ar automobilio; turi būt parduo
tas ar išmainytas į dvi dieni.

3806 S. Wallace St.
Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI American 
Lunchruimis, visas arba pusė, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišaukite
3548 W. 63 Str.

PARDAVIMUI grosernė * su 
namu, 4 gražus gyvenimui kam
bariai, vana, elektra ir gasas, 
randasi netoli Halsted ir 18 St. 
Priežastis pardavimo liga, šau
kite telefonu Canal 3731 
u.----  , .... ...... ■ --—----- -

ANT PARDAVIMO kendžių 
ir Ice creamo štoriukas. Labai 
pigiai, lietuvių apgyventoj vie
toj. Gera proga nupirkti. Atsi
šaukite 125 E. 107 Str. A. G.
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PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI arklys ir ve- 

žymas su visais pakinktais. At
sišaukite.

. 817 W. 33 Str.
Chicago, III. Specialis Išpardavimas

PARDAVIMUI
Už $150 nįupirksite mano $600 

vertės, 88 notų grojiklį pianą, 100 
rolių ir kubinei benčius prideda
mas. Atsišaukite šiandien iki 9 vai. 
vakare, arba rytoj nedėlioj, iki 4 
vai. po pietų.

Victor Storage House, 
1606 Van Buren St.

30 pėdų lotai

BRIDGEPORTE 
Emerald Avenue

Dviejų lubų augščio muro namas,
2 po 6 kambarius gyvenimai, elekt
ra, maudynės, augštas cemento skie
pas ir kiti vėliausios mados įstai- 
symai, du lotai; randasi 
Emerald Avė. šitas namas 
parduotas trumpu laiku.

UNION AVENUE
Trijų lubų augšto muro

3 po 6 kambarius

PARDAVIMUI grosernė lai
kytos mėsos ir visokių smulk
menų krautuvė. Arba mainysiu 
ant loto, patogioje vietoje.

834 W. 33 Str.

Prie Rockwell, Talman, 
Washtenaw ir Fairfield 
Avė., netoli 71 St. Yra su
ros, vanduo, gasas, šalygat
viai ir apmokėti. Kaina tik
tai $500 kiekvieno, išmokė
jimais pagal sutartį. Pasi- 
m a tyki te su mumis kol pirk- 
site lotus šioje apielinkėje.

A. N. Masulis & Co
PARDAVIMUI restauranas 

ir nesvaiginamų gėrimų biznis. 
Parduosiu pigiai ir greitai.

Atsišaukite.
1358 West 22 Str.

6641 So. Western Avė
Republic 5550

Atdara nedėlioj

BIZNIS pardavimui, Bright- 
on Parke, grosernė ir bučernė, 
geroj apielinkėj. Už prieinamą 
kainą. Atsišaukite:

4458 So. Fairfield Avė. 
Iš užpakalio

PARDUODU bučernę ir groser- 
nę, viskas pirmos klesos, vieta ge
ra; turiu parduoti greitai iš prie
žasties nelaimingo atsitikimo. 
Kreipkitės

5125 S. Morgan St.
Phone Boulevard 5362

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkių daiktų krautuvė su 4 
pasažu touring karu geroj vie
toj. Parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI ARBA 
IŠMAINYMUI

Labai smarkus ir augantis milli- 
nery ir novelty biznis olselis ir 
retail, pačiame vidury lietuvių dis- 
trikto. Parduosiu už didelį barge- 
ną, išmokėjimais į gerą namą. Ke
turios mašinos, motoras, gražus 
rakandai, žemos rendos. Atsišaukit 

J. A. VVITCHES.
751 W. 31st Street

Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI nauji mūriniai 
namai budavojami ir užbaigti po 6 
ir 6 kambarius, darbas ir .paran
kamai pagal vėliausios mados; vie
ta lietuviams gerai žinoma,’ tarpe 
55 ir 66 Roekwell ir Talman avė.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 4 ir 4 kambarius, maudynės, 
elektra, namas gerame stovy; kai
na tik $8500.

MŪRINIS namas 2 pagyvenimų, 
po 5 ir 5 kambarius, beveik nau
jas; randas Brighton Park.

BEVEIK naujas 4 pagyvenimų 
namas Brighton Parke.

2 PAGYVENIMŲ po 6 ir 6 kam
barius, medinis namas ant Con- 
krit, gerame stovy ir lotas šalę 
tuščias.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių, su mažai pinigų 
galima pirkti, randasi Brighton 
Parke.

/.(važiuokit ir pamatykit šituos; 
viaus namus, o mes parduosim 
giai ar mainysim ant mažesnių 
mų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

pi- 
na-

NAMAI-ZEME
A. N. \LVSUIJS & CO.

2 flatų, mūrinis, 5—6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, aržuo- 
liniai trimingai prie Rockwell St., 
netoli 60 St. 30 pėdų lotas, kaina 
J? 14000, pinigais $8000.

2 fialų mūrinis, 5—6 kambarių, 
garu šildomas, prie Artesian St., 
netoli Marųūette Road, 
$16000, pinigais $6000.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Dpt.

Perkam, parduodam , ir mai
nom prapertes. Atsišauk: ypa
tiškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 0700.
^3252 So. Halsted Str.

namas, 
pagyvenimai, 

I maudynės, elektra ir kiti geri įtai- 
Isymai. du lotai, garadžius ir sod- 

■ I nas. Tokios progos kas dieni) nega- 
> Ii gauti. Prekė tik $12,500. Namas 

randasi tarp 35 ir 34 Union Avė. 
Kreipkitės greitai i musų ofisą.

LOWE AVENUE
i Naujas 3 lubų aukšto mūrinis na- 
I mas, 3 po 5 kambarius pagyveni- 
I mai, su augštu skiepu* Namas ran- 
Idasi tarp 33 ir 3+ Lowe Avė. Prie- 
Įžastis pardavimo — savininkas 
leidžia miestą.

! BRIGHTON PARK 
Į Maplewood Avenue
| Dvieju lubų augšto mdiderniškas 
Į namas, 2 pagyvenimai, 1—5 ir 1—6 
Į kambariai, aukštas cemento skle- 
I pas, pirmas floras garu šildomas. 
Į Namas vertas $14,500, bus par
duotas už $13,500. Ta prekė bus 
tik nėr savaite. Namas randasi

| ir Maplevvood Avė. 
! SOUTH SIDE

Emerald Avenue
I šešių apt. muro namas, 6 po 6 
kambarius flatai, stymu apšildo-

1 mi. Randasi South Side Emerald 
|Ave. Rendos $3600 per metus; pre

kė tik $22,000.
! MORGAN STREET
‘ 5 apt. ir vienas štoras muro na
rnas. stymu šildomas, elektra, mau
dynės ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
per metus $3600; preke tik $23,500, 
įmokėti $7000. Namas randasi prie 
nat Garfield Boulevard ir Morgan 
Street.

SANGAMON STREET
13 pagyvenimų, 5 po 6, 6 po 4, 

|2 po 6 kambarius pagyvenimai, nui
ro narnas, stymu šildomas, gražus 
sodnas nuo fronto namo, sun par-’ 
lor, sleeping porčiai. vėliausios 
mados įtaisymai. Rendos per me
tus $13,000; prekė tik $68,000, įmo
kėti $20,000, o likusieji bus aprū
pinta paskola. Namas randasi 72nd 
ir Sangamon St. ♦

WESTERN AVENUE
Naujas lik užbaigtas garadsius 

pardavimui. 100 pėdu platumo ir 
100 pėdu ilgumo, moderniškas .ra
mtis dėl pardavinėjimo mašinų, 
taipgi kiti moderniški įtaisymai dėl 
to biznio. Prekė tik $45,000, įmo
kėti 820 000.

MARQUETTE MANOR 
6239 So. Sacramento Avė. 
6109 So. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
ne 63-čios. Kedzie ir Western Avė. 
Dviejų lubų augščio muro namai,
2 po 6 kambarius pagyvenimai, 
aukštas englisb besmentas. 2 sun 
narlorai, French durys, book kei- 
sai, porcelinės maudvnės į sieną 
imurvtos. ąžuolo ir beržo, kieto 
medžio vidus ištaisyta^. Ktlina pri
einama, $6000 įmokėti,' likiriius kaip 
rendą.

M. J. KIRAS
Real Estate Improvement 

3335 S. Halsted St.
Yards 6894

NAMAI-ZEME

3.3rd il
tini būt

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

ap-

40th

Co.

kaina

4 FIATŲ mūrinis, 50 pėdų lotas, 
aržuolo trimingai,. 3 karų garad
žius, kaina $20,000, pinigais $6000.

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas narnas 2 gyvenimų, 5—6 
kambarių, medinė rezidencija bai
giama statyti, . cementinis skiepas, 
elektra, gašas, maudynės ir visi ki
ti nauji įrengimai, kaina $9000. 
Randas 4004 Maplevvood Avė.

'Savininkas S. Z.
1329 So. 49 Avė., Cicero, III.

Didelis Lnty Išpardavimas

Ar turit kąArba rašyk laiški).
nors, mainyti su manim, arba pirk
ti namą ar parduoti?

3 FLATŲ po 6 kamb. mūrinis, 1 
karų garadžius, mainysiu ant bu- 
černės ar mažo namo. 4 fl. po 4 
kamb. mūrinis, 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bučernės, grosernės, 
automobilio arba lotų. Geras na
mas, skubėkit. 3 flatų, 7, 4 ir 3
kambarių, mainysiu ant 6* kamba
rių namo, garadžius ant laukų, 2 
flatų ir štoras, mainysiu ant lotų 
ar automobili aus. 2 flatai, 5 ir 6 
kamb. mūrinis, mainysiu ant bun- 
galo\v.

2 FLATŲ po 6 kambarius mūri
nis, kaina $12800, pinigais $3000.

2 flatų po 6 rambarius, mūri
nis, kaina $10,500, pinigais $3000.

6 FLATŲ, 3 po 5 ir 3 po 4 kam
barius, kaina $19,000, pinigais 
$8000.

4 ir 3

2 flatų po 4 kamb. kaina $4,600.
3 flatų i)o 5 kamb. kaina $4,800.
4 flatų, 3 po 5 ir 1—4 kamb., kai
na $15,500. Tai namų bargenai ir 
geri namai. Yra vanos elektra, ga- 
sas. Klauskite manęs.

Didelis narny išpardavimas
3
6
2
9
3
6
2

gyven. krautuvė, garage už $11.000 
gyven. muro, kampas ......
gyvenimai, modern.............
gyvenimai, ir garage ......
gyvenimai, modern.............
gyven. vanos, elektra .......
gyvenimai, modern.............

5 gyven. ir krautuvė .............
6 gyven., modern.;....;.............
3 gyven. 4 garages ..............
3 gyven. 3 garages ..............
4 gyvenimai, modern.............
6 gyvenmai, modern. kampas
12 gyven. garu šild................

gyven. modern .................
gyven. 6 garages ..............
gyven. Sun Parlors ..........
gyv. Sun Parlor 5 garages 
gyven. garages — puikus

SUSTOKIT MOKEJE RENDAS. O 
BUKIT BOSAI

Įmokėki! tik depositą, o rendoriai 
turiu visokių 

dalyse miesto,, 
perku .parduodu ir mainau, visokios 

reika-

nupirks jums namą, 
bargenų ir visose
rūšies biznius, virš minėtais 
lais kreipkitės, o gausit teisingą pa- 
tamavmą ir busit užganėdinti.

PARSIDUODA 2jų flatų kampinis 
muro namas, po 5 ir 5 kambarius. 
South Side, namo parankumai vė
liausios mado, savininkas parduos pi
giai arba mainys ant mažesnio namo 
loto, bučernės, arba ant kitokio ge
ro biznio, namas turi būt parduotas 
arba išmainytas į trumpą laiką.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
2jų flatų muro namas Brighton Par
ke, po 5 ir 5 kambarius, taipgi gara
džius 2jų mašinų, namo parankumai 
vėliausio mados, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant 6 kambarių 
low.

ISIMAINO bizniavas namas 
niu, namas randasi Brighton 
savininkas parduos pigirfi arba mai
nys ant privačio namo nepaisant 
apielinkčs.

IŠSIMAINO 6 flatų muro namas 
South Side, po 4 kambaius, namo pa
rankumai vėliausios mados, parduosiu 
už $28.000, priimsiu mažesnį 
kaipo pirmą {mokėjimą.

PARSIDUODA kampinis 
Brighton Parke prie teatro,

MARIJUITTE PARK

$200 pastatys jumis
Ant kelio finansines ne- 

prigulmybės. čia yra pro
ga visam gyvenimui įsigyti 
Marquitte Terrace.

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

angliškas bcizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės i 
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

bunga-

su biz- 
Parke,

namą

lotas 
35 pė

dos pločio, 125 ilgio, loto kaina tik
tai $1,250.

Atsišaukit pasTRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Mes greitai atidarysime 
naują subdiviziją prie 71 ir 
California Avė., priešais 
puikaus Marąuitte Parko.

Nedalioj, Balandžio 20
Gatvekariai ateis tiesiai į 

musų prapertę prie 71 gat
vės.

Šį metą
Rezidencijų lotai taip pi

giai kaip $590.

Biznio lotai prie gatveka- 
rių linijos ir toje sekcijoje, 
taip pigiai kaip $1090.

4 FLATŲ mūrinis, 2—5 kamba
rių ir 2—4 kambarių, aržuolo tri
mingai ir mahogany trimingai, ga
ru šildomas, garadžius, lotas prie 
Marųuette Manor, kaina $24,000, 
išmokėjimais.

TIK $100 ĮMOKĖT
Už NAUJĄ murinę stubą su 

garadžiumi ir 3 lotai, randasi 3 
blokai nuo Marųuette Parko. 
Kaina $6,800.

30x125 pėdų, suros, vanduo, 
šalygatviai įtaisyti ir apmo
kėti. Tarpe Rockwell, Tall- 
man, Washtenaw ir Fair- 
field Avė. Netoli

$12,000 
$12.500 
$14.000 
$15.000 
$15.800 
$16.500 
$20.000 
$23.500 
$25.000 
$25.000 
$25.000 
$36.000 
$36.000 
$38000 

$40.000 
$45.000 
$50.000 
$50.000 
$54000 

$55.000 
$56.000 
$62.000 
$65000 
$67.500 
$75.000 
$70.000 
$77.500 
$87.500 ------- )

J **V**** J.'f V..^*** v«f5 .....

gyven .Sun k^lnPas $100.000 
gyv. Sun Pąrl. kampas nnn 
gyven. kampas ......
gyven. kampas ...... .......
gyven Sun Parį, kampas 
gyv. Sun Parį, kampas 
gyv. S. P. Coutr Bldg. .... $290.000 
gyv. S. P. Court, kampas $400.000 

Daug kitų įvairių namų turi par- 
davintvui

J. J, Hertmanavičius
3133 Emerald Avė.

ATLIEKA NOTARIAlUšKUS DAR
BUS, APDRAUDIMAS VISOSE 

ŠAKOSE.

9 
6 
6 
6 
8
6 gyv. Sun Parli:b? garages
6 gyven. 3 garAges ................
12 gyven. kampįrįis ..............

gyveninių, geras ..............
gyvenimų, kandąs ..........
gyven. Sun Parį, kampas 
gyven. Sun Parį r. kąmpas 
gyvenimų, kampas ...‘.......
gyven. kampas^.................
gyven. kampąs,...... ...........
gyven. kamp, 6 .garages .... $95.001’

$110.000 
$115.000 
$145.000 
8180 000 
$200 000

12
12
12
12
15
12
15
18
16
19
24
30
21
27
37
57

PARDAVIMUI farma 72 akrų, 46 
akrai dirbamos, o kita ganykla, su 
gerais budinkais ir aptvertomis tvo
romis, Eagle River/ Wis. Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu.

S. KASPER,
2438 W. 45 PI.

PARDAVIMUI 2 lotai, 57x- 
125, N. W. kampas Fairfield 
Avė. ir 70 St. Labai graži vieta 
dėl flatų ai’ rezidencijų. Phone 
Wentworth 3279, arba 6760 
Lafayette Avė.

Atsiųskite iškirpę žemiau 
kuponų pas E. E. Mulhern, 
Room 1501 — -- — — 
Šalie St. ir mes nuteisime 
jums $5 už perkamus jūsų 
lotus.

10 So. La

Siųskite kuponų šiandien, 
nes tas pasiūlymas nebus 
duotas daugiau po šios sa
vaitės.

PARDAVIMUI per savininką 
7 kambarių cotage, karštu van
deniu šildoma, elektra, vana ir 
2 augštų garadžius užpakaly. 
,?igi kaina. 3632 Wallace Str., 

Phone Boulevard 0212

BARGENAI!
2 aukštų muro namas 6-7 kamba

rių kartštu vandeniu, apšildomas, 2 
carų garadius. rendos po $70 Batas 
ir $16 grdžius, kaina $13,300, $4,000 
nupirks

2 aukštų namas 5-6 kamb. 2 forni- 
so boileriai, rendos $50 už flatų. Sa
vininkas parduos arba mainys ant 
mažo biznio arba loto.

Matykite mane subatoj nuo 2 iki 4 
no pietų

3320 W. 68rd St. arba 
Telefonuokite Prospect 9288

GERA PROGA

Be jokios atsakomybes 
mano pusės, malonėk

i is 
malonėkite 

prisiųsti man literatūrų 
jr tolimesnes informacijas 
dėl jūsų rezidencijų ir 
biznio lotų prie Marųuette 
Terrace.

Lake Towns Improvement 
Co.,

Room 1501
10 So. La Saite St., 

Chicago, III.

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

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

RE A L ĖST ATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

PARSIDUODA 2 flatai 
Brighton Parke ant Sawyer 
Avė. prie 45 St. Lotai 30x 
125, 2 po 5 kambarius, mo
derniškai ištaisytas, 2 karų 
garadžius, didelis bargėnas.

ROZENSKI-LEMONT 
AND CO.

6310 S. Western Avė.

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

kambarių flatai. viskas moderniška. 
Speciališkas
bargėnas U>OOUU

4 karr.'barių, medinis, cottage, rei
kia tiktai $1000 pinigais, specialis 
pasiūlymas.

4 kambarių cottage, gasas, elektrą. 
Specialis 
bargėnas

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

GERAM gyvenimui ir sutaupini- 
mui pinigų, pirkite naują namą, 2 
flatų mūrinis, moderniškas visais 
atžvilgiais. Labai gera transporta- 
cija ir netoli mokyklų, išmokėji
mais.

A. SWARTZ,
1104 St. Charles Rd., Mayvvood, III.

PARDAVIMUI namas su biz
niu yra 6 kambariais pine biz
niaus ir 4 po 4 viršui rendos ne
ša 155, kaina $14500.

1410 So. 49 Avė. Cicero, III.

MOKYKLOS

6 FLATŲ MŪRINIS
2—5 kambarių ir 4—6 kambarių, 

aržuolo trimingai, garu šildomas, 
pinuos klesos* padėjime, rendos 
$5000 į metus, kaina $25,000, pini
gais $10,000.

9 FLATŲ MŪRINIS
Visi po 5 kambarius, garu šildo

mas, aržuolo trimingai, didelis lo
tas, netoli 63 gatvės, kaina $31,000, 
pinigais $10,000.

12 FLATŲ MŪRINIS
70 pėdų, kampinis lotas ir geroj 

apielinkėj, aržuolo trimingas, garu 
šildomas, sun parlorai, kaina $68,- 
000, pinigais $25,000. Mainysiu į 2 
flatų ar bungalow.

TUŠČIAS LOTAS.
2 — 30 pėdų lotai prie Maplc- 

wood Avė., netoli šv. Kazimiero 
Akademijos, kaina $900 
no.

kiekvie-

100 pėdų kampas prie 
netoli Marųuette Road, 
įtaisymai, kaina $4500.

Fairfield, 
yra visi

MŪRINIS BUNGALOW
2 metų senumo, sun parlorai, ar- 

žuolo trimingai, tile grindys, attic. 
Stikliniai porčiai, prie Richmond, 
% bloko nuo Marųuette Parko, 
Įima tuojau gyventi, kaina labai 
gi, $3000 pinigais.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. VVestern Avė.

Tel. Republic 5550

ga- 
pi-

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų mūrinis ir medinis, 6—6 kam
barių, pečiumi šildomas, elektra, 
didelis attic, dideli šviesus kamba
riai, gražus jardas; kaina $9000.

Atsišaukit
6038 So. Honere St.

TURIU parduoti 3 namus arba 
mainysiu Chicagoje į prapertes. Ku
rie pirmi atsišauksite pelnysite, nes 
didelis bargėnas. Gyvenimas šitoje 
apielinkėje kaip ir Lietuvoje: tyras 
oras, žaliojanti medžiai ir paukščių 
čiulbėjimas. Kreipkitės prie savinin
ko C. K. KATILIUS, 11334 So. Ho

man Avė., Mount Greenwood, III. 
(Prie S v. Kazimiero kapinyno).

69 and Halsted Str. 
Tel. Normai 4400

Švento Kazimiero Vienuo 
lyno, Marpuette Park

ANT BRIDGEPORTO
5 kambarių mūrinis namas, 

elektriko šviesa, maudynė aukš
tas beismentas. Prekė $4,700.00 
ant lengvų išlygų.

4 flatų mūrinis namas, 2 fla- 
tai po 6 kambarius, 2 po 4 kam
barius, elektros šviesa, maudy
nė, geriausioj apielinkėj ant 
Bridgeporto. Prekė $12,000 
Randos $1,200 per metus.

Universl State Bank
Real Estate Dept.

Tel. Bvd. 0700. 3252 S. Halsted

$500 pinigais
WESTWOOD REALTY 

COMPANY

6842 So. Western Avė 
Atdara nedėlioj.

Aš TURIU įrentgtą farmą parda- 
vinrui prienamomis kainomis. Taip
gi mainysiu į miesto namus. Tos 
farmos yra geros ir lygus laukai 
Wisconsine.

FRED MARTIN,
Medford, Taylor County, 

Wisconsin, R. R. 2.
PARDAVIMUI 2 aukštų, 7 ir 6 

kamabrių mūrinis namas. Garu 
šildomas. Maudynės elektra, gasas, 
landrė beismente. Rendos į mėnesi 
$76; kaina tik $8500, cash $4000, 
likusius išmokėjimais. Vieta 3128 
So. Wallace St. Kręipkitės prie sa
vininko, 1134 Independence Blvd.

Tel% Van Buren 4451

NAUJAS namas, 4 flatai po 5 
kambarius. Visi įrengimai moder
niški. Ąžuoliniai trimingai; rendos 
į mėnesį $300. Kaina $29,000. Pasi- 
naudokit proga.

2435 W. 65th St.
1 lubos frontas

DIDELIS bargėnas, 80 akrų far
ma pardavimui III. valstijoj, visa 
dirbama, juodžemė, budinkai visi 
geri, 2 didelės barnės, 7 kambarių 
stuba, svirnas, vištininkas ir kiti 
budinkai, mašinos pirmos klesos ir 
kas tik yra reikalinga dėl farmos, 
10 melžamų karvių, 5 darbiniai ar
kliai, 300 vištų, kiaulių ir kitų gy
vulių. Viskas už $6500.

šaukit Roosevelt 2949, arba 
kit į garadžių.

J. A. ZAKES

1121-23 W. 18th St.

atci-

NEPAPRASTAS BARGĖNAS
Kas norite su mažai pinigų dary

ti gerą biznį geroje vietoje?
Tuoj atsišaukite

< ’ V. M. Stulpinas 
3S11 So.. Halsted St.

Phone Ykrds 6062

PARDAVIMUI namai: vienas 2 
flatų medinis, 4—6 kambarių. Ant
ras namas 2 flatų po 4 kambarius 
ir krautuvė už ubudu $8500; 
rendos neša $100 Į mėnesį.

. S. Klibina,
1907 Canalport Avė.

'AuLiik! .___

i "1 r t ~—

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

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

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stovart 7101 -nba 5126

SAVININKAS išvažiuoja iš Chi- 
cagos, turi parduoti savo .3 namus.

1) 8 flatų medinis namas, 10 me
tų senas, kautuvė, svetainė ir pirtis, 
rendos neša $280 į mėnesį, parduosiu 
už $17,800.

2) Medinis bizniavas, 4 flatų, ren
dos $92 į mėnesį, kaina $6,800.

3) Mūrinis 2 flatų po 4 didelius 
kambarius ir dideliu bczmantu, par
duosiu už $7,400.

Labai didelis bargėnas, nes turiu 
parduoti šia savaitę be agentų.

4212 So# Rockwell St.
Tel. Lafayette 5773

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas, 4 kambariai ir krau
tuvė, tuščias galima tuojau gy
venti, rendos $83.

1734 So. Uuion Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
na’ujas, vėliausios mados, su visais 
įtaisymais, elektra, »«..«, ........v—
apšildomas, žema kaina. Atsišaukit 
pas savininką:

V. JUSEVIČIUS,
3842 S. Union Avė., Chicago.
Tel. Yards 5773

vana, furnace

MŪRINIS geras namas; parduosiu 
pigiai. Savininkas. 6 flatai, 3 po 6 
ruimus, 3 po 4. Platus lotas, gera 
vieta,

Tel.

didelis dochodas.
1841. N. Lawndale Avė. 
Armitage 9637.'

Pi Szlos

Pardavimui keturių pagyvenimų 
mūrinis namas, visi flatai po pen
kis kambarius, elektra, vanos, bes- 
mentas po visu namu; lotas prie 
šalies, garadžius dėl 2 mašinų. Mū
rinis namas, randasi gražioj vietoj 
—Marųuette Manor, arti vienuo
lyno. Prekė $26.000, apie pusę rei
kės įmokėti. Savininkas gyvena 
ant pirmo flato iš užpakalio.

Kreipkitės
5936 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų 
bučernė ir grosernė, 3—4 
rių fintas. Daromas geras 
Ateikite ir pasimatykite su 

JERRY J. BERAN 
1957 W. 51 St.

Kampas Robey St.

namas, 
kamba- 
biznis. 

mumis.

PARSIDUODA mūrinis namas 3 
pagyvenimų po 6 kambarius, va
nos ir elektra, skiepas cementu )- 
tas, prekė tik $8000.

6 PAGYVENIMŲ po 6 kambarius, 
vanos, elektra, garu šildoma, na
mas ant trijų lotų, randas prie 
pat Washington parko, rendos ne
ša $6460 į metus.

2 PAGYVENIMŲ prie vienuoly
no, 2x6 kambarius, garu šildomas, 
garadžius dėl dviejų mašinų, pre
kė tiktai $14500.

Atsišaukit pas
A. VISBARAS

3235 So. Halsted St.
Tel. Yards 3609

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

ŽMONES: suteikite savo vai
kams progą. Atvažiuokite į 
Berwyn į gražią apielinkę. Pir
kite naujai pabudavotą bunga- 
low, furnace šildoma, toiletai, 
vana, ugnavietė, aržuoio užbai
gimo. Tikri svajonių namai. 
Galima susitarti išmokėjimais. 
Atdara dėl apžiūrėjimo subato- 
je po pietų ir nedėlioj.

1510 Ridgeland Avė.
Imkit Douglas Park elevato

rių iki Ridgeland.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinas elektros šviesos ir gazų 
šildomas namas ir akras že
mės. Parduosim pigiai.
Louis Ferry Willow Springs, III.

Box 105

2-4 flatų bargenai. 916-18 W. 
52nd St. 3-4 kambarių, sun pai- 
lorai, kaistu vandeniu šildomas, 
naujas namas. 3 flatai 828 W. 
Garfield ,Blvd. 6-7-7 kambarių. 
Harmon Bros., 5423 So. Halsted 
St., Tek Blvd. 9485:

t.'/:'

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

A. GRIGAS,
8114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas, 5 ir 6 kambariai su cemen
tuotu besmentu. Elektra, maudy
nės ir kiti naujausios mados pa
rankamai.

Kreipkitės
2951 — 39th St. (Pershing Rd.)

PARSIDUODA 5 kambarių 
namas, vienas lotas šaly. Gera 
vieta, netoli bulvaro.

Atsišaukite
6024 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI 30 pėdų lotas 
pigiai, prie So. Kildare Avė. ii 
49 St.

Atsišaukite prie
2343 S. Homan Avė.

KAS NORI mainyt ant gero biz
niavo namo į saliuną. Šaitanas tu
ri būt Ciceroj arba Melrose

Praneškit greitai.
National Realty Co., 

808 W. 33th PI.
Teh Boulevard 2337

Park.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 Wi Madison St.


