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Naujasis Amerikos Imi 
gracijos įstatymas

T_-__

E. Goldman 
apie sovietų 

valdžią

Kuo bodu jis atsiliepia į emigracijos 
dalykus Europoj

Sovietų valdžia — kapitalistų 
valdžia, tik darbininkų rubu 
prisidengus.

Rusijon ir vė

apie naują įsta- 
Darbininkas sa-

kad nors 
emigranti

esančiai

RIGA, bal. 24. [Chicagos Tri
būne koresp. Donald Day]. — 
Sovietų Rusijos valdžia, įtarda
ma, kad naujasis Jungtinių Val
stijų imigracijos įstatymas esąs 
atkreiptas vyriausiai prieš emi
grantus iš Rusijos, nutarė atsi
mokėti, ir išleido įsakymą, ku
riuo draudžiama emigrantams 
iš visų kraštų, ypač iš Ameri
kos atvažiuoti 
išvažiuoti.

Kalbėdamas 
tymą Maskvos 
ko:

“Darbo ir apsigynimo sovie
tas, išleisdamas tą įsakymą, 
pareiškia, kad jis kreipiamas 
ypač prieš emigrantus iš Ame
rikos, kurie atvažiuoja Rusijon 
tikėdamies, kad už jų nežymi;} 
revoliucinę cla.rOuotę Ameri£«,<Ąj 

jiems bus čia tuojau atlyginta 
— duota kokia nors atsakomin- 
ga vieta. Tegu tie tariamieji 
revoliucionieriai ^pasilieka sau 
Amerikoj ir pasirūpina patys 
įsigyti ten atsakomingą vietą.”

Niekam iš svetur nebeleista
, Rusijon atvą&uoti.

Darbo ir apsigynimo sovietas 
savo įsakyme sako, 
esąs duotas vienai 
iš Amerikos grupei,
dabar Konstantinopolyje, 
specialis leidimas atvažiuoti 
Rusijon, bet nuo šio laiko nie
kas daugiau nebebus įsileidžia
ma, dėl to kac Rusijo; stok: 
darbo ir blogos gyvenimo sąly
gos.
Garlaivių linijos protestuoja.
Naujasis Amerikos emigraci

jos įstatymas padare nemažo 
susirūpinimo Rusijoj ir Pabal
tos valstybėse. Garlaivių kom
panijos, kurios patogesnėms 
savo biurų vietoms įsigyti ar
čiau prie Amerikos konsulato 
mokėjo net iki 2000 dolerių pre
mijų, dabar ruošiasi sumažinti 
savo štabus, galų gale savo kon
toras sujungti daiktan. Baltijos 
Amerikos linija, kurios laivai 
plaukioja tiesiai iš Liepojos į 
New Yorką, paskelbė, kad apsi- 
dorojus su šių metų emigran
tų kvota, jos garlaiviai eisią tik 
į Dancigą.

Minios laukia eilės emigruoti.
Rygoj laukia daugybė žydų, 

kurių vienų pakaks užpildyti 
Rusijos šių metų kvotai, einant 
naujuoju įstatymu, o Lenkijoj 
ir Rumunijoj vėl laukia tūks
tančiai žmonių, kad galėtų bir
želio mėnesį išvažiuoti Ameri
kon. Bet reikia abejoti, ar 
jiems beteks į laivus pakliūti, 
kadangi daugelis laivų kompa-

nijų turi įsteigusios žiemos ko
lonijas Anglijos, Vokietijos ir 
Francijos uostuose, kame laiko
mi emigrantai nepatekę praeitų 
metų kvoton.
Milijonai sumokėta iš ąnksto už 

laivakortes.
Del naujojo imigracijos įsta

tymo laivų kompanijos turės 
grąžinti pinigus pirkusiems iš
anksto. laivakortes emigran
tams. O tų laivakorčių, išanksto 
Rusijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Lenkijos emigrantų pasipirktų, 
bendrai paėmus, bus gal dau
giau kaip už 40 milijonų dolerių, 
o jei pridėtum dar, kiek turi j 
pirkę Italijos, Graikijos, Ruma- 
nijos, Armėnijos ir kitų pietų 
1< t*aš t ų busimi emigrantui, tai 
suma kompanijoms išanksto su- 

mokėta sieks gal, dvigubai tiek.
Kebli padėtis. j

Giarlaivių kompanijų valdai
ninkai sako, kad Rusijos kaimy
nų kraštai atsidūrę, dėl to nau- 
o įstatymo, labai keblioj padė

ly. Jie įsileidę tūkstančius sve-| 
timųjų, laukiančių atidarymo! 
kvotos, kad išvažiuoti Ameri- 
kon. Per praeitą žiemą Lietu-Į 
va, Latvija, Lenkija ir Ruma- 
nija įsileido iš Rusijos daugybę 
žydų, pasiruošusių emigruoti Į 
Amerikon, ir dabar tie kraštai 
nežino, ką su jais daryti. Vy
riausybės valdininkai sako, kad 
veikiausia jie teks grąžinti at
gal, iš kur atvykę.

Visi valdininkai, taipjau ir lai 
vų kompanijų agentai sako, kad 
naujasis Amerikos imigraciijor] 
įstatymas Europai blogai atsi
liepsiąs, kadangi prie esamųjų 
painių ir neišspręstų problemų 
prisidėjęs dar naujas nemažas 
vargas.

BERLINAS, bal. 25. — Va
kar vakarą Berline įvyko masi
nis darbininkų susirinkime, 
kuriame dalyvavo apie 5000 
žmonių. Vyriausia \ mitingo 
kalbėtoja buvo žinomoji anai^ 
chistė Emma Goldman, kuri 
anais metais, dėl savo anarchis- 
tinės-komunistinės agitaciĮjci? 
Jungtinėse Valstijose, buvo de
portuota Rusijon. Mitingo tiks
las buvo organizuoti darbinin
kus, anarchistus ir kitokius pa- 

I šaulio revoliucininkus kovai su 
kapitalizmu ir bolševizmu.

| Komunistai buvo pristatę po 
visą salę savo partijos narių 
daryti obstrukcijai ir susirinki
mui išardyti. Ir jie savo uždavi
nius vykino: rėkė, šaukė, kau
kė, koliojo kalbėtoją, vadindami 
ją necenzūriniais žodžiais. Bet 
galų gale jai pavyko trukšma- 
darius nuraminti.

| Emma Goldman savo kalboj 
aštriai kritikavo sovietų Rusi
jos valdžių, sakydami, kad ji vi- 

sai nesanti darbininkų valdžia, 
bet kapitalistų, tik darbininkų 
rubu prisidengus; laisvės Rusi
joj nėra; visokia spauda už
drausta, išskiriant valdžios par
tijos spaudą; žodžio laisvė su
varžyta; priespaudos metodai 
vartojami toki, kad savo žiau
rumu jie viršija metodus, var
totus juodžiausiais caro rėži* 
mo-laikais?

Kalbėtoja ragino darbininkų 
| minias daryti bendrų pastangų 
paliuosuoti kalinius, kurie šąlą 

[ir badauja išgrūsti į Rusijos 
žiemius ir į Sibiro kasyklas ar
ba koncentracijos punktus. So
vietų valdžia — sakė Goldman 
— reikalauja amnestijos politi-' 
niams kitose šalyse, bet ji pati 
nedaro to, ką skelbia , ir savo 
kalėjimuose Rusijoj bolševikai 
kankina uždarę apie 100 tūks
tančių politinių kalinių!

Kalbėtojai baigus, salėj kilo 
didžiausias trukšmas, kurs tę
sėsi apie valandą laiko, taip kad 
kiti kalbėtojai nebegavo progos 
kalbėti.

Nustatykite laikrodžius! 
šią naktį, prieš eidami gulti, 
pastumkite rodyklą viena 
valanda priekin.

Nuo sekmądienio, balan
džio 27 d. ąntros valandos 
ryto, Chicagoj ir apielinkėj, 
30 mylių radiuse, taipjau ir 
daugely kitų tolimesnių vie
tų miestų miesteliuose pra
sideda taip vadinamasai 
“dienos šviesos taupymo“ 
laikas, kūrę fęsis visą vasa
rą, iki paskutinio rugsėjo

‘ ' ■ ■ į /J t * • ,

mėnesio sekmadienio.
Nustatykite savo laikro

džius atatinkamai.
Kadangi dienos šviesos tau
pymas prasideda sekmiadie-J 
nio 2-rą valandą ryto, tai 
geriausia jau šiandie vakarą 
prieš eisiantį gulti, laikro
džių rodyklus pastūmėkite 
visą valandą priekin, pav. 
nuo lygiai 11 valandos nak
ties pavarykime ant lygiai 
12-tos. 1

Pullmano kary 
darbininkų 

streikas

Neramumai Silezijoj Lietuvos žinios

pa-
Po-

Streikininkai laikosi tvirtai, 
siryžę vesti kovą iki galo, 
licija ardo streikininkų susi

“Raudonojo Gaidžio” organiza
cija degina storkaklių 
ninku ukius.

ūki- LIETUVOS ŪKIO NUOSTO
LIAI NUO LEDŲ IR 

AUDRŲ.

Hondurase esą nukauti 
keli Amerikos kareiviai
SAN SALVADOR, bal. 25. — 

Gautomis čia žiniomis Hondu- 
rase tapę užmušta keletas Jung
tinių Valstijų laivyno kareivių.

Amerikos legacijos attache 
Tegucigalpoj esąs išvykęs 
La Liberdadą, Salvadore, 
iš ten kabeliu susižinojus 
Washingtono valdžia.

Gal būt prasimanymas.
WASHINGTON, D. C., 

25. — Valstybes ir laivyno
partamentų gautuose iš Teguci- 
galpos pranešimuose nieko ne
minima apie tai, kad ten buk 
buvę užmušti keli Amerikos Į 25. 
laivyno kareiviai, kaip neoficia- kščiausiame Teisme 
lės telegramos iš San Salvadoro rinkti grand jury’es 
skelbia.

BUS KURIAMOS ITALIJOJ 
MOTERŲ FAŠISTŲ 

GANIZACIJOS.
OR-

Fašistų 
nutarė, 

būt su- 
grupė, 

tik did-

ROMA, bal. 25. r- 
tarybos susirinkimas 
kad parlamente neturi 
daryta atskira fašistų 
parlamente turinti būt
žiuma ir opozicija. Fašistų at
stovai turį klausyt savo vadų 

kad I įsakymų.
su I Be to taryba nutarė paragin

ti provincijų organizacijas stei- 
Įgti visur Italijoj moterų fašis-, 
Į tų kuopas.

bal. -----------------
de- | GRAND JURY NAFTOS 

LAI KLAUSYTI.
BY

Šeimyniško gyvenimo 
pamatai

WASHINGTON, D. C
Columbijos Distrikto Au- 

pabaigta 
sąstatas, 

kurs klausys kriminalių kaltini
mų, iškeltų aikštėn senato ko
misijos vestuose naftos skanda- 

BAISI VIESULĄ TEXASE IR I lo tyrinėjimuose.
OKLAHOMOJ. _________ _

LIU

Dr. A. Karalius kalbės rytoj 
Mokslo Draugams apie šeimyni
šką gyvenimą iš moksliško at
žvilgio, — °oie meilės fiziologi
ją.

Paskaita prasidės 10:30 vai. 
ryto Raymond Chapel svetainė
je, 816 W. 31 Str.

Išgriauta namų;. 4 žmonės už
mušta, daug sužeistų.

TURKĘSTANE PRADĖJO 
SIAUSTI MARAS.

-----------  MASKVA, bal. 25. — Prane-
KANSAS CITY, bal. 25. — Šimai iš Amu-Darjos krašto, 

Texas ir Oklahomos valstijose Turkestane, skelbia, kad ten 
šiandie siautė baisi viesulą, smarkiai pradėjęs plėstis ma- 
Suardyta keleto ūkių trobos, ras. šumašonsko apskrity užre- 
keturi žmonės užmušta ir daug korduota daugiau kaip . šimtas 
sužeista. atsitikimų. /

Bankinis sindikatas Vo 
k lelijai padėti

Pradžiai jau sukelta 5 milijonai 
dolerių kapitalo.

bankinis

Vokiečių

NEW YORK, bal. 25. - In
ternational Acceptance bankas 
šiandie paskelbė, kad tapęs įs
teigtas amerikiečių 
sindikatas, atidarąs neapribo- 
tus kreditus naujam
aukso bankui, kurį yra suorga
nizavęs Vokiečių Reichsbanko 
prezidentas Hjalmar Scha- 
cht’as. Sindikatas, tuo atidarąs 
vėl prekybos kelius tarp Ameri
kos ir Vokietijai Pradžią 
kapitalo sukelta jau 5,000,000 
dolerių.

Žemėstirebėjimas

Ha-

SEATTLE, Wash.,; bal. 25įr- 
Šįryt čia buvo jaučiarpas smar
kus žemės drebėjimas. >

HONOLULU, bal. 25. T 
waii salos Pūna distrikte' praei
tą naktį, ir šį rytą atkartotinai 
įvyko smarkus žemės . drėbė j i- 
mas. Kai kuriose vietoje žemėj 
pasidarė plyšiai penkių; pėdų 
pločio ir iki dešimt pėdų gilumo. 
Per keturias valandas buvo su
skaityta du šimtai keturiolika 
supurtymų ir žmonės išsigandę 
išbėgiojo iš namų.

3 KU-KLUXAI INKRIMI
NUOTA.

BELLEVILLE, ILL. bal. 25. 
— St. Clair grand jury inkri
minavo tris ku-khi*-klano vir- 
šylas: Dr. A. F. Killenę, H. A. 
McCormacką ir A. J. Cummin- 
gsą, kaltinamus dėl lupimo pi
nigų iš žmonių grūmojimais 
areštuoti juos už neva prohibi- 
cijos įstatymo laužymą.

14 KALINIU PABĖGO.

DENVĘR, Colo., bal. 25. - 
Iš apskrities kalėjimo šįryt pa
bėgo, nuveikę kalėjimo sargus, 
keturiolika kalinių. Vienas pa
bėgusiųjų, tuojau , po išsilauži- 
mo iš kalėjimo, telefonavo apie 
tai policijai ir pats pasidavė; 
kitų tryllikos kol kas nesugauta.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, baland. 25, užsienio pini

gų 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, 1QO l|rų ...... . ....
Francijos, 100 frankų .... .
Lietuvos, 100 litų ............. 
Norvegijos,’ 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų ..
Suomijos, 100 markių .... .

. $4.38 
$5.38 

$16.78
$4.46
$6.30 

$10.00 
$13.91 
$37.24 

. $2.54'

Pullmano karų darbininkų 
streikas vis dar tęsiasi. Darbi-' 
ninkai visi laikosi kai vienas, 
pasiryžę Imvoti iki galo. Nė vie
nas nemano grįžti darban kol ne 
iškovos senąjį mokesnį.

Kadangi tinšapėse nebeišeina 
karų, tai ir kitiems darbinin
kams ima trukti darbo, — 
tiems, kurie‘dar nestreikuoja, 
ir trumpoj ateity visi nebeteks 
darbo, kai nubaigs karus, kurie 
pirm streiko buvo subudavoti.

Policija daboja dirbtuves ir 
uždraudė darbininkams laikyti 
susirinkimus Strumilų svetai
nėje.

Ketvirtadienį policija išvaikė 
streikierių susirinkimą iš Stru
milų svetainės ir atėmė svetai
nės laisnį, taip kad be speciali© 
leidimo susirinkimų lajikyti no- 1 
galima. Tada visi streikieriai | 

nuėjo susirinkimus laikyti 
Stančiko svetainę.

Skebų kol kas visad nėra 
tikimos, kad jų neatsiras, 
tik streikas tęsis. Atvažiavę
kitur darbininkai, kai tik suži
no, kad yra streikas, nedirba.

Tų skyrių darbininkais, kuri NEW YORK, bal. 25.—Char 
dėl streiko irgi pritruko darbo, les F Murphy) demokratų poli- 
josai siūlo,, kad dirbtų juos|tinės mašinos Tammany Hali

I “bosas” mirė šiandie 9:30 Vai.
,ge: ryto.

BERLINAS, bal. 15. — 
rijoj vėl neramumai. Del 
kaus gyvenimo, dėl brangumo 
maisto dalykų, nes storkakliai 
didžiųjų ūkių ūkininkai lupa už 
}avo produktus dvigubai dau
giau nei taikos metais, būriai 
proletarų, susiorganizavę vardu 
“Raudonasis Gaidys”, 
darni ima vėl deginti* 
ūkių trobas. Tokių 
dabar atsitiko netoli 
kronprinco Fridricho 
nuosavybių Oelse.

PLĖŠIKAI IŠVERŽĖ

Sile- 
sun-

kerštau- 
iilezijos 

deginimų 
buvusio 
Viliaus

$63,000

GRANITE CITY, III., bal. 25. 
Banditai užpuolę atėmė iš Gra
nite City National Banko kasie 
riaus asistento T. Gradinaroffc 
$63,000, kuriuos jis ką tik buvc 
priėmęs iš pašto, atsiųstus ič 
St. Louis federalio rezervo* 
banko. Plėšikai pabėgo.

ANGLIJA FORMALIAI PRI 
PAŽINO GRAIKIJĄ.

LONDONAS, bal. 25. ----- An-

glijos valdžia per savo pasiun
tinį Atėnuose įteikė Graiku 
valdžiai formalį pripažinimą 

ir Į Graikų respublikos, 
kol 

iš NEW YORKO TAMMANY 
HALL “BOSAS” MIRĖ.

darbus, kurių darbininkai strei
kuoja, bet jie atsisako, f 
riau eina namo, ne kad pasilikti
skebauti. I MELBOURNE, Australija,

Nors darbininkai ir neorgam- |bal 25 _ viktorijos ministe-
. .ris pirmininkas Sir Alexandei, 

jie laimes I peacock sudarė naują ministe-
Irių kabinetą. Peacock yra prem- 
Ijeras ir iždininkas ir darbo mi- 
Inisteris naujame kabinete.
I ---- ----- "y1* •

zuoti, bet visi laikosi gerai, ir 
tokiu solidarumu 
streiką.

Kiti Pullmano darbininkai ir
gi nesnaudžia. Vakar po pietų 
vvOod cabinet makers šapoj visi 
darbininkai rašės anttam tikros 
blankos parėikšdami, kad jie vi
si priešingi numušimui mokes
nio. x

LENKŲ PRASIMANYMAI.

Kaunas [L. ž.] — Lenkų 
spauda sugalvojo naujų prasi
manymų. Nepavykus nieko iš
provokuoti švendionių 'gimna
zijos uždarymu, buvo imtasi 
provokacinių žygių pačioj Lie
tuvoj, kąip antai pakišimas 
bombos per lenkų vakarėlį Uk
mergėj, kuri “ųieko nesužeidu- 
si,” ir ištisa eilė kitų provoka
cijų neva lenkų persekiojimų 
įrodymui Lietuvoj.

Dabar eina nauja prasima
nymų serija apie tariamuosius 
lenkų išsiuntimus iš Lietuvos 
už demarkacinės linijos...

'• i

Šie prasimanymai neturi jo
kio pagrindo, nes (Lietuvos pi
liečiai už savo j)mikaltimus 
atsako einant valstybės įstaty
mais, tad apie bet kokius iš
siuntimus negali būt nei kal
bos.

NEKVEDAVIČIAUS PARTIJA

Kaunas [L. Ž.] — Apskrities 
Viršininkui yra paduoti regist
ruoti įstatai naujai besikurin-, 
čios partijos, kuri pavadinta 
“Lietuvos darbo žmonių parti
ja.” Po įstatais nematyt nei 
vieno rimtesnio visuomenės 
veikėjo pasirašiusio. Pasirašę 
gi — keletas studentukų ir val
dininkų su p. Nekvedavičium 
priešaky. Tai matomai toly- 
mesnė “Noo Lithuanijos” tąsa.

kurių 2160,7 
rugių, 
kvie-

1923 m. Lietuvoj nuo ledų ir 
audrų nukentėjo 8132xiikia\ 
Bendras nukent 
ėmė 32817,1 ha
ha. (22106,7 centu.) 
392,8 ha (3312,3 cntn.) 
čių, 7736,2 ha (65314,1 cntn.) 
miežių, 63558 ha (116217,9 
cntn.) avižų, 4413,6 ha (49170,7 
cntn.) 
cntn.) 
cntn.) 
cntn.) 
cntn.)

y Alytaus, 
Mažeikių, Seinų, Šakių ir 
kaviškio apskrityse ledų ir 
rų nuostoliu nepadaryta.

žirnių, 2,5 ha (166,8 
linų, 82,3 ha (1067,5 

vikių, 1565 ha (174724,4 
bulvių ir 866 ha (6871,7 
šieno.,

Kauno, Kėdainių,
Vii- 
aud-

KAUNO PAŠTE.

pas-Paskutiniu laiku Kauno 
to vyresnybe sugalvojo naują 
dalyką. Valdininkas (ė), imda
mas vieną Šykščią algelę, turi, 
tuo naujuoju “parėdymu” ei- 
nant, savo tiesioginio *7 vai.
dienos darbo (kuris jau ganė- 

tinai iščiulpia pajėgų, ką liudi
ja ne vienas nusilpimas), dirb

ti papildomąjį darbą kas savai- • 
tę bene lig 12 vai. nakties, be 
jokio už tai atlyginimo!

šiemet Klaipėdos kraštp yra 
17 lentpjūvių, celiulozos fabri
kas su 950 darbininkų ir fane
ros fabrikas su 425 darbinin
kais.

Chicago ir Apielinkė. — Lie
tus ir šaltas stiprokas šiaurėry- 
čių vėjas.

Saulė teka 4:53, leidžiasi 6:43
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ŠeŠtadienis, Bal. 26 d., 1924

TRECIAS PILNAS MĖNESIS
■ A HA Du syk šiandien 
wU II M || ir du syk kasdien 
W TREMTIEV 2:30 ir 8:20 .
Randolph at Dearborn Nedėlioj 3 vai. dieną

Kainos naktį ir subatoj dieną, 50c, $1.00 ir $1.50
Visos kitos dienos, 50c, 75c ir $1.00 

Dadėti 10% karo taksų *

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Panevėžys prieš karą 
ir dabar

VISOS SĖDYNĖS RTZERVUOTOS. NUSI
PIRKITE TIKIETĄ Iš KALNO. TIKIETAI 
PARDUODAMI KETURIAS SAVAITES Iš 
KALNO. PIRKITE DABAR IR IšVENGKL 
TE STOVĖJIMO EILĖJ. \

Adolph Zukor ir Jesse L. Lasky reprezentuoja
Didžiausį dramatišką spektaklį visų amžių

Paraše CECIL B. DE MULE

THE TEN 
OMMANMmn 

(Dešimts Dievo Prisakymų) 
Pasakojimas per Jeanie MacPherson 

Paramount Produkcijos
(FAMOUS PLAYERS — LASKY CORPORATION)

Chicagoj “Dešimts Dievo 
Prisakymų” rodoma tiktai 
Woods teatre.

PAVASARINIS BALIUS
x Rengia

Draugystė Teisybės Mylėtojų

Nedėlioj, Balandžio 27 dieną, 1924
MILDOS SVETAINĖJE,

3142 Šo. Halsted' St.

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 35c.

Balius bus labai gražus, visi galės linksmai pasišokti prie ge
ros muzikos. .Kviečia visus KOMITETAS.

Panevėžys. — Per karą dvi 
didelės miesto dalys — Sena
miestis ir Slabodka — sudegė. 
Prieš karą Panevėžy buvo dau- 
giaus lenkuojančių, negu ki
tuose Lietuvos miestuose. Bu
vo čia realinė mokykla, mies
to ir mokytojų seminarija. Lie
tuvos jaunuolių dauguma mo
kės realinėj ir miesto mokyk
lose, o mokytojų seminarija 
buvo paskirta rusams. Tie pa
tys mokiniai — lietuviai buvo 
verste verčiami mokėti lenkų 

■ kalbą, gyvenant mokinių bu
tuose, kuriuos laikydavo len
kai, nes kitur buvo uždrausta 
gyventi. t>el tokių ' suvaržymų 
ne kiekvienas galėjo lankyti 
mokyklas, ypač vargingesnį 
kaimų vaikai.

Dabar Panevėžy * visai kitoks 
gyvenimas: nėra to kaimo, nė
ra to miestelio, iš kur du-trys 
jaunuoliai nelankytų lietuvių 
gimnazijos, kas metais vis dau
giau ir daugiau moksleivių 
lanko aukštesnes .mokyklas, 
gatvėse jau negirdėti tiek len
kiškumo, kaip prieš karą. Ben
drai, miestas šimteriopai pasi
keitė. Gaila tik, kad yra daug 
nesusipratusių lietuvių, kurie 
ir mokėdami lietuvių kalbą 
jos nevartoja. Yra net valsty
binių ir visuomenės darbuoto
jų ir valdininkų, kurie net ei
dami tarnybos pareigas mas
koliškai ir varšaviškai šneka. 
Čia tarnybos metu ne reteny
bė išgirsti šnibždantis “prose 
pani, proše pani.r.” arba šau
kiant į visą kanceliariją: “..ke- 
vič, dai dielo” “...ovič, milen- 
kij, duška; napiši.'..” [“L.”]

le užburta paslaptis neišėjo 
aikštėn.

. Su falšyvah čekiais pil. Ste-
I k?Jpulionis susipainiojo visai neti

kėtai. Kartą būdamas links
mam upe Miramaro kelneriui už 
jo' patarnavimą davė čekį ant 
1000 litų. Kelneris, gavęs tokią 
dovaną nieko nelaukdamas nu
bėgo į banką iškeisti čekį. Vie
nok čia jam atėjus banko tar
dau tojams ant čekio direkto-

riaus parašas pasirodė {taria
mas. Pareikalvo nurodyti iš ko 
jis tą čekį yra gavęs. Nuro
džius kelneriui, kas jam tą čekį 
yra davęs prispirtas pil. Ste- 
pulionies padėtis pąsikeite blo
goj on pusėn — iš linksmaus 
Miramaro pateko nuobodžion 
belangėm Teisingai yra sako
ma, kad suktybėmis paremti 
pasisekimai nėra amžini.

— Liet, darbininkas.

Moteris taip sirgo, 
kad negalėjo dirbti

Pasako, kaip Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
sustabdė jos kentėjimus ir 

atbudavojo jos sveikatą.

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

ANT NAUDOS. fe

S. L. FABIONAS CO.

Geriausi Vieta
Pirkti

l * / e , 1
Player * Pianai, Upright Pianai, Grand Pianai 

ir Phonograf-ai. Parsiduoda arit lengvų išmokėjimų 
su 10 metų Garancija.

Jus Galite sučėdyti daug pinigų pirkdami pas 
mus ir busite, visados užganėdinti. , ■

Tūkstantiai lietuvių yra pirkę pas mus Pianus
ir Phono^raftis ir visi yra pilnai užganėdinti.

ir turėjai gulėti

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo» Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
b Parduodam Laivakortes, v

Garfield Park Lietuviy Vyry ir Motery Pas. Kliubas
Rengia Didelį ir Puiku Metinį Ralių, kuris įvyks

Subatoj, Balandžio (April) 26 d., 1924 m.
Lietuvių Liuosybės Sve., 49. Ct. ir 14 St.

Cicero, III. Pradžia 7 vai. vakare.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios nepamirškite ^tsilankjrti visi, dideli 

ir maži ant šio baliaus, šis balius bus vienas iš puikiausių ir mes 
užtikrinam, kad visi busit užganėdinti. Muzika bus viena iš geriausių, 
kurie myli pasišokti. Taipgi bus skanių užkandžių ir gėrimų. Visi 
linksmai laiką praleisit.

Kviečia visus G. P. Ų. V. ir M. P. KLIUBAS

PIRMAS PAVASARINIS SOKIS
Rengia Brighton Park Lith. A. B. Club

Sukatoj, Balandžio 26,1924
Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50 centų ypatai.'
Muzika MARTYNO ODOMAIČIO ORKESTRĄ

4

Kuomet jums reikia geriausių muzikantų, 
susižinokite su nariais

AMERICAN MUSICIAN'S UNION OF 
NORTH AMERICA

Seniausia muzikantų unija Chicagoje 
(Inkorporuota 1892)

ČEKIŲ FALSI^IKATORIŲ PA
TUPDĖ ŠALTOJON.

Kaunas. — Nepriklausoma 
Lietuva savo nelaimei yra gana 
turtinga visokiais- w Smilgelių®J 
kais, kyšininkais, 'sukčiais ir 
višokiog rųšies apgavikais, ko
kių prieš didįjį karą toli gražu 
tiek daug nebuvo nei pagarsė- 
jusioj visokiomis suktybėmis 
matuškoj Rusijoj. Per lokį 
trumpą nepriklausomos Lietu
vos gyvavimo laikotarpį daug 
jau spėjo pasižymėti savo šly
kščiais darbeliais visokių vals
tybinių ir privačių įstaigų’ tar
nautojai bei valdininkai. Tik ir 
tesigirdi, kad kokios nor tarny
bos viršininkas, kasininkas, in
tendantūros ar kitoks valdinin
kas pasigrobęs didesnę ar ma
žesnę pinigų sumą be žinios din
go arba prašvilpęs pinigus nu
sižudė ir t. p.

Kaip parodo prityrimas, tai 
valdininkai ir kitokie įstaigų 
tarnautojai įvairias ‘ vagystęs, 
kyšiavimus ir kitokius prasi
žengimus daugiausia papildo 
per girtybę. Kaune ir kitlrr 
per girtybę yra atsitikę daug 
vagysčių, nusižudymų ir kito
kių nusikaltimų. Be seniau pa
pildytų per girtybę' prasižengi
mų paskiausiu laiku įvyko toks 
nuotikis. Tarptautinio Banko 
tarnautojas Pil. Stepulionis la
bai mėgo g.erti. Gerdavo ne 
paprastuose traktieriuose, boti 
gana tankiai 
savo kolegas
restorane “Miromare”. žmonės 
stebėjosi, iš kur tas ponelis tiek 
pinigų ima. Bet pasirodė, kad 
Miromaro nuolatinis lankytojas 
S. turėjo Tarptautinio Banko 
čekių knygutę su dirbtinu ban
ko direktoriaus parašu ir dėlto 
nei kiek negailėdamas kur tik 
pasisukdamas švaistė šimtais 
ir tūkstančiais lit^, kol galų ga-

lanke ir vaišino 
garsiam Kauno

Momence, Illinois. — “Aš tikrai ga
liu rekomenduoti jūsų gyduoles ki

toms moterim's ku
rios turi moteriš
kus silpnumus, nes 
još pagelbėjo man 
visokiuose atsiti
kimuose. Aš dir
bau valgomame 
kambaryje mies
telyje, ir kaip ka
da negalėjau dirb
ti savo darbo, tu
rėjau skausmus 
apatinėj daly kūno

lovoje. Viena mano 
kaiminka pasakė, kiek daug gero jai 
padare Lydia E. Pinkham,’s Vegetab
le Compound, ir tikrino, kad ir man 
pagelbės. Aš norėčiau, kad visos mo
terys kurios serga paklausytų mano 
patarimo, nes Vegetable Compound 
padarė tiek daug gero ir sugražino 
atgal man sveikatą ir stiprumą”. — 
Mrs. Albert E. Dechaud, Momence, 
Illinois.

Daugiau kaip 121,000 moterų iki 
šiol yra atsakiusios į musų klausimus, 
“Ar jus gavote palengvinimą varto
jant Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound”? 98 nuošimčiai iš tų at
sakymų yra “Taip”.

Tai 98 iš kiekvieno 100 moterų ku
rios vartoja šias gyduoles nuo ligų 
dėl kurių yra rekomenduojama, gavo 
pagelbą. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 111-1J 

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

8323 So. Halsted 8L
Tel,: Boidevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiak- 
Išskyrus k»tv«rn. 

Nedilipmls nuo 0 Ud 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd 8t„ arti Leavitt St. 
Telephonas Canal 2552

Valandoi: 9 ryto Iki 9 vakare. Se- 
ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 

Veda visokias byląs visuose t«is- 
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padiroa visokius Dokumentus, 
Perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Pirk tenai kur esi užtikrintas, kad nebusi ap7 
gautas. Mes nesame didmiesty kur moka rendos po 
keletą tūkstančiu į mėnesį. Mes turime nuosavą 
namą ir nemokame niekam rendos; musų išlaidos 
yra mažos, todėl mes parduodame pigįaus kaip kitur.

Mes esame autorizuoti Gulbranseno Registruo
tų Pianų pardavėjai ir parduodame Pianus žemomis 
fobrikos kainomis.

Ateikįįę, pamatykite, susipažinkite su mumis. 
Persitikrinsite. Viena kaina visiems.

Lietuviai pas savuosius kur gali gauti gerą pa-, 
tarnavimą^

Didelis pasirinkimas lietuviškų rekordų ir rolių 
dėl Pianų. .

Pardavėjai: Jonas Mishkus, K. Peli^. P. Levis-, 
kas, panelfi-J. Grinius. Mandagiai jums1 patarnaus.

i

3343 South Halsted Street, 
", —--- ---

Chicago, III

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

žiedai tikrai auksi
niai ....... .......... ...........

NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 
AUKSINIŲ DAIKTŲ

$4.85
ir atigščbu

$2.85
ir augščiau
$9.50Vyriški laikrodėliai 15 akmepų, 

gražiai Išrodo ..............................—
Turime dideliame pasirinkime Europinių armonikų 
ir daug kitų dalykų labai pigiai. Ateikite persitik
rinti, kad niekur kitur Cheagoj nenupirksite taip 
pigiai, kaip! čia .
MARJANA I. ASTA, 4618 S. Ashlartd Avė., Chicago

A viešą ir pajiegą suvedame i senui fr naujus namus, taipgi dirb
tuves. Caah arba ant išmokėjimo.

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

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

T

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
‘ 12th STREET

TS1. Keįzie'89»2

j! Trindamas su Ruffles 
W Ištrinsl Pleiskanas Lauk.
I) Niežti, niežti visi) dieni) — jus net 
X stebitės iš kur tų pleiskanų tiek 
Ij imasi t Juo Uaugiau jus kasote, juo 
A daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal-
IĮ vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne- 

malonumo kiekvienam arti jus esan- X
U čiam, ir vis neapsakomai niežti 1 W

I) tai prašalins. Rufflea yra tonikd (I 
A galvos odai ir plaukams. Rufflat yra ?. W pleiskanų naikintojas su puikiomis 
įS paackmSmis. n
Y Ir tame nėra jokios paslapties. \ 
i) RuffU, yra sudarytas gabių ir paty- K rusių kemikų, kurie išdirbo formulų z. 
IĮ specialiai paskirti) sunaikinimui pleis- G A kanų perų — ir Rufflea atlieka savo Z 
0 ..... yA Pamėginkit bonkų I Itrinldt truputį f|
D Rufflea į savo galvos odų kasdien y 
M upie per saivaitę laiko. O kuomet (į 
H pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- P 
IĮ • kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus W 

daugiau niekuomet nekankins! Tik /|
D 65c. už bonkų. Galima gauti aptiekose.
9 F. AD. RICHTER & CO. W9 104-114 So. 4& Si., Brooklyn. N. Y. H

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del triiiimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulu, susty-, 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENT0L, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be 0Qn Be
Peilio* v" Skausmo

TaL Dearbora 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

vidurmieatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. WMhington & Clark

Namą Tel.i įlydą Park 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS
. ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1567.

S. W. BANES, Advokatas 1 
Valu 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
19 West Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■ 1 ■ 1 ■ —■ ■ /

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys AdvoKatM 

Dienomis Roona 614-516 
127 N. Dearborn SK 

Telephone' Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

Artinasi Pavasaris
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 didelj 
nuleidimą (discount). Mes už savo 
tavorą garantuojame ir pristatome j 
visas dalis miesto.

Turime sekamus tavorus: įvairių 
geležių, plumbingo, elektrai įrengi
mų, malevų, vamišių ,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

Karalius naikinimo Reumatizmo'
Garantuotos gydoulės 

išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kojų, 
pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kdjų, galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MfZAR. 
Didelis slo- O C
vikas kainuoja 4)** 
Mažas slovi- O K
kas kainuoja M*“"“** 
Užsisakykit nuo išdirbė
jo. Su orderiu siųskite 
ir pinigus. Adresuokite asmeniškai:

JOSEPH SOROKOVVSKI
2424 W. Superior St., Chicago, III.

Leo Shvegzda
(Rea! Efetate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojome nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, Ilt.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ŲŪL.

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite -aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

Jei jus turite ruptUrą, jus, supran
tama norite išsigydyti. Yra daug 
priežasčių kodėl jus norite išsigyty- 
ti. Viena priežasčių yra, kad ruptu- 
ra yra pavojingas dalykas kuris kaip 
kada užsibaigia mirtimi. Iš kitos 
pusės, kodėl jus turite laikyti ruptu- 
rą, kuomet, jus galite išsigydyti labai 
lengvai ir pigiai mano metodu.

Skaitykit ką sako Mr. Driver:
“Aš negaliu surasti žodžių' ištyri

mui Dr. Flint metodų gydyme ruptu- 
ros. Nedaug žmonių turėjo tiek 
daug vagro su savo rupturomis, kaip 
aš. Bet Dr. Flint išgydė mane leng
vai ir be skausmo. Be peilio ir be 
išlikimo iš darbo. Aš išgydytas tik
rai ir gerai ir nereikia daugiau dėvė
ti diržo. Jus nepadarysite klaidos 
kuomet jus atlankysite Dr. Flint”.

Henry Driver,
623 W. Madison St.

VElI'ICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias 

gyslas kojų mano počio metodu. 
Be peilio, be skausmo. Dar nebu
vo nei vieno nepasisekimo kaip 
išradau tą būdą.

PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 aukštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 

pietų, panedėliais Ir ketvergaL 
3:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5St 
Tel. Central 6890 

Vak. 8223 S. Halsted S t., Chleago.
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

aš

pt 
ik)

Plumfhgo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLŲMBING AND 
HEATING SŪPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiąi

M, Yuška,
3228 W. 384h St, Chicago, III.



šeštadienis, Bal. 26 d., 1924 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

KORESPONDENCIJOSSAUGUS INVESTMENTAS AUGIMASKenosha, Wis.

Milwaukee ir Ashland Avenues
Savastis šios kompanijos yra pažystama iš

Nariai Chicagos Clearing House

Darodomos
Galimybės

py m u.

14'/z milijonų dolerių bankas
v

—Kaz. Braževičius.

Pirkit Jūsų

“Turėkite tikslą Taupymams” pas

Valstija
k

Dabar Pirma

Rašyta
Augščiau minėtą 

suteikiame kiekvienai šei-

SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st S’t., Chicaggo, III. Tel.: Boulevard 7351

Dykai
moterei ir vyrui, tik už 

premium

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ ‘
Per ilgą laiką aš sirgau ir 

tik buvau suvargęs, nūslabęs, 
kad net ir gyyenti buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristigęs vilties, kad 
bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t. t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pa{s. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu SA
DUTES STOMACH BITTE- 
RIS. ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dąbar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti, 
tai naudokte SALUTAS BIT- 
TERI 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 vieną1 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 Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 
kit taip: ,

dalis

“Resolute”, Reliance

“Deutschland”

stovos.
MERICAN LINES

MUSU PIRMI MORGIČIAI IR 
AUKSINIAI BONAI

Yra užtikrinti jų dviguba vertė ant 
pagerintų savasčių. Tegul jūsų su
taupyti pinigai atneša jums 6 arba 
6 '/t nuošimčių.

Rašykite arba ateikite dėl 
informacijų

"LIZAI JI? MORTGAGE AND /R1 nUME INVESTMENT C

Labai didelis skaitlius musų taupytojų, 
kurie pradėjo su maža suma pinigų, dabar 
džiaugiasi iš savo laimės ir gėrisi iš pinigiš- 
kos neprigulmybės.

Jie darodė galimumą patapti pasek
mingais nuolat ir sistematiškai taupant — 
su dadečku musų gero ir draugingo patar
navimo. •

Jus, taipgi, galite tapti pasekmingu 
taupant pinigus, kaip jie kad padarė — 
NUOLATINIU ir SYSTEMATIŠKU tau-

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

FRAhK BRLSKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So: Kedzie Avė 
Lawndale 4113

Masinis mitingas ir priimtosios 
rezoliucijos.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Kovo 30 d. įvyko masinis su- 
i sirinkimas “Bolonijos” svetai- 
i nėję, protestuoti prieš suvarži- 
i mą ateivybės. žmonių buvo su

vis mažai, todėl kad tą dalyką 
komunistai perdirbo ant savo 

Į kurpalio. Kalbėjo Mizaras iš 
1 Chicagos. Jis papasakojo S.

Valstijų atsiradimą ir kas jas 
valdė. Jokių partijų neužgavo. 
Nuostabu tiktai, kad rengimo 
komitetas nepildo nutarimų;

I vietoj vienos rezoliucijos dėl' 
varžymo ateivių, buvo priimta 
net trys, tarp kurių —1) kad 
ir nepiliečiai turėtų teisės pri
gulėti prie unijos; 2) kad ne
reikėtų pasų. Man rodos, kad 
visas rezoliucijas pagamino kal
bėtojas, nes musų Kenoshos 

[ komunistai to negalėtų padary
ti dėl stokos mokslo.

Kada prakalbų vedėjas papra
šė pakelti rankas, kurie sutin
ka su rezoliucijom, tai pakėlė 
labai mažai, nes užpakaly sėdin- 

' tieji rezoliucijų ir neužgirdo.
Pasisavinimas kuopos pinigų.

Balandžio! 6 d. SLA. 212 kuo
pą turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Tarp kitko buvo išduoti įvairus 
komitetų raportai apie įvykusį 
protesto mitingą prieš varžymą 
ateivybės.

Tame pačiame susirinkime 
apsireiškė nemaloni žinia. Vie
nas tik įstojęs drg. T. V. esą 
pasisavinęs $12.50 nuo buvusio 
koncerto. Tokiu budu tapo 
nuskriausta kuopa ir Mariam- 
polės gimnazija, kuriai buvo pa
žadėtas nuošimtis nuo pelno. 
Toks pasielgimas yra negražus.

Bedarbių skaičius padidėjo.
Pastaruoju laiku dirbtuvės 

čia taip susilpnėjo, kad bedar
bių—gelbėk Dieve! O kas bus 
toliaus? Daug miestelėnų par
duoda namus i r* perka u kės, o 
kiti parduoda ūkęs, ir važiuoja 
miestan. Vienas ūkininkas pa
sakojo, kaip sunku gyventi 
ukėj. Kiaušinių tuzinas kai
nuojąs 17—20 c; paršiena — 
814—9c už svarą. Tuo tarpu 
darbininkui reikia mokėti $7.00. 
lį&noshoj stubų išnomuoti nė
ra; tik pardavimui, žodžiu sa
kant, kuomet darbas eina, Ke
nosha—au'kso kasykla, kuomet 
darbas stovi Kenosha — žmo
nelių aimanavimas.

Namai nėra pigus. Namas 
penkių kambarių negalima gau
ti pigiau kaip $6,500.00. Nors 
darbas nekuriu dirbtuvių su
silpnėjo ir daug atleidžiama nuo 
darbo, bet biznis pastaruoju 
laiku, kaip vienas biznierius pa
sakojo ,eina gerai:

“Per 20 metų turiu biznį, vie
nok niekad taip nebuvo kaip 
dabar. Net ir pasilsėti nėra 
laiko...”

NEVV 
HAMBURG

YORK

Trumpiausias kelias į visas

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę , su 

musų laivais de luxe

Albert Ballin”

Kurie veža I, II ir III klesa pa-
žierius ir populiariški laiva.

“Cleveland”“Mount
“Hansa ,

Clay”, 
“Thuringia” ir “West-
su cabin ir III klesa.phalia

Geras, mandagus patarnavimas
puikus kambariai, puikios apy

UNITED A
171 Wept Randolp St

Chicago, III
Arba bile autorizuoto agento.

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, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

The StockYards savFJgs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

$21,396,954.45
Ta suma reprezentuoja resursus North-Western Trust &
Savings Bank kovo 31, 1924, didžiausia suma nuo pat jos 
suorganizavimo. Parodo, kad šis bankas pasidaugino 
$907,120.92 nuo gruodžio 31. 1923. Per tą patį laiką pasi
daugino depozitų $518,514.31.
Tos skaitlinės yra darodymas pasididinusį stiprumą ir tas 
priguli nuo augimo pasitikėjimo žmonių šiuo Banku. Tas t
pasritikėjimas yta laimėtas todėl, kad įneš suteikiame did
žiausią apsaugą ir prižiūrėjimą žmonių pinigų sudėtų 
šiame banke.

NfiRniWERN S Bank ■ 
Turtas virš $21,000,000.00

DYKAI VISIEMS
šis gražus, 26 šmotų setas, gerai ži
nomos išdirbystės “Ko gers”, suside

da iš: 6 šaukštai, 6 šaukštukai, 6 
peiliai, 6 šakutės, 1 sviestui peilis, 1 
cukrui šaukštukas. Visi yra gražiai 
išmarginti ir yra uždėta žyme “Ro
gers Bro”, tai yra geriausia garan
tija užbaigimo, geriausi rųšis ir jūsų 
užganėdinimas. Rašyta garantiją 
įdedama išdii'bėjų. 
setą mes 
mynai.

kiekvienai 
padėjimą išplatinti musų 
Katalogo, kuriame yra dideli barge- 
nai, tarpe savo pažystamų ir draugų. 
Patyrimo nereikia, ir kiekvienas la
bai lengvai gali laimėti tą puikų se
tą. Tai tikrai nepaprasta proga. 
Tūkstančiai jau pasinaudojo ta nepa
prasta proga ir vienas setas laukia 
jūsų! Neatidėliokit, veikite šiandien. 
Iškirpkite šj kuponą ir atsiųskite pas

Home Supply Company
• 131-135 Duane St., Dept. 610 New York City.
Home Supply Company,

1'31-135 Duane St., Dept. G10, New York City.
Gerbiamieji: Malonėkite atsiųsti man visas smulkmenas kas 

link jūsų specialio pasiūlymo 26 šmotų seto.
Vardas ............;.................. ................ ............................................................
Teisingas adresas ..A....................................................................................
Miestas

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

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

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

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

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

Optvm«triat 
T«L Bonlavard «48f

8. A.hland Ava
Kampa* 47-tm rat

S-roa ’lubaba

Franklin’o BOTANICAL 1IERBS Gy
duolė? nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
nešė mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

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

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 

>darbu busite užga- 
į nėdinti.

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Phone Boulevard 2084

International Quilt 
Mfg. Co.

Išdirbėjai visokios rųšies 
Vatinių užklodžių ir patalų 
Mes taipgi turime lovas ir 

matracus.
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandom
9 iki 12, 1 iki 8 diena
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

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

muo 5:80 Iki 7i8t vakar*.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandas 

Nuo 9 iki 12 vaj. dienos Ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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.

Tel. Boulevard 8686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicf 

BANI8
AKUIERKA

Turiu patyrimą, 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

^atsitikime. Teikit 
Yypatišką p ri žiu r 5- 

čjjimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

W=DR. HERZMAN=^K
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chronišku ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius

(elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—42 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
8110. Nakt| 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
Telefonai!

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos

\ Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

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 2881

Telephoni Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

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 
Naktinis Tel. Drexel 2279

■ ■ ■ - 1 ■ ii

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Būrin 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 vr 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
0fisa8 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

/Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Pnblished Daily Including Sunday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

E'ditor P. Grigaith

1789 South Halated Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

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

3c per copy.

Entered ai Second Clasi Mat:e< 
March 17th, 1914, at the Post Offio 
of Chicago, ILL, undai the act 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, itskiriur. 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Bt-» 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chlcag> 
FU. — Telefonas) Roosevalt

Užsimokėjimo kainai
Chicago ja — paltui

Metams__ _______  - ----- . $8.04
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams..... ........  2.00
Dviem mėnesiam 1.60
Vienam mėnesiui ....... —, .76

JJhicagoje per naiiotojusj
Viena kopija....... .............. — 8c

♦ Savaitei 18c
Mėnesiui____________ ___ — 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoja, 
paltui

Metama......... .............................. $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams____________ 1.76
Dviem mėnesiam ....... ................. 1.26
Vienam mėnesiui____________ .75

t Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Morokos maurai, sukilu
sieji prieš ispanų jungą, 
kreipėsi prie Anglijos prem
jero MacDonaldo, prašyda
mi, kad jisai paragintų ispa
nus paliauti karą ir pripa
žinti Morokai nepriklauso
mybę. MacDonaldas var
giai ką galės padaryti, nes 
Ispanija veikiausia nesutik
tų, kad svetima valdžia kiš
tųsi į jos reikalus. Bet pas
tebėtina, kaip pavergtieji 
Morokos žmonės žiuri j An
glijos socialistinės valdžios, 
galvą. Jie žiuri į jį, kaipo į 
taikos ir teisingumo šalinin
ką.

Tą savo nuomonę rrioro- 
kiečiai įgijo, matydami, 
kaip dabartinė Anglijos 
valdžia elgiasi namie ir Bri
tanijos kolionijose. Butų 
naivu laukti, kad MacDo
naldo kabinetas ims 'sunai
kins visus karinius Anglijos 
laivus, o kolonijų gyvento
jams pasakys: “Darykite, 
ką norite; Anglijai ne gal
voj, kaip jus toliaus gyven
site !” Per šimtmečius susi
dariusią valstybės sistemą 
ir santykius tarpe atskirų 
josios dalių vienu užsimoji
mu negalima išmesti į są
šlavyną. Reikia laipsniškai 
atmainas daryti.

Ir MacDonaldo valdžia tą 
daro, vienoje pusėje mažin
dama išlaidas karo reika
lams ir ragindama visas val
stybes susitarti dėl nusigin
klavimo, antroje pusėje 
draugiškai apseidama su In
dijos gyventojais, su Aigip- 
tu ir t. t. Karštakošiai gali 
šaukti, kad tai esąs per daug 
lėtas progresas; bet, kaip 
rodo morokiečių atsišauki
mas į MacDonaldą, platusis 
pasaulis tą jo politiką pri
ima su užuojauta ir vilčia.

Musų partiniai ir religi
niai fanatikai mėgsta gin
čuose su kitaip manančiais 
žmonėmis užpuldinėti asme
nis. Jau keletas metų, kaip 
šitokia nekultūringa takti
ka pasižymi komunistai. Pa
skutiniu laiku juos ėmė pa-. 

mėgdžioti ir kaikurie tauti
ninkai, ėmusieji savo spau
doje vartoti prasivardžiavi- 
mus, koliones ir šmeižtus 
prieš žymesniuosius sociali
stų veikėjus. Bet, žinoma, 
“sumušti rekordą’’ stengiasi 
ta srovė, kuri varo savo po
litinę propagandą po Kris
taus vardo priedanga kleri
kalai.

Jų laikraštis, “Draugas”, 
įsikando ypatingai terliot 
“Naujienų” redaktorių, ne
sidrovėdamas net kabinėtis 
prie jo šeimynos. Del tokio 
chamiško jo elgimosi mes 
su juo į diskusijas neisime, 
— nes yra tinkamesnių bū
dų į tai reaguoti. Bet mes 
galime jam pasakyti,' kad, 
jeigu jisai tikisi asmenų 
kandžiojimais apginti savo 
nususias “idėjas”, tai jisai 
labai klysta. Tegu tik jisai 
pažvelgia į savo dvynukus 
komunistus, kurie per šeše
tą metų xnieko daugiau ir 
nedarė, kaip tik purvais 
drabstė savo priešų asme
nis — ko jie šiandie yra pa
siekę? Tiktai to, Kad jie 
sudemoralizavo patys save 
ir savo sekėjus!

Visiems, kurie stveriasi 
nedorybės ir žiaurumo ap- 
sėjime su kitais žmonėmis, 
reikėtų neužmiršti, kad tam 
tikra akcija iššaukia tam 
tikrą reakciją.

Žvilgterėkim į istoriją. 
Kodėl Anglijos “apvaliagal- 
viai” su Cromveliu prieša
kyje 17-ame šimtmetyje 
skerdė ponus, kuomet pa
ėmė valdžią į savo rankas? 
Todėl, kad pirm to Anglijos 
ponai nedorai ir žiauriai ap- 
seidavo su žmonėmis.

Francijos aristokratų 
žiaurumas iššaukė gale 
18-j o šimtmečio kruviną 
“sankiulotų” terorą; ne
žmoniškas caro činovninkų 
šeimyninkavimas Rusijoje 
pagimdė dabartinį bolševiz
mą... Taip kiekvienas žiau
rumas, kiekviena nedorybė 
galų-gale susilaukia sau at- 
monijimo.

Tai nėra grasinimas. Mes, 
socialistai, netikime, kad ne
dorybė turi būt atitaisoma 
kita nedorybe. Čia nurodo
ma tiktai pasekmės, prie ku
rių veda nežmoniškumas.

Pasaulyje nėra niekp am
žina, ir musų klerikalai te
gu neįsivaizduoja, kad jų 
pozicijos yra nesugriauna
mos. Ateis laikas (daug 
greičiaus, negu apakusiam 
fanatiko protui rodosi), 
kuomet tos pačios minios, 
kurių jausmus jie šiandie 
stengiasi užnuodyti kerštu 
ir neapykanta kitaip ma
nantiems žmonėms, gal būt 
pirmutinės atsisuks prieš 
savo “mokytojus”. Tuomet 
bus per vėlu gailėtis savo 
nedoro darbo.

KAUNO MIESTO BIUDŽETAS

Miesto Taryba kovo 17 d. 
priėmė 1924 m. biudžetą, su
vestą be deficito. Pajamų są
matoje numatyta 4,181,168 lit., 
gi išlaidų — 4,130,5)61 lit.

Be to nutarta asignuoti pa
pildomosios sąmatos keliu 50,- 
>00 lit. pigių butų namų stąty-;

bai. THie-sto valdybai pavesta 

surasti lėšoms šaltinių ir vie
nam artimesniųjų Tarybos po
sėdžių padaryti tuo reikalu 
pranešimas.

Musu ateivystė Amerikon
Kada pernai rudenyje pakė

liau musų ateivystės klausimą, 
tai bendrai nuo agentų ir laivų 
kompanijų pelniau visokių 
komplimentų už gadinimą biz
nio. Tiktai vienas agentas per 
“Sandarą” išreiškė savo min
tį link sutvarkymo musų atei
vystės ir “Tėvynės” Redakci
ja. Kitų* visų laikraščių redak
toriai nutylėjo, nors reikalas 
yra degančiu ir apeinančiu vi
sus lietuvius be skirtumo. Ir 
tikrinu, kad kiekvienas lietuvis 
agentas gerai mato ir supran
ta, kad pagal dabartinius Ame
rikos įstatymus didžioji dau
guma lietuvių Amerikon neat
keliaus, nepaisant kad kvie- 
čiantieji ir Amerikos piliečiais 
yra — apart pirmos it* antros 
kategorijų, šeimynų narių — 
žmonių, vaikų, \ tėvų ir uošvių, 
kurių sykiu gali atkeliauti tik
tai 2,629 metuose* į kurią tai 
skaitlinę dar telpa ir Lietuvos 
žydai; kiti visi amerikiečių 
broliai, sesers ir kitoki giminės 
neatkeliaus, tačiau .visi agentai 
po senovei garsinasi vis “par
traukianti gimines iš Lietuvos 
be klapatų ir net nevieną pa
skirtą kaleivį grąžinimui iš
prašę (Amerikos valdžios) įleis
ti Amerikon.”

agentų troškimas yra 
parduoti laivakortę ir 
savo “commission,” o 
pirkėjas ir jo gimine

Visų 
tiktai 
gauti 
paskui 
Lietuvoje galą gaukit. Kad taip 
yrfT, tą patvirtina paskutinių 
dienų pranešimai laikraščiuo
se, kad pereituose metuose pas 
Amerikos konsulą, Kaune, lie
tuvių užsirašė — padavė apli
kacijas vizavimui pasų net 12,- 
000, o “Vienybė” skelbia net 
16,000, kad aplikantai samdosi 
krautuvių grindis pernakvoji- 
mui Kaune, kad iš ryto galėtų 
greičiaus — arčiaus prie kon
sulo raštinės atsistoti, kad pa
davus aplikaciją su doleriu ir 
paskui laukti, nieko nesulau
kiant.

Tokia žinia yra tiesiog tra
giška, ir niekas nieko nesako 
— nedaro tojo tragizmo paša
linimui. Lietuvos valdžia tame 
reikale yra užsimerkesi ir rodo
si yra tiktai tam, kad surinkti 
dideliausias sumas už užsienių 
pasus po 48 litus ir paskui kas 
6 mėnesiai arba metai vėl po 
tiek už vizas —*- pailginimus. 
Tvarkymas išeivystės lyg butų 
ne Lietuvos valdžios reikalu, ir 
viskas yra palikta “specialis
tams agentams” ir eis taip iki 
minia susipratusi imsis savo
tiškos tvarkos, nes daugelis yra 
praradusių visą savo turtelį, vis 
tikėdami tuojaus išvažiuoti į 
Ameriką, kur niekad neatva
žiuos. %

Kad taip yra, rodo sekantis 
laiškas:
' “Mielas Dėdė:

Kaip parsiuptėte man • laiva
kortę, tai ir nuo agento iš Kau
no gavau laišką, kad neatidė
liojant atvykt į Kauną. Rašė, 
jei neturi pilnai 18 metų, tai 
bus galima iškeliauti, todėl aš 
ir pradėjau rūpintis gavimu 
vidaus dokumentų nuo vals
čiaus valdybos, milicijos, ap
skrities viršininko, kuris davė 
dvilinką leidimą keliauti į Ame
riką, kur šių dokumentų gavi
mas man kainavo 115 litų. Nu
važiavus į Kauną pas agentą, 
jis sako, kad reikia leisti atgal 
į Ameriką popieras užtvirtini
mui. Išleidau ir grįžtu namon. 
Parėjus popieroms iš Ameri
kos aš vėl į Kauną pas agentą, 
kuris pasakė 
neturi dar vidaus paso, be ku
rio negausi užsienio paso. Aš 
vėl namon gavimui vidaus pa
so, su kuriuom vėl į Kauną 
pas agentą, kurs sako:

—Mums dabar yra įsakyta, 
kad tiktai nuo 17 m. senumo 
teįleidžia, ir kaip užstoja 18-tus 
metus, tai jau neleidžia.

----- Juk ponas mari vašiai, Icnd 
nebaigus 18 leidžia — atsakiau 
jam.-------------- i s

Nieko neatsakc ir nuleido

, L ii i

gerai, bet tu

- Turėsi eiti pas apsaugos 
ministeriją. — Čia agentas pa
rašo prašymą už 4 litus ir einu 
pas ministeriją, kuri siunčia 
mane pas notarą, kuriam už
mokėjau 15 litų, ir vėl atgal į 
ministeriją, kuri man pasakė:

“iReikia atitarnauti kareivi- 
joj.”

Ko tik* nenuslobau. Išprakai
tavęs vėl grįžtu pas agentą ir 
apsakau ką girdėjau ir sakau:

—Kam ponas mane suvad
žiojai? Kam rašei, kad iki 18 
metų leidžia, ir dabar jau penk
tą kartą atvažiavus į Kauną sa-

Nicko neatsakė ir nuėjo.
Tai matote, mielas dėdė, kaip 

agentas mane, suėdė. Išsikašta
vau 450 litų. Vienintelę karvu
tę tėvas pardavė, kad tik mane 
išleisti į Ameriką, o ir dar sko
los pasidarėme. Ką dabar dary
ti, kur kreiptis? Visi sako, kad 
agentą reikia paduoti į teismą, 
kodėl jis iš karto nepasakė, 
kad negalima iškeliauti. Dabar 
aš nesumanau ką daryti, nęi 
kur eiti. Agentas man davė N. 
Gendroliaus adresą ir sakė, 
kad jis gal išvežti. Mielas dėdė, 
darykite ką galite, o aš kaip 
atvažiuosiu, tai atidirbsiu ir 
atidėkavosiu. N. N.”

Taip, - Gendrolius gal išvežti 
ir kareivius su tojo agento pa
galba Kaune.

Kitas laiškas.

“Miela Sesutė ir švogerėli:
Labai prašau išpildyti šitą 

mano prašymą, tai aš galėsiu 
greitai į Ameriką atvažiuoti. 
Nors dabar kelionė yra labai 
apsunkinta, vienok žinant tik
rąjį kelią gali kiekvienas do
ras pilietis nukeliauti. Taigi 
nueikite pas Amerikos notarą 
ir padarykite kitą pakvietimą- 
affidavitą dviejuose ekzeinp- 
lioriuose ir tUojaus atsiųskite 
man, su kuriuo nuvažiilosiu į 
Kauną pas ągeritą, kuris tuo- 
jaus prirengs mane į kelionę. 
Taip turi dar^į kiekvienas no
rintis Amerikon važiuoti. Ke
lionė kainuoja $140 ir dar $25 
parodymui išlipus iš laivo. Lai
vakortę atvešiu atgal. Su pini
gais daug geriau ir lengviau 
nevažiuoti, negu su laivakorte. 
Jeigu negalėsime atsiųsti afida- 
vito, tai aš galiu važiuoti į Ku
bą, o paskui pas jus, neatva
žiuojant į Kubą affidavitų ne
reikia, o vien tiktai užsienio 
paso,.’. ”

Šioji mergaitė padavė Ame
rikos konsului savo aplikaciją 
rugpjūčio 9 d., 1922 m., ir gavo 
leidimą iš Department of State 
spalio 3 d.,* 1922, bet esant tre
čioje kategorijoje negauna vi
zos dėlei stokos vįetos.

Aš manau, kad ir visi agen
tai turi panašių laiškų nuo sa
vo keleivių, nes Kauno agen
tai “žino visufl kelius” kaip pa
daryti biznį,” nepaisydami kur 
dings keleivis.

Trečias laiškas.

“Laivąkortę su affidavitais 
gavęs padariau pagal įsakymą, 
kas man kaštavo:

Metrikai su ženklais 10 litų, 
Policijos leidimas .. 10 litų, 
Apskr. virš, leidimas 10 litų, 
Kelionė iki gėlžkelio 30 litų, 
Kėlionė Kaunan ., 36 
Kaune nakvynė .... 5 
Kaune maistas .... 10 
Pasas, daktaras ir 

portretai ......
Amerikos konsului

litai, 
litai, 
*litų.

100
10

litų, 
litų,

221 litas
neskaitant praleistų 
Bet parašykite man, 
lesiu išvažiuoti į Ameriką? 
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Ketvirtas laiškas.

“Kaip gavąu laivakortę 
popierom, tai tuojaus važiavau 
į Kauną ir viską atlikau pagal ir valdžia lengvai duoda pasus 
nurodymą. Visos popieros Ii- iškeliavimui : 
ko pus apęe-utij Kauno. T-ati "tu- O,. ~ 
riu tiktai ■ užsienio pasą, kuris te. 
pasibaigs kovo mėnesyje, l!)2l,buti paskirta komisija apžiurę- 
m., ir jeigu neišvažiuosiu iki jimui kolonizuojamų vietų Ka- 
pasibaigiant pasui, tai jau ne- nadoje, kur lietuviai didelėmis tauto bažnyčios įeinamosios iš

7 dienų, 
kada ga- 

»> a .

agentą Kauno.

su

pinigų _ naujam pasui, grupėmis galėtų 
Gal ‘ ’
ma-

sužiedotines,
vaikai iki 18

turėsiu
Man labai nusibodo laukti, 
jus galėtumėte paskubinti 
no išvažiavimą.”

’ Penktas laiškas.
“Kaip buvau pas konsulą 

Kaune liepos 31 d., 1923 m., 
tai agentas pasakė, kad gal iš
važiuosiu po 3 metų. Rūpinki
tės, kad galėčiau greičiaus iš
važiuoti.. .”

Pagal “Vienybės”' skelbimo, 
jog 16,000 aplikantų buvo pas 
Amerikos konsulą užsirašyti 
keliavimui Amerikon, tai rei
kia manyti, kad ir visi turėjo 
iš Amerikos prisųstas • laiva
kortes, vidutiniai vieną skai
tant po $164.00, kas sykiu su
daro sumą $2,624,000 sumokė
tą laivų kompanijoms be pa
lukų, kuriuos tų keleivių nie
kad neatveš, leidžiant po 2,621 
metuose. O kiek dar tūkstan
čių keleivių yra nuo pirmesnių- 
jų metų — 1920, 1921 ir 1922 
metų? Kastanto Norkaus ap
linkraštis paduoda lankančių 
skaitlių iki 20,(KM) ir sako, jog 
pa skirsčius keleivius pagal ka
tegorijas, tūliems prisieis palū
kėti gana ilgą laiką.

Pačios laivų kompanijos gar
sinasi, kad lietuvių kvota jau 
pasibaigus, ir kad laikas pri
sirengti prie naujos kvotos, ku
ri prasidės su liepos 1 d., 1924 
m., ir nieko negarsina apie tuos 
tūkstančius laukiančiųjų, Lai
kydamos jų pinigus be pro
centų.

Visai yra kitaip sutvarkyta 
išeivystė iš Lenkijos, kurios 
leidžiamą skaitlinę iki 31,000 
metuose užima vien pirmoji ir 
antroji kategorija, tai yra:

Amerikiečių žmonos ir vai
kai,

Amerikiečių tėvai ir uošviai,
Amerikiečių
Amerikiečių 

metų.
Kitokių amerikiečių (kad ir 

piliečių) giminių Amerikos 
konsulis nepriima aplikacijų, 
valdžia neduoda pasų, ir laivų 
kompanijos tokiems neparduo
da laivakorčių. Taip turi būti 
ir Lietuvoje, idant tieji, kurie 
nebus įleidžiami į Ameriką, vi
sai nekeltų iš namų kojos ir 
ncaikvotų savo suhkiai sutau
pytų centų, negriautų savo gy
venimo — tikėdami nuvažiuo
sią Amerikon.

Bet reikia atkreipti atydą ft 
ant musų žmonių “mandrumo”, 
kurie išsiklausinėja visokių ži 
nių pas lietuvius agentus, ir 
paskui eina pas žydelius agen
tus užbaigti, kuriems žydai vis
ką pažada, tiktai laukite... To
dėl ir mano tikslu yra paskelb
ti šitą raštą visuose lietuvių 
laikraščiuose, kad visi žinotų, 
ir nemokantiems skaityti pa
saldytų, kas gali atkeliauti Ame
rikon, ir kas negali. Kad ariie- 
rikiečiai nori savo giminėms 
pagelbėti, net ir pažįstamiems, 
tai galima juos tiktai pagirti 
už tai, bet toji pagalba negali- 
niax yra -įvykinti dėlei dabarti
nių Amerikos įstatymų, kurie 
ar palengvės kada — nenuma
toma. Todėl vieloje siuntimo 
laivakorčių, nusiųskite savo gi
minėms pašalpai, kuomi tikrai 
jiems pažibėsite, ir tegul tie 
giminės Lietuvoje rūpinasi ant 
vietos sutvarkyti savo gyveni
mą galimiausiai kuogeriausiu 
budu, tegul negriatija savo gy
venimo nepasiekiamais tiks
lais.

Daugelis vyrų ir merginų net 
rizikuoja ir keliauja net į Kubą, 
tai Meksiką, kur pagal Kauno 
agentų įmelavimų, galės “leng
vai” įvažiuoti Amerikon - įsi- 
šmugeliuoti, ir visi, kurie tiktai 
paklausė Kauno agentų tų me
lagysčių, skaudžiai apsigavo ir 
įpoulė į neapsakomą vargą, pra
puldė visus pinigus ir šaukiasi 
savo giminių pagalbos, kad ga
lėtų Lietuvon sugrįžti.

Faktu reikia skaityti, kad 
Lietuvoje yra pervirš žmonių

svetur, • bet be
tvankos ----- keliaukite kur nori-

Prie geros tvarkos turėtų 

! apsigyventi 
kaipo naujakuriai. Tačiau to
kiam tikslui reikalingas yra 
didesnis kapitalas ir kantrybė 
išdirbimui dar neartų laukų. Į 
dirbtuves Kanadoje darbininkų 
nereikalaujama, ir jei prireikia 
kada, tai tokių greitai atvažiuo
ja iš Anglijos. Paprastas ke
liavimas j Kanadą cždarbiauti 
yra apsunkintas 'kaip ir į Su
vienytas Valstijas, kur be affi- 
davitų, iš kalno paruoštų, ne
nukeliausi. Pajėgtam kiekvie

nas keleivis turi turėti parody
mui $250.00 ir tikietą iki ke
liaujamos vietos.

Kiek lietuvių gyvena Kana
doje, nežinia, nes jie ir nėra 

taip išsilavinę, organizuoti, kaip 
Suvienytose Valstijose.

Ant galo visus lietuvius ragi
nu kreiptis vien tiktai prie lie
tuvių agentų reikaluose parsi- 
kvietimo savo giminių pirmos ir 
antros kategorijos, o tuomi 
sutaupysite daug rūpesčių ir pi
nigų — nors ir čionai yra būti
na radikališka reforma.

—P. Mikolainis.

Potvinis Kaune
Potvinis prasidėjo kovo 29 

dieną, apie 11 vai., pasijudi
nus Neries ledui. Paskui Ne
ries ledą ėmė slinkti ir Nemu
no ledas, kuris lūžo eidamas 
pro Aleksoto tiltą. Bet po 20 
min. Nemuno ir Neries ledai 
susitikę susikirto ir susigrūdo 
maž-daug ties Veršvais, už
tvenkė upę, ledas sustojo ėjęs 
ir vanduo pasuko/ atgal, kas 
buvo matyt iš plaukiančių at
gal pakraščiais ir pasiliuosavu- 
siu žemiau tilto nuo ledo upės 
viduriu atskirų lyčių. Per va
landą vanduo pakilo nuo 3,86 
mtr. ligi 4,74 mtr., t. y. beveik 
90 cent. Sekančią valandą, tur 
būt, nuo šaudymo, užkimšimą 
kiek prastume, ledas vėl ke
liasdešimt ar kelis šimtus met
rų praėjęs sustojo ir nuo 1 
vai. prasidėjo naujas vandens 

kilimas.
Buvo šeštadienis, žmonių pil

ni Neries ir Nemuno pakran- 
čiai. Gyvenantieji netoli van
dens žmonės gąsčiojas ir bai
mingai žiuri į hetvinstančią 
upę. Kuriems pavojo nėra — 
tie stebis 
iriu, 
upių 
žuvų 
kitos

nepaprastu smalsu- 
Pirmiausia nuo pirmo 
užtvenkime , nukentėjo 

rinka, Jonavos gatvė ir 
vietos. Vanduo apsėmė,

Jonavos gatvę, namų rusius, 
netoliese esantį tartoką, taip 
pat ir tartokus aplink Mairo
nio gatvę ir uostą. ,

Tuo tarpu vanduo vis kyla. 
Stovintieji ties Vytauto bažny
čia, prie metrinės skalės ma
tuoklės aiškiai mato, kaip be
kylantis vanduo skandina cen
timetrą po centimetro. 2^ vai. 
jau matuoklė rodo 5,2 mtr., 3 
vai. — 5,82 mtr. Reiškia, per 
sekamas 2 valandas vanduo 
pakyla dar per 108 centimet
rus — tai maksimumas kovo 
29 d. Jonavos gatvėj, kurie pi
liečiai drąsesni ir nori patek
ti į savo dar prieinamus na
mus sėda į stovinčius gatvėj 
laivus ir plaukia. Čia pat stovi 
sanitarinis pagalbos automobi
lis, bet pagalbos dar niekas ne
šaukiąs. Iš kitų namų žmonės 
skuba išnešti ' mantą ir patys 
išbėgti. Anapus Nemuno, Alek
sote, žmonių būrelis su pa
gaikščiais stengias nustumti 
lytis, kurios plaukdamos pro 
šalį gali sugriaufi medinį pri
sišliejusį pakalnėj namiuką. 
Uosto rajone lytys laužo lent
pjūvių tvoras ir plukdo rąstus 
ir lentas, kuriuos kabliais sten- 
giąmasi sulaikyti. Lentpiuvės 
Kęstučio gatvėj (prieš uostą) 
apsemtasaukščiau pamatų tro
besys, kuris stovi pačioj K. gat
vėj. Jei ne mažas pylimėlis — 
vanduo išsilietų į tą gatvę. 
Plaukia vandeny ir “Sarobi” 
dirbtuvės, trobesiai apsemti 
aukščiau pamatų. Laivais ten
ka plaukti ir Muziejaus gatvės 
j-Vaile, kurion vandens ■priplūdo 
per vandens sutekamus kana- 
lus. Per pusę gal lik metro van
duo nesiekia Aleksoto tilto. Vy-

Šeštadienis, Bal. 26 d, 1924

Uosto gatves durys apsemtos. 
Prieš stovintin naman vanduo 
liejasi per slenkstį.

Apie 3% vai. vanduo ima 
slūgti, bet neilgam. 4 vai. jis 
nuslūgsta ligi 4,82 m., tai yra 
visu 100 cent., bet nuor 5 vai. 
vėl ima kilti ir dar negirdėto 
ligi tol maksimumo — 5,9 mtr. 
pasiekia apie 3 vai. rytą. Uos
to rajone vanduo apsemia vi
są Maironio g. galą ir siekia 
Kęstučio gatvės, visą buvusio 
Solomonskio cirko aikštę Dau
kanto gatvėj ir lentpiuvės. Ne
muno pakraščio gatvėj, kur 
krantas yra akmenimis grįs
tas, lytys išmetamos į gatvę ir 
sulaužomi pakrančio stulpeliai, 
nutraukiamos vielos, kuriais 
palaikomi telegrafo , stulpai. 
Slabada ir artimas'rajonas lie
ka be elektros šviesos, tas pat 
gręsė ir Kęstučio bei Laisvės 
ai. rajonui.

Tuo tarpu nesiliauja artile
rijos šūviai, norintieji išskai
dyti ledo susikimšimą.

Kovo 30 d., nuo 3 vai. ryto, 
susikimšimas praardomas. le
dai ima pamažu plaukti, Van
duo slūgti. 6 vai. ryto jis nu
puola nuo 5,9 ligi 4,3 mtr., t. 
y. visais 160 centimetrų, 7 vai.

4,1 mtr., 10 v. - 3,9 mtr.,
1 vai. — 3,34 mtr. Tarp 2 ir 3 
va]. pradeda eiti ir ledas prieš 
Aleksoto tiltą, susikimšimas su 
Neries ledu dar kartą įvyksta 
ir vanduo vėl pakyla pavojin
gos aukštumos, bet tatai jau 
paskutinis epizodas ir , nuo ko
vo 30 d. vakaro slugimas pasi
daro visuotinas ir potvįnio pa
vojus praėjęs. [“Liet.”]

Miškų naikinimas
Židikai, Mažeikių apskr. šio

je apielinkėje yra daug dvarų 
daugiau, negu kur kitur. O dva
rininkų valdomi didžiausi skly
pai miško, su kuriuom jie daro, 
ką nori. Taigi nesigaili jų ir 
baigtinai parduoda įvairaus 
plauko spekuliantams ištisais 
sklypais.

Per varžytines ūkininkams iš 
statomos neprieinamos kainos, 
kurios tų pačių spekuliantų 
įvaromos. Nuėjęs pas dvarinin
ką išgirsi, jog jis po mažai ne
parduoda arba visai neparduo
da. Nueik į Ventos stotį — iš
vysi geriausios statybai me
džiagos apverstus neapmato
mus laukus, kuri išvežama už
sienin. O musų ūkiai griūva, 
baigia puti, gi naujos medžia
gos negalima nusipirkti. (L. U.)

......... —... .... —.—

Įvairenybės
BE MIEGO APSEISIME.

dalelių,.
mie-

orga-
nuo

Mokslo žvilgsniu žmogaus į- 
vargimas, po kurio seka noras 
miegoti, aiškinama, kaipo pri- 
sirinkimas organizmo audmeny- 
se nuodingų produktų 
kurios išnyksta tik 

go metu. Kaip tik 
nizmas pasiliuosuoja 
šių produktų, tada žmogus 
atbunda miegojęs, šiam proce
sui organizmas turi aikvoti 
kiekvieną parą apie 8 valandas 
laiko. Mokslininkai šio akyvaiz- 
doje jau iš senai iešlko būdų, 
kurių pagelba galima butų paša
linti ’' iš žmogaus organizmo 
anuos produktus, tačiau tikslo 
pasiekti iki šiol nepasisekė.

Dabar žymus Amerikos che
mikas J. Pon tobulina vieną sa
vo išradimą, kuiis, tikslo pa
siekus, padarys didžiausią žmo
gaus gyvenime perversmą. Kal
bama apie J. Ponio išrastąjį 
skystimą, kurio išgėrus žmo
gaus organizmas gaus tą pat, ką 
ir 8 valandas išmiegojęs. Jei 
kalbamą išradimą pasisektų pa
tobulinti, kaip to pageidaujama, 
tada žmonėms nereikės miegui 
aikvoti vieną trečdalį savo gyve 
nimo. Jie tą laiką galės sąmo
ningiau sunaudoti svarbes
niems tikslams: mokslui, dar
bui, pasilinksminimui.

[“Trimitas”]

GAR51NK1TIES 
NAUJIENOSE
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Lenkai rengiasi 
kariaut

Spėjimai, kad Lenkija pra
laimėjusi Klaipėdos bylą steng
sis karo pajėga įsiveržti į Klai
pėdą, jau pamažu pildosi, štai 
lenkų laikraščiai praneša, kad 
Lenkijos atstovybė Paryžiuj iš
leidusi tok| pranešimą:

“Lenkija visomis išgalėmis 
vengs karo su Lietuva, bet kuo
met bus prie to priversta, tai 
nesusilaikys kovojus tol, kol 
nepasieks Baltijos juros ir Klai
pėdos“.

Del šių žodžių prasmės negali 
būti abejones. Retai kuri vals
tybė prieš apskelbsiant karą sa
vo kaimynui, pasisako aiškiau. 
Lenkija rimtai mano pulti Lie
tuvą ir atimti Klaipėdą, kurios 
negalėjo pasisavinti taikos bū
du. Aukščiau paduotas pareiš
kimas ' padalytas tuo tikslu, 
kad patraukti Vakarų Europos 

’ opiniją Varšuvos pusėn ir įti
kinti, jog Lenkija ištikro turi 
teisės ir pamato kariaut prieš 
bolševikišką ir su vokietėj usią 
Lietuvą. Paryžius, kaipo pasau
linės politikos in intrigų sosti
nė, yra patogi vieta lenkų pro
pagandai. Paryžiun suvažiuo
ja viso pasaulio korespondentai i 
ir politikai ir čia semia žinias‘ 
apie tolimesnes valstybes ir, 
siunčia į savo spaudą. Lenkija 
tą visk^ gerai supranta ir nau
dojasi tuom.

žinoma, paperkant Paryžiaus 
spaudą, lenkams lengva yra 
šmeižti lietuvius ir platinti apie 
juos klaidingas paskalas apie • 
subolŠevikėjimą ir t.t. Nesunku 
jiems būt ir užkariauti musų 

'kraštas prancūzų kanuolių ir 
tankų pagalba. Pasipiltų krau
jas, bet juk lenkai prie to įpra
tę: jeigu jie nesipeša su prie
šais tai pešasi tarpusavy. Bet 
klausimas, ar Lenkija daug lai
mėtų okupavusi ir likusią musų 
krašto dalį?

Ką Varšuva nemeluotų apie 
lietuvius, vienok pasaulis ne
žiūrės šaltai į pavergimą visos 
laisvos tautos. Vieni iš Širiipa-1 
tijos, kiti iš baimės, kad Lenki
ja perdaug neįsigalėtų, pakels 
protestų, o gal panaudos ir ki-! 
tokias priemones, be prancūzų,; 
o gal ir prieš prancūzų norą. 11 
Tegul Varšuva neužmiršta, kad 1 
šie metai nebe Želigovskio me- ‘ 
tai. Tada visi gailėjos lenkų, 
kaipo žūvančių po bolševikų 
kardu, dabar gi to jausmo ne
bebus, nes lenkai nei iš šio nei 
iš to puola kaimynus.
Lietuva ir nesusilauktų pašali-1 
nės paramos, tai visvien Lenki-'

ja už savo kriminališką užpuo
limą turės atsakyti prieš civili
zuotą pasaulj už metų, kitų. To
dėl jai reikėtų atsiminti seną 
patarlę—ko nenori, kad tau da
rytų—nedaryk kitiems.

Jeigu Lenkija pašėlimo apim
ta pradėtų žygiuoti į Baltijos 
jurą ir į Kallpedą, tuomet, žino- 

’ma, vėl kiltų karas, beisesnis 
už visus buvusius. Jis Varšuvai 
neatneštų jokių laurų, o tik am
žiną sarmatą, nuo kurios jie 
niekad nenusikratytų.

Nėra mums reikalo perdaug 
drebėti. Te jie sako, ką sau no
ri; te daro kas jiems patinka; 
lietuvių tauta neatsisakys nuo 
savo teisingų reikalavimų.

Į Vieni meldžiasi, kiti 
vagia.

Eržvilke. — “Grabnyčiose” iš 
piliečio Lenkčių kaimo —(Per- 
narausko, atvažiavus jam Erž
vilką n | bažnyčią ir pasista
čius arklį su rogėmis klebono 
kieme ir nuėjus sau į bažny
čią pasimelsti, — pavogė arklį 
ir roges.

Sugrįžęs po Dievo maldos pi
lietis PerBarauskas neberado 
nė arklio, nė šlajukių. Kaip 
matytis, ir drąsaus visgi vagi
liaus buta\ miestelyje juk bu
vo tiek žmonių, ir išvažiuoti

juk per kitur iš miestelio ne
galima, kaip tik per patį mies
telį. —Prisiuntė “N-ms”

Pilietis (Kaune).
■■ ui.......... n— i iihi.m i n a >■» i U i.

CompAirt*

Stanley Shimkus

AijtTseptfš^cjs NoslTs

KAINA 30c

IŲaUsŲte pas upiTel^oribs.

SEVERAS

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

t

VarioĮdnps qbo qiežb, išberin] 
• ir Ų tolų y <xJiqės Ityos.

NEW YORK—HAVRE
LA SAVOIE ...................... May 3
SUFFBEN ....................... May 13
PARIS .................................May 14
FRANCE .......................... May 21

NKW YOKK. VIGO (1APA1N), 
BOBDEAtTZ

RaiyMite dėl iingeidiloi apraiomoa 
kaymjtia Ju>p vietiniui agentui arba i 
didi H ofiag 19 State Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

Tik ką atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Pilviškių progimnazija.
Pilviškiai. Jau penki mokslo 

metai, kaip veikia Pilviškių pro
gimnazija. Mokinių ir norinčių 
j on įstoti net perpilnai. Tik di
džiausias vargas su namais, nes 
savo nuosavų namų progimnazi
ja dar neturi, o nuomuotais, 
kaip paprastai, maža galima 
džiaugtiSi Paskutiniu laiku 
žmones labai džiugina gandai,
........g-ff..*,-.:;-".-?-,-:-.■■■

kad kaip tiktai progimnazija 
pasistatydins nuosavus namus, 
tai Pilviškiuose pradės veikti Vi
sa gimnazija.

Jei šie gandai pavirstų tikre
nybe, tai dalykas butų tikrai 
sveikintinas, nes tada ir Pilviš- 
kiečiams aukštesnis mokslas bu
tų labiau prieinamas, kurio jie 
nemažiau už kitus geidžia.

Phone Boulevard 6369 
FOTOGRAFAS’

P. CONRAD
3130 So. Halsted St.

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

geriausiai.

CUNARD
Atlankykite Lietuvą!

TeČioji Vasarinė 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 

Šią Eskursiją Vadovauja
C. G. LUKSJS’ 

plačiai žnornas lietuvis kalbėtojas 
keliautojas

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

pagarsėjusiu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU

AQUITANIA
(45,647 tonų) 

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU
l LIETUVĄ

> per Southamptoną 
malonios dienos kelionės

KAINOS
TREČIOJI KLASE'

I Kauną ..............J........... $109.60
I Piliavą .......................... $106.50
Į Klaipėdą (Mėmės) ..... $107.00

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

stačiai į Lietuvą ir aprūpins visus ir 
pasilinksnunimus visoj kelionėj.

Kiti išplaukimai kas Seredą
Cunard Line 

140 N. Dearbom St. 
Chicago, III.

6

Ypatiškas Patarnavimas Musų 
Lietuviams ICostumeriams

Tie musų Lietuviai kostumeriai, kurie 
turėjo progą susitikti su Ponu Stanley šim- 
kum gali paliudyti kokį patarnavimą jis 
jiems suteikė, taip kad jiems tiesiog malonu 

, i .* V ? "'

yra atsilankyti šion bankon ir vesti savo 
bankinius reikalūs.

Ponas Šimkus turi labai atsakomingą 
vietą šioj bankoj, gi viena iš jo priedermių 
tai’pagelbėti lietuviams visokiuose reika
luose taip, kad jie jaustųsi taip kaip namie.

Ponai: Bagdžiunas, Šukys ir Czaikaųs- 
kas taip pat šioj bankoj dirba ir jie su ma
lonumu jums visuomet patarnaus.

\ * r. \ i ’•*

Ateikite ir susipažinkite su jais.

DR. VAITUSB, O. D 
Lietuvis Akių Specialistai

jurese

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karitį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egžaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Spėcialė atyda atkreipiama 
į ihokyklos vaikus.

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

Phone Bcolevard 7589

4

CENTRArrZi'TBANK
1112 West 35th Street

TURTAS SUVIRS DEVYNI MILIJONAI DDL.
A State Bank A Clearing House Bank

v

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

KAIP JŪSŲ AKYS?
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.
3333 So. Halsted St., Chicago, TU

Valandos nuo 3 iki 5 ir nutf 6 iki l<,
Nedėliomds nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

REUMATIZMAS-
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

J ra ūkimas dantų be
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, lt 
temas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktą jusą evefkatai.

1545 West 4?th Street, 
Netoli Aebland Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

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

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

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. u Tel. Pulman 5147

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai ?

r jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? ų 
Ar turi žvairas akis?

John J, Smetona
AKINIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valando_p i »jo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepnimam ligonių

;— ■ r
Phone Boulevard 7589

Dr. William BlancM
1545 W. 47th St„

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius pątalogijos Berlino 
Universiteto)

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

. sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

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

CHICAGO
Roosevelt 8135

J Rez., Tel. Brunswick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmįngas būdas dėl
► žmonių sveikatos.

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

Jeigu

ruil*.

Galima gauti Naujienų 
ofise, 30 centų už kopiją. M. Levy & Company

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

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

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 valandą vakare. Nedėlioj iki valandą

Mes kalbame lietuviškai
» i

Atsineškite su Savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

-CLCAH out

OVELTY

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathcs, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakarą. 
Nedaliom 9—12 iš 'ryto.

Phone Yards 4951

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojs 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusišką ir prusišk 
armonikų ir balalaiką.

t Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikalilkus Rastru' 
' mentus. Už darbą gvarantiiojAma.

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

IgM
i:-į Į

■ -flžįfo 
T a

LITTLE 
SPINOGRAPHS I

Malonumas suteikti 
gerą yra vienatinis da
lykas kuris nusidėvi.

Kučmet jus pasako
te savo sergančiam 
draugui apie Chiro
practic ir jis pabando 
jį ir atgauna jam svei
katą, jūsų malonumas 
neišmatuojamas.

Daug žmonįų kenčia 
bęręikalingai todėl* kad 
jų’ ^draugai nepasako 
jiems apie Chiroprac
tic.

DR. J. M. FINSLO.W, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

: Reumatizmas sausgėlė 
i | Nesikankykite savęs skaus- 
1 vf, i JeumaLzmu, Sausgėlė,■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
E dSHmnTnenl?UkJ,mU; nGS skau’ E naiklna kūno gyvybę ir
■ da?,naį ant Patalo paguldo.S RtuArSIC0- COMkoUND rno- S nlL^?gvai prašalina Priminėtas ligas; mums šiandie dau

gybe žmonių siunčia padčka- S ^aSV4ę'. Kaina 60c p£r 
paštą 55c arba dvi už $1.05

Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”. augalais gyd?ties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

ForHeadache 
Siek Stomach

One or two Orangelne powdeca brace you 
right up, the paLn ta gone, your atomach 
aettleSj nerves relax, the entlre ayatem 
responde. Perfect medLcine for men or 
womon. prevente nearly ai! aioKncss. Get - 
a. 10c pkg. Qrangeine powderB Ot any 
druggfat. MllllortH used yearly. They ne'ver 
žali. Fonnula ob every pUg. No namuti na,

(Powders)



NAUJIENOS, Chicago, UI. ___________ _____________šeštadienis, Bal. 26 d., 1924

y

IIOS
Nepamirškite pavaryt 

laikrodžius
Sekmadienio ryte, lygiai ant

rą valandą visi Chicagos oficia
liai laikrodžiai bus pavaryti vie
na valanda pirmyn. Tai prasidės 
septintas iš eilės metas, kaip 
čia ir apielinkėse veikia taip va
dinamas Dienos Šviesos Taupy
mo įstatymas. Sulyg to įstaty
mo, kas metą paskutinį sekma
dienį balandžio, laikrodžiai yra

Su pienu kūreno lokomatyvą.

Sveikatos komisijonierius, 
Dr. H. N. Bundensen, surado, 
kad net ir pienas, kuris netinka 
maistui, gali būt sunaudotas 
naudingam reikalui. Su džiovin
tu karvių pienu jis kūreno lo
komotyvą, kuris vežė penkis va
gonus su 200 žmonių. Nuvažia
vo 20 mylių.

Išteisintas vaikinas nušovusis 
tėvą.

Dominikas Galhizzo, penkioli
kos metų vaikas, keletas dienų 
atgal gindamas savo motiną 
nuo brutalio tėvo užmušė jį ant 
vietos. Teisėjas jį išteisino.

Sportas

North Side eina prie 
ištautėjimo

Narth Sidej gręsia ištautėji
mo pavojus!

Neveizint, kad šios apielinkės 
lietuviai darbininkai buvo ir 
tębėra geriausia musų tautos 
dalis; neveizint, kad daug jau
nuomenės yra auklėjama lietu
viškoj dvasioj, ši kolonija ei
na prie ištatutėj imo! Jei lietu
viai gyvens tokiose apystovose, 
kai gyvena dabar, šioj valan
doj, ištautėjimas turės prieiti 
gan greitai.

Svarbiausia nor/thsidiečių is> 
tautėjimo priežastis yra išsi
skaidymas. Čia nedaug terasi 
šeimynų, kur gyventų greta 
viena kitos ar netoli viena nuo

Pakliuvo kalėjiman Paskutinė proga KAIP MES DAROME 
PROGRESĄ.

pavaromi viena valanda; o pas
kutinį sekmadienį rugsėjo at
sukami atgal.

Kas pamirš pavaryt savo laik
rodį šį vakarą eidami gulti, tas 
rytoj atsikels viena valanda pa
sivėlinęs.

Susidūrė du Aurora El- 
gin trukiai; 20 sužeista

Maywood, prie 1-mos Avė., 
ketvirtadienio vakare vienas 
Aurora Elgin elektrinis trauki
nys užbėgo ant kito, ir toj ne
laimėj dvidešimt žmonių sužei
sta, trys iš jų sunkiai.

Bęyažiuojant vienam trukini 
išdegė piuzas ir sustabdžius 
trūkį pasitaisymui, nepaspėta 
duot signalas ir kitas trūkis 
užbėgo iš užpakalio.

Ant kiek teko sužinoti, kad 
žinomas ristikas Karolis Sarpa- 
lius, pasiliuosavęs iš Chicagos 
Universiteto turnamento įstojo 
į profesionalų ristikų eiles.

Šiomis dienomis jis padare 
dviems metams kontraktą su 
Juozu K. Uktveriu kaipo savo 
manadžeriu.

Ir jau pradėta derybos risty- 
nėms tarp K. Sarpaliaus ir Wm. 
Demetrai — žinomo kaipo 
“Greek Demon”.

kitos. čia negali pasilaikyti 
joks stambesnis lietuviškas biz
nis. Lietuviai įpranta nepai
syt savo tautos žmonių, susi
draugauja su bile kuo ir užmirš
ta kas jie yra. Paskutiniu laiku 
čia lietuviai iškryko po visą pla
čią northsidę, kaip žy^o bitės.

Taip yra su senais lietuviais; 
o kas bebus su priaugančiais?

—North Sidės Patrijotas.

Lietuvių Rateliuose

Didelė istorija apie ne* 
laimingą meilę

Visi anglų laikraščiai pripil
dyti ilgomis, ilgomis istorijomis 
apie Vandą'Stopa, rusė mergi
na, kuri pereitam ketvirtadieny 
nušovė nekaltą ir nieko prie jos 
neturintį žmogų, Henry Man- 
ning, Palos Park daržininką. 
Visoj toj istorijoje nieko nėra 
labai įstabaus, bet, kad mergina 
buvo iš augštos aristokratiškos 
šeimynos, tai kaikam atrodo, 
jog skaitytojai žingeidauja, vot 
ir rašo.

Apie Vandą Stopą svarbiausi 
padavimai yra šie:

Ji buvo jauniausia moteris 
advokatė, tarp Chicagos advo
katų.

Ji buvo vedusi “kunigaikštį” 
Glasko, rusų aristokratiškos šei 
mynos narį, su kuriuomi sten
gėsi persiskirti ir apsivesti su 
kitu vedusiu vyru.

Ji kalbino Kinley Smith per
siskirti su savo pačia ir apsives
ti su ja.

Ji prikalbėjo Smithą mokėt 
jos užlaikymo bilas, kada ji gy
veno New Yorke. Smithas mo
kėjęs jos kaštus, per tūlą laiką 
sustojo, tai ji manydama, kad 
tai padarė jo pati nutarė ją nu
dėti.

Ji, pagalios atsilankė pas po
nią Smith į jos namus ir palei
do tris šuvius, bet nepataikė. 
Pasipainiojus daržininkui — 
prižiūrėtojui, ji nudėjo jį ant 
vietos ir pabėgo.

Ją gaudo pulkai detektyvų ir 
policijos visoj šaly ir negali su
gauti. O dideli laikraščiai jau 
prirašė kelis puslapius apie ją; 
apie jos meilę ir meilužius.

Išteisino policisto 
užmušėją.

Joe Mon tanas, 17 metų vaiki
nas, italas, 914 W. Polk St?., su 
visa jo šeimyna buvo kaltinami 
nušovime policisto, apie metai 
laiko atgal, kada jie be varanto 
užpuolė krėsti Montanų groser- 
nę ir, kaip liudininkai pasakojo

Paroda dar tęsiasi
Kas dar nematė Mariampolės 

mokinių darbų, gali pamatyti 
šiandie ir rytoj.

Per paskutines dvi dienas 
parodą lankė didokas būrys 
žmonių. Parodoje nėra nieko 
nuostabaus, bet yra aiškus vai
zdas lietuvių mokinių gabumų 
ir pasišventimo mokintis.

Town of Lake miršta
Musų seniausia ir didžiausia 

lietuvių kolionija, Town of Lake 
miršta. Jos mirtis lengva, bet 
tikra. Priežastis — ilgas am
žius ir blogos apystovos.

Prieš karą Town of Lake gy
vavo apie 150 lietuviškų ir pu
siau lietuviškų • draugijėlių ir 
kliubi/. Beveik kiekvienas gud
resnis saliunininkas turėjo su
organizavęs keletą žmonių į’ 
“draugystę”, kurios jis būdavo 
iždininku, o jo gerieji kostume- 
riai kitais viršininkais. “Drau
gystė” pas saliunininką laikyda
vo susirinkimus ir darydavo 
jam biznį.

Dabar saliunų kaip ir nebe* 
ra — nebėra ir didžiumos bu
vusių “draugysčių”. Nebėra 
biznio, nėra nė reikalo biznie
riams “stikinti” už tos apielin
kės gerbūvį ir pasilaikymą. Bu
vę tos kolonijos biznieriai-sa- 
liunininkai patapo turtingais ir 
kraustosi į puikesnes vietas ir 
patogiai gyvena, o jų kostume- 
riai susitraukė ir laukia mirties 
pašvinkusiame ore.

—Kaimynas.

Dramatiškas Ratelis sta
to “Keistutį

Tarp visokių scenos grupių 
chicagoje, geriausiu yra Dra
matiškas Ratelis. Į Ratelį yra 
susispietę visi artistai, kurie 
jau senai pasižymėjo savo dide
liais gabumais scenos dalykuo
se. Ir jie losią tik geriausius 
veikalus esančius lietuvių kal
boje.

Vienas dalykas, tai kad pas 
mus nėra pakankamai žmonių, 
kurie apvertintų tobųlesnio- 
sios grupės darbutę! Negalima 
sakyt, kad Dramatiškas ratelis 
butų pilnai tobulas, bet jis vis
gi yra nepalyginamai geresnis 
už visus kitus, ir tuo tarpu vie-

Kę Reporteris Pupa patyrė
Sužinojo Reporteris Pupa 

apie Mariampolės Gimnazijos 
mokinių išdirbinių parodą ir nu
ėjo aplankyti. Nač; >, pasižiurė
jo ir nustebo.

— Tai yra vadinasi paroda, 
skurdo, vargo ir beauštančio ry
to!

—Tai yra paroda...
Tai ištikrųjų paroda! o toj 

parodoje, lyg per ukus matosi 
Lietuvos mokinių veidas!

—Bėdni mokiniai!... Sunkus 
jų gyvenimas, sunkios jų die
nos. Jie trokšta mokslo; vargs
ta ir kenčia dėl jo; deda didžiau
sias pastangas, kad ko nors iš
mokti, pakilti augščiau, negu 
jų tėvai ir protėviai stovėjo ir 
susilyginti su kitų tautų žmonė
mis! ’ : -

O mokslo Lietuvoje ne bile 
kur gali surasti! Ne bile mokyk
loje yra paniekiamas mokslas įį 
ne bile knyga skelbia mokslą ir 
ne bile mokytojas.

Užtai Mariampolės Gimnazi
jos mokiniai taip labai susido
mėjo savo buveinės likimu, ir 
tiesa į mus ranką, kad prisidė
tume jiems tą jų buveinę įreng
ti.

O mes neskupus. Mes' padeda
me visiems kas geras ir naudin
gas musų tėvynei —padėsime ir 
Mariampolės mokiniams.

Eina žmonės parodon, žiuri 
į piešinius į braižinius, audinius 
ir mezginius —; žiuri ir dūsau
ja:

—Bėdni tie Lietuvos moki
niai !

—Bėdni vaikeliai!...
—Bėdnos mergelės!...
—Gaila... gaila!...
Ant visų daiktelių užrašyta 

autorių ar dirbėjų vardai ir kla
sių numeriai: čia tokia panelė; 
čia toks bernelis... O kitur ant 
sienų sukabinti jų paveikslai.

—Bėdni vaikeliai! Bėdnos 
mergaitės!... — atsiduso Repor
teris Pupa ir nuėjo savo keliais.

Kovo 22 d. Apygardos Teis
mas nagrinėjo vagies Dovydo 
Levo bylą.

Tardymas parodė, kad jis 
atvyko 1919 m. iš Gardino 
Kaunan ir per du mėnesiu ap
vogė ir apipiešė daug parduo
tuvių. 1920 m. jisai buvo su
gautas ir nuteistas 4 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Bet 
už poros savaičių iš kalėjimo 
išbėgo. Ir vėl ilgą laiką jisai 
Kaune tęsė savo “darbą.” Bu
vo sulaikytas antrą syk, bet ir 
čia jam pasisekė išbėgti. Už po
ros mėnesių jisai vėl tapo su
laikytas.

D. Levas 20 metų amžiaus, 
mažiukas, energingas, — į vi
sus klausimus teisme atsakinė
davo tuojau. Po Valstybės Gy
nėjo kalbos jis papasakojo vi
są savo gyvenimą. Kuomet ji
sai buvęs dar 5 metų vaikas, 
patekęs naman, kur atsilanky
davo vagiys * (pasitarimui. 10 
metų jisai tapo jau profesiona
lu vagiu ir 1914 m. jau, Varšu
voj buvo areštuotas ir sėdėjo 
kalėjime. 1915 m. grįžo į na
mus, bet jį nusiuntė į frontą į 
pirmas eiles. Iš fronto jisai pa
bėgo į Gardiną. Nerasdamas 
sau vietos Lenkijoj, nes poli
cija jį vis sekdavo, jisai atvy
ko Kaunan ir vėl ėmė vogti. 
Baigdamas savo “prakalbą”, jis 
pabrėžė, kad jo prasižengimas 
yra didelis, bet ^reikia imti do
mėn, kad jis nuo mažų metų 
tesiradęs tarp vagių ir nuo jų 
tuo “mokslu” nenoromis persi
ėmęs. Po pertraukos teismas 
išnešė kaltinimą, kuriuo Do
vydas Levas nubaustas 6 me
tams kalėjimo, bet imant do
mėn, kad jau ilgai sėdėjo jisai 
kalėjimuose ir iš kokių 
jisai išėjo, jį palengvino 
metų 6 mėn. [L. ž.]\ 
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PRADĖJO VEŽTI IŠEIVIUS 

ARGENTINON.

UŽSIPRENUMERUOTI APY
SAKĄ “GYVENIMO 

DUMBLE.”

Šiuomi norime pranešti 
Naujienų” skaitytojų ir Ame

rikos lietuvių visuomenes ži
niai, kad ėjusią per “Tėvynę” 
apysaką “Gyvenimo Dumble” 
greitu laiku atiduosime spaudon 
ir spausdinsime tik aprubežiuo- 
tą skaitlių egzempliorių, t. y. 
tik tiek, kiek būtinai reikalinga 
išdalinti prenumeratoriams. Dė
lei lėšų stokos didesnio skait- 
liaus egzempliorių spausdinti ne 
išgalime. Taigi po išleidimui 
šios apysakos nebus galima nu
sipirkti, kuomet dabar dar gali
ma ją užsiprenumeruoti gana 
žema kaina.

<<
visų

Turime pridurti, kad bus di
delė knyga ir pats apysakos tu
rinys žymiai pagerintas ir tiks
liau apdirbtas, negu kad skaitė
te “Tėvynėje”. Apart to, pati 
gražiausia apysakos dalis dar 
netilpo “Tėvynėje”, kuri sudaro 
dar vieną trečdalį apysakos ir 
čionai išsiriša paties Jurgio, 
Mildos ir jų sunaus likimas. Ne
skaičius šios apysakos užbaigos 
reiškia tą patį, ką ir visos apy
sakos būtumėt neskaitę. Ir po 
išleidimui šios apysakos niekur 
negausite nusipirkti, nes ją tu
rės tik tiė, 
numeruos.

kurie dabar užsipre-

dauguma “Tėvynės” 
nuolatos teiraujasi,

KLAIDOS PATAISYMAS.

West sidietis Juozas Mežlaiš- 
kis mirė ne nuo kraujo užnuo- 
dijimo, kaip kad klaidingai bu
vo pranešta vakarykščiose Nau
jienose, bet nuo plaučių uždegi
mo.

KLAIDOS PATAISYMAS.
—r— ■ —-

Vakarykščiam Naujienų nu
meryje tilpo, kad “Justas Kulis 
gavo pirmą lekciją jiu jitsu 
stiliumi”.

Bet tai yra klaida, turi būti 
Jonas Kulis. —Raganius.
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namų 
iki 2

Kadangi 
skaitytojų 
kur galima gauti ši apysaka, to
dėl šiuomi pranešame visiems, 
kad dabar turite paskutinę ir 
vienatinę progą šią apysaką įsi
gyti ir tai nužeminta kaina.

Dideli elektriniai lokomo
tyvai kurie yra veikmėje 
Rocky Kalnuose traukia to
kį traukinį kur gali kiekvie
ną nustebinti. Tie patys lo
komotyvai netik • kad trau
kia traukinius, bet jie ir iš- 
dirbinėja elektrą visai tai li
nijai kur jie yra pakinkyti, 
tuo budu jie pripildo tą spė
ką kuri yra išnaudojama 
traukiant traukinį. Elek
trizacija prašalina dulkes ir 
durnus ,padvigubina spėką 
linijos, pagreitina patarna
vimą, sutaupo anglis ir yra 
paranki visais atžvilgiais. 
Trinerio. Kartusis Vynas 
pakels jumis augščiau kuo
met jus nupulsite nuo pras
to apetito, užkietėjimo vidu
rių, galvos skaudėjimo, ne
miegojimo ir kitų vidurių 
nesmagumų. Jis prašalina 
vius užnuodintus bereika- 
lignus kūne gimdančias li
gas natūraliu procesu rūgi
mo ir farmentacijos, išvalo 
skilvį, padaugina veikimą 
virškinimo, padvigubina 
energiją ir-spėką ir apsau
goja nuo daugelio ligų nuo 
kurių nei vienas kūnas ne
gali apsisaugoti nebūdamas 
gerame padėjime. Jei jus 
negalite gauti Trinerio Kar
čiojo Vyno jūsų apielinkėje 
pas aptie'korių arba parda
vinėtoją gyduolių, rašykite 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo Ii- 
N.

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* apė
ji šką btią lydy
mo. Didatla skai
čius žmoUit Jo
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesiu 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

▼ai. vakare. Nedalioj kuo 
. 10 vai. ryto iki 1 vai

. ną. Panedėlyj, seredtjr it 
subatoje nuo 10 W. ryto 
iki 8 vai. vakare.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų iarba negalėjįmų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

spardyt jų vaikus. Tečiaus kiti 
šeimynos nariai, nors ir dalyva
vo toj kovoj nebuvo kaltinami 
nes Joe padarė žmogžudystę ir 
prisipažino. Teismas išklausęs 
liudininkų jaunuolį išteisino, 
nes jie aiškiai įrodė, kad jis 
gelbėjo savo namus nuo netei
sėto užpuolimo.

nintėlis Chicagoje.
Ateinantį sekmadienį Drama

tiškas Ratelis stato “Keistutį”, 
klasišką lietuvių veikalą. Per
statymas įvyks Hull House 
svet., Halsted ir Polk gat. Kas 
myli gerus perstatymus, te ne
praleidžia nepamatęs “Keistu
čio”. —Dailės Mėgėjas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Kaunas. —Paskutinėmis die
nomis nekurios Kauno Emigra
cijos kontoros pradėjo vežti 
Argentinon išeivius. Išvažiuo
jantiems iŠ Lietuvos vyrams 
privalo būt nemažiau 31 metų 
amžiaus ir išgauti iš savo nuo
vados milicijos viršininko liu- 
dymas, kad keliaujantis į Ar
gentiną emigrąihtas laike pas
kutiniųjų 5 metų nėra pastebė
tas politiniam judėjime ar- ko
kiuose nors prasižengimuose.

Norinčių išvažiuoti, kaip gir
dėti, yra labai daug ir už kelią 
reik mokėti 70 dolerių arba 700 
litų.

—Lietuvos darbininkas.

Kurie norite savo knygynėlį pa
puošti “Gyvenimo Dumble” 
apysaka, tai neatidėliodami ją 
užsiprenumeruokite, nes vėliaus 
jos nusipirkti jau negalėsite. 
Prenumerata priimama bus tik 
iki gegužės 15 dienos šių metų.

Ekskursija
Naujienų ekskursiją Lietu

von lydės getai patyręs paly
dovas Ą. Rypkevičia.

Chicagos ir jos apielinkės 
keleiviai išvažiuos iš Chicagos 
gegužio .21 d., 10 vai. vakare.

Todėl, kurie dar neišpildėte 
aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į - Nau
jienų ofisą, o mes pagelbėsi- 
me tai atlikti. Kurie1 turite ko
kius nors pasportus atsineški
te kad galėtumėm laiku gauti 
reikalingas vizas. Užsisakykite 
kambarius iš anksto, nes dar 
galima pasirinkti geresnius ir 
susitaikyti viename kambaryje 
su pažystamais. Kurie nesate 
Amerikos piliečiai paprašykite 
darbdavio paliudymo apie savo 
uždarbį, už 1921, 1922, 1923 ir 
1924 metus ir balandžio 30 d. 
pribukite į Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to/ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clearanoe nuo income 
taksų.

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

Su visais reikalais kreipki
tės į Naujienas, 1739 So. Hals
ted Street.

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto ijd 1-mai vai. po 
pietų.

Vėliaus šįos dienos jau nei 
prenumerata nebus priimama, 
nes knyga bus pradėta spaus
dinti. Dabar galima šią apysa
ką užsiprenumeruoti už $1.00 
paprastais popieros apdarais ir 
už $1.50 drūtais audeklo apda
rais. Todėl meldžiame visų sa
vo draugų ir prietelių mums pa
gelbėti šį pradėtą darbą užbaig
ti jr kartu pusdykiai įsigyti sau 
puikią apysaką, kuri paskatins 
prie lietuvių literatūros skaity
mo ir čionai augusį jaunimą. 
Taipgi meldžiamo kiekvieno, 
perskaičiusio šį pranešimą, pa- 
sakyti apie tai ir savo draugams

S. E. Vitaitis ir Bendrija.
P. S. Siunčiant prenumeratą 

meldžiame siųsti sekamu vardu 
ir adresu: ^Parama”, 307 W. 
30-th St., New York City.

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

Chicago, UI.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. WaHarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinio egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Kuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užai- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikplbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė* 
yra tokios, kokių norite.

ELZBIETA JAUKŠTIENe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 d., 19^4, 12.40 po 
pietų, sulaukus 52 metų am
žiaus. Mirties priežastis buvo 
sužeista ištikus nelaimei ant 
geležinkelio liepos 27 dienų, 
1920 m.

Velionė buvo dora moteris 
ir visų mylima. Po 5 metų 
sunkios ligos paliko didelia
me nuliudime sav<x vyrą Jo
ną, sūnūs Walerį ir Elmerį; 
dukterį Oną ir žentą Joną 
Dorolck; marčią Marijoną, 3 
seseris ir 5 brolius.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
balandžio 26 d., 10 vai. ryto 
iš namų 2158 W. 23 St., kam- 
pas Leavitt st., į Aušros Var-S 
tų bažnyčią, o iš ten 
Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami 
niai prašomi atlankyti
šią ir dalyvauti palaidojime.

Lieka nuliūdę:
Vyras Jonas ir vaikai 

Jaukščiai.

į st.

malo- 
miru-

JUOZAPAS ALIŠAUSKIS
Mirė balandžio 25 d., 9 vai. 

ryte, 1924 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus. Paėjo Pane
vėžio apskri, Upitės vals. Zu- 
biškių kaimo. Velionis pali
ko nuliudime moterį Barbo
rą, 2 dukreles Emiliją, 4 me
tų, Aliną 9 metų ir sūnų Al- 
ponsą 6 metų, o Lietuvoj se
ną motiną. Laidotuvės atsi
bus balandžio 28 d., 8:30 vai. 
iš namų 828 W. 34 St. į Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę
Moteris ir vaikeliai.

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

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Ksinpas Madison ir So. Market) 
Chicago. UI.

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų z

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

i

a+a^
KAZIMIERAS PRASCEVIČE

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 25 d., 1924 m., 3:30 
vai. iš ryto nuo žaizdų, gau
tų laike darbo ant geležinke
lio. A. A. Kazimieras paėjo iš 
Lietuvos Panevėžio apskričio, 
Upeties parapijos, Rajūnų kai
mo, amžiaus 34 metų. 15 me
tų išgyvenęs Amerikoj. Pali
ko dideliame nuliudime my
limą moterį Elzbietą ir duk
terį Stanislavą ir sūnų Petrą. 
Du broliu Juozapą ir Antaną 
ir dvi seseris, Veroniką Juš
kevičienę ir Teresą Bružienę. 
Lietuvoj seserį Marcioną. Lai
dotuvės atsibus panedėlyj, ba
landžio 28 d., 8 vai. iš ryto 
iš namų 3125 W. 41 place į 
Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijos bažnyčią, o po pa
maldų į Šv. Kazimiero kapU 
nes.

širdingai užprašome visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
laidotuvėse. Nuliūdę pasilie
ka Moteris, vaikai, broliai 

ir, seserys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Yards 1741.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Dr. W. R. 
Register, 

109 N. Dearborn 
• Street.

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

Giduolės išski
riamos.

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

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

Apsisaugokite klinikų ir Institutų 
su jų pavojingų nepatyrusių studen
tų egzaminavimų.

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

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, UI. 

(Imkite elevatorį iki 12 augšto)



šeštadienis, Bal. 26 d., 1921

Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI JIESKO DARBO
NAUJIENOS,-Chicago, DL
—  - —   —I' -I— - ———— —

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PAJIEŠKAU Onos Rakasaitės iš 
Lietuvos paeina Žarėnų avlsč., Ver- 
tininkų sodžiaus. Yra iš Lietuvos 
atėję du laiškai pas mane; prašau 
atsišaukti 
antrašą.

ar kas žinote — duot

11902 S.
A. P. S.

Michigan Avė., Cihcago

PAJIESKAU darbo mažoj bučer- 
nčj; turiu patyrimo piaustyt mėst 
ir kitus darbus greit atlieku. Ku 

sutiks pamokinti, rašykit 
Naujienos

1739 So. Halsted St.
M. B.

rie

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi ^užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namel|.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

J IEŠKAU savo pusbrolio Jurgi c 
Buko; • keletas metų atgal gyvent 
Chicagųje. .lis pats arba kas apit 
jį žino malonėkite duoti žinią.

Naujienų ofisas, Box 483 
1739 So. Halsted St.

L.D.K. Keistučio Paš. Kl. dramos 
skyrius stato scenoj “Keistutį”, ne- 
dėlioj, balandžio 27 dienų, Hull house 
svetainėj, 800 So. Halsted St.

Tikietus 
lošėjus.

JIESKO PARTNERIŲ
galima gauti iškalno pas
— Rengimo Komitetas.

S*. L. A. 2 Apskričio kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks balandžio 27 
d., 1924 m., Mildos svet., po num. 
3142 So. Halsted St., Chicago, III. 
Visos apielinkės S. L. A. kuopos, nors 
kurios dar ir nepriklausė Apskričiui, 
yra kviečiamos dalyvauti minėtame 
suvažiavime. Visi kuopų delegatai 
esate prašomi nevėluoti, nes suvažia
vimas prasidės lygiai 12 vai. dieną.

P. J. Petronis. SLA. 2 Ap. Sekr.
Garfield Parko vaikų draugijėlės 

repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie Čios drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkitą ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

JIEŠKAU partnerio prie baker- 
nės biznio, su visais įrengimais ir 
troku, arba parduosiu. Priežastis 
pardavimo — negaliu gaut darbi
ninkų. Jeigu vedęs, tai galiu ir 6 
ruimų flatų duoti, ant rendos su 
visais rakandais.

šeštokas
5654 W. 64 Place

PAJIESKAU pusininko į kriaučių 
biznį, kad ir ne abelnas kriauČius, 
turi būti arba preseris, arba aprei- 
teris ant viso darbo vyriškų dra
panų.

1833 So. Halsted St.
P. Bitautas

JIEŠKAU partnerio photog- 
raphysto. Norintis eiti į photo 
studio biznį kreipkitės laišku 
arba ypatiškai.

J. Rūkas
1423 — 48 Ct., Cicero, III.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia didelį balių, subatos vakare, 
Balandžio 26 d., 7 vai. vakare, W. 
Piekarskio svetainėje, 15709 Halsted 
St. Taigi nepamirškit ftsi ant ba
liaus susirinkti; tai pirmas balius po 
Velykų ir smagiai praleisti vakarų.

Kviečia Komitetas.

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

65 W. 103 St., 
Roseland, Ilk

Detroit, Mich. — L. S. S. 116 kp. 
rengia debatus balandžio 27 d., š. m. 
I.abor Tample, 9179 Delmar Avė. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. įžanga dy
kai. ’ *— Komsiija.

Pavasarinį balių rengia Teisybės 
Mylėtojų draugystė, nedėlioję, balan
džio 27 d., Mildos svetainėje, 3142 S. 
Kalstei! St. Pradžia 6:30. Balius 
bus labai šaunus — visi galės gražiai 
pasilinksminti. Kvečiami skaitlingai 
atsilankyti. Komtetas.

West Pullman. — Teatras. — 
“Vargšas Tadas,” trijų veiksmų 
komediją, stato scenoj SLA 55 kp. 
sekmadienį, bal. 27, 7 vai. vak., 
Bajorūno svetainėj, 12001 S. Hals
ted st. Visus kviečia atsilankyti

—Komitetas.
Hajvey, III. — Balių rengia SLA 

289 kp. šeštadienį, bal. 26 dieną, 
svet. 15709 S. Halsted st., 7 vai. va
kare. Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečiame atsilankyti. —Komitetas

SLA 36 kuopa šioihi primena sa-
vo išrinktiems į Antrų Apskritį de
legatams, kad nedėlioję, balandžio 
27 d. š. m. įvyks Antro Apskričio 
suvažiavimas Mildos svet., 1 vai. 
po pietų.

Visi iširnkti kuopos delegatai pri
valo suvažiavime dalyvauti.

36 kuopos Raštininkas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
,T.<ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tų 
visą Tamstos darbų galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtų darbų, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St„ 

Tel. Yards 7282.
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR 

Mes turime savo stake pilną pasi
rinkimų Soda Fountain, nuo mažiau- 

iki didžiausių ir puikiausių,f su 
Jei 

jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo bi«znj 
arba naujų uždėti, nres kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainps, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
ia VUU4S.

' BERT PICK & COMPANY 
7:08-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
\lauskii Mr. M. J. Miller

sių . ._
gražiais užpakaliniais barais.

EXTRA
PARDUODU fornyčius, pavedu ir 

Kilimus tris kambarius, labai geri 
dėl vaikinų arba ženotos p^pros be 
vaikų; labai geri kambariai;

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite s
5610 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI įvairių daiktų 
krautuvė; viskas kas tik reikia Šei
mynos namuose: dišių, puodų, vai
kų zabovų, kendžių ir visokių no- 
tions. Parduosiu pigiai ar mainy
siu ant bučernės, mažo namo, lo
to ar kitokio daikto. Atsišaukit.

748 W. 31 St.

REIKIA—
Vyro bekemės darbui, atsi

šaukite tarpe 11 ir 12 vai. dieną 
5324 Federal Str.

REIKIA — ' 1
į foundrę darbininkų.

Atsišaukite
J. J. RYAN & CO.

' 104 S. Jefferson St.

REIKIA sargo, nuolat darbas, 
pasimatykite < su Miss Howard, 
Herald & Examiner, Vocational 
Employment Bureau, ji išaiškins 
budus kaip pasikalbėti su savinin
kais.
Room 212 — 236 West Madison St.

AUTOMOBILIAI
2 AUTOMOBILIAI mažai vartoti. 

Parsiduoda pigiai, arba išsimaino 
ant namo, lotų arba kokio* nors 
biznio. ('

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

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

✓Kreipkitės
3300 So. Union Avė.

po 5 vai. vak.

PARDAVIMUI Ford trdk l/2 
tono — viskas geram stovyje, 
važiuoja taip kaip naujas. Atsi
šaukite į bučernę

1444 So. So. 50 Ct. Cicero.

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

2423 W. 46 St.■
AUTOMOBILIS Buick, 5 sėdynių 

sport model, visas geras; bėga kaip 
naujas. Nupirksit pigiai — už ma
žiau negu vertas yra. Kreipkitės 

3158 Sįo. Union Avė.
2 lubds frontas

PARDAVIMUI National, 7 
pasažierių automobilius. Gera
me stovyje. Parduosiu greitai 
ir pigiai. abi

833 W.?;33 Str.

DIDELIS ,bąr^eiTi)s; parsiduoda 
pigiai geras' didelis automobilius, 
geram stovy, 7 sėdynių, arba mai
nysiu ant mažesnio. Be skirtumo, 
kad ir ant Fordo, o priežastis pa
tirsite ant vietos. Ir nemokantis 
važiuoti gali pitkti, aš išmokysiu.

3044 S. Uųioų, avė., Chicago 
pirmos lubos iš fronto.

_______ ■ / (0 )1 . ■_____  :
PARDAVIMUI ’ arba mainymui 

ant “turing” karo Hub-Cab auto
mobilius. Kartu gali gauti ir dhr- 
bą. Matykit ''

A. Ambrozevičių
3210 So. Halsted St.• ’ t ■ . • ' 1

AUTOMOBILIUS Lexington 
5 sėdynių Durąnt 5 sėdynių abu 
dengti. Viskas geram stovy. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės.

6915 So. Western Avė.

PARDAVIMUI Stutz automobilius, 
1921 touring, Sport modelis, pirmos 
klesos padėjime, ką tik hąujai numa- 
levotas, yra visi ekstra pridėčkai, 
nikeliuotas.
, Taipgi Jordan> 1921 modelio, 5 pa
sažierių, California top, 5 nauji Kelly 
tajerai, Continental motor 7 R. per
taisytas tk 2 savaites tam atgal. 
Kaina $500.

WEST SIDE GARAGE 
2037-41 W. 22nd St.

Tel. Canal 2469

2 AUTOMOBILIAI parduodami pi
giai: Shevrolėtt ir Detroit, 1921, 
Continental motorl Važiuoja, kaip 
naujas. Parduosiu greit, nes aplei
džiu miestą.

Kreipkitės į garage
J.. KUNDROTAS
822 W. 34 jPlace

RAKANDAI
RAKANDAI 4 ruimų parda

vimui, daiktai visi geri ir rui
mus galima renduoti. Nupirk
sit viską pigiai, nes apleidžiu 
miestą. Tel. Canal 2881,

2057 W. 22 Place.

PARDAVIMUI ,del 4 kambarių ra
kandai, vartoti labai mažai. Kas 
pirks galės ir parėndavoti kambarius. 
Turiu parduoti kuogreičiausia, nes 
važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite nuo 4 iki 9 vai. vak.
30f4 S. Emerald Avė.. 3 lubų

PARDUODU labai gerą smuiką, 
seną ir gerą šėlą ir dėl mašinisto 
geras tulšes; 2-ras floras iš užpa- 

alio, įėjimas iš fronto.
3218 So. Halsted St.REIKIA DARBININKU

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGAS vedęs su maža 

šeimyna žmogus dirbti ant ūkės. 
Turi būti pastovus ir patyręs ūki
ninkas, kad galėtų užimti ūkės 
tvarkytojo vietą. Atsakančiam Žmo
gui gera alga ir pastovus darbas. 
Rašyk arba telefonuok Crysta 
Lake 113J2 tarpe 12—1 p. m. ir 
7—9 p. m.

J. J. Kaulinas, 
Crystal Lake, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimui 
popierių atkarpų. G-era mokes
tis.

Aetna Waste Paper Co., 
902 So. Morgan S t.

REIKALINGA mergina prie 
kasos ir suprantanti knygvedy- 
stę. Atsišaukite tuojau.

Peoples Furniture Co. 
1930 So. Halsted Str.

’ j '' ’ ' ';■! <

REIKALINGA finišerkų ir 
guzikų skylučių išsiuvinėtojų, 
prie vyriškų kotų.

12^ So. Clark Str.'
4-th floor Room 28

REIKALINGA senyva mote
ris dėl pridabojip/o mažo kūdi
kio. Duosime'kambarį ir valgį. 
Del mokesčio susitarsime.

1526 W. Madison St. 4 floor 
Tel. Haymarket 6612.

REIKALINGA senyva mote
ris pridabojimui mažo kūdikio. 
Duosime kambarį ir užlaikymą. 
Taipgi ir primokėsime.

3149 W. 38 St.
Tel. Lafayette 1446

REIKIA— t
•Patyrusių a^ba nepatyrusių 

moterų sortavimui popfiėFų lat- 
karpų.

1039 W. Congress Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Patyrusio rakandų išvažinė

tojo.
W0LF FURNTURE HOUSE,

4211. Archer Avenue.

REIKALINGAS pirmarankis ba- 
<eris, gera mokestis, pastovus dar
ais. Jeigu vedęs, tai galiu duoti ir 
flatų 6 ruimų su visais rakandais.

Atsišaukit
šeštokas

5654 W. 64 Place

LAIBAI—
REIKALINGAS draiverys 

ant pekoriaus vežimo.
Atsišaukite:

1208 E. 93 Str.

MAŠINISTŲ, 75c. į vai. Kar^en- 
erių, 85c. į vai. Punch press, 50c. 

į vai. sargų, $130 į mėnesį. Langų 
plovėjų, $65 į menesį, kambarys ir 
valgis. Auto mechanikų, 80c. į vai. 
Darbininkų, 50—60c. į vai.

Atlas Employment Agency 
6300 So. Halsted St.

DARBAS amatninkams ge
rai apmokamas, išmoksite pagal 
musų pasekmingą planą. Atsi
šaukite Herald and Examiner 

Employment Bureau.
Room 212—326 W. Madison St. 

Klauskite Miss Wood

REIKIA —
Vyrų pardavinėtojų siuvamų 

mašinų.
Atsišaukite

3608 S. Halsted St.

REIKALINGA yra pavienis vy
ras prie ūkio arba farmų darbo. 
Prašau atsišaukti tuojaus laišku, 
arbas ant visados.

Adrisas:
Wm. K. Giraitis

R. 2, Box 32, Hart Michigan.

iPARSIDUODA arba maino
ma ant mažo namo grosernė ir 
bučernė. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas partnerių.

4511 So. YVood St.
RESTAURANTAS pardavi

mui gražiausioj apielinkėj. Ge
ras lysas, pigi renda, priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį.

3337 Milwaukee Avė.
Tel. Irving 1186

PARDAVIMUI player pianas 
Mokėjau $550, Smith kompani
jos. Mažai vartotas. Parduosiu 
nebrangiai, nes važiuoju į 
Lietuvą. . 2 lubos.

4411 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su kambariais dėl 
gyvenimo, pigi renda, kas nori
te turėti pelningą biznį, pui
kiausioj vietoj, atsišaukite grei 
tai. 1413 East 58 Str.

Tel. Fairfax 2619.
•

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, tabako, rūkytos mėsos Ice 
Creamo ir šiaip visokių smulk
menų. Lietuvių kolonijoj. Prie
žastį pardavimo, patirsite ant 
vietos. »

4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen. Pardavimo prie
žastis, liga ir taipgi esu našlė.

Atsišaukite:
1148 Jefferson Str. ' ,

PARDAVIMUI bučernė pirmos 
klesos. Labai geroj lietuvių kolo
nijoj. Vieta įrengta pagal naujau
sią madą. Pardavimo priežastis — 
kitas biznis. Kas nupirks, tai lai
mes. Atsišaukite

1735 So. Halsted St.

PARDAVIMUI, delikatesen ir gro
sernė, cigainj. cigaretų ir magazinų, 
sena įstaiga, krautuvė geroj apielin- 
kėj. Turi būt parduota iš priežas
ties kito biznio. Yra gyvenimui kam
bariai, rendos $75, kaina $1800. 1 '

Atsišaukite
6000 So. Green St.

TURIU parduoti du kaunte- 
rius, vienas 12 pėdų ir 8 pėdų, 
lentynos 14 ir 8 pėdų ir dviejų 
šmotų iena skersai štorų tinkan
ti dėl grosemės J. Bajorins 4841 
W. 14 St. arba 4889 Cicero, III.

RESTAURANTAS pardavi
mui gražiausioj apielinkėj. Ge
ras lysas, pigi renda, priežas
tis pardavimo turiu kitą biznį.

3332 Mihvaukee Avenue.
Tel. Irving 1186

PARDAVIMUI saldainių ir 
pulruimis, 4 bolių stalai. Par
duosiu už $2,000. iš priežasties 
ligos.

1312 W. 20-th Str.

PARDAVIMUI —
Grosernė ir bučernė lenkų 

lietuvių apielinkėj.
Atsišaukite:

3643 West 55 Place

ir

PARDAVIMUI grosernė 
Ice Cream ir kitokių mažmožių 
štoras. Nupirksite už prieinamą 
kainą.

834 N. 33 Str.

PARDAVIMUI barbernė ge
roj vietoj, pigiai. Ateikite ir 
pamatykite ant vietos.

Kreipkitės pas
3213 So. Wallace Str.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI groserio ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Renda pigi, 
4 kambariai gyvenimui. Parduosiu 
pigiai.

708 W. 30 St.
Phone Victory 9531

PARDAVIMUI didelė ir graži 
grosernė ir kitų smulkmenų krau
tuvė su visais brangiais įrengi
mais, 4 kambariai, gfras lysas. At- 
sišaukit greit, nes kas šiandien 
pirks, gaus už $1,050.

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai iš priežasties išvažiavimo į 
Lietuvą.

Atsišaukite
4302 S. Honore St„ Chicago

PARDAVIMUI seklyčios se
tas ir siuvama mašina.

Atsišaukite:
48Š8 So. Wentworth Avenue

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
didelėj lietuvių kolonijoj, biznis 
gerai išdirbtas. Renda pigi su gyfc 
venimo kambariais. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos Nepraleis
kit progos. Kreipkitės į

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

No. 102

PARDAVIMUI didelė grosernė lie
tuvių apgyvento] vietoj; biznis iš
dirbtas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

L. N. • .
3264 $o. Morgan St.

Tel. Boulevard 2343 '
- >

PIANAI pardavimui iš priežas
ties vaikinas neturi kur laikyti. No
rinti pamatyti, ateikite nuo 5 iki 7 
valandos vakarais.

Nupirksit pigiai.
3326 So. Union Avc.

PARDAVIMUI 3 krėslų barber
nė, 6 kambariai gyvenimui, renda 
$75; geroj vietoj, biznis išdirbtas.

Atsišauikt
1739 S. Halsted St.

Box 482

PARSIDUODA minkštų gėrimų ir 
saldainių krautuvė. Parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos; 3 kambariai pagyveni
mui.

Kreipkitės
618 W. Barber St.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuvė. Vieta gera; netoli fabri
kų.

Kreipkitės
2300 W. 48th Place

Tąl.' Lafayette 8360

, PARDAVIMUI grosernė su, namu, 
4 gražus’’i$wnimui kambariai, vh- 
ria. elektra ir gagas, randasi prie 
1627 . Nevvbarry Avė. Pa"daviino
priežastis — liga, šaukite telefonu 
Canal 3731

PARSIDUODA pirmos klesos 
Barber Shop. Viskas up to date. 
Renda $25 į mčn., listas 4 metams. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą.

Kreipkitės
4438 So. Fairfield avė.

PARDAVIMUI ARBA 
IŠMAINYMUI

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

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

Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI vaisių, daržo
vių ir grosernes krautuvė. Tu
ri būt parduota šią savaitę, nes 
apleidžiu Chieagą, todėl par
duosiu pigiai.

2612 W. 47 St.
4I , . ... .. 1 .. . . ..... —

PARDAVIMUI bučeme ir 
grosernė, &eroj vietoj; kam 
reikalinga, atsišaukit greitu 
laiku, nes parduota bus grei
tai. Nėra nei kokių knygučių.

1 1833 W. 22nd St.

GROJIKLIŲ pianų bargenas. $700 
grojiklis pianas pirmos klesos padėji
me, moderniški keisai, tik pamatyki
te, 90 rolelių, kabinetas, benčius ir 
piano liampa, atiduosiu už $145, iš
mokėjimais.

1389 Mihvaukee Avė.
1 fl.

PRIVERSTAS parduoti bučernę ir 
grosernę už teisingą pasiūlymą arba 
jriimsiu mortgage kaip ir už cash. 
3riežastis pardavimo, turiu papirkęs 
namą su bizniu.

Kreipkitės
4314 Zircher Avė.

Telefonas Lafayette 2796

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
aiskrim parloras ir kendžių ir mo
kyklos daiktų, prie didelės mokyklos 
renda pigi, 4 kambariai gyvenimui ly
sas ilgam laikui. Priežastis pardavi
mo du bizniai. Kreipkitės po šituo 
antrašu.

2700 S. Wallace St.

PARDUOSIU savo aukštos ver
tės 88 notų grojiklį pianą už $125, 
75 roleliai, cabinet benčius įskai
tomas.

Victor Storage House
1606 W. Van Buren St.

Atsišaukite vakarais iki 9 vai. 
arba nedaliomis iki 4 vai. po pietų

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen, ice creamo ir minkštų gėri
mų krautuvė, labai geras biznis, 
vienatinė krautuvė ant šios gatvės. 
Puikus pragyvenimui kambariai; 
renda tiktai $35 į mėnesį. Kaina 
$1350 pinigais. Atdaras nedėliomis.

4430 W. GOth St. 
arti Kilbourne Avė

NAMAI-ZEME
UNIVERSAL STATE BANK 

Real Estate Dpt."
Perkam, parduodam ir mai

nom praperteš. Atsišauk: ypa
tiškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 0700.
8252 So. Halsted Str.

MARQUETTE MANOR ’ 
-/— . • ■

Extra augštos rųšies nauja,s,'6 kam
barių bungalow. Galima tuojau gy
venti. Gražiai pabuddVčtas. namas 
25x53 pėdų, 2x10 skersbalkiai, 2x6 
genges, su grindimis augštas, anglims 
šantė. Arco karštu vandeniu šildo
mas. Pabudavotas į tub, pedfcstrial 
toiletai, apron sinka, jbudavota le- 
(laune. Visas trimuotų plytų, įmokėti 
$9800 ir vertas. 5930 So. Troy St., 
savininkas gyvena sekamose duryse, 
arba telefonuokite

Prospect 9059

PARDAVIMUI namas su sa- 
lunu yra 6 kambariai prie biz
niaus ir 4 po 4 viršui rendos ne
ša 155, kaina $14500

1410 So. 49 Avė. Cicero, III.
Tel. Cicero 793

PARSIDUODA namas medinis 2 
pagyvenimų po 4 ruimus, elektra, 
maudynės, beisnvantas ir antaukštis. 
Randasi Brighton Parke ir biznio 
vieta ir karų linija, taipgi priimsiu 
lotus, ar mažą namą mainais. Maty
kite savininką vakarais po 6 v. suba- 
toj po pietų, nedėlioj visą dieną. J. G. 
3202 So. Lime St.

PARDAVIMUI lotas, ant We- 
stem Avė. 
ves.

tarp 68 ir 69 gat- 
Atsišaukit prie savininko. 

2306 Bluc Island Avc.
Tel. Canal 6772

STOGDENGYSTĖ
. . stogų prakiurimas užstaisomas 
l? gi rantuojamas už $4. Automobilių 
l.t'kų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Lflkbj. įstaiga 34 metų senumo. Di
ržijusia ir geriausia stogų dengimo 
] J l iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
c; rbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Loofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

sporto skyrius 
“Tennis” žaidimų Jackson 

sekmadienį, balandžio 27 d., 
po piet. Kas tik mylit šį 
alsi kinkykit. Nemokančius 

pamokysime.
Sporto Komitetas.

L. S. J. Lygos 
rengia 
parke,

sportą 
žaisti

L. S. J. Lyga rengia šeimynišką 
vakarėlį, balandžio 26 d., Turner 
Hali (Alijošiaus svet.), 1600 South 
Wood St. Bus šokiai, žaismės, už
kandžiai, muzikališkas programas, 
skrajojanti balionai rr paslaptybių 
laiškai. Vakaras prasidės 8 vai. va
kare ir tęsis iki “three o’clock in 
the morning.” Tikietus bus' galųna 
gauti prie durų.

Kviečia L. S. J. L. Komit.

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

Antanas Shnaska 
1833 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 3032

ir

Brighton Park. — Laisves Lietu
vos Moterų ir Vyrų Kliubas laikys sa
vo susirinkimų, sekmadienį, bal. 27, 
2 vai. po pietų, McKinley Park svet. 
Visi nariai kviečiami būtinai daly
vauti, yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

Bridgeport. — Susivienijimas Lie
tuvių Draugijų ant Bridgeporto mė
nesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 29 dienų, 8 vai. vak., Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime. — A. J. Lazauskas, sekr.

KAS TURIT PARDUOT MO- 
TORCIKLI.

Harly Davis arba Indian. 
nuo 1916 iki 1923, turi būt su 
šoniniu karu. Praneškite 
mėdami modelį ir kainą.

10749 Indiana Avė.
Pet. Pamošaitis.'

pazy-

ČIA YRA BARGENAI
2 flatų namas po 4 kambarius; 2 

karų garadžius; kaina tik $3500.00, 
ant išmokėjimo.

4 flatų muro namas su maudynėms, 
elektra ir kitais parankumais; par
duosiu arba mainysiu ant biznio.

2 flatų naujas muro namas, 5 ir 6 
kambarius, su vėliausios mados įtai
symais; gražioje apielinkėje. Kaina 
$13000.00, ant išmokėjimo.

2 bizniavi namai ant pardavimo ar
ba išmainymo; labai geroje ir gra
žioje apielinkėje prie pat parkų.

6 flatų muro namas ir 6 karų ga- 
radžhis. Kaina tik $32500.00; įmo
kėti reikia $10.000.00, likusįus ant iš
mokėjimo.

12 flatų kampinis naujas muro na
mas; gražioje apielinkėje ir viskas 
gražiai ir moderniškai ištaisytas.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU draugo Juoz. Meškaus- 

kio, Kulių parapijos, Reiškiu kai
mo, Kretingos apskr. 1910 metais 
gyveno Nashua, N. II. Yra svarbus

Ben. Butkus
2 E. 107 St., Chicago, III.

PAJIESKAU 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. VVells St., Chicago, III

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Kami and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas su mūriniu pundamentft, na
mas visas geras (hot water heat), 
nupirksit pigiai. Vieta

11820 So. Emcrald Avė.
Kreipkitės pas savininką

3244 So. Morgan St.

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

PARDAVIMUI prie 103 St. ir 
S. Spaulding Av., 6 kambarių 
presinių plytų namas, elektra, 
furnace šildomas, garadžius ir 1 
akras žemės, išmokėjimais, 103 
St. ir So. Spaulding Avė.

moderniš-RENDON gražus 
kas kambarys, geroj apielinkėj, 
dėl 1 arba 2 vyrų, 
garadžius dėl. 1 karo.

6135 So. Artesian Avenue 
Republic 8186

Taipgi yra

JIEŠKAU savo brolių Jono ir An
tano Balniu, paeina iš Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio parapijos, Suvalkų rėd. 
1917 metuose gyveno Philadelphia, 
Pa. Jie patys arba kas apie juos ži
no, malonikite pranešti, už tai busiu 1 baris didelis ir šviesus. Ar su vai 
labai dėkingas.

PETER BALNIUS
840 W. 52nd St., * Chicago, 

Tel. Yards 2234

PARANDAVOJU kambarį dėl 
vieno vyro arba dėl dviejų. Kani- 

.....          ...I- 
j giu, ar be valgio. Mes visaip sutin-' 
• kam.................J. K.

111 703 W. 21 Place, Chicago
3 lubos iš priekio

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant ukčs, apie 40 mylių nuo Chi- 
cagos. Turi būti pastovus ir maž-

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai, 
frontinis setas, vidurinis setas, 

stalas, viktrolas didelis,daug patyręs, nevartojantis perdaug frontinis stalas, viktrolas didelis, 
“munšaino”. Geram darbininkui ge- dieninė lova, kūdikiui lova, kajriie- 
ra alga ir pastovus darbas. Rašyk ar- tai, komodčs. Geri visi daiktai |ir 
ba telefonuok Crystal Lake 113J2 pigus.

J. J. Kaulinas
Crystal Lake, 111.

822 W. 37 Place
2 lubos

PARDAVIMUI cigarų, kend
žių krautuvė; su rakandais arba 
be rakandų priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą, miestą, kaina 
$1400. B. D., 5923 S. Racine Av.

PARSIDUODA vigai naujas fono
grafas su virš 20 gerų rekordų, 
Brunsvvick išdirbinio, “Table mo- 
del.” Matyt galima subatoj nuo 2 
p. m. ligi 8 p. m. Nedėlioj ligi pie
tų.

2955 Emcrald Avė. 
antras pag. iš priekio

2 LOTAI ant pardavimo. Lotai 
yra gražioj vietoj ant tyro oro, 
6211 S. McVicker Avė., po 30 pėdų 
pločio. Vanduo, gesas, elektra iš
mokėti. Parsiduoda po $375. Savi
ninką galima matyti po 6 vai. va
kare ant antrų lubų iš priekio.

S. Pocius
938 W. 38rd Str.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
Ice Cream, saldainių ir smulkme
nų krautuve. Randasi Brigston par
ke visokių tautu apgyvento] vietoj

PARDAVIMUI viena iš dviejų, 148 
akcriai su triobom, gyvuliais, maši
nom ir visais įtaisymais. Antra 80 
akerių su triobom, be gyvulių. Par-KV ViauniŲ lcuitl.1 HPHJ V v II Į ULIVUUJIl,

ir cash biznis. Parduosiu pigiai, 4 (luošiu viską pigiai, 
rūmai, garadžius 3 mašinoms, mau- Atsišaukite 
dynė, $50 renda. Tl

4354 S. Maplevvoo Avė.
JOĘ KAI RIS.

P. O. Box 4, Peacok, Mich.
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NAMAI-ŽEME Į NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
BRIDGEPORTE 
Emeraid Avenue

Dviejų lubų augščio muro namas,
2 po 6 kambarius gyvenimai, elekt
ra, maudynės, augštas cemento skie
pas ir kiti vėliausios mados įtai
symai, du lotai; randasi 33rd ir 
Emeraid Avė. šitas namas turi būt 
parduotas trumpu laiku.

UNION AVENUE
Trijų lubų augšto muro namas,

3 po 6 kambarius pagyvenimai, 
maudynės,lelektra ir kiti geri įtai
symai, du lotai, garadžius ir sod
nas. Tokios progos kas dieną nega
li gauti. Prekė tik $12,500. Namas 
randasi tarp 35 ir 34 Union Avė. 
Kreipkitės greitai į musų ofiąą.

1.0WE AVENUE
Naujas 3 lubų aukšto mūrinis na

mas, 3 po 5 kambarius pagyveni
mai, su augštu skiepu. Namas ran
dasi tarp 33 ir ,34 Lowe Avė. Prie
žastis pardavimo — savininkas ap
leidžia miestą.

BRIGHTON PARK 
Maplewood Avenue

Dviejų lubų a,ugšto moderniškas 
namas, 2 pagyvenimai, 1—5 ir 1—6 
kambariai, aukštas cemento skie
pas, pirmas floras garu šildomas. 
Namas verias $15,500, bus 
duotas už $13,500. Ta prekė 
tik per savaitę. Namas randas 
ir Maplevvood Avė.

SOUTH SIDE 
šešių apt. muro namas, 

Emeraid Avenue 
kambarius flatai, štymu 
mi. Randasi South Side 
Avė. Rendos $36000 per metus; pre
kė tik $22,000.

MORGAN STREET
5 apt. ir vienas Storas muro na

mas, stymu šildomas, elektra, mau
dynės ir kiti geri įtaisymai. Rendos 
per metus $3600; prekė tik $23,500, 
įmokėti $7000. Namas randasi prie 
pat Garfield Boulevard ir Morgan 
Street.

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

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

yvESTERN AVENUE
Naujas tik užbaigtas garadžius 

pardavimui, 100 pėdų platumo ir 
100 pėdu ilgumo, modemiškas ru-j 
mas dėl pardavinėjimo . mašinų, 
taipgi kiti modemiški įtaisymai dėl 
to biznio. Prekė tik $45,000, įmo
kėti $20,000.

MARŲUETTE MANOR 
6239 So. Sacramento Ave. 
6109 So. Albany Ave.

Netoli lietuviško ivenuolyno, tar
pe 63-čios, Kedzie ir Western Ave. 
Dviejų lubų augščio muro namai, 
2 no 6 kambarius pagyvenimai, I 
aukštas english besmentas, 2 sun 
parlorai, French durys, book kei-1 
sai, porcelinės maudynės į sieną 
įmūrytos, ąžuolo ir beržo, kieto I 
medžio vidus ištaisytas. Kaina pri
einama, $6000 įmokėti, likusius Jcąįp | 
rendą.

M. J. KIRAS 
Real Estate Improvement Co. 

3335 S. Halsted St.
Yards 6894

KAS NORITE GYVENTI AND
* TYRO ORO?

PARSIDUODA 5 kambarių

par
bus 

4()th

6 po 6

apšildo* 
Emeraid

943 W. 33 PI. '
Tel. Yards 1757

Jūsų namas bus į 16 dienų išmai
nytas ar parduotas. Duokite man 
kas ką turite: bučernes, grosernes, lo
tus, farmas, automobilius.

3 flatų po 6-4 kamb. garadžius, kai
na $15,04)0, mainau ant bučernės. 
grosernes, 4 flatų po 4-2 kamb. gara
džius, mainysiu ant mažo namo ar 
bučernės ar ant grosernes. 4 flatų 
po 5 kambarius ir 2 kamb. garadžius, 
mainysiu ant mažo namo ar bučernes 
ar ant grosernes. 4 flatų ir Storas, 
mainysiu ant farmos. 2 flatų po 6 
kamb. furnace šildomas, lotas 35x125 
garadžius, kaina $15,500. pinigais 
$7000, prie Savvyer Avė. už Kedzie. 
2 flatų 5-6 kambarių, garu šildomas, 
kaina $15,500, piniagais $5000. 3
fl. po 5 kamb. kaina $8200. Mūrinis 
Bargenas, 8 fl. 6-6, 5-5. 4-4, 4-4, kam
bariai, lotas 77x125, kaina 
pinigais $5000. 
kaina 
kaina 
sernė 
gonai 
Jieškau 10 agentų dirbti ant komiši- 
no, duosiu geras sąlygas. Atsišau
kite arba rašykite laišką.

$15,500, 
2 flatų po 4 kamb. 

$4600. 2 fl. po 6 kambarius,
$10,500, pinigais $3000. Gro- 
pardavimui. kaina $1000. Var
ant pardavimo, pigiai $15.

TURIM UŽ GARBE PRANEŠTI 
gerb. kostumeriams ir draugams, kad 
mes perkėlem savo ofisą iš po 4340 
So. Califomia Avė. į Marųuette Ma- 
nor* 6630 So. Western Avė. po vardu 
Wilson Road Real Estate.

Taigi su visokiais reikalais kreip
kitės pas mus, o mes visiems teisin
gai patarnausime.

Su tikra pagarba
S AI.DŪKAS IK LUCAS 

6630 So. Western Avė.
Prospect 5536

lotu ant Westem Avė, arti 
kurių galima

Turim 2 
67tos, ant 
procentų j trumpą laiką, 
greitai pas

G. LUCAS
6630 S. Westem

uždirbti 100
Atsišaukite

Avė.

Naujas mūrinis namas 2 flatai pe 
6 kambarius karštu vandeniu apšil
domas, 
šinų. 
kai

Garadžius mūrinis dėl 2 ma- 
Pinigais reikia $4000 likusius 

renda.
AUG. SALDUKAS 

6630 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5536

I’AHMDIODA .) kambarių mū
rinis namelis, su 8 lotais, 2 didelės 
barnės, I mūrinė, kita medinė; na
mas nėra užabigtas, bet daug nia- 
terijolo yra, kas reikalinga prie 
namo; namas randasi netoli Kazi- 
mierinių kapinių, vienas blokas nuo 
ateinančio bulvaro* ir kitų gerų 
transportacijų. Savininkas parduos 
pigiai 
namo, 
Storo, 
adresu.

arba mainys ant didesnio 
loto, bučernės, Dry Goods 
Kreipkitės žemiau paduotu

PARSIDUODA 2 flatų naujas 
mūrinis namas Brighton parke, po 
5 ir 5 kambarius; namo paranka
mai vėliausios mados, taipgi 2 ma
šinų garadžius; savininkas parduos 
už $1'1,000, reikia įmokėti $6,000, li
kusius kaip rendą.

IŠSIMAINO 2 fintų naujas muro 
namas, South Side, po 6 ir 6 kam
barius, karštu vandeniu šildomas 
ir kiti įtaisymai pagal šia gadyne; 
savininkas parduos pigiai arba mai
nys ant Road House, arba ant biz
niavo namo geroj biznio vietoj. Rei
kia kreiptis pas

TRANKG.LUCAS’
1116 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 augštų kampi
nis mūrinis namas su krautuve, 
flatai ir ofisai ant viršaus, prie 
transferinio kampo, biznio sekci
joj, netoli 47 St. ir Ashland Avė.

6 KAMBARIŲ mūrinė rezidenci
ja, pirmos klesos padėjime, lotas 
36 pėdų, geras stogas, garadžius, 
netoli 47 St. ir Robev; kaina $8700 

I1OBRY STATE BANK
Kampas 47th & Robey Sis.

Tel. Lafayette 2000

Tikras apsaugojimas 
tavo pinigų, jeigu pirksi sekamus 
namus. . .«

PABDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 flatai po 6 kambarius; kie
to medžio užbaigimas; karštu van
deniu šildomas su 2 boileriais; sta
tytas 6 metai atgal pagl nujos ma
dos; vieta apgyventa lietuviais; 
kaina $12,000, vertas $16,000; apie 
pusę pinigais reikia, kitus ant 
morgičio; matykite šitą retai pasi
taikantį bargeną, nes lai yra tikras 
bargenas.

PABDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas; 2 flatai po 6 kambarius; 
namas vra statytas ant cementinio 

lie
tuvi 
kal
ant

pamato; viela Brighton Park, 
tuviais apgyventa; savininkas 
parduoti greitai už nužemintą 
ną $6,500, pusę pinigais, kitus 
morgičio.

PARDAVIMUI labai pigiai 2PARDAVIMUI labai pigiai 2( pa
gyvenimų medinis namas ant 3 po 
30 pėdų lotų; namas randasi pa
kraštyje miesto 1 blokas nuo Ar
cher Avė. gatvekarių; yra * puiki 
vieta apgyventa lietuviais; galima 
laikyti naminius gyvulius ir augin
ti daržoves; savininkas yra pri
verstas parduoti, todėl čia bus jū
sų laimė; kaina $6,500; savininkas 
priims lotą kaipo dalį įmokėjimo.

Kurie norite pamatyti viršminė- 
tus namus, atsilankykite dieną ar 
vakarais sekančiu antrašu.

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkevvicz, vedėjas 

4034 Archer Avė., prie Califorriia

Didžiausia tavo proga
Savininkas eina į biznį ii’ yra 

priverstas parduoti savo beveik 
naują 2 pagyvenimų mūrinį namą; 
2 flatai po 6 kambarius; kieto me
džio užbaigimas; karštu vandeniu 
šildomas su 2 boileriais; lotas 30 
pėdų pločio; vieta lietuviais apgi- 
venta; parduosiu ųž $12,000, nes 
einu į biznį; reikia įnešti pusę pi
nigais. Atsišaukite pas savininką 
sekančiu antrašu; savininkas gyve
na ant pirmų lubų.

3423 South Leavitt St. 
netoli nuo 35tos gatvės.

PASIRINKITE VIENĄ

PARDAVIMUI nauji mūriniai 
namai budavojami ir užbaigti po 6 
ir 6 kambarius, darbas ir paran- 
kumai pagal vėliausios mados; vie
ta lietuviams gerai žinoma, tarpe 
65 ir 66 Rockvvell ir Talman ave.

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

MŪRINIS namas 2 pagyvenimų, 
po £ 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 šąle 
tuščias.

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

Atvažiuokit ir pamatykit šituos 
visus namus, o mes parduosim 
giai ar mainysim ant mažesnių 
mų

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

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

Klauskite K. .1. Fillipovich, 
Tol. Stevvart 7101 arba 5126

MARŲUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Ave.

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

angliškas beizmentas, 2 sun parlo
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinčs maudynės j 
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

pi-
na-

ar lotų.'
JOKANTAS BROS.

4138 Archer ave., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

CICERO
Naujas mumis namas, 2 pagyve

nimai po 5 kambarius, fumace apšil
doma, elektriką puikus intaisymai, 
maudynes, cementuotas skiepas, 2 
karu garadžius. 30 pėdų lotas, kai
na $12,500.

BRIDGEPORTO
Lowe Avenue medinis namas 2 pa

gyvenimai po 4 kambarius, užtverti 
porčiai, kaina $3500.

Ix)we Avė. mūrinis namas 4 pagy
venimai po 5 ir 4 kambarius su namu 
ant užpakalio su 4 kambariais, kaina 
$10,500.

Lowe Avė., medinis namas dviejų 
lubų augščio po 6 ir 7 kambarius, 
kaina $5000.

Emeraid Avė. mūrinis namas 2 pa
gyvenimai po 5 ir 6 kambarius, elek
trikas, maudynes, skalbyklos, gara
džius ant 3 karų, kaina tiktai $10,000.

Auburn Avė. 2 mūriniai namai ant 
vieno loto, 6 pagyvenimai po 5 kam
barius, kaina $18,000.

I Mūrinis namas, 4 pagyvenimai po 
4 kambarius ir namas ant užpakalio 
loto su 5 kambariais, inmokėt tikai 
$2000.

BRIGHTON PARKE i
Naujas mūrinis namas 2 pagyveni

mai po 6 kamabrius, stymo apšildo
ma, Elektriką, maudynes, aukštas I 
cementuotas skiepas 30 pėdų lotas, 
inmokėti $5000. *

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street, 

Boulevard 0012.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
flatai ant kampo mūrinis namas 

po šešis kambarius ir beismantas. 
Kaina tiktai $11,000, Brighton Parke. 
Klauskit J. Ponelis.

WILSON ROAD REAL ESTATE 
6630 So. Western Avė.

2

GENEVA EŽERAS (LAKE) 
Wisconsin valstijoje

120 akrų farma, geri budinkai, 
1(M) akrų dirbamos žemės, 20 akrų 
miško, 1 mylia nuo cementinio ke
lio, einančio nuo Chicagos ir Ke- 
nosha į Lake Genevą, į puikinusį 
ežerą, kur visi Chicagos ir apie- 
linkės darbininkai ir biznieriai su
važiuoja praleisti laiką. Bus linija 
eina visai pro šalį iš Leikos į Ke- 
noshą ir Chieagą. Žemė labai ge
zą, viskas auga; turim parduoti į 
trumpą laiką tik po $110 liž akrą. 
Kreipkitės į VVisconsino Lietuvių 
kontorą (office)

Martin’s Realty Company 
321 Milmaukee avė., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI du lotai prie 
daikto, Brighton Parke, 44 Str. 
ir So. Fairfield Avė. prie lietu
vių mokyklos ir bažnyčios, gra
žioj vietoj, kreipkitės.

3341 So. Auburn Avė.
3 lubos užpakaly.

BARGENAS

PARDAVIMUI 2 aukštų 5-6 rui
mai, mūrinis namas su modemiškais 
įrengimais, aržuoliniais trimingais. 
Morgičlus suteiksiu pirmus ir antrus 
cash $4500.

Krepkitės
5520 So. Elizabeth St. 1 lubos 

Tel. Normai 0173

PARSIDUODA 5 metų senumo 
muro namas; 2 flatu po 4 didelius 
kambarius, šiltu vandeniu 
mas. Pleisteruotas skiepas, 
geram stovyje. Namas randasi 
W. 45th St.

Savininkas gyvena:
4441 S. Honorc St.
2nd fl. front.

šildo-
Viskas

2418

PARDAVIMUI biznis ir 2 au
gštų mūrinis namas, 2 flatai 
viršui, yra gasas, vana, elektra, 
6 kambarių flatas užpakaly, ka
rštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garadžius, geras biznis, gto- 
sernė ir delikatesen.

3700 So. Honore Str.

LOTAI ant pardavimo ant Klar- 
mont avė., blokas nuo Western 
avė. ir blokas iki 69, arti prie ka
rų linijos; pločio 25 ir 125 pėdų 
ilgio. Parduosiu už $1200, nuo 
agento nenupirksite nė už $1400. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. B. Ziniauskas

1949 String St.

BIZNIERIŲ atydai. 2 augštų, mū
rinis, skiepas ir attic, garadžius, 
krautuvė ir 4 flatai, galima tuojau 
apsigyventi, prie 21 St. ir Leavitt, 
$2500 pinigais, kitus išmokėjimais.

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th Street

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, labai pigiai, nes reikia man 
pinigų, einu, j biznį. Namas su vi
sais įrengimais; elektra, vana, ga- 
sas, augštas cementuotas skiepas. 
Namas randasi Brighton Parke. At- 
sišaukit prie savininko.

4418 So. Troy St.
Tel. Lafayette 5276

PARDAVIMUI 5 kambarių 
Cottage; taipgi tuščias biznia
is namas.

W. C. Kašte,
5124 Archer Avė

2 Flaty mūrinis
6-6 kambarių, naujas, sun parlor, 

tile vana, garu šildomas, didelis lo
tas, Marųuette Manor, kaina $16,000, 
pinigais $5000.

VIENO FLATŲ MŪRINIS
2-5 kambarių ir 2-4 kambarių, ar- 

žuolo trimingai .karštu vandeniu 
(lomas, didelis lotas, Marųuette Ma
nor. kaina $24,000. (l \ Sl,.

2-5 kambarių, 4-6 kambarių, 
žuolo trimingo, garu 
lis lotas, Marųuette 
$24,000, išmokėjimais.

6 FLATŲ MŪRINIS
2-5 kambarių, 4-6 kambarių, aržuo- 

lo trimingai, garu šildomas, 
apielinkėj, Renda $5,000. 
$25,000, $10,000 pinigais.

TUŠTI LOTAI
30 pėdų lotas, arti Marųuette Park 

ir Šv. Kazimiero Vienuolynas, kaina 
$500, kiekvienas, užbaigimui namų 
reikalų, tiktai keletas yra likę. Vei
kite greitai.

A. N. Masulis and Co.

ši!

ar-
šildomas, dide- 
Manor,

6641 So. Western Avė.
Tel. Republic 5550 
Atdara nedėlioj.

PROGA

kaina

geroj
Kaina

Biznieriams. Prapertieriams ir 
Spekuliantams

2 flatų namas su bizniuo $11,500, 
cash $6000.

2 flatų biznio namas $9000, cash 
$5000.

1 flatas mūrinis namas 6 kambarių 
kaina tiktai $8200.

1 flatas mūrinis namas 6 kambariai 
$8300, casl $2500.

1 flatas medinis namas, 4 kambarių 
kaina $4000.

Lotas 29x125 $650 ant Washtenaw 
ir 69 St.

Kampinis lotas 36^x125 $950 ant 
Fairfield Avė. ir 70 St.

6837 So. Washtenaw Avė.

FARMOS dabar tik laikas pirkti ūkį 
arma mainyti j lotą, pirkit nuo savi
ninko o pigiai nupirksite ir gerai, aš 
turiu 2, negaliu apdirbti. Viena 40 
akerių, o antra 110 akreių, derlinga 
žemė, geros triobos. miško yra, upelis 
bėga, sodas didelis, miestas arti, gy
vuliai, padargai. Klauskit laišku.

J. JUŠKA,
Kart, Mich.

BABGENAS, ,
ro namas, 5—6 kamb. H. W. H. 
lotas 33x125. labai dideli kamb. 
išlauko ir vidaus, aukščiausios kle
sos padarymai, norėdami apverti li
ti būtinai turite matyti. Specialė 
kaina trumpam r laikui $15500.

2 FLATŲ muro namas,' 5—6 
kamb.. štymu Apšildoma^', gražioj 
vietoj, 18 mėhėsių senas. Priežas
tis pardavimo — 2 savininkai ir 
liga; labai prieinama prekė $3000 
pinigais, kitus Jengvais išmokėji- 
niais. , ■ .j ,

SPECIALIS bargenas 2 flatu nau
jas muro namas, 6—6 kamb. H. W. 
ir peuun : apšildomas, 2 mašinų ga
radžius, pastaty^gs ant 45x1125 lo; 
to. labai grasioj, vietoj, kaina tiktai 
$14500.

2 FLATŲ muro namas 5—6 kam
barių, štymu apšildomas 
namas i 
kaina $13500.

Visi viršminčtF' namai randasi 
tarpe Westerh ir Kedzie, souts nuo 
55th St.

SPECIALIS bargenas dėl trumpo 
• aiko. 4 flatu muro namas, visi 
flątai po 6 kamb., pastatytas ant 
50 pėdu kampo, 3 mašinų muro 
garadžius, viskas karšti\ vandeniu 
apšildoma. Renda .8125 už tlatą, 
arba $500 į mėnesį už visą. Randa
si gražioj vietoj ant bulvaro prie
šais parka. Nepraleiskite progos, 
kaina $39,000.

AR NORITE uždirbti į 2 mėne
siu $700? Tai yra proga dėl vieno 
arba 3 iųvestorių. Jei tamsta turite 
$18,000 cash tuojaus investuokite, 
tikrai uždirbsite tuos pinigus į po
rą mėnesių, 
tamsta uždirbsite 
tos sumos, tai yra $2500 į tą patį 
laiką. Atvažiuokite, o 
išaiškinsim pilnai ir 
čiai.

Musų ofisas atdaras 
iki 9 vakaro; nėdėliomis 
to iki 2 po pietų.

MAROUETTE REAL 
AND INSURANCE

3320 W. 63rd St.
Klauskite J. Pakalnio u r > x * j ’«v •

2

i, gražus 
ir gražioj vietoj', specialė

bet jei turite $6000, 
vieną trečdalį

mes tamstai 
patenkinan-

nuo 9 ryto
nuo 9 ry-

ESTATE 
CO.

R. 1,

2 LOTAI 30xlj25 katras vienas 
didumo. Suros, vanduo, saidvokai, 
elektra ir išmokėta. Vienas blokas 
nuo Marųuettc parko.

Nupirksi! pigiai.
šaukit Stewart 4013

AUKSO MAINOS ŽMOGUI
NAŠLĖ priversta parduoti mūrinį 

namą, 5 kambarių flatai, mūrinis ga
radžius, groseme, stakas ir įrengi
mai, įsteigta 15 metų, kaina $18.009. 
Atsišaukite visą dieną nedėlioj.

6000 Loomis St.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas su groseme ir bučerne. 
Viskas modemiška, naujas ga
radžius, netoli parko ir bulvaro. 
Atsišaukite.

2252 W. 54-th Place.
GRAŽUS pikniko daržas. Didelis 

šokiams paviliojimas, dideli Vir
gin medžiai aplinkui, stalai ir pa
lapinės, gertime padėjime, su ne
svaiginamų gėrimų parloru, mai
nais, 8 kambariu gyvenimui. Vis- , , . . . , , . ( ,
kas moderniška. Turi būt parduo-Jfuve ir 4 kamb., elektra, garad- 
ta' dėl kito biznio priežasties.

ILLICH & FRANEK m „ i r 4.- i tu7249 Ogden ave., Riverside, I1L Karvasek, Justice Park, III.

PARDAVIMUI 11 kamb. re
zidencija, elektra, garadžius, vi- 
štininkas, 6 lotai, $5000. Krau-

žius ir 6 lotai, $2000.

nebijančiam darbo!
Grosernė, bučernė pieno sto

tis ir sūrių išdirbystė. Parduo
siu su namu arba tik vienų biz
nį. Biznis atneša į savaitę $100 
pelno, o namas 17 nuoš. ant įdė
tų pinigų, čia nėra agentų gar
sinimas, bet rimtas savininko 
pasiūlymas prieš pirkimų duo
siu išbandyt ir persitikrinti. 
Priežastis išvažiuoju Lietuvon. 
Atsišaukite tuojau. 3317 So. 
Auburn Avė. Tl. Yards 6061

EXTRA BRIGHTON PARKE
Pardavimui mūrinis, 2 flatų, 5 ir 

6 kambarių namaš. 1 flatas — 'foi- 
nisu apšildomas. Augštas beismen- 
tas. Labai gera apielinkė ir namus 
yra naujas. Kainą $12,500. Kreip
kitės pas savininką.

2607 W. 47 St

Parsiduoda labai geras na
mas, visai pigiai prie pat lietu
vių bažnyčios. Labai gera vieta 
dėl bučernės ir giosernės, nes 
tas biznis toj vietoj jau nuo se
nai išdirbtas. Didelis Storas su 
geifui pagyvenimu užpakalyj, 
viršuj storo du pagyveniihai — 
namas labai pigiai išrandavotas, 
nes nuo senai gyvena tie patys 
randauninkai, pirkėjas šio na
mo gali gauti ir storą, nes da
bartinis štoininkas, neturi “ly- 
so”. čia yra labai gera proga 
žm< gui, kuris nori gauti bizn| 
su namu — šiandie atsitikime 
yra taip: — kas pirmesnis tas 
laimingesnis. Dabartinė šio na
mo randa $90) ant metų, atei
ty nūs $1050 aut metų, kaina 
š-o namo tiktu b6000 galbr.a 
p«fj ti Hii ma< i- jr.ii.kčjin-u, 

sk’.'binkite, nes tuk? pro^-i ilgai 
nestovės, dėl platesnių paaiški- 
s imu kreipkitės prie sasku 
po

o
šiuo numeriu.

3241 So. Halsted Str. 
Antros lubos.

Telephone Boulevard 5066

BRIGHTON PARK
kambariu cottage, toiletas, elek-

Didelis <--------------$3250
2-4 kambarių
30 pėdų lotas.

$3300
2-5 kambarių

4
tra.
bargenas

, 2 augštų, medinis, , 
flatai, gasas, elektra, 

Didelis 
pirkinys

2 augštų, medinis,
flatai. cementiniu pamatu, su ekstra 
lotu, moderniškas. įSpeci-
alė kaina ♦pUvUV

2 augštų, mūrinis, 2-4 kambarių 
flatai, sun parloras, viskas moder
niška, aržuolo trimingai. Didelis 
bargenas. Už $3500 nuprksite, kitus 
kaip rendą.

2 augštų mūrinis, 1-5 ir 1-6 kam
barių flatai, 2 skirtingi furnace. ar
žuolo trimingai. Spe- fl? 12000 
cialė kaina ® fciVvv

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

NEGIRDĖTI BARGENAI
4 flatai naujas mūrinis namas sun 

parlors vėliausios mados intaisymai, 
2 po 5 ir 2 po 4 kambarius. Kaina 
$15,500.

2 flatai naujas mūrinis namas 6 ir 
6 kambariai aržuoliniai trimingai vė
liausios mados intaisymai. aukštas 
stogas, lotas 30 ir 125 pėdas. Kaina 
$11,500.

2 flatai naujas mūrinis namas sun 
parlors 6 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas aukštas stogas, ice 
box gesiniai pečiai. Kaina $15,500 yra 
vertas $17,500, namas Marųuette Ma
nor, (vienuolyno).

2 flatai mūrinis naujas namas sun 
parlors 5 ir 5 kambariai, lotas 30 ir 
125 pėdos, Kaina $12,500. Mainys 
ant didesnio namo. Klausk C. Zekas. 
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
4454 So. Wcstern Ave., ) 

Kampas 45 St.
ATSIBUSK, lietuvy! Pirk šitą 2 

flatų nauji » muro namą, 2 po 5 
kambarius, stymu apšildoma, prie 
pat vienuolyno ir netoli gražių ža
liuojančių parkų, įmokėti $4000, li
kusius kaip rendą išmokėsi. Atva
žiuok ir pažiūrėk šitą naują, kuri 
bus didžiausia Chicagoj lietuvių 
kolonija
Atvažiuok iiy klausk W. Yurkeviče 

242j W. 63 Street
Tel. Prospect 4345

PARDAVIMUI nauja mūrinė 
bungalow 6 kamb., karštu van
deniu apšildoma, garadžius dėl 
dviejų mašinų. Atsišaukite

6530 So. Artesian Ave.

PARSIDUODA namas 2 fla
tų po 6 kambarius kiekvienas. 
Namas geram stovyje. Kaina 
$4200, vertas $5,500.

622 W. 48th PI.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų 5 
flatų, 3 po 5 kamb. ir 2 po 4, elektra, 
gasas, vanos skalbyklos ir visi kiti 
paskutinės mados pagerinimai. Kai
na $11500, cash $5000

1525 -r 51 Ave., Cįcero, 
Tel. Cicero 6128

III.

NEGIRDĖTI BARGENAI.
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 ir 

6 kambariai, visi įtaisymai, garo ap
šildymas ir mūrinis garadžius. Ran
dasi netoli Lietuviško Vienv?’yno. 
Kaina $11,500.

2 flatų mūrinis namus f i? 6 kam
bariai. furnace apšildomas, įmokėt 
$2,500, kitus kaip renda, namas ran
dasi ant 57 ir Sangamon St.

12 flatų apart, bldg. po 4 ir 5 kam
barius, įmokėti tiktai $10,000 arba iš
simaino ant mažesnio namo, Randasi 
ant 77 ir Morgan St.,

2 flatų po 6 kambarius, elektros ir 
maudynės, kaina $5,500, įmokėti 
$1000.

2 flatų bizniavas namas su visu 
bizniu. Kaina $7,000, įmokėt $1500, 
arba išsimaino ant loto arba bile ko
kio biznio.

Norėdami pirkti, parduoti arba mai
nyti, kreipkitės į musų ofisą.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
REAL ESTATE.

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

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 ypatiškąi, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

GERI BARGENAI 
BRIGHTON PARKE

2 flatų ,6-6 kambarių, yra 
elektra, gasas, visi įrengimo? ir an- 
mokėti. Greitam
pardavimui kaina yvvUU 

Išmokėjimais
4-4 kambarių, elektra, gasas, yra 

visi įrengimai. Tai yra 
aukojimo kaina

Išmokėjimais
Krautuvė ir 4 kambariai iš užpa

kalio, 7 kambariai ant antro augšto, 
prie biznio gatves . Yra vana, elek
tra ir visi įrengimai C K AHA
apmokėti. Kaina

Išmokėjimais
Taipgi biznio lotai prie Archer, 

Kedzie, Crawford 
$500 ir augščiau.
Brightdn Parke,
$650 ir augščiau, išmokėjijnais.

Del tolimesnių informacijų pasinva- 
tykit su

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

S. W. kampas Archer ir Kedzie Ave.

vana,

ir 47 St. Kaina 
Rezidencijų lotai 

yra visi įrengimai,

GARADŽIUS telpantis 50 Av.to- 
arba įsi- 

arba
mobilių, parsiduoda pigiai, 
mainą ant narnoj gero biznio 
farmos.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 lotai ant 63rd 
St. arti teatras ir 2 ant Western 
ave. Parankiausi vieta visokiems 
bizniams ir labai pigiai.

Savininkas
6535 So. Campbell Ave 
Tel. Republic 4170

PARDAVIMUI mūrinis. 2 aukštų 
namas, 5 ir 6 kambariai, furnace 
šildomas pirmas flatas. Dideli 
porčiai iš priekio ir užpakalio. 
Kaina $12,000, mažai įnešti.

Atsišaukite
4726 W. 12th Place

BARGENAS

Pardavimui mūrinis namas, dvie
jų metų senumo, 2 flatai po 5—6 
rumus; vėliausios mados įrengi
mai, labai gražioj vietoj prie Mc- 
Kinley parko. Parduosiu nebran
giai, nes turiu greitai parduoti. 
3547 S. Selly Ave. Klauskite savi
ninko ant antrų lubų. Taipgi tu
riu parduoti bizniavą namą ir ne
brangiai kam butų reikalingas.

PABDAVIMUI 6 flatų mūrinis, no 
5 kambarius; elektra, maudynės, 
garadžius dėl 3 automobilių. Ren
dos $200. Kaina $20,000, įmokėti 
reikia $5,000.

Kreipkitės
3136 S .Emeraid Ave

PARDAVIMUI mūrinis naui >s 
mados namelis, 6 kambariai apačioj 
ir 3 viršuj; karštu vandeniu apšil
domas, iš šono įėjimas; 3 karų ga
radžius.

Atsišaukit
6117 S. Albany Ave

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po 6 kambarius, 
žemai 5 kambariai. Trimingas ar- 
žuolinis. Tarp 33 ir 34, ant Eme- 
rald Ave. Randos neša $145. Savi
ninkas negyvena tenai.

Kreipkitės
3344 Emeraid Ave.

PARDAVIMUI biznio na
mas, randasi 2551—3553 W. 
38 St. Taipgi biznio namas prie 
3138 W. 38 St. Del tolimesnių 
informaoijų kreipkitės:

Tel. Prospect 4343

PARDAVIMUI medinis 
mėlis, 6 kambarių, vanos, 
<tra ir gazas.

Atsišaukite.
3261 So. Wood Str.

na- 
ele-

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Ave., Chicago, III.
Phone: Prospect 8678 

----------------------------------------- —i—
PARSIDUODA 4 kambarių 

medinis elektros šviesos ir gazų 
šildomas namas ir akras že
mės. Parduosim pigiai.
Louis Ferry Willow Springs, III.

Box 105

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

FRED MARTIN, 
Medforid, Taylor County, 

Wisconsin, I<. R. 2.

PARSIDUODA 5 kambarių 
medinis namas su keturiais lo
tais žemės. Pigiai tik $5000.

Atsišaukite.
4535 So. Keeler Ave.

PIGIAI —
PARSIDUODA bizniavas 

namas.
Atsišaukite pas

3907 Wesi 47-th Str.

STOCKAI-SEROS
PARSIDUODA trys Universal 

State Banko šėrai. Tai yra geriau- 
sis investmentas. Svarbi pardavi
mo priežastis ir tik $150 už šėrą.

C. Dagi s
2957 W. 63rd St.

MOKYKLOS
/— .................. ........... ’

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
XCOLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
-------------------------------------------- -

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Ktiygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisią, 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.V v

—................. ..................... '

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 ild 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-ČIos gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W* Madison St.


