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Proponuoja 100 milionų 
dolerių farmeriams padėti
Bergeris įnešė bilių prieš 

linčo teismus
Socialistų Internacionalas 

steigs Matteotti paminklą
Kongresui pasiūlyta bilius 

farmeriams padėti
Proponuojama skirti $100, 000,- 

000 fondų, iš kurio butų tei
kiamos (armėnams paskolos

VVASIIINGTONAS, bal. 16.
- Kansaso kongresmanas Tin- 

cher (rep.) įnešė farmeriams 
paramos teikti bilių (įstatymo 
sumanymą,) sutaisytą pagal 
agrikultūros sekretorio Jardine 
rekomendacijas.

Einant tuo bilium turėtų būt 
iš federalio iždo paskirta 100 
milionų dolerių fondas, iš kurio 
butų duodamos paskolos taime
rių kooperacijos draugijoms, 
pardavinėjančioms farmų pro
duktus, o taipjau išleista 1,000 
milionų dolerių bonų finansuo
ti farmų produktų pardavimą 
plačiausiu maštabu, tam tikrai, 
prezidento paskirtai, farmerių 
prekybos komisijai vedant.

Tinchero biliaus tikslas yra 
pakelti kainas farmų produk
tams. gamybą ir prekybą regu
liuojant taip, kad rinkos nie
kados nebūtu perdaug užvers
tos ir kad farmeriai niekados 
nebūtų priversti perdaug pigiai 
savo produktus^ parduoti.

Remia Anglijos kasyklų 
darbininky kovą

Berger įnešė biliy prieš 
linčo teismus

Socialistų kongresmanas siekias 
federaliu įstatymu padaryt 
galą linčiavimams

atsakingi 
priedermė 
reikiamų

VVASIIINGTONAS, bal. 16.
VVisconsino kongresmanas 

Victor L. Berger, vienintėlis
socialistų atstovas kongrese, 
šiandie įnešė bilių prieš linčia- 
vimus. Einant pasiūlytuoju bi- 
lium, asmens, dalyvaują linčia- 
vimuose, o taipjau 
valdininkai, kurių 
yra pavartoti visų
priemonių užbėgti už akių g o ve
dų saviy alingiems sugautų au
kų žudymams (linčiavimams), 
butu aštriai baudžiami.

Republikonų partija savo 
1924 metų rinkimų platformoj 
žadėjo balsuotojams kad jei ji 
laimės rinkimus, busiąs kon
greso priimtas federalis įstaty-; 
mas prieš linčo teismus. Rinki
mus lepublikonai laimėjo, bet 
duotus savo programe žadėji
mus užmiršo.

$150,000,000 krašto ko-'
liams gerinti

16. 
at-

WASHINGT()NAS, bal.
— Kelių komisija priėmė ir 
stovų butui pasiūlė bilių paskir
ti iš iždo 150 milionų dolerių 
federalės paramos keliams vi
same kiašte gerinti. Ta sumaBRIUSELIS, Belgija, bal. 16.

— Kasyklų darbininkų tarp- turėtų būt išleista per 1928 ir 
tautinis komitetas nutarė remti 1929 metus.
Anglijos kasyklų darbininkų __------------
kovą prieš algų mažinimą n Italijos moterys HenOK 
darbo valandų pailginimą. I nalldotl8 balsavimo 

teiseROMA, Italija, bal. 14.
Valdžia paskyrė 69 milionų lirų 
(arti 2*/j> milionų dolerių) ne-' 
brangiems, bet dailiems gyve-|Nors įvijos moterims buvo ali
namiems namams Komoj stoty-'tclkta '"‘levinio teisė, bet ta 
dinti teise jos, matyt, nelabai nrni

(naudotis. Milane iš 260,000 
moterų, turinčių teisės balsuoti, 
ateinantiems municipaliams rin 

• kimams teįsiregistravo mažiau 
kaip 5,000, nežiūrint stiprios 
Nacionalės Moterų Sąjungos 
agitacijos. Moterys gi, kurios 
neįsiregistruoja, dalyvauti rin
kimuose negali.

AR NORI U PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už Žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Bilius krutanuems pa
veikslams cenzūruoti

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entarad ai iicond Clau MatUr Marah 7, 1914, at the Poit Offlca of Chlcago, DU 
undar thi Act of March I, 1879.
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Soc. Internacionalas sta 
tys Matteotti paminklo

i Internacionalo eg/ekutvvo nu
tarimu paminklas bus pasta
tytas Briusely, Belgijoj

BERLINAS, bal. 16. • Viso 
pasaulio socialistų partijos sta
tys puikų paminklą fašistų nu
žudytam Italijos socialistų va
dui ii parlamento atstovui Gia- 
como Matteotti. Paminklo sta
tymu rūpinsis Socialistų Inter
nacionalo centro biuras, 
minkius bus pastatytas Belgijos 
sostinėj, Briusely, ties socialis
tų rūmais -

Taip nutarė Socialistų Inter
nacionalo egzekutyvas, kurs 
dabar Ciuriche, Šveicarijoj, lai
ko savo suvažiavimą. Suvažia
vimas nutarė pamatinį Matteot-; 
ti paminklo akmenį padėti šių 
metų birželio 10 dieną, taigi j 
antromis metinėmis Matteotti ( 
nužudymo sukaktuvėmis. Su-' 
rinkti reikiamą pinigų sumą pa- Į 
minklui pastatyti egzekutyvas; 
jau pradėjo subskripciją.
Egzekutyvas prieš “jungtinį 

frontą” su komunistais
Be kita Socialistu Internacio-* I

nalo egzekutyvas milžiniška, 
nes 247 prieš 3, balsų dauguma 
atmetę Anglijos Nepriklauso
mųjų socialistų pasiūlymą lai
kyti naują 
maskviškiu Komunistų Interna- 1 
cionalu dėl 
sudarymo.

Sekamą Socialistų Internacio
nalo kongresą egzekutyvas nu-« 
tarė šaukti ateinančiais 
metais Londone.

Liaudies Namais.

konferenciją su

jungtinio fronto” '

3,000 laivy darbininkų 
paskelbė streiką

NEW YORKAS, bal. 16. — 
New Ycirko uosto 3,000 laivų 
darbininkų paskelbė streiką, 

• reikalaudami padidinimo algų 
nuo 10 iki 25 dolerių mėne

siui daugiau, ne kaip jiems da
bar mokama — ir įsteigimo 10 
valandų darbo dienos, su apmo-1 
karnų viršlaikiu. Dabar laivų 
darbininkai turėdavo dirbti iki 
sėptynių dešimčių valandų sa-' ‘ -x* • *vaitėje.

Sustreikavusieji yra darbi
ninkai uosto mažųjų laivų, tai]) 
vadinamu tos-boats ir tugs, 
vartojamų paprastai didžiu
liams prekių ir .paąažierių lai
vams įvilkti į jų prieiras.

Streikininkai priklauso Asso
ciated Marine Warkers unijai, 
kurios generaliu vedėju yra ka
pitonas \Villiams A. Maher.

i**?:*-

[Pacific and Atlantic Photo]
Sir Hary Singh’o iškilmės. Jis užėmė Kashmiro (Indijoj) 

sostą. Sakoma, kad to.> iškilmės atsiėjusios $1,000,000.
 _________ 1 ............ ------- .---------------------- —r

Montroaly aldermanu iš 
rinkta vėl socialistas

Maskvoj prasidėjo įdomi 
Serebriakovos byla

437 No. 91

Tekstilės darbininku strei
kas negerėja

Streikininkai kreipėsi į guber
natorių, prašydami užtarimo, 
bet nieko nelaimėjo

Lietuvos žinios.
Autobuso katastrofa dėl 

šoferio nemokėjimo 
važiuot

MONTREAL, Kanada, bal, 
16. Aldermanu (miesto ta- 

1927 Lvbos naiiu) Montrealy vėl ta
po išrinktas- socialistų kandida
tas Joseph Schubert.

Jo išlinkimą organizuotieji 
darbininkai džiaugsmingai svei
kina ypač dėl tos biaurios rolės, 
kurią rinkimų kampanijoj sulo
šė vadinamieji komunistai, agi
tuodami prieš Schubertą šlykš
čiausiais prasimanymais, kolio- 
jimais ir . purvų drabstymais. 
Rinkimai tečiau parodė, kad vi
sos jų pastangos buvo bergž
džios.

Caro laikais ji, per 30 metų lo
šė revoliucininkės rolę, tar
naudama “och rankai”

Lenkija pasirašė arįi- 
tracijos sutartį su 

Austrija
16.

KAUNAS, kovo 29. [Lj. — 
Vakar iš Kauno į Ežerėlius Uk
mergės plentu išvažiavo su 16 
keleivių autobusas. Autobusą 
valdė šoferis Borisas šereševs- 
kis. Nors jis sakė jau dešinftį 
metų važinėjęs autobusu, bet 
liudymas rodo, kad išlaikęs eg
zaminus tik 1925 metų rugsė
jo mėnesyj. Besimokydamas 
šoferių kursus jis darė bandy
mus su Fordo automobiliu. O 
dabar jam teko važiuoti su 
Chevrolet© firmds autobusu.

Nuvažiavęs plentu trečdalį 
kalno aukščio, šoferis norėjo 
įjungti pirmąjį greitumą. Įjun
giant jam reikėjo paimti auto
busą ant stabdžių, bet jis neži
nodamas to nepadarė. Pirmąjį 
greitumą įjungt nepasisekė ir, 
nustojus motorui veikti, auto
busas pradėjo riedėti atgal.

Šoferis išsigando. Vienas ki
tas keleivis metėsi per duris. 
Autobusas pariedėjęs 200 300 
metrų žemyn pasisuko dešinėn 
ir rėžė į plento barjerus. Apipu
vę barjerai neišlaikė ir autobu
sas beveik su visais keleiviais 
vertėsi nuo stataus 15 metrų 
kalno į pakalnę. Persivertęs ke
letą kartų atsimušė 1 ratais į 
medį ir sustojo.

Pasirodo, virsta gana laimin
gai. Dauguma keleivių išliko 
sveiki ir per stogą išlipo oran. 
Sunkiau sužeistus rado keturis. 
Nugabenus juos ligoninėn ir 
perrišus žaizdas, visi galėjo jau 
grįžti namo.

Coolidge pasveiko
WASHINGTONAS, ‘ bal. 16.

Prezidentas Coolidge, kurs 
vakar staiga buvo susirgęs ne
virškinimu, šiandie jau pasvei
ko.

PASSAIC, N. J., bal. 16.
Persekiojimas ir areštai strei
kuojančių tekstilės fabrikų 
darbininkų nesiliauja. Negavę 
pagalbos VVashingtone, kur 
prezidentas Coolidge visai atsi
sakė su jais matytis, streiki
ninkų vadai šiandie kreipėsi 
į Nevv Jersey valstijos guber
natorių Moore, prašydami, kad 
jis įsimaišytų į dalyką, ypač 
dėl smarkavimų policijos, kuri 
dabar paskelbė,taip vadinamą 
riaušių įstatymą, išleistą 1864 
metais, kai dar nė naujovinių 
fabrikų nė darbininkų unijų 
nebuvo.

Gubernatorius Moore turėjo 
dėl to pasikalbėjimą su valsti
jos generaliu prokuroru Katz- 
enbachu, ir po to atsakė strei
kininkams, kad jis, viena, netu
rįs galios maišytis į vietos vy
riausybės dalykus, antra, jis 
netuiis tam nei noro.

Neleido vaikams pikietuoli 
Baltyjy namy

WASI1INGTONAS, bal. 16. 
— Streikuojantieji Passaic’o 
tekstilės fabrikų daibininkai 
buvo atsiuntę į \\asliingtoną 
keletą mažų vaikų Baltajam na
mui (Prezidento rūmams) pi- 
kietuoti, tečiau Washingtono 
policija pikietuoti jiems neleido.

Policija pasakė, kad ji nieko 
nesakytų, jei pikietuotų suau
gę žmonės, bet, einant Ko
lumbijos Distrikto įstatymu 
prieš vaikų darbą, mažiems vai
kams tatai daryti nebusią leis
ta.

MASKVA, bal. 16. Vakar 
Maskvoj prasidėjo įdomi byla 
Annos Jehorovnos Serebriako
vos, jau 72 metų amžiaus mo
teriškės.

Serebriakovu kaltinama, kad 
caro laikais ji dėjosi didele ic- 
voliucininke, stropiai veikė re- 
voliucininkų ’ rateliuose, ir tuo 
pačiu kartu buvo caro slapto
sios policijos, “och rankos”, 
agentas, šnipas. Taip ji daiba- 
vos per daugiau kaip trisde
šimt metų - prisidengus revo
liucininkės kauke išdavinėjo re- 
voliuclninkus į ‘‘ochrankos” na
gus.

Serębriakova taip mokėjo ic- 
voliucininkės vaidmenį vaidinti, 
kad dagi po to, kai carizmas 
Rusijoj buvo nuverstas ir val
džią pasigrobė bolševikai, ji dar 
ilgą laiką nebuvo demaskuota, 

ji vis tebelaikyta revoliuci- 
, kadangi ji jau buvo 

sena moteriškė, sovietų valdžia 
suskubo pabėgti, buvo priveisti (^UV() paskyrus jai pensiją, 
gelbėtis ant stogų. Vanduo gre-j prieš keletą mėnesių vi- 
sia užlieti elektros stotį ir van-,saį netikėtai išėjo į aikštę Se- 
dens įstaigą, ii jei tai įvy.<s, repriakovo8 turėtieji santykiai 
miestas pasiliks be šviesos ir su “ochranka”. Buvo mat ares- 
be vandens. ’tuotas vienas asmuo, Zubatov,

Potvynis jau dabar yra pada-, kaltinamas dėl jo pinnykščios 
ręs miestui milžiniško nuost.o- darbuotės caro žandarmerijoj, 
lių. i Zubatov, stengdamasis gelbėti

savo kailį, išdavė ir Serebriako- 
( va, papasakojęs visą jos pir- 

■ mykščią darbuotę. Sere*briako- 
, va tuojau buvo suimta ir padė-

- i ta 'kalėjime. Dabar sprendžia
mas jos likimas.

Didelis potvynis Minske
BERLINAS, bal. 16. — Iš1 

Minsko praneša daugiau smul
kmenų apie didelį potvynį, at
lankiusį tą miestą. Svisločiaus 
upei išėjus iš krantų, viena ' 
miesto dalis visai apsemta van-1 -
dehs, vietomis iki dešimt pėdų njnjįe jr 
gilumo. Gyventojai, kurie ne-

VIENNA Austrija, bal.
Lenkijos užsienių reikalų 

ministeris Skrzynskis šiandie 
pasirašė pilnesnę arbitracijos 
sutartį su Austrija.

Į Skrzynskis stengias gauti 
moralinės paramos Lenkijai, 
ypač jos pretenzijoms nuolati-1 
nei vietai Tautų Sąjungos ta- j 
ryboj, kai ateinantį rudenį Tau- j 
tų Sąjunga vėl susirinks. į

B ALBO A, Panamos Kanalo 
Zona, bal. 16. Panamos val
džia atmetė Jungtinių Valstijų ' 
pasiūlytas sąlygas naujai su
tarčiai daryti.

VVASHINGTONAS, bal. 16.
Atstovų buto švietimo komi

sija pradėjo svarstyti kongres- 
mano Upshaw (dem., Ga.) įne-1 ,
štą bilių įsteigti cenzūrą kruta-1 Potvynis Bagdade^ pa
iniesiems paveikslams. Įstatymo1 darė milžiniškos 
sumanytojas siekias tuo budu 
užbėgti už akių rodymui teat
ruose tokių paveikslų, kurie Ža-'— Tigro upės vanduo 
tingai atsiliepią žmonių dorai, žymiai atslūgti, ir

^ORHS
Laikraštis gali atmest 

bet kurį skelbimą, 
jei nori

BAGDADAS, Irakas,

žalos
bal. 16. 
pradėjo 

didesnis
— miestui pavojus nebegresia. Vis ’’ y

ASUNCJON, Paragvaja, bal. tik vanduo padarė milžiniškų
15. Parlamentas priėmė įsta- nuostolių. Apskaičiuojama, kad 
tymą, kuriuo medvilnės ekspor- prekių sunaikinta vertės apie 
to taksai panaikinama. t5 milionus dolerių.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja: v

Gražu, bet vėsiau; stiprokas, 
didžiumoj žiemių vėjas.

i Vakar temperatūra siekė 
nimum 41°, maksimum 64®

šiandie saulė teka 5:08, 
džiasi 6:32 valandą.

mi-

lei-

SPRINGFIELD, III., bal. 16.
Champaigne laikraščio Daily 

Ulini byloj dėl nepriėmimo skel
bimo, valstijos gęneralis pro
kuroras Carlstrom išsprendė, 
kad kiekvienas laikraštis Illi
nois valstijoj turi teisės nepri
imti bet kurio skelbimo, jeigu 
laikraščio leidėjas dėl’ kurių 
nors priežasčių nenori jį dėti.

Bedarbiy riaušės Lenkijoj
VARŠUVA, bal. 16. — šian

die Varšuvoj vėl įvyko dideli 
bedarbių neramumai. Bedarbių 
minios puolė amunicijos dirbtu
vę ir išplėšė ginklus. Vėliaus 
betgi policijai pavyko grobis 
atgauti. Kiek žmonių nukentėjo 
susirėmime su policija, žinių 
nėra.

GIBRALTARAS, bal.
Amerikos ambasadorius Myron 
T. Ilerrick, lankęsis Morokkoj, 
šiandie iš Kaza Blankos atvy
ko į Gibraltarą.

Nubaustas mirties bausme
EDWARDSVILLE, III., bal.

16. — šiandie čia tapo pakar
tas turtingas farmerys Emil 
Fricker. Mirties bausmei jis 
buvo pasmerktas už nužudymą 
vyrro savo tarnaitės, kurią jis 
buvo įsimylėjęs.

PEOR1A, 111., Lai. 15. — De
ginant lauke komų lazdas, už
sidegė farmos darbininko John 
Millerio ilrapanos. Nelaiminga
sis taip apdegė, kad vargiai 
begu pasveiks.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui syki į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj. ’ • • skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau i . per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenupierntoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

? K
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Skaityk Kas Bus
Chicago Liet. Auditorijoj, Nedėlioj, Balandžio 18, 1926

Didžiausias Bailus ir didžiausios dovanos. Vyskupo Valančausko Pa- 
šelpoš Draugiia surengia Balių ir duos dovanų 80 akerių farmą. Tikietas 
$1.00. 'lai todėl prašome visus tamstų gerbiamieji Lietuviai, Lietuvės ir 
Lietuvaitės, nepamirškite Nedėlioj, Balandžio 18 dieną ir visi atsilanky
kite, o mes užtikriname, jojr kožnus busite užganėdintas, nes bus gera mu- 
atiRa, prie kurios gražiai pasilinksminti ir viSfai progą 'bdKyti HO
akerių ūkę, katra randasi 215 mylių nuo Chicagos, VVUsconsin Valstijoj, 40
akerių dirbamos su budinkaLs.

Pradžia 7 valandą vakare
Širdingai visus kviečia KOMITETAS

Lieiuvių Rateliuose
Bunco Party

čiui, parems jį atsilankydami j 
viršminėtą parengiimą.

Kadangi tarpe lietuvių “Bun
co Party” labai retai kas ren
gia, o daugelis dagi ir nežino 
kas tai per parengimas yra ir 
kas esti daroma, tad komitetas

didelis Šokis
Rengia

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
Tautiškos Bažnyčios Svetainėje

Subatos Vakare, Balandžio (April) 17, 1926
Pradžia 6:30 valandą vakare

Gerbiamoji publika, malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes mu
zika yra labai garsi, pakviesta iš Paryžiaus.

Kviečia visus KOMITETAS

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 6tas apskritys 
“Bunco Party” i 
džio 17 *1-, Justice Muaonic
Building, 127 N. Francisco Av., 
pradžia 7:80 vai. vakare.

SLA. 6 apskritys da nesenai 
tapo suorganizuotase, bet jau 
spėjo surengti vakarienę, kuri 
nusisekė iš visų atžvilgių ge
rai. Dabar apskritys rengiasi 
prie viršminėto parengimo.

Manome, kad Chicagos ir 
apielinkės SLA. '/kuopų nariai, 
priklausantys SI,A. 6 apskri-1 neturėsit nusipirkę iškalno, tai

Ame- 
rengia., A ,

šiandie, balan- nutarS •sure"«tl. 1nor8 nau'
tice Masonic 1 Jesmo. nes visokį koncertai,

I teatrai ir baliai per visų žiemą 

jau publikai atsibodo. 0 čia 
bus kaip tik naujanybė, kur 
galėsim išbandyti savo laimę, 
pažaisti, užsikąsti, pasikalbėti 
apie įvairius dienos klausimus 
ir daug kitokių naujienybių 
bus.

nusipirksite prie durų.
Varde SLA. 6to apskričio 

kviečiame SLA. narius ir abel- 
nui visą, publiką atsilankyti į 
viršminėtą parengimą, kur ga
lėsite tinkamai laiką praleisti 
paremdami SLA.' 6tą apskritį 
ir abelnai visą brangią SLA. or
ganizaciją. — Komitetas.

Mussolini grjžta atgal 
iš Tripolio

i BIPOLIS, Afrika, bal. 16.— 
Italijos diktatorius Mussolini 
pabaigė savo vizitą Tripoly ir 
šiandie, karo laivu Conte di 
Cavour išplaukė atgal į Romą.

VARŠUVA, Lenkija, bal. 16. 
—- Tarptautinė esperantininkų 
draugija pastatė Varšuvoj pa- 
minklą Esperanto kalbos Įkūrė
jui, Dr-ui Zamenhofui. Pamink
las pus atidengtas balandžio 
18 diena. > ... -•

NAUJI MOUaiAI
NAUJOS KAINOS

‘Kumučiu Rojus
Rengia D. L. K. Vytauto Draugija, No. 2

Nedėlioj, balandžio 18,1926
Strumilos Svetainėj

158 E. 107 St.

Pradžia 5:30 vai po pietų. Vėliau, šokiai prie geros muzikos

Valuskis Picture Corporation
Rodys '

“NAKTIS LIETUVOJE”
Trečiadienyj, Balandžio-April 21 d., 1926

Meldažio Svetainėje
2244 W. 23rd PI., Chicago, III.

Pradžia 8 valandą vakare Įžanga 50c
Turėsite progą pamatyti Amerikos Lietuvių veikėjus; Artistus; 

Lietuviškas Įžymias Įstaigas — o gal ir patjs save pamatysite.

Naujas ir Pagerintas
RADIO

Model 6-1F-3

*69

KRUTAM! PAVEIKSLAI$57.50
$42.50
$35.00

Įžanga tiktai 50 centų. Bilie
tai parsiduoda iškalno, o kas

Balius su Šokiais
Rengia

Dr-stė Susivienijimo Brolių Lietuvių 
Nedėlioj, Balandžio (April) 18, 1926 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj

18th Str. ir Union Avenue

DIDELIS BALIUS 
Lietuvių Tautiška Parapija 
’rie 35-tos ir Union Avė., Chicago, III.

Parengia Puikų Balių
Nedėlioj,'Balandžio (April) 18 d., 1926

... ,• Pradžia 7 valandą vakare
Jauni ir seni, visi be skirtumo esate užkviesti. Turėsite gerą 

progą linksmai laiką praleisti. Grieš Bartkaus Benas.
KOMITETAS

“Kūmučių Rojų” suloš Teatrališkas Kliubas Lietuva, vadovaujant 
pačiam autoriui J. J. Zjlp.

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti. RENGĖJAI.

KRUTAMI PAVEIKSLAI 
“NAKTIS LIETUVOJ"

ir Amerikos Įžymios Įstaigos ir Veikėjai

šeštadienyj, Balandžio-April 17 d., 1926 
Bajoriuno Svetainėje 

12001 South Halsted Street 
Pullman, III.

Pradžia 8 vai. vakare Įžanga 50c

Be pnidėčkų

Pirkite dabar atpiginto
mis kainomis

setas ........... Dabar
setas ........... Dabar
setas ........... Dabar

$60.00
$49.50
$39.50
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to Console Upright ........... $99.50

$5 Įmokėti ir po $3 j savaitę
Ateikite dėl dykai demonstracijų

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Atidaryta vakarais
Įžanga 50c.

“NAKTIS LIETUVOJ”
Amerikos Įžymios Įstaigos ir Veikėjai

Antradienyj, Bal.-April 27,1926
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Dix Avė ir 25th St.
DETROIT, MICH.

Pradžia 8 vai. vak.

Birutės Vedėjo A. Vanagaičio Benefisas-‘Surprise Party’
3-jų veiksmų rąuzikalė komedija

.......  ............. Stato “Birutė”. Po Vaidinimui Šokiai

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
3131-35 So. Halated Street

Sekmadienyj, Balandžio-April 25 d., 1926
Pradžia lygiai 7 valandą vakare

Sužėtas paimtas iš Amerikos žmonių gyvenimo. Muziką ir žodžius parašė 
kompozitorius A. VANAGAITIS.

Kviečia nuoširdžiai visus BIRUTĖ

THE
SIGN

PROflT/

lINKAMP&co
INCORPORATED

REALES^e_
1230 East 63rJ Street1

□HR

KASPAR-AMERICAN STATE BANK
GERAS INVESTMENTAS TIKRAS PELNAS

» BIZNIO 
LOTAI 

ARCHER 
CRAWFORI) 

51st ST.

KAINON
KAINON
KAINON
KAINON

ĮSKAITOMA
ĮSKAITOMA
ĮSKAITOMA
ĮSKAITOMA

s________________________________/ /
Archer Avė. savo laiku buvo vienai didžiausiu keliu vedančių j Chicagą ir 

iš Chicagos. Ir dabar dar yra skaitoma kaipo didžiūnais traktas South West 
Sidėje.

Šiandien Archer, Crawford ir 51«t St.. naudojasi dideliais patogumais vie
tos ir susijungimų. Susijungimai Archer Avė., Crawford Avė. in '51st St. labai 
greitai pasidarys dideliu komerciniu distriktu ant South West Sid?. Su užbai
gimų naujo tilto ant Crawford Avė., pravediinu kanalo ir praplatinimu 100 pėdų , 
ir padarymu šalitakių ant Crawford Avė., tie susikryžiavę kampai pasidarys la
bai brangus ant S'outh West Side. Archer Avė. yni svarbi linija kuri yra kaipo 
svarbiausi arterija iš Central Manufacturing District (prieina prie Union Stock 
Jardų) Kenwood Manufacturing Distriktas, Argo ir Clearing Distriktas, tai yra 
labai svarbus punktai.

Archer Avė. karai kurie praeiną pro musų prapertes, tiesiai važiuoja į vi- 
durmiestj, be persėdimo. Su pakėtinimu prailginti Crawford Avė. ir 51st St.

ATEIKITE IR APŽIŪRĖKITE ŠIĄ ŽEMĘ PATYS

Hinkamp & Company Incorporated
Ofisas ARCHER & CRAWF ORO Phone Lafayette 9077

< . ’ . i

SUROS
VANDUO
GASAS IR ELEKTRA 
ŠALITAKIAI

• ' .Y I 'f! ***4 v ' *

karu linijų, tuomet bus tiesioginė transportacija į šiaurę, pietus, rytus ir va
karu distriktus. Prailginimas elevatorių seks Archer Avė. ir praeis pro mu
sų savastis.

Čia Bus Daug Dirbtuvių
čia randasi dvi didelės puMiškos mokyklos visai netoli. Bus pastatyta baž- 

nyčia vertes $500,000. Central irt Kenwood Manufacturing Dištriktai visai neto
li nuolat stato naujas dirhtdves. Tas reiškia, kad tūkstančiai žmonių atsikrau- 
stys gyventi j šią cpielinkę. Didelė Crarie Co. dirbtuve tiktai viena mylia nuo 
musų sąvasčių.

Automobiliai reiškia vis daugiau ir daugiau didelėms komerciniams dis- 
triktams ir didelė vieta dėl pastatymo automobilių atvažiavusių dėl pirkinių, pa
darys didelj biznio distriktą ateity.

Perkirtimas Archer ir Crawford Avenues, yra viena nedaugelio vietų visa-

»

APARTMENTINIAI 
LOTAI 

CRAWFORD 
IR 

55th ST.
----------T ......... .............. ............ ...........................................................

tūkstančių automobilių ir dar gatvekariai, bosai 
praeiti. I keletą sekamų metų šis distriktas bus

me mieste, turinčią! vietos dėl 
ir automobiliai galėrt pro šalį 
pristatytas visokios rųšies dideliais komerciniais ir apartinentiniais namais. Mes 
sakomo, kad j sekantus 3 iki 5 metų, šiame distrikte komercijos ir rezidencijų že
mė, bus brangiausia SouthxWest> Sidėje.

Greitas Augimas Užtikrintas
Musų Subdivizija prie 55th St. ir Crawford, naudojasi visais minėtais pa

togumais, su dadėjimu 55th St., kaipo sekcijos liniją, aprubežiuota nuq biznio. 
Tai bus prailginimas Garfield bulvaro.

Visos rezidencijų prapertės aprubežiuotos iki 2 augštų apartmentų arba 
augštesnių namų, užtikrina didelę vertę dėl biznio ir rezidencijų sąvasčių neto
limoj ateity. Tai puikiausia investmentas. Pelnas užtikrintas. Nepraleiskite šios 
progos.

JjV_-. JW-.- Atvažiuoti -
r HINKAMP & COMPANY, Ine 

Crawford & Archer, Chicago, III. 
GERBIAMIEJI: —

Malonėkite atsiųsti man informacijas apie šias sąvastis, kurių Kaspar- 
Amcrican Stato Bank yra ’ITustee.
Vardas ...
Adresas .
Telefonas

Atsiųskite Kuponą

•>
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Pranešimas
Lietuvių Rateliuose.

EDWARD W. SAKS
& 00.

(Bakszewicz)

“Real Estate

Persikėlė iš po No

3146 So. Halsted St

— pas —

Paskutinė P. Grigaičio 
Paskaita

M. J. KIRAS REAL ESTATE IMPROVEMENT CO.

Rytoj ryte, bal. 18 d., 10:30 
vai., Liet. Auditorijos mažojoj 
svetainėje, bus paskutinė Nau
jienų Redaktoriaus P. Grigaičio 
paskaita iš kultūros istorijos. 
Ir ši paskaita bus labai svarbi. 
Joje bus aiškinama apie tai, 
kaip atsirado religija. Religija 
visais laikais lošė labai svarbią 
rolę žmonių gyvenime, tad •pra
vartu yra kiekvienam susipa
žinti su kinu .imu kaip ji atsi
rado ir kaip ji vystėsi paskiau.

Visi tad kviečiami atsilanky
ti pasiklausyti šios svarbios pa
skaitos.

Ai bus' paskutinė P. Grigai
čio paskaita. Po to bus dar vie
na paskaita tada Visuome
nės Darbo Sąjungos rengiamos 
paskaitos visai užsibaigs. —B.

3335 So. Haisted Street
Tel. Yards 6894

Šiandie Atsidaro Visapa 
saulinė Motery Paroda

DR. A. WARCHALOWSKI

Ant Xeiow5klo aptiekos. Tel. A rmitage 3988 
Valandos nuu 10 ryto iki 4:30 po pi< tų ir nuo 6 iki 

9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Egzaminuoja akis — pi įtaiku akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos. \

Vartotų ir Pertaisytų 
Gi’ojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS
Ant lengvų išmokėjimų , po 50c, 
$1.00, $2.00 arba $3.00 j savaitę. 
(Nereikalaujame Down Payment).

Didžiausia Proga. Matykite 
Šiuos Bar genus!

Dykai 25 voleliai, suolelis, šepelė 
rolėms arba liampa dykai.

Naprapatas Išgelbėjo Nuc 
Baisios Operacijos

Aš sirgau PENESAIDE 
man skaudėjo deširtysis šo
nas, buvo papūtęs ir taip 
užeidavo skaudėti, kad iš 
nepakenčiamo sopulio raity- 
davaus ant žemėj iki skau
smai praeidavo. Negalėda
vau valgyti, nei miegoti. 
Ėjau gydytis net pas ketu- 
rius paprastus daktarus ir

jie visi pripažino esant PENESAIDE 
ir neapsiėmė kitaip gydyti, kaip tik 
daryti operaciją ant PENESAlDfiS; 
bet aš būdama nesenai iš Lietuvos, 
labai, labai bijojau tų-kančių, kurių 
per operaciją reik nukentėti. Skaity
dama “Naujienas” dienraštį suradau 
Dr. Šimaitį, Na pr a patą, kuris gy<to 
PENESA1DES b<* operacijos ir be 
skausmo. Nuėjau pas jį. Daktaras pa
dūrę Naprapališką egzaminą ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu; po trijų 
gydymų man pasidarė daug geriaif 
— jau tie skausmai, kurie užeidavo 
gelti buvo pakenčiami, pradėjau ge
riau miegoti, daugiau valgyti ir (Urb
ti lengvų darbą pakenčiamai. Iš vi
so paėmiau 15 Naprapatiškų gydy
mų. Dabar esu visai sveika. Džiau
giuos suradusi tokį daktarą. Per jo 
gydymo būdą aš pasveikau be ope
racijos, be skausmo, be jokio pavo
jaus mano sveikatai. Už tai dėkuoju 

• Dr. Šimaičiui, už išgydymų manęs be 
operacijos. Nuoširdžiai patariu vi
siems tiems, kurie sergate arba su- 
sirgsite PENESAIDE, eiti prie tokie 
daktaro — Naprapato. Jo ofisas ran- 
dasi/Chicagoj po No. 4652 So. Ash
land Avė. Neklausykit tokių žmonių 
kurie neteisingai aprašo apie Napra- 

. patus žemindami jų mokslą arba 
šmeižia juos neteisingais žodžiais. 
Nežinodami Naprapatijos teisingąjį 
ir tikrai žmones gydantį mokslą. Sa
vo ranka pasirašiusi liudiju šio lašte 
teisingumą.

ROZĄLIJA TAL’TVIDAITfi 
2540 W. 451h St., Chicago, 111.

M \MPTON GROJIKUS, Raudon
medžio per- (EI “7E

taisytas I ■ O
K ERZU EI M (iRC.IIKUS; Aržuo- 

t""*1’ $195
GULBRANSEN GROJIKAIS, Rau
donmedžio, vartotas tik 6 mene- 

^aip ' $245
SOLO-CONT ERTO GROJIKUS, 
Raudon- *£07 K
medžio W
DAYTON GROJIKUS, Aržuolo,

Xi- $280

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O. 
DR. W. 

YUSZK1EWICZ.

FARRAND CECILIAN, Aržuolo 
medžio, per- C9QE
taisytas

GELBk \NSEN GROJIKU0-. var. 
totas 2 mėnesiai, 
.aržuolo medžio
MARSHFIELD GROJIKUS Rau
donmedžio, mažai var- 
Lotas, kain naujas
G^lTlUNrE^ 
šulo medžio, mažai 
vartotas ųlvPU
KIMBALL GROJIKUS,v Raudon
medžio. Demon- 
stratoriusMusų gydymo būdas tiktai na- 

turalis (be gyduolių.ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milvvaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Ir daugybės kitokių negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

TKe'PeopĮ^furnHm'e (fapaoy

Pianų Krautuves
1922-30 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Geresnis nei Mustard Plaster.

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi i 
gražiai subudavotL 

4 cylinderių sedan ............... $995
6 cylinderių ........................... $1,695
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. Western Avė. 

Tel. Lafayette 9030

ir

Šiandie, 2 vai. po pietų, su  -------------------------------—-— —
didelėmis iškilmėmis, atsidarys | DR. VAITUS!!, O. D 
visapasaulinė moterų paroda — 
“Womens’ Worlds’ Fair Expc> 
sition”. Pirmą kartą šioj paro
doj dalyvaus iir lietuvės mote
rys, kurios turės 
vietų — “booth” 
prieš viso pasaulio moteris sa
vo gražiais rankdarbiais.

Pačiame parodos atidaryme I mo, skaudamą akių kąrštj, atitaiso 
lįetuvės moterys irgi užims la- *tr®ivaa akls» nunn« kataraktą, ati 
bai žymią vietą, nes dalyvaus Prirenga teisingai 
moterų choras, jžymios lietu
vaitės vedamas, bus jaunų lie
tuvaičių šokiai ir šiaip įdomus 
programas.

Paroda laikoma dideliame pa- 
,vilione, American Exposition 
Palace, 666 Lake Shore Drive 
(arti Erie gatvės ir Michigan 
ežero). Privažiuoti galimu 
('••.•"d Avė. karais ;ki Lake 
Sl-ore Drive.

Paroda tęsis nuo balandžio 17 
d. iki 24 d. ir bua atdara kas
dien nuo 12:30 vai. dienos iki 
10:30 vai. vakare. Bet sekma
dieny, 18 d. paroda bus užda
ryta visą dieną. Todėl rytoj j 
parodą nevažiuokite t - jos ne
bus. —M. J.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ SPECIALISTAS
savo atskira
ir pasirodys | LIET

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

kreivas akis, nuima kataraktą, 
taiso trumparegystę ir toliregyatę 

i akinius. visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir hugščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Lietuviai Advokatai

TYKOTOJAS

Dešimtis metų atgal jus 
girdėjote nusiskundimus, 
kad moderninė karo taktika 
pasidarė laukinė. Jus ne
matote priešo, bet jų toli 
šaujančios kanuolės ir maši- 
nisiai šautvai muša be pasi
gailėjimo. Ligos vartoja tą 
pačią taktiką jau nuo se
nai. “Flu” yra aršiausia

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo V lėta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie SI., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. 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 /r po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasit© pa 
geibų.’

Valandos nuc 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievicz- 

BANIS

■

& DR. HERZMAN^

AKUŠERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 

|dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Egzaminuoja akis, 
Pritaiko akinius. 
Šlifuoti atiklai ant 
vietos.

Dr. G. J. Senier
LIETUVIS OITOMIiTRIST 

IR OPTIKAS
3265 So. Halsted Street

Tel. Boulevard
Ofiso valandos: Nuo 1 iki 5 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 ryte.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekus, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paųal 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St„ netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos Ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 VV. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 va), po pietų.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State SY.» Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

Tel. Yards 0141 \
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

i- 1 . ------------------------- :------- -

x..i. i. . —.......................... i ■ .■■i.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Ilepublic 9600
V

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.———

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną.
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

2221 W. 22 St
arti Leąvitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pętnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN KUCHINSKAS
... LAWYER *

Lietuvis Advokatas

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonfr St. 
Ruimas 1420; Tel, Dehrborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Rosblande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminą vo j nne 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

A. L. Davidonis, M. 0.
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. K e n w o o d 5107

rz ; > j nuo 9 ilct 11 vai. ryte;
v alandos j nuo m g va|. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633
Ultravioletine šviesa ir diathermia

XXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

tarpe jų. Ji yra 
kiekviename

tykotoją 
pasislėpusi 
kampe. Trinerio Kartusis 
Vynas yra jūsų geriausi ap
sauga. Jos išvalo žarnas ir 
užlaiko jas švariai, sustipri
na visą žmogaus sistemą ir 
apsaugoja kūną nuo visokių 
užsikrėtimų. Kas tik varto
ja Trinerio Kartųjį Vyną, 
yra pilnai pasitikėję juoiųt 
“Visi mano vaikai turi jį 
vartoti, nes aš nenoriu, kad 
jie pradėtų sirgti”, rašo 
Mrs. V. Seminsky, Johs- 
town, Pa., kovo 20. Jei jū
sų kaimynas vaistininkas 
arba gyduolių pardavinėto-1 
jas negali jums patarnauti, 
rašykit pas Joseph Trinerj 
Company, Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

k

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Ave< 
VALANDOS:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare XXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXX

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Tel. Dearborn 9057

A. Ar. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Oftaas: 4600 So. VVood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Salk St. 
Telephone Pullman 8868

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue
i Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.
h i. u . ............................ . ...................................... ....

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

y

k

JONH T. ZURIS' 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414 '

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242 

Res. 6029 Champląin Avė. 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Dr. Constance O’Britis
Nuo Balandžio 1 d., 1926, persi
kėlė j naują buveinę ir atidarė 
ofisą,

7909 So. Halsted St.
Priimama ligonius nuo 3-5 po piet 

ir nuo 6-8 vakare 
Tel. Boulevard 8582 
ir Vincennes 6987 

Specialumas Moterų ir Vaikų

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus. sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

Jei nori'turėt 
nuolatinj draugą — 
Skaityk Naujienas.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicago je — paštu:
Metams .............................   $8.00

Užsimokšjimo kaina: .
Pusei metų ...............   4.00
Trims mėnesiams ....................  $2.90
Dviem mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui ............................ 75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...... ......................... 8c
Savaitei ......................................... 18c
Mėnesiui ................... ............ w....... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .....................................„ $7.00
Pusei metų ...............     8.50
Trims mėnesiams ....................   1.75
Dviem mėnesiam ......................... 1.25
Vienam mėnesiui ............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) x

Metams ...........    $8.0*
Pusei metų ...........-...................   4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00

J. Londonas

Baltojo žmogaus Įprotis
(Laisvai vertė Tindi-Rindi)

(Pabaiga)

jo 
svarbią

— Jis nevalgė mėsos, — tęsė 
Ebitsas. — Jo liga vis stiprėjo 
ir aš maniau, kad jis mirs. Tai 
buvo ne kūno liga, bet galvos li
ga. Jis sirgo troškimu, 
tėvas pradėjau galvoti
mintį. Aš nebeturiu daugiau 
sūnų ir aš nenorėjau, kad Bi- 

Pinigus reikia siųsti pašto Money | j ‘ Tai buvo ffal-ordenu kartu su užsakymu. laaiciKas miltų. lai oųvo gai 
, | vos liga ir tebuvo tik vienas bu- 

I das ją išgydyti. Bidarčikas 
I privalo pervažiuoti ežerą, tokį 
I didelį, kaip dangus, į šalį kur 
I sniego nėra, kitaip jis mirs. Aš 
I mąsčiau aukštą mintį ir numa- 
Įčiau ką privalo Bidarčikas da- 
I ryti. Ir štai, kartą naktį, kai 
I jis sėdėjo prie ugnies, labai ser- 
Igąs, nulinkusia galva, aš tariau: 
Mano sunau, aš žinau būdą kaip 

Lietuvoje pradeda dėtis panašus dalykai, kaip Rusi-|gaii pakliūti į baltojo žmogaus 
joje. Kada Rusijos valdančioji partija ėmė visokiais bu
dais persekioti socialistus, tai khi kurie silpnesnieji ele
mentai iš socialistų tarpo, gelbėdami savo kailį, pradėjo 
viešai atsižadėti savo įsitikinimų ir skelbti savo “išpažin
tis” bolševikų spaudoje. Tose savo “išpažistyse” jų au
toriai paprastai išreikšdavo savo apgailestavimą, kad jie 
“klydo”, priklausydami socialdemokratų arba socialrevo- 
liucionierių partijai, bet sakydavo, kad jie dabar jau pa
žinę “tiesą” ir nutarę įstoti į “vienintelę teisingą revoliu
cinę” komunistų partiją.

Su pagalba šitokių “išpažinčių” ne vienas bailys už
tikrino sau ramų gyvenimą, o kiti padarė ir karjerą — 
gavo gerai apmokamas vietas sovietų įstaigose.

Tokį pat karjeros darymo būdą dabar ima vartoti ir 
kai kurie elementai Lietuvoje.

KAILIO GELBĖJIMAS PRINCIPŲ ATSIŽADĖJIMU.

RAILA, MINIUS IR POVOROTNINKAS.

ATLYGINIMAS Už PARSIDAVIMĄ.

TERORIZAVIMO POLITIKA.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau /įvairias ligas, 
o labiausiai uzsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir taikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal 
ligą. Taipgi pa;

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

/ 3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subątomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kravjo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniška*

VYRU IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 Iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedalioj nuo 2 iki 4:80 ,
Pilone Canal 0464

{ Reikalaudami

RAKANDU
ką darė šiandien, tai rytoj ne
bedarys ?

Ebitsas liūdnai palingavo gal
vą.

Negalima suprasti baltojo 
žmogaus! — jis tarė. — Vakar 
jis vežė Jamikaną kraštan po 
saule, iam duoda daug /maisto 
ir nutukina jį. O šiandien pa
ima jis Bidarčiką ir... ką jis da
ro su Bidarčiku? Duok man tau 
pasakyti, ką jis daro su Bidar
čiku !...

— Aš, Ebitsas, jo tėvas tau 
tai pasakysiu. Jis veža Bidarči
ką į Kempbelio uostą, užriša 
virvutj aplink jo kaklą, štai 
taip.., ir kuomet jo kojos jau ne
siekia žemes, — Bidarčikas mir
šta...

— Ai! ai! — suriko Gilia. — 
Ir niekuomet jis nepervažiavo 
ežerą, tokį didelį, kaip dangų, ir 
nematė šalies, kur sniego nė
ra...

— Ir štai, delko,— su svar
bia verte pridėjo Ebitsas, — čia 
nieko nėra kas medžiotų man 
mėsą ir mano žili metai, ir aš 
sėdžiu alkanas pas ugnį ir pasa
koju savo istoriją baltam žmo
gui, kuris man davė valgio ir, 
stiprios arbatos ir tabokos ma
no pypkei...

— Tai vis dėl melagingos ir 
labai kvailos baltųjų padermės! 
— niurzgėdama suriko Cilla.

— Ne, — atsakė trumpai se
nis, bet tvirtai. — Tai vis dėlto, 
kad balto žmogaus įprotis, ku
ris sunku suprasti, niekuomet 
nėra du kart vienas ir tas pat.

1926 II. 26.

v

Pianų Ir Phonografy 
Išpardavimas VIEŠA PADĖKA.

Dr. Anelia Kaushillui už išgy
dymą mano sunaus Bruno T. 
Kuizino, 16 metų.

Mano sūnūs sirgo apmiršta- 
ma liga per keletą metų, geriau
si specialistai gydė per ilgą lai
ką, bet niekaip negalėjo išgydy
ti. Kuo tolyn, tuo ėjo silpnyn 
nuo visokių medicinų. Buvau 
jau įr vilties nustojusi, kad ka
da be išgys. Sužinojus apie Dr. 
Anelią Kaushillas po numeriu, 
8252 So. Halsted St., nuėjau pas 
ją su sūnum ir jinai išgydė ma
ro sūnų su Chiropraktijos budu 
ir maistine chemija. Dar kar
tą dėkoju Dr. Anelia Kaushillui 
už išgydymą mano sunaus ir pa
tariu sergantiems panašia liga, 
ar ani kita kokia liga, kreip
tis pas ją, bo jinai teisingai pa
tarnauja.

Anna Kuizinienė, 
4508 So. Donore St.

(Apskelbimas)

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos, Patarnavimas mandagus; leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

šalį! Jis pažiurėjo j mane ir jo 
veidas džiaugsmu sušvito. Eik 
ir padaryk tai, ką Jamikanas 

[padarė! Bet Bidarčikas serga 
ir nesupranta. Eik, sakau, ir 
rask baltą žmogų ir taip, kaip 
Jamikanas jį užmušk! Tuomet 
ateis baltieji kariai ir paims ta
ve ir taip, kaip Jamikaną per
veš per sūrų ežerą baltojo žmo
gaus kraštan. Ir taip, kaip Ja
mikanas paskui tu grįši labai 
riebus ir tavo akys bus pilnos tų 
dalykų, kuriuostu matei, o tavo 
galva bus pilna išminties!...

— Bidarčikas greit atsistojo 
ir jo ranka išsitiesia ginklo. Kur 
tu eini? — aš klausiu. — Baltą
jį žmogų užmušti, 
— Ir aš matau, 1

, — jis atsako, 
kad mano žo- 

persekioja savo politinius oponentus, todėl tuos iš jų, ku- Į <lžiai Bidarčiko ausims buvo ge
rte yra silpnesnio budo, ima pagunda parsiduoti klerika- 11 ir kad Jis vt‘l bus sveikas. Bet 
lams, nuspjovus ant savo sąžinės ir savo draugų. Ir kuo- taiP l,at ži“au- kad Ž0‘
met jie nutaria padaryt šitokį zmgsnj, tai jie rašo atvi- _ h. štai vienas baltas žmo.
rus laiškus į klerikalinę spaudų Hytų , Darbininkų I gus ateina į kaimų. Jis neieš- 
arba kitą kurį šlamštą. ' I ko nė aukso žemėse, nė kailių

Mums nesenai teko tuo klausimu kalbėt, kuomet Chi-| miške. Visą laiką jis ieško tik
tai vabalų ir musių. Jis neval
go nė vabalų, nė musių, delko 
jis jų ieško? Aš nežinau. Aš 

• - - .. | tik žinau, kad jis juokingas, tas
. Jis taip pat 

Dabar Kauno “^oęialde-1 suranda ir paukščių kiaušinius. 
Bet jis nevalgo kiaušinių. Visa, 
kas viduj, jis prašalina ir tiktai 
kevalą palieka. Kiaušinių ke- 

Ir štai federantai pa-1 valus valgyti negera. Bet jis 
Jis krauna į kai-

Lietuvos valdančioji partija irgi kaip įmanydama

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskį vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskį vartotas 
už
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas ...................   $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tos $750, už .................................... $550 

‘Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Tvvicell Grojiklis Pianas ............. $75
Cremona Elektrinis Pianas   $195 
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyti, visi 88 notų po ......................  $35
Brunsvvick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų ..................................................... $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK " 
PIANŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.

$350

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Piace 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.____

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoe 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicaro, III.

cagos minykų laikraštis perspausdino vieno tokio renega
to (J. Railos) “išpažintį” ir mėgino iškelti į padanges jos 
autorių. Mes tuomet pasakėme, jogei pats to asmens Į į 
laiškas rodo, kad jisai yra žemos doros žmogus, nes jisai baltasis'žrhogus. 
viešai pasisakė esąs šmeižikas. P* 
mokrate” mes randame apie jį dar sekančių žinių:

“J. Raila — buvęs mokytojas, pašalintas iš vie
tos. Žmogus silpnos valios.
stato žmogų į tokią padėtį, kad jis neturi duonos kąs- Į jų ir nevalgo.
nio, ir badas verčia jį išeities ieškoti. Pavyzdžiai rO- Hais išklotas skrynias, kad nesu- 
do, kad ‘atviro laiško’ paskelbimas ne vienam šiltą duztU- Jis gaudo daugybes ma-

. . v,.. . v x . v „ Ižu paukščių. Bet jis nevalgovietą užtikrina. Silpnos valios žmogus ir rašo. , vv.1 ” [paukščių. Jis nunerta nuo jų
J socialdemokratų organizaciją tas nelaimingas žmo- odą ir krauna išnaras į skry- 

gelis buvo įstojęs šių metų vasario mčn., o jau kovo mene- nia8, lr Jis tuip pat m^sta kau" 
syje jisai parašė, kad jisai einąs pas “krikščionis”.

• ... i . I kaulus,
Raila veikiausia gaus iš klerikalų atlyginimą, kaip žemių, 

jau yra gavę kiti žmonės, pirmiaus už jį padariusieji to- baltasis 
kį pat žinksnį. Pav. J. Minius, kuris pernai “atviru laiš- kad jis lengvai mirs 
ku” paskelbė savo prisidėjimą prie “krikščionių”, šiandie Parjaa l’idarčikui: i. 
jau turi valdišką vietą — yra žemės likvidatorius Alytuj. 

Kitas klerikalų prieplaka, VI. Povorotninkas, dabar yra 
mokamas klerikalų agentas, kuris važinėja valstybiniais I Įrogtai>Ojis nuSjo į togį.Į vįety, 
automobiliais j socialdemokratų susirinkimus ir juos kuri jam buvo.žinoma ir kur že- 
griauja. Į mėse buvo daug kaulų. «f^s la‘

Šis gaivalas turi dar ir kitą naudą iš savo parsida- bai daug iškasė šių kaulų ir juos 
vimo valdančiajai partijai. Prieš jį, pasirodo, yra užves- atllešv i keisto baltojo žmogaus 
ta kriminale byla dėl dokumentų suklastavimo ir sveti- apsidžiaugg P|jašvito jo 
mų pinigų pasisavinimo; bet dabar jisai giriasi savo pa- veidas, lyg saulė, ir jis links- 
žįstamiems, kad jo byla nebusianti prieš Seimo rinkimus mai nusišypsojo kaulus apžiurė- 
tardoma teisme. / I damas. Jis pasilenkė, kad juos

Tai ve kokios rųšies elementus susivaro i savo gar- geriau apžiūrėti ir tuomet Bi- 
dą ir maitina klerikalai. darčikas smogė vieną kaitą kii-

____________ Į viu jį galvon ir tas keistas bat-
i x , T • •• a- tasis žmogus krito negyvas.Bet tiek to su pačiais klerikalais. Jeigu jiems patin- lx , j v

. i A* i -j. l" * a • j. • • v ta___  — Dabar — tariau as’Bidar-ka naudotis kitų partijų atmatomis, tai jų valia. Daug k.. . . . ... ...
■ blogesnis yra dalykas, kad valdančioji partija savo tero- ims tavc ir nuveš ( Salį po saulei 

ro politika, atkreipta prieš kitokių įsitikinimų žmones, Į kur tu daug valgysi ir tapsi rie- 
demoralizuoja visuomenę.

Jokia sveika partija nesigailės, netekusi tokių savo 
narių, kurie keičia savo “pažvalgas” dėl šiltos vietos. Bet 
yra kitas dalykas, kada valdžia verčia žmones atsižadėti 
savo įsitikinimų atėmimu duonos kąsnio arba kitokiomis 
priespaudos priemonėmis. Čia jau yra žmonių tvirkini
mas smurto pagalba — nedoriausias dalykas, kokį tik 
galima sau įsivaizduoti.

Lietuvos “krikščionys” šituo atžvilgiu stengiasi būt 
panašus j Rusijos bolševikus.

Beto, tas keistas baltasis 
labiau mėgsta senus 
kuriuos jis išrausia iš 
Bet jis nebuvo piktas, 
žmogus, ir aš žinau, 

Dėlto aš 
mano sunau, 

Štai tau baltasis žmogus, už
mušk jį! Bidarčikas atsake, 
jog aš gudrius žodžius tariau.

bus! Bidurčikaš laimingas. Jo 
liga perėjo ir jis sėdi prie ugnies 
ir laukia kuomet ateis baltieji 
kariai...

R

SiThe Remarkable Six-80
$1395 to $1595 (i. o. b. iactory) I

Didelis Atidarymas
Naujos Automobiliu Pardavimo Vietos Bridge- 
porte, šeštadienyj, Balandžio - April 17 d., 1926

SUSIPAŽINKIT su šia įstaiga ir susidraugaukit. Čia 
rasite sau puikiausių automobilių, gausite teisingą kai
ną ir gerą patarnavimą.
Mes parduodame Peerless karus. Tai yra puikus karai! 
Vienas tik pasivažinėjimas su šiuo karu parodys kiek
vienam tiek gerų ypatybių, jog žmogus nenorės ŠU juo 

. besiskirti.
ATEIKIT ir apžiurėkit šiuos garsius karus ir persitik 

^rinkit apie jų gerumą.
ę Pas mus randasi sekami modeliai: 90° V., typo, Eight 69 
, 7 pasažierių sedanas — $3,595100 iš fabriko; Drūtas six 
Į 72 — $1,895 — $2,€>95 iš fabriko; Nuostabus Six RO sedan 
Į $1,395 — $1,595 iš fabriko.
Į Dovanos laike atidarymo: moterims, vyrams'ir vaikams.

BRIDGEPOHT AUTO SALES
| 3222 So. Halsted Street

(Chicago, Illinois

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Piivatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauju inteligen
tiško ir teisingo gydymo? Tuksian
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy- 
„vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimti metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs, 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li- 

agas.
Serganti yra už

prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų, 
——s

DK. ROSS .turi dalei- 
dimą praktikuoti M«*di- 
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonicrius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yru 
baigęs didžiausią Medi; 
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą viri trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Lgų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Tel. Botilevard 9757

Specialis gydynias yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumų ir vyrišką stiprumą. Jos sti- 
muiluoja |ęiles, išvulo kraują, upva- 
lo sistemą nup nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminąvimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedčlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

r— Kaip aš galėjau žinoti, kad 
baltojo žmogaus paprotys nie
kados nėra du kart vienas ir tas 
pat? — piktai paklausė senis at
sigręždamas j mane. — Kaip 
man žinoti, kad tai, ką jis darė 
vakar, šiandien jis nedarys; o

T

PEERLES
peerless h a s a l w a y s b e e n

iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiihiiiiiiiih
Atėjo Kultūra No. 3. Kai

na 45c. Galima gauti. 
|. NAUJIENOSE 

’ . 1739 So. Halsted St.
iMiiHiiiiiiiiiiiiNMiiyuiiitiiiiiiiiyiiHiiNiiN



NAUJIENOS, Chicago, UI.

LIETUVIŲ RATELIUOSE Pranešimai PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ I REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
Roseland . .

15 metų gyvavimo iškilmės

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

VIŠTŲ VAKARIENE RUIMAS rendai vyrui. 833 W.' VYRU ir MOTERŲ
33 PI. 3 lubos iš užpakalio. v

Rytoj Roselande bus didelių 
iškilmių djena. Mat vienai di
džiausių vietos draugijų, Drau
gystei DLK. Vytauto No. 2, 
sukanka 15 metų nuo jos įsikū
rimo. Tas savo svarbias sukak
tuves draugija rengiasi iškil
mingai apvaikščioti rytoj, bal. 
18 d., K. Strumilo svet. Daly
vauti tose iškilmėse atvyksta J. 
J. Zolp su visais savo artistais, 
kurie suvaidins jo naują 4 
veiksmų dramą iš dabartinio 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
“Kūmučių Rojus”. Vyriausią 
rolę vaidins pats autorius J. J. 
Zolp. Tokio didelio ir gražaus 
veikalo Boselandas nematė jau 
nuo daugelio metų. Po vaidini
mo gi bus šokiai.

Tik nepamirškite, kad vaidi
nimas prasidės 5:30 vai. vak. 
ir nesivėhiokite, nes kitaip ne
matysite pradžios. —Rep.

ii
į J

A + A
ANTANAS KRASAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu 15 d. balandžio, 11:30 v. 
naktį, 1922 jn.» sulaukęs 67 
metų amžiaus; gimęs Lietu
voj; Amerikoj prigulėjo prie

■ šv. Jono Krikštytojo ir Lietu-
■ vos Mylėtojų draugijų. Paliko 

dideliame nuliudime savo my
limuosius ir mylinčius mote
rį, dukterį Valeria ir sūnų 
Franciškų. Kūnas pašarvotas 
randasi 2011 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
balandžio 20 d.. 8:36 vai. ry
to iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at- i 
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- I 
borius Badžius. Tel. Canal I 
(i 1 7 I. h

Boulevard 4139

A, MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžįningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skylių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, UI.

LICTUVtV TAUTIŠKOS KAPINĖS
Gerbiamieji lotų savininkai ir drau

gijų atstovai, esate kviečiami į vi
suotiną kapinių susirinkimą, kuris 
įvyks Nedėlioj, Balandžio 18 dieną, 
1926 motais, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., ant 8 
lubų apie pirmą valandą po pietų. 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas, nes yra daug svarbių reikalų de) 
apsvarstymo kas link Decoration 
Dienos. x
Lietuvių Tautiškų Kapinių Valdyba

“KŪMUČIŲ ROJUS”
Roseland. — Draugija L. D. K. 

Vytauto No. 2 rengia vakarą ba
landžio 18, 5:30 vai. vak., Strumi
los svet., 158 E. 107 St. “Kūmučių 
Rojų” sulos Teatrališkas Kliubas 
Lietuva, vadovaujant autoriui J. J. 
Zolp.

Norinti matyti dramą “Kūmučių 
Rojus", dėl parankamo tikietus ga
li gauti šiose vietose:

Roselandc pas Kart Požėlą (Stru- 
mil Hali) 158 E. 107 St., Vilimavi- 
čiaus aptiekoj, 10657 Michigan Avė., 
K. Kisiriauskas (Barber Shop), 
10504 Michigan Avė., A. Plungės, 
10728 Michigan Avė. (Fruit & Ve- 
getahles Store).

Kensingtone — p. Tubutis aptie- 
koje, 233 E. 115 St.

\Vest Pullman — K. Pocius sal
dainių krautuvėj, 725 W. 120 St.

Taipgi pas draugijos narius J. 
Shiinkus, 10225 Perry Avė. ir \V. 
PraŠlnski, 133 E. 104 PI.

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
bertainis susirinkimas įvyks šešta
dieny, bal. 17 d., 7;30 vai. vakare, 
parapijos svęt., 32 PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti. —P. K„ nut. rašt.

SLA 6-tas Apskritis rtfhgia “Bun- 
co Party” subatoj, balandžio 17 d.. 
Justicc Masonic Building, 127 N. 
Francisco Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti ir paremti SLA 
6-tą Apskritį. Bus programas, už
kandžiai, žaismės ir taip visokių 
naujienybių. Įžanga tik 50c. Tikie- 
tai parsidavinėja iš kalno; taipgi 
bus ir prie durų pardavinėjami. 
Važiuokite bile karais iki Lake St. 
Lake St. karais iki Francisco Avė. 
Ant Francisco Avė išlipti ir ten ra
sit svetainę. Kviečia Komitetas.

Paskutinė P. Grigaičio paskaita 
iš kultūros istorijos bus ateinantį 
.sekmadienį, bal. 18 d., 10:30 vai. 
ryte, Liet. Auditorijos mažojoj sve
tainėj. , Bus aiškinama apie tai, 
kaip atsirado religija. Visi kviečia
mi atsilankyti į šią paskaitą.

Visuomenės Darbo Sąjunga.
------------y\._—-----------

1 .......... —<
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komo.PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

1605-07 S. Hermitage Av. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenoe, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

4904 West 14th St., Cicero. 
Tel. Cicero 8094.__  , „JS. D. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th Stn Chicago
• --- - -

Mirė 
sulaukuH! 
Akmenės 
14 metų,

1926 m., 
rėdybos, 
išgyveno

Elzbieta Chasiene
Po tėvais Dargaite

Balandžio 14 dieną. 11:00 valandą vakare, 
29 metų amžiaus; gimusi Lietuvoje, Kauno 
parapijos, Pragalvojų kaimo. Amerikoje
palikdama dideliame nuliudime savo mylimiausius ir 

mylinčiu-, vyrą Kazimierą ir dukterę Rūtą 3 metų amžiaus, 
4 seseris Amerikoje, Prancišką Syrevičienę, Julijoną Ruzgie
nę, Veroniką Ligeikienę ir Marijoną Dargaitę. Lietuvoje Oną 
Biliūnienę, brolj Klemensą ir senus tėvelius. Amerikoje brolį 
Kazimierą, pusbrolius Joną Karvelį ir Franciškų Bitautą, dė
dę Joną Va Ikevičių, Hamond, Ind. Dabar randasi prirengta 
j paskutinę kelionę, namuose 4224 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks Pirmadieny), Balandžio 19 dieną, 9:30 va
landą ryto, iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Elzbietos giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vytas, Duktė. Brolis, Seserys, SvoReris 

ir visa Kimine.

Laidotuveic patarnauja graborius Kadžius, Telefonas 
Canal 6171.

rengia Lietuvių Seserų Tati- 
. Draugystė balandžio 17 d., 
Lukšto svetainėj, 1500 So. 49 

t Cicero, III. Tikintas $1. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Vaikams ti- 
kietas irgi $1. Su šiuom tikietu bus 
galima prisirašyti į draugystę be 
jokio įstojimo mokesčio, nuo 16 
iki 30 metų amžiaus. Kviečia visus 
Komitetas.

Ją 
tiška 
\V. I

LMSA 2 kuopa laikys savo mėne
sinį susirinkimą balandžio 17 d., 
7:30 vai. vak., J. Kaulino namuo
se, 4556 So. Whipple St. Visi na
riai yra prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

—Kp. Pirmininkas.

Roseland. — Balandžio 18 d., 2 
vai. po pietų, Aušros kambariuose 
įvyks Sąryšio penkiolikta prelekci- 
ja temoje “Etika”. Skaitys F. Mi- 
sius iš Valparaiso universiteto stu
dentas. Atsilankykite, sužinosite 
daug dalykų apie etiką. Misius pa
sižadėjo daug naujo pasakyti savo 
paskutinėj prelckcijoj. įžanga vel
tui. —Komisija.

Dr-stės Lietuvių Gojaus mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
balandžio 18 dieną, 1.30 vai. po 
pietų, Antano Bagdono svetainėj, 
1750 So. Union Avė., kampas 18-os 
gatvės. Visų narių. atsilankymas 
yra svarbus kaslink išvažiavimo ir 
kiti svarstymai. Nepamirškite, kad 
nauji nariai bus priimami veltui. 
Bukite visi laiku. —Valdyba.

Draugišką vakarėlį su gražiu 
programų rengia Noithsidės vai
kų draugijėlė Bijūnėlis nedėlioj, 
balandžio 18 d., Liuosybės svet., 
1822 W. Wabansia avė. Pradžia 7 
vai. vakare, širdingai užkviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.

Vyskupo Valančausko Pašelpos 
Draugyste laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, balaiuižio 18 d., 
1 vai. po pietų, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Todėl 
nariai esate kviečiami Imtinai 
silankyti. —A. Bružas, pirm.

visi
at-

Tautiškos Dr-stės Lietuvos Duk
terų mėnesinis Susirinkimas įvy.ks 
nedėlioj, balaiuižio 18 d., 2 vai. po 
pietų, -Mark White Sųuare knygy
ne. Visos draugės maloųėkite laiku 
susirinkt’, nes bus daug svarbių 
reikalų. Kviečia Valdyba.

RASTA-PAMESTA
PĖTNYČ1OJ, balandžio 9, prieš 

pietus, dingo mano nauja Kostantin- 
ka, juoda, baltomis kvietkomis, tribil- 
ta, netoli So. Halsted ir 21 Place. 
Jei kas matė ją nešant, praneškit, 
gausit dovanų $3.00,

Naujienos,
1739 So. Halsted St., Box 736

ISRENDAVOJIMUI
RENDAl 4 ruimai iš fronto. Ren- 

įla $18.00 j mėnesį. 3621 VVallace St., 
Tel. Boulevard 3652.

j REIKIA šeimynų, darbas prie 
kambaris, cukrinių burokų Wisconsin valsti- 

" a te? joj. Transportacija ir renda dykai.
> Sijok, 501 N. Clark St. Tel.

NAUJAM name geras kurni 
karštu vandeniu šildomas. Yr ,. _ ,
lefonas ir kiti patogumai. 3217 Stove Sijak, 5( 
Auburn Avė, 1.-os lubos. Tel Blvd. Delevvarc 6172 
0045. —

IfiSIRENDAVOJA šviesus, švarus 
kambaris, paiveniam ar vedusioms, 
pagal Humboldt parko, 3454 Pato* 
mac Avė., 1 floras.

RUIMAS rendai dėl vyrų, tiktai 
$2 į savaitę. Galima ir virtuvę var
toti, arti Halsted karų, 1 lubos iš 
užpakalio. 819 W. 34 Place.

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys merginai ar vaikinui su ar be 
valgio, 5240 So. Troy St., % bloko nuo 
Kedzie, II lubos.

RENDAI kambarys prie mažos šei
mynos dėl vieno ar dviejų vyrų su val
giu ar be valgio, 2 lubos, 3251 South 
Union Avė.

KAM reikalinga maža renda, 
2 ruimai su visais įrengimais. 
Atsišaukite, John Bačkauskas, 

4458 So. Francisco Avė.
Chicago, III.

{VAIRUS SKELRIMAI
Tel. Yards 7282

BK’DGEPORT PAINTING 
& HI)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 $o. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prea.

STOGDENGYSTĖ
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lavvndale 0114.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 fintų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai len
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja I.ietuvou.

3311 Sc JStreet

WILLYS Knight sedan 5 pa- 
sažierių, didelis bargenas, $550.

1)01 >GE sedan, 
pataisyti, $150.

reikia biskį

PARDUOSIU arba mainysiu sal
dainių ir mažą groserį. Pagyveni
mui 4 kambariai. Renda pigi. Ly
gas ant metų. 191/) S. Union 
Avė.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
fialas. Rendos $37 menesiui. 2852 
Persti i ng Rd. >

ŠTORAS rendai, gerus visokiam 
bizniui, garu šildomas. 3203 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 2201.

RENDAI!

5 KAMBARIAI, garu apšildomi, 
puikioje vietoje priešais Marųuette 
Park. Renda nebrangi, dženitoriaus 
patarnavimas.

Kreipkitės:
E. RŪBAS,

2812 W. 67 St.
2 fl. front.

Tel. Republic 0545

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
ANT RENDOS miegruimis dėl 1 

ar 2 vyrų ar moterų, šviesus ir 
didelis, vana ir telefonas. Ateikit 
nedėlioj. 3332 W. 61th St.

RENDAI kambariai dėl 3 
vaikinų, kiekvienam ruimas at
skirai. Kuris norės galės ir vir
tuvę vartoti. Vanos ir kiti pa
rankamai. 1 lubos užpakalyj.

827 W. 34th PI.

LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 j savaitę su valgiu, 

PETER G ADEI KO 
1606 So. Halsted St.

RENDAI ruimas ženolai porai, 
vyrui ar merginai. Garu šildomas 
ir šviesus ruimas, prie mažos šei
mynos.

Kreipkitės:
3417 W. 64 PI.

RENDON Kambarys, 1 arba 2 
vyram; yra visi parunkumai. Ant
ros lubos. 2451 W. 43 St. Lafayette 
0180.

RUIMAS rendai dėl /vyrų, su 
valgiu ar be valgio. Vieta patogi 
gyvenimui, maudynės, elektra, 3308 
So. Union Avė.

PASIRENDAVOJA garu apšildy
tas kambarys prie inaįos šeimynos 
nerūkančiam vaikinui arba mergi
nai. Yra garažas. Tel. Republic 
6131.

REIKIA DARBINIHKŲ CHANDLER roadsler, 
— $250.

1922

MOTERŲ
REIKALINGA senyva moteris 

prie vaikų pridabojimo. Gali turč.- 
ti ir vieną vaiką. Su užmokesniu 
susitaikysime. 7424 So. CIermont 
Avė. Tel. Hemlock 2847.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Kaspar - American State 
Bank yra Trustee šių sąvas- 
čių prie Cravvford, Archer 
ir 51st St. ir CravVford ir

• . 1

55th Street.

Vyrai, kurie moka parda
vinėti gerus investmentus su 
dideliu pelnu, yra užtikrin
ti, kad gaus didelius algų če
kius. Mums reikia tuojau 
vyrų pagelbėti pardavinėti, 
tų žemę. Ta proga ilgai ne- 
sitęs.
Pasimatykit su manageriu 

nuo 1 iki 5 vakaro
Subatoj, Nedėlioj 
arba Panedėlyj

HINKAMP & CO., Ine

Crawford ir Archer

Phone Lafayette 9077

REIKALINGI <du tvirti vyrai 
dirbti prie budavojimo viešo dar
žo, ir du prie lengvaus darbo. G. 
('hernauskas, 7337 Ogden Avė, 
Lyons, III. Tel. 1552—J.

REIKIA vyro, kuris moka jani- 
toriaus darbą ir moka kūrenti boi
lerį. Mokestis, valgis ir kambarys. 
Turi būti blaivas.

, 4501 S. Paulina St.

REIKALINGI du vyrai dirbti ant 
farmų, ir 1 vyras prie namų dar
bo. Jonas Grinccvičia, Leafy Grove, 
(Jucago, III.

REIKIA JUMS PINIGŲ?

CHANDLER sport, 5 
žierių, labai geraš, $275.

pasa-

BISKĮ įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais. Atdara va
karais iki 9 vakare.

428 S. Saeramento Blvd.

NASH SEDAN

Šis su 4 durimis sedan 6, 
parduotas už tikrą bargeną, 
4 ratų brekiai, baloon tajerai, 
loraine spot šviesa, heateris, 
bumperiai iš fronto ir užpaka
lio

bus
yra

labai lengvais išmokėjimais

Manning Motor Sales

7616 So. Halsted Str,

PARDAVIMUI automobilius She- 
ridan sedan, naujai nupentitas, ge
ram stovy. Mainysiu ant loto ar 
ant mažesnio karo. 3207 South 
Halsted St.

PARSIDUODA italijoniška 
armonika, gerame stovy, yra 49 
raktai ir 132 bass, labai gera 
mokytis. Atiduosiu už $170. 
Atsišaukite vakarais arba ne
dėlioj iki pietų, 1311 S. 50tth 
Ct., Cicero, III. .1 lubos

PARSIDUODA automobilius 6 
cilinderių, 7 pasažierių. Atrodo ir 
eina kaip naujas, vertas apie $500, 
parduosiu už jūsų pasiūlymą arba 
mainysiu ant Cheverlet ar Fordo 
sedan. Pardavimo priežastis — esu 
priverstas važiuoti į darbą su ka
ru. Didelį karą neapsimoka dau
žyti. A. F. Bartkus, 27^3 W. 64 
Street.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas, Edison fo

nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9X12 
karpetai, $22 liampa už $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kcmvood 2514

pardavi'mui cash biznis bučer
nė, randasi geroje apielinkėje. 3946 
So. Aibany Avė.

GROSERNĖS ice box parduosiu 
jigiai. Gerame stovyje. Taipgi turiu 
r namų rakandų pardavimui. 551 \V. 

14th PI. Mike Kasiulis.

PARDAVIMUI bučernės rakandai, 
visi geri daiktai ir 'kokie tik rei
kalingi tam bizniui randasi. 3136 
Wallace SI.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas iš priežasties išvažiavimo i sa
vo tėvynę, 3258 So. Morgan St.

PARSIDUODA,bučernė ir gro
sernė. Biznis gerai išdirbtas; turi 
būt greit parduotas. Pardavimo 
priežastis —* .nesutikimas šeimynoje 
2136 S. Halsted St. ,

PARDAVIMUI barbernė. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

6305 So. Richmond St.

DIDELIS BARGENAS!

Bučernė ir grosernė turi būti par
duota šią savaitę. Mainau ant loto 
ar automobiliaus. Priežastį patirsite 
ant vietos.

2119 So. Halsted St.

PARDUOSIU labai pigiai bučemę 
ir grosernę. Priežastis pardavimo la
bai svarbi.

. 1 E. 103rd Street

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena 
mieste 
pirmesnis, tas geresnis.

W. S., 320 E. 14 Street 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

lietuviška barbernė šitame
Turiu apleisti miestą; kas

----------- ------- ,--------------------------
TURIU parduoti tuojaus iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 

roleiiai ir benčius, $50 cash ir 
$10 į mėnesį.

MIKOLA1TIS.
G5T2 So. Halsted St.

/ 1-nios lubos

75 
po

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė labai pigiai, visokių tautų 
apgyvento) vietoj. Biznis geras. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
serga, 4238 So. California Avė.’

BARGENAS! Parsiduoda bučernė 
ir grosernė labai pigiai. 2801 So. 
Union Avė.

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoH 
1637 West Divįslon SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRE$SING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanc<\ handllng .

Tųr’me daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

. res. Yda 3408—rBlvd. 7667 officeTol

MANsfield 7800
' A. H. REGAN

'Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 W. Madison Street

Tel. Lafayette 8824
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR 
Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus. 

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

SuČėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
L1TTLE STAR HAT CLĘANERS

)3328 So. .Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0171)

KAM REIKALINGA vaikus pada
boti, atveskite pas mus. Ka.l no
rėsi su vaiku ir kuinbarj gausi. Ga
lima palikti ant visos savaitės ar 
kiekvieną dieną parsivesti.

- 703 W. 21 Place
sAnl paskutinio aukšto iš fronto.

Dalinam laikui salesmenų reikia 
greitam pardavinėjimui lengvais iš- 
mokėjimais i'i n k i tini i South
\Vcst Šitie biznio arija ressicleiieijtj 
lotų.

Pasimatykit su manageriu nuo 1 
iki 5 vakaro.

SAVININKAS parduoda 10 kam
barių boarding namą, geroje vie
toje, padaroma $250 iki $280 į mė
nesį, gera transportacija, nauji ra
kandai. Ilgas lysas, 3324 Diversey 
Avė. Spaulding 8123.

PARDAVIMUI • čeverykų taisymo 
ir valymo šupa, geras biznis, netoli 
karų linijos.

1823 So. Halsted St.

PARSIDUODA koncertina kos- 
tantinka, 162 raktu tripul, geru yra 
proga (lel muzikantų ar mokinių; 
aš pats galiu duoti pamokinimą 
kas norėtų mokintis, galite matyti 
nuo 1 iki 9 vai. subatoj; nedėlioj 
visą dieną.

929 W. 33rd Place, iš priekio.

Subatoj, nedėlioj arba panedėly
HINKAMP & CO., Ine. 

C.rawford ir Archer 
Phone Lafayette 9077'

RAKANDAI,

PRIIMSIU $115 arba gerinusį pa
siūlymą už mano Pianistą Grojikl 
Pianą, įskaitant kabinėta, benčių ir 
roles. Aš norėčiau cash arba $20 įmo
kėti, o kitus pinigus per 6 mėnesius. 
Pamatykit šiandien.

2332 W. Madison St.
1 fl. frontas

PARSIDUODA Bcauty Shop ir 
Millinery, geroj vietoj, išdirbtas 
biznis, 3216 S. Halsted St. Te). 
Yards 0403,

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir visokių smulkmenų laikoma. 
833 W. 33 PI.

MAHOGANY valgymui stalas, 6 
krėslai, gerame stovyje, nebran
giai. 4229 N. Ashland Avė.

PARSIDUODA furničiai. 4347 S 
Rockwell St. L aukštas.

DEL labai svarbios priežasties 
parduodu bučernę ir grosernę su na
mu. Biznis labai gerai išdirbtas. Par
duodu labai pigiai. Priežastį patir
site ant vietos*

Atsišaukite:
4557 So. Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 2857

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
scrio krautuvė, 4601 S. Henpitage 
Avė., rear.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapu; yra visos mašinos. Parduo
siu pigiai. 5610, So. Robey St.

PARDUODAM E labai pigiai 5-kių 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 šmotų parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, grojiklis 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo 
kambario setas, kaurai, lempos ir 
daug kitų dalykų. Pigiai — dalimis.

1611 W. 55th Street

GROJIKUS PIANAS $100 CASH
Kaip naujas — 85 roleiiai, benčius, 

kabinetas. Tai yra bargenas, kainavo 
$750, išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms, atsišaukite bile kada, 

1651 Ogden Avė., 
šalę Wieboldt.

PARSIDUODA pigiai nedidelė 
valgykla, tarpe dirbtuvių, 914 W. 
37 Place.

PARDAVIMUI bekernė, darbas 4 
vyrams, gera krautuvė, geras biz
nis, geras lygas, pigi remia, gražus 
gyvenimui kambariai, randasi ge
roje lietuvių apielinkėje.

Kreipkitės:
2118 S. Halsted St.

PARDAVIMUI valgomo ir mie
gamo kambario setai, geras ice 
box, supama kėdė, liampa, turi_ būt 
parduota tuojau. JONĖS, 8155 S. 
Peoria St. .

PARDAVIMUI .bučernė ir groser
nė, geroji biznio apielinkėj. 4235 So. 
Kedzie Alvenue.

PARDAVIMUI svečių valgymo ir 
parloro kambarių rakandai, gera
me stovyje, nebrangiai, 4857 N. 
St. I<ouis Avė. 2 fl. nedėlios rylą 
ir panedėly, ne perkupčiams.

AUTOMOBILIAI

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu! \ ,

MILDA AUTO SALES
3121 So. Halsted St.
Tol. Boulevard 1685 

Kuraitis -ir A. Kasulis, vedėjai
OGDEN AUTO WREGK1NG C.O.,

3349 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangini mokame už senus netin

kamus karus.

PARSIDUODA geras restaurantas, 
geroj vietoj ir neša gerą pelną. 
Kas turi tokiam darbe patyrimą, 
gali pirkti, nes parsiduoda labai pi
giai. Pardavimo priežastis — pir
kau farmų/ ir greitu laiku privers
tas parduoti pelningą vietą ir va
žiuoti ant farmų. Randasi 4725 So. 
Halsted St. Atdara nuo 6 ryto ligi 
12- vai. vakaro.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, su namu ar be namo. Sena 
įstaiga, 14 metų vieno savininko.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St. 
No. 42 s

ICE CREAM štoras parsiduoda 
su namu ar atskirai, 2906 South 
Union Avie.

40 AUTOMOBILIU TILPANTIS 
GARADŽIUS

Parsiduoda už pirmą teisingą pa- 
siulyjimą. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus, renda pigi.' Kas norite gero 
biznio, 
loto

Taipgi mainysiu ant namo, 
arba kitokio biznio.
C. P. SUROMSK1S & CO. 

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641EXTRA BARGENAS

Pardavimui bučęrnė ir grosernė] 
ir paukščiu olšelis.

317 E. 115 St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
Herni1. Visa aij>n pusė. Deras biz
nis. Pardavimo priežastis ---- nesu-
likinnts partnerių. Ilgas lysas. Par- 
duosiu cash arba mainysiu. Kam
pinis namas.

jW37 Auburn Avė.

PARDAVIMUI Boarding House, 
geroje vietoje, turiu parduoti iš 
priežasties ligos. Apleidžiu miestą. 
5445 Shiclds Avė. Yards 5786.

GREITAM PARDAVIMUI

UŽ $75- nuplrksite mano grojik- 
lį pianą vertės $600, 88 notų, ben
čius ir roles įskaitomos. Atsišau
kite tuojau į A B C Storage Ilouse, 
1616 W. Madison St. Taipgi galite 
atsilankyti nedėlioj iki 5 vai. arba 
kitomis dienomis iki 9 vai. vakaro.

' NEDIDELE grosernė ir delicu- 
lessen, parsiduoda su namu ar be 
namo. Galima pirkti 2 karų gara
žą. 7416 So. Peoria St. Tel. Vin- 
cennes 0775.

PARDUODU Vargonus, vargonai 
gražus, piano keisu, kaina $18.00, 2 
lubos, 3332 W. 58 1 
2835.

Lt.| Tel. Wentworth



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Baland. 17, '26 e------------- !---------------------

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAkŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEMF NAMAI-ZEME
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

finisheris ir dičkis, labai pigiai ga-j 
įima gauti. Kuriem reikalinga, at
sišaukit. \Vm. Sabalauskas, 2345 S. 
I.eavilt St., Chicago.

BARGENAI PAVASARINIAI BARGENAI

’ 2 aukštų moderniškas mūri
nis namas, 3—5 kambarių fla- 

„ , . , „ . tai, rendų $120 į mėnesį, kainaPARDAVIMUI 3 krėslų Barber ’ v » « t,
Shop, biznis išdirbtas, priežastis — 
savininkas turi išvažiuoti į Floridų’ ----------
dėl nesveikatos. Kreipkitės.: Jos.' 2 aukštų moderniškas mūri- 

A'e" inis "am«s, 2~6 kambarių fla- 
tai, kaina $11,300.— 9

NAMAI-ŽEME
ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 

namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus nemuš ir mokėti po. 
Ml6.000.ar $17,000, kad tamstos gn-l 
lite nupirkti naujus namus po 
m 13,000, $14,500, apšildomi I 
vandeniu. Taipgi turime i 
galow ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus ; 
mus ir teisingų darbų, šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building ('.ontrmtor 

6551 S. rrnncisco Avė. 
Tol. Republic 8761

2 aukštų moderniškas medi- 
namas 1—5 ir 1 7 kamba-nis

rių flatai, kaskas aržuolo už
baigimo, $6,700.

2 aukštų moderniškas medi- 
karštu nis namas, 1—5 Ir 1—(> kamba- 

ir bun- rių, cementuotas skiepas, 2 ka- 
a'pntkavi- rV garažas. $4,700, cash $1,000.

JOS. BRYKCZYNSKI
5129 South Ashland Avenue

Boulevard 8420

PARSI DUODA 6 kambarių bun- 
galo\v, visi naujos mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai, nes turiu iš- 
važiuoti ant farmos. Antanas Vai
tonis, 4924 S. Keeler Avė.

SKUBĖKITE 1 J 
Kurie norite gauti getą bar- 

geną. Parsiduoda 3 payyveni- 
mų namas už $5000 ant 33 ir 

AMAS su bizniu parsidno- howe Avė. $l,.>00 cash, liku- 
3 krautuvės ii- 2 flatai, ir s,us ant išmokėjimo.

I 5 kambarių Cottage Brighton 
Park; kaina 
išmokėjimų.

Bizniavas namas 
4 flatai po f ~

du
2 ofisai |Nirendavpjimui, 3 ka 
rų garažas. Bučenu* ir groscr 
nė.

$3250, ant lengvų

i 2 storai ir 
6 kambarius. Mai- 

PARSIDUODA murini* namas, nysiu ant mažesnio namo arba 
keturių pagyvenimų, karštu van
deniu šildomas, galima gauti su 
mažu įmokėjimu. Arba mainysiu 
ant namo arti lietuviškos mokyk
los. Savininkas ant 1-nių lubų iš 
fronto.

i»630 S. Peoria St.

5040 Archer Avė

lotų.
reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Str.
Tel, Boulevard 4899

..-nu imu- SPEKULIATOR1AI, nepraleiskitf 
’> kamba- progos, jeigu norit sudvigubinti sa-

PARDAVIMUI naujas 
mas, 6 ir 6 kambarių, 
mus, karštu vandeniu 
įmokėti $4,000, kitus 
Namas randasi 6734 
wood Avė.

mūrinis na- 
aržuolo tri- 
apšildomas, 

kaip vendų.
So, Maple-

pagyvenimųNAUJAS kampinis 4 
muro’ namas, 4 karų garažas. Rui
mai extra dideli, įtaisyti pagal 
vėliausios mado.4. Virta gražiausi, 
arti Manpiette Park. Įmokėti $10,- 
000, kilus kaip vendų, 6554-56 So. 
\Vhipplc St. ,

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
■ i po 5 kambarius, 4 ka-namas, vh»i

rų garažas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados; įmokėti $8,000, I.?.,.. 
kaip vendų.
Street.

kitus
6616 18 S. \Vhipple

2 FLATŲ mūrinis namas, 7 ir 7 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, maudynės ir visi paranku- 
mai; įmokėti'tik $2,500, klius 
rendą, 5422 S. Carpenter St.

kaip

f u ti
grą- 
lotai

2 MEDINIAI namai, muro 
damenlas, aukšti beizmentai, 
žus frontas ir užpakaliniai 
37X125 pėdų. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Parko, tik pusė bloko nuo dviejų 
didelių karų linijų; įmokėti tik 
$1,800, kitus kaip vendų. 2441—43 
\V. Pershing Road.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta; įmokėti tik $1,500, ki
tus akip vendų.

NAUJAS 6 ir 6 kambarių mūri
nis namas. 1 fialas karštu vande
niu 
1126 So.

apšildomas, namas 
(aunpbell Avė.

randasi

mūrinė bungalosv, oxtra 
ir visi parankuinai, ga-

BARGENAI
Bargenai

GRAŽI 
maudynės 
ražas dėl I karo, lotas 37x125, la
bai graži vieta, tik pusė bloko nuo 
karu linijos; įmokėti $1,500. 5607

KAMPAS Girard ir North Avė. 
biznio namas, 6 fintai po 5 kam
barius kiekvienas ir krautuvė, 
viškni ir skiepas, elektros švie
sa, toiletai, vanos, vendų $3084 
į metus, kaina $28,500. Paimsi
mo mažesnį namą.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavo mūrinį namų su bizniu, ran
dasi geroj vietoj, tarpe lietuvių ir 
lenkų ant Archer avo. Labai gera 

gero biz-proga tam, katras nori 
n i o.

mažesnį namų.
7 KAMBARIU mūrinis 

toli nuo mokyklos ir- 
parsiduoda pigiai, kainų 
ant vietos.

namas, ne-
bažnyčios;

datirsite

AUGŠTU mūrinis namas, 3 
4 kambarius flatai, viškai, 

, 2 po 4 kambarius 
užpakalio

po 
slate stogas, 
namas iš užpakalio su skiepu, 
yra elektra, toiletai, baltos siu- 
kos visuose Ratuose, rendų 
$1569 į metus, kaina $12500. Mai
nysiu į mažesni namų su mažu 
įmokėjimu, kilus lengvais išmo
kėjimais. •

VVICKEH Park, 2 augštų mū
rinis namas, skiepas, 2—6 kam
barių flatai, elektra, toiletai, va- 
nd, vendų $900, kaina $1)000.

2 AUGŠTU medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2 po 6 
barius flatai, yra elektra, 
tai, lotas 35X125, vendų 
kaina $5700.

3 AUGŠTŲ/mūrinis
2 lotų, yra 8 (Jutai ir
elektra ir toiletai, 
skiepas, lotas 50X125, 
*2889. kaina $16,500.

kam- 
toile- 
$720,

namas ant 
krautuvės, 
i'l a t ai, yra 
viškai ir 

vendų

NAUJI mūriniai duflačiai, 5—5 
kambariai, bloko nuo Archer 
avė. Beizmentai ir viškai, kaina 
$12,000.

DVIEJU fialų mūrinis namas, 
keturis 
viškai, 
ražai; 
$10,000.

Taipgi turime visokių namų, kai
nos yra nuo $2000 ir aukščiau.

Atsišaukit prie
FRANCELL’S REAL ESTATE

5034 ARCHEiB AVĖ.
Phone Ijafayette 7546

Atdarytas (Ofisas visą dieną 
nedalioj

kambarius, beizmentas 
du lotai, 60X125, du 
parsiduoda pigiai,

po 
ir 

ga- 
kaina

PADARYKIT TIKRĄ 
PIRKINĮ

NAUJAS, naujos mados 2 fialų 
mūrinis namas, 4—4 kambarių, 5-5 
ir 6—41 kambarių, su augštų kle- 
pu ir karštu vandeniu, Brighton 
Parke, toliau i pietus, geroje vie
toje. Taipgi krautuvės ir Haliniai 
namai prie Archer Avė., tinkami 
dėl biznio reikalų. Mainysiu. Atsi
šaukite

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 9305 
arba Republic 8915

PARDAVIMUI «0 akrų geros že
mės, netoli South Jlaven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
lloland furnas. $1500 barnė, kaina 
lik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding (’o., 
812 l)ix SI. Iluymarket 4665

6 KAMBARIU rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Hovvard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, III.

NAUJI 5 KAMBARIŲ MŪRINIAI 
BUNGALOW

9025-27 Kingston Avė., viskas nau
jos mados, furnas šildomas, visi įren
gimai apmokėti ir gatvė apmokėta, 
kaina $7,300. Pirkite tiesiai nuo sta
tytojo. •

A. D. ARMSTRONG 
Generalis Kontraktorius 

ir namų statytojas
‘ 7424 Clyde Avė., Midway 4427

6618 FRANCISCO AVĖ. Gražus 5 
kambarių bungalow, karštu vande
nių šildomas, *10,000, cash $2090, 
išmokėjimais. Pickett A \Valsh, 

Vincenncs 6209.

MORTGECIAI-FASKOLOS
' —-.......... —

ANTRI MORGIČIA1
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiut 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie A v*, 

Lafayette 6788

6 FLATŲ mūrinis namas, gera 
transportacija, savininkas 2530 Em- 
erald Avenue. \

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
narnas, 6—6 kambarių, su grindi
mis viškai. netoli 56 St. ir South 
Savvyer Avė. Phone Midway 7901.

PARDUOSIU arba mainysiu nau
jų mūrinį namą, 2 po 5 
rius. 7118 So. Talman Avė. Imsiu vo pinigus į porų mėnesių laiko; 
mainais automobilį arba pigesnį pamatykit šitų 60 akrų žemę ant 
medinį namų. Kaina tik $12,900. ; aukšto kalno su dideliu mišku, ant 

Savininkas Chas. Šaukly 
7124 S. R<Kk\vell St.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, extra beizmentas, 2 
po 30 pėdu lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1,500, 5538 So. Koslner

3 AUGŠTU mūrinis nnmas ir 
skiepas, moderniškas, 3-—l kam
barių flatai, yra elektra, toile
tai ir vanos, pirmas fintus karš
tu vandeniu šildomas rendų 
$1500, kaina $11,000.

DIDELĖ PROGA
3 apnrlmentų narna', 3—6 kam

barių, 1 furnas, o du pečiais šil
domi, 
kieto

labai gera trunsporta<-i ja,
medžio užbaigimas, kaina 

$14,000, nedaug įmokėti (.lackson) 
A. B. Levine, 7505 Jeffery, 

Hyde Park 1025,

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui mūrinis namas, 5 ir 6 kaniba
lai, aržuolo trimingai, karštu van
deniu apšildomas. Namas randasi 
(>lll S. Maplewoo(t Avė.

BARGENAS, 4 flatų mūrinis po 
4 kambarius kiekvienas, aržuolo 
trimingai, jječiumi .šildomas 
ro garažas, lotas_ 32X125, 
vieloje, kaina $ 15.000, cash 

\V. 11. O’BRIEN 
69(Mi S. ROBEY ST. 
Republic 0174

geroje 
*5,000.

IASIMAINO lotas 50x200 pėdų la
bai augančioj vietoj, kur labai bran
gios rezidencijos. Mainysiu ant auto
mobilio arba grosernės. Veikite grei
tai. Po 7 vai. vak., pirmos lubos.

J. J. P.
1630 So. 49th Avė. 

Cicero, III.

NAUJAS kampinis bizniavas na
mas, gražus štoras ir flatas prie

i Archer Avė. streetkarių linijos ir Storo, dideli flatai, 3 karų garažas, 
cementinio kelio, su gerais budįn-randasi Brighton Parke.

' kais. Didžiai aukšta ir sveika vie
ta dėl gyvenimo, išdalinimo to
tams; proga pelnyti tris ir keturis 
kartus daugiau, negu pardavimo 
prekė. Arba piknikams daržui ne
rasi gražesnės vietos. Kaina grei
tam pardavimui tik po $700 akras.

I pusę įmokėti, likusius ant ilgo nior-
• gičio. Persitikrinimui pamatykit J. 
Zacker, 4650 So.

$2000 PIGIAU 
tikrai yra verta, 
denclja, furnasn

. uis beizmentas. 2 mašinų garažas, 
'platus lotas 31x1-5 I>ė(lų, Brigh
ton Parke. Kaina greitam pard.avi-

į mui tik $4500, $2000 įmokėti, liku- 
yra

NAMAS ant Bridgeporto, mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambarių, aukštas 
beizmentas, garažas dėl 2 mašinų, 
įmokėti tik $2,000, ‘
vų išmokėjimų. 
3225 S. Lowc Avė.

kitus ant leng-.
s’amas randasi

W. STANCZEWSKI
1352 N. Ashland Avė

Armitage 2500
Nariai Chicago ir Cook County 

Reni Estate Board

\Vestrrn Avė.
nupirksi! nekaip 

6 kambarių rezi- 
šildoma, cementi-

sius ant morgiėiaus. Verta 
$6500. Pamatykit greitai

•1650 So. \Vestem Avė.

PARSIDUODA PIGIAI

NORTH Side. Muirnis 
ir 5 kambarių, ( aukštas 
tas ir visi parankuinai, namas 
dasi 2132 N. I.e Vergu Avė.

JAKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. lafayette 7674

namas, n 
beizmen- 

ran-

BUNGAL()W (KŽ $5000

NAUJAS 4 kambarių 
bungalosv, 3 blokai nuo 
Parko, tik $700 įmokėti.

NAMAS 2 pagyvenimų 
KAM MOKĖTI

m orinis 
Mšrųuettc

BRIGHTON PARA

2 po 5 kambarius, mūriniu 
pamatu, skiepas ir viškai, 1619 
N. Talman Avė. kaina $6500, 
rendos $70 i mėnesį.

1011 N. Ashland Avė.
Tel. Humholdt 4441

5 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galow, $750 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Veikit greit tik
ras pigumas. J. Torzynski,. 5501 
S. Kedzie Avė. Republic 4060.

PARSIDUODA farma 118 akelių. 
65 akėtai dirbamos, likusi gero miš
ko. Laukas apsėtas žieminiais javais 
ir šienu. Parduodu su visais įran
kiais ir gyvuliais. Pirkdami nuo sa
vininko sutaupysit keletą šimtų.

RAYNOLD KOLSUM 
Branch, Mich. 
R. 2, Bex 45

6 kambarių kampinė rezi
dencija ir trijų karų garad- 
sius, Brighton Parkėse.

Savininkas

už $9800. 
)X) $13,000 arba 

. daugiau, kad mes galime parduoti 
naują mūrinį namą 4—5 kambarių 
už $9800. Randasi netoli Marųuette 
Parko, reikia tik 
Arba mainysiu ant 
nio arba morgičių.

J. SINKUS 
809 W. 69 St.

$2,000 įmokėti, 
gero loto, biz-

& co.

2 AUGŠTU naujas mūrinis na
mas, 2—4 .kamlMirių flatai, moder» 
niškas, čįtsh rdikia $2000, kitus 
kaip remta. Didelis bargenas.

2 AUGŠTŲ nutrinis namas, 2—1 
kambarių flatai, platus lotas, ge
roje vietoje, cash reikia $2000. Di- 
<lelis bnt-Hcnns $8800

2 AUGŠTU mūrinis namas, 2—6 
kambarių flatai, moderniškas, cash 
^u,.eX.kih,s... $10800

Mes turime visokios rųšies na
mu dvi mainymo, atsilankykit pas 
mus.

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

Mūrinis 2 flatų $9,900
NETOLI 35th St. ir Archer 

Avė., naujas 2 flatų, bungalow 
typo, namas darbininkui žmo
gui, $1,200 cash, kitus po $60 
į mėnesį.

3332 Hamilton Avenue, 
HOUGH, 4213 S. Halsted St., 

Tel. Yards 0807

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas, štoras ir pagyvenimai. Tin
ka bile kokiam bizniui. Labai pa
togi vieta ant Archer Avė. Savi
ninkų galite matyti 5.30 vakare, ne- 
dėlioj visų dienų.

JOHN V.
Lafayette 1977

901 W. 33rd Street
Tel. Blvd. 4669 ' PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ

PARSIDUODA 10 akerių farma 
Wisconsin valstijoj arba mainysiu j 
mažą namą. Pardavimo priežastis — 
senatvė. MRS. SATKAUSKAS, 3340 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI 8 fialų namas ant 
kampo netoli 66th St, ir Ashland 
Avė., 2—5, 6—4 kambarių jipart- 
mentai. vistir uždaromos lovos, garu šildomas, platus lotas 58X125 pe<hj, 3 karų mūrinis garažas, ge
ros įp'aukos, $481 į mėnesį ren
dos, kainu nebrangi. $42.000, cash 
$12,000. Pašaukit: l’rospecl 4628.

FARMOS! FARMOS!
DIDŽIOJOJ lietuvių ūkininkų ko

lonijoj turiu 47 tikės ant pardavi
mo. štai keli bargenai: Ūkė 40 
akrų, 2 arkliai, 5 karvės, 2telyčios, 
bulius ir 50 vištų. Tai pirmas toks 
bargenas, kaina $2300, įmokėti 
$1500.

ŪKĖ 80 akrų, didelis sodnas, upe
lis teka, skersai kelio ežeras, neto
li lietuvių bažnyčios ir mokyklos, 
2 arkliai, 4 karvės, 2 kiaulės ir pa
dargai, kaina $4200,

ŪKĖ 103 akrų, puikus dideli bu- 
dinkai, sodnas ir upelis teka, už
sėta 3s akrų dobilais ir 13 akrų 
alfalfa, kainu $5300, įmokėti $1500. 
Ha.šs k tuojaus

J. A. ŽEMAITIS, 
R. 1, Box 17, 

fountain, mich.

Namas tiktai 9 mėnesių senumo, 
naujai dekoruotas, 3 ir 4 kambarių, 
netoli elevatorių, garu šildomas, visi 
kambariai šviesus, vendų $9,000 j me
tus. Reikia tik $18,000. Del infor
macijų 
šykit.

Reikia tik $18,000.
i atsišaukit vakarais arba

A. O. ZAHRADNIK, 
2120 So. 518t Avė., 

Cicero, III. 
Telephone Cicero 2360 W X

ra-

PARSIDUODA puikus mūri
nis namas, 4 flatai po didelius 
4 ruimus ir 2 flatai beizmente 
su dviem extra lotais; žemė 
viena verta $10,000, rendos ne
ša $200 per mėnesį. Namas ap- 
svadintas puikiais medžiais. Kai
na $22,000, $7,000 cash, liku
sius ant mortgage per 8 metus; 
vertas pamatyti. John J. Lipski

$1500.

2 AUGŠTU medinis namas, mū
riniu pamatu, 5—6 kambarių, pe
čium šildomas, remia $75 į mė
nesi, netoli bažnyčios ir mokyklų, 
gera transportacija, cementuotu 
ėlf ir avniokOta, yra pie k vietkų.

5746 S. Aberdeen Avė.

4213 So. Artesian Avė. 2 fin
tų po 4 kambarius medinis na
mas. Įmokėti reikia tik $1000, 
likusius mokėt kaip rendą.

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, viskas moderniška 
pilnai užbaigta, kaina $8,000, 
mokėjimais.

7110 So. Maplewood Avė.

ir 
iš-

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
namą po 6 šviesius kambarius, 
įrengimai vėliausios mados; namas 
tik porų metų senumo; galima nu
pirkti už prieinamą kainą.

Kreipkitės:
3332 S. Union Avė.

NAUJA 4 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, kaina $7,000, išmokėji
mais. Atdaros dėl apžiūrėjimo die
nos laike ir nedėlioj. Savininkas 
ant pareikalavimo.

7204 So. Rockvvel! St.

PARDUODU 4 kamabrių stubą, 
apačioj yra landrės lovys, elektra, 
geroj vietoj, prie boulevaro ir karų. 
Reikalingam paskola ir nebrangiai.

Kreipkitės
2308 W. 50th PI.

BARGENAS. Puiki mūrinė co
ttage, 5 kambariai ir vana, karštu 
vandeniu šildoma, cementuotas 
skiepas, 2 karų garažas, kainu 
$4900 greitam pirkėjui, išvažiuoju 
į Floridų, 3313 S. l-eavitt St. Tel. 
Lafayette 0016.

TIKRAS BARGENAS UŽ $6500
2 FLA’rŲ po 3—q kambarius, 

naujas pamatas ir plumbingas, ge
ra vieta ir transportacija, 2 karų 
garažas, cementinė ėlė, nargenas, 
jei pirksit tuojau, 5714 Union Avė. 
Englewood 3040.

PARDAVIMUI, 6122 S. VVhipple 
St., naujas 3 apartmentų namas, 5 
flatai dideli kambariai, aun par- 
lorai. miegojimui porčiai, t>U stik
lais ir sieteliais, knygynai, ugnu- 
vietės, aržuolo ir beržo trUningui, 
garu šildomas, vandens — 
gražus namas su geromis įplat 
mis. Savininkas ant pąCšik^Iavhno.

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują 6 kambarių mūrinį bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vis-, 
kas moderniška, ekstra dideli kam
bariai, aržuolo trimingai, skiepas 
pleisteriotas, užpakaliniai porčiai su 
stiklais, 30 pėdų lotas. A. P., 5824 
So. Albany Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino na
mas 5706 So. Morgan St. Krautu
vė, 3 pagyvenimai, 2 karų garažas, 
rendos neša $124 j mėnesį, morgi- 
čio $7000, mokant po $60 į mėnesį. 
Priimsiu mainais lotų Cicero arba 
naujį namų Cicero ar kokį štorą 
arba farmą. Kaina $11,800.

Kreipkitės pas Wm. Gritenas,
3241 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 5066

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division SI. Tel. Armitage 
1199.

EXTRA bargenas, 2 augštų nau
jas mūrinis namas, 832 N, Mozari 
St. ‘2 
pas 
niu

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

Mes turime pigiausiomis kaino
mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.
CHICAGO MORTGAGE CORP.

' 735 Roosevelt Rd.

augštas skle- 
karštu vande- 
$11,800.

4 kambarių, 
pirmus augštas 
šildomas, kaina

1011 N. Ashland Avė. 
Ilumboldt 4441.

MOKYKLOS
BARGENAS

Prie California Avė. bizniavas 
mūrinis kampinis namas, tinkant 
tis dėl bučernės, grosernės arba 
kepyklos, skiepas ir 3 flatai po 6 
kambarius, ant 2 lotų. Parduosiu 
pigiai už pinigus, arba mainysiu 
į mažesnį su primokėjimu. Užpra
šomi agentai.

1618 W. Division St.
2 augštas. Tel. Humboldt 5503

Pardavimui 2 muro namai, 1 medžio 
4453-4451-4449 So. Wood St. 14 pa
gyvenimų. Rendos j menesį $250.00. 
Kaina $36,000, arba dar pigiau. Duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu sykiu arba po vieną namą. Prie
žastis pardavimo — esu senas, ne
galiu prižiūrėti. 2 muro namai ir 1 
medinis.

JOHN HOBOVSKI 
•1451 So. Wood St.

2 floras

BARGENAS. 2-5 ir 1-6 kambarių 
medinis namas, vana, cementinis pa
matas, gatvė išmokėta, lotas 3Qxl25, 
kaina $7,500, įmokėti $2,500. 1-5, 1-4, 
1-3 kambarių medinis, cemento pa
matu, vra vanos, kaina $4,000, įmo
kėti $1,500. W. A. MISURA, 5246 
Fullerton Avenue.

MAYVVOOD^MELROSE PARK

pasiūlome nepaprastai 
vertės namus šioje sek- 
yra labai gera transpor- 
ir daug progų dėl sura-

Mes 
geros 
cijoje, 
tacija
dimo darbo.

Naujas augštos rųšies mūri
nis namas, 2 flatų, karštu van- 

NAUJAS nuiro namas, 5 ir 5 deniu šildomas už, $19,000, iš-

PARDAVIMUI CICERO

kambariai, viskas įtaisyta pagal šią mnkoiimnk 
madą, kaina $11500. cash reikia m0KeJimais-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ” 
Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

......... . ■

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 į savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSJMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

International Barber College, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.
ntmntniYTYnTTYYTTm

ANGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdų mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

* 3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)tixYXiirxiixnniiTTiTiTT
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu’del automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti.* Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

namas ir daugelis kitų 
dėl jūsų pasirinkimo.

$3001). ( Šis
NAUJAS muro namas, štoras ir namu 

3 kambariai ant pirmo aukšto, 6 
kambariai viršuj, karštu vandeniu 
šildomas, ant Archer Avė. ir Fran-> 
cisco Avė. (utsh apie $6000,

PIGIAI parsiduoda ar išsimaino 
„ naujas muro namas, 3-jų aukštų& Company, 16.)O So. vVcstein pO kambarius. Yra 3-jų aukštų 
Avė. Lafavęltc 2321 and 1914. medinis namas, po 5 kambarius?2_ ___ ___ Mainys ant loto, biznio ar farmos.

Atsišaukit greitai, nes tie yra 
tikri bargenai.

JOS. AUGAITIS 
1100 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6719

FARMA! 160 AKERIŲ si
. • vi-,-

A. SWARTZ

1104 ST. CHARLES-ROAD

MAYW00D, ILL. *

SAVININKAS TURI PARDUOTI 
ŠIĄ SAVAITE

SU Visais gyvuliais, trobomis 
ir mašinomis, ant ežero. kran

kto. Butų kaip, tik lietuviškas 
MAINYSIU namų ant farnm.s, 2 dvaras tiktai, kad Michigano 

lagyvenin ų, medinis namas, po 5 valstijoje. Galiįna pirkti SU ma- 
kambarius ir beizmentas, pirmas! 
niortgičius tik $2,300. Mainysime 
ant farmos nežiūrint kaip toli bu
tų. Del priežasties ligos turi ap
leisti miestą. Kreipkitės;

2015 S. Robey St., Chicago, III. 
M. Abromoviče

žai pinigų arba išsimaino ant 
namo.

C. P. SUROMSKI & CO.
3352 So. Halsted Str., 

Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 6 ruimų su sun par- 
loru. Muro garažas dėl 2 mašinų. 
Gausit bargenų. / 

šaukit tuojaus
Tel. Hemlock 4127

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis namas, lotas 31X125 pėdų, kai
na tiktai $7950, tik $1000 įmokėti. Savininkas apleidžia miestą.

JOHN J. SHERIDAN 
5312 Š. KEDZIE AVĖ.

Prospect 3630

4347 So. Campbell Avė. dvie
jų flatų namas po 4 kamba
rius; $2,500 įmokėti likusius 
mokėti kaip rendų.

BARGENAS
2 Augštų, medinis namas, 6-6 kam

barių, yra elektra, vana, pečiumi šil
domas, 33 pėdų lotas, skiepas, viŠkai, 
netoli bulvaro, dėl užbaigimo reikalų 
kaina $7500.

5443 So. Wells SI.

BARGENAS
2 Batų mūrinis namas, 6-7 kamba

rių, aržuolo grfndiy, cementinis skie
pas, 2 fumas, rendų $1200 į metus,punmą, pa*, -i turnas, renetų $i 

jplauKO- cash $3000, kaina $9500.
C. C. RAUSCH, 

6122 So. Whipple St.
2827

R. ANDERSON, 
Warren Avė., netoli Madison St. 

ir Califomia Avė. 1 fl.

NAŠLĖ aukauja naują 5 kambarių 
moderniškųą hungalow — 

1232 W. 74 St.

PARSIDUODA puikus vėliausios 
mados namas, 2 pagyvenimų, me
dinis namas, 2 flatai po 4 kam
barius; visi šaligatviai apmokėti. 
Netoli dviėĮų karų linijų. Duosiu 
morgičių kiek panorėsite.

5245 S. Whipplc Si., 2 fl.

2 AUGŠTU namas, krautuvė ir 7 
kambarių flatas, garu šildomas, 
didelis garažas, greitam pardavi
mui, $5500, išmokėjimais. 34f5 W. 
51 St.

MARQUETTE MANOR

PARSIDUODA biznio namas, 3 
lotai ir štoras, 3 kar 
roj vietoj priešais I 
ko. įnešti $10,000. arba mainysiu į 
mažesnį namų 
kalingas geroj 
kreipkitės 

E. 
2812 

Tel. Republic 0545.

428 W. 45th Place, dviejų 
flatų naujas mūrinis namas po 
4 kambarius, aukštas ir beiz
mentas. Galima nupirkti su 
mažu įmokėjimu.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So.. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

.......... ... ................. .....................

PARSIDUODA naujas muro na
mas, 2 flatai, 4—4 kambarius, sun 
parlor, stikliniai porčiai. Visi įren- 

; kieto me- 
$80 į mėnesį. 

Savininkus
7010 So. Artesian Avė.

irų garažas, ge-1 girnai vėliausios mados; 
MarąUHte Par-1 džio baigti. Rendos $80

MARQUETTE MANOR

arba lotų. Kam rei- 
vletoj biznio namas,
KUBAS.
W. 67 St.

6 KAMBARIU bungalow, 5527 S. 
California Avė., didelis lotas, karš-

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
gaiow karštu vandeniu Šildomas, 
54 PI., netoli Kedzie Avė. Savinin
kas, 5330 S. Kedzie Avė.

BARGENAS Auburn Parke, 5
r , ----  .kambarių bungalovv, 2 flatų muri-

tu vandeniu šildomas namas, ur-!nis, 3 flatų mūrinis, taipgi pasi- 
Žuolo trimas ir grindys, stikliniai rinkimas biznio Jotų. Aš galiu jums 
užpakaliniai porčiai, vanoj tilc sic- uždirbti pinigų.
nos. modėrniskas, kaina $9500, cash 
$2500.

5527 S. j,California Avė,

PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambarini, įrengi
mas vėliausios mados, ką tik už
baigtas, imokėti $4,000, likusius 
kaip rendą. Namas randasi 
So. Rockwcll St

SAVININKAS 
2812 W. 67 St. 

Tel. Republic 05$

680()

JONĖS, 
8155 S. Peoria St. 

Tel. Vincenncs 0«572

BRIGHTON PARK, 2—4 kainba- 
mūrinis namas, dideli 

sun parlorai, modorniš- 
$11,500, cush $4000. 
S. Fairficld Avė.

rių naujas 
kambariai, 
kas, kainu 

4610
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A. Kūprinąs

Šventoji Meilė
Nejaugi jus dar negirdėjot 

šios istorijos? Ne? Nuostabu!., 
tik apie jų ir 
norite, ponai, 

kai kurias

Prasidėjo pavasaris, šiltas,

Mieste šiandien 
kalba. Aš, jei 
galiu papasakoti 
smulkmenas.

Nedidelis klausytojų būrelis 
apsu po paša koto j ą—vietinio
laikraščio bendradarbį- Buvo 
kalbama apie šio ryto miesto 
naujieną: vietinės palatos val
dininko ir jo meilužės, septinio 
likos metų modistės dvigubą 
nusižudymą.

I*rieš klausytojus mirgėjo vi
si charakteringieji, nors ir 
smulkus nelaimingosios, taip 
tragingai pasibaigusios meilės 
faktai, kuriuos išdėstė žmogus, 
pripratęs prie laikraštinių 
smulkmenų. Negalėjimas, dėl 
neturto, apsivesti, abiejų mei
lužių tėvų nepasitenkinimas, jų 
santykių užsitęsimas, nuo ko 
meilė pavirto į abejingą prie- 
protj prie reguliarių aistros su
žadinimų, naiviai paprasti, 
graudenanti nusižudėlių laiš
kai, jie prašė juos drauge pa
laidoti ir, pagaliau bendroje 
lovoje abiejų baisi mirtis.

Po pasakojimo kilo triukš- 
ir įvairus ginčai. Kiti 
kad savižudybė, visados 
silpnumo ženklas, kiti

mingi 
sakė, 
esanti 
spėliojo, kad čia buvusi ne dvi
guba savižudybė, bet nužudy
mas ir savižudybė, minėjo pa
našius nuotykius iš laikraštinės 
kronikos.

Viena ten buvusi moteris, ku
ri laikraščio bendradarbio kal
bos klausės išbalusiu veidu, ir 
blizgančiom akim (kaip visa
dos moterys klausos istorijų 
apie labai karštą arba labai ne
laimingą (meilę) svajojančia 
balso išraiška tarė:

ris, apie kurio visus malonu
mus šiaurėje jokio supratimo 
niekas neturi. Paskui vienų 
kitos pražydėjo jevos. alyvos 
baltosios akacijos |ir Rripldė 
orų svaigių kvapsnių. Prasidėjo 
švelnios sidabrinės naktys, kad 
aš negalėjau užmigti ir visas 
buvau kaž kokio neramaus ir 
džiugaus lūkesio pilnas.

Vienų tokią naktį į mano sie
lą pateko moteries vaizdas.

Kartų, ąpie vienuoliktą va-| 
landa sugrįžęs nuo savo drau
go, aš be žiburio sėdėjau savo 
ka'mbary prie atdaro lango, 
prieš kurį buvo tankus, pusiau 
apleistas sodnas.

Buvo mėnesiena ir apskriti 
medžių bokštai rodos buvo pa
skendę pusiau peršviečiamam 
balkšvam rūke. Kaž kur toli 
draugingu choru, viena kita 
pralenkdamos, kurkė varlės.

Staiga sodne sugirgždėjo 
vartelių kilpos ir paskui varte
liai trinktelėjo, netrukus aš iš
girdau linksma, džiugų ir skar-Į 
dų neabejotinai moterišką juo-Į 
ką. Du moteriški suhietai pa
sirodė takely ties mano langu, j 
vieną minutę dingo plačiosios 
liepsnos šešėly, paskui vėl pa
sirodė šviesoje ir vėl pasislėpė. | 
Abi nepažįstamos figūros buvo 
aukštos, lieknos ir ėjo viena 
kita apsikabinusios. Aš nebeat
menu, apie ką jos kalbėjosi, 
rodos, apie kaž kokius mote
riškus mažmožius, apie skribe- 
ių fasonus ar apie bendrus pa
žįstamus, bet jų jauni grakš- 
ųs balsai, dažnai atmiešiami 

nerūpestingu juoku, nepapras
tai jaudino mane. Viską tada 
)učiau atidavęs, kad tik bučiau

ir drauge abejingai ir, išėjus 
už vartų pasuke į dešinę. Aš 
taip ilgai sekiau ją akim, gro
žėjuos jos lengva eisena ir jos 
lanksčiu liemeniu, kad ji, ma
no stataus žvilgsnio priversta, 
du sykiu atgal atsigrįžę. Bet 
paskui ją eiti aš ^nedrįsau, nors 
man buvo pakeliui su ja. Aš 
nusprendžiau geriau padaryti 
didelį vingį, bei neįžeisti nepa
žįstamos moteries peršok io j i-
Uiti.,

Beveik kiekvienų dieną aš jų 
sutikdavau (be abejojimų, aš 
dėjau pastangų kuo mažiau ją 
susitikti).

i mes jau susitikdami 
I davom tokiom 
I nom, kokios esti 
nių, kurie nors

I bet labai dažnai 
mato.

Visų mano sičių pripildė šis 
skaistus paveikslas, 
mas galvojau 
majų, auditorijoje 
profilį, svajojau apie ją ilgais 

! šviesiais vakarais ir šiltom be 
miego naktim. Man ir į galvą 
neateidavo padaryti kurį nors 
drąsų • žingsnį ir susipažinti. 
Mintis, kad mano įkyrumas ga
li ją užgauti, man baisi buvo.

Meilė suteikia daug smagu
mų. Bet niekados ji nesti tokia 
švelni, tokia jautri, kaip tada, 
kada apie ja dar niekas nežino 
ir į ja niekas dar neatsiliepia. 
Nei karto paskui mano gyve
nime patys karštieji mane my
lėjusių moterų mielavimai ne
suteikė man tokio kilnaus ir 
tyro džiaugsmo, kaip atsitikti
noj mano nepažįstamosios šyp
senos. Tai vis liek, kaip sma
guriui vynas: visas butelis nie
kados taip nekutena jo gomu
rio. kaip vienatinis mažytis 
stikliukas.

Pi r keletą dienų 
pasikeist 

pusiaušypse4( 
veiduos žrfto- 
nepažįstami, 
vienas kitą

\š kokia- 
api: nepažįsta* 

piešiau jos

18 metų
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Ji sveria 285 svarus ir jau
kalvio amatu.

O vis dėlto tai buvo karš
ta meilė. Kiek jie iškentėjo ir 
kaip daug džiaugsmo patyrė, 
kol padarė šį savo Luisų nu
sprendimą. Kiekviena moteris 
paslapčia svajoja . apie tokių 
meilę.

Į šiuos žodžius visi atkreipė

viena jų vaikščioti po paslap
tingą pilną drėgnos šilimos ir 
mėnulio nusidabruotų sodną, 
vaikščioti tyliai, išlėto, -jausti 
savo rankoje jos ranką ir gir
dėti brangios širdies virpėjimą!

Nors man : uvo jau dvide
šimt metų, bet aš buvau, kaip 
ir Juozapas - nekaltas. I>al/ar- 
tiniam jaunimui, be abejojimo, 
lai atrodo keista, nes jis jau

Kartų gatvėje jai iškrito rus
vos odos ridikiulis. Aš greit ji 
pakėliau ir padaviau. Mes pa
sakėm vienas kitam keletu žo
džiu ir neatmenu * kokių, nes 
mano širdis taip plakė ir taip 
buvo užgniaužtas mano kvėpa
vimas. kad aš vos galėjau pa
stovėti.

Kitą dieną mes susitikom jau 
khip pažįstami ir aš leidau sau

buvo nepapras- 
jis savo tyliu 
ir jus, ponia, 

jog ji

tylėjo. Pagaliau šeimininkas 
pagyvenęs žmogus kurio 

raukšlėtas veidas ir žili plau
kai sudarė ‘nuostabų kontras
tų gražiomis, gyvomis, veik 
jaunomis akimis pirmasis nu
traukė tylą.

—Žinoma, tai 
ta meilė,— tarė 
krutinės balsu:
labai tiksliai pasakėt 
suteikusi žuvusitnis 
gilių valandų. Bet, man rodos, 
gs-venime dažnai pasitaiko įvy
kių. kurie, paviršutiniškai žiū
rint, atrodo visai menki, bet 
visgi savy turi daugiau džiau
gsmo ir kančių, negu šis bai
sus nuotykis. Vienam tos rū
šies atsitikime aš pats dalyva
vau, ir jeigu • aš nebijočiau 
jums, ponai įkyrėti...

Svečiai pareiškė mielai klau
sysią ir pagyvenęs žmogus pra
dėjo savo pasakojimą.

—Prieš dvidešimt penkerius 
metus aš stojau studentu į 
N.- universitetų. Miestas man 
visai buvo nepažįstamas, l>et 
laimingas nuotykis pradėjo 
man rasti pakenčiamą nebran
gų butą netoli universiteto, pa
čioje ramioje ir tylioje miesto

venimo džiaugsmus, penkioli
kos metų sargu nuo meilės pai
numo, o dvidešimties metų vi
sai jau esti meile sotus. Kai 
kurių mano draugų pasakoji
mai apie atsitikimus, jų su 
moterim susiėjimus visados 
man įkvėpdavo bailės ir pasi- 
biaurėjimo jausmus. Bet svajo
nė apie tyrą ir aukštą gražios! 
moteries meilę jau senai neaiš
kiai jaudino mano sielą.

Nepažįstamos moterys aplei
do sodną, o aš dar ilgai sėdė
jau prie lango ir uždariau jį 
tik lada, kai vėsus prkausrio 
vėjelis perkešė mane. Man at
rodė, jog aš per sapną girdžiu 
skardų moteriška juoką.

Kai kitą rytą aš išėjau iš bu
to ir norėjau eiti į universitetą 
(mes tą dieną, kaip tik turėjo
me teisės enciklopedijos kvoti
mus), staiga ties durim, prieš 
mano fligelį, pamačiau moterį, 
kuri vilkėjo juodą lygią gelum-

Kai mums reikėjo skirtis, ji 
ištiesė tmm rankų ir man pasi
rodė, kad los veidas kiek pa
raudo.

Ji buvo vardu Elena. (O kaip 
saldžiai aš budajnas vienai 
kartojau šį skambų va>’dų, ku
riam buvo tokie pnlisi ir švel 
nnS garsai!) Akių liga neleidu
si jai baigti gimnazijos, o da
bar ji dirbanti skribelių dirb
tuvėje. Ji gyvenusi su safo mo
tina, p*asla, stora, gero bųdA 
moteriške.

Ketk.uč'ais jų lankydavo 
augės, ' vienų kartą į savai- 

atvažiuodavetę * sava iii 
jos dėdė.

Pradžioje aš jaučiausi, lyg 
sparnų supamas. Alma mater 
universitetas, mokslo didybė ir 
platybė, troškimas pavesti sa
vo jėgas žmonijos labui —vi
sa dabar tokie juokingi žo
džiai versdavo mano širdį sal
džiai ir išdidžiai virpėti. Mano 
darbo diena buvo griežtai va
landomis paskirstyta, kad bu
tų patogiau 
skaitydavau, 
cijas ir kas 
davau savo

dirbti: aš daug 
uoliai lankiau lek- 
vakaras sutvarkv- 
dienos užrašus.

didele plunksna skribelę- Beei
dama ji atsigrįžė atgal ir kaž 
kam, matyt, tam, kas ją paly
dėjo, tarė:

Palūkėk manęs, neišeik. 
Aš po pusvalandžio sugrįšiu.

Iš balso aš pažinau, jog tai 
buvo viena vakarykščių sodno 
viešnių. Jos veidas buvo žavin
tis. Tamsus ir rausvas, mažu
ma liesas, didelės tamsios akys, 
kuripse virpėjo slepiama juoko 
kibirkštėlė, apskritus sauvalin- 
gas smakras ir mažuma auk
ščiau dešiniojo lupų kampo in
tapas. Eidama pro šąli ji pa
žiurėjo į mano akis linksmai

- Jis labai turtingas, ir žy
mus, vieną kartą tarė man Ele
na: 1h t jis geras ir man su
mama padeda.

Aš trejetą kartų mačiau šį 
dėdę ir jis į mane padarė bjau
riausio įspūdžio: Mažytis, žilas 
surūgęs, . paakiuos juodi maiše
liai, o apatinė lupa tokia rau
dona, didelė ir drėgna, kad ji 
atrodė išvirtusi lauk. Tačiau at
siminęs, kad jis padeda Elenai 
ir jos motinai, aš buvau pasi
ruošęs išbučiuoti šio dėdės tą 
pačią apatinę lupą.

Per keletą dienų, kažkaip pa
vakary, 
užeiti į jų 
aš tapau 
dviejuose, 
jaukiuose 
šviesiuose
tais vakare 
Elenos, 
nėdavo, ir, paslapčiom žiūrėda
mas į jos gražų profilį, kuri 
skaidriai lempa apšviesdavo, aš 
vaizduodavaus, kad mes vyras 
ir žmona.

Elena pakvietė mane 
butą, ir nuo to laiko 
nuolatinis svečias jų 

nedideliuose, bet 
ir labai švariuose ir 
kambariuose. Kar- 

sūdėdamas greta
kuri dažniausia siuvi-

Bendrai, ji buvo nekalbi, bet 
kai aš

Jei iš netyčių Elena paliesda-> 
vo mane savo ranka, ar jeigu labai mėgo klausytis, 
sušlamėdavo jos drabužiai, ai , garsiai skaičiau, 
ji nusišypsodavo, aš saldžiai! * • 
suvirpėdavau. Aš aklai mylė
jau ją, L; I niekados nedrįsau 
užsiminti apie savo jausmus. 
Tai atrodė man šventvagystė 
Mane jaudino lik viena aplin
kybė: manęs 
dyt su dėde.

nenorėjo supažin-

—Jis toks žymus ir nemėgia 
studentų, paprastai aiškino 
man stora motutė.

Keletu kartų abi moterys bu
vo atėję pas mane išgerti arba
tos stiklą. Elena maloniai žiu
rėjo mano rašomojo stalo maž
možius, pinigų kolekciją, albo- 
mus ir knygas.

Kartą ji manęs paklausė, 
kiek aš gaunas iš namų, ir ka
da aš pasakiau, jog tėvas man 
kas mėnuo atsiunčia po 100 
rublių. ji iš pradžių nutilo, o 
paskui susimąsčius ištarė:

šiai koks jus... turtingas!

deklama-

nejučionj 
o mane 
galvojau

i®
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Fritz Kunz Sherman viešbu
ty] kovo 28 d. paskelbė, jog 
Krishnainutri iš Indijos yra ant
ras Kristus; Kunz paeina iš 
Illinois valstijos ir yra baigęs 
Michigan universitetą. Jis kiek 
laiko praleido Indijoj ir ten tapo 
Krishnanmrt sekėju.

pripildžiusio

4no- 
panašausį 
laisvės.
mano as- 

išdidaus 
daugiau 

aš dargi

Kartą, gulėdamas savo sofoj, 
aš skaičiau savo lekcijas ir 
nuobodžiaudamas ar tęsiau sa
kinius, ar pakeldavau kiekvie
nos frazės pabaigoje puse to
no balsą, kaip paprastai daro
ma verkvėje, ar pilnu didžiau
sio dramatizmo balsu 
vau.

Galop mano lupos 
kartojo* vieną žodį, 
mintys buvo toli, Aš
apie Elena, vaizdavaus jos fi- 
gurą, eiseną, drąsų jos siauru
čių tamsių antakių mosterėji- 
mą.

Pradėjo temti. Iš kažkm 
plaukė virpanti ir džiiigųs var
pų garsai, drauge su jais plau
kė ir pavasario ir lipniųjų tuo- 
pių lapų kvapsniai. Visi daik
tai, ypač medžių šakelės ir na
mų kampai nuostabiai ryškiai 
buvo matomi tamsiai 
vam dangaus dugne.

H.angų užlaidų paslėptam 
Elenos kambaryje, buvo veik 
tamsu ir aš iš karto neradau 
jos. Ji sėdėjo prie lango ir su
silenkus kaž ką dirbo.

—Gerai, kad jus atėjot, — 
tarė Elena. Aš noriu su jumis 
pasitarti. Pažiūrėkit į šitą “Z” 

i ar galima iš jos padaryti mano 
monogramą?

Ji vedžiojo kauliniu kabliu
ku aplink ornamentų. Aš vieni 
ranka atsirėmiau į jos kėdės 
nugarą, u kita į stalą ir žiu
rėjau į j./s minkštų tamsių 
p’aukų skyrimą. Man pasirodė, 
kad jos kūnas taip pat kvepia 
luopiais.

Na, kodėl gi jus imti lot? 
paklausė ji.

Elena pakėlė savo galvą auk
štyn ir primerkė savo dideles, 
žvilgančias akis. Aš sumišau, 
nukreipiau savo akis į jos lu
pas ir pasilenkiau. Tuopių kva
pas trenkė man j galvą ir ap
svaigino mane. Man pasirodė, 
kad Elenos lupos ir jos smald 
ras siekia manęs, ir aš staigs 
rankom apkabinau jos kaklą,' 
ir tas lupas pasiekęs ilgai bu
čiavau.

Ai

raus'’

Elena ištruko iš tnano glėbio 
visa paraudus, blizgančiom 
akim.

—Del Dievo ,del Dievo liau
kitės, leiskite mane, šnabždėjo 
ji sumišus. '

—Elena, nužemintu balsu 
prašau aš, neatstumk manęs, 
buk mapo geruoju angelu, mano 
gyvenimo džiaugsmu, buk ma
no žmona!

Ji tarytum buvo mano žodžiu 
nutrenkta, kalbėjo apie tai, kad 
ji neturtinga mergaitė, kad ji 
negalėjusi gimnazijos baigti, 
kad aš, gal būt, tyčiojuos iš 
jos ir t.t. Bet aš/buvau toks iš
kalbingas ir toks tvirtas, kad pa
galiau išgirdau iš jos puikiųjų 
lupų tylų, drovų pritarimą man. 
Tą pačių naktį aš pm-ušinu tėvui 
ilgą, netvarkingą, karštą laiš
kų, kur viską aprašiau ir mel
džiau palaiminimo. Bet aš iš 
anksto žinojau, kad tėvas, kaip 
visados leisdavo z laisvai man 
elgtis, taip ir šiuosyk nieko ki
to neatsiųs, kaip tik sutikimą.

Bet užmigt tą naktį aš nega
lėjau.

Daug vedusių vyrų vėliau man 
pasakojo (bet ir pats paskui tų 
patyriau), kad pasipiršę dargi 
mylimiausiai mergaitei, 
jau jausdavo kažką 
gailesį, jog nustota

Bet tada be visą 
menį
džiaugsmo, aš nieko 
nejaučiau. Kartais 
netikėjau savo dideliam džiau
gsmui.

Aš negalėjau sėdėti kamba
ry ir apie antrą valandą nak
ties apsivilkau ir išėjau j gat
vę. Elenos languose nebuvo 
šviesos, žiūrėdamas į juos aš 
jaučiau ’ savo akyse malonės 
ašaras.

Miegok mano kūdiki, mie
gok mano brangioji, -- pama
niau aš ir nusišypsojau per tas 
tyras ,ašaras, ir (žinok, kad 
dabar tik aš vienas saugosiu 
tavo nekaltuosius sapnus.

Ilgai 
džiojau 
gatves, 
man iš 
musų busimo gyvenimo paveiks 
lus, kurie vienas už kitą buvo 
skaistesni. Ir jų vis lai buvo 
naivios, prakilnios svajonės. 
Prisiekiu jums, kad nė šešėlis 
gašhinię nesiidrumšte tų svajo
nių.

Ypatingos, paslaptingos ir 
aiškios anksytyvojo pavasario 
naktys turi savotiško atspal
vio mieste 
ta visoks 
luma net 
garsai net 
aškiai ir ryškiai. Vieną gatvės 
pusė skęsta šešėliuose, kita ryš
kiai baltuoja savo namais ii 
blizgančiais mėnulio atspin
džiais languose, daugiau žiba 
nuo mėnulio šviesos ir rodos, 
kad tie nulieti iš poliruoto si
dabro. Byškiai balta šviesa, 
mstinve. negvvi, griežti, mels
vi šešėliai, akla tyluma ten, 
kur tik nesenai, ūžė gyvenimas.

tai visa kalba apie kažin ką 
ncpąprastą, pasakingą. Kartais 
nčnuo pasislepia už iuigvučio 

, debesėlio ir tuč tuojau dangus 
.pindi gelsvais tonais tada žvai
gždės, kurios savo šaltoje au
kštumoje lyg buvo nežymios, 

Skaisčiau pradeda mirgėti, o 
jautosios didumos aptemsta ir, 
šnyksta langų atspindžiai. De- 

I esėlis nuslinko šalin, ir žvai- I ,
gždės apgęsta, ir įkyriai baltiio 

a akmenys, ir mėlsvesni ir 
r tirštesni daros šešėliai, kurie 

tyso gatvės grindime.

i v*

ir netiksliai
per 

Elenos 
galvos.

klai- 
tylias ir tuščias 

vaizdas nėjo 
Aš vaizdavaus

tuo metu, kai dings- 
j(įdėjimas. Gili ty- 
baugina. Žingsnių 
iš už verstt) girdis

kaip 
kil

ti e- 
pu- 
an-
ap-

tik

ant suolelio,' 
manęs, prisi-

itsiduriau miesto bulvare, 
'ris. buvo siauras, ilgas ir 
uis, kaip tyčia, iš abiejų 
šių apsodintas nepaprastai 
kštais piramidų tuopais ir 
tverta lengvom tvorelėm.

Bulvare nieko nebuvo, 
kažin kokia porelė — vyras ir, 
moteris-Mėdėjo 
nusigrįžę nuo 
spaudę prie vienas kito ir ap
sisupę vienu apsiaustu. Mėnu
lis jiems švietė stačiai į veidus 
ir todėl aš galėjau matyt tik 
sėdinčiųjų siluetus ir vietomis, 
jų figūrų pakraščiuos, šviesias 
dėmes.

Sujaudintas šios gražios gru
pės vaizdo b* penorėdamas kliu- 
dyti įsimylėjusiems, aš norėjau 
atsargiai mindamas žolę pro 
juos praeiti, tik staiga kaž kas 
baisus sustabdė mane.

Klausyk, Liolė, tu rimtai 
kalbi? tarė vyriškas balsas, 
savim pasitikįs tirštas barito
nas.

—Visai rimtai. Koks tu juo
kingas. Ar gi aš menkesnė už 
kitas, kad man negalima ište
kėti?

Ir ji, kaip katė, spausdamosi 
į savo meiluži prasijuokė ty
liai ir aistringai.

Aš pažinau ir Ai balsą ir ši 
sudabrinj juoką. Aš negalėjau 
apsirikti: suolely sėdėjo Elena.

—Na, gerai, leiskim, tai iš- 
tikro rimtas reikalas. tęsė 
vyras. Nejaugi tu manai, kad 
jis niekados nesužinos apie ta
vo darbelius?

Tegul sau sužino, —nerū
pestingai atsakė Elena. Lig 
vestuvių tai jau tikrai nesuži
nos. Juk jis visai dar viščiu
kas, visam kam. ką man sakai 
tiki. Įsivaizduok, jis tiki, kad 
senis mano dėdė! Vis prašo, 
kad aš jį su juo supažindin
čiau.

Na, o tavo motina?
Motina pyksta. Sako, kad 

aš kvailai darau, pustodama 
tokios brangenybės, kaip senis, 
Na, žinoma, žemai ačiū. Storas, 
storalūpis, biaurus. Baisiai jis 
man įkyrėjo. Ak, tiesa, meilu
ti, jos balse suskambėjo švel
nios katytės meilumas: - gal 
tau reikalingi pinigai? Man 
vakar senis atvežė.

- Neprošalj, tingiai nusi
žiovavo vyras: keletą rubliuv > •

gali duoti. Einame pas mane 
tuojau pradės aušti.
Jie nuėjo sau. Aš sėdėjau 

suakmenėjęs iš gėdos, nusimi
nimo ir beprotiško liūdesio. 
Nei minties, nei kurio nors aiš
kaus jausmo šiuo baisiu mo
mentu aš nejaučiau. Tarytum 
aš grimzdau i kažin kokį bai
su. nežinomą chaosą.

štai ir viskas, ponai, pa
baigė pnsakotblHs.'—- Tstbrtja 
paprasta, nesudėtinga. Bet nie
kados paskui gyvenime aš ne- 
pergyvenau nei tokio tyro 
džiaugsmo, nei lokiu baisių su
sikrimtimų, kaip ta pavasarį, 
kuris atskyrė skaisčių jaunatvę 
nuo turtingo karčiais patyri
mais vėlesnio. gyvenimo.

Vertė Br-las.

ArImu 
Oda Niežti 
Arte ©ega
Daug Kentėjimų 

ligų gal i n ui 
jaut Uuuuni 
linkėjimų ii 
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tilt yra i»lx

Cudiun Oihlrneut
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■Imsimu va’"

nuo 
pi aidinti 

< Hm mt*
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visokių odos 
laiku varto- 

Jin prašai itin 
■*> kio ir yra 
gydantis kur 
pnrn oriono v <j>

yra geras nu.i 
i ’ Vilkų, slogų išla
lės AaŠų, de
ltų i<hpiintų. žaizdų, 
t vinių komliilių, nu- 

ikaodiniti ir t t. 
kT”ut' milini ')int-

ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Gn.ega Chemical, Cotnpany, 
5', d Eifth Avenue, New York.

Reumatizmas sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOl’ND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi ruž $1.05.

Knygų: “ŠAI/HNIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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BATTER1ES PIGIAI!!
\Vestern Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tek Lafayette 7422
Mes priimam v 

batteries kuomet 
jas.
Auto Accesories

jūsų senas
pirkaite nau-

Ford dalys



’ NAUJIENOS, Chicago, UI. " Šeštadienis, Baland. 17,

SKOLINAM PINIGUS
DEL NAMU

Peopies snsžS"’'1 Bank

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

I

Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini
gų, atsilankykit j š^ banką, kuri 
jau yra pagelbėjusi tukstan-

e 

čiams žmonių dėl įsigijimo namų
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime jums pagelbėti. *

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Prisivaidinęs Laivas

4150 South Halsted St.

Vyrai ir moterys kurie tikisi ateičiai 
finansinės nepriklausomybės, bet ku
rie praleidžia būtiną dalyką — nuola

tinį taupymą — laukia pasivaidinusio 

laivo, kurio niekuomet neatplauks. 
Atidarykit taupymų sąskaitą šiame 
banke. Šekit nuolatinį jos augimą, 
kaip ir iki šiol reguliariai. Nelauki
te kol jus turėsite didelę sumą pinigų 
depozitą* i m ui

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINOS 

BANK

3514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St. Lotus Avė.

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tcl. Kedzie 8902

LIETUVIU RATELIUOSE
Sis tas iš Northsidšs Reikale Chicagos lietuvių 

pašalpos draugijy

tai gigantinė spėkų 
santaikos 

Montvi- 
stanibus kredi-

ne bankinis) už

Noi’thsidės lietuviai gąli daug 
kuo pasigirti, daug kuo pasi
didžiuoti, ypač mokėjimu tai
kiai sugyventi, draugiškai viens 
kitą atjausti ir reikalui gimus 
šj bei tų tinkamo būdavot!. 
Vienas iš svarbiausių budavo- 
jimo darbų yra išauginimas 
Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
P.; o antras didelis darbas at
liktas įsteigimas Vaidylų 

, Brolijos. Ant kiek Chicagos 
Lietuvių Draugija S. P. yra 
svarbus veiksnys savišelpos sri
tyje, ant tiek Vaidylų Broliją 

draugiškumo suderinime. 
Vaidylų broliai, kai ir tie puri
tonų šeimynos nariai: viens 
kai kitas ir visi kaip vienas, 
šitokia šeimyna, kurios brolių 
skaičius^ siekia šimtų, o gal ir 
daugiau,
judrumo plėtime ir 
įgyvendinime. l>r. 
dui priklauso 
tas (žinoma,
subudavojimų šitos gajos orga
nizacijos.

Žinoma, galima butų ir kas 
daugiau įskaityti į northsidie- 
čių subudavolų darbų skaičių, 
bet čia paminėjau, mano su
pratimu, tiktai pačius svarbiuo
sius. Šiame savo rašte nenoriu 
tęsti litanijos kieno nors gar
bei, liet kai ką pažymėjau kai
po ryškų faktų, kuris kiekvie
nam northsidiečiui ir nakties 
tamsoje yra įmatomas.

Bet ne viskas auksas, kas ži
ba; taip kaip neviskas yra ge
ro, kas tiktai yra North Sidėje. 
Kiekvienas Chicagos lietuvių 
kampelis turi ypatingų geru
mų, kuo yra galima pasigirti 
ir pažymėtinų ydų, kurios nėra 
niekam uŽvydėtinos. Vienas $ 
svarbiųjų musų North Sidės 
kampelio ydų yra neturėjimas 
tinkamos vietos įvairiems drau
gijų susirinkimams. Li uosy bes 
svetaine, kurioje iki šiam lai
kui talpindavus kai kurios 
draugijos susirinkimais bei pa
rengimais, nūnai, šita vieta 
northsidiečiai nesitenkina. Gal 
neperdėsiu pasakydamas, kad 
minima viela buvo tinkama tik
tai kroniškiems perams vaišin
tis, o ne švariems šios miesto 
dalies lietuviams susirinkimus 
laikyti.

Tiesa, šitoje svetainėje Vai
dylų Brolija 'ir Chicagos Lietu
vių Draugija S. P. savo susi
rinkimų nelaiko, turi švarias 
vietas, bet kitos (> mažesnės 
draugijos skursta viršminėtoje 
svetainėje, šituo svarbiu reika
lu northsidiečiai 
susirūpinti, 
mą vietų 
draugijos 
turi būti 
so North 
mo. Turi
tai susirinkimams laikyti, 
kad butų tinkama įvairiems pa
rengimams, taipgi nemažas 
kampelis liuosos vietos skal

dyklai. šitokia vieta vienytų 
lietuvius krūvon, butų galima 
tinkamiau suderinti veikiančias 
spėkas, pertat ir visas northsi- 
diečių veikimas butų dar sėk
mingesnis bilc tiksliam darbe, 
negu iki šiam laikui.

Žinoma, šituo reikalu reikia 
rūpintis, bet nesiskubinti. Sku
bus darbas ne visuomet yra 
tinkamai padarytas. Kol nebus 
galima surasti tokios vietas, 
kuri hutų tenkinanti visapusius 
nortbsidiecių dygusius bei dyg
stančius reikalus draugijinia
me jų gyvenime, reikia geriau 
palaukti. O įsigyti tinkama vie
tų reikia kapitalo. Kapitalo 
klausimas yra ir turi-būti pir
maeilis dienos klausimas.

Kapitalo kėlimo klausimas 
privalo būti tiksliai suplanuo
tas ir plano jgivendinimas prap 
dėtas laiku. Tiktai tada bus 
sėkmingumo vaisiai ryškiai 
įmatomi, kada pagrindas 
sam darbui bus padėtas 
nes vyruojančios papėdes,
tik reikalu northsidiečiai ir tu 
ri rūpintis. Maxini Lupus.

privalo tuo, 
gavus tinka
ma lėtų visoš 
Nauja vieta

kad 
i kurią 
sutilpti, 
kultūrinių centru vi-
Sidės lietuvių ju.dc.ji- 
but tinkama ne tik- 

bet

vi- 
ant 
Tuo

Atėjo laikas rimtai susidomė
ti pašelpos draugijų ateičia. 
Šimtai ir net tūkstančiai Chica
gos lietuvių yra nariais įvairių 
pašelpinių draugijų, moka į jas 
kai kurie po dešimt ir daugiau 
metų, tikėdamėsi, kad atėjus li
gai ar mirčiai turės pats arba 
giminės naudų. Tačiau, rimtai 
pažvelgus į dabartinį pašelpinių 
draugijų stovį, matosi, kad kad 
iš nūnai da gyvuojančių draugi
jų — 95 nuoš. greitu laiku (nuo 
5 iki 10 metų) turės užbaigti 
savo gyvenimo dien,as. Pertat 
šimtai ir net tūkstančiai lietu
vių, šiandie esančių pašelpos 
draugijų nariais, bus apvilti, tu
rės moralę ir sykiu piniginę 
skriaudų. 1 z

Seniau, kol ateivybe iš Lietu
vos į Amerikų buvo nevaržomų, 
pašelpos draugijoms buvo kiti 
laikai. Nunai> dalykų padėtis 
pasimainė, pertat ir pašelpos 
draugijos, kurios nori gyvuoti, 
geriau pasakius, savo narių ne
nuskriausti, turi skubiai ieško
ti išeities.. Išeitis tame reikale 
yra tiktai viena:' vienytis drau* 
gijoms į vienų didelį kūnų. Ne
užtenka da to. Susivienijus rei
kia mėnesinius mokesčius nu
statyti, kaip kad yra ameriko
niškose apsaugos draugijose, o 
apart' to kas ym pirma, mano pa
sakyta, dar yra svarbiausia rei
kalas, — traukti čiagimį jauni
mų netiktai į draugijų, bet sy
kiu ir į draugijos darbuotę.

Tiesa, čiagimį jaunimą. įtrauk
ti į draugijos darbuotę arba ir į 
pačių draugijų, nėra lengvas 
darbas. Tečiau, neįdėjus reika
laujamo nuošimčio spėkos, nė 
jokio darbo nėra galima tinka
mai padaryti. Bet nėra negali
ma. Patyrimas, ryškiai įrodė, 
kad kur čiagimis jaunimas bu
vo įtrauktas į kliubus bei į pašel- 
pines draugijas, o ypačiai, kur 
čiagimis jaunimas buvo įtrauk
tas darbuotei! — jų vaisiai dar
bo vaizdžiausia įrodė, kad jie 
yra tinkama medžiaga draugijų 
budavojime.

Pertatai, šio mano trumpo 
straipsnelio tikslas yra su
dominti Chicagos pašelpines 
draugijas išdėstytu reika
lu. Ypačiai reikėtų susirūpinti 
pašelpinių draugijų valdyboms, 
nes jos tiktai tam ir yra renka- 
mos, kad apart atliekamų būti
nai reikalingų skyriamų drau
gijos reikalų, duotų tinkamus, 
sveikus sumanymus, kurie butų 
naudingi draugijos ir jos narių 
ateičiai . Todėl, aš neklystu pa
sakęs, kad Chicagos lietuvių pa
šelpinių draugijų pirmuoju die
nos reikalu yra, rimtai apkalbė
ti draugijų vienijimus klausi
mų. Ilgiau to klausimo tęšimas, 
atidėliojimas ves draugija į blo
gų, o ne į gera.

Neprošalį da bus čia priminti, 
kad šį svarbų reikalų pirmiausia 
supratę Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašelpos, 
— kad padauginus draugijos 
skaičių nariais, kad nustatyti 
tinkamų mokesčių normų, kad 
traukti čiagimį lietuvių jaunimų 
visu tempu draugijom Tas dar
bas Chicagos Lietuvių Draugi
joj ir turi geriausio pasisekimo.

Nepiršdamas norėčiau patarti 
mažesnėms draugijoms nariais 
ir silpnesnėms pinigais, kad jos 
pasirūpintų susižinoti su čia pa
minėta draugija dėl įstojimo 
sąlygą visai draugijai. Kiek 
man yra žinoma, Chicųgos Lie
tuvių Draugijai yra nusitarusi 
iki gruodžio mėnesio š. m. pri
imti čielas draugijas, • žinoma, 
kurios da nevisai blogai > stovi 
pinigiškai. Chicagos Lietuvių 
draugija yra didžiausia Drau
gija Chicagojc, narių skaičius 
siekia 700-tus, o pinigų turi ar
ti $15,000, Pašelpos yra net 3 
skyriai — $6.00, $10.00 ir $16.00
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TRYS DIENOS LAIKAI.

PE-RU-NA

Naujienose

Res. Tel.
Beverly 2300

Augščiausios rųšies parinktųjų Amerikos 
išdirbysčių kūdikiams vežimėliai randasi 
musų krautuvėse. Desėtkai skirtingų nau
jausių madų, padirbimų ir spalvų, už negir
dėtai žemas kainas. Pavyzdis:

WALLACE GARAGE
3115 Sp. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Dailiausius Vežimėlius Už Žemiausias Kainas 
Rasite Peoples Furnitūra Co. Krautuvėse 

Motinos Lankykite Musų Krautuves

1922-32 So. Halsted St
J. NAKKOŠIS, Vedėjas

1$ SENŲ AUTOMŪBIUyl
PADAROME NAUJUS i

ėuPNlTURt BtrrtRHONE

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas z

ROZENSKI LEMONT & CO
6312 So. Western Avė. 

PROS. 2102

savaitėje. Abelnai sakant, šios 
draugijos tvarku yra viena iš 
pavyzdingiausių.

■< Pašelpines draugijos, kurios 
nori patirti plačiau prisivieni- 
jimo reikale bei dėl ■ platesnių

Pilnos mieros vežimėliai, dailiai pinti. Pa
sirinkimas skirtingų spalvų po $14.75 
Didesnės mieros vežimėliai, apgręžiami į 
jjbi pusias {Reverseable) su corderoid pa
mušalu, mediniais ratukais su roberinėmis 
senėmis, kaina tik $23.50

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems

SAUGI VIETA 
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO. 

Teisingas patarimas platina 
kiekvienų biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

REAL ESTATE
Užganėdinome kiekvienų kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingų ant visa-

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro- 
rffe viską teisingai ir gerai.

lyHJies
pleiskana mirtinas > prieias tą 
jutni paVlarys. Įtrinant (velniai 
į galvos o<ia per savaitę ar 
deiimtj dienų laiko, Ruffles 
iinaikins ii jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
•Ugimą.

Nusipirkite bonkų už 65c. pas 
savo vaistininkų iianden, arba 
!ei norite atsiųskite 75c. tiesiai 

laboratorija.
F. AD. RICHTER & CO.

Berry and So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

informacijų gali kreiptis prie 
Chicųgos Lietuvių Draugijos 
SųyitarpinČs Pašelpos pirminin
ko /Juliaus Mickevičiaus, 1739 
So. Ilalsted St.
. — Maxim Lupus.

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IK •
Xn A V Gydo vyrų, moteių ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

•iVA * iV gerklę naujdusiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

temperatūra, jus 
dykai iibandymui mus 
skirtumo kokiame 

arba 
dusulio arba au 
inetod&u 

pasiųsti

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų K
M u: n I'ih-cijIi Mg.

škumas. ''
3315 South ■ nu
Halsted Si. «•

Tel. Yards 1546 Tj įf

Dykai išbandymas metodo kurj gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišinto laiko.
Mes turime metodą kaip 

dusulis ir mes norime, kad 
turnėt ja musų iilaidomis. 
mo ar jus 
te sirgti, a 
nia arba augita 
lota reikalauti 
todo. Nedaro _______  _
jus gyvenate, jūsų amiius 
mas, jei jus kenčiame nuo 
gštos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, __ .
formos įkvėpuojančių gyduolių, , 
prirengimų, “patentuotų durnų* 
nepagelbėjo. Mes norime paradyti 
vienam musų iėkalčials, kad musų 
dus yra paskirtas praialinti visus 
mus kvėpavimus, Tisus tuos 
paroxysmus.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kad nepraleidus bent vienų diena 
ta tuojaus ir pradekite metodu 
siųskite pinigų. Tik atsiųskit* 
Darykite tai šiandien — jums 
mokėti nei ui pakto ženkleli.

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 Salutars 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba pria

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

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynėse, nei gražių stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų ėaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Mrs. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 
Manchester. Conn., Įsitikinusi, kad iigelbr-

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rm. 51-D.

Niagara and Tludson Sta., Ruffalo, N. Y
Ataiųakita dykai bandymui jūsų m»> 

todo pw:

t “Aš turėjau skilvio leatara. žarnų ir ke-
1 I^SErTfTT J penu. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Varto- 

jau Pe-ru-na ir Man-a-lin ir iiandien jau
- ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir perų ape-

titų. Mano yra tvirtas iaitikipimas i 
Pe ru-na, kaipo gyvasties iigelbetojas. Ai 

£ kasdien patariu savo' draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui Jos pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur

sukontroliuoti 
|ųa pabandy- 

___ ___________ _ ’edaro skirtu- 
senai sergate ar dabar pradčjo- 

kaipo chroniika Asth- 
priva- 
i) ms- 

..limata 
uisiėmi-

page!

t lema 
visokios 
opiumo 
Ir tt • 

klek- 
meto- 

___  negali- 
nemalonius

labai svarbu. 
_ j. Raiyki- 

į tuojau. Na- 
kuponą, 
nereikia

(iarsinkities
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Į METUS UŽ INDELIUS
Mokama Kas Pusmetis

200% APSAUGA
Geresnis investmentas negu morgičiai ar bonai
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ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS

dainavo 
gyvuoja”,

ant rytojaus 
kiti

Butelių ati 
darytojas 

dykai

IšdirbinSjame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijonižkos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, III.

GLOBĖ FURNITURE & UPHOLSTERING GO.
6837 S. Kalstai SI. 
Tel. Wentworth 6890

rajoja. Džianas užsnūdo ir 
jam neteko girdėti jaučių kal
bos...

šituodu vyrai Amerikoje iš
virto j bolševikus ir abudu pra
dėjo, taip sakant, aktyviai da
lyvauti bolševikų judėjime. Py- 
teris žinojo, kad Leninp dusia 
kada nors atlėks iš dangaus ir 
aplankys Chicagos draugužius. 
Jisai kūčių vakare surengė sa
vo namuose “party”, sukvietė 
ištikimus draugus, vyrus, ir 
moteris, pasakė kame dalykas; 
Visi laukia ir geria. Besidrau- 
gaujant prašvito Lenino dū
šios neteko matyti. Pyteris tru
putį susinervavę 
gydė savo sunkią galvą, o 
draugai bromocelcerj gėrė

Džianas, nenorėdamas bro
liui pasiduoti, sukvietė progre- 
sistes ir joms “party” surengė. 
Ne bet kokią party, bet “sur- 
prise party”: išpentavo savo 
kambarį raudonai, ant sienų 
pakabino tris tuzinus bolševi
kų komisarų pikčerių, padėjo 
ant stalo raudono vyno ir di
delį raudoną kumpį.

Gėrė proSresistė 
“komunizmas jau 
kol visų veidai paraudonavo, o 
širdys pradėjo greičiau plakti,..

Nuo $75.00 ir aukščiau
Ateikite pas mus, nes mes patys esame išdirbė- 

jais aukštos rųšies, setų ir darbą gvarantuojame. 
Turime savo krautuvėj didelį pasirinkimą naujau
sios mados ir parduodame už žemesnes kainas negu 
kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rųšies nami
nių rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas 
mus, o mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

Salykloir Apynių Sujunginis

Skaitykit ir Temykit
DID2IAUSIS RARGENAS ANT SEKLYČIOS SETU 

IR BEDRUIMIŲ SETŲ

Nusineškit šitą kuponą pas jurų 
pardavinėtoją ir reikalaukit nuo jo 
dykai buteliu atidarytojo.

Dealers: If you run out of openers. 
phone Mirs Topp, Juniper 4886.


