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Portugalijos prezi-
dentas rezignavo

Partiją kovoj Paryžiuje 
i asmens užmušti <

Suimta du komunistu, kurie 
vienas prisipažino kaipo šau
dymo dalyvis

Sovietai auklės privatinį 
kapitalą

Bulgarijos valdžia išžudžius 
tūkstančius žmonių

Portugalijos prezidentas Bulgarija nudaigojus jau 
tūkstančius žmoniųatsistatydino

LISABONAS, Portugalija, b. 
24. — Portugalijos respublikos 
prezidentas Gomes šiandie atsi
statydino. Prezidentu jis bu
vo išrinktas 1922 metais.

i
Nežiūrint žiauriu valdžios per

sekiojimų, padėtis krašte te
bėra rusti

Sovietą dekretas, graži
nys teises privatiniam 

kapitalui

PARYŽIUS, bal. 24: — Pra
eitą vakarą Damremont gatvėj 
nacionalė respublikonų sąjunga 
laikė mitingą. Po mitingo, žmo
nėms išėjus laukan^ pasalomis 
iš už tramvajaus pradėta j juos 
šaudyti. Trys asmens glito ne
gyvi, o devyni kiti buvo sužeis
ti.

Policija suėmė du Įtariamu 
vyrų, Josephą Bernardon’ą i-r 
Paulą Glcrt’ą, komunistu. Clert 
prisipažino, kad jis buvęs vie
nas šaudytojų.

Komunistų centras užsigina, 
kad abu suimtieji nesą komuni
stai, tečiau policijos rasti pas 
juos dokumentai parodo, kad jie 
yra komunistų partijos nariai 
Policija padarė kratų komunis
tų kuopose ir kelių jų lyderių 
namuose, suimdama literatūros 
ir ginklų.

BRANGUS PIEŠINYS. ;— Fotografija Titiano piešinio 
“Venus ir Adonis”, ši brangų ir retą piešinį nupirko J. E. 
Wilener iš Me\v Yorko, savo kolekcijai, kurią atiduosiąs pub
likai. J

PARYŽIUS, bal. 24. —Žinios, 
ateinančios iš Bulgarijos, rodo, 
kad padėtis ten vis dar labai 
rusti. Valdžia, remiama armi
jos, ir ypač rezervos karininkų, 
kurie lošė žymią rolę nuverti
me Stambuliskio valdžios 1923 
metais, vartoja taip žiaurių prie 
monių bandydama atsteigti

MASKVA, bal. 24. — Eidama tvarką, jogei jos žygiais visas 
nesenai paskelbtu tarimu grą- kraštas pasipiktinęs.
žinti teises privatinei pramonei Pasak pranešimų iš Sofijos, 
ir prekybai, aukščiausia ekono- skaičius valdžios nužudytų as 
mine taryba šiandie pristatė so- menų siekiąs tūkstančius. Tarp 

l< o i >»i dekreto jų <-««. nužudyta dauję •visia.i ne-
projektą, kuriuo, leidžiamai pri- kaltų žmonių. Subjektai, kurie 
vačiams asmenims' steigti pra- stojo valdžiai padėti “krėmola" 
monės įmones, be jokių panašiu malšinti, naudodamies savo pa- 
apribojimą, kurie iki šiol aštriai dėtim dabar suvedą savo senas 
varžė jų operacijas. įrokundas su asmenimis, su ku-

Dekretu privatiniai pramoni- riais jie turėjo kada piktumo, 
ninkai ir prekybininkai paskai- nors tie asmens niekados netu- 
doma į tris kategorijas: -
ma, kur turi dvidešimt darbi- pinkais’, 
ninku; antra, kur turi nuo dvi
dešimt iki šimto darbininkų, ir 
trečia, kur turi nuo 101 iki 2(fo 
ar daugiau darbininkų.

Mažoms įmonėms 
pereikia jokio valdžios leidimo ( 
gauti, 
nes gali steigtis tik apygardos 
sovietų taryboms, arba įvairių 
sovietų respublikų komisarų ta
rybai leidus.

Didžiulės gi pramonės organi 
zacijos, įeinančios trečion kate-( 
gorijon, gali įsisteigi tik jų sa
vininkams padarius tam tikrą 
sutartį su valdžia.

• I

pu- tėjo nieko bendra su revoliuci-

Sofijos kalėjimai pilni
I Kalėjimai Sofijoj ir kituose 
'svarbesniuose miestuose pilni 

atidaryti prigrūsti areštuotųjų.
Kaimuose agrarų partijos na- 

Antros kategorijos įmo- riai bando sukurstyti valstiečius 
prieš valdžią. Nežiūrint dagi 
perdidelio valdžios stropumo ir 
jos vartojamų žiaurių persekio
jimo priemonių, bolševikų agen-. 
tai nepaliauja veikę.

Francija daboja
Francijos valdžia akyliai 

boja kas dedas Bulgarijoj, 
daugi toki neramumai gali 
vesti prie tarptautinio konflik
to. Francijos mini sterili i Bel
grade duota instrukcijų kreip
tis j Jugoslavijos valdžią su 
draugingu patarimu, kad ji kiek 
sudraustų politinių Bulgarijos 
pabėgėlių veiklumą Serbijoj. 
Francija nori įtikinti serbus, 
kad bet koks nedraugingumas 
Bulgarijai dabar išeitų tik ko
munistų naudai. Komunistu 

Judėjimo pasisekimai gi skau
džiai atsilieptų visiems Balka
nų kraštams.

Benino policija sumušė 
Eberto suny

- !■ M M «■»»• * V

l'ž šauksmą “Tegyvuoja res
publika” policija be to įkišo 
jį ir jo draugą kalėjimam

BERLINAS, bal. 24. Mirų -ii<> i>i-ezi«len.to Ebea-to sunitu. 
Fiitz Ebeit. Jr., ir jo draugas 
Piitz Koch, Herlino Tfeichslian- 
nero organizacijos piumininkas, 
žuvo policijos sumušti ir nu
danginti kalėjiman už tai, kad 
inkimų kampanijoj monarchis- 

tams šūkaujant “šalin Marxą!'’ 
ie atsakė šauksmu “Te gyvuo- 
a respublika!”

Kai apie Eberto sunaus ir 
\ocho areštą buvo pranešta po 
icijos viršininkui, pastarasis 
sakė ant tų pėdų juos paleisti.

Apeliuoja į Coolidge’ą
Oręgonas prašo, kad butų ištir

ta priežastis kviečių kainų'šo- 
kinėjimo

Pavarykite laikrodžius vie
ną valandą priekin

Su rytdiena, balandžio 26, pra
sideda “Dienos šviesos taupy
mo” laikas

Rytoj paskutinis balau-, 
džio mėnesio sekmadienis, ir su 
tuo sekmadieniu prasideda taip 
vadinamas “dienos šviesos tau- kilt'., vi-
są vasalą iki paskutinio rugsė
jo mėnesic- ‘ ekmadieny...

Per visa ta laika laikrodžiai i € (k
eina viena valanda anksčiau. 
Del to šią naktį eidami gulti pa
varykite savo laikrodžių rodyk- 
liis ištisą valandą priekin, pa
vyzdžiui, iš 11 valandos vakaro 
pavarykite j 12 vai. nakties.

ONTARIJO.) RADO AUKSO

OrlTAWA,’6nt7bal. 24. - Iš 
Pembroke praneša, kad ties 
Cobb Lake ežeru, Pontiac’o 
kauntėj, rasta aukso. Rudos 
tonas 'duodąs 38 dolerius vertės 
aukso.

Pašalino 15 “dry” agentu

da- 
ka- 
pri-

NEW YORKAS, bal. 24.
New Yorko ir New Jersey divi
zijos prohibicijos direktorius pa
šalino iš tarnybos penkiolika sa
vo agentų “for the good of ser- _ 1 — t 9 vice.

WASIIINGTONAS, bal. 24.
Oregono valstijos gubernatorius 
kreipėsi telegrafu j prezidentų 
Coolidge’ą, prašydamas, kad bu
tų tuojau padaryta tiri nėj imas 
metodų, chicagiškio Board o1 
Trade vartojamų kviečių kai
noms reguliuoti, Gubernato
rius sako, kad milijonai Ameri
kos piliečių padaryta aukomis 
spekuliantų manipuliavimų 
kviečių kainomis.

ESblss;
Ofici’alis oro biuras šiai die

nai pranašauja:
Chicago ir apielinkė — Apla

mai gražu; vėsiau; stiprokas 
didžiumoj vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 78° F.

šiandie saulė teka 4:55, lei 
džiasi 6:41 valandą.

Tarsis dėl Graiką-Jugo PINIGŲ KURSAS

Vokietija išvijo 35 bul
garą studentus

Kaltina juos tfarėjus ryšių su 
išsprogdinamu katedros Bul- 

i garijos sostinėj
♦ • •

BERLINAS, bal. 24. — Vo
kiečių policija areštavo trisde
šimt penkis bulgarų studentus, 
kaltindama juos dėl turėjimo 
i’yšių su’ išspi'og'ciininu.i Sveti 
Kj'tvl katedros' Sofijoj. Nors 
areštuotieji davė pakankamų j- 
rodymų, kad jie visai nekalti, 
jie vis tiek buvo deportuoti iš 
Vokietijos.

Tie studentai buvo priešingi 
premjero Cankovo valdžiai, jie 
pritarė Stambuliskio agrarų 
partijai, bet jie nebuvo komuni
stai ar revoliucininkai. Polici
ja tečiau ne* tik juos areštavo, 
bet ir informavo Bulgarijos mi- 
niste.rį, Popovą, apie kiekvieną 
jų žingsnį, kas politinėj prak 
tikoj yra visai nauja procedūra.

Belgijos socialistai ne
sudarė valdžios

BRIUSEIJS, Belgija, bal. 24. 
-4- Belgijos socialistų kongresas 
413 balsų prieš 173 nutarė atsi
sakyti nuo bandymo sudaryti 
ministerių kabinetą vietoj 
premjero Theunis valdžios, kuri 
balandžio )5 dieną atsistatydino.

Socialistų vadas Vandervelde, 
kuris buvo pakviestas sudaryt’’ 
kabinetą, pranešė, kad jis tuo
jau painformuosiąs karalių AL 
bertą apie kongreso nutarimą.

14 darbininką pavojuj 
1 dėl gaisro kasyklose

, . ■■

Šimtas kitų kasyklose dirbusių 
darbininkų suskubo pabėgti ..

\VALLACE, Idaho, bal. 24.— 
Netoli nuo čia esančiose liečia 
kasyklose šiandie kilo pompuo- 
jamoj stoty gaisras, užkirsda- 
mas kelią išeiti iš kasyklų dar
bininkams, dirbantiem* tolimes
niuose urvuose. Vis dėlto apie 
šimtas darbininkų suskubo pa
bėgti, bet keturiolika jų liko 
kasyklose. Daroma’ pastangų 
juos išgelbėti.

VVisconsinas nori turėt 
stipresnio alaus

MADISON, Wis„ bal. 23. — 
Wisconsino valstijos senatas 19 
balsų prieš 13 priėmė rezoliuci
ją atiduoti referendumui (visuo
tinam žmonių balsavimui) klau
simą <iel leidimo gaminti, .var
toti ir pardavinėti alų 2.75 
laipsnių stiprumo.

Jei visuotinas balsavimas pa
sisakys už tai, valstijos senatas 
kreipsis į Jungtinių Valstijų 
kongresą su prašymu, kad “sau
sasis’ Volsteado aktas butui per 
žiūrėtas.

Caillaui gauna kreditu
i PARYŽIUS, bal. 24. — Frau- 

senatas šiandie^ 279 Ijji 
prieš 1 paskyrė finansų minis- 
tfėfio Gailiau* prašytų laikinų 
kreditų, gegužės ir birželio mė 
nėšiams, 6,969,377,286 frankų.

Atstovų butas patvirtino kre
ditus vakar 42(1 balsų prieš 38.

TORNADAS

SIOUX FALUS, S. D., bal. 24.
— Keletas mylių j pietus nuo 
Sioux Falls praeitą naktį siautė 
tornadas, sudraskęs dviejų far- 
mų triobesius ir užmušęs kiek 
gyvulių.

NEAPOLIS, Italija, bal. 23.
— Ugniakalnis Vezuvius vėl 
ėmė smarkiai veikti, mesdamas 
tirštų durnų debesius, liepsnas 
ir mažumą lavos. Kalne girdėt 
kurtus dundėjimai.

NAUJIENŲ 
EKSKURSANTAMS!

prisiVisi keliauninkai 
rengę keliauti Lietuvon 
su Naujienų Ekskursija 
ja kviečiami atsilankyti 
Naujienų Raštynen Suba- 
toje, balandžio 25 d., 10 
ryto iki 8 vak. ir atsinešti 
sekamus dokumentus: 
pasportą, taksų užsimo-

DENVER, Colo., bal. 24. — 
Bušui susimušus su gatvekariu, 
vienas pasažierius buvo užmuš
tas, o keturi kiti sunkiai sužeis
ti.

BERLINAS, bal. 24. — Tele
grama iš Atėnų praneša, kad 
Graikijos valdžios agentas, Tak- 
lamanos, iškeliavęs į Belgradą 
atnaujinti deryboms dėl pada
rymo sąjungos tarp Graikijos ir 
Jugoslavijos.

LENINO ŽEME”

Vakar, bal. 21 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip; *

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.79
Belgijos, 10(1 tranką .... $5,08
Danijos, 100 kronų ............... $18.41
Francijos,' 100 frankų ........ $5.22
Italijos, 100 lirų .................. $4.09
Icnkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Morvegijųs, 100 kronų ....  $16.32
Olandijos, 100 florinų ........ $39.90
F.iomijos, 100 markių ....... $2.53
Švedijos, 100 kronų ........... $26.9,7
Šveicarijos, 100 frankų .... $19.32
Vokietijos, 100 markių ..... $23.81

Rytoj,, balandžio 26, 8 
_ vaL vakaro Lietuviu 

kėjimo lidijimą ir leidimą Auditorijos Salėj bus 
sugrįžimui, kurie turite.' —e 
Beto čia atvykę susipa- ĮJi-i
žinsit su palydovu asme- JI 1
niškai ir pasikalbėsit apie
liendrus keliones reikalus. Norit žinot, kas yra tas 

NAUJIENOS | Po-Pu-Ri? Tai toks 
LAIVAKORČIŲ^ DyvŲ-Dyvas. Ateikit, 

patys pamatysit.

MASKVA, bal. 24. — Sovietų 
valdžia nutarė “Mikalojaus H 
žemę” perkrikštyti “Mikalojaus 
Lenino žeme.” ' Ta žemė tai ti- 
tirinėtojo Vilkeckio 1913 metais 
atrasta žiemių Vandenyne, aš- 
tuoniasdešimtoje paralėlėj ties 
100 rytų ilgumos, didelė sala.

Sovietų valdžia ruošias pasiu
sti ten specialę ekspediciją geo- 
olginiams ir kitokiems tirinėji- 
babs daryti. Ekspedicijai va
dovaus veikiausiai profesorius 
A. Paneginas.

Lietuvos Pinigų Kursas

10,000 kepėją streikuo
ja Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
24. Vakar čia sustreikavo a- 
pie 10,000 kepėjų ir kepyklų 
darbininkų. Kepėjų sąjungon 
įeina Meksikos Miestas ir fede- 
ralis distriktas, apimąs apie 
šimtą miestelių ir kaimų, ku
rie dėl kepėjų streiko bus pri
veikti manytis be duonos. » •

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ................   $5.50
100 litų ...................................... 10.50

200 litų .................................. ■.... 20.75
300 litų ...................................... 31.00
400 litų ..........   41.25
500 litų .......... ..51.50
600 litų ...................................... 61.75
700 litų ...................................... 52.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litų ......................................  92.50

1000 litų ....:.................................  102.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išlaidų už kiekvienų 
siuntini Norint pasiųsti telegramų 
— KA idanman

RASTA LAVONAS; AREŠTUO
TA IMIGRACIJOS 

VAIDININKAS

PORT It'URON, Midi., b. 24. 
St. Clair upėj phrduruojančioj 
motorinėj valtelėj rasta negy
vas, su kulipka krūtinėj, Earl 
Donner, 35 metų. Tapo suim
tas imigracijos valdininkas Se- 
vy, kur vakar Vakare buvo Don- 
nėra areštavęs. ■

Lietuvos žinios.
KIEK ZMONIV Iš LIETUVOS 
IŠKELIAUJA J KITAS ŠALIS

KAUNAS. — Sausio mėn. iš 
Lietuvos emigravo Argentinon 
121 lietuvis ir 15 žydų. Afri- 
kon —• 63 žydai; Kanadon — 
4 liet, ir 1 žydas; Palestinon — 
124 žydai; Uruguajun — 2 liet, 
ir 11 žydų; Brazilijon — 2 žy
dai.

Iš viso per mėnesį emigravo 
336 žmonės.

DVARŲ PARCELIACIJA IR 
KAIMŲ VIENSĖDŽIAIS 

SKIRSTYMAS

KAUNAS. — šią vasara nu
matoma baigti daugelio dvarų 
parceliaci ja, ypač Suvalkijoj

- šakių, Mariampolės, Aly
taus .apskr. ir Ežerenų apskr. 
Ten darbus pabaigus, matinin
kai bus siunčiami Žemaitijon, 
kame dar visai mažai dvarų 
teišparceliuota.

Žęmės likto ministerija šie* 
•meri numačiusi .parceliuoti 12(1 
dvarų ir 60 kaimų, kuriu že
mės plotas siekiąs 150,000 ha. 
Tam darbui atlikti esą paskir
ta apie 120 matininkų.

Be dvarų parceliavimo, šie
met numatoma išskirstyti vien
sėdžiais iki 60,01)0 ha. kaimų. 
Šituo plotu nepatenkinami vi
sti norinčių skirstytis viensė
džiais kaimų prašymai, nes jų 
žemvH ūkio ministerija yra na- 
vusi daugiau kaip oOO.OOO ha.

Klaipėdos kraštas
DARBININKŲ ORGANI- 

' ZACIJA

Prieš dvejus metus Klaipė
doj įsisteigė “Gowerk*ehafts- 
buud” — eentralihis darbinin
kų biuras su 20(10 narių. Ne
senai Įvyko dvimetinis kong
resas, kuriame paaiškėjo, kad 
per tą laiką narių skaičius žy
miai padidėjo. Biuro Įplaukos 
pereitais metais sieke 51,721 
litai, o išlaidos: streikų metu 

11,702 lt. ir pašalpomis 
10,130 lt. Kongreso nutarta pa
sistatyti nuosavi namai.

Pinigai 
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 
ir PRAMONĖS bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna

• garantija ir trumpu laiku.
Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau

ni žinią apie išmokėjimą pinigų; jau nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebū
tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
į Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir

• nuoširdų patarnavimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI

■ ■.............. ........ "" ■ ■. **......       ■ i ■ —
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SiadieSensacinesRistynes ance
GOLUEN ROD GIRLS'
Aukso rikštis merginos

AT LIBERTY HALL
Mariam Plastino

BIG BILL Bet

George Friberg

Tickets 50cTom Marsh ai!

DOVANOMIS

DIDELIS BALIUS SU DOVANOMIS
Lietuvių Vyry ir Motery Pas. Kliubas

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJE
Ren gia

Pradžia 6 vai. vak

Ned.f Balandžio 26,1925

tokiu dnlvkn. kurie nudžiugins musu lietu

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

'lIupplncM taute 
, be carncd”

tokios 
mėli., 
karš- 

Tokia

Tokio Baliaus nieks nėra regėjęs. Bus geriau
sių gėrimų ir skaniausių užkandžių. O šokti, tai ne
galima apsakyti kaip bus gerai, nes muzika bus iš 
12 ypatų V. Beno narių.

*o, kuris bule baudęs jų užpul
ti. Jo lavonų rasta rūsy. Mote
ris tapo areštuota.

Nepamirškit jog šį balių rengiax8 kliubai, ta 
jaunimo bus iš visos Chicagos ir apielinkių mieste 
lių. Proga visiems pasišokti ir pasilinksminti, gra 
žioj svetainėj, prie didelės orkestros.

KOMITETAS.

TRUKŠMINGAS MUZIKAMS SPEKTAKLIS 
DALYVAUJANT DIDŽIUUUI “BIRUTĖS” CHORUI, SYMFONIJOS ORKESTRUI

PO VADOVYSTE A. VANAGAIČIO

MILDOS TEATRE
3140 S. Halsted St.

Music by CHAPMAN
v ! Entree at 8:00

Tom McGee 
Irlandijos čampionas, 

245 svarų

Alexander Harkovenko
Rusų didžiausias 

ristikas

Rengia 
FEDERACIJA LIETUVIŲ KLIUBŲ

Nedėlioj, Balandžio-April 26 d., 1925
MIDVVAY MASONIG TEMPLE 

6115 Sottage Grove Avė.

___  __ *_________________ite pirkti gerų fur- 
galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbų ir ma- 

Musų ilgų

Kam jum mokėti augStaa kuinas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog1 nuo išdirbėjo. Ateikite pažiūrėti, kurie nori 
ničių. Mes L 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tų patvirtir 
metų patyrimai 

nuk

Subatoje, Balandžio 25,1925 
LIETUVIŲ AUDITORIUM

3133 $q. Ha istęd S|.
BENGIAMAS JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS TAUTIŠKO KLIUDO

Pradžia 7:30 v. v.
Taigi kviečiame visus dalyvauti, nes tai bus vienas iš puikiausių Maskaradų Balius. Bus duo- 

lamos didžiausios dovanos: 1 dovana — $30^2 — $25; 3 — $20, ir t. t. Bus išdalintos grupėms ir» 
pavieniams, riės apart pinigu Yra lųbai daug ir brangių dovanų, kurios bus išdalintos tiems, katrie 
dus gražiausiai pasirėdę. Taigi visi rengkitės įvairiausiais kostiumais. Kviečia KOMU ETAS.

Atsibus Svarbios Apeigos
Lietuvių Tautos Parapijoj, 

35 ir Union Avė., 
BALANDŽIO 26 DIENĄ 

tuomet, kad vyskupas Gritėnas at
siuntė žadėtų pastovų kunigų, kuris 
apims klebono vietų. Nedėlioj po 
pamaldų atsibus trumpus parapijos 
svetainėje susirikimas. Malonėkite 
visi dalyvauti.

Klebonas ir Komitetas.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 75c. su rūbų pasidėjimu 
ORKESTRĄ POCIAUS.

Chicagoje dabar lankosi 
Wyoming valstijos gubernato
rė Nellie Tayloe Hoss, kuri at
vyko aplankyti moterų visa- 
svietinę parodų, dabar laiko
mų Chisagoje. Paroda užsida
rys rytoj.

Nedėlioj, Balandžio 26, 1925
MILDOS SVETAINĖJ, 

. 3142 So. Halsted St.

Mrs
m., kuri lik mėnuo atgal vedė, 
bei jau spėjo pasimesti su sa
vo vyru, užvakar nusišovė po- 
licisto revolveriu namuose prie 
1719 Federal St. Kadangi poli- 
eistus Frank Mullbern, kuris 
buvo kartu su ja ir kurio re
volveriu ji nusišovė, permainė 
savo liudijimus, tapo areštuo
tas ir yra kamantinėjimas.

\ 1.0 risis iki i-,;ilul itin 
pergalės.

' West Side Auditorium
’l'inlur ir Bucine Avė.

Tikietų kainos $1.10 ir $1.65. Pradžia 8:30 va!

(jai niekad nebuvo 
karštos dienos balandžio 
kaip vakar. Vidurdieny 
lis siekė <X4 laipsnius, 
karšta diena lialandy buvo lik 
1915 m. Bei pietvakarinėse val
stijose dar karščiau —r ten 
karštis siekia virš 1UO laipsnių. 
Pečiaus karštis neilgai tęsis. 
Byloj busią jau normalė ba
landžio temperatūra rytais 
15 1., o dienomis 60 laips.

South Purk policistas Bay- 
mond F. Vinickey, 26 m., tapo 
areštuotas ir yra kaltinamas 
dalyvavime apiplėšime banko 
pasiuntinio ir taipjau išvogi
me' pol teisto. Jis atome iš po- 
lieisto revolveri ir paskui par
davė kitam, lodei ir tapo su
sektas.

$600

Milžiniškas Maskaradu Balius
Mrs. Jenny Slremaglia, 40 

m., 639 N. Avei's Avė., atėjo 
j policijos stotį ir pranešė, kad 
ii kirviu užmušė Carlon Pon-

Visi lietuviai kvieiami atsilankyki ir linksmai vakarą pra
leisti prie puikios lietuviškos orkfstors.

.Pastaba nariams: Draugai, kurie dar nesugrąžinote serijų 
tikietus, sugrąžinkite komisijai baliaus vakare iki 8:30,_ o vė
liaus bus nepriimami. RENGĖJAI.

Chicagos lAet. Auditorijoj
Halsted ir 32nd Street

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIS KLIUBAS

; Rengia

DIDELĮ IR PUIKŲ BALIU
Su Programų

Nedėlioj, Balandžio-April 26 d., 1925 
Lietuvio Liuosybės Svetainėje, 

llth ir I9th (t.. Cicero, III.
Durys atsidarys (» P. M. Programas prasidės 6:30.

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS!
Šis vakaras bus nepaprastas vakaras. Jame dalyvauja Gartield 

Paik Vaikų Draugijėlė, kuri suloš puikių ir juokingą komedijų “Dai
na be Galo’’ ir taipgi padalintos puikių dainelių. Taipgi primenant, 
kad šiame vakare dalyvauja visų mylimi dainininkai: Elena Rakaus
kienė ir Sabonis. Tad, kas mylite dainas ir juokus prašome atsilam 
kyti,’ o mes užtikriname, kad visi busit užganėdinti. Po programo 
bus šokiai ptie POCIAUS BENO.

Kviečia visus

Puikus meilės apsakymas ku
ris sujudins jūsų širdies plaki
mų. Ir prie to jus žiūrėdami į 
tuos paveikslus turėsite dideli 
užsiganėdinimų ir džiaugsmų, 
šitas paveikslas rodomas yra

DIDELIS PAVASARINIS BALIUS
Rengia Draugystė Rąžancavos 

Nedėlioję, Balandžio-April 26 dieną
SV, JURGIU PARAPIJOS SVETAINĖJE

32n<! P!, ir Auburn Avė.

P radžai 7 yš1!.
šitas pavasarinis Ražųncavos Draugystės balius bus vienas iš 

gražiausių koks kada galėjo būt. Paprastai Ražancavos Draugystes 
buliai yra visuomet ypatingi savo linksmufnu dėl jaunimo, taipgi ir 
senų. Kas sykį buvęs, tas kitų sykį neapleidžia, o šitas balius, tai 
bus savos rųšles linksmumų vieta, kurioje jaunimas šoks, žais prie 
geriausios muzikos iki vėlybam laikui. Todelgi kas gyvas visi kvie
čiami j šitą gražų bajių. Lauksime Jūsų visų — nepamirškite Ba
landžio 26 dienosi Kviečia KOMITETAI!

Šeštadienis, Bal. 25 d., 1925
i ■ mini

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-! 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS?
PAS MUS. TAS JUMS BUSc 

ANT NAUDOS. {

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Bodevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
, ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St, Room 1111-H2 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Roorn 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

JB.'--------JJ- „LJ,. J
S—■ -■ 1 1 " " "■

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., ąrtf Leavitt St
Teiephone. Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
V^da visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Piiiigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

/

11 S. La Šalie St, Roorp JŽC01
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
8301 b. Halsted St, Tel. Blrd. 6775 

6-8 v. v. apąrt Pąpedilic Ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N, Dearborn Street,

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Tęlęfonar Pullmųn 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomią visą dieną; šven
tomis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egžaminV 
vojimo abstraktu ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

— I........... .

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St, Room 1310 
Teiephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Street 
TęUphuųe Ruubevclt 9099

'•Janių Telefonas Republic 9600

lel. Daarborų 9067

A, A, SLAKIS
ADVOKATAS •

Ofisas vidunųi. Hyj:
Room 17U6 

chi.'Al.;) BiJ'G.
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Augštos Rūšies ĮvnlyAjSUS
RAKANDAI

UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS
VISUOMET NUPIRKSI

ŽINIOS
THE PEOPLES FURNITURE CD. KRAUTUVĖSE

KMOEHLEU
M ADE ~ .

jų šmotų 
rvolas iš

darbininkus, 
nugara ir 
sterilizuota

ŠALIAP1NAS TRAUKIA TEIS 
MAN ( HICACOS OPERĄ

________________
' t »

Reikalauja $25,000 už neišpildy 
ntą kontrakto

i d. Blvd. 3134
Marquefte Pharmacy 
Vienatine Lietuviška ApUeka 

šioje Apielinkeje

M- Wųitkewie» 
BANIS 

AKLŠERKA
Pa sėkmingai pa 
carnuuju mota 
rims prie gimdj

arti W<«t«rn Ava.
Phone Republic 5877 - 583!

CHICAGO. ILL.

HERZMAN^

Jusu Taksai

DIDELIS BANKAS

CHICAGO

Gerai 
tuvių

žinomas bankas tarpe He- 
visoje Amerikoje savo stip-

n ■

Registruotas Aptiekoriu 
ir Savi ninku j 

2346 West 69th Street

mot*- 
gimdy- 

III u , patarimai 
dykai moterimi 
ir merginama.

3113 South 
Haisted St

Gali būti užmokėti musų bąnko- 
je. Kam' važinėti į miestą ir 
sugaišti labai daug jūsų bran
gaus lako ir gal būt dar stovėti 
eilėje per ilgų laikų, kuomet jus 
galite užsiiųokėti savo taksus 
piusų bankoje.

Musų didžiausiu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padarė šj4 
banką didžiausiu šioje apielinkė- 
je, kaip pinigais taip ir skait- 
liumi depozitorių.

PASTABA. — Permainos Bankinių Valan
dų. — Kąd' susilyginus biskį arčiau su 
bankinėmis valandomis ahelnai. Bankines 
valandos Šios batikos bus permainytos pa- 
nedėly, birželio 1 dieną Ir jos bus sekamos:

Kasdien ' nuo 9 ryto iki 3:30 po' pietų. 
Subatoj, nuo 9 ryto dli 8 vakare.

Bankas Ketverge vakarais hus visai už
darytas. 1

* 4 VVEST SIDE
“PROGRESS DRUGS”

Receptai yja pildomi teisingai ir 

gražių- 
Cream.

Gerai lietuviams žinomas por 15 
metu kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeriu.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
311(1. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Haisted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Chicagiečiai jau kiek laiko at
gal sužinojo, kati didysis pasau
lio dainininkas Teodoras šalia- 
pinaS ateinantį sezamą nebedai
nuos operoje. Operos mylėtojai 
labai apgailestavo neteksią ša- 
liapino, bet nežinojo tik
rosios priežasties jo pasitrau
kimo iš Chicagos operos. 1 )a- 
bar ta priežastis paaiškėjo iš 
Šaliapino užvestosios prieš ope
ros kompaniją bylos. Jis pa
traukė operą teisman ir reika
lauja $25,00(1 atlyginimo už su
laužymą kontrakto.

i Pasak skundo, jis padaręs 
kontraktą su opera, sulig kurio 
jis turėjo pereitą sezoną dai
nuoti 30 kairtu ir už kiekviena 
dainuotą, vakarą gauti ]>o 3500 
dolerių. Iletgi jam teko dai
nuoti tik 24 kartus. Todėl jis 
reikalinga atlyginimo ir už liku
sius 6 nedainuotus vakarus.

I

Iš skundo taipjau paaiškėjo 
klasta šaliapino manažerio S. 
H u rok, kuris neteisėtai ir be 

[šaliapino žinios padare su ope
ra kontraktu, kuriuo llurok tu

pi teisę paliuosuoti operą nuo 
pi 1(1 imo kontrakto. Tuo Huro
ko kontraktu ir teisinasi opera, 
kad ji buk turėjusi teisę skirti 
išaliapinui mažiau dienų, negu 
(numatoma jo kontrakte, pada
rytame dvi dienos vėliau, 
11u roko kontraktas.

atsargiai.
Mes užlaikome visokių 
toileto dalykų ir Ice 
čionai galinga užmokėti gaso ir 
h' elektros bylas.

F. Balsis, Sav.
J. S. Žilinskas, R. Ph.

2059 W. 22nd St.
Telephone Roosevelt 7587 ir 7588 

U......... ......  ■ ....... ............
Telefonais:

MIS. MIGHNIEVICZ - VIOIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 111? 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
giųidymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

seklyčios setas, siibu- 
geriausio materijolo 

per .. na tyrusius 
Sniingsų sėdynės, 
apačia, iškimšti su
I iringta moss ir apdengti su ge
riausios rūšies aksomu (Velour) 
i.*>ba inohair platus pasirinkimas 
padaryti per tikrai atsakančiusl palvų ir .piešimu, ftie actai 

išdirbėjus ir turinti pilną gvuranriją nuo jų ir musų pačių.
yra

3 šmotai su Velour apdengti .... $114.00
3 šmotai su Mohair apdengti . . $168.00

Pritaikinant labai lengvus budus išmokėjimo
Krautuvės a»daros vakarais

LARGESto**

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Haisted St
»J. KEŽA”. FDeIAS .1 NAKROAIS. VEDĖJAS

xxxxxxxxxxxx

negu

Peoples Bank

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

DR. SERNER, d. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

TAUPUMAS APSAUGOS JUSį) 
PINIGUS NUO NELAIMES

I ’

Neturime mintyje lošti rolės policisto, bet patariame 
jurus padėti savo pinigus i šitą stiprų banką dėl apsau
gojimo. Doleris skrynioje nesijaučia* gerai, neatneša 
jokių nuošimčių ir jam gr<‘ ia visokie pavojai.
Pinigai padėti i banką dėl taupymo, pilnai yra užtikrinti 

ir sykiu atneėa nuošimti.

HOME BANK^TRUST11 A STATE“SAV

JĖZUS NUŠAUTAS

.lesus Arnu n to, meksikietis,

Apie tuzinas meksikiečių, ku
riuos rastą namie, suimta at 
klausinėjimui; dviejų gi nieksi- 

| kiečių, kivrie pabėgo, policija 
stropiai jiesko.

K A LT1N A UŽMUŠ E.l Y STū J

Joseph Kobelka, 1512 W. 19 
|St., liko koronerio teismo ati
duotas grand jury, kad prieš

P. CONRAD
Jūsų Senas Draugas

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius di
delius paveikslas artistiškai ant drobes išmalavoju. Iš 
Lietuvos tėvų, giminių ir jūsų paveikslus sudedu ant vie
no ir atrodo, kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu pa
tyrimą kaip mažufi kūdikius nustatyt, kad paveikslas gy
vai ir puikiai atrodytų.

3130 So. Haisted St

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Haisted St.

Tel. Blvd. 6369

Milwaukce ir Ąshlįind Avė.
PRIEžll RO JĘ ( HICAGO ( LEARING HOUSE

Kapitalas $1,000,000.00
Perviršis $500,000.00

---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

tinimą. Kobelka prisipažino po
licijai, kad jis užmušė Joseph 
Morolja, 2236 So. Wood St.,' už
gaudamas jam bonka į galvą, 
kada netikėtai sUgryžęs namo, 
jis rado j j pas savo pačių 
miegruimy.

Kleofas Jurgelionis
ADVOKATAS

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai,

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
FERNEKES ĮTARIAMAS

SW1ĄTKOWSKIO 
UŽMUŠIME

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

O£isds
4729 So. Ashland Ave„ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii* 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 va), 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas 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 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

f724 So. Loomis, kampas 18 ir Biu« 
(sland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 va), vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.

Valandos nuo 8 Ud 12 dienų, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniikų ligų.

Ofisą*: 3103 So. Haisted St., Chlcago 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
daliomis ii iventadieniais 10—12 dieu

VIENYBE
Liaudies Universitetas•

Tas, kuris turi 37 metu “Vienybės” komplektus, turi 
namuose-turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kieksiename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysak miis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas | dienų. O už juos gausite “Vienyl>ę” kas antrą die
nų ir džiaugsitės kas dienų.

VIENYBE,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n c,

A- BARTKUS, Eres. .
1619 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Valet THE SAFETY razor kuris
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

nuiuuil up Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
RaZOr Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

Sharpens Itself parduodama Razorg ir Hiades

.Mažiukas Henry J. Fernekes, 
5 pėdų, 4 cohų augščio, kurį po
licija sugavo po ilgo jieŠkoji- 
mo ir kuris yra kaltinamas ke
lių Chicagos bankų apiplėšime, 
vakar liko identifikuotas kaipo 
užmušėjas Michael Swiątkow- 
ski, kasieriaus lenkų spulkos. 
kuris’ liko nušautas prie 32nd 
ir Mospratt St., bevežant spul 
kos pinigus j banką.

Ta žmogžudystė atsitiko ko
vo 19 d., ant Bridgeporto. 

• Swiątkowski kartu su *spulkos 
prezidentu Frank J. Palt ir di
rektorių Kosinskiu vežė pinigus 
iš spulkos iraštinės 3208 South 
Morgan St., į Central Manul’ac 

■ turing District Bank. Prie 32nd 
ir Mospratt St., jiems kelią pa
stojo kitas automobilius, iš ku
rio iššoko plėšikas, jtariamasai 
Fernekes ir nušovęs Swiątkow 
ski, pastvėrė $12,000 ir pabėgo 
savo automobiliu.

Femekęs yra įtariamas netik 
daugelio bankų apiplėšime, bet 
taipjau užmušime dviejų ban
kų kasierių ir dviejų policistų 
rytinėse valstijose ir buvo ma
noma jį išduoti New»Yorko val
stijai, kuomet jį identifikuota 
kaipo Swiątkowskio užmušėją 
Chicagoje. Identifikavo jį kar-

Šiuo praneša, jog perkėlė savo teisių ofisą vi- 
durmiestyje iš 127 N. Dearborn Sb. naujon

■ 1 1 ;

vieton, būtent:

1 190 North State St.

State Lake Building, Room 844 

Telefonas: State 3225

Valandos: nuo 9:30 ryto iki 4:30 vai..vak. 1 .
Bridgeporto ofisas palieka ten pat, kur buvęs:

3335 So. Haisted St., Telefonas Yards 0141

Valandos nuo 6 iki 8 vai. vak. ir 
nedėliomis nuo 10 iki 12 vai./ryto.

........... " " 1
Namų telefonas Yards 1699

Ofiso Tel. Boalevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halstsd Si.
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 V* 

pietų ir 6 Ud 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:39 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Ave.į
Netoli 46th St. Chicago, III

('ląsa ant 5-to pusi.)

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

8ALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptieko.se arba prie

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

A. L. D AVID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
>_ .................... —

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IK CHIKURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2-po pietų, G iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tol. LafayetU 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Optometriat 
Boulevard 6487 
S. Ashland Ava.

Kampas 47-tcs ant 
2 lubų

Dr. Benedict Aron

7

tisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
ifayette 0075. Valandom 2—6 vak. 
jzidencija 3150 W. 63 St. Phona 
"ospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
iki 8:80 vakare.

■ i .............. ■ ■-<

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraajo, odos, chronil- 

kų ir slaptą ilgų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt.
Nedalioj nuo 2:31 iki 4:30 po plot;

Biuras 4204 Archer Ava.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 ik< 7iM

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Bcaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet.
mi - m- -

aptieko.se
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[Apžvalga]
DARBININKŲ PADĖTIS 

SENIAU IR DABAR

UrganizfticijosFabrikantų 
nuolat tvirtina, kad-darbinin
kų algos kyla 
pragyvenimas, 
lakto, sako <larbdaviai, darbi
ninkai turėtų pasitenkinti da-

sparciau, negu 
Akyvaizdoje to

kad darbo vąlandos tapo žy
miai sumažintos.

Vienok bešališkas tyrinėji
mas parodo visai ką kita. 
Prof. Paul Douglas iš A m ker
što sako, jog “šiandien Ameri
kos darbininkas gali už savo 
savaitinę algą nusipirkti ma
žiau, negu 1X!M) m.“ Jis suran
da, jog dabar gyvenimo reik
menys kaštuoja 24/5 kartu 
daugiau, negu 1890 m.

Vadinasi, dolerio perkamoji 
vertė tiek nupuolė, jog šiandie 
darbininkai ir daugiau uždirb
dami nė kiek negali geriau gy
venti, negu 1890 m.

MEKSIKOS ŽMONĖS PA
TENKINTI SAVO 

VALDŽIA.

Meksiką

Paskilbusi Amerikos veikėja 
Jane Addams nesenai sugrįžo 
iš Meksikos, kur ji 
penkias savaites. Apie 
ji sako:

“Biednuomenės
yra ųasi baisėti na. Nesanita- 
nškumas ir nešvarumas gim*- 
do įvairias ligas, ir vaikų 
mirtingumas* yra didelis. 
Vienok bendras įspūdis yra 
džiuginantis, ypač tarp mo
terų, kurios dviejose vahti- 
jose* gavo balsavimo teises. 
Meksikos Miesto nacionali
niame universitete yra 6,000 I Vienas 
studentų, kurių tarpe randa-) rašo: 
si 1,(MW) moterų.

“Dabartinė valdžia yra la
bai populiariška tarp Meksi-

“Bombos Bulgarijoje 
bevelk toks
dalykas, kaip obuoliai
gone. Bulgarai 
zavę į ‘comitadjies’

yra 
jau paprastas

Ore- 
susiorgani- 

Make-
donijos slaptas drau^’jas — 
buvo pirmieji moderninėje 
istorijoje, kurie stvėrėsi ma
sinio teroro, kad atsiekti sa
vo tikslą.

“ ‘švyturys’ jau Vailokai
čio rankoje, ‘švyturio’ B-vės 
knygynas jau oficialiai per
ėjo šv. Kazimiero Dr-jos 
žinion, bet ta draugija irgi 
Vailokaičio rankose... Taip 
viena iš didelių bendrovių, 
turėjusi didelius užmojimus, 
neteko savo nepriklausomy
bės.“

“Bulgarija yra valdoma 
despotiškai, *'ors ir turi de
mokratišką konstituciją. Rin
kimus beveik visuomet kon
troliuoja valdančioji partija. 
Stamboulisky kontroliavo 
apie šešias septintąsias ‘Sob- 
ranye’, parlamento; kai jis 
tapo nuverstas, (praktiškai 
tokią pat daugumą rinkimuo
se laimėjo Zankoffo šalinin
kai.

v ienas — 
Opozicija 

bombų.

nepasida-
žinių Jta-

kaimiečių
dvarų be-

“'Politiniai valdžios opo
nentai buvo be pasigailėjimo 
persekiojami. Daugelis jų 
tapo areštuota ir 
paaiškinimas' yra 
‘bandė pabėgti.’ 
visuomet stveriasi

“Reikia turėti galvoje ir 
kitus faktus, kad 
vus klaidinančių 
kai.

“Bulgarija yra 
šalis, kur didelių
veik nčra. Aštuoniu metų ka
ras sinkiausia spaudė kai
miečius. Po karo jie irgi 
labiausia kenčia dėl blogos 
padėties Europoje. Jų vienas 
svarbiausių produktų yra 
rožių aliejus, kuris vartoja
ma perfumų išdiirbystėje. 
Dhlr.ir tani aliejui beveik nė
ra jokios rinkos.

“Nors kaimiečiai

nu-
JU 
šu
tai-

labiau
sia trokšta taikos, kad galė
jus ekonomiškai ant kojų at
sistoti, bet tarp kariškių ir 
buržuazijos , vyrauja nacio
nalizmas. Jie nenustojo 
svajoję apie sudarymą ‘di
delės Bulgarijos;’ jie laukia 
progos atgauti Makedoniją, 
kuri sudaranti bulgarų tau
tos lopšį, o taipgi Trakus 
nuo Graikijos.

“Žymėtina, kad Stambou
lisky tapo nuverstas ir 
žudytas tuoj po to, kai 
padarė su Jugoslavija 
tartį, kuria einant dėl
k ingo kaimysiško sugyveni
mo Bulgarija turėjo atsiža
dėti nuo Makedonijos.

“Zankoff’as palaikė arti
mų ryšių su Makedonijos 
‘patrjolinėmis’ organizacijo
mis, o kai kurie jo kabineto 
nariai, sakoma, faktinai bu
vo ‘comitadjies’ nariai. Jo 
yaldžia nesiskiria nuo Itali
jos fašistinės valdžios.

“Vrangelio armijos palai
kai ir didelis skaičius rusų 
emigrantų sudaro kitą pavo
jaus elementą Balkanuose ir 
ypač Bulgarijoje.”
Tie rusai sako, Jahn, savo 

daugumoje yra momirchistai ir
padėtisI pfa^c^)n’er’nkurie Balka- 

1 nuošė užsiima įvairiomis intri
gomis*. Jie visuomet yra pasi
rengę tarnauti reakcinei vald
žiai ir pusti bolševikiško pa
vojaus burbulą.

POPIEŽIUS NEPRIĖMĖ 
PURICKIO.

škas yra prezidentas Gailės. 
Jis ir jo kabinetas daro vi
sa, kasi galima, kad pageri-

Jane Addams nuomonė yra 
ta, jog prezidentui Gailos sto
vint valdžios priešakyje . Mek-

KAS DEDASI BULGARIJOJE.

Bulgarijos įvykiams laikraš
čiai pašvenčia nemažai vietoj. 
Kruvinas teroras dabar teį 
siaučia visu smarkumu. Ferdi- 
nand Jalui, Nuw Yorko laik-
raščių korespondentas, kuris 
gerai pažįsta ( entralinės Euro
pos padėtį, šta> ka »ašo apie

kąunictis “Vienybei“

sykį popiežius per- 
nosį m tisų krikščio-

“Dar 
braukė 
nims demokratams. Jie buvo 
pasiuntę vieną savo gailiau
sių vadų, kurį su tokiu var
du ‘patiuosavo’ iš teismo na
gų, j Rymą, būtent Purickį. 
Bet popiežius griežtai atsi
sakė jį matyti, nežiūrint vi
sų pastangų. Ir Purickis tu 
rėjo grįžti Kaunan be nie
ko. Ar lik popiežinei nebau
džia jo, kaipo autoriaus aš- 
traus straipsnio, tilpusio 
•‘Liijetuvo’je’ įx> užvedimui 
konkdnbito? Melsvos vys
kupai jau teisinosi už Ze- 
cėninio įŽeidiihą.“

F. Avižonio liudyji- 
mas Puryckio tolioje

(Tęsinys)

Oželio dėžių prigulmybė 
pasirodė

Toki 
Miliftauskui man 
keista ir mano vardo išnaudo
jimas per Oželį darėsi jau sis
tema; todėl aš ir pareiškiau 
Mrlikauskui, kad už visas (Iže
lio dėžes mano vardu atėjusias 
oš imu kontribucijos 25 milijo
nus sov. pinigais Valstybės 
reikalams, kad su ta sąlyga tik 
ir išduodu jam šias 10 dėžių ir 
prašau pranešti Oželiui, kac 
daugiau mano vardu nesinau
dotų. 25 mil. sov. rub. buvo 
man tuojau pristatyti, ir aš 
juos išleidžiau pirkdamas Val
stybės reikalams: akademinės 
laidos rusų klasikus per agen
tą Popovą. Azijos atlasų, vazą 
indo-kinų, Fordą be kuzovo su 
tikslu pagaminti iš jo Atstovy
bės reikalams auto (gružovi- 
ką), ir reprezentacijos reika
lams. Visi čia minimi daiktai 
ir pinigų likučiai į 220,(MM) rb. 
sov. p. yra Atstovybėje mano

kaitas ir mano atskaitos lapc-

Iš Oželio dėžių daugiau sa
vo vardu nebegavau. Bet kur
jerių Oleka apie 1()/XI-21 m. 
vėl gavau savo vardu dėžes 
NNo. 2503, 2501, 2505, 2600 
2707, tik šį kartą iš paties Mi- 
nislcrio Puryckio, kurs prašė 
manęs tas dėžes ir paketą No. 
01 atiduoti p. špigelglazui, 
kurs yra, rodos, koks ten Ko
misijos ekspertas. Ir dėžės ir 
paketą išdaviau Spigelglazu: 
(pridedu 3 dr. Puryckio N 27 
raščiukus tuo reikalu.) Tai ir 
visi mano vardu transportai.

D) Kas dėl viso mano san
dėlio — tai ir čia apsilenkta 
su teisybe; stojęs prie darbo 
Atstovybėje ir matydamas, 
kad žmonės Maskvoje skurdo 
spiriami parduoda ar tiesiog 
rinkoje ar privačiu budu daug 
gražių daljAų, kilimų, pa
veikslų, muzejinių dailės tva
rinių, etc. ir kad latviai estai 
tuo naudojasi, superka ir įsi
veža sau šį brangų 
Aš pasikalbėjęs su 
čiu irgi ,ėmiau kelti 
ją pasinaudoti šia
imti supirkinėti Lietuvos rei
kalams paveikslus, kilimus ir 
kitus muzėjinius dalykus, kny
gas; kadangi tam tikslui lėšų 
atstovybėje nebuvo, tai aš pa
našiau dar balandžio mėnesyje 
Bendrojo Departamento Direk
toriui Vaitekūnui prašydamas 
jo pasikalbėti su Ministeriu ir 
išgauti iš Ministerijos kreditų 
ar pinigų ar geriausia atsiųsti 
produktų, nes už produktus pi
giau galima pirkti. Vaitekūnas 
man atraše, kad pasikalbėsiąs 
su Ministeriu. Atvykęs Kaunan 
gegužio mėnesy aš pats pasi
kalbėjau su Ministeriu 
vau sutikimą 
von minėtam 
prezentacijai 
mano sąrašo 
tams byloje),
tus aš gavau Liepos 
(kurjeriu Musteikio) 
budu pasidarė mano,

turtą. — 
Ballrušai- 
propozici- 
proga —

stori jai, kas Mūzoj ui: įvai
raus mokslo turinio knygų to
mų, senų-retų, dailaus darbo 
ir rašto kilimų — 22 št. origi
naluose paveikslų, tarp kurių 
yra Aivazovskio ir kitų garsių 
rusų dailininkų tvarinių, yra 
unicum paveikslas . Guno 
reiškiantis Vytauto dukters 
ginčą su jos vyru Maskvos ku- 
uig. Vanilių 
nių muzejinių dalykų 
—Japonijos deivių dtevaičių fi
gūrų, vazų numizmatikos į 
1 150 seniausių Rusijos pinigų 
su dviem knygom, paaiškini
mų, viso labo supirkta su
moje 88,21,000 r. sov. pin. per 
agentą Arį ir 19,6()DtįM)0 r. sov. 
pin. per agentą Demidevą, ar
ba bendroj sumoj 107,821,(MM) 
rub. sov. 'pin. Už vien kili
mus, kainuojant juos vidutiniš
kai po 50,000 auks. kiekvieną, 
turime kapitalo į vieną milio- 
ną auksinų, nekalbant jau apie 
dabartinę kainą numizmatikai, 
paveikslams ir knygoms. (Pla
čiau apie tai mano parodymą 
ir pateisinami dokumentai 
byloje). Variau šitą darbą At
stovybėje nei nuo ko nesislėp
damas, ibct ir plačiai Visiems 
apte 'tai neskelbdamas, kad nę- 
pasklyslų iki rusų iš musų pa
čių ta 1’1)0. kalbos, buk aš, Ats
tovybės narys, superkąs bran
gius daiktus ir gabenąs Lietu
von; apie lai žinojo Baltrušai
tis, žinojo ištikimiausi mano 
padėjėjai šiame darbe ūkio 
vedėjai išpradžių < Bagdonavi
čius (vėliau Petrikas)- ir mano 
agentai Aris ir DcmidOvas, 
kurių kiekvienas man ir vedė 
savo atskaitomybę, dit didelii 
transportu, išsiųstus Kaunan 
29/VIII dėžės No. 1101, 1102, 
1103, 1101, 1105, 1106 ir 3/X 
dėžės No.No. 1391, 1396, 1397, 
1398 ir 1399, kur ėjo kilimai 
paveikslai, knygos ir bronzi
nes Clo<lvno stovylos, buvo su
daryti Ariu jo paties bute, pri
vačių visai būdų, kad nekreip
ti i tai nereikalingai čekistę 
akių, neturint Atstovybėje pil
no eksterįtorialumo; prieš iš
siunčiant Kaunan tos dėžės 
buvo atgabentos Atstovybėn 
nejučiomis ir čia užlekuotos. 
Demfdovas supirkinėjo dau
giausiai • knygas, kinų-japonų 
dievus, vazas dalykus porta
tyvinius ir mažiau už tat įta
riamus juos Demidovas ir 
vilkdavo tiesiog namo Kabi
netan vakarais (neturint at
skiro tam kambario), kame 
atstovybės tarnai šventadie
niais sudėdavo į dėžes. Turė
jo iš to reprezentacijos ir At
stovybės kasa pelno lapkri
čio 21 dieną, kuomet kasoje 
visai nebeliko pinigų, aš įne
šiau 7,500,000 rub. sov. pin. iš 
netikėtų pajamų, lai yra juos 
kiek ankščiau gavau už 2 bač
keles spirito išduoto reprezen
tacijos reikalams, už kurį bu
vo grąžintos išlaidos savo kai
nomis (pridedu buhalterijos 
raščiuką N28).

III — etnografl-
Azijos

reikalui 
produktų 

(sąrašas | 
šluotos i

ir ga- 
iyi a sk- 
ir re-

prod u le
me nesy 
ir tuo
repre-

Padaužų Pastabos apie .
Gerus ir Blogus Daiktus

Padaužų Rezoliucijos
Kausimu ištekėjai ų moterų ir 
besirengiančių tekėti merginų

SENIAUSIA DAKTARi

zenfacijos sandėlis, įš kurio 
mano a^cn tuma (Arlissui. l)e- 
midovui), buvo durniumi pro- 

dūkiui realizuoti knygoms, 
kilimams, paveikslams ir ki- 
toms niuzejinėms ivlenyliėms. 
Tuo laidu aš supirkau ir keliais
atvejais pasiunčiau Kaunan'Dr. Eliza M. Moshėi;, 78 m., se- 
Ministerio vardu, prašydamas Į iriausia praktikuojanti mcdici- 
jo kas kartą išskirstyti kas nos daktare Amerikoj. Ta prak- 
Valstybės knygynui, kas švie-’tika ji užsiima per 50 metų ir 
limo Ministerijai, kas žemės sako, kad nėra geresnės profe- 

Vienybė“ gavo nuo savo Ūkio Ministerijai, kas Valkty-'sijos mioterims, kaip būti dak-
■ - * i iki* Mr FinajYBu Minl* {ĮfaBv

“ŠVYTURIO“ BENDROVĖ
TEKO VAILOKAIČIUI

“Cekavrti“ sakant, bolšcvikiš- I 
ką vierą išpažinstančių, šaky- ’ 
tam, bolševikiškų parapijonų ) 
randasi visam pasauly ir visur 
kitur.- Mus visus Šventas Leni
nas laiko priglaudęs po sparriu 
savo tr sergsti nuo grieko — 
nito susidraugavimo su “social- 
išdavikais“ ir visokiais kitokiais 
“buržujais“. Bet mes, maždaug, 
jau pradedame ataušti, nebep.il- 
dyti musų vieros “padavimų“. 
Tas ataušintas ypatingai paste- 
biamas pas moteris ir merginas. 
Mat, jos labai nepastovus ir ne
kantrus sutvėrimai. Paimkim 
sau, juk dar visai nedaug “Čė- 
3o? užpakalin, jų krutinės degė 
bolševikiška meilės liepsna; jos 
niekino viską, kas nebolševikiš- 
ka ir pakarniai garbino Visą tai 
kas bolševikiška; jos buvo atsi
davę su dūšia ir kunu Padaužų 
patronui šv. Leninui ir nedrjso 
nęi mislyti apie Maskvos neklai
dingumą. Pagalios, jos , rinko 
aukas ir pačios 'aukavo viską, 
ką tiktąjį turėjo, alkaniems bol
ševikų dvasiškiams.

1,1 i K t t' t i ‘ ’

Be to, bolševikišką Vierą iš- 
pažystančios moterys persisky- 
rę su savo vyrais prisiglausdavo 
prie kitų tos pačios vieros vyrų, 
o ne prie kokių nors “išdavikų”. 
0 merginos, bolševikiškos mer
ginos, tai, bracia, nei kreiva 
akim neveizdėdavo į “buržu
jus“. žodžiu stenant, visa |a 
maišatė dėjosi bolševikiškos re
ligijos rėmuose.

Buvo laikas, kad rodės, jogel 
musų jaunutė religija šį buržua- 
žišką pasaulį perdirbs į rojų. 
Bet taip neįvyko. 0 neįvyko to
dėl ir dėlto, kad moterys ir 
merginos mumis suvylė. Duo
kim sau, jos sustojo platinę 
bolševikų dvasiški jos aplinkraš
čius Ir rinkę jiems aukas. Tai, 
bracia, dar pusė bėdos butų, jei- ‘ 
gu daugiau “eksidentų“ nebūtų 
ištikę musų vierą. Sakytum, 
jau yra nepaslaptis, kad dauge
lis moterų ir merginų išsižadėjo 
bolševikiškos vieroš. Nemažai 
randasi tokių, kurios abejojo 
ąpie Maskvos neklaidingumą. Iš 
visų blogumų blogiausias daly
kas yra tas, kad randasi, nors iY 
nedidelė dalis bolševikių moterų 
ištekėjusių už “social-išdavikų“ 
ir gražiai sugyvenančių su savo 
“buržuažiškais” vyrais. Taipgi 
randasi bolševikių merginų, ku
rios netiktai kad šoka, kalbasi, 
važinėja į teatrus,.bet ir įsimy
lėjusių į musų vieros griovikus.

šitokie strošni apsireiškimai 
aiškiai parodo, kad pas mus nė
ra aštrios disciplinos; kad per
daug “svobados“ duodame mote 
rims ir merginoms, todėl,jos ir 
ataušo nuo tikėjimo. Gi jų at
šalimas reiškia mirtį musų vie- 
rai. Juk moterys palaiko ir pla
tina religiją. Jeigu, znočijas, 
bol^evikes moterys gyvens su 
savo “social-išdavikais“ vyrais, 
tai jos netiktai kad išduos visas 
musų šventos vieros paslaptis, 
bet ir savo vaikus iššauklės 
“buržuaziškoj“ dvasioj. O tas 

reiškia mums labai, labai didelį 
pavojų, nes neturėsime iš ko or
ganizuoti nei raudonąją armiją.

Vadinasi, kaip čia pasakius 
sau, Padaužą Kongresas žvairai 
žvilgterėjęs j augščiau pakabin
ius faktus nutarė šit ką:

1) rei am,

kad A. D. Pa-pa, L. Ma ma ir 
P. S. ir A. t. Dur L. f>ur kuo- 
greičiausia išleistų “ukazą“ bol
ševikų vierą išpaž.instančioms 
moterims, kad jos, kurios yra į 
ištekėję už “social-buržujų“ nic-1 
ko nelaukdamos, sakytum, be

3252 S. KALSTEI) ST.

(Bevielinis Icleponas)

-MAUDYNES

Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina Si.

Phono Boulevard 4552

bolševikių 
yra biskį 
tad jeigu

VISIEMS METAMS 
du 
20

Tampico,* Mexico. (Privati
nis radio). Pagauta navyna,

2) Mes reikalaujam įvesti už
sakus, taip kad kiekviena bolše
vike mergina, norėdama ištekė
ti, pirmiausia paduoda “orderį“ 
vietinės bolševikų bažnyčios kle
bonui, o šis skelbia iš ainbono 
per šešis sekmadienius apie jos 
rengimosi priimti moterystės 
sakramentą. Jeigu bėgyje to lai
ko niekas nepraneš, kad ji ište
ko už “buržujaus“, tai klebonas 
ją iškilmingai suvinčiavoja, o 
jeigu užsakam einant bus patir
ta, kad ji išteka už “social-bur- 
žujaus“, tai neduoti jai šliubo. 
0 jeigu ji į nieką neatsižvelgda
ma vistiek ištekėtų, tai prakeik
ti ir išmesti iš švento Lenino 
garbintojų tarpo.

3) Mes taipgi reikalaujam į- 
steigti didelį klioštorių, su ma
žais langais, kur visi vienoj ku
petoj bolševikiški rhinykai ir 
minyškos butų užlaikomi.“

4) Mes grieštai reikalaujam, 
kad sustiprinimui musų vieros 
butų įvesta aštresnė disciplina 
apskritai.

Dabartėlės, dar norime pri
durti šit ką: Visi bolševikai tu
ri .žinoti, kad Jieva buvo mote
ris, ir tai tik viena moteris, o 
dėl jos vienos nekantrumo ir 
nepastovumo šiandien mes visi 
skurstame ant šio “išdavikiško ’ 
žemės kamuolio. O 
moterų ir merginų 
daugiau negu viena, 
joms duosime pilną 
sakytum, jos gali dar daugiau 
ir blogesnių “štukų“ pridaryti, 
negu Jieva, kad pridarė.

— Padaužų Sekretorius.

Svarbu visiems Padau
žoms.

Kąlaniazoo, Patagonija.
Pusiau oficialinė žinia skelbia, 
kad pastaruoju laiku tarp 31 
ir 34 platumos Ilalstcdstryčio 
linijoj pasirodė “aisbergai“. 
Ypač jų daug randasi bolševi- 

i kų ir skambalninkų rajonuose. 
’ Taigi, kad išvengti pavojaus 
Padaužų laivui reikia prisilai
kyti šios* važiuotos: Važiuojant 
iš žiemių pietų link, privažia
vus 31 platumą reikia p. rpen-‘ 
dikuliariškai pasukti i rytus ir 
laikytis los krypties iki 32 pla
tumos; ten pasukti diagonaliai 
ir taip važiuoti iki 33 platu
mos; ten pasukti vėl diogona- 
liai į rytus ir pavažiavus kele
tą kilometrų į pietus pavojus 
laipsniškai nyksta. šilų pa
tvarkymų reikia prisilaikyti iki 
tolimesnio pranešimo.

—Jurgis-konsulatas.

kad “Skambalo” 
beveik revoliucija, nes dabar
tinis “redaktorius“ virsiąs 
prie savo senų idtjų anar
chizmo. Sakoma, jis nenorįs 
pripažinti teises vienam savo 
lagerio memberiui, kuris rimi- 
ja į kokius tai prezidentus. 
To jam neleidžia daryli naujai 
atgijusios idėjos. iMąištas ga
li apimli visus “Skambalo“ pb 
liečius. —J.-k.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquot 
te Parko ir Brightęn Farkc 
apielinkių nuo dabar NAU- 
JIENOS yra išnešiojamos

...... Norintieji užsisakyt kreip- 
yokio pasiaiškinimo, persiskirtų kites pas 
su savo vyrate. jeigu' atsisa^ 
kys skirtis, tai prakeikti jas ir

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakianČiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERĄ’S

ESKO
Antiseptiškas mostis.

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos imitacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PATARNAVIMAS 
VELTU!

GENERAL TAXtS
MOKAMOS BĖGU E BA
LANDŽIO MĖNESIO, 
GALITE UŽSIMOKĖTI 
PARANKIOJE JUMS

UNIVERSAL SIME
. BANK
PATARNAVIMAS 

SUTEIKIAMAS 
VELTU.

A. F. CZtSNA
Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradome minera- 
linc.sl sicrines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
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SVEIKĄJĄ — TIKRIAUSIAS 

TURTAS
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

“GYDYTOJAS”
Didžiausias sveikatos ir mokslo žur
nalas lietuvių kalboje.

“Gydytojų” leidžia Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ir Dr. S. Biežis.

“Gydytojas” mokina kaip apsisau
goti nuo ligų, duoda tinkamų patari
mų sveikatos dalykuose ir suteikia 
tinkamai prirengtų mokslinių straips
nių.

“Gydytojas” talpina gražių paveiks
iu.
UŽSIRAŠYK

Amerikoje ir j Lietuvą kaina 
doleriai metams. Pavienis numeris 
centų.

“GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd Str.
CIIICAGO. ILLINOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX£XXXXX

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyla s ir Skausmus

Visose apUękoM—SSc Ir tfc puodukas ir i 
duuvitt. C.biJdren’e Muatorole (lenfv.a« ’ 

u6 fonu*) 3Sc.
Geresnis nei Mušt ir d PĮaste

». A. VASILMUSKA



Šeštadienis, Bal. 25 d., 1925

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

tu su Svviųtkovvskiu važiavę 
Balt ir Kosinski.

NUŠOVĖ SANKKOVIN1NKĄ

Trys negrai plėšikai įėjo į 
Sanison Fu rn i ture and -Storage 
Co., 3815 So. State St., sankro
vą ir be jokio įsjiėjimo nušovę 
sankrovos m ana žėrį George 
Reinhart, 60 m., pabėgo pastvė
rę tik $100.

DU NEGRAI NUTEISTI 30 
METU KALĖJIMAN

J dvi pastarąsias dienas du 
negrai liko nuteisti, kiekvienas 
30 metu kalėjimai). Abu jie nu
teisti už užpuldinėjimą ant mo
terų.

Vienas jų, \Vni. Smitli, 20 m., 
dieną prieš tai išėjęs iš pavie
to kalėjimo, nuėjo pavieto ligo
ninėn ir pasidavė ligoniu. Nak
tį jis įėjo i vienos 32 m. mo
ters, kuri jau penki metai gu
li pavieto ligoninėj, kambarį ir 
ją išgėdino.

Kitas negras buvo užpuolęs 
50 m. moterį.

KARŠČIAI

Dar niekad Chicagoje nebuvo 
tokių karštų dienų balandy, 
kaip vakar ir užvakar. Užvakar 
karštis siekė 86.5 laipsnių, ko 
dar niekad nėra buvę balandy 
nuo pradžios rekordavimo oro. 
Vakar, delei lietaus, buvo kiek 
vėsiau, l>et karštis vistiek sie
kė arti 80 laipsnių, šiandie gi 
betgi busią daug vėsiau.

Sportas
POZfil.A RISIS KENOSHO.IE

Ir Kcsoshos lietuviai turės 
progos pamatyti Karolį Požėlą. 
Balandžio 30 d. jis ten risis 
Poloniu Hali svetainėje, Mil- 
vvaukee ir Midle Sis.

Požėla risis su italų čempio
nu Joseph Ferero. Be to, risis 

' dar F. Szczupakimvicz, Keno- 
shos čempionas, su Arnold Va- 
Itcno; Mike (ietlson su Tam 

Painon. — X.

UŽSITARNAUJA PA
SIDIDŽIAVIMO

Mes esame užsitarnavę 
pasididžiavimo, žmonių pro
tai išriša vieną po kito dide
lius klausimus. Paskutiniu 
laiku astronomai atrado 
vieną žvaigždyną, kuris yra 
milijoną “šviesos metų” to
lumą nuo žemės. Šviesos me
tai reiškia 5,865,696 milijo
nai mylių! Šviesa eina grei
tumu 186,000 mylių per se
kundą, greitumas vilnių 
vartojamos radio yra tos 
pačios. Kas žinojo apie ra- 
dip dešimtis metų atgal? O 
šiandien jis randasi beveik 
kiekvienuose namuose. La
bai apsimoka šiais laikais 
kiekvienam užlaikyti savo 
sveikatą gerame stovyje ir 
sekti didelį progresą žmoni
jos žinojimo. Trinerio Kar
tusis Vynas yra gyduolė, ku-r 
ri pagelbsti būti sveiku. Jos 
išvalo skilvį ir žarnas, pa
gelbsti suvirškinti, sukelia 
apetitą ir sustiprina' visą 
žmogaus sistemą. Musų kos- 
tumeriai žino, kaip jos už
ganėdina. Mrs. Maria Duris, 
1733 So. Halsted Street, Chi- 
cago, rašo mums: “Aš. neno
riu būti nei vienos dienos be 
Trinerio Karčiojo Vyno, aš 
esu jūsų nuolatini kostumer- 
ka per 19 metų”. Jūsų ap- 
tiekorius arba gyduolių par
davinėtojas taipgi turi Tri
nerio Linimentą, (tikrai pa
gelbsti nuo reumatizmo ir 
neuralgijos) ir Trinerio 
Cough Sedative (greitai pa
gelbsti nuo slogų). Paban
dykit jas! Del pilno listo 
Trinerio gyduolių rašykit 
p.-H Joseph Triniu < ’onipa-

—

Atsiimkit laiškus iš Pašto

AUDITORIUM BEAUTY SHOP

580

AR

Naujienose’darsinkities

IŠPARDAVIMAS

Brunswick Radiolas

Maršas

Polka

Polka

Chicago, Illinois1343 South Halsted Street

520
521

Hairdrcssing
Manicuring

Kam mokėti perdaug už 
jūsų dantų taisymo darbą

pas 
Atei

596
604
606
608
616
618
623
626
629
630

582
583

16009
16008
16007
16006

8109 
8110 
7793 
7792 
7771 
7770 
7763
7727 
7728 
772b 

12705 
12386 
12634 
12390
7763 
7702 

12313 
12811
7680 
7644

Woldtkiewicz Anton 
Zlatolas Franck 
Zobas Andrėj

Marcclling 
Shampooing

ligą nuojame

Apucikel Marjuonai 
Austys Jonas 
Bardauskns Mrs Elrz 
Budriene Liucija 
Rūbelis J K 
Chepanenę M 
Dapsis L 
Gestantu Petru 
Grananenai Muteju 
Gricinno* Antanos 
Grusko Mike 
Sudaitis Mrs B 
Staukiewicz W P 
Jakoszavic Aleksandra 
Kapcohis Liudvikas 
Kavalianskas A 
Liuberskienei P 
Litvinu Jozu 
Michniewicz A K 
Mikolaitis Frank 
Mikenene AneLia 
Milkiutas Stanislovas 
Papievis Povilas 
Picus Paul 
Plezite Birute 
Puceta Jos 2 
Radvenskas Anton 
Rudauskiene Elzb 
Sadzevicius Jonas 
Šankus Solm 
Sobonaitis Jonos 
Stankiewicz B 
Sutkus Anthon 
Tautavice Velemas 
Vastakienei Onai 
Volovic Andrėj 
Walat S

Phonografas 
vertas $100, 

už $39.00 
Phonografas 
vertas $150, 

už $42.00
Phonografas 
vertas $250, 

už $95.00 
Rekordai dy
kai su Pho- 
nografu..

— Polka 
undinau

9 ryto iki 
seredoj ir 

Nedč-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

No. 1
Nancy Benu t y Shop 
18 St. & Halsted St 
RoOsevelt 8951

Middleport, Ohio 
pu savo i

kad aš 
au atlikti

Stasys
Kareivių Daina 
Dul Dul Dūdele 
įleiskit Į Tėvynę 
Šią Naktelę 
Kur Paliko. Tą Jaunystę 
Tėvynės Garbei — 
Lakstingalėli 
Vai Varge, Varge 
Tų Mergelių Dainavimas 
Pašėriau Žirgelį — Polka 
Aš Šią Nakt 
Aš Dureles 1 
Pampilionas
Gėriau Dieną, Gėriau Naktį 
Bernužėli Nesvoliok 
Marcelės — Polka 
Tu Mano Mieliausia 
Skamba Kanklai Ir Trimitai 
Helenos Polka z

No. 2
Auditorium Beauty Shop

3235 Halsted St.
Boulevard 1075

Phcmografai 
wick 
lumbia už numažintą 
kainą. Ant lengvų 

išmokėjimų

štai ką Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
padarė dėl Mrs. Jenkins.

PADARE 1$ JOS 
NAUJĄ MOTERĮ

! — Butėnas 
Gyvenimo Valcas 
— Sidlaiškas

Ateikite šian
dien, neatidS- 
liokite, nes tai 
yra pavojin- 

ser- 
esate 
g a -

Gulbrsnssn Trade Mark

Gulbransen Registruoti 
Pianai parsiduoda ant 

lengvų išmokėjimų. 
$25.00 tiktai reikia 

įmokėti

Rjau 
pagS- 
Battle 
negu-

bejč- 
skaičiau jūsų apskeibt- 

• tuojau atvažiavau 
buvau jums dčkin-

sveikus oner- 
ir vikrumų? 

pjonas, nerviv- 
sunkią liv-H ,u 

psižiurejimą'!
padėtis jo

tis, jus i’> i
ntgauti

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobčj nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo. I

NANCY GRIGALUNAITĖ
Savininkė

Dr. W. R. 
Register, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

Naujoj LietuviŲ Auditorijoj
Ant Bridgeporto

•surcvoliucijonizavo
Iki šiol neiš- 

dabar pasiduoda 
Sayo praktikoje 

geriausius 
Čirpus, J3akIevynus, Anti-

Andriuška 
Apacianka, Ch. 
Bolinbach, A. 
Brazauski, Mikalina 2 
Brazauski, Povilas 3 
Burdon, M. 
Garkavenko 
Grušaite, U. 
Gutauskas, Jonas 
Jakštis, Ign. 
Juraitis, Ona 
Kasiulis, Jos. 
Katkauskas, F. 3 
Kuleša, B. 2 
Laureckis, S. 
Lukauskis, Jurgis 
Mikalaitiene, E. 
Matijošaitis, F. 
Paplon, Tony 
Pikciunas, Jos. 
Pociene, M. 
Rasimas, A. 
Roksevicius, A. 
Rudaitis, L. 
Sokolovvski, St. 
Stanitis 
Strolia, Jonas 3 
Sribike, P. 
Švelnis, P. 
T. S. 
Vestarta, Anna 
Vitauskas, Antanas 
Whait, Adam

EKSPERTAI BE SKAUSMO 
TRAUKĖJAI

Jus gal būt mokate daugiau už jū
sų dantų taisymą negu mes ro- 
kuojame, bet tai nėra darodymas, 
kad jus gaunnate geresnį darbą. 
Gerumas musų darbo nepalygina
mas, o prie to dar mes turime 
Švarų ir sanitari ofisą. 15 krėslų, 
7 specialistai.

Fleitos, $8 iki $25
$7 Tilteliai .................................. $4

PEOPLES DENTISTS
322 S’o. State Street 

Tarpe Jackson ir Van Bu re n 
Imkit elevatorių iki 3 augito 

Moterų patarnavimas
24 metai tame pačiame name 

8:30 ryto iki 8:30 vai. vakare 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

yra žinomas

—...................... .
LIETUVON— 

ožrašykite savo gimi
nėms Ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Bruns
Victor — Co-

del greito ir 
ino. Prisidėkite 

užganėdintų paci- 
pripildo ma 
šiandien dėl

GYDOME VYRUS
$50. K“ $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
JUS ESAT IŠSIGYDO NUO 
UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ 
Specialistai kraujo lięų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkiu ir ailpninan- 
čių ligų. pasinau- 
įlokite šia nroga. 
Gydymas iSgydy- 
IUHS chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 

skilvio ligų, 
i mano gyvenimo dar-

bus. Aš geriau no- 

kntn
I žmonių. x i<-t- i Imti 

jų valdytoju. Aš ži- 
nau, kad aš galiu 

Dr. J. R. Mabee suteikti jums ge
riausi gydymą, koks 

me-dicinos moksle.
Europines “Q *f A ”

Gyduoles w I
TIKRĄ PAGELBĄ 

Jčirškimai teisiai į gyslas dėl kraujo 
suirimo, jčirškimai tiesiai Į gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti- Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius aerurns čie- 
pus, antitoksinus, specialas (čirškimui 
gyduoles, vęlįausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skuit- 
IIhum užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išeffsa- 
minavinui dykai.
$10* X-Ray egzeminacija $1

ChicagOH gyventojas suteikia 
savo patarimą

"Chicago III.
"Gerbiamas Dr. Mahee,

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kurj aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, a.š visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo, 
mio vieno daktaro prie kito, 
liau atsidūriau sanatorijoj, 
Creek, Michigan. Ir tai dar 
vau pagelbos.

š praktiškai buvau 
kuomet 
laikraštyje ir 
jus. Imliai 

už pareiškimą, kad jus po egia- 
galėsite mąne išgydyti. 

‘ r-
greitą pagolbą nuo 

\š dabar esu 
naujas žmo-

žodžiu rekomepduo- 
bile kokiems ser- 

patarlu pusi- 
pagarba, 

•TRED VVAGMAN,' 
4338 Boswortlv’'

Kokios rųšies žmogus 
jus esate 

Ar jus esate stiprus, „ 
gingna, pripildytas "pep 
Ar jus esate silpna 
gus, turite chronišką 
ha silpnumą per jūsų nca 

Nežiūrint, kokia sveikatos 
st) yra arba kokia prležad 
valote sužinoti, kaip jus galit 
savo HVcrikaią, stiprumą ir energiją. As 
pagellrėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jutus ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai Ui pasekmes. Va 
laidos nuo 9 ryto i|G 3:30 vai. vakare 
Utarninkę, Seredoj Ir Sukatoj nuo 9 ry
to iki 8 vaL vakarę. Nadfclloj nuo 5 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE

darbas 
karnas 
komis _ 

riauaio materlolo. Senas armonikas mainom 
| naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite . musų kata
logo šiandien.
North America Accordion Mfg. Co.

»2< So. Halsted St.. Chicago, I1L

LAIŠKAI ATĖJĘ NAU 
JIENŲ OFISAN*

mi»>. apie Vegetable Compountf ir jos 
padarė ."'ne liauja mbtere. Aš da
bar turiu jas savo namuose visuomet 
ir nebusiu be jų. Aš svėriau tik 90 
svarų, o dabar aš sveriu 132V6 sva
rus. Aš sutelkiu Vegetable Compound 
didelj pagyrimą ir norėčiau, kad vi
sos moterys žinotų jo gerumą”. — 
jMrs. Myra Jenkins, 593 North Front 
St., Middleport, Ohio.
: Virš 200,000 moterų yra atsakiu
sios į šitą klausimą: “Ar jus gavote 
pagelbą nuo vartojimo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” 
ir todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbsti kitoms moterims, tai jos ga
li pagelbėti ir jums. Parduodamos pas 
hptiekorius visur.

Mes dabar pertaisome savo krautuvę, tai daugybę daiktų parduodame už žemesnę kainą. Knygas, Auk 
sinius daiktus, Laikrodėlius, Budninkus, Phonografus, Radios, Pianai, Angliškos Rolės po 28c, daugy 
bę rekordų po 25c. Lietuviškos knygos dykai po vieną kožnam apsilankusiam

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po 75c vienas, ant abiejų pusių
Stasis, Oi Mergele 
Toska Valcas — ( 
Tėvynės, Svajonė - 
Gėriau Dieną, Gėriau Naktį ir Esu aš 
Svieto
Dul Dul Dūdele, Godeles 
Dzimdzi Drimdzi, Futbolas 
Vestuvių Maršas, Klarneto Polka 
Kam Šėrei Žirgelį, Švint Aušrelė 
Atvažiavo Svetelei, Į Beržiną Ona 
Lucia Polka, Volka Polka 
Concertinas Polka 
Radviliškiu Šokis 
How Do You Do?

RUBĮĮ EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir prašina
mi; prašalina riebumus ir ne
švarumus, panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvą ir 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite • savo rubus išvalyti ir 
nudažyti musų patirtų moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaners
3511 S. Halsted St.
Tel. Yards 0024 — 0430

įsteigta 1898.
Mes neturime skyrių

i. t- “Aš dabar per
gyvenimo permainą ir aš 

i vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 

ĮMk • table Compound 
nuo, litfų kurios ap- 
silelskia tuo laiku. 
Aš taip buvau, nu- 
silpnusi, kad aš
savo 'darbą ir uŽ- 
laikyti kambarius 
ir prižiūrėti šeimy- 
ną iš aštuonių. 
Draugė pasakė

Pulkui plaukai turėtų būti kiekvienoj 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas sint 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieiti.

Pnžiūrėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
iusu galvos odą nežvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
s«vo vaistininką Šiandien, arba 75c 
tiesiog per paltą ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry A South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y,

3514-16 Rooscvelt R J. 
Arti St. Louin Avė. 

CHICAGO, 1LL.

gato ir 
n e u ž 
nedinti? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza-< 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 

Egzami- 
—» 8U

pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t. 

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų fligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūsles, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gero 
ir teisingo gydymo.

“606- egZX‘ "914”
I TIKRA PAGELBA

Įčirškimai tiesiai į gyslas'laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių j 
gyslas) surcvoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką 
gydomos ligos, 
tam gydymui 
vartoju naujausius 
serum.
toksinus, taipgi spcciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentu 
pasekmingo gydy 
prie dėkingų 
juntu, kurie kasdien 
no ofisą. Ateikite 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos i 
5:30 yakarc. t Jt a į n inki* 
suimtoj iki 8 vai. vakare 
libj nuo 9 ryto iki I po pietų. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. Dearborn St, 

CHICAGO, IUL.

16005
16004
16002
16001
16000
10306
10820
.10224

2791
NAUJOS ROLĖS DĖL PLAYER PIANO

Su žodžiais:

Grandioziškas

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

ir .lengvh* 
armonikų 
Jungt. Val- 
stAlose. Mes 
nevarto Jame 

importuotų ar
monikų ; vi.i 
musų inatru* 
mentei yra 
padaryti čio>- 
nai, Chica- 
goj. Vidas 

atlio*
ran-

viaai 
jūsų

iną 
1>H6 

minavimo galenite inąne išgydyti 
Ai tuojau pradėjau vartoti JĮMU kV- 
dytną ir khvuu i. 
jūsų pulkaus gydymo 
visai s v alkas ir 
gus.

"Muilo garbės 
ju jusi) gydymą 
ganiems žmonėms 
matyti su jumis.

jums
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Lietuvių Rateliuose.
• iš "Birutės" t

“Mes Padainuosim” — su ta 
daina punktualiai S vai. vak. 
Birutė ir Dzimdzi atidaro 
savo vakarų.

Taigi rytoj ta visų laukia
ma 8 vak vakaro ir lai punk
tualiai Birutė su konip. Va
nagaičiu ir visu Dzimdzi štabu 
atidaro savo muzikai} Po-Pn- 
Bi, pradėdami su nauja dai
na “Mes Padainuosim” ir pra
šo visų chicagiečių būti pra
dedant ir nepraleisti progos 
užgirsti tų dainų, nes tai gra
žus kūrinys musų kompozito
riaus.

Didžiulis orkestras.
Didžiulis’ symt’onijos orkest

ras, vadovaujant pačiam komp. 
Vanagaičiui, gros vien tik jo 
kompozicijas, specialiai suor- 
kestruotas šiam vakarui. Tai 
yra pirmiena musų muzikos 
istorijoj. Mes turime gėrėtis ir 
džiaugtis, turėdami progos iš
girsti. Bus išpildyta su orkes

tru šie veikalai: pirma kartą 
“Vėjužėlis”; “Vilnius”, jau vi
sų žinomas “Valcas” ir daugy
bė kitų kurinių.

Bus ir balerina
Žinoma, “Valcų” gros orkes

tras su choru ir šoks profesi
onalė balerina. To da mes iki 
šiol nesame girdėję nė matę.

Tai tik vienų dalelę jums čia 
pranešu, gi visi pamatysite ry
toj Lietuvių Auditorijoj, kur 
mes visi suėję pasiklausysime 
musų Birutės ir Dzimdzi artis
tų, o paskui pasišokę ir užda
rydami Birutės šį sezoną, pa
linkėsime jiems gerų pasek
mių ateinančiam sezonui,

— A. ir A.

muzikos ir biliardo stalas. Na
diai kada kas nori vis gali atei
ti ir tenai sau laikų praleisti.

Jie priima į narius nuo • 17 
iki 35 metų amžiaus vyrus. 
Dabar narių turi, rodos, arti 
pusantro šimto. Daugiausia 
jaunintas. Valdyboje randasi: 
pirm. J. Šholtmanasi vice-pirm. 
VValteris Aleliunas, sekr. Pra
nas Ažnosenis, ižd. Antanas 
Maženis, finansų sekr. Jonas 
(ledratas.

Vieša Padėka
Visiems dalyvavusioms laidotu

vėse mano mylimos moteries Ka
zimierus, kuri ta|><> palaidota ba
landžio 20 d., 1925 m. Šv. Kazi
miero kapinėse

širdingai tariu učių kunigui V. 
Siuvimu už atlaikymą šventų mi
šių. Ač>u kunigui J, Statkui už pa
mokslą. AČiu visiems, kurie pri
sidėjo prie laidotuvių ir gėles. Ačiū 
draugijoms šv. Onos Bažančiavos 
ir šv. Petronėlės ir graboriui A. 
Masalskiui už patarnavimą, žiauri 
mirtis atskyrė tave, mano myli
ma Kazimiera, nuo manys ir duk
relės.

Lieku nulindęs su dukrele.

Kazimieras Vasnauskas
3208 Wa;iace St

a+a
VIEŠA PADfiKA

Jurgis Mozeris musų mylimas 
sūnūs miręs balandžio 18 <1., 
1925 m.

Šiuomi reiškiame širdingiau
sią padėką visiems giminėms, 
draugams, pažįstamiems o ypa
tingai A. Ž. V. draugijėlės ir 
Y. D. -L. nariams už suteiktas 
gėles ir patarnavime grabo ne
šime. L. M. P. S. A. 115 kp. 
už didelį pasidarbavimą laido
tuvių reikaluose ir visiems au
kavusiems gėles.

Kalbėtojui Zalpiui už pasa
kytą prakalbą namuose ir ant 
kapų.

Graboriui Eudeikiui. Vi
siems širdingai ačiū.

Nuliūdę:
Tėvai, brolis ir seserys.

ANTANAS MIKALAUSKIS
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė sd šiuo pa
sauliu sulaukęs 35 metų am
žiaus, balandžio mėn. 23 d., 
1925 d., 12:31) vai. ryte. Pa
ėjo iš Kauno rėd., Pajuro 
kaimo, Rytavos parap. ,Tel
šių apskr. Amerikoje išgyve
no 18 metų.

Paliko dideliame nubudi
me moterį Antaniną, po tė-« 
vais Budaitę, dukterį Heleną, 
9 metų, sūnų Antaną, .10 me
tų, tris brolius: Ira'nciškų, 
Adomų ir Simoną ir brolie
nes. Lietuvoje brolį Kazimie
rų ir tris seseris Marijoną, 
Barborą ir Pauliną. Kūnas 
pašarvotas randasi 4533 So. 
Marshfield Avė. Laidotuvės 
įvyks panedėly, bal. 27, 7:30 
vai. ryte iš namų 4533 South 
Marshfield Avė. į švento Kry
žiaus baž., kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, b iš ten lAis nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
Moteris, duktS, minus 
broliai ir brolienė*.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, telefonas: 
Yards 1741

Musų Draugijos -
Sis tas iš Lietuvių Draugijų 

gyveninio.

Keistučio Kliubas.
šis k Ii ubas gyvuoja jau apie 

rodos, desėtkas metų. Jis savy
je turi bespalvį pobtulj. Na
riams savo moka pomirtinę ir 
ligoje pašalpų. Savo laiku, 
apie 7 ar 8 metai atgal, Keis
tučio Kliubas gana gerai pro
gresavo. Jis turėjo po savo 
globa chorų mišrų ir gerą 
Dramos skyrių. Tuo laiku 
Kliubas daug kuo prisidėjo 
oi ie progreso, bet dabartiniu 
laiku jis nieko ypatingo ne
veikia, kaip tik savo tarpe gin
čus varinėja. Beje, dar užsilai
ko Dramos Skyrius, bet ir it 
to tokia nauda kaip iš ožio 
nė vilnos, nė pieno, nes visc 
berods lik apie keturios ypalot 
teliko.

Pats Kliubas vienais metais 
veržiasi su dvejais pirminin
kais. Pradėjo metus .1. Sholt- 
manas, jam atsisakius, užeini 
p. Aleksandravičius, bet Riet 
pastarasis išlaikys, lai ir dai 
klausimas. •

* •>

$is Kliubas turėjo savo pa- 
silinskminimo vakarų ir gi tų 
pačių dienų kaip “Keistutis” 
Meldažio svetainėje, balandžio 
18 d. čia prisirinko jaunimo, 
kurie šoko per visų vakarų. 
Kiek girdėjau, liko pelno apie 
$40.0(1.

šis Kliubas yra narių žino
mas Federacijos Lietuvišku 
Kliubii.

i
Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Kliubas.
Šis Kliubas gyvuoja Bridge- 

porte irgi jau semtą laikas. Jis 
taipgi moka pašalpų ligoje ir 
pomirtinę. Narių turi apie 350 
ižde randasi apie $4500. Valdy

ba susideda iš pirm. St. Meš
kausko, vice-pirm. J. Katėno, 
sekr. S. Kunevičiaus, ižd. Jo
kūbo Maskoliūno. Sis Kliubas 
irgi savo laiku turėjo mišrų 
chorų ir Dramos Skyrių, bet 
kad nebuvo bei neteko pasi
šventusių1 žmonių tam darbui, 
viskas liko panaikinta. Dabar
tiniu laiku Kliubas rengia tik 
taip sau vakarus su vien šo
kiais. Kiti nariai užsimanė, 
kad Kliubas parengiu kų to 
kio, ko Kliubas dar nėra turė
jęs. Taigi į komitetą jėjo pp. 
Meškauskas, Katėmis ir (klibi
nąs ir pagal jų sumanymą 
4r Kliubo nutarimų, rengiama 
“•Maskarado” balius balandžio 
25 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Kaip pats komitetas praneša, 
maskaradas bus kitoks, negu 
kitų draugijų. Jie turi daug, 
daug dovanų kai}) daiktais taip 
ir pinigais, ir dar ką jie ši
ko, kad jų maskaradan atvyk
sta kokios tai misteriškus ske
petos — “raudonos skepetos”; 
sako, kad jos bus jau nebe 
chicagiškės. Na pažiūrėsime, 
pamatę pažinsime kasi po tai 
skepetai slepias?!

; — Apžvalga.

< - 
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL
M. Yužka,

S228 W. 98th SU CMmio, III.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli* 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. SpacialC 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 Wcst 47th SL

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

JUOZAPAS WASILEWSKI
Musų mylimas vyras ir tė

velis persiskyrė su Šiuo pa
sauliu balandžio mėn. 23 d., 
3 vai. ryte. Paėjo iš Kauno 
rėd., Panevėžio apskr. ir Pa
nevėžio miesto. Amerikoje iš
gyveno 28 metus. Paliko nu
liūdime moterį Maria, dvi 
dukteris: Marie Vizgird ir 
Amelhi Masiulis ir žentus Dr. 
J. J. Vizgięd ir A. N. Masiu
lis. Kūnas pašarvotas randa
si kaulei kio pagrabo name, 
4605 So. flermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks pan. balandžio 
27 d., 8:30 vai. iš Koplyčios 
4605 S. Ifcnnitage Avė. į šv. 
Kryžiaus baž., kur įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten b'its nuly
dėtas j švento Kazimiero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę moterio, duktė 
ir žentai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, telefonas: 
Yards 1741.

r

Extra Extra

Phone Roidevard 758>

Lietuvių Dcntistas patar

Kliubo vakaras.
Pereitą šeštadienį Keistučio 

Kliubas buvo surengęs vakaru 
Lietuvių Auditorijoje, su per
statymu dviejų aklų veikaliu- 
ko “Vargšas Tadas”. Lošt 
pats Kliubo Dramos Skyrius 
Publikos gana mažas skaitliui 
leatsilankė, gal viršino kiek 
per 200. Atrodo, kad K buba* 
turės kiek dadėti iš savo ka 
sos dėl parengimo. Pats loši
mas irgi buvo nekoks, nes lo 
sėjai daugumoj? nemokėjo ro 
lių ir buvo prastas susilošimas 
Iš komiteto narių man teki 
patirti, kad vaidylosi išėjo loš
ti tik su dviem ar trim repe
ticijom, nes kaip pačiame Kliu 
be, taip ir Dramos Skyriuje 
yra nesusipratimų.. Kaip paša 
koja, Dramos Skyrius rinkos 
veikalą tam vaidinimui apie 
virš mėnesį laiko ir iš 3 ai 
4 veikalų, kuriuos vis pradė- 
davę repetuoti, bet nedabaig{ 
sviesdavo į šalį.

Pačiame: lošime ’ geriatisit 
buvo berods p. Pabarška 
“Vargšo Tado” rolėje. Neblo
ga buvo ir jo moters rolėje 
p-ia Pabarškienė, tik trukdė 
rolės nemokėjimas; o jau daktn 
ro rolėje p. A. J tisas tai mat 
<ling, kad jam pačiam reikeje 
daktaro, nes rolės nė gu-gu, i) 
vis tas nuolatipis laikymas u: 
savo galvos rodė, kad jis pats 
ligonis. Tarnaitės rolėje p-l< 
Česniute; apie jų sakyti nėri 
kas, nes jos tik buvo bene še
šetas žodžių ir mažas išėjimas 
scfnon, bet ir tas parexlė, kad 
ji gali būti nebloga ir kiek ge
resnei rolei. 

») *
Rietuvių Atletiškas ir Pašalpi- 

nis Kliubas. 
i

Šis Kliubas, man rodos, yri 
susitvėręs apie 1918 metus. 
Jo siekis yra atlletika, sportas 
ir pašalpa nariams ligoje ir 
pasmertinė. Jis turi savo nuo
latinius kambarius pasisam
dęs nuo brolių M'aženių, kam
pas 39 ir Kedzie gatvių svetai
nėje randasi keletas atletikos 
įrankių pianas su visokioms 

—^Umaio anrfln it» Imtnvitl

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
Perlaidos: 20600—Lorisei Tamošiūnienei
3355—Antoninai Varpocenskie- 3135—Antanui Barakauskui 

nei 3205—Alfonsui Spingiui
3374—Juozapui Liepai 11130—Onai Taparauskienei
3373—Adomui Liepai • 20515—Elzbietai Naunčikienei 

22162—Juozapui Kavaliauskui 3246—Kaziui Aprimui ' 
3362—Antoninai Mačeliunienei20525—Gasparui Skačkauskui

21972—Kasparui Arieškai 21962—Anastazijai Leviškienei
21981—Salomijai Puškevičienei 11160—Viktorui Ditkui

Blinstrubiu

Visi Naujienų ekskursantai iš
plaukianti iš New Yorrko did
žiausiu pasauly laivu — Levia- 
than, apleis Chicagą 29 balan
džio, seredoj, 10 vai. 10 minu
čių vakare nuo Dearborn Stati- 
on (kampas Polk ir Dearborn 
St.). Meldžiame visus, kurie 
turite ar neturite bagažų, pri
būti ant stoties ne vėliau kaip 
9 vai. vakare.

Visi tie, kurie dar neužsimo
kėję už laivokartes, meldžiame 
kuoskubiausiai tą atlikti. Baga
žai tu/ri būti aprišti tvirtomis 
virvėmis; prie jų turi būti pri
klijuotos ir pririštos kartos, ku
rias mes duodame. Vežikai pa
ims bogažą 28 arba 29 balan
džio. Tie kurie nesate pirkę 
geležinkelio tikietų pas mus, tu
rėtų patys pasirūpinti epie ba
gažus. Apsižiūrėkite, kad vis
ką turėtumėt: Pasą, Vizas., ar 
užsimokėję Income tax; ar tu
ri tę leidimą grįžti atgal (Per- 
mit). Jeigu patys tikrai ne
žinote, kreipkitės j Naujienas.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvę?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

-11189—

55058-^Karolinai Plikionis
3396—Kostancijai žilingavičię- 

nei
3399—Antanui Ditkui
3415—Jonui Petraučiui
3423—Onai Surentavičienei
3413—Adolfui Bikmanui

22171—Onai Puišys
3447—Jonui Šimkui

20556—Pranciškui Siurbiui
21993—Julius Skeberdis
55066—Magdalenai Oželienei
55070—Barborai Mišeikytei 
3272—Franciškai Valionienei 
3331—Stanislovai 

tei
3343—Mortai Vilkienei
3351—Povilui Grigaliūnui

20535—Grasei Dugnienei
3379—Petronėlei Knataitytei
3363—Karolinai Bieliauskienei

21980—Barborai Jucienei
20547—Stanislovui Budginui
3383—Marijonai Gaidauskienei
3395—Antanui Pukinskui
3422—Marijonai Noreikienei

11198—Jonui Kukui
3461—Kaziui Vainauskui
3444—Marijonai Drezienei

21985—Povilui Dūdai
11208—Pranciškui Grinciui
3487—Elzbietai Stankienei
2994—Kostui Bertašiui

21947—Elzbietai Pocienei
3240—Onai Petraitienei
3237—Barborai Daukšienei

22150—Barborai

3304—Kazimierui Mačerniui 
3327—Cicilijai Banevičienei 
3357—Juozui Jagučanskiui 
3341—Aleksandrai Tunkienei 

20540—Julijonai Bulčienei
3375— Julijonui Savickui
3361—Stanislovui Išlinskiui
3376— Kaziui Niaurai

21974—Antanui Valiuškai 
11190—Levusei Berbilaitei
3404— Franciškui Jono Šalto- 

niui
3405— Dora tai šaltoniutei
3407—Franui Mickunui

Barborai Rindokienei
11193—Jurgiui Minialgai
3409—Kazimierui Bernotui Jo

kūbo sunui
3411—Petronėlei Tareskevičie- 

nei
3418—Leopoldui Tautkui
3436—Aleksandrai Kelckis

20536—Stanislovai Jukienei Mic 
kevičaitei

3439— Juozui Zamkui
3434—Adelei Gelažlunienei
3440— Jurgiui Petroniui
3445—Aleksander Prani-s
3463—Vincui Vaitekaičiui

20557—Jonui Rutkauskui
3451—Petrui Gildučiui 
3455—Petronėlei šauklienei 
3460—Adomui Grigaravičiui

21982—Pranui Kriskui

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

21983—Onai Kriskienei
21987—Jurgiui Sutkaičiui

Tamošauskie-55069—Petrui Dacui
nei 3486—Manei Gedgovdaitei

205^2—Boleslovai Norvilienei 3492—Petrui Ragaišiui
22155—Kazimierai Rutkauskie-20568—Karolius Kasparavičiui 

20562—Agotai Skrebienei 
20559—Petrui Stakunui 
20561—Pranui Linkevičiui 
11215—Marijonai Dorinienei 
20560—Jurgiui Maskoliūnui

nei
11178—Bronislovui Jociui
20543—Pranui Vaštakui
21974—Antanui Tumalavičiui
55056—Petrui Pociui l
3400—Petronėlei Pamarauskie20558—Petrui Dirsei

3549—Petrui Vitartui

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akis ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną syki atsilan- 

---- ------  — - kius. Be klorofor
iuos, 1,006 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris , specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

nei
3390—Mykolui Buožiui
3432—Antanui Gudaičiui

11204—Izabelai šimkevičienei
3457—Tadeušui Šepkai
860—Petronėlei Sanauskienei

11214—Veronikai Budrikienei
3491—Teklei Pukenaitei
3490—Domicėlei šliužienei

11207—Zuzanai Pikturnienei

3497— Augustinai Kriščiuniė- 
nei

3498— Anton Leifol
3515—Juozui Grašiui

11089—Jokimui Gulbinui
3131—Barborai Valaitienei

21922—Mikalojui Docke
3230—Justinui Jakaičiui

11139—Antanui Obrikui

Silpnos .... akįs 
Skaudamos ak s 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios,.. 
Nesveikos

aus s
aus s 
aus s 
ausis

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididln. gerklė

PATARIMAI DYKAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

27 metai prie State gatves
177 N. State St, Chicago, III.

Tel. Canal 0886

Vyrai ir moterys kenčianti, žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą 
cija musų specialistų dasiekia pa
čius pagrindus jūsų trubelio ir 
prašalina juos. Nėra spėliojimu, 
tikras ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, dalykas daromas 
tikras ir akuratičkas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, krutinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kurie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nėra pa- 
gelbos. Nenusiminkite Gaukite jū
sų eksperto patarimą ir nuomonę. 
Šimtai įau dabar yra sveikais ir 
linksmais. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytų žmo
nių, kurie atsilanko į musų priva
čius kambarius dėl gydymo kas
dien.

Mes turime vieną didžiausių ofi
sų Chicagoje, su privatiškais kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

Jei jus norite greitų pasekmių, 
atsineškite šį skelbimą su savim F 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State St., kam. Congresa St.

Privatis įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 9 ryto iki C vakare. 
Panedėly, seredoj ir sukatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.

naus geriau.
Traukimas dantų b« skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
1 Netoli Ashland Avė.

: Reumatizmas sausgėlė ■
■ Nesikankykite savęs skaus- ■ 
■Į mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
■Į Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
F —raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
® stfs lengvai prašalina viršml- I
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
" gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 

paštą 55c arba dvi už $1.05.
? Knyga: “ŠALTINIS SVEI- " 
H KATOS”. augalais gydyties, ■ 
n kaina 50 centų.

■ Jusliu Kulis :
■ 3259 South Halsted Street,
■ CHICAGO, ILL

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos 
Ligos | Ligos

Gydomos geriausiu ir pasek m ingi au
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 

___________ tų ligų, jis galėjo 
Dr. B. M. Ross atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo

AR JUS SERGATE?
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?

Per visą ši mėnesį gydysime 
visus .sergančius, kurie tiktai 
atsilieps pas mus už ketvirtą da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budū ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtumėt pilną kainą. Tas 
specialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gydymu HOUSE of 
HEALTH.

Tą nužemintą kainą galėsite 
mokėti kuomet jys jausitės ge
riau ir kuomet busite užganėdin
ti, bet už gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jus 
gausite.

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yri. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, Šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Ilaumanų ir Nervų Gydyman $2 iki $5 
Gydymas Odua ligų — Actine Kayn, $3.
Kio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzaminačija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamP« Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai t^me Name
VALANDOS;

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
• Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

THE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

• 164 W. VVashington Str. 
Chicago, III.

Užprašome visus atsilankyti, 
suteiksime dykai patarimus. Gy
dome visas chroniškas ligas, 
kaip tai nervų ligas, odos ligas, 
kraujo ligas, kaip vyrų taip ir 
moterų, reumatizmą, rugštumus 
kraujuje. plaučių ligas, širdies, 
kepenų, skilvio ir inkstų. Viso
kias formas persišaldymo, ast
mą, egzymą, skaudulius, odos li
gas ir kitokias ligas, kurių kiti 
daktarai negalėjo išgydyti.

Musų tikras išęgiaminavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jūsų sveikatos stovį taip 
kaip knygą. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Egzaminuojame su X-Ray ir su 
mikroskopu ir su opthahnic gy
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimą kraujo, taip
gi vartojame visą mokslinį ži
nojimą dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzamlnavimui $3.00
Valandos kasdien nuo 9 vai. 

ryto iki 5:30 vai. vakare, ket
verge, seredoj ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakare, nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną.

Ateikite ir prisidėkite prie 
jūsų kaimynų ir kitų gerų pa
cientu, kurie atėjo į musų ofi- 
•ą ir liko išgydyti.

Garsinkites Naujienose
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Lietuviu Ratuliuou.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
pereitų sekmadienį laikė sgvo 
bertaininį susirinkimą. Nįęko 
svarbesnio nenutarta. Ligo
niams išmokėta pašalpą; du 
yra gana seni ligoniai, vienas 
net Nci\v Yorko valstijoje, bet 
pašelpa išmokama • pilnai. Bu
vo skaitytas laiškas nuo Miš
raus Choro “Lyra”, kviečiantis 
į rengiamų vakarą. Pasirodė, 
kad laiško rašėjas nežino nė 
draugijos vardo ir net bijosi 
savo vardų pasirašyti po laiš
ku. Tokių kvietimų draugija 
nugali priimti. “Lyrofe” choro 
didvyriai nė pakvietimo tinka
mai nemoka parašyti, bet “re
voliucijų” kelti tai tikri meist
rai.

ma tikrai vykusiai du sun
kius gabalėlius.

8. Pianu solo E. Grušaite.
9. Du ' Matrosu” -— Al. Gru

šaitė, i» Al. Trainiutė, gražiai 
pašoko matrosų šokį. Tos dvi 
Aldonos rodos geriausiai pub
likai patiko.

Publika pareikalavo kad or
kestras dar pagriežtų ir jaunuo 
liai dar sugrojo tris šmotelius. 
Taigi buvo 10 numerių ir visi 
buvo steliėtiųai gerai išpildyti. 
Visiems solistams ir šokėjams 
pianu akomponavr p-lč Euge
nija Grušaite 
vo šokiai 
kestrai.

Publikos

l*o koncerto bu- 
griežiant gerai or-

APSIVEDIMAI
PARAŠKAU aįj.sivedimui mergh 

uos arba našlės nuo 30 iki 40 me
tų amžiaus ir be vaikų, nevarto- 
jančios svaiginančių gėrimų. Aš 
esu našlys 40 metų, be vaikų.

Kreipkitės laišku.
N A lU IENOS,

1739 S. Halsted St., Bok 521

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigy
venti, vyrams arba moterims; su val
giu arba be valgio, $3 ir $4, $8 i 
savaitę su valgiu.

PETER GADE1KO, 
1606 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI

Buvo nemažai ginčų apie 
uniformas. Niekurie narių, 
1h* draugijos leiditŲO, dalyvavo 
Velykų naktį bažnyčioje. Para- 
pijonys ir klebonas buvo su
streikavę ir iM*r porų metų ne
kvietė kareivių. Bet pasirodė, 
kad be jų apseiti negalima, tad 
streikų prisiėjo atšaukti ir 
šiemet jau buvo kreiptasi prie 
kareivių. Jie gi kaip garbė* 
vyrai, pasirodė, gųažiai, nežiū
rint, kad per porų melų buvo 
pamiršę savo muštrų.

— Sekretorius.

buvo virš šimto, 
jaunuolių tėvai, 

draugui, keletas profesionalų 
ir inteligentų būtent: artistai 
J. Vaičkus, j>-lė P. Tcndžiuly- 
tė, “Naujienų” redakcijos na
rys K. Baronas, “Varpp” — 
.1. Laukis, p-ia O. Vidikienė ir 
kiti.

Jaunuoliai turėtų tankinus 
rengti tokius koncertus; juk 
turint muzikalių ir kitokių 
jėgų tas nesunku padaryti, o 
išto butų naudos ir publikai 
ir patiems jaunuoliams.

— Jaunuolių Draugas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas h 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J.' J. Dunnę 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdal« 0114.

ANT RENDOS kambarys 
apšildomas, elektros šviesa. Ma
tyti gailinti vakarais.

1718 So. Ha’lsted St.
' 2 fl.

RI:NDAI 2 pavieniai kambaviai 
dėl vaikinų, merginu ar vedusiai 
porai; s*tt valgiu ar be. Kambariai 
su visais parunkumais ir netoli ka
rų linijos. Puiki vieta vasarai.

A. Padžunas,
6948 Š. Artesian. Avė.

Pranešimai

Jiunuoliy Orkestro 
koncertas

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
Bluc Island, III.

Nedėlioj, Gegužes 24
Pradžia 10 vai. ryto.

Tel. Yards 7282 •
BRIDGEPORT PA1NTING

& HDW. CO.
Malevojani ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČipNIS Prlz..

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FIPERTS 
Long distance haądling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Fhones: Yda 3408 — Blvd. JL96» ros.

Mes parduodame plselįo kainomis 
visiems. Dasižinokite pas ’ mus apie jūsų plumbinsų ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO.

490 Milwnuke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafąyette 5153-6438

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už bučerj; pa

tyręs per 12 m. Draivinu tre
kus, kalbu lietuviškai, lenkiškai 
ir angliškai. Kam reikalingas 
toks darbininkas, kreipkitės 

Tel. Pullman 4456 
Klauskit S. Norkus.

IEŠKAU darbo šaučiaus amate. 
Esu. pirmos rųširs Šančius. Moku 
visokį darbų. Csu (Urbęs Europos 
ir Amerikos dirbtuvėse per 15 me
tų. Galiu dirbti rankinį darbų.

' Vincentos TuhiUskas,
R217 N, LcaVitt St., Chlrago

PAIEŠKAI! darbo biičernčj. Esu Iiatyręs hučeris, atvažtevęs iŠ ki- 
o miesto. Kam reikalingas darbi

ninkas, rašykit arba pranešklt į 
Naujienas. Su mokčsOiu susitaiky
siu).

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Walter , Petraitis

G1IANDLER automobilius, 4 
pusažierių, uždarytas; turiu 
greit parduoti, reikia pihigų. 
Verias $500; atiduosiu už bile 
pasiūlymų. Matykit vakarais

A. F. Bartkus, 
2723 W. 64th St.

PARSIDUODA 5 pasažierių 
Reo Touring karas. Sport mo
delio,' Turiu parduoti greit.

1553 N. Gerard St.
II fl.

•*
PARDAVIMUI automobilius 1922 

metų, 5 pasažierių' touring; kaina
vo $2000, parduosiu už $275. Šitas 
kąrąs yra pertaisytas, gvaranluo
lu geriausiąine padėjime. Matykite 
vakare po 6 vai.

1357 S. VVashtenaw Avė.

GERA PROGA reikalingam žmo
gui. Parsiduoda trokas labai pi
giai, su bizniu arba be biznio, 
mainysiu tint loto.

. M. MATULIAUSKAS, 
3356 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2781

arba

PARSIDUODA 2 Fordai, touring 
ir trokas. Abudu karai yra geram 
stovy; bėgą kaip nauji, garantuoju. 
Bus parduoti už jūsų teisingą pa
siūlymą. Nepraleiskite progos; tai 
yra tikras* bargenas. Turi būt 
parduoti greitai.

3352 Ix>we Avė.

“: RAKANDAI
PARSIDUODA, 3-jų ruimų ra

kandai — parduosiu gana pigiai, 
nes išvažiuoju į kitų miestų.

3338 Auburn Avė. 
2-ros užpakalyj

PARSĮIMJOPA hardware ir 
paint stopas, gurama padėji
me, lietuvių ąpgyVentoj vietoj; I gaiiėsit atėję apžiūrėti' 
larduosiu, ai’ha mainysiu ant 
lamo. Alsišuukit I 6747 So. VVestern Avė.

2HI W. 46 Placc TeL Prospeet 2469

PARDAVIMUI groserne ir bučer
nė, geriausioj vietoj vienuolyno apie- 
linkej, biznis išdirbtai gerai, nesi- 

Savininką 
kasdien, o nedėldieniais

NAMAI-ŽEMEląOSLIS HARGENAS DEL 
I1U0ERIŲ. Pilnus bučernSs pri- 
rengimus turi būti iškraustytas; Į PARSIDUODA ARBA 
j j galite nupirkti jūsų pačių kai- IŠSIMAINO 
na. Atsišaukite. 2 MŪRINIAI NAUJI NA-

2113 Archer Avė. MAI, guradžius 3 karams
' ~ ir BIZNIS, Įrengta. DRUG-

■■Ai,gln.'lnnA v'- ■ STORIS ant geros BIZNIO
nų ir naujų drabužių; geroje vietoje, I .A VKb lt SPdPČldl dU^dH- 
darbo užtenku dėl dviejų darbininkų, člOS Vietos ir prie ŠOIIO na- 
štoras vertas $500, parduosiu už tuščias KAMPINIO TO $150. Pnežastįs labai svarbi. Kreip-1 lllBCldb iy211V11 llNln 1AJ- 
citės pas savininką TAS 60x115 pėdų. Tinka-

626 w. aiHt st. ma vieta nASOLINO
■ >■ • “T- STOTIES. Virš minėti na-

PARSIDUODA restauracija ir ice maj biznis ir lotai parsi
eitam parlons. , Parduosiu visą, ar-1 . \ .................... *
ba puse. Priežastis; man vienai sun-1 UllOda Visai pigiai arba mai- 
ku apsidirbti. Ino ant didesnio ar mažesnio

1913 W. Lake St. j___  „i a x • •
Mehose park, m namo. Perkant uz pinigus

— tereikią įmokėti $5,000, liku- 
ir siųs lengvais išmokėjimais.

ąr-1 Apsimoka pamatyti šitą
na- BARGENĄ.

Dpi platesnių informaci
jų kreipkitės prie

PĄRpUOSIU pieninę ii*, gio- Rozenski-Lemonl & Go. 
sėmę už cash arba mainysiu į 6312 So. Western Avė. 
narną ar lotą, šią savaitę turi Į Tel- Prospeet 2102 
bųt parduota dėl svarbaus da
lyko. ’ 

1413 So. 49th Ct., Cicero

PARPĄVI’MUI bučernė 
groser:ė su-mūriniu namu, 
ba išsimaino ant nedidelio 
tuo. Meldžiu atsišaukti.

2519 W. 43 St.

Naujiena Visiems

Balandžio 18 dt^Mark \Vhi
te parko svet., įvyko Jaunuo 
liųj Orkestro koncertas, kurif 
buvo surengtas paminėjimui 
keturių metų Janu. Ork. gyva
vimo. K. Trainis tinkama pnu 
kalbėle atidarė vakarų. Jif 
savo kalboj pasako maždaup 
taip: Šis vakaras yra sureng
tas paminėjimui Jaunuolių or
kestro 4 metų gyvavimo nuo 
jo susitvėrimo. J. Grušas mo
tyvuodamas, kad nevien senia 
žiliai gali grajinti, bet ir jau
nuoliai, kovo 13 d., 1921 me
tais jis suorganizavo Jaunuo
lių Orkestrų ir lig šiol ji moki
no — lavino. Ir ačiū p. Gruše 
pasidarbavimui, jie žingsnis 
po žingsnio žengia pirmyn it 
dabar kaip užgrajina, yra ma
lonu pasiklausyti. Labai gerai 
daro tėvai, kurie leidžia savo 

Jaun. Or-tro. 
patys iš to 

kitiems pada-

PIRMOJI GEGUŽĖS
LSS VIII Raįoiias rengia darbi

ninkų šventės apvaikščiojimą penk
tadieny, Gegužės 1 d., Mildos sve- 
tainij, 8 vai. vakare. Bus progra
mas, kalbės drg. P. Grigaitis ir pr. 
A. Montvidas. Dainuos Pirmyn miš
rus choras darbininkiškas dainas. 
Visi kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. —Komitetas. ,

Dctroit, Mich. L. S. S. 116 kuopos 
įvyks mėnesinis susirinkimas 26-tą 
dieną balandžio, 2:30 po pietų, Nau
jienų Skyriaus ofise, 1711 — 24 St. 
Todėl draugai. malonėkit būtinai da
lyvaukite ' šiame susirinkime, nes tu- 
ėsime daug svarbių dalykų apkalbė- 

iimui. Todėl yra pageidaujama, kad 
kiekvienas narys dalyvautų susirinki
me. Kuop. org. 1*. J. Milčiunas.

Lieti Laisv. Pas. Kl. susirinki
mas bus balandžio 26, 2 vai. po 
pietų, McKInley Parko sv., 39 ir 
vVestem Avė. Visi bukit susirinki
me, nes yra daug svarbių reika
lų. —Valdybų.

k

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

chicago. .

Rdhulaujamngek'ų.f jotų; kas 4u|*i 
lotus gerose vietose ir' norėdami 
parduoti, tai ateikit tiesiog j mu
sų ofisų ir atsiveskit š.7vo popie- 
ras. Mes atpirksim nežiūrint ar 
esat pilnai išmokėję ar ne.

Kreipkitės greitai pas 
John Kinhiikskas, 
2221 W. 22nd Street

STOGDENGYSTft t
Mes pataisysime jūsų slogų ir 

uždėsime naujus popierius ant 
sų senų grėdų. Apskaitliavimas 
kai. Atsiųskite atvirutę.

South\vest Roofing Co 
2314 W. 69th St.

Tel. Prospeet 0760

in
dy-

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų leng
vam dirblu-vęs darbui. Malo
nios darbo sųlygos. Atsišaukit 
tuojau.

^5. 76 St.
r J Jj J . v

---- -»■ J »'
IEŠKAU ’pcrąįnos arlta motelis 

priziiirėjimui trijų vaikučių. 1H- 
džiausis šešių metų, nuiziausls me
tų ir pusę. Drabužių skalbti nerei
kės, tik vaikučius apžiūrėti. Mel
džiu atsišauki 'tuoj.

<50 W. 31 s t .St., (’Jiicago
Ant. Norkus, tel. Yards 5377

.. - įjiiL „

REIKALINGA moteris diibti 
rooming house. Duosiu kam

barį ir gerų mokestį.
114 No. Sheldon St.

vaikus prie 
šiandie jau gali 
pasidžiaugti ir 
ryti smagumo.

Ne vien kad Y •čia

vindamies muzikos, 
pačiu laiku sulaiko 
išdikavimo ir tt.

jaunuoliai 
laikų, la- 
bet tuo 

juos nuo

pristatėProgramų vesti 
jaunuolį Pranų Jakavičių.

Užlaidai prasiskleidus pasi
rodė Jaunuolių Orkestrsa, ku
ria tikrai vykusiai sugriežė 7 
šmotukus, pradedant Lietuvos

Polka, kur kornetiste p-lė Al
dona Grušaitė parodė savo ga
bumų.

2. Pr. Jukavičius ytin vyku
siai sugrojo “Barcarolle” 
smuiku.

Eugenija 
Grušaite mikliai paskambino 
Paderew»|d(> “Minųetų”.

I. Jaunuolų Francus Mažei
kaite dailiai pašoko klasišką 
šokį.

5. Buvo trys “Čigonėles” — 
F. Mažeikaite, Al. Grušaitė ir 
Al. Trainiutė. Jos irgi gražiai 
šoko čigonų šokį.

6. Soprano solo p-lū M. Ja- 
kavičaltū, sudainavo dvi dai
nas. Jakavičaitū tiyi gražų, 
stiprų aukštą soprano bulsų, 
jei tik pa vėjy tų materialės ap
linkybės dar palavinti balsų 
ir iš jos gali lietuviai susilau
kti labai žymios dainininkes; 
noro ir pasiryžimo jai pesto- 
kuoja.

7. Spiuiko .*>oįo p-lė Aldona 
Grušaitė; parodė aukštą tech- 
nik» ir

Draug. Liętuvių Tvirtybė bertai- 
riis susirinkimas atsibus sekmadie
ny, bal. 26 d., 1:30 vai. po pietų, 
Lukšto svet., 15 St. ir 49 Avė., Ci- 
•ero. Nariai bukit visi laiku. Taip
gi atsiveskit naujų narių kol įsto
jimas tik $1 iki 40 m.

Sekr. K. P. D.

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, bal. 
25 d., apie 8 vai. vakaro, L. Juod
valkio svet.. 733 \\r. 18 gt. Draugai 
visi malonėkit pribūti laiku, nes 
vra svarbių reikalų aptarti.

J. Danta, rašt.

SLA 2 Apskričio (Chicagos h' 
apielinkės) kuopų organizatorių ir 
(uksinio oknkurso dalyvių suva- 
tiaviinas įvyks balandžio 26 d., 2 
vai. po pietų. Meldažio svet., 2^,44 
W. 23rd PI. Malonėkite visi daly
vauti. —SLA 2 Apzkr.«Org.

D-ro Vinco Kudirkos draugijos* 
susi rink i mus įvyks balandžio 25 <1. 
8 vai. vakare, Meldažio svet. Visus 
narius dalyvauti kviečia Valdyba.

Lietuvių Tautos parapija ant 35 
•r Unjon Avė. rengia iškilmingą 
halių balandžio 25 d., 7 vąl. vak. 
Kviečiame visus skaitlingai alsi- 
•ankyti, nes smagiai laikų bus ga
lima praleisti. Kviečia

Korpitetas.

Liet. Laisvės Kliąbas iš Brigh- 
l:»n Park laikys savo mėnesinį su- 
sirinįcjmų nedėlioję, bal. 26 d., 
McKmlev Pąrk svet. 2 vai. po pie
tų. Visi nariai kviečiami atsilan? 
kvti. Taipui gerą proga naujiems 
dėl prisirašymo.

—T. Zurauskas, rnšt.
■ . ............... ........................... ■" ..... .......................... ..

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI' Povilo VVillmo. Al- 

važiuok kiuogveiČlausia. 'I'čvas la- 
serga ir nemanoma kad

Ona \Vilimlenė, 
4700 Maldei) St. 
CHICAGO, ILL.

ha i 
gis.

besu-

PAIEŠKAI’ savo a. a. brolio An
tano vaikų. Girdėjau, kad gyvena 
Amerikoj. Norėčiau labai su jais 
pasimatyti. Turiu labai svarbų rei
kalą. Manau greitų laiku apleisti 
Su v. Valstijas. Prašąli jų pačių ar
ba kas apie juos Žino. man • praneš
ti. Busiu dėkingas.

.Viaęi*

ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI visi nąmų rakan
dai taipgi rankinis prdsas. Parduo
siu viską sykiu arba dalimis. Prie
žastis pardavimo skubi — upleidžiam 
miestų.

Kreipkitės
3443 Auburn Avė.

2nd floor front

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti Už 
didelį bargeną. Visus sykiu arba 
dalimis. . Parloro’< setas, valgomo' 
^kambarių, .usąths, - miegamo kamba
rio setfls, karpetai ir fonografas ir 
grojiklls pianas.

5601 So. Winchester Avė.
(•'' • . '______________  I

PARSIDUODA 4 ruimų rakandai, 
visi geram stovy. Taipgi galėsit pįą- 
silikti tuiašc pačiuose ruimuose 
gyvent, jeigu susitaikysit su narni, 1 
savininku. Renda pigi; aš privers
tas 'esu greitai parduoti. 2 lubos iš 
užpakalio. Gailina matyti nuo , 6 
vakare ir nedėlioj.

\

T. Zastarskis, i
701 W. 31 St.

PARUAVIMUI
PARENDAVOJIMUI flatas, 6 

kambarių, garu šildomas ir ofiso 
vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau 
buvo daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. ’ Kampinis namas. Vie
ta tinka bile kokiam ofisui.

1347 S. 48th St., 
Cicero, III. > %

VYRŲ .
REIKIA vieno shėrmeno, pa

tyrusio; darbas prie mašinos 
geležtės atkarpų jarde.

Kreipkitės:
2034 Soalhpart Aye.

PARSI DUODA groscrnū, saldai
nių, aiskrymo, gėrimų ir cigarų 
krautuve. Visokių tautų apgyven
ta, gera proga vedusiems; šviesus 
ruimai gyvenimui, renda pigi, ly- 
sas ilgas. Pamatykit, jums patiks.

319 W. 115 St. '
Tel. Pullman 7464

RENDA! gražus 5 ruimų flatas, 
sun parlor, garu apšildomas, dide
li porėtai, modemiškas. įrengimas, 
renda paprasta. Kreipkitės:

6423 S. Maplcwnod Avė.

SALĖSMANŲ. įteikia salcsmanų 
pardavinėti apsidrauimą nuo nelai
mingų atsitikimų, Chicago j ir Ulindis 
valstijoj. -Mokame algų h' komiši- 
ną. Atsišaukite pas

FIRST NATIONAL MUTUAL 
INS. CO. *

105 N. .-Clark St.
Room 526

PARDAVIMUI duonps kepyklą, 
tikrą kaina $&000L o jeigu pirkai 
prieš . 1-nią gegužes, tai tik $1,200. 
Biznis 12 metų senas, geriausioj viei- 
toj, vienintėlė lietuviška kepykla, 
tištai lietuvių ir lęnkų apgyventam 
miestelyj, 5Q mylių nuo Chicagos. 
Del platesnių žinių

Telefonuokito <
Ardmore 1955

Matas. Yra 
šviesus kambą-

RENI JAI I• ruimų 
maudynė, elektra, f__
riai. Renda $30 į mėnesi.

Kreipkitės;
4122 S. Tahoan Avė. I

Savininkas 827 W. 33 rd St. Tol 
Yards 2564. Klauskit Novak.
-—U-l-  —j j. ■g.jyju--?"' ..i ui

JIESKO KAMBARIŲ
BLAIVAS vaikiną.? ieškau ritimą 

West Sidėj prie gerų žmonių, nė- 
toli elevatorių arba gfttvęknnų li
nijos. '

Prąneškit. " i

NAUJUCNOS '
1739 S. Halsted St., Rok į

. ■ ’ ll

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dovanai senai moto

re i ar vedusiai porai, kad ir su šei
myna. Atsišaukite po 5:30 valanda 
vakare arba subtftoj po pietų.

Kreipkitės
4329 So. Waųhtenaw Ąve.

RUIMAI dėl rendos. Su vir* h 
f u ve
niam arba po du. Netoli Ma-
dison ir Ashland' blvd.

II I Sheldon St.

arl*a Ima virtuvės. Pavio-

REIKIA patyrusių shearme- 
nų ir pagelbininkų.

A'jax Iron & Metai Co., 
8505 Shields Avė.

--------------------------------------------
PIGIAI galinio pirkti arba mųi 

nytį didelę bučernę ir grosernę 
renda $45, lysas 4 metams. Užpa 
kaly 4 kambariai. Kam tokio biž 
jiio reikia, nepraleiskit šios pro 
gos.

8856 S. Lqwc Avė.

r 1 y.

vyti? a I .Gž $14,700 nupliksite jiaują tnuri-
. . , ,, v _ . - I ni namą, po 6-6 kambarius, vienuoly-

Pardayimui Bučeme ir Groserne, no apie|įnkgj; vis?1 Įtaisymai naujos 
geroj vjątoj ant kampo bussnes, iš- matlo.s Karo ,žih«na, namas randasi 
dirbtas per ilgus metus visokių tau- arti 67 bulvaro, netoli karų linijos, 
tų apgyventa, lystą duos ant kię« Rem|0K $l50 j mėnesį. Atminkite, 
kas norės. Parduosiu pigiai dęl I kainą $2,000 pigiau, pagal kitų 
priežasties ligos. nahių. jVl dideles priežasties savi-

Atsišąukit Greitai į .5 ' įninkąs turi parduoti į 2 dienas.Naujienų Ofisą . 1 - ... .
1739 S.Halsted St.,1 Box 505

PARDAVIMUI
RESTORANAS-
VALGYKLĄ.

4648 S. WESTERN AVĖ.

Cach reikia įnešti $5,000. Užtikrinu, 
kas pirmas pamatys, tas nupirks. 
Nepamirškit paimti su savim depozi
tą. Galit matyt ir nedėlioj bile ko
kiame laike.

.... J.,Namon,
241S W. Marųuette Road 

arti Wistern Avė.
Tel. Prospeet 8678

RE8TAURANTAS ---------------------------------------------
Geroje vietoje, lietuvių kolpni- NAMAS ANT JUSŲJ LOTO 

joj. Renda pjg'» lysas ilgas. Iar-1 5 kambarių mūrinis bungalovv, 
siduoda geromis sąlygomis. Adre-I moderniškai įrengtas, $5490, įmo- 
sas “Naujienose’.’. Į keti $1000, kitus išmokėjimais. 2

I739 S. Halsted St. j flatų namas, garu šildomas, $11000,
Box all I Ūk trumpam laikui. Atdara vaka-

------------------------------------ ——-— f rais ir nedėlioj.
Lakęs Cpnstruction Works

Kampas 58th & Sd Robey Sts.
Tel. Rcpublic 6200

PARDAVIMUI grpsernė, Ice
Cream, mėsos sausos ir visokią
smulkmenų). Senas biznis ir iš
dirbtas. Kaina pigi, kreipkitės I marquette manor, naujas 2 

oo I flatų mūrinis namas, 5-5 kambarių, .
505 W. 32nd St. Isun parlor, aržuolo trimingai, ugna- 

_ _____ ___ __________  I vietė, knygtj šep^i, bufetai, tile vana,
m neini /via a 1 a I plieno konstrukcija, garu šildomas,I ĄpSliH ODA ręstamurija ir 1 I miegojimui porčiai. Išmokėjimais, 

kifiųkąrių IVmtlUng House t«, ,e Pirmas amatas didelių dirbtuvių, geroje vietoje. r,rniab a$$as’ Mozart St 
Piznis gerai išdirbtas ir neša gerą| P017 Mozdlt 
pelną. Panluusiu, nęs uiąąi turiu 
apleisti miestą. " I PARDAVIMUI murinę rottage,

902 W. 38th Place I bargenas, 3312 Lowe Avė., 6 kam-
................. ■ ■. — ■ i - < į barių, yra vana, elektra, kaina 

PARŠU)ŲOŪA vaistine sų kam-
piniu namu arįa vięna. Biznis is-Į3 . J11 V; .9< •/'/>;’ ii-iRin
dirbtas per 4 melus ir eina gerai.l a,.'ace’ ^a,na t Alai -Jo,000

Kreipkitės: Atsišaukit:
2500 W.' Pershing Road ’ *K)* ‘

Tel. Lafayette '0919
(iį]RAS investmentas bile kam, 

kas turi $6000 cash. Di(|elis nu- 
reiŽunenu 'kruituvė1 I ,,ulžini,nas kainos dėl mainymo leikineny^tępiuUĮH,, so.l i vi(.t()s Mo.u-rniSkus (i kaiub. muro 

South Šldc. !>“"«'1,,,,7'.'l,.ricS, Marųuctte parką, 
ąkimdal. <I.W si: ■ ‘ ,,s Kc,lzie-
uždirbti.. .ImiK Į.i»iMU, V/„j si„ Tol. 1’, ..sport l*«2

SALDAINIAI ice creaigo, cigarų.
mokyklos J . ...*...,“,
founlain ir t. t. Pmei *‘L” stoti 
Geriųųsipje vietoje, !
Geri rąikandąi. dąug si* Gera 
proga uždirbti daug pinigų, pigi 
remia, gąru šihtpma, su gyveni-' 
m.uj kamhąriais. Tyriu parduoti 
greitai dėl užbaigimo namų reika-Į PARDUODI' 2 Halu medinį iia- 
lų. Vž $1650 mi|)irksite viską. Jei mą su cemento beizinentu, garu 
reikia dą|jųąįs išmokėjimais. At- apšildomas. Yra elektra, maudy- 
sršaukit taipgi pėdėlioj. Į nės. Kaina lik $95(M), lengvais iš-

3111 E. 61 St. I mokėjimais. Kreipkitės
Netoli prairie Avė. I 5622 N. Karlow Avė.

———————————— I Tel. Keystone 4983

REIKIA dvyliką gerų, stiprių 
lietuvaičių prie surinkimo lovų 
spring.su. Į)ąrbąs malonus ir prie 
labai gerų darbo apystovų. ši yra 
gera, teisinga, švari organizacija, 
kuri moka darbininkams geras 
pragyvenimo algas. Mes norime 
žmopių, kurie pas mu.s dirbtų nuo
lat. Tinkanti žmonės suras čionai 
gerą užsiėmimą. Atsišauki!

HAGGARD & MARCU&SON CO.
1109 W. 37th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pučernė ir gro- 
sernė, pusę ąr()a visą, arba' mai
nysiu ant . namo Hrightop parke. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų 
Pardavimo priežastis — einu į kį-

PARDAVIMUI RADIO 
IĘ KARPENTERIŲ ŠAPA, 
SU MAŠINERIJOMIS.

1111 W. Van Buren St.

Kreipkitės:
3559 Wallace St.

PARSIDUODA pigĮiyi vėžintas ir 
arklys su visais nakinkais. Turi

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
po 5 kambarius, furnas šildo
mas, 2 karų garažas, randasi 

2709 So. Keeler Avė.

REIKĄLįNRAS poterius 
prie koutraktionaus. Atsjša 
ryto tarpe 6 ir 7 ir vakare 
8 vai.

W. S. PRAKUP, 
4153 S. Artesian Avė. 
'Tol. Lafayette 6148

> dirbti 
įsišaukite iš 

* iki6

. .........- -j " 1 .
PARDAVIMUI bučernė ir grd 

sernė Cįceros npielinkėj, maišyti 
hlUtU apgyventą, 6 ruimai gyvent 
nuli, štyuąi šildomą; ląbąi gera vi(* 
ta dėl hiznįo. Pardavimo priežast 
patirsit imt vielos.

Naujienos, 1789 S. Halsted St.
Bok 520

® Wtyra PARSIDUODA namas su gro-
’limn vakarais nuo 5 iki 9 vai. Su-Įserne. Sena ir Sferai 
balomis visa d[ena. 1

3806 WnĮh

REIKALINGAS kriaučius dėl 
naujų rūbų siuvimo.

Tuoj aus, atsišaukite.
K. Jakus, 

146"BroadW4iy 
Melroso Park, M

GREITAI ir plgipi turi būt par- 
(luotas Kim|>all pianas, visai nau
jas; pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

Atsišaukite:
2234 šo. Leiiyitl St.. Chicago
Pirmas aukštas iš fronto. Sayi- 

nįnkų galįt inųtyli .unto 7 ■ y«iL

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne, geroj vietoj, visokių 
tąutų ąpgyventa; pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St.

išdirbta 
vieta. Pakankamai darbo dėl 
dviejų žiuonių. 6 kambariai prie 
krautuvės,-

' 5201 So. Honore St.

BRIGHTON PARK
Pardavimui bučernė, garui įs

teigtas biznis ant bjzniavos gat
vės. Pavcjųosįų lųbai pigiai.

26|a W.’47 St.

PARSipUODA 
imi 
imu 
■kiekvienas flątiis. Bi.\kį peik 
•o likusius lengvais išmokė

2 muro nauji* na
šu vėliausios maitos įrengi- 
Abu po 2 fintu, 4 kambariai 

:ia casū, 
. . ngvais išmokėjimais. 

Savininkus J. Medžiūnas, 
1967 ('analporl avė.

Parduodami m.'nni 1352 ii' 4351 
(’alil’ornia a\c.

PASIREND.VVD.IA šviesus ir šva
rus kąjnbąrys prie inažos šeimy
nos, vienam vnikinui arba vedu-;

Giąjima matyti subato-. Darbas visados.
mžti nędNįpmls arba vakarais. , . ■ m

REIKIĄ bųčerio, įęupis pąžys 
ta gerai saVd’ daFbų. dera alga.

PARSIDUODA saldainių, ir. 
cigarų krautuvė. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

1715 So. J^ferson St.
‘v i •   '.'.‘■.ęi/./-z.... Luti'r * • i

PARDAVIMUI ’ 'aųlyvįnių daiktu 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 

tol
sytų ' tųirtų. t Pardąynno ,'prlpžų»tis—r

kurtos. tuHu; ap-^lUs i

2 I.O’I'AI ųpt ('.4mpbe.ll ;ive ir 69 
gatves, no 30 pėdų. p<» $1,10(1.

2 LOTAI (kammnis), netoli Mar- 
<iueile Tark (V h- M-tos. gųlvės. Kai
nų 82.100. Del platesnių žinhi ikreF|)-
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NAUJIENOS, Chieago, Ui šeštadienis, Bal. 25 d., 1925

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME , NAMAI-ŽEME 1
Bridgeporto

MŪRINIS DAILUS NAMAS, 3 
pagyvenimui po 6 kambarius, aukš
tas skiepas, maudynes, elekrlkas ir 
naujas garadžius, įmokėti $5000, kai
na tiktai $13,5110.

NAUJAS MŪRINIS NAMAS, 2 
pagyvenimai po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma ir vėliausios vi- 
gados, randasi ant Union gatvės, dėl 
platesnių žinių kreipkitės pas mus.

MURO IK MEDŽIO NAMAS, 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektri
kas ir maudvne, kaina tiktai $4500.

MURO IR MEDŽIO NAMAS, 1 
pagyvenimas su 6 kambariais, kuiną 
tiktai $2700. įmokėti $1000.

Brighton Parke
•snių NHd hjntz

hiusajvĮd |0p ‘<>Įv)so.'|oiu Į|«p ?n «)o| 
n<|.m fcuiRU so)sįuib) .iuiįsiuįį.uI ‘<»|ą 

umI m; įwi<»i •Ninp.iod sHiroAizn 
*sot>H7<tA SOIKOVĮIOA .lt

-glA *snilHqiUB>| 9 <Hi *SHtLUlU«>AXx1W<t 
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Chas J.Bagdziunas &. Co. vau junti Real Estate fi

THINK IT 
OVER

AR APSIMOKA PIRKTI REAI 
ĖSTATE ANT “MONTHLY

štai jums atsakymas: vado 
Irma, Chi

736 West 35th Street n,fn> ’?22 Pa^'f
. . . n i , . (ve žmogui zemęs 25 per 11 <

j rytus nuo Halsted St. .pėdų i Weatwood, ant VVesterr 
išmo- Avė. prie Marųuette Road ir 6.’ 

naujas mūrinis 2 flatų na- Street loto numeris 8, už $2500,
51 Ct. ir 18 St. Yra sun pat- . , .

5-5 kambarių, karštu yan- sakydamas, kad perbrangtai mo-
Palaikęs trumpą laiką par
— ,----- nebuvo per-

arftiolo ka. L__________
irUplUm-.'<tov« *«"><►»> ir 
užlaidos, brangiai.

..Loto Nrr. 1.3 ir 
prie pločio ir 125 ilgio,

| Avė. tarpe 80 ir 81 Str. Mes 
. pardavėm už $4500. žmogus rė
kė, kad perbrangu, praslinkus 

 apie porą metų, real estate bro
keris, pamislyk — brokeris, at- 

Parsiduoda nuo savininko iš prie- sivedė tą Žmogų pas mus į ofi- 
s są ir užmokėjo jam $2.3,000.

| Vėliaus tas brokeris pardavė 
kam ten kitam už $50,000 ir vis 

vieną šaukė, kad perbrangu.

PARDAVIMUI — lengvais 
kėjimais 
nias, 
loras 
deniu šildomas, tile stogas,
užbaigimas, visi kambiiriai 
vėliausio styliaus elektros 
bingo fistures. Yru langų 
sieteliai, viskas prirengta, 
lotas, yra visi įrengimai ir apmokėti. 
Pusirnatykit su musij atstovu | 
namu.

CARL A. ( ARLSON CO.
< 2136 S. 48th> Avė.

Phone Cicero 72 arba
I au ndąle 1510

FARMA

ilo pėdų 14, 50 
ant Ashland

žasties negalėjimo apdirlft. nes turiu 
2 ūkis, 110 ir 40 akrų. Priverstas 
vieną parduoti, abiejų ūkių žemes 
geros, triobos dideles, geri sodai, di
deli giria ir su gyvuliais, padargais. 
Parduodu labai žema kaina, ’ 
kėš, norite eit ant ukes, geras laikas, 
laukai jau dirbami viskas gerai ma
tyti, klausk laišku, J. Juška, R. 1, 
Hari, Mich.

Mes pasiūlome sekamus 
namus specialiu bargenu. 
Apžiūrėkite juos gerai i,r 
ateikite j musų ofisą visą 
dieną nedėlioj.

4236-4238-4242 So. Tal- 
man Avė., trys nauj namai, 
2 flatų po 6 kambarius, vis
kas moderniška, ekstra pla
tus lotas.

5815-5817-5819 So. Sacra
mento Avė., trys naupi na- beismontas, j 
mai, !
rius kiekvienas, karštu van-įmokėk $2500. 
deniu šildomi abudu flatai, 
ugniavietės, knygoms šėpa, 
gasiniai pečiai, ice baksiai, bariai, su štymu apšildomas, 2 

ros i r* imti i lentos sienose ir karų Karjižiua tik už $1 U, O O(>. 
kiti visi modeminiai įrengi- rendos $156 mėn. įmokėk $r»ooo.

KITAS
2 fl. muro namas, su atskL 

'tais apšildomas pečiais^ 5 ir G 
kambarių, 2 karii naujds garą
žius, rendos $116 mėn. pirksi už 
$11,900, įnešti $.3500.

VIENOLYNO APlELINKfiJ 
2 f). įmuro namas, 5 ii* 6 kam

barių, garu apšildomas, 2 karų 
garažius, renda $156 mėn. tik 
už $14,000, įmokėk $5000.

KITAS
4 fl. naujas mūrinis namas po 

5 kambarius ir 4 karų mūrinis 
garažius, geroj vietoj — prie 

i namai, yra keturios 1 aug- j 6.3-čio# ir VVestern Avė. visi į- 
;to krautuvės, su privati- rengimai — vėliausios mados, 
tiais garadžiais iŠ užpaka< kaina $.32,000, renda $340 mėn. 
io, namai neša gerą pelną. įmokėk $11,000.

Mes parduodame minėtus 
tarnus lengvais išmokėji- 
nais, o likusius pinigus kaip

Naujoj Vietoj 
Nauji Bargenai 
Tuoj matyki!
SOUTH SIDE

GERI BARGENAI

GERAS mūrinis namoH, 2 fialai 
po 4 kambarius ir 2 karų garažas, 
arti lietuvių bažnyčios, VVest Side. 
Parsiduoda pigiai — $6500. Keikia 

, įmokėti anie $2000 arba daugiau, 
o kitus rendoa išmokės.

GERAS 6 flatų mūrinis namas, 
geroje vietoje West Side, 6 fintai

4 fl. geras namas, prie blllva- , po 4 kambarius, padaryta kaina dėl 
ir parko už $8300, rendu -pardfviTJik #V’000.’ re.ikiB 

$100 mėn. įnešti reikia $3000. nrba priima lotą geroje vietoje.
ro j mokėti apie $5000 arba daugiau;

KITAS
2 fl. medinis, cementuotas

. ___ ____  _ _______ , po 5 kambarius,
2 flatų, po 6 kamba-Įrenda $64 mėn. tik už $5900,

MŪRINIS ir medinis namas, 2 
fintai 5 ir 5 kambariai, nu geru 2 
karų garažu, '/2 bloko nuo lietu* 
vių bažnyčios, West Side. Kaina 
$4500, įnešti reikia apie $2000.

namas, 2

KITAS
2 fl. muro namas, 6 ir 7 kam-

2 FLATŲ mūrinis namas, netoli 
64-tos ir Westem avė., arti vie
nuolyno, 2 flatai po 6 kambarius, 
ir 3 karų garažas. Garu Šildomas, 
viskan vėliniiHios mados. Kaina 
$124>OO. priimsim tsiip kaip
ir pinigus.

Bungalow už $5,000
Ką tik pabaigta builavoti 4 kamba
rių mūrinis bungalow. Litas 30x125 
jiedu. Randasi 3 blokai nuo 
ųaette Purk. 11,000 imokėli.

J, Sinkus & Co.
809 W. 69 St.

Mar-

Su Depozitu 
Jeigu nori Tikrą BargenąJeigu nori Tikrą Bargeną 18*toj 

apielinkė, 4 fletų namas su toiletais, 
elektra,, vanom ir kitais patogumais 
— labai gerame stovyje. Kaina tik 
$6400.00. įnešti tik $1500 ar dau
giau, o balansą mokėti po $50 j mė
nesį iš rendų. Rendos atneša $90 j 
mėnesį.

Savininkas priverstas greitai par
duoti, nes gyvena ant farmos Michi- 
gane.

DARGIS* * SAVICKAS 
72G VVest 18 t h St.

PARDAVIMUI 2 namai. Vienas 
3828 So. 
mų, elektra, 
Antras 3222 
na $4,000.

A tsi šaukit

Emerald Avė. 3 pagyveni 
vanos. Kaina 
So. Auburn Avė.

$ t ,500. 
Kai-

3222
M. RUDIS, 
Soj Auburn Avė.

PARSIDUODA 4 lotai, kampi
niai, 100X125, Glst and Nonnande 
avė. Parduosiu už cash ur lengvų 
išmokėjimų, t ž visus tik $1275.

Naujienos, 1739 S. Ilaistei! St. 
Rok 519

PARSIDUODA namas ant 70-tos 
ir Western avė. Mainyčiau ant biz
niavo namo arba tolo.' Atsišaukite 
subatoj ir nedėlioj.

Tel. Republic 5667

PENKIŲ kambarių bungalow, 
furnasu apšildoma, kieto medžio 
trimingai, tiktai $7,000.

Klauskit
D. R. Pratapas

6826 S. Art esi a n Avė. ’

PARSIDUODA 2 aukštų, 6 ir 6 
kambarių, karštu vandeniu apšll-: 
(loma. Randasi ant I 
Parduoda patsai savininkas.

Kreipkitės:
3224 S. Union Avė.

N r. 9 Blk. 10 ant VVestern 
Avė. tarpe 64 ir 65 Str. lotas 
25x125 pėdas, biednas, suvargęs 
žmogėlis pirko iš mus už $900. 
sakydamas perbrangu ir grei
tu laiku pardavė už $6500 cash. 
Ant $180 uždirbo $6000, ir tai 
nebuvo perbrangu.
. . Nr. 4, Blk. 1, Marquette Man
ot’, ant VVestern Avė. tarpe 65 
ir 66 Str. Žmogus pirko iš mus 
už tūkstantį, įmokėjo tik du 
šimtus ir pereitą savaitę parda 
vė už $5500. Ot, kur darosi pi
nigai!

Rezidencija Nr. 5, Westwood. 
So. Maplewood Avė. ir 71 Str., 
lotas 35x125 pėdų, iš mus pirko 
uė $1425, keturios savaitės at- 
už $1425, keturios savaitės at- 
perbrangu?

Loto N r r. 6 ir 7 Blk. 5 Devon 
Redge, kampas Devon ir West- 
ern 107 pėdos per 125. mes tą 
kampą pardavėm už $29,000, 
musu kostumeris kiek palaikęs 
pardavė už $45,000, o dabartinis 
savininkas neparduoda nė .už 
$100,000. Kiek čia yra pelno?

Lotai 21 ir 22; Blk. 5 reziden
cijos lotai Austin Blvd. prie 
Fillmore St., 90xlŽ7 pėdas, mes 
pardavėm už $49p0, musų kOs- 
tumens .pardavė už $18,000. Sa
kysit perbrangu. ' '
- Lotas 49 Harrinson ir Gent- 

CaJ Avė., ant Čongress St. 30 
per 141 pėdų mes pardavėme 
sausyje, 1922 už $.3000, mėnuo 
laiko atgal, už tą lotą žmogus 
gavo $6500 cash. Ko reikia?

Lotas 1 ir 2 Westwood, kam
pas Marųuette ant VVestern Av. 
50x125, mes pardavėme už $12, 
000, tą kampą žmogus tebemo
ka “Monthly Payments” ir ne
parduoda nė už $35,000. Jis

U IIIU _ . .
Bridgepm to- dabar nesako, kad perbrangtai.

Lotas 149, Portage Park, Pen- 
socolo Avė. tarpe > Linder ir 
Long Avė. rezidencijos lotas, 

aukso MAINOS NEBIJANČIAM >30x125, mes ...pardavėme už 
 į $1200, pirkėjas pardavė ... už 

BUčernė, grocemė, pieno stotis $2200, pasidvigubino į trumpą 
ir sūrių išdirbystė. Parduosiu, mai- laiką. <
^rt!tcr“hK «t ' stebėtini dalykai deda-partnerius. Svarbi priežastis, .H h. kiekvieni> disną PiIni ofisai HU 

“reNold” kantrakfais, daugiausiai 
Real Eatate brokeriai išvilioja . Iš 
nežinančių žmonių prapertes ir da
ro Nau geriausius pelnus.

I Daug eau girdėjęs sakant: “Pada
ryk mane žinančiu, o aš tave ba
getu.” Taigi pirk žemės šmotuką, 
bet žinok nuo ko perki ir kur per
ki. Mes garantUojam ir snecialiai 
Lien ant to stovim ir gerai žinom 

as, kur ir kiek vertas. Geriausius 
būdas pirkt real estate ant “month
ly payment”. Išlygos labai lengvos.

sišaukit luojausi
3251 S. Halsted St.

Tel. Yards 1234

TURIU parduoti savo geros far- 
mos žemę. 120 akrų prie County ke
lio ir 80 akrų. Randasi latvių kolo^ 
nijoje. Atiduosiu labai geromis są
lygomis, kurie čionai apsigyvens. 
Del sąlygų rašykit savininkui.

OLA F JOHNSON, 
Box 47, Stephenson, Mich.

PARDAVIMUI 4 kamb. na- 
tnaa, yra elektra, vanduo ir ša- 
•ygatviai, kaina $1450, išinokė- 
j imais. x

4734 W. 54 SU-

payment”. Išlygos labai lengvos.

ADAM MARKŪNAS 
General ‘Mngr.

849 First National Mank Bldg.
68 W. Monroe St.

Chieago, III.
Tel. Randolph 7400

3119-3121 W. 60th St., 
ietrytinis kampas 60th St.
Troy St., 4 kambarių ap- 

’tmentai, su uždaromomis 
vomis kiekviename flate 
istra, garu šildomi, nauji 
tinai, labai moderniški.
3531 So. Francisoo Avė., 
kambarių medinė cottage, 
irnace šildoma, labai nio-

2115-19 W. 22nd St., nau

KITAS
2 fl. naujas mūrinis namas, 5 

ir 5 kambarių, štymu apšildo- 
..... .mas, renda $140, greitam par-

idą. Ateikite j itiusų ofi- davimui tik $13,500. Įmokėk 
nedėlioj ir mes nuvesime1 ^3500.
nis savo automobiliuje ir . NAUjj NAMAI BAIGIAMI

STĄ1]YTI
Statome 15«nHiupų namų prie 

| Vienuolyno ir Ęrj^hton ;Parke— 
sąrišy su geriausiais kontrakto- 

Įriais ir žięmiausia kaina — pa- 
matik juos tuojaus.

j' Taipgi turianle isbo namų 
pardavimu,! nuo $15(10 iki $500- 
000.00 vertės, CHtcaįdje ir prie- 

|miesčiuose. Eu ’ieikahtis kreip
kitės pas

S. J. Dargužis
K. J. Machiukas

LIET. AI DITORUOS NAME, 
2 AUKŠTIS 

.*1133 S. HALSTED ST.
1 .. ,a. Tel. Boulevard 1940 . b

rodysime jums tuos na- 
is. Visi1 tie namai yra ne- 
i bažnyčių* ir mokyklų 
tvekarių linijų.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedrie Avė.

Lafayette 5153 ir 6438
Jei norite telefonuokite nedėlios

tą ir mes atsiųsime jums savo auto
mobilių, he jokių jums iškaščitj.

ir.

ry

PARMOS! PARMOS!

Katrie manote pirkti farmą 
šiose apielinkėse: Hart, Pent 
Water, Ludington, Custer, 
Fountain, Irons ir Scottville. (? 
pirkdami farmą per W. Pilypą, 
stačiai nuo savininko, 
teisingai. Mes 
lietuviai šiose 
kokią 
tuojau.

AR .JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

farma<►

pigiai ir 
esame pirmieji 

apielinkėse. Kas 
norite, rašykite

Wm.
R 2,

Scottville, Mieli.
Box 83

PARDAVIMAI mūrinis na
mas tiktai baigtas 2 fjatai po 6 
ij* 6 kambarius, aržuolo trimin- 
gai, karštu vandeniu šildomas, 
dviejų karų garadžius, labai gra 
ži vieta. Priimsiu lotus kaipo 
pirmą įmokėjimą. Atsišaukite 
tuojaus. f

6631 So. Rockwell St.
1-mų lubų

Aukščiau pažymėtos raides 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvoje. 
Kiekvienas atsiuntęs teisingą 
sudėjimą gaus puikų lotą, mie- 
ros 25x125 pėdų Dykai ir išva
lytas nuo visokių krūmų, vasa
rinėj resortų sekcijoj Wisconsin 
valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Šuite 1805 

Chieago, Illinois.

BRIGHTON PARK
GERIAUSIAS PIRKINYS 

MARQUETTE MANOR

6113 Wa*htenąw, gražus 2 flatų 
namas, 5-6 kambarių, garu šildomas, 
sun parlor, stikliniai porčiai, Įmūry
ta vana, tile grindys, netoli mokyk
los ir bažnyčios. Kaina $15,500.00, 
$4,500.00 cash. Turiu parduoti greit.

6838 So. Western Avė.
Tel. Republic 9094

PARDAVIMUI pigiai bizniavus 
mūrinis namus, 2 fintai po 6 kam
barius ir štoras\ 
pradėti biznį, vieta g 
siu ar mainysiu ant fa

Galima tuojau 
[era; parduo- 

.anuos ar, na
mo ar vieno Storo. Randas gražioj 
vietoj, prie didelio crosingo ir gat- 
vekarių, 2 (turės nuo Halsted St.,ir 
31 St.

F. Kampikas.
804 W. 3tst St., Chieago

BARGENAS
Parsiduoda 2 pagyveriimų mūri

nis narnas, karštu vandeniu 
nias. Arti vienuolyno.

4129 S. Sacramento Avė.
11 fl. iš užpakalio

šildo-

PARDAVIMUI 2 flatų įminąs, 
6-6 kambarių, garu šildomas, ir 
mūrinis garažas.

6412 So. Richmond St. 
Tel. Republic 9171

11 FLATV naujas mūrinis apart
ment building, arti vienuolyno, 
rendds neša suvirš $8000 i metus. 
Parsiduoda už $65000; galima nu
pirkti su $12000 arba daugiau.

8 MjATŲ naujas' upartment na
mas parsiduoda pigiai 
rendos išmokės namą 
tos.

už
per

$45000, 
6

naujų

•ne

muTURIME keletą gerų 
rinių namų Brighton Parke, po 2 
flatų, beizmentais ir nu visom ki
tom įtaiso m, po $10,500.

TURIME daugelį kitų namų, kur 
dabar galima pirkti labai pigiai, 
ir priimsim gerus lotus vieton pi
nigų.

Norėdami bahgenų ateikit j 
są ir busit pilnai užganėdinti.

JOHN KUCHINSKAS, 
2221 West 22nd St.

Ofisas atidarąs nedėlioję 
po pietų.

DEL IŠMAINYMO

ofi-

iki 2

4612 So. Francisco Avė.
5-5 kambarių f ūmas šildomas, 
du lotai po trisdešimtį pėdų 
kiekvienas. Didelis garažas. Pa
imsime antrus arba trečius mor- 
gičius arba kontraktą ant real 
estate kaipo cash įmokėjimą. 
Kitus lengvais išmokėjimais. 
Atsišaukite,

380,4 So. Kedzie Avė.
, Antras aukštas

LIETUVIŲ SUBDIV1ZIJA...

' 2 flatų, 4-4 kambarių, mūri
nis namas, elektra, moderniškas 
plumbingas, 3 karų karadžius. 
Netoli milijoninio teatro. TIK
RAS BARGENAS, kaina $4300, 
cash $1000 ir išmokėjimais, 
gal sutartį.

2031 W. 35th St.
Tel. Lafayette 0909 

--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■-

PARDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, 7 6 kambarių, 
garu šildomas, kaina $12800, 
2 karu garažas.

, 1511 W. 71 St.
Tel. Vincennes 2721

pa-

TAIRFIELD Avė. netoli 71 St., 
Ii blokas nuo karų linijos. 1 blo
kas nuo parko ir vienuolynoi, 31 
pėdų lotas. Tiktai 4 liko, kaina 
$1050. Išmokėjimais arba pinigais.

FLOERSCH, 
2344 W. 69th 
'Tel. Prospect

St.
0760

augštų, naujas, mūrinis namas, 
kambarių flatai, viskas moder- 

stogas. Didelis 

$10500 
mūrinis namas, 

moder- 
šildomas, 

Speci- 

$15000

2 
2;4 
hiŠka, bungalovv 
bargenaš 
tiktai

2 aug.štų naujas ........... .
2-6'kambarių fintai, viskas 
niška, karštu vandeniu 
randasi Marųuette Manor. 
aiis barge- ’ f I
nas? '.

2' augštų ■ įpėdinis namas, cementi
niu pamatuį 2-4 kambarių flatai, vie
kas moderniška, 5 'metu 
Didelis bar- l
genas '.

Ofisas atdaras nedėlioj.

B. R. PIETKIEWICZ & CO
2S12 W. 4T St.

tu senumo.

$7400

BARGENAS
4-rių pagyvenimų plytų namas, 50 

pėdų lotas, 7 pėdų .skiepas, gražioje 
apygardoj, 1 blokufi nuo 67-to bulva
ro r o; Ashland ir 69th karų linijos. 
Priimsiu lotą, arba mažą namuką. 
Kaina $13,500.00. Klausk A. M. 
Barčus, 4601 S. Marshfield, Yards 
0145.

PARSIDUODA stueco. namas, 4-1 
kambariai, ’ 
visi moderniški įrengimai, -------
naujoj lietuvhi kolonijoj, arti vienuo
lyno.

Atsišaukite
2434 W. 69 St.

Pardavimui
Namas tik vienų metų senumo po 6 
ir 6 kambarius. Beismentas ir aukš
ta pastogė, karštu vandeniu apšildo
mas ,pirmas Ratas. Kaina $14,500, 
įmokėti $3,500, namas randasi 4222 
So. Rockvvell St.

I 
T-........... .. ' 1

Pardavimui
4 metų senumo namas po 5 ir 5 kam- Į 
barius, maudynęš, elektra, didelis I 
beismantas, graži vieta arti karų li
nijos, kuiną $10,500, įmokėti $3,000, 
kitus kaip randą. Namas Brighton 
Parke.

Pardavimui
Naujas mūrinis namas po 6 ir 6 kam
barius, įtaisytas pagal vėliausios ma
dos, karštu vandeniu apšildomus, pir
mas flatas, beismantas, aukšta pas
togė, lotas šalę namo, graži vietą, 
arti karų linijos ir mokyklos, kaina 
$14,800. Randasi Brighton Parke.

Pardavimui
Medinis namas po 4 kambarius, mau
dynės, elektra ir visi palankumui, 
kaina $3,500, įmokėti $1,300.

Pardavimui
Bizniavas namas, gražiausia vieta 
ant Bridgeporto prie Lietuvių Audi
torijos 3151 So. Halsted St. Par
duosim pigiai ar muinysim ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą vie
tą dėl biznio, atsišaukit greitai.

Turime naujų namų baigiamų, bū
davot po 5 \ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, tarp 66 ir 67 
S. Fairflehl Avė. Taipgi ant 67 
Maplevvood Avė., graži vieta, parkas 
ir bizniavos prapertes, mokyklos, tik 1 
pusė bloko; parduosim numažintą 
kainą ar mainysim ant senesnių na-: 
mų ar lotų.

Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir 
manot būdavot! namą, atvažiuokite 
pas mus, mes parodysime tamstom 
musų namus budavotus. Jeigu ne
patiks musų namai, tai mes parūpin
sime planus kurie tamstom patiks.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 48. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641 

PARDAVIMUI mūrinis bun
galovv 6 kamb., karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingai, 
geroj žipielinkėj, netoli bankos 
ja. Puse bloko iki karų lainės 
ir pusė bloko iki bulvaro.

6550 So. Artesian Avė.

serai—bonai ~
PAKDAVIM1T Universal Slale 
Bank 16 Šerų. Kaina $3,000. 
Pardavimo priežastis savi
ninkas vaŽifioja j Lieluvą.

M. Budis, 
3222 So. Auburn Avė.

M8RT6ECI Al -PAKOLOS
r ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palukąnų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.v--. . . . . . . . .   - >
iiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiihiiiiiiii!

Kas nori na- 
mų bargenų, 
pirkti, par- 

II duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 

-j mų, lotus, vi- 
j sokius biznius 
r mainyti ant 

J namų. Visuo- 
___ [ met kreipki- 

tės pps
K. VALAITIS CO.

Bus teisingas patarnavimas 
3404 So. Morgan St.

.. Tel. Yards 1571 ’

Pinigai 
paskolon 
ant antrų 
morgičių 

sint 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 S6. Halsted St.—Boulevard 6775 
Rezidencija Lowndale 7960

PARSIDUODA lake front septyni 
lotai, dvi cottage, viena su trimis rui
mais; antra su septyniais ruimais; 
2 barnės, svirnas, garažas, vištinin- 
kas, naujas. Vienas automobilis chan- 
dler, 1922 modei, sedan, septynių pa- 
sažierių. Geros dvi karves, keturias
dešimt vištų, dvi geros kiaulės. Trįs 
nauji botai laiveliai ir boathouse. 
Jeigu kas norės, su visais rakandais. 
O dabar prie to dar turiu mažų ir 
didelių farmų, kas tik kokių norės; 
nuo defiimt iki šimtą <|videšimts akni. 
Visos> formos gerame stovyje, su gy
vuliais ir visoms mašinoms. Nepra
leiskit šitą progą. 0 šita proga ge
riausi kur gali rasti. Kreipkitės 
laišku arba patis atvažiuokite.

Savininkas,
PETER M1KALAUSKI, 

Box 41, Woodboro, Wis.

MOKYKLOS
» ..............

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
1

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

BARGENAS
Tikras pirkinys greitam pirkėjui. 

Apleidžiu Chicagą greitai. 3 augš
tų mūrinis namas, $19,000, 34 pėdų 
lotas, viduryje South Side, cash 
$6,000. Matykit savininką,

GRAFF, 
730 W. 61 St.

IMI*............................ ........ - — i"W

» ANT PARDAVIMO arba mainymo 
2 flatų mūrinis namas po 5 ir 6 
kambarius ir garadžius dėl 2 karų, 
namas randasi South Side ir 7 rūmų 
hungalow, karštu vandeniu apšildomu 
ir garadžius dėl 2 karų, namas ran
dasi prie vienuolyno. Parduosiu ar
ba mainysiu ant bizniavo namo, lotu, 
automobilio, bučernės arba kitokio 
biznio. Kreipkitės

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249 
arba Republic 10363

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 

. Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš tyto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 So. Halsted St., Chieago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.
—ant 

gasas,
2 FLATŲ mūrinis

bulvaro, moderniškas, ..... - ------
gasinis pečius ir ice bnx’is, viekas 
už $14,500. Geriausis bargenaš Chi- 
rngoj.

namas 
yra

FLOERSCH, 
2344 W. 69th St. 
Tel. Prospect 0760

PARSIDUODA biznio mūrinis 
namas, 2 aukštų, 3 pagyvenimų 
ant kampo. įtalpina dti bizniu, bu- 
černę ir kendžių Storą. Randasi 
geroj vietoj, vienuolyno apieliitkėj. 
Parduosiu su pirmu pasiūlymu. 
Agentai neatsišaukit. Savininkas, 

/ 2500 W. 69th St.
Tel. Prospėct 8014

PARDAVIMUI per savininką nau
jas namas, 8 dideli kambariai, mo
derniškas. Namas geras dėl dide
lės šeimynos arba laikymui jnamių. 
6838 S. Claremont Avė., netoli 69 St. 
ir Western Avez karų linijos.

Tel. Prospect 4547

.....................................................................
VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES 

šis Amatas Gerai Apsimoka
Jus galUc išmokti šį gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimas barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chieago.

k ............-.... ........       ——Z

PARSIDUODA 2 aukštų, 5—6 
kambarių medinis namas, cemen
to beizinentas, yra elektra, gasas, 
maudynės. Beizmente skalbvnė ir 
pečius vandeniui šildyti. Rendos 
$960 i metus. Kaina $9000, pirmų 
morgičių $4000. įmokėti $2500, li
kusius rėndom išinokėsit. Namas 
randasi Brighton Parke.

A. Povilaitis, 
1339 S. 50tb Avė., Cicero, III. 

Phone Cicero 8364

PARŠUKU ODA namas ir cott
age ir 2 lotai. Parsiduoda už 
gana prieinamą kainą.

3332 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA naujas 6 kam
barių mūrinis bungalow, nau-

M iUnXaVRZd»si4ausios ma<1os- kiet0 medžio už' 
baigimas, užpakaliniai porčiai 
ąpdaryti. Kaina $8,300,00.

3958 So. Rockwell St.

PARSIDUODA 3 aukšty mūrinis 
namas, rendos neša $90 j mėnesį. 
Parduosiu už $7500 arba mainysiu 
ant mažo namo, arba 1—2 lotų 
mieste. Reikia turėt cash, 

1625 S. Jefferson St. 
Joe' Plasjitka

BRIGHTON PARK. Parsiduo
da pigiai 2 augščių' naujas mū
rinis namas po 4 kambarius. 
Sun parlor, elektra, maudynė. 
Cash ir mortgage. Priimsiu lo
tą arba mažus morlgečius už 
pirmą įmokojimą. 2416 W. 45th 
Place, 2nd floor.

GREIT UžDIRBSIT 
GREIT IŠMOKSIT

Musų trijų kursų amatas automo
bilių plovimo, malevojimo ir si- 
monizing. Paskiau už darbą gau
site nuo $40 iki $60 j savaitę po 
3 savaičių mokinimosi musų pačių 
garadžiuje. Yra daug darbų per 
visą metą. Galite įstoti kasdien, 
lengvomis sąlygomis. Atdara nuo 
9 yrto iki 9 valandai vakare.

CHICAGO AUTO SERVICE 
BURBAU, 

309 S. LaSalle st., rooin 105 --------- )

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS 
Dienomis ir vakarais. Atjara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. Leng
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ii 
augŠčiau.

Chieago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 St., 
Wost side Skvrins, 1444 W. Lake SL 

netoli Ashland Avė.


