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No. 101

Anglija atsteigia aukso
valiutą

Komunistų mokslininkas jau
atrado, kadkomunistaiklydo

J

‘_______________ __

32 žmonės užmušta per
rinkimus Meksikoj

/

Anglijos Bankui leista vėl eks NOGALES, Ariz., bal. 28.
portuoti auksas užsienin
Įvykusiais praeitą sekmadienį
Sonoros valstijoj,
• LONDONAS, bal. 28. — Ang rinkimais
lijos finansų ministeris Church- įMeksikoj, įvairiuose miestuose
ill savo kalboj dėl biudžeto šian tarp ginkluotų fakcijų buvo aš
Tuose susi
die parlamente pareiškė, kad triu susikirtimų.
nuo šios \d ienos aukso valiuta kirtimuose, kaip dabar praneša
Anglijoj vėl atsteigiama duotu ma, buvę trisdešimt žmonių už.i pečiai i u Anglijos Bdnkui leidi mušta ir daugelis sužeista. Du
mu, nežiurįnt, kad 1920 metų asmens buvo užmušti Nogales
aktas, kuriuo buvo uždrausta mieste, Sonoroj, kur govėda
puolus išplėšė balintų dėžes, še
gabenti auksą užsienin, baigsis
tik šių metų gmcdžip 31 dieną. šiolika buvę užmušta Cananeos
miestely, nespėjusiame dar at
Vidaus pajamos, sake Churchill, patenkinamos.*
Perviršio sigriebti nuo ištikusio j j praei
pelnų ir korporacijų pelnų mo tą savaitę gaisro, dėl kurio apie 2,00(1 žmonių liko be pasto
kesniai sumažėję 9-iais milijo
nais svarų, bet tatai buvę dau gės. Dar keletas buvę užmuštų
Magdalenoj.
giau nj kontrbrJahfcuota paja
mų iy kitokiais mokesniais.
Maištininkams sifvaldyti pavar
*
ORO “FLIVERIS”
tipas aštuonių pasažierių metalinių aeroplanų, kurie greitu laiku pra I Ghurchill pranešė, kad buvu
tota fašistine milicija
plėšia kasdien skraidyti tarp Chicagos ir Detroito. Tuos aeroplanus, “oro fordukus,” dirba sio darbiečių finansų miristerio
MASKVA, bal. 28. — Mika
Snovvdeno apskaičiavimai atiti
lojus Buchatinas, laikomas di VIENNA, Austrija, bal. 28.— Fordo organizuota Stout Metai A L. plane kompanija Detroite.
kę'su pastebėtinu tikrumu biu
džiausiu komunizmo mokslinin Pasirodo, kad ir reguliarė Bul
džeto pajamoms iš spiritinių
ku, kurs yra ir vyriausias cent- garijoj kariuomenė nelabai iš
’ VVHEELING, W. Va., bal. 28.
gėrimu.
Pajamos
i
“
tai
ako
bu
ralinio komunistų partijos or tikima valdžiai. Iš Sofijos pra
— Vietos federaliam- teisme
vę
2~m
milijonais
svarų
mažės
gano, maskviškės Pravdos, re neša, kad ten įVykęs susirėmi
šiandie prasidėjo angliakasių
nės,
ne
kad
biudžete
apskaičiuo

daktorius, praeitą sekmadienį mas tarp reguliarės kariuome
byla. Tieson patraukti dvide
ta,
bet
už
tai
pajamos
iš
r
lauš
specialiame komunistų veikėjų nės kareivių ir milicijos, kuri,
šimt du United .Mine VVorkers
buvę
Visti
milijonu
sterlingų
di

susirinkime pasakė nepaprastai ambasadorių tarybai leidus Bul- Dalyvauja daugiąu ne 500 dele BERLINAS. bal. 28. — Iš Taip proponuoja komunistai,
of America viršininkai ir nariai,
desnės.
įdomią kalbą. Kalba, padarius gi rijo? valdžia padidinti savo gatų — Užsienio laikraščių Maskvos praneša, kad skaičius
kaltinami dėl laužymo federalio
padėję Vokiečių monarchisFinansų
ministeris
pareiškė,
didelio įspūdžio sovietų valdžios miliciją sekmingesnei kovai su
korespondentai neįsileidžiam i bedarbių darbininkų Maskvoj,
tams nuveikti respublikinin- kad jis dabar vedąs pertraktaci- teismo duoto West Virginiasferose, dabar visur karštai de- neramumais krašte/yra verbuo
Pittsburgh Coal kompanijai “inkuriuos valdžia priversta šelp kus
jas
dėl
gavimo
Jungtinėse
Vals

jama iš Bulgarijos fašistų, di
batuojama.
džionkšėno” prieš angliakasiu
ti, dabar siekias 150 tūkstančių,
MASKVA,
bal.
28.
t
Vakar
tijose
kreditų
nemažiau
kaip
Stambiausias dabartinio ko džiumoj iiezervos karininkų iruniją, užginančio jai organizuo
tai yra 70 tuksrtančių daugiau,
BERLINAS, Vokietija, b. 28.
munizmo teoretikas, Buchari kitokių esamosios valdžios rė Kreirlliuje prasidėjo keturiolik ne kad buvo praeito sausio mė — Komunistų organas Rote 300 milijonų dolerių.
ti tos kompanijos kasyklų dar
tas Rusijos komunistų partijos
Anglijos
skolos
šiuo
tarpu
sie

nas, savo kalboj atvirai pripa mėjų. Pakėlusi maištą regu ta
Fahne šiandie paskelbė atvirą kiančios 7,646 milijonus svarų bininkus.
suvažiavimas. Dalyvauja dau nesį.
žino. kad komunistų judėjimas rės kariuomenės dalis buvus mi
Tani pašauktųjų tieson yra
Iš tiesų brtgi tas skaičius y- laišką profesinių sąjungų ir so sterlingų.
giau ne penki šimtai delegatų.
iki šiol ėjęs klaidingu keliu ir licijos nuveikta ir maištininkai
taipjau United Mine VVorkers
ekzekutyvams,
Buvęs karo, komisaras Trockis ra daug didesnis, kadangi val cialdemokratų
Keletas
vartojęs klaidingų priemonių; uždaryta kareivinėse.
džia jokiu budi neįstengia visų kuriuo raginama paskelbti vi VILNIUS. — Ginkluotas bū prezidentas John L. Lewis ir
kurio
irgi
laukta
dalyvaujant,
kad per komunizmų esą iš viso jų buvę sušaudyta.
rys iš 35 žmonių puolė Malko- viceprezidentas Phil Murray.
neatvyko: pasiliksią's Suchume bedarbių šelpti. Jų skaičius'da suotiną dvidešimt keturių va
negalima pasiekti .darbininkų Bulgarija rūpinas apsaugoti
bai yra taip didelis, kad valdžia landų atieiką tą dieną, kurią vičų stotį. Po susirėmimo su
dai
apie
dvejetą
šavaičtų
baigti
judėjimo idealo — šoclalizmo.
užgynė bedarbiams iš kitų mies išrinktas praeitą sekmadienį kariuomene" Ir policija puolusio Del greito piniginių
svetimus diplomatus
savo knygai rašyti. \
•
9
•
Bucharinas savo kalboj stip
Vokietijos prezidentu generolas ji pasįslėpė miškuos. Policijos reikalu atlikimo su
Suvažiavimas tęsis savaite tų atvykti į Maskvą.
riai pabrėžė, kad naujasis sovie SOFIJA, Bulgarija, bal. 28 —
Ilindenburgas atvyks į Berliną ir karo vyresnybės pasiuntė du Lietuva, už pigią
laiko.
Tarp
klausimų,
kuriuos
tų nusileidimas kapitalistinėms Del neramumų krašte Bulgari
greituosius traukinius iš Lunin- kuiną, naudokitės .
prezidento vietą♦ užimti.
delegatai turės svarstyti, yra-:
\
grupėms Rusijoj buvęs padary- jos vyriausybė kreipėsi į užsie
co su policija ir iš Pinsko su Naujienų kahlegramų
Audra Texasc
kooperatyvų judėjimas, metalo
Rusijos bolševikų ūpas ne koks kariuomene puolusiems suimti sistemą.
ta&del to, kad atsakomingi so nių diplomatines misijas Sofi
gamybos padidinimas, žemės uvietų valdžios vadai įsitikinę, joj, prašydama, kad jų nariai
I
MASKVA, bal. 28.
žinios
kio mokesniai, revoliucinis judė DENN1SON, Texas, bal. 27.
jogei tasai socialistinės plėtotės šiuo tarpu susilaikytų nuo bet
jimas užsieniuose ir kominterno Praeitą naktį siautus čia smar apie išrinkimą gen. Ilindenbursupratimas, kurio jie iki šiol kurių kelionių po kraštą ir, at
(komunistų.internacionalo) dar ki audra su lietum padarė ne go Vokietijos prezidentu padarė
laikęsi, buvęs iš viso klaidingas. sargumo delei, kad neautorizuo
irųiža nuostolių.
Daug namų nejaukaus įspūdžio Rusijoj, ka
buotė.
7 įsai pirmykštis supratimas, tų asmenų neįsileistų į legaci•
tf
gadinta, namų rūsiai ir sandė me buvo manoma, kad senas
Svarstys ekonominę padėtį
sakė Bucharinas, rėmęsis teori jas.
liai užtvindyta, telegrafo ir te kaizerio kailininkas rinkimuose
ja, k;yd per valstybę ir konui- Ties k.ekv •] ts pasiur rinybvs
neturėsiąs visai pasisekimo. Da
Nors užsienio koresponden lefono vielos nutraukyta.
nizffią galima įsteigti socializ- durimis pastatyta policininkas,
bar gi jo laimėjimu komunistai
mą$k Tai buvus klaida. “Paty ir šiaip daroma visa svetimų tams neleista dalyvauti pošėr
ypač susisieloję, žinodami, kad
džiuose, tenka vis tik.atsižino
rimai mus pamokė,” sakė Bu valstybių atstovams apsaugoti.
Hindenburgas yra atkaklus bol
ti, kad delegatai susirūpinę vy
charinas, “kad juo greičiau ei
ševikų priešas.
z
riausiai Rusijos ekonomine ii
na krašto ekonominių šaltinių ir
Kai kurie sovietų vadai parei
pramonine padėtim. Visai su
turto plėtojimos, tuo greičiau
škia baimes, kad monarchistams
menkėjus gamybai, negaunant
mes galime įvykinti savo socia
Oficialis oro biuras šiai dienai laimėjus nebūtų atsteigta Vo
paskolos, nė jokios kitos pagal
listinius idealus.
Paprastais
pranašauja:
kietijoj monarchija ir pavojin
bos iš užsienių, ekonominis kra
.žodžiais sakant, juo greičiau ir
Chicago
ir
apielinkė
Apsi

gas vokiečių militarizmas. Jie
što gyvenimas visai pairęs. Ru
stipriau bus išsiplėtojus didžiu
niaukę;
galima
laukti
lietaus;
sako, kad praslinkus keliems
sijos resursai namie stipriai palė kapitalistinė pramonė ir pre Policija atplėšė saugiąsias pa
vėsu;
stiprokas
žiemių
vėjas.
mėnesiams Hindenburgas gali
dabar
siuntinybės šėpas ir suėmė tuštėję, ir komunistai
kyba, tuo sveikesnę dirvą turės
Vakar temperatūra vidutiniai bandyt daryti žingsnį, kad bu
pripažįsta, kad reikią būtinai
visuomenė sėkmingam r perėji slaptus dokumentus
vęs kronprincas butų paskirtas
surasti
būdų pramonei na siekė 45° F.
mui prie socialistinio ūkio, prie
šiandie saulė teką 5:50, lei regentu tuo tiksliu, kad galų ga
TEHERANAS, Persija, baJ. mie pakelti ir padidinti prosocialistinės tvarkos.”
le Vokietijos soste vėl sėdėtų
duktingumą ūkininkų, ant ku džiasi 7:45 valandą-.
Vienintelė išimtis, kokią ko 28. — Persų policija, atvykus į
kaizeris.
munistų mokslininkas padarė sovietų Rusijos—legaciją Tehe rių pečių sukrauta visa mokes
nių ir kitokių sunkenybių naš
Austrija gailestauja
•
savo nuostabioj kalboj, buvo rane, prievarta atidarė legacijos
PINIGŲ
KURSAS
ta.
kurios
jie
jau
nebegali
pa

\ 1
ta, kad dalį svarbiųjų pramo saugiąsias šėpas ir suėmė slap
VIĘNNA, Austrija, bal. 28.—
nešti.
Vakar, balandžio 28 <1., užsienio pi
nės ir prekybos įstaigų vaisty tus dokumentus, kuriuos, sako,
nigų
ne
mažiaus
kaip
už
$25,000
do

Į Hindenburgo išrinkimą Vokie
tu turėtų palaikyti savo ranko turėjęs vienas bolševikų propa Kai kurių stambių nusileidi lerių bankų buvo skaitoma Amerikos tijos prezidentu Vienoj žiūrima
Kitaip:
/
se ir su jų pagalba ilgainiui gandistas, dabar suimtas ir už mų valstiečiams jau dabar yra pinigais
Anglijos,
1
sv.
sterlingų
$4.'8i kaip į smūgį Austrijoj susijun
Tuos doku padaryta: šiek tiek sumažinta Belgijos, 100 irankų............$5.08*
perimti savo žinion ir kitas pri darytas kalėjime.
mentus
sovietų
lejęuci.jrt
buvo
ūkio
mokesnis,
papig-i
ntji
kainos
vatines įstaigas.
IOO kronų ...
$18.66 gimo su Vokietija idėjai ir ne
kai kurioms jų vartojamoms Francijos, 1OO frankų .............. $5.22 laimę vokiečių tautai.
paslėpus voltuose.
Italijos, ItMI lirų .................. $4.09
ūkininkams Lenkijos, 100 zlotų .... .......... $19.25
Persijos valdžia pradėjo sis- prekėms, leista
temačiai valytis nuo bolševikų samdytis darbininkus savomis Norvegijos, 1OO ktonų . $16.26 FABRIKUOTI KANADOS POOlandijos, 101) florinų
$40,03
PERINIAI ĘOLERIAI
agentų, veikiančių Teherane ii sąlygomis, leista dalyvauti vietų Suomijos, 100 markių .......... $2.54
RUSIJOJ
kituose centruose, kame rusų į- administracijose, panaikinta kai Švedijos, 100 kronų ............. $26.97
Šveicarijos,
100
frankų
....
$19,37
kurie suvaržymai, kuriuos vie Vokietijos, 100 markių .... $23.81
taka y>ia stipri.
MASKVA, baL 28. — Rusijos
Del policijos įsiveržimo ir at- tų vyriausybės pirma vartojo
BELGRADAS, Jugoslavija, b.
Lietuvos PinigųKursas valstybės bankas išleido įspėji
28. — Bulgarijos ministeris ,Va- plėšimo saugiųjų šėpų rusai ke valstiečiams.
mą visiems savo skyriams, kad
Persų vy
karelski šiandie buvo atsilankęs lia didelį riksmą.
Siunčiant
pinigus
Lietuvon
per
visai nepriimtų Kanados poperiJugoslavijos užsienių reikalų riausybė tečiau griežtai pasiry
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
) •
tant Amerikos doleriais yra skaito nių dolerių.
ministerijom Jis pareiškė sa žus kurstytojus patrempti.
mas šitaip:
/
Per pastaras kelias savaites
vo valdžios geidavimą, kad san Manoma, kad dėl šio įvykio
50 litų .........................?........... $5.50
100 litų .............
10.50 sovietijoj paleista tūkstančiai
tykiai tarp abiejų valstybių bu- Persija susilauks aitraus pro
200 litų ................. .............. .'.... 20.75 netikrų Kanados banknotų, pa
tiĮ kuodraugingiausi. Rytoj jis testo iš Maskvos.
300 litų ......................
31.00
400 litų ................
41.25 rėjusių, miatyt, iš Montrealio.
ruošias savo pareiškimus atkar
51.50
PARYŽIUS, bal. .28.
Pary 500 litų .................
Dr. Haensich mirė
toti premjerui Pašičui.
600
litų
.................
......
......
.
......
61.75
KAUNAS. — Seimo socialės
BERLINAS, bal. 28 -r Wiet< žiaus policija šiandie padarė 700 litų .................................
72.00
PJNE BLUFF, Alk., bal. 27. badene šiandie mirė Dr. Konrad kratų keliolikoj namų, kuriouse 800 fltų ...................................... 82.25 apsaugos komisya, ' ruošdama
900 litų .,................
92.50 III skaitymui valstybės tarny
— šį rytą sudegė čia trys tro Haensich, socialistas VViesbade- gyvena komunistų organizacijų 1000
litų ...........
102.75
Suėmė literatū Prie šitos sumos reikia pridėti 25 bos įstatymą, nutarė pasikvies
besiai miestelio verslo centre. no krašto gubernatorius, pir sekretariatai.
pašto išlaidų Už kiekviena ti pasitarimui valstybinių įstai
Nuostoliai siekia apie 200,000 miau buvęs Prūsijos švietimo ros, narių sąrašus, taipjau ke centai
siuntini Norint pasiųsti telegramų gų prof. sąjungos atstovus.
letą durklų ir revolverių.
dolerių.
ministeris.
— dar 50 centų daugiau.

Bulgarų kariuomenė kelia
maištą
Persų policija padarė kratą
■f sovietų pasiuntinybėj

Per komunizmą negalima
prieiti prie socializmo,
sako Bucharinas

Bulgarijos kariuomenė
kelta maištą

Kasyklą darbininku byla
West Virginijoj

14-tas Rusijos komunistą Maskvoj esą 150 tuks Nori sveikint Hindbrburgą
kongresas Maskvoj
iančią bedarbią
visuotinu streiku

■ Persai padarė kratą
sovietu legacijoj

Bulgarija nori sandaros
su Jugoslavija

-——■

Kratos komunistą namuo
se Paryžiuje

-u...

j
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NAUJIENOS, Uhlcago, IH

Gegužės Pirmos

ApvaikščiojimaS
Rengia (’hicago Joint Board Amalgamated
Clothing Workers of America

ASHLAND AUDITORIUM

.

Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Ratnyčioj, Gegužės 1, 1925
Pradžia 2 vai. po pietų

\

Vyriausia ‘kalbėtojas bus

Joseph Schlossberg
Generalis Sekretorius Amalgamated Clothing
Workers of America '
Bus dar surengtas specialis muzikalis programas
parinktų artistų
. šokiai vakare bus sekamose vietose:
Ashland Auditorium
Pilsen Park Pavillion
Ashland ir Van Buren St.
26 St. ir Albany Avė.
Sėhoenhbffen Svetainėje,
Ashland ir Milwaukee
Šokiai prasidės 8:30 vai. vakare

NORĖDAMI

K3BESPn«iūENCIJBS

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS C6
Atsišaukimas į pittsburghiečius

Siuomi alsišaukiam į ‘jus,
kad <dalvvautpmet
Lietuvių.
* .
•
1
Mokslid D-jos rengiamam protesto mitinu/- ilcuužes H1 d..
7:30 vaktire, mtisų svetainėj.
Jus juu miltdt laik-raščiiiort1
kad mim nertinę Vilnių (popie
žius ipnvcda ilurikų gldbai
kia lietuvimns Ibiu užginta net
lietuviškTii mdlsUs ir geresnius
lietuvių kunigus vys iš Vhni-I
jos.
z
Todėl mes, Amerikos
viai, 'hirime ’prulęshiot
tokį neteisingų popiežiaus pa
sielgimą ir r;*ikalaul Lietuvos
valdžios, kad jei popiežius neatmainys novo nuosprendžio,
tai kad tuoj nutrauktų su Va
tikanu visus ryšius ir vylų iš
Lietuvos lietuviu priešų Zecclunj. Todėl malonėkit dalyvaut
rengiamam masiniam mitinge,
kad mes visi Pitlsburgho lie
tuviai užprotestuotume ir pri
imtume' tam tikras rezoliuci-

Evaporated Milk

809 W. 35th St., Chicago

Tel. Be Jevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes. •

'Geras pienas prasideda pn■či<Me 'pradžioje pientiryčioj.
.lis 'turi 'būti iš švarių, sveiku
‘karvių — iš švarios, turtin
gos iir geros darnios. Turi *bu’Hi ničižanias iį švarius virti
nius, gerai Uždengtai 4r įtuoiati nuvestas Į švaria nieninyčią ir getai sudėtas.

K. GUGIS
ADVOKATAS

t

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StĄ Room 1111-1B
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
. 3323 So. Halated St.
Tel. Boulevard 1810
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus kvtvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Genentlis sanituriškus nero
dymas lišdirbime Evaporated
Pieno yra pagamintas pagal
tiesų. Kad prisilaikius tų tie
sų, The Borddn Company yra
Įsteigusi specialį ir tikrų pri
žiūrėjimų, kad ^padarius jų
pienų tikrai grynu ir geros
rūšies.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 841
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai.
Bridgeporto Ofisas
33^5 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12
»

THE BORDEN COMPANY
New York

Borden Building,

J. Urlakie,
J. Virbickas
J. Pikšrys.

JOHN KUCH1NSKAS

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Isgaruodiųtų

Kleofas Jurgelionis
ADVOKATAS
Šiuo praneša, jog perkėlė savo ^teisių ofisą vidurmiestyje iš 127 N. Dearborn St. naujon

vieton, būtent:

190 North State St

x *

State Lake Building, Room 844
Telefonas: State 3225

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

3335 So. Halsted St., Telefonas Yards.0141

Valandos nuo 6 iki 8 vai. vaK ir
nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. ryuo.

<

Paieškoma

Z

Rašalai
Mėsos
Košelės

Duoiui r
Saldainiai
žuvis

^ Adresas

LIETUVOS KONSULATUI
608 So. Dearborn St.
ChicagO, Illinois
L. Gaižaite

Konsulato Sekretorius

*

eVAPORATE(
milk

Pajai
Rūdingai
Sriubos

............................................ (Lithuanian)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

Kuomet KTupas Ateina
Naktį

Numažintos Kainos j Abi Pusi j

Tai būna ūmi ir žiauri ataka, kuri
ateina be persergėjimo. Negalima
urnai prisišaukti ditktaro, nes kiek
viena minutė yra skaitoma. Motina
davė keletą lašų Dr. Drake’s Glessco
ir pagelba buvo beveik ūmi ir be vė
mimo. Dr. Druke’s Glessco yra var
tojamas per 35 metus ir yra pripa
žinta gyduolė nuo krupo, vvhooping
kosėjimo ir nuo visų kūdikių gerklės
ligų.
Klauskite jūsų daktaro arba
aptiekoriaus ką jie žino apie jas.
Parduodamos už 50c. — vertos $50.00.
THE GLESSNER CO.,
Finalay, Ohio.

$203.00 ir Aukščiau
Važiuokite per Bremeną ar Cherbourgą
patogiuose trečios klesoa kambariuose
valdžios

laivais iš

Ne\v Yorko.
Spocialės ekskursijos,
Jonui W. Liutui asmeniai vadovaujant,
laivas AMERICA išplauks birželjo 20
<1. P. Liūtas prižiūrės bagažius, pasp’ortus ir prigelbės keleiviams muitinyčioso bei kituose kelionė reikaluose . Kiti ekskursijos laigegužės 23 ($215.00);
vai 'išplauks: LEVIATHĄN
ROOSEVEL/r — gegužės
agentu arba rašykite.

30

45 Broadway
1110 So. Dearborn St
Mhnaging operators

New York City
( hicago, III.
•UNITED SIU ITIN G BOARD

Pasimatykite

su

vietos

6637 South Halsted Street

Prisidėkite prie Ekskursijos

Gegužės 19 d. laivu ‘Estonia’
Tiesiog i Klaipėdą visu keliu vande
niu, kuriai vadovaus žinomas tautie
tis ir pilnai patyręs palydovas
p-nas C. G. LUKŠIS
lektorius ir paveikslų rodytojas.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po
75-centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
umdėjimui pirkinių:
Jie yra sulenkami;
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

Sekantis išplaukimas iš New Yorko
Laivas “Lituania”, 9 d. Birželio

Kainos laivakorčių:
| Klaipėdą visu keliu tandemų:

1739 So. Halsted St,

,i i

>•

i

'
'

John Bagdziunas Borto
LIETUVIS ADVOKATAS

Valtiai yra geriausi ir malonus
patarnavimas.
Geriausia muzika
visada.
Vieta dėl šokių visada.
Užkviečia savininkai:
PALIULIS SAVININKAS
31202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.
Priimame užsakymus dėl bankietų ir šeimyniškų vakarų.

?

DEIMANTAI

Vakarais: 2151 West 22 Street x
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Rt public > 9600

V. W. RUTKAUSKAS )
Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 639Q
Vak. 3223 S; Halsted Stn Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 VV. VVnšhington St. Room >11
Tel. Central 6210
Gicero Ketverge vakare
4917 W. 14 St. T ei. Cicero 8223
Ant Bri d sporto sSeredoj auo
4LK v. v. Suhatol nuo 1-7 v. ▼.
3236 S. Halsted St. T. Bovl. 6737

LAIKRODĖLIAI

JEWELRY,

KREDITO
•v

<

Tel. Kedzie 8902

r■■■

3514-16 KooMevrlt

R

Arti N» l^ouis A'»
CHH AGO, ILL.

M. Y-nfika,
i n

Kambariai 514 ir 516
<
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.

T«l. Dearborn 9057

CASR ARBA

12th STREET

Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogerUustal.

■122K W. :isth SI-.

\

Rusiškos ir

• Plumblhg, l’eating

-

127 N, Dearborn Street,

ANT

5e’.. [.afayette 4223

Chfcaro, n).

w. j.

^I/DITORIUM
CHOP SUEY

ĮĮyffoĮRK- \
0'
. vj

Clhicago, III.

Kreipkitės čionai ar
prie savo vietinių agentų

NAUJIENOS,

\*
\

7026 S. Artcsian Av. Tel. 1‘rospect 4537, Chicago, UI

Baltic America Line

MIESTO OFISAS:

69 W. Washington St., Room 1310
Telephone Dearborn 8946

JOHN G. MEZLAISKIS

3-čia klesa $107; 2-ra $182.50

120 N.Lu Šalie Str.,

Budavoju visokius namus, mūrinius ir medinius, didelius ir mažus,
/
kaip tai: ApaYtmentus, /
svetaines,
bizniavus, '
iv•
i -t
'
garadzius ir dėl /pa-y
prasto šeiminiško gy-,
veninio namus. Darboj
atlieku kuogeriausiaM
už prieinamą kainą, \
taipgi parduodu HRH
jus namus. Kurie no
rite įsigyti savo namų
pirmiausiai pasitarkite su

Irving Aygjįffij
Tcl. Beverli.^^M

3:H5 So. JraraM
St. prieš 33 ’Pl. |
Chicago, 111.

GENERAttS KONTRAKTORIUS
LIETUVIS
Baltijos Amerikos Linija

Advokatas

Telefonas Pullman 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2
iki 9; Sukatomis visą dieną; šven
tomis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzaminuyojiino abstraktų ir padarymo
kontraktų, dokumentų ir visokių
popierių. Vedu visokius sudus

Tol. Yards 1546

pranešimas
Pranešu Chicagos Lietuviams, kad aš peTkrausčiau
savo ofisą į Naują Buveinę.

Globė Upholstering Funiiture Co.

J. P. WAITCHE$

10717 S. Indiana Avenue,
Bes. 11061 So.4

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau
tiesiog nuo išdirbęjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir ma
teli jolą garantuojame, musų kostumeriai *tą patvirtins. Musų ilgų
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

11 S. La Šalie 8t„ Room R001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6
Vakarais
8301 b. Haisted St., Tel. Blvd. 6775
6-8
apart PaneJilic ir
PetnyČios.

ROSELAND’O OFISAS:.

SIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

».. Telephone Wentworth 6890

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Seredoj ir PėtnyčioJ- nuo 9 r. iki 6 v.
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus
ir padirba visokius Dokumentus,
perkant arba parduodant I.otus,
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus
lengvomis išlygomis.

unswectcned

KUPONAS

Suvienytų Valstibių

Kas žino apie čia ieškomus
asmenis ar jie gyvi ar mirę,
malonėkite pranešti.

;LIETUVIAI
' ' IŠDIRBĖJAI
■■
=AUKŠTOS===b
RU-J

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

ceptų nori, ir mes juos prisiųsiu) dykai.

čiaus.

v

LIETUVIS ADVOKATAS

Pienu, iąpildyk kuponą paženklindamas, kurių re

Lietuvos Konsulatas Chicago-,
je paieško šių asmenų Ameri
koje:
1) VINCO VAITEKŪNO iš
Montjurgio kaimo, Lygumų vals
čiaus, Šiaulių apskričio.
2) KAZIMIERO LUKŠO, sū
nūs Pefro, paeina iš Kauno mie
sto.
.»
3) LEONO DIRVINSKIO, iš
Skaudvilės valsčiaus, ^’aurages
apskričio. Tarnavo Amerikos kariuomenyje.
4) 'ANTANO ir PETRO AN
TANAIČIŲ, kadaise gyveno
Clevelande. ,
5) MOTIEJAUS NAVICKO iš
Dirsių kaimo, Žeimeliu vals

Yards M 41

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

ChKo ,.., UI.
J

•

HENRY RHEIN
I
’S
LAIKRODĖLIU KIJAUTUVi
P. O. Pcemueller Savininkas
1536 W. 47 St.
motus geras ’/ipor7'!" i Įnik rudeliui.

ADVOKATAS

,E BLDG
ton St

MMI
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• no akys buvo užrištos, tai ma
tžui ką galėjau
patirti. Be
i vistik patyriau, kad lai jie dir
ba politines pilės kurias užpa1 ten tavo > P. P.'I Pilės byra
iš tokios rankovės, kaip
I
melnyčioj miltai į mąišą,. Sakpma,
“Skambalo” biznis tiek “pa kad
uždavus bile partijos
gerėjo”, kad pastaruoju laiku Į memberiui , galima jį paversti
anot jo, pradėjo dėti nemoka i kokiu tik norima j labai trinnmus skelbimus.
į pą laiką,
Padaužų gildą kolįkas žada pardavinėt
pardavinėti tas pilės
Tavorščius Prūseika, matyda įtik politinėms partijoms ir ata
mas, kad gali netekti džiabo prie tinkamiems atstovams atatinsiuvėjų organo “Darbo”, mušė karnų organizacijų. Pavieniams
telegramą į Maskvą, kad jie pa j asmenims kol kas nebus parsiskubintu sii sandvičiais.
<lav i liejama.
\š netikėdamas išradimo ge
rumu pareikalavau, kad man
parodytų ar geriau pasakius
įrodytų,
kad los pilės tikrai
Perskaitęs Padaužų raštuose ‘geros. Vyriausias komikas pa
apie naują išradimą
pilės aiškino, kad int žmonių lyrikaipo korespondenlas, nuspren inai dar nedaromi bet ant gy
dą r urnos
džinu ištirti vis*a dalvka, kad vulių praktikos
galėjus tinkamai visuomenę pa ir, girdi, aš galėsiąs tai pats
informuoti.
Pasiėmęs * visus savo akimis pamatyti kaip jos
reikalingus reporterio popie veikia.
rius ir prisikabinęs žvaigždę
Kambario kampe ramiai gujuodų granuvvkau i ta pačia viela. Na- įėjo keletas baltų
inas stebėtinai aukštas,
kai žii.i šuniukų , Komikas paėmė
nuo viršaus spiauni žemyn, tai vieną pilę i įdėjo baltam šutik į trečią dieną pradeda lyti. niukui į snukį. Ir kad jus ma
Įėjimas gana sunkus. Turėjau tytumėt, las šuniukas atsistojo
sulikti tili tokiomis sąlygomis ani paskutinių kojų persivertė
kaip i Ameriką seniau važiuo . vi; na kitą sykį per galvą ir
jant kad būdavo
Prusnose. ! žiūriu šuniukas raudonas kaip
Įteikėjo ir pirtin eiti ir valan keptas vėžys. Na, sakau, ge
dėlei su savo drabužiais atsis rai, dabar tvčia užduok juokirti.
Paslaptis
didžibusia. dam šuniukui pinų, žiūrėsime
Kalbėti visai mažai kalba.
Į ar ir jis išvirs į kitokį. Aš reipaklausimus atsako ka lėgo riši kalavau, kad šuniukas išvirstų
kai; “laip,” “ne”. Dar žodį ki baltas, kaip ' kropus. Įdėjo
tą, ir mane įsileido.
Butų vieną pilę šiam šoniukui į snu
neįsijeidę,
bet mano laimei ki ir kai be matant
pavirto
suradau vyriausią komikų pa- baltas kai skotertė.

Aną dieną “Skambalnyčioje’
įvyko didelis skodas tikslu pro
testuoti prieš Padaužąs.
Mat
Padaužų gildą užmynė “ant kor
n<<” e\-dentistui, kuris “nmi
ja” i Sandaros prezidentus.
Skode daug kalbėta, bet pro
testo rezoliucijos visgi neišneš
Kadangi, taip sakant, reiškia,
ta rezoliucija butų turėjusi di
delės istorinės vertės tautinia
me krutėjime, tai Padaužų gil
dą nusitarę ateiti į pagalbą vi
siems tiems, kurie nori protes
tuoti, bet nemoka kaip.
Matote, dabar tokie laikai,
jog visokiam darbui reikalinga
turėti specialistų-ekspertų. To
dėl ir Padaužų gildą turi eksper
tą rezoliucijoms rašyti. Kad jis
moka savo darbą dirbti, jus ga
lite spręsti iš jau tilpusių rezoliucijų.
Nuo šios dienos Padaužų gildos rezoliucijų rašymo eksper
tas pasiryžęs yra tarnauti vi
siems, kurie nori protestuoti. Jis
turi “ready-mftde” rezoliucijų.
Jos atsieina labai pigiai. “Made
to order” rezoliucijos yra kiek
brangesnės, bet už tai ir geres
nės.

Prisiųskite musų

eksper

tui savo gerus norus ar protes žįstamC žiūriu (ui tas pats,
kur mano levo, kitąsyk, nujo
to tikslą, o jis jums pagamins
jo berūkę. Pamalęs jį norė
tokią protesto rezoliuciją, kad
jau tik sušukti, bot jis pamatęs
ją skaitant net ausys links.
mane besižiojantį staiga pakėlė
Beje,
skambalninkams pro savo dešinę ranką aš nė baiso.
testo rezoliucijos bus rašomos
Mane levu tori um kilnojo po
papiginta kaina. “Special rate” visus aukštus, bei kadangi ma
jiems daroma todėl, kad Padau
žų gildą tikisi su jais turėti la
bai daug visokių reikalų.

pasistengsiu
ištirti kitą
Pirties sonetai.
nuodugniau
ir prakartą
(Feljetonas)
užinleresiiotų
piliečių
žinesti
Daug poetui dainavo apie gi-*
niai. Tokio išradimo dar pa rias,/ kurias iškirto, daug dainų
saulis iki šiol nežinojo.
išaudė apie
karžygius, kurie
— Reporteris. mirė, apie dailias mūzas, kurtos
išnyksta. Bet dar nie
Moterys turės po du šešėliu
kas* nė vieno posmo nesudėjo,
vyru.
dar niekas nedainavo apie Lie
Iš Paryžiaus
telegramos tuvos pirtį. O kiek čia gražių
praneša, kad čia susitvėrė mo bernelių, žilų pasakiškų senių
terų lyga, kurios
tikslas yTa ant plautų vanojasi. Tos pas
gauti po du vyru kiekvienai lapties dar niekas nespėjo, ir
moteriai.
Moterys sako, kad žinomą, neatspėjo. Paslaptis li
pri< dabartinio surėdymo vyrai ko paslaptimi iki šios dienos.
tiesiai primetami moterims ir, Gal dėlto ją užmiršo, jog ne
girdi, laip vadinamas “laisvas krenta poetui į akis: ji randasi
miesto dalyje.
pasirinkimas” esąs tik humbii purviniausioje
gus. Daug moterų apsiveda su Ne viename mieste, bet visoje
geltonplaukiu vyru ir tuoj su Lietuvoje. Meno, žinoma, čia
randa, kad ji myli juodplau menkai tėra: purvynas ir takį. 'lodei moterims turį būti laškuojamas vanduo. Dar pa
duota proga padaryti antrą pa matai..; pasturgalius... ir viąas
menas. Užtaigi ir apleista vi
sirinkimo.
Jos siireiHrė didelę parodą, sų. Kur nėra meno čia, nėra
kur dalyvavo tukstaitciai mo žmonių. Purvynas ir visa ne
telių. Skaisti pavasario saulu švara. Tai pirtys miestukuo
tė prisidėjo prie parodos pasi se, miestuose ir pačiame Kau
sekimo. Bet daug žiopsolojų ne, sostinėje.
apsiriko, nes
nebegalėjo at Maudytis higiena reikalauja.
skirti, kurie vyriu, kurios mo Bet j lietuviąką pirtį eina žmo
terys, nes drabužiai buvo be gus su lokiu noru, kaip karvė
vedama j skerdyklą, čia, mat,
veik visų vienodi.
'taigi tie labai klysta, kurie niekas neglosto, netik kad su
mano, kad istorija nepusikar- purvina, surūgusio kvapo prisi
Buvo laikaii, kad mote- geria, bet... pavagia drapanas.
po du vyru, Na, dabar ką pasakyti, gerbia
turėjo netik
ir daugiau — tai komuniz- mieji? Pavagia!'Kartais užten
< laba r ka tik kelnių, bet kartais viską
laikajs. Bet dar
lieki
vietų pasaulyj kur mote- numauna. Iš jų loskos
■
nėra skriaiidžiamos ir turi Adomo kostiume. Išvada: arba
po keletą vyrų — ta vieta va bėk tekinas šiek tiek pritemus.
dinasi 'l'ibetas. Kas dc! teisė Musų pirtyse tokios mclamortumo, tai Padaužų Prokuroras fozos, tokie sonetai.
—-šimtakojis.
gali paaiškint:.
— J.—k..

ne liumbugas. Jeigu veikia ant
gyvulių, be abejo. dar geriau
veiks ant žmonių. Tuo budo
organizacijoms yra gera pro
ga išsivystyti į milžiniškas par
tijas.
I i k tuom kartu patyriau.

radiogramas)

<>ci

Skambalui iestis Hong Kong,
bal. 29. — Musų užsienio spė
ciali kų respondentas juodomis,
kaip varnas raidėmis praneša,
kad iki šiol buvę
taip artimi
santykiai
tarp
Padaužų ir
“skambalninkų”, šiandie staigu
truko Skambalninkai” pasiunte Padaužoms
ultimatumų, o
savo ambasadoriui įsakė apleis
ti Padaužų žemę. Gi savo ka
ralystės reikalus pavedė eiti bol
ševikų komisarui. Kariuomenės
mobilizacija eina visu smarku
mu, bet nelabai vyksta, nes pu
sė to skaičiaus desertiravo, o
pusė netinka dėl fiziologinių ir
psichiologinių trukumų. Karas
neišvengiamas.

Musų gabus lektorius aną
dieną laikė
paskaitą
tema:
“Priešistorinis žmogus ir necivi
lizuota gadynė”. Žymi dalis los
paskaitos buvo pašvęsta aiški
nimui
bolševikų
vieros ir
“skambalninkų”
krutėjimo
Klausytojai ta paskaita buvo
patenkinti r reiškė noro, kad
ir daugiau tokių paskaitų butų
surengtu.

Šviesą ir pojiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

Laukis

ir

16005
16004
16002
16001
16000
10306
10320
Brunswick Radiolas
10224
Kain, nuo $170 ir augščiau 2791

<nl9 W. 47th Si., Tel. Boulevard 71Q1, 1892, Chicago

1. "h

/T
Mali

Graičunas daug

darbuojasi Susivienijimu Lietu-

vių Amerikoj Pirmasai suvienijo anarcho-aidoblistus su san
dariečiais, o antrasai baigia vie

nvti “Vilnį” su “skambalu.”

Phonografai — Bruns-

wick — Victor
lumbia už numažintų

kainą. Ant lengvų
išmokėjimų

Mums praneša, kad Pakšto
išleistuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Visų ūpas buvęs labai pa
kilęs. Visi džiaugės ir linksmi
nos netekę savo garsaus geogra
fijos ir aritmetikos daktaro.

“Skambalo”
“publicistas”
žiuri j gyvenimą labai optimis
tiškai. Jisai sako, jei jams ne
užilgo tektų apleisti “žurnali
sto” biznį, tai jis tudj atidary
tų bučemę štoskjarduose.

Po 75c vienas, ant abiejų pusių
Butėnas
Stasis, Oi Mergele
Tosk’a Valcas ■— Gyvenimo Valcas
Tėvynės, Svajonė — Sidlaiškas
Gėriau Dieną, Gėriau Naktį ir Esu aš
Svieto
Dul Dul Dūdele, Godelės
Dzimdzi Drimdzi, Futbolus
Vestuvių Maršas, Klarneto Polka
Kam Šėrei Žiigelį, Švint Aušrelė'
Atvažiavo Svetelei, Į Benziną Ona
Lucia Polka, Volka Polka
Concertinas Polka
Radviliškiu Šokis •
tlow Do Ypu Do?
SiTžodžiais:

j} '"’c
gi yl ū

Registruotas Aptlekorius
ir Savininkas

g 2346 West 69th Street §
M

$

W«»ttrn Avi.
Phone Republic 5877-5831
CHICAGO. ILL

8109
8110
7798
7792
7771
. 7770
7763
"7727
7728
7726
12705
12386

Stasys
Kareivių Dainą
Dul Dul Dūdele
Leiskit Į Tėvynę
Šių Naktelę
Kur Paliko Tą Jaunystę
Tėvynės Garbei —- Maršas
Lakstingalėli
Vai Varge, Varge
Tų Mergelių Dainavimas
Pašėriau žirgelį — Polka

Aš Šią Nak;tį — Polka

12634 Aš Dureles Dundinau — Polka
12390 Pampilionas
7763

7702
12313
12311
7680
7644

Gėriau Dienų, Gėriau Naktį

Bernužėli Nesvoliok
Marcelės

3

$

®-DR. HERZM*N-«
LIETUVIŠKA APTIEK A
. VVEST SIDE

“PROGRESS DRUGS
Receptai yra pildomi teisingai
atsargiai.
Mos užlaikome visokių gražiųtoileto dalykų ir Ice Creani.
čionai galima užmokėti gaso ii'
elektros bylas.

F. Balsis, Sav
J. S. Žilinskas, R. Ph.
2059 W. 22nd St.
Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yarfls 111®
Baigusi akuše
rijos
kolegiją;
ilgai praktika
vusi
Pennsylvanij’os
ligonb ličiuose. Sąži
ningai
patar
nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
gimdymo ir po
gimdymo.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisag ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
( Dienomis: Canal
T
,
J
3110. Naktį
Telefonais. <
Drexel 0950
( Boulevard 4136

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

k....... .

j

-

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

...... ................ ..
DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo*
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai.
vakaro. Njedėliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimą
ir
merginoms,
kreipkitės o ra
site pagelhą.

Telefonas Midway 2880
......... —■
-n ■ „I 7
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN

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

4631 So. Ashland Avė.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Polka

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki
12 dieną.
......................
J

DR. M. J. SHERMAN ’
Tarėk švarias, sveikas akis

Specialistas moterų Ilgą
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biee
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353
....................
■ -.7

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedaliomis’ nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

Health/ Service Institute
Specialistai Venerinių ligų Vartojame Europtnj gydymo būdąj. Taipgi gydome ligas inkstų, :skilvio, plaučių
ir širdies.
1

figa

NAUJOS ROLĖS DĖL PLAYER PIANO

hli
iii|

$

l

A. BaKTKUS, Pre».

NAUJI LIETUVIŠKI
REKORDAI

n
fu r

| F. A. RAKAS

——.

Tel. UI r d. 3131
M. Woitkevriew
BANIS
AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauju
mote
rims prie gimdy
ti) o,
patarimai
dykai
moterims
ir merginoms.
3113 So«tb
Halsted St.

X

THE BRJDGEPORT ELECTRIC CO., I n c

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

j

Vienatinė Lietuviška Aplieka
šioje Apielinkčje

,,

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

IŠPARDAVIMAS

11, si

U

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja.
Patarimai dykai.

<16009
16008
16007
16006

. ....

| Marquefte Pharmacy |

Taigi pasirodo, kad tos pilės

—Padaužos.

Trukę diplomatiniai
ryšiai.

-mrviBuiRMmmF*,-,,

■* ■

.

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus
Svarbus
pranešimas
skambalninkams
i r
tiems, kurie nori prote
stuoti, bet nežino kaip.

•

NAUJIENOS, Chicauo, III

Trečiadienis, Bal. 29, 1925

Egzaminavimas ir
dykai

patarimas
'

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9,
Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI

• Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Resas Gydytojas Ir Cteirargas
Specialistas Moteriikų, Vyriškų
Vaiką ir visų chronišką Ilgą.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Cblcage'
arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vek. MedSliomis iš šventadieniais 10—1S dian

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913
Gulbrsnsan Trade Mark

**

Gulbransen Registruoti (
Pianai parsiduoda ant
lengvų išmokėjimų.
$25.00 tiktai reikia
Įmokėti

DR.A. J. BERTASH
3464 So. Halsted SU
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 H
pietų ir 6 Iki 8 vakare
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:81 iki 9:80 vakarė

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St.

Phonografas
vertas $100,
už $39.00
Phonografas
vertas $150,
už $42.00
Phonografas
vertas $250,

už $95.00
Rekordai dy

Chicago, III

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ąve. ..Phone
Lafayette 0075. Valandos^ 2—6 vak.
Residencija 3150 W. 63 St.
Phone
Prosphct 0610. Valandos iki 10 ryto,
7 iki 8:80 vakare.

A. L. DAVIOONIS, M. D. Fraucuziškas Daktaras
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID >

Specialistas kraejo, odos, chroniš
ką ir llaptą ligą

Gydo su pagelba naujausią metodą
X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant
viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4(80 ir 8 Iki lt.
Nedalioj nuo 2:81 iki 4:80 po piet;

kai su Pho-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee AveM Room 209
kampus North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki '2 po pietų, 6 iki

Biuras 4204 Archer Ava.

nografu.

8 vakare.
Tel. Bronswick 4988
Namų telefonas Spaulding 8638

Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7iM

Tu Mano Mieliausia — Polka
Skamba Kanklai Ir Trimitai
Helenos Polka

Dr. A. K. Rutkauskas

Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W, Beaudette

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

J kitus miestus pasiuričiame greitai. Krau tuvė atdara nedėliomis iki 4 valandai po piet

BUDRIK
3343 South Halsted Street

Chicago, Illinois

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.
Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

------------------- - ---------------------------- (

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet. Į

rBAŪjrglTOS,

Bt

Trečiadienis, Bal. 29. 1925

F. Avižonio liudyjimas Puryckio biloje

Žiauri Santarvės valdžių tekti į prezidentus, galuti- iki 7 litų, o moterims iki G li
politika sulig Vokietijos yra Inai save diskreditavo. Ji tų už 8 vai. darbo. Pečiaus vyThe Lithuuniun Daily Nawg
jog toksai
Fublished Daily
TEx<»pt sunday Į viena priežastis von Hin- jau yra netekusi daugiaus i iausybė atrado,
mokesnis yra perdidelis ir siū
by the Lithuanian News Pub. Cq. Ine.
denburgo laimėjimo,’ o bol kaip pusės' savo pasekėjų; lė paskirti už visą darbo die
Editor P. GRIGAITIS
ševizmas yra antra priežas dabar ji turės, visiškai su ną vyrams po 5 litus, o mote
1739 South Halsted Stxwt
(Tęsinys)
rims po 4 litus į dieną. Nebuvo
tis.
smukti.
Chicago, 111.
Teįephone Rooaevelt 8600
Tuomet Vokietijos prole kilos išeities, kaip tik sutikti
j Tuo pačiu laiku, kai
su tuo pasiūlymu, urs šita
Labai galimas daiktas tuo
,
Subscription Kates:
tariatas
susivienys,
ir
kuo

Aliantų
valdžios
smaugė
ir
$8.00 per year in Canada.
budu, lhid Svila ir Krašto Ap
$7.00 per year outside of Chicago. užgauliojo Vokietijos res met jisai šusivienys po so
ir
Miesto
Valdyba
turėjo
nu

saugos M in isterini profesoriui
$8.90 per year in Chicago.
cialdemokratų
partijos
vė

publiką,
Maskvos
demago

skirti. tą mokesnį, numažinus Šimkui galėjo prikalbėti viso
.
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter gų sukvailinti arba stačiai liava, tai jokie Hindenbur- palies darbo valandų skaičių kių nebūtų daiktų dėl jo bal
March 17th, 1914, at the Post Office papirkti Vokietijos komuni gai jam nieko nepadarys!
iki 6 vai. Boliai tokio sumhži- dų išvežimo, buk iš čia aš vi
of Chicago, III., under the act oi
nimo užmokesnio buvo įvykęs saip kliudąs.
March 2nd 1879.
___________
stai skaldė darbininkų or
sausio 19 dieną jau žinomas
Iš kitos pusės ir Astovybėje
Naujienos eina kasdien, išskiriant ganizacijas, šmeižė socialde
visuomenei incidentas Miesto Svila visaip stengės sukildinti
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
mokratų
ir
darbo
unijų
va

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Botužės aikštėje, kuomet z įsi prieš mane ūpą, kaip galima
Ilk — Telefonas: Rooaevelt 8590.
dus, kėlė riaušes ir organi
smaginusi Miesto policija no plačiau laųidradarbių tarpe,
Užsimokėjimo kaina:
rėjo pasirodyti savo darbštu tuo labiau kad neužganėdintų
zavo ginkluotus sukilimus.
Chicagoje — paštu:
mu,
Metams...................
$8.00 Penkeri su viršum metai šimanimi asmenų buvo pakanka
y
•
Pusei metų .......................
4.00
ir kurjeriai ir Vanagas
Trims mėnesiams .... ............. 2.0d I to judošiško komunistų vei
Apie tokį jržmoketnuo nusta mai
Dviem mėnesiams .—............
tymą buvo, dar pirmiau paskel ru Bergu ir kai kurie Komisi
kimo
davė
prdgos
Vokieti-!
Vienam mėnesiui----------.75
(“Naujienlj” skaitytojams bta darbininkams, buvo taria jos nariai kaip Kalnietis, Sruo
Chicagoje per nešiotojus:
reakcionieriams atsi bus įdomu perskaityti šilą
Viena kopija ........... ........
3c jos
masi su darbininkų
atstovais ga ir Raudonojo Kryžiaus' įga
Savaitei ......................_... .......
18c griebti, susiorganizuoti ir
gerb. Jono Vileišio paaiški tą pačią dieną. Miesto Kolužej liotinio bendra<iarbe I'tdolovieMėnesiui ........................... .......... — 75c
visi šie ar šiaip ar taip
sustiprinti savo įtaką.
nimą, kadangi tais dalykais, ir nurodyta, jog Miesto Valdy nč
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, i
Ir dabar, šiuose rinkimuo apie kuriuos jisai rašo, A- ba negalinti palikti senojo mo turėjo prieš mane savotišką
paltu: ,
merikos lietuvių visuomenė kesnio, nes yra aiškus vyriau piktį užtat, kad mano buvimas
Metams ........... -..............
— $7.00 se, atžagareivių kandidatas
Pusei metų...... ...... r-------------- 3.50
nepaprastai susidomėjo po sybės reikalavimas. Laikraš Atstovybėje neduodavo jiems
Trims mėnesiams ___ - 1.75
praėjo tiktai ačiū tam, kad
to, kai įvyko žinomas sausio čiuose buvo 'paleista melagingų/
Dviem mėnesiam
............... 1.26
[komunistų
partija
atitrau

Vienam mėnesiui
------------- .76
19 d. incidentas* Motužės aik žinių, buk Kauno Burmistras
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
' kė nuo respublikos bloko
štėje. “Naujienos” savo lai nesutikęs tartis su darbinių
(Atpiginta)
ku davė vietos žinioms, ku kų atstovais ir net buvo pa
Metams ________________ — $8.00 j daugiaus, kaip pusantro miriose tas incidentas buvo nu
Pusei metų .............
4.00 I liono balsų. Gen. von Hin
Trims mėnesiams .’......
2.90 I
šviestas kitaip, negu šiame rimai su atstovais ir prieš tai
Pinigus reikia siųsti pašto Money I denburgas gavo tiktai ašKauno Burmistro straipsny
Orderiu kartu su užsakymu.
fuoniais ar devyniais šim je,
bet jau tuomet Redakci Policijos vadui buvo aiškiai
tais tūkstančių balsų dau ja pastebėjo, jogei yra neti pasakyta,
jog jokios policijos
U1 penkerių su puse me giaus už respublikos šalinin kėtina, kad šaudymas į dar
nereikalinga, nes nėra iš pusės
tų po revoliucijos, nuvertu- kų kandidatą. Aišku, kad bininkus butų įvykęs per p. darbininkų jokių
ekscesų.
sios kaizerio valdžią, Vokie monarchistai butų buvę su Vileišio kaltę. Redakcija, be Darbininkams buvo pranešta,
Kauno kad už tą dieną bus sumokė
to, nurodė, jogei
tija visuotinu balsavimu iš mušti, jeigu tie darbininkai,
reikia tas senas mokesnis, ' nes gal
sirinko žymiausiąjį kaizerio kurie balsavo už komunistą miesto savivaldybei
generolą respublikos prezi Thaehnanną, butų atidavę pripažinti kreditas už tai, •vienas ar kitas apie lai nežino
kad ji rūpinasi bedarbių šel jo, ir buvo siūloma grįžti dar
dentu !
savo balsus Mapx’ui.
pimu,
ko nedaro, pav. ban. Darbininkai rainiai tarė

NAUJIENOS

Kauno miesto be
darbiu šelpimas

rinkimų rezultatu. Daugelis
juo piktinasi ir pranašauja
labai blogas pasekmes kaip
Vokietijai, taip ir visai Eu
ropai. Bet tie, kurie dau
giausia stebisi ir piktinasi,
yra patys kalti, kad feld
maršalas Hindenburgas lai
mėjo.

Hindenburgo išrinkimas
tečiaus dar nereiškia, kad
jus
atsteigta
monarchija, Viena, jisai
daugumos neturi; už jį bal
savo tiktai apie 48 nuošim
čiai dalyvavusių rinkimuo
se. Antra, daugelis tų, ku-;
rie atidavė jam savo balsą,
yra politiniai nesusipratę
elementai.
Palyginimas
balsavimo
rezultatų' balandžio mėnesio
26 dienos ir kovo mėnesio
29 dienos rodo, kad šį kar
tą dalyvavo balsavime' apie
4 milionai daugiaus žmonių,
negu pirmam balsavime. ŠiJ‘e 4 milionai naujų balsuo
tojų beveik visi parėmė Hindenburgą. Jie vadovavosi
ne kokiais nors principais,
bet sentimentu: už feldmar-

Francijos nacionalistai,
kurie šiandie garsiai šaukia
apie Vokietijos militarizmo
atgijimą, patys darė, ką tik
galėdami, kad tasai militarizmas atsigautų.
Jie, vedė keršto politiką
prieš Vokietiją, nepaisyda
mi, to, kad ji buvo atmetus’
kaizerio valdžią ir įsteigusi
demokratinę
respubliką.
Naudodamiesi
tuo,
t
- kad naujoji respublika dar buvo
silpna, jie plėšė ir smaugė
jisai yra įgijęs “didvyrio
ją ir tyčiojosi iš jos.
Francijos gi nacionalistus vardą karo metu.
rėmė kitos Santarvės valdŠis monarcįįįstų laimėji
mas paskatins Vokietijos de
mokratiją smarkiaus dar-

Amerikos miestai, nors jie
turi milžiniškus turtus.)
Naujas, musų gyvenime apsi
reiškimas - - tai bedarbiai. Dar
pabaigoje praėjusių metų pa
aiškėjo, jogei darbiniAkų, ku
rie negali surasti
uždarbio,
yra nemažas skaičius ne tik
pačiame Kaune, betį ir kituose
Lietuvos miestuose ir mieste
liuose, Pačiamę sodžiuje dar
bininkų irgi aisi rado nemažai
buvusių ordinarninkų ar kitų
dvaro darbininkų, kurie žiemos
melu atsidūrė visai be darbo.
Priežasčių čion susidėjo nema
žai. Pasunkėjus kredito sąly
goms, daug žmonių
mažino
kiek galėdami darbininkų skili
eių, o be to nesant galimybės
kur nors emigruoti, pačių dar
bininkų skaičius žymiai paau
go į pačioj Lietuvoje.
Prieš
karą -daug kas emigravo Ame
rikon, į* didesnius Rusijos ar
Lenkijos miestus, į Latviją, o
šiandien visi tie keliai uždary
(i: Lietuvos darbininkui pri
pačioji
sic i na ieškoti darbas
Lietuvoje.

Tijdel Seimo socialdemokra
tų frakcija yra padarius labai
gerai, iškėlus dar pernai, biu
džetą besvarstant,
klausimą
apie asignavimą sąmatos keliu
didesnes sumos bedarbiams or-

klausimu buvo susirūpinusi ir
Nenuostabu, kad Vokieti liką.
Kauno Miesto
daryba, kuri
jos žmonės pasijuto nusivy
Prezidento rinkimai paro buvo sudariusi tuo laiku jau

lę, kuomet jie pamate, kad
pergalėtojai, neva vedusieji
karą dėl demokratybės, nėkiek nesigaili demokratijos
nugalėtojoje šalyje.
Reikia greičiaus stebėtis,
kad demokratijos jėgos Vo-

dė, kad Vokietijos respubli
ka remiasi daugiausia dar
bininkais. Buržuazija arba
svyruoja, arba linksta prie
monarchijos. Ūkininkai yra
daugumoje monarchistai:
Bavarijos ūkininkai balsavo
už Hindenburgą, p ne už
naikintos, kad jos dar iki Marx’ą, nežiūrint to, kad
šiol sugebėjo atsilaikyti
taip pat kaij) ir Marx’prieš militkristus.
yra katalikai.
Francijoje po karo pralai
mėjimo 1870 m. ir po pada
Dabar, kai prasideda korymo taikos, kuri atėmė iš
Francijos Elzasą ir Lotarin likos ir monarchijos ir-kai
giją, militaristams pavyko visiems yra aišku, kad res
laimėt pergalę daug grei publikos apgynimas priklau
čiaus, negu dabar Vokietijo so pirmon galvon nuo dar
je. Maršalas MacMahon (vy bininkų pastangų, tai turės
riausias Francijos kariuo užimti šituo klausimu- griež
menės vadas francuzų-pru- tą poziciją ir ta Vokietijos
sų kare) buvo išrinktas proletariato dalis, kuri iki
Francijos respublikos prezi šiol dar ėjo paskui komuni
dentu jau sekančiais po ka stus. Komunistų partija, paro metais, 1871.

1
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Ii komisiją, kuri buvO suregis
travusi šių bedarbių tuo laiku
jau apie tuksiantį žmonių. Bu
vo aiškiai įrodyta, jog tokių
bedarbių esama
ir nebebuvo
galima neigti tasai faktas. Ta
me dalinai yra Miesto darybos
nuopelnas, o ypačs socialdemokad savo laiku klausimas pil
noj platumoj Irtivo iškeltas ir
pradėta rūpintis tuo klausimu.
Veikiai ir visose kitose 'Savi
valdybėse 'buvo iškeltas tasai
klausimas, ir Seimas buvo pri
verstas skaitytis su faktu ir
nuskyrė sąmatoj viešiems dar
bams organizuoti kreditą iki

Ikišiol iš šio kredito išduota
apie kokius ^00,000 litų,, įvai
rioms miestams . ir atskiroms
ministerijoms ir darbai buvo
vedami įvairiuose
miestuose,
Pučiami' Kaune
bedarbiams

si, bet nesiskirstė,
laukdami
kad .dar pribūtų nuo kitų' dar
bų kitos darbininkų grupės, o
taipgi tie, kuriems darbas dar
nebuvo suteiktas, žinoma, tarp
darbininkų buvo ir bolševikėlių, kurie tikėjosi
sudaryti
visą “pulčą”. Policija negalėjo
nepastebėti tokios mitrios dar
bininkų apie 100 ir nuovados
viršininkas, rasit, išsigandęs
iššaukė raitosios policijos es
kadroną, kursai, /atvykęs aikš
tėn, nieko neklausdamas pra
dėjo išvaikinėti darbininkus ir
šaudyti į viršų, o kuomet vie
nas ar kitas panorėjo susilai
kyti, tai paleido šūvį ir į
čius darbininkus, iš kurių du
buvo sužeisti į kojas.
Visi šie faktai buvo patvir
tinti tardymu pačių darbinin
kų, ir daromas
užmetimas
Kauno Burmistrui, kad jis ar
lai nenorėjęs tartis su darbi
ninkais, ar šaukęs policiją, yra
pramanytas, kad nuvertus kal
tę ant pačios savivaldybės. Po
šio bi Ai iraus
atsitikimo vi
siems bedarbiams buv<j> moka
ma, kaip buvo nustatyta vy
riausybes, ir lik kovo mėnesio
pabaigoje Miesto Valdyba bu
vo leista pridėti dar vienas li
tas už visą darbo dieną. Nuo
Kalėdų iki Velykų dirba
laiką kasdien iki 600 darbinin
kų. Po Velykų
pavasariui,
čius prasidėjus
kiek padidės, ir prie viešųjų
palikti
darbų temanoma
apie 300 darbininkų, ir tai lik
trims dienoms dirbti į savaitę,
nes Miesto Valdyba jau yra iš
leidusi visas asignuotas bedar
bių darbams l tęsti sumas. Jei
gu bus asignuota daugiau lė
šų, tai rasit prasitęs darbai il
giau, nes pačių darbų mieste
nėra tiek, kiek reikėtų, kad Vi
si darbininkai galėtų būti ap
rūpinti darbais.
Kauno Miesto Savivaldybė
yra atlikusi bedarbių šelpimą,
kiek lik tat buvo galima ii’ ko
kių nors ypatingų priekaištų
belil jai sunku butų daryti,
siuomi prašau tą žinutę patal
pinti “Naujienose”, kame buvo
tipusių žinių, kurios kitaip bu
vo nušvietusius visą dalyką.
Kauno Miesto Burmistras
J. Vileišis.
a

sumos ir adreso ilgumo.
si mokesnį po 8 litus už darbo Siųskit Naujienas
dieną, o Miesto Valdyba buvo Lietuvon — tad bus
sumažinusi tą sumą
vyrams brangi dovana.

_____ 1_ —.__ ±
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ramumo, ir nesisveikindavo su
manim, kalbėdavo apie mane
nebūtus daiktus ir gandai apie
tat daeidavo iki Kkunui. Aš
mačiau kad
sąlygos darosi
kas kartą sunkesnės, kad san
tykiai su Baltrušaičiu eina vis
blogiu, nes neduoda jis man
paramos kovoje su Atstovybės
dėmėmis, nes ir mano sumany
mas sveikais pamatais suorga
nizuoti Prekybos Skyrių jis
visai neprijaučia, žiuri į tuos
planus neva skeptiškai, o vie
ton Skriniaus visgi tuojaus pa
stato p. Šklierj, kurs apie pre
kybą ir supratimo neturi jr
dabar dar sėdi Atstovybėje; iki
manęs vis daeidavo
gandai,
kad Svila pykstąs ir giriąsis,
kad su manim dar susiskaitysiąs; bet šiems gandams aš nc-

Bet štai 7/XI-21 įvyko ma
no pažadai rusams. Apie 12/XI-21 grįžta iš Kauno Baltru
šaitis — netiesa ir
čia buk
Kaunan Baltrušaitis tyčia iš
rūgintas, kad ramiau galėčiau
aš veikti — (girdėjau ir tokį
kaltinimą; jis llivo Ministerio
šaukiamas — lai galėtų palvir
tinti Rylų Departamentas, tat
aišku ir iš Ministerio laiško iš
30/X-21 N 16, kurį pridedu)?
Grįžęs Baltrušaitis tris dienas
nenorėjo su manim kalbėtis ir
išklausyti, kaip viskas buvo pa- z
daryta, bet mačiau plačiai ta
rėsi su Svila, Kalniečiu ir ki
tais; po to Baltrušaitis išplū
do ant manęs taip, kaip dabar
ponas ir savo tarno neplūsta.
(Bus daugiau)

ši savaitė yra “valimosi sa
vaite.” Visos mokyklos yra už
Aš prašiau Ministerio (lapkr. darytos. kad vaikai galėtų pa
m£n.) atsiųsti , R. D. I)irekto< dėti savo motinoms apvalyti sa
rį išlirU visą dalyką, prašalin vo namus ir kiemą, kad patiems
ti nereikalingus asmenis ir “su
gyventojams maloniau gyventi
taikinti” mane su Baltrušai savo namuose, o kad ir/pats
čiu, nes situacija pasidarė ne miestas pasidarytų švaresnis ir
pakenčiamai sunki (F. Av.)
gražesnis.
px-idįlodavau vertes

ir domės.

Ketverge fra

DOLERIO
DIENA
Gyduoles žemiausia
kaina

Vertes $1.65 Kompiliacijos Van
dens Butelis ir Syringe, garan
tuoti, pardavimui

MERGAIČIŲ ‘PRETTY MAUT DRESES
Žinomas Tretty Maid’ Dreses iš gražaus
ginghams ir novelty išmarginimų, gražiai

trimuotos, mieros 7 iki 14 metų,

SPECIALIAI

PO

$2 vertes Beef Iro n ir Vynas
Pavasarinis tonikas,
specialiai o

$1

*

Olive ,Glo toiletos muilas, spe^ialiai 20 šmo
tų už

$1

Oppenheimer. Pirmas Augštas

Motery naktines
suknios
Iš krepe ir batiste, slip over
styliaus, taigi su Jennie kalnieriumi, rankomis atsiuvinėtos, mieros !(»• ir 17
MOJ’EKŲ STEP-1N iii KELNAites. Su kvailiukais prie
kelių, iš crepe. Step-Įns rankomis atsiuvinėtos, su leisais
trimuotos, besitempiančios prie
veistes,
novelty
materiolo,
Uiieros 25 ir 27, spalvų, prchid,
flesh, honeydew, specia-, C 4
liai 2 už
▼w ’

CORSELETTES iš satin, dry
žuoto coutil, besitempianti šo
nai, dvi poros garters pridėtos,
mieros 32 iki
C1
44, po
*

GROSERIS
Koksų ir cracker Kombinacija.
2 svarų ligų šmotai, 1 svaras
Sugar Wafers, 2 Svarų Cocoajiut šmotui, 6 Pakeliai SCmshine
Soda, Craekers,
C1
viskas už
•
VAISIU Ui DARŽOVIŲ
KOMBINACIJA Bekus geniausių baltų bulvių,
Obuolių, 3
6 Svarai Kepimui
arai Baltų 'Teksas Cibulių, 2
'Tuzinai Grindžių,
viskas už

Oppenheimer — Antras augstas

MOTERŲ IR MERGINĮI APRON DRESES
Pasiūtos iš Ginghams, Chambrays ir Parcales, gražiai trimuotos su riek rack brąid,
2 kišenes, ir diržas. Vidutinių ir didelių
mierų,

/

DVI DRESES UŽ

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Trečiadienis, Bal. 29, 19

CHICAGOS
ŽINIOS

POžfii A IRGI PRADEDA
SAVO MARŠRUTĄ
Kaip jau buvo pranešta. I1

F. T. Meduli e (a re h i te k tas),
Leonas Rudaitis,
Simonas Olšauskas,
Marė Olšauskienė,
Domininkas Sobastian,
Mare Erčius,

Bruno Erčius,
Polonia Hali svetainėje, o ge Mary Tirie,
Aleksandras Stasiuluitis,
gužes 1 d, Bucine, Convrntion
Paul Jukins,
Hali (1818 Moad SI.).
Tose ristynėsr dalyvaus taip James Marti likus.
Mokyklų taryba savo galbūt gi pagarsėjęs lietuvių ristika^ Pranciška Neveckienė,
paskutiniame oficialiniame akte
Bessie Motekaitienė,
nutarė pakelti visų mokytojų
Albina Motekaičiutė,
algas nuo 10 iki 30 nuošimčių.
Bronisė Motekaičiutė,
Bet paprastiems mokytojams al
Kazys Tamošiūnas,
ga pirmaisiais metais pasilieka
] Joseph Bernotas,
senoji. Bet kad galėjus pagel
Zuzė Sitavičius,
' Frank Weber,
ti algas, taryba prašo pakelti
taksus dėl mokyklų.
Magdaliena Jakubauskienė,
Senoji mokyklų taryba bai
Domicėlė Šatas,
gia savo dienas ir mayoras Do
Jonas Petravičių,
ver jau yra pasiuntęs miesto
Petronėlė Mill^ienė,
tarybai patvirtinti jo nominuo
'Povilas Milleris (palydovas),
'lik;
bettscn,
kuris
yra
rilętus naujus narius. Vieton tų
Visi jie, išėmus K. J. Kriau
‘
is
su
žymiausiais
pasaulio
risnarių, kurių terminas išsibaigė,
čiūną, važiuoja Lietuvon. Dai
tįkais,
kaip
lai:
Letvisu,
Zhyszmayoras nominavo šiuos žmo
nininkas Kriaučiūnas gi važiuo
l.o,
Romano,
“
Taots
”
Mondt,
nes: spaustuvių darbininkų uni
ja su Naujienų ekskursija tikjos organizatorių John A. Engr '
iir Raeine’o lietu iki Anglijos. Iš Anglijos gi jis
Kenoshos
lish, elektrikininką Edvvard B.
važiuoja tiesiai į Italiją, kur
viai
turės
progoj
pamatyti
pui

Ellicott, Roselando aptiekininką
lavinsis dainavimo.
kių
ristynių,
o
taipgi
vieną
Theophilus Sęhmid, kapitalistą
Veik visi važiuojantieji mano
lietuviu
ristika
r
lėgiamausių
v
*
Charles T. Byme, dentistą l)r.
ankščiau ar vėliau sugryšti at
F.
Požėla.
Victor R. Schiller, rūbų fabri
gal į Chicago. Tik viena FranPožėla
žada
atKiek
vėliau
kantą James Mullenbach (Įtart,
ciška Neveckienė gryšti į Ame
1.
nkvti
Detroitą,
CJevelanda
ir
v
Schaffner & Marx firmos narį)
riką nebeketina. Ji yra senu
kitus
miestus.
—
žinąs,
t
ir Julius F. Smetanka.
te ir nori savo senatvę praleis
ti tarp savųjų, kur jai bus daug
geriau ir linksmiau, negu Ame
rikoj gyventi tarp svetimųjų.
Tiek važiuoja ekskursantų
vien iš Chicagos. Daug važiuo
Per keturias pastarąsias die
ja su Naujienų ekskursija iš ki
nas automobiliai užmušė septytų miestų. Jie važiuos tiesiai
nius vaikus.
Geriausias apsi
į New Yorką ir tik ten prisidės
saugojimas nuo nelaimių yra
______ įprie Naujienų ekskursijos. To
neleisti vaikų žaisti gatvėse.
Vaikai visados yra neatsargus, ižiuoja keliasdešimt žmonių U'11 budu ekskursija bus gana
tad ir atsargiausiam automobi Lietuvon paviešėti. Jiems pa cfidelė. laikas gi kelionei yra
labai patogus, laivas irgi geriau
listui sunku išvengti nelaimės,
lydovu yra P. Milleris.
sias kokis yra, tad visi tikisi
o jei pasitaiko dar neatsargus
automobilistas, tai nelaimės ne Šiandie vakare didelis būrys turėti labai smagią kelionę. Vi-,
išvengsi. Ypač neatsargus yra cl ieagiečių apleidžia Chicago ir si važiuojantieji be to yra aprū
t rokų šoferiai, viena, kad juos iš/ažiuoja Lietuvon. Važiuoja pinti leidimais gryšti atgal į Averčiama daug mylių į dieną pa ji ? su didžiąja “Naujienų” eks menką, tad ir jų sugryžimui

Pakėlė mokytojams algą

C’

Smulkios Žinios

*

Lieiuviii Rateliuose.
kandie “Naujienų” eks
kursija apleidžia Chicago

daryti

ir todėl jie turi greitai kursija aplankyti

važinėti, o antra, kad jie nė
ra atsakomingi ir už juos turi
atsakyti jų samdytojai,~ o ne
jie patys./. »/ •
Ane pavėlavot vakar j dar
bą*? Mat užvakar pradėjo veik
ti “dienos šviesos taupimo” lai
kas ir dabar priseina Keltis vie
ną valandą ankščiau, nes visi
laikrodžiai Chicagoje ir apielinkėse yra pavaryti vieną valan
dą į priekį. Septyni aldennanai bandė šeštadieny sušaukti
miesto tarybos susirinkimą ir tą
laikrodžių pavarymą atšaukti,
bet kiti aldermanai jų pasiūly
mą atmetė.

Mrs. Ruth pasimirė besimau
dydama savo kambary Majestic
hotely.
Jos vyras Frank J.,
Ruth pranešė apie tai policijai,
ir klausinėjama* prisipažino,
kad jie pirko degtinės nuo nmnšainierių, kurią ir išgėrė. Iže
lei to .tapo areštuoti VValter Elsnos ir Giles Driscoll su pačia,
914 Oakdale Avė. Pas juos ras
ta 15 galionų munšaino.
VVolcott Blair, pas kurį vie-1

sosto įpėdinis), dėl savo greito
ir neatsargaus važiavimo, patai
kė į stulpą ir netik pats liko
sunkiai, gal visam amžiui, su
žeistas, bet gal mirtinai sužeis
ta liko ir choristė Geraldine
Markham, kur’ kartu su juo
važiavo.

savo

T
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JUOZAPAS' VALUŽIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
balandžio 28 dienų, 3 vai. ryte,
amžiaus 45 metų. Paėjo iš
Telšių apskričio, Plungės pa
rapijos, Mišjenų sodos.
Ame
rikoje išgyveno 20 metų.
Paliko Lietuvoje 3 brolius:
Antanų, Kastantų ir Petrų.
Kūnas pašarvotas randasi 1823
Union Avė. Laidotuvės įvyks
ketverge, balandžio 30 d., 1925,
iš namų 8:30 vai. bus atlydėtas
į Dievo Apveizdos bažnyčių,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse*.
Nuliūdę
|
»
Velionio Draugai.
laidotuvėse patarnauja gra
bo rius J. F. Kadžius, Phone
Ganai 6174.

Pleiska

noms

Palengvins akiu Įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimu,
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo*
tumo, ikaudaniG akių karšti, atitaiso kreivas akis, nuima katarak
ta, atitaiso trumparegystę ir toliregystę, Prirenka teisingai akinius
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.01) ir augžžian.
Vai: 10 iki 8 v. Ned, 10 iki 1 p. v-

Sugadinti
Jūsų
Gražumų
Atsargiai prižiūrimi nagai,
sveika vado Išžiūra ar nautausios mados aprėdalai ne
igi patčmyti, ielgu plaukai
bus pilni pleiskanų. Nedaleiskite, kad tie įkyrus balti
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

1545 West 47th St
Phone Boulevard 758U

kas vakaras per deiimt dienų
ir pleiskanos tuojaus išnyks.
Po to retkarčiais naudojant
apsisaugosite nuo jų. Ruffles
parduoda jūsų vaistininkas
po 65c bonką arba 75c
tiesiog ii laboratorijos.

naus geriau.
Iš New Yorko
'.V"“ lr v'-UJ

RUBy EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo
met išrodo kaip nauji, jeigu
užlaikomi švariai ir prosinami; prašalina riebumus ir ne
švarumus, panaikina kandis ir
ligų perus, pagrąžina spalvų ir
sugrąžina šviežumą audeklo.
Duokite savo rubus išvąlyti ir
nudažyti musų patirtų nfoksliniu budu.
Mes paimam ir dastatom dykai.

Michigan Cleaners
3511 S. Halytcd St.
Tel. Yafds 0024 — 0436

įsteigtą 1898.

Alės neturime skyrių

K
M

Pilis U. S. Kevenue taksai
Puiki proga yra pasiūloma atlan
kyti savo šalį nužemintomis tre
čios klesos, ten ir atgal, ekskursi
jos kainomis. Musų pasažieriai iš
Hamburgo yra vežami specialiu
traukiniu prie jų namų ir. tas yra
pavesta patyrusioms kondukto
riams.

Svetifhšaliar /grįžtanti atgal į
njetus lai«<r nėra priskaitomi
prie kvotefe. Užsisakyk sau lai
vakortes išlanksto.
Del permito ir kitų informacijų
kreipkitės prie vietinių agentų ar
ba prie

United American Lines
177 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S<BANK0

• Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti
sekantiems, asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
Darbininku šventė
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo
Visąpasaulinės
darbininkų
kvito ir gavėjo vardą.
šven-ės —> Pirmosios Gegužės
iškilmingą apvaikščiojimą ren
‘
Pinigus gavo:

■

Neleiskite

patar

Laimingos ir smagios jiems
kelionės!

gia L. S. S.-VII! Rajonas, penk
tadieny, gegužėm 1 d., Mildos
svetainėj.
Bus geriausi kal
bėtojai ir dainuos Pirmyn miš
rus choras.
Kiekvieno darbi-

DR. VAITCSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

F. AD. RICHTER & CO
Berry & South Sth St®,
Brooklyn, N. Y,

senąją jokių klinčių nebus.

tėvynę, paviešėti pas saviškius
pialcisti vasarą gražioje Lietu
voje ir paskui rudeni gryšti atg. I į Chicago, prie savo kasdie
n nio darbo.
Naujienų ekskursija išvažiuoj iš Chicago kaip 10:10 vai. vak..re (senuoju laiku), iš Dearbe-rn stoties, prie Dearborn ir
T’ <lk gatvių. Ekskursantai pra-j
š( mi susirinkti stųtyje kaip
9 30 vai. Zakare. Iš ten Erie
ti'iukiniu važiuos j New Yorką,o gegužės 2 d., vidurdieny, iš
plauks iš New Yorko didžiausiu
p..šauly pasažieriniu laivu Leviathan i Angliją. Iš Anglijos
gi visi plauks tiesiai į Lietuvos
uostą — Klaipėdą. Ten ekskur.. "V;
siia išsiskirstys. Vieni važiuos
d;.r aplankyti Lietuvos
Kauną, o kiti, kam tai paran-.
k ati, važiuos tiesiai į -savo tė-‘
v.’škes.
i
Naujienų ekskursijos palydo
vu yra žinomas chicagiečių dai
li, lotojas Povilas Milleris. Kar
ti' su juo važiuoja Lietuvą ap
lankyti ir jo žmona, geriausia
Ciicagos lietuvių artistė-mėgeja. P. Petravičiutė-Millerienė.
Su Naujienų ekskursija gi va
žiuoja Lietuvon šie chicagiečiai:
Rozalija Jarešlunas,
Ona Ažukienė,
Alplfas Ažukas,
Rozalija Stasiulionis.
Gebrge Norbut,
K. J. Kriaučiūnas (dalninin-

HITT AND RIINN

ninko ir darbininkė pareiga y- ijėles, kaip dabar kad esame,
ra atsilankyti į šį apvaiKŠčioji- pakol nesusiprasime i/r nekovo
mą Pirmosios Gegužės, kaipo sime išvien, tol mes vilksime
jungą ant savo
>varbiausios darbo žmonių šven kapitalistų
Todėl visi, kuriems
tės iu- išgirsti gerų kalbėtojų, ąprando.
kurie rdumn išdėstys kuij> dar- rupi turSti daugiau Inisves, be
bininkai turi vienybėje kovoti"' skirtumo pažvalgų ir lyties, tuuž savo teises. Visų darbinin- rime kuoskaitlingiausiai atsilan
1<U reikalai yra vienodi, ar tai kyti j apvaikščiojimą darbo žmo
•
t
jis yra socialistas, ar katalikas, nių šventės.
Laisvę Mylinti.
ar koks kitas, visi turi kovoti
už savo būvio pagerinimą, už 1
- •
r
Į
<4
■ *
didesnę laisvę ir apšvietą.
(FąAe ant tt-to dus!.)
Pirmosios Gegužės yra vie
nintelė darbo žmonių šventė,
kuri primena mums, kad viso Ten ir atgal tikietas
pasaulio darbininkai turi vieny
nužeminta kaina
tis ,spiestis į vieną didelę dar
bininkišką organizaciją ir sykiu
kovoti už pasiliuosavimą iš po
kapitalistų vergijos. Kol mes
busime išsiskiistę į mažas par-

Ar turit silpnas akis? <
Skauda jums galvą?

1545 West 47th Street
Netoli Asbland Avė.

DYKAI

GYDYMAS

Paaukoju nėr l| mėne»j,
tiktai su
išėmimu gyduolių. Nesenai įsUipta gydynyčia, Lincoln Medical Institute, po
priežiūra v>®n° žinomo ir paliaus spe
cialisto, daktaro Bowcj kuris turi Eu
ropini ir Amerikos mokslą ir labai di
delę praktiką liponinėse.
\

Tai yra paprasti simptomai, dcl
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.

Serganti žmones
4
valanda^ kuomet kiekvie
gali
lengvai
atsikratyti .
aavd
silpnumo, nes f
šio instituto užduotimi
yra:
išgydyti
visokios
rųšics Hgas, kad tuo budu
užlaikyti
visuomenę
geriausioje eveikato
je.
Gera
sveikata
lemia
gerą
ateitį^
Dabartiniu laiku/fo
tikslo galima Pasie
kti be dideUer sun
keli y CtT) jetjfu tiktai
sergantis
randasi
globoje
sąžiningo,
atsakančio ir gero
daktaro. DąupeHo metų tyrinėjimas pertikrino,
ktt<l viHokioc-*
11KO3, MU 1
mažu
išėmimu,
galima
visai
iftwy<iyti
hu paKelba atsakančio
naujo medikalio
išradimo kur gyduolės
yra leidžiamom
tiesiai j kraują. Tas gydymas suteikia
pastebėtinas pasekmes, ligos yra pydo
mos be skausmo ir be trukdymo laiko,
jeigu tiktai gydytojas žino kaip jas rei
kia vartoti.
Visi tie , liūdai gydymo, - o taipgi
nomo yokiečių profesoriaus

Prisiartino
nas iš jusy

DR. JOHN J
SMETANA
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptiekos

Pastebėkite mano iškabų
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

ii-

Erhlicho 606 ir 914

PUBUIŠKA KLINIKA

visuomet randasi
musų institute,
vyriausias daktaras Bowes, žinomas
šame pasaulyje
tarpe gydytojų
pats
Prį,Uu.*\ gyduoles ir ligonius.
Šioje naujoje gydykloje
visos ligos
yra ištiriamą atsakančiai, nes pas mus
žmogus yra kaip atdara knyga. Taipgi
turime nuosavą laboratoriją kurioje eg
zaminuojame kraują, šlapumą ir tas iš
bandymas yra tikras per nesenai atvy
kusį iš Europos specialistą.
Musų X-Ray mašinos
pėrmatys ju
mis kiaurai, o musų
in-trumentks dėl
patikrinimo spaudimo kraujo niekuomet
jumis neapvils.
Ta* egzaminavimas yra be skausmo ir
su visais patarinrtfcis yra visai dykai.
Gydome labai pasekmingai
visokias
užsisenėjusia* ligas. uŽnuodijitną krau
jo, skilvio ligas, ’liesi- ul; nią ir skaudė
jimą galvos, slinkimų plauku, prakaita
vimą ir nemalonų kvapsnį kimo, nusil.
pusius
inkstuos, pusiu,
reumatizmą
skausmus krutinėję, pečių, šonų, nubė
gamus ' kraujo, išeinamąją žarną ir ki
tas privatines ir slaptas I gus, tai yra
musų spcciulumas per daugelį melų.
Todėl
serganti
daugiau
nekentėkite
bcreikalo, tiktai ateikite į musų gydyk
lą, be tolimesnių atidėliojimų, su pilnu
įsitikinmu, tikrai gausite pngelbą labnk greitai. Mušt) įstaiga yra aprūpin
ta naujausiais ir gerinusiais
in trumentlds ir gydymo bmlais.
Kalbame lenkiškai
ir kitomis mIavu
kalbomis. Ofiu<> valandos yra M-kainos:
Panolčly, ketverge
ir pėtuyčioj iiuo
:;0 vakare. Kr! verpė.
U vai. ryto
Hercdoj ir suimtoj nuo
r> U> iki
H
šventuniia dienomis
vakare. Nedėlioj
dieną.
nuo 10 ryto ii

Del sergančių žmonių
t
Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO
UŽSISENfiJUSIŲ LIGŲ
Specialistai kraujo li^ų
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
numų, nervingumų, reumatizmą ir
visas chroniškas ligas.
Kalbaiąe lietuviškai

20599—Barborai Vintalaitei
11229—-Jonui Petraičiui
3532— Liudvikui Pranckiečiui 20603—Stanislovai Juknienei—
MickeviČaitei
3608—Vitalisui Keveliačiui
3587—Karolinai Kurauskienei
11180-4-Nastazijai Lašinis
3502—Laurinui Daukui
3702—Leit. Kučiauskui
t
11197—Antanui Juodsnukiui 11227—Antanui Petro Bara
3585 Felicijai Vitkauskienei
skui
3581 Juozapui Miliui
3508—Antanui Kinderiui
20605—Onai Cepliauskienei
20579—Onai Lygulienei
20582—Juzei Magilinskienei
3570—Dominikui Bružui
National Health Clinic
3578—-Domicėlei Gelumbickie-20583—Onai Šimkienei
1657 W. Madison St.
Kampas
Paulina St.
nei
•
20588—Onai Tamkevičienei
Valandos nuo 10 iki 8* vai. vakare
3533— Rozalijai Aleknavičieneill234—Uršulei Janušauskienei
Nedėlioj 10 iki 1
3503—Juozapatai Vaineikienei
3493—Barborai Spingienei ■
3514—- Juozapatui Petraičiui 11230—Juozapui Butauskui
Dft. HUMPHREY5*
11217—Juozapui Kasiuliu!
3541—Mikolui Pečiuliui
3646—Pranciškui Milinavičiui
20573— Ksaveru i Ki bartu i
3639—Adelei Medželaitei
11228—Adomui Sąbauskui
3616—Magdalenai S vilionei
3604—Franz Waschkies
24102—Povilui Pociui
3675—Onai Urbutienei
11264—J ievai Stapiila vičienei
3680—Katrei Grimai liūtei
3466—Barborai Petrauskienei 3673—Olgai Daugvilietiei
11281—F„ Bartkevičienei
20567—Justinui Valaugai
3350—Liudvikai Gabralaucie- 3677—'Petrui Macejauskui
3698—Zofijai Bagaičienei
•
nei
20594—Jurgiui Golumbauskui 3733—Rozalijai Motuzienei
11243—Dominikui Miko Žudei- 3700—Mateušui Stadelnikui
3836—Marijai Norkienei
Jei ieškai bargentj
kiui
skaityk Naujienų skelbimus.
3559—Marijonai Kazekaitytei 20666-r—Jadzei Mikšienei

IKDIGESnūN

Lincoln Mcdįcal Institute
Dr.

Specialiųtus

Bowcs

8 So. Clark St.
Kampas

'

Ant

Madison

St.

viršaus Triangle ^^u-sOm^ano.
Morrisour^viešbut į.

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto,
kad pačios Naujienoj
vra Naudingos.

bv

Bull Said Bali Thrcc Times—That Should Havc Madc It CIcar That He Didn’t Mean Strike One!
BALI

Traukimas dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musą
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
štą. Garantuojame visą savo darbą, Ir
kernas musų kainas. Sergėkite sava
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.
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Trečiadienis, Bal. 29, 1925

NAUJIENOS, Chicago, III
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Lietuvių Rateliuose.

P. GRIGAITIS SUGRYžO

ĮVAIRUS SKELBIMAI

-i-—,------- fc--------------------------------------_____________________
1_________
...
i... ,
R

REIKIA DARBININKU

_________ VYRŲ
I \ Užpereitą naktį sugryžo iš ry
Tel. Lafayette 5153-6438
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
tinių valstijų Naujienų Redak
REIKALINGI pardavėjai muzikuT“---------------------------------------- ---------------------------------liškų
instrumentų, alga ir komisas.
torius d. P. Grigaitis. Rytinė
Garantuojama uždarbis ikL$60 j sa
se valstijose jis lankėsi su pra
vaitę. Atsišaukiu* yputiškai iš ryto
iki 12 dienos kas diena.
kalbomis. Prakalbas laikė kelio
M1LLER BROS.
NAMŲ
STATYTOJAI
se vietose ir visur jos pilnai
11241 So. Michigan Avė.
pasisekė.
Komunistinis svai
3804 So. Kedzie Avenue
gulys praeina, žmonė? vėl pra
CHICAGO.
deda
įdomautis
socializmu
ir
BEI KALINGAS ant Tarankis
Jis įvyks šį vakarų Chicagos
duonkepis arba kas nori gali
Lietuvių Auditorijos mažojoj noriai lanko socialistų prakal
Pritarimas . socialistams
mokintis. Taipgi reikalingas
svetainėj. Kviečiami visi da bas.
visur yra labai didelis, tik jie
(haiveris išvažiojimtii duonos.
lyvauti
tebėra dar neorganizuoti. Dvie PARENDAVO.JIMUI • fintas, 6
1208 E. 93r<l St.
kambarių, gani šildomas ir ofiso
Vakar Vilniaus Vadavimo juose miestuose betgi, susitvė vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau '
buv.» daktaro ofisas. Del rendos su- j
Komitetas pranešė svarbią ži rė skaitlingos Liet. Socialistų sitaikykishn.
BEIKAILINGAS antrayankis
Kampinis namas. Vie
/
nią, būtent, jog jis yra imtu S-gos kuopos.
ta tinka bilc kokiam ofisui.
kepėjas. Darbas ant visados,
i-ęs rengti masinį • mitingą už Komunistai niekur nė neban
*.
i 1347 So. 48th Ct.
Užmoki slis pagal darbą.
Cicero, III.
protestuoti prieš popiežiaus ne dė kelti triukšmo, nes jie yra
107(4 Perry Avė.
teisingą
pnskirimą Lenkijai (labai nusmukę, praradę žmonių
Tel, Pullman 5821
musu sostinės.
NAUJAS storas ant rendos, pui
i pritarimą ir bijosi pasirodyti.
kioj
kolonijoj prieš pat Park Holm,
Keikia tikėtis', kad šis V. V.
tinkamas dėl bučornės arba kitokio
REIKIA atsakančio bučerio
K-to sumanymas ras karštaus
biznio. Yra kambariai gyvenimui, sa
arba mokintis.
vininkas. ’
pritarimo Chicagos lietuvių tar
J. Meškauskas,
ia*. Mes, kaipo nuskriaustieji,
F. STANĮ S,
3003 S.., Union Avė.
turim pareikšti savo protestą,
1529 So. 49 Ct., Cicero/‘111.
Tel. v Yards 1393
nes jei tylėsim, tai kitos tautos
pamanys, jo£ teisybė yra ne Kas, ką, kur, kaip ir
kada rengia, veikia
musų pusėj. liet lenkų ir popie
REIKIA gero bučerio, kuris
žiaus.
ar kviečia.
.11 Ešl< A U ruimo Bridgeporto apie- supranta savo darbą ir moka

ROBIN BROS ,

Šiandie pasitarimas apie
masinį mitingą

ISRENDAVOJIMUI

Pranešimai

JIESKŪ KAMBARIU ~

Taigi šiandie, 8 v. v. Chicagos Lietuviu Auditorijoj įvyks

pasitarimas apie surengimą ma
sinio
mitingo.
Pasitari
me kviečiami dalyvauti visi, ku
riems tik laikas ir aplinkybės
pavelys.
Susirinkime skaitlin
gai iš visų kolonijų, kad galė
tumėm , plačiai apkalbėti aukš
čiau minėtą reikalą.
S. L. A. Narys.

Musu siurprizas
Rengiama grandioziška paroda
Laikraščio tikslas yra ne tik
diena iš dienos teikti įvairių
žinių iš viso pasaulio, bet Ino
pačiu laiku ieškoti su savo
skaitytojais artimesnių ryšių.
Tuo tikslu yra
rengiami
konteslai. lekcijos,
vakarai,
c te.
“Naujienoms” irgi rupi su
savo skaitytojais, ypač Chięagoje, užmegs t i artimesnius ry
šius. Kultūros ir apšvietus dir
voje tai pilnai galima.
Par kutintųjų metų
įvykiai
tiek sujudino kultūrini pasau
lį ir pakrikdė normaliu gyve
nimo eigą, jog praeis daug
metų, kol gyvenimas įeis normalesna vėžėsna. Kiekvienas
apsišvietęs žmogus privalo ži
noti Inos įvykius, suprasti ir
tinkamai įkainuoti juos.
Nėra a bijojimo, kad pasku
tiniųjų metų svarbiausiais Įvy
kiais reikia skaityti pasaulini
karą ir bolševizmą.
Teoretiniai
musų skailytojai sii tais klausimais yra susi
pažinę.
Bet to dar maža.
“Naujienos” daro žingsnių,
kad parodžius lietuvių visuo
menei tuos įvykius paveikslais.
Kuomet matoma
kurie nors
svarbus įvykiai paveiksluose,
tai jie ilgai pasilieka atminty
je
Tuo tikslu mes organizuoja
me grandiozišką parodą pas
kutiniųjų Rusijos įvykių ar
ba, teisingiau sakant, pakvietė-1
me rusų muzejų, kuris susideda
iš 20 skyrių ir turi apie
daiktų.
Smulkmenos bus paske’blos’
vėlinu.

Iš “Birutės”

linkė.įc, ruimas turi būt apšildomas kalbėli angliškai ir lietuviškai.
ir šviesus, geistina būt, kad būt ir Naujienos, 17.39 S. Halsted St.
naujienų
telefonus.
l,agei<lau,iama yra su
Rox 528
valgiu.
Kas turite tokį ruimą pra
neškite į
'
Naujienas,
, CALUMETGROVE
1739 So. Halsted St.,
ii VEIKIA keturių1 vyrų darbui
•
Box 526
Blue Island, III.
į skudurų šapą.
REIKALINGAS kamabrys vienam!
Kr: i platės:
Nedėlioj, Gegužės 24,
vaikinui su valgiu arba be valgio, ant
Louis Dray,
Pradžia 10 vai. ryto.'
Bridgeporto.
1312 S. Raeine Avė.
Atsišaukit j
Aušros
Knygyną,
•
i
PIRMOJI GEGUŽĖS
3210 So. Halsted St.,
LSS VIII Rajonas rengiu darbi
Bok 215
ninkų šventės apvaikščiojipią penk
tadieny. Gegužės 1 d., Mildos svetainij, 8 vai. vakare. Bus progra
PARSIDUODA Moon karas 5
mas, kalbės drg. P. Grigaitis ir D r.
A. Montvidas. Dainuos Pirmyn miš
pasažierių, 1925 modelio, 4 ratų
rus choras darbininkiškas dainas.
brakes “baloon tires” važiuotas
Visi kviečiami skaitlii^ai atsilan
kyti. —Komitetas.
ANT RENDOS kambarys
tik 1600 mylių. Parduosiu ar

PIKNIKAS

AUTOMOBILIAI

SIŪLYMAI KAMBABIŲ

šeimyniška Vakarienė.
Rengiu
Liet. Scenos Mylėtojų artistai, pami
nėjimui M. Dun«tulienė,s 25 metų dar
bavimosi lietuvių scenoje, šeštadieny,
Gegužės-May 9, 1925, Mildos svet.,
3142 >So. Halsted St. Kaina $1.90.
Tikietus galima gauti: Aušros Kny
gyne. 3210 So. Halsted St., švyturio
Bendrovėj. 3305 So. Halsted St.,
“Varpo” -Red., 3251 So. Halsted St.,
M. Kasparaitį, 3827 Archer Avė.,
P-lė K. Budraitė, 1645 N. Irving Av.,
Tek Armitage 9566, “Naujienų” Red.
1739 So. Halsted St. ir pas Liet. Sce
nos Mylėtojų Artistus.

jums

birutiečiai.

RENJM)N kambariai
dėl nevedusių
vyrų.
2113 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

ASMENĮ JIESKOJIMAI
JfiŠKAU Juozo Stimanto. Jis gy
veno ant 33 ?t., Chicago. Pis pats
ar kas kitas jj žino, malonėkite pra
nešti, busiu labai dėkingas.
ANTANAS U M ANT A S,
65 Union *Ave.,
/ Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMUI ~
DIDELIS BAKGENAS DEL
BUČERIŲ. Pilnas bučernės prirengimas turi būti iškraustytas;
jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.
2113 Archer Avė.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3
balti krėslai, taipgi pool ruimio
stalas, cigarų, tabako ir nesvai
---------------------------------- “r—~--- * ginami gėrimai. Pirmos klesos
padėjime, Važiuoju Europon,
622 E. 67 St. Tel. Fairfax 2836.

REIKIA OARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI barbernė ran
R EIK A LIN (1A ręsta u rac i j oj e dasi geroj vietoj, biznis išdirb
patyrusi virėja. Valandos nuo tas per 22 metus. Pardavimo
7 ryto iki 2 vai. po piet. Atsi priežastis, važiuoja savininkas į
Lietuvą. 4556 S. Paulina St.
^AIEšKAU > Olieses šakalie- šaukit tuojaus.
2325 S. Leavitt St.
nės. Paeina iš Kalnaneržėp dva
ro. Malonėkit atsišaukti.
BiEIIjALINGA moteris ar PARDAVIMUI bučernė
Adolf Žemaitis,
mergina prie namų darbo, vai- grosernė.
909 W. 19 PI. Chicago
gis ir kambarj’s, $10 į savaitę.
Kreipkitės,
b*
Atsišaukit:
1980 Canalport Avė.
1730 S. Halsted St.

ĮVAIRĮS SKELBIMAI
*

ii. #

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTTNG
& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam.
Už
laikomi malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prez..

BAGDONAS BROS.

PIANO MOVING EXPERT8

Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.

šiandie vakare išvažiuoja i
Lietuvą du gerai žinomi biruIiečiai, — ponai Milleriai.
Ponia P. Petraičiu tė-Millerienė yra viena iš musų mėgė
jų geriausia artistė,
gražino
sopranų skyrių ir fioli Biru
tės darbuotoja. P. Mileris .gi
yra valdybos narys, visuomet
Birutei gero velijantis ir jos
darbuotojas, dainuoja tenoru.
Abudu juodu paviešėję Liėtuvoje, gryž pas mus atgal. Bu
kite sveiki ir laimingos jums
kelionės, birutiečiai!
— A. ir A.

sington Sport 1923 metų,i mažai va
žinėtas. Daug dalių extra yra. Par
siduoda pigiai. Galima matyti po 6
vai. vakare.
Atsišaukite
A. BARKAUSKAS,
927 W.
i1!-

Roseland. Balandžio 30 d., 8 vai.
vakare Aušros kambariuose 10900 S.
Michigan Avė., jvyks Lietuvių Dar
VYRŲ ir MOTERŲ
bininkų Namo Bendrovės direktorių
susirinkimas.
Direktoriai atsilanky
VYRŲ IR MOTERŲ
kite paskirtu laiku, nes yra daug
Sekr. arba iždininkų, draugijų,
svarbių reikalų, kurie turi biit ap
arba apdraudų
svarstyti. *— J. Tamašauskas, sekr. kuopų, paskolų
kamp. arba šiaip vyrų ir moterų, ku
rie susitinka su žmonėmis, gali už
Brighton Park, Keistučio Kl. Dra dirbti $50 iki $100 j savaitę, be jūsų
mos Skyriaus susirinkimas bus sere- dabartinio darbo.
doj, balandžio 29, 7:30 v. v. McKinley
Room 702,
Park svetainėj. Visi nuliai prašomi
10 N. Clark St.,
dalyvauti.
— Komisija.
Atdara vakarais iki 8:30

MOVING, EXPRESSING & COAL
Sudie

apšildomas, elektros šviesa. Ma- i mainysiu į namą ar lotą.
tyti gailina vakarais.
4429 So. Fairfieįd Avė.
J 718 So. Halsted St.
PARDAVIMUI automobilius Lak2 fl. >

3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 res.
Mes parduodame olselio kainomis
visiems. Dasižinokite pas mus
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.
PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO.
490 Mi)wauke Ar. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221^

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Bei grosernių, bučernių, delikatesen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Spccialis prirengi-,
tnas Sostheim’s labai tvirta dėl
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.
1912 SO. STATE STREET
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

REIKIADARBININKU

AUKSO MAINOS NEBIJANČIAM
DARBO ŽMOGUI

VYRŲ

Bučernė, grocerrfė, pieno stotis
ir surių išdirbyštė. Parduosiu, mai
nysiu arba gerą žmogų priimtu j
partnerius. Svarbi priežastis; at
sišauki! tuojaus.

REIKIA
DVIEJŲ
SHEARMANŲ.

3251 S. Halsted St.

J-i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARGENAS.

Iš priežasties išvažiavimo
to, parduosiu už

iš

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ZEME
Kas uoli pirkti,

arba

parduoti,

mies

mainyti namus,

$110
benčiumi, kabinetu

lotus,

faunas,

su
ir 98 rolelių.
išmokėjimais po $10 j mėnesį.
M R. KUNZ,
3323 Lincoln Avė.,
pirmas augfitas.

taipgi

ir viso

kius biznius, vi
suomet

kreip

kitės pas

NORIU pirkti vidutinį cash
registerį ir vogus (scale), Stan
dard arba Dayton. Užmokėsiu
cash ir pats atsiimsiu.
3553 S. Wallace St.
Tel. Boulevard 2851

C. P. SUROMSKIS & CO.

Real Estate
Visuomet busit užganėdinti
3352 M. Halsted St.
Tel. Baulevard 9641

Kas nori na
' PARSIDUODA bučernė ir
mų bargenų,
grosernė, geroj vietoj, visokių AR APSIMOKA PIRKTI REAL
pirkti,
par
tautų apgyventa;
pardavimo ESTATE ANT “MONTHLY
duoti, arba
mainyti. Na
priežastį patirsi! ant vietoš.
. PAYMENTS?”
mus ant far2119 So. Halsted St.
mų, lotus, vi
__________ •_______________
štai jums atsakymas: vado
sokius biznius
mainyti ant
PARDAVIMUI pigiai grosernė, vaujanti Real Estate firma, Chi, namų. Visuo
saldainių, tabako ir ice creamo, ne
met kreipki
svaiginamų gėrimų. Biznis išdirbtas. cagoje, sausio mėn. 1922 parda
tės pas '
Yra kambariai gyvenimui ir gura- vė žmogui žemęs 25 per 110
džius.
Nepraleiskit geros progos, pėdų į Westwood, ant Western
K. VALAITIS CO.
atvažiuokit pdžturėti.
Priežastis —■
. Bus teisingas patarnavimas
Avė. tarpe Mai'quttte Road ir 68
turiu du bizniu.
3404 So. Morgan St.
3 W. 137 St„
Street loto numeris 8, už $2500,
Tel. Yards 1571
Riverdale, III.
sakydamas, kiųj perbrangiai mo PARDAVIMUI mūrinė cotlage,
bargeuas, 3312 Lowe Avė., 6 kam
PARDAVIMUI grosernė ir delika- ka, Palaikęs trumpą laiką par barių, yra valia, elektra, kaina
tesen kiautuvo, 1 blokas nuo moky davė už $6500 ir nebuvo per- $6,(1(111. 3 aukštų murinę krautuvė,
klos, yra kambariai gyvenimui; ge brangiai. *—
3 fialai ir mūrinis garažas, 31 SI.,
ras hatgenas; turiu parduoti greit.
netoli \Vullac.<‘, kaina tiktai *!.'>,<»<><>
Atsišaukite
. . Ix>to Nrr. 13 ir 14, 50 pėdų
Ntsišaiikil:
5301 So. Union Avė.
559 >V. 31 St.
pločio
ir
125
ilgio,
ant
Ashland
Tel. Boulevard 0553
Avė. tarpe 80 ir 81 Str.. Mes •PARDAVIMUI 6 kambarių medi
------ --------- ------- - ■ —
----------- ---------- X------- ------ -pardavėm už $4500. žmogus rė nė cottage, mūriniu pamatu, 30 pėdų
DELIKATESEN, didžiausioj ir kė, kad perbrangu, praslinkus lotas, aižuolo medis, f umare šildoma,
su grindimis augštas, 2 karų gara
puikiausioj apielinkėj, flatinių namų
džius,
stikliniai pbrČiai, gasinis pe
distrikte, North Sido, be jokios kom- apie porą metų, real estate bro
čius,
įplaukų,
$156, kaina $6960, rei
peticijos per daugel blokų, augštos keris, pamislyk — brokeris, at
kia
pinigų,
savininkas
rųšies įrengimas ir stakas, pigi ren
Q4y30 So. Mozart St.
čia, gyvenimui kambariai. Reta pro sivedė tą žmogų pas mus j ofi
M” ■'
—ga uždirbimui daug pinigų, greitiems są ir užmokėjo jam $23,000.
pilkėjams atiduosiu už $1950, jei Vėliaus tas brokeris pardavė
BARGENAS. Gerame stovyje mereikia dalinsis išmokėjimais.
linis namas,, vieno pagyvenimo, 5
kam ten kitam už $50,000 ir vis kambariai, yra skiepas ,elektra. Lą6014 Broadvvay, netoli Elmdale
bai patogi vieta turint daug vaikų,
šaukė, kad perbrangu.
(______
tiktai $3600, lengvais išmokėjimais.
PARSIDUODA grosernė, biz Nr. 9 Blk. 10 ant VVestern
L. POTROŠKI,
3545
Parnell Avė.
nis išdirbtas gerai peri kelis Avė. tarpe 64 ir 65 Str. lotas

metus; pardavimo pirežastį pa 25x125 pėdas, biednas, suvargęs
žmogėlis pirko iš mus už $900,
ti rsit ant vietos.
Anlon Skruodėnis,
sakydamas perbrangu ir grei
11 '■
11
N
tu laiku pardavė už $6500 cash. /■■■ 1 ——
45(15 S. Woo<l St.
ANTRI
MORGIČIAI
--------------------------------- 1!___________________________ Ant $180 uždirbo $6000, ir tai
Suteikiami ant 6% palūkanų.
PARDAVIMUI bučernė; ge nebuvo perbrangu.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
ra vieta dėl apsukraus biznie- . .Nr, 4, Blk. 1, Marquette Man- ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
rio.
S
or, ant Western Avė. tarpe 65
CORPORATION
Atsišaukit
3804
South Kedzie Ave^
ir 66 Str. žmogus pirko iš mus
Lafayette
6738.
3125 S. Halsted St.
už tūkstantį, įmokėjo tik du
šimtus ir pereitą savaitę parda
vė už $5500. Ot, kur darosi pi
nigai !
Pinigai
...Rezidencija
Nr.
5,
Westwood.
PARDAVIMUI 6 kambarių mari
paskolon
nė bungalow, kaip nauja. Yra sun So. Maplewoę>d Avė. ir 71 Str.,
ant antrų
parlor, 12 colių skiepo sienos.
Yra
ugnavietė, knygynas, kieto medžio lotas 35x125 pėdų, iš mus pirko
morgičių
trimingai, furnaa šildomas, weather už $1425, keturios savaitės at
ant 6% ir'
strips, gasinis pečius ir gas plate, 30
gal
pardavė
už
$3,500.
Ar
čia
patogaus
perlų lodąs. Jardas ištaisytas ir ap
tvertas, o iš fronto medukų tvora, 2 perbrangu?
komiso
karų garadžius su cemento grindi
Loto
Nrr.
6
ir
7
Blk.
5
Devon
mis, šviesa ir vandeniu. Cementinė
BRIDGEPORT LOAN CO.
ėlė.
Namas naujai išdekorudtas iš Redge, kampas Devon ir WestKlausk N. Kanter, prezidentas
lauko ir vidaus. Pirmas morgičius, ern 107 pėdus per 125. mes tą 3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775
$3000 ant 6%, antras morgičius,
Rezidencija Lowndale 7960
$1,300. Savininkas parduoda labai kampą pardavėm už $29,000
pigiai.
musų kostumeris kiek palaikęs
6421 So. Rockwell St.
pardavė už $45,000, o dabartinis
savininkas neparduoda nė .už
Pardavimui
f
'
Namas tik vienų metų senumo po 6 $100,000. Kiek čia yra peilio?
Lotai 21 ir 22, Blk. 5 reziden Specialiai Kursai Dressir 6 kambarius. Beismentas ir ąukšta pastogė, karštu vandeniu apšildo cijos lotai Austin Blvd. prie
making ir Millinery
mas .pirmas flatas. Kaina $14,500,
Fillmore
St.,
90x127
pėdas,
mes
įmokėti $3,500, r namas randasi 4222
Reguliariai kursai Drafting, D«So. Rockwell St.
pardavėm už $4950, musų kos signing,
Tailoring ir Dressmaking.
Lengvais
išmokėjimais. Di
tumeris pardavė už $18,000. Sa
delis .numažinimas kainose.
Pardavimui
kysit perbrangu.
4 metų senumo namas po 5 ir 5 kam
VALENTINE DRESSMAKING
LotasJ49 Harrinson ir Cent
barius, maudynės, elektra, didelis
COLLEGE
beismantas, graži' vieta arti karų li ral ‘TVče!, ant Congress St. 30
nijos, kaina $10,500, {mokėti $3,000,
I 2407 W. Madison,
Chicago, III.
kitus kaip randą. Namas Brighton per 141 pėdų mes pardavėme
sausyje, 1922 už $3000, mėnuo P-hone Seeley 1643
Parke.
M. E. HUTFILZ, Managm^
laiko atgal, bž tą lotą žmogus
Pardavimui
gąvo $65.00 cash. Ko reikia?
Naujas mūrinis narnas po 6 ir 6 kam
Lotas 1 ir 2 Weslwood, kam
PAMOKOS
barius, įtaisytas pagal vėliausios ma
Anglų Kalbos
Pilietybės
dos, karšfti vandeniu apšildomas, pir pas Marquette ant Western A v. Lietuvių
Kalbos
Dailrašystės
mas flatas, beismantas, aukšta pas 50x125, mes pardavėme už $12,
Gramatikos
Aritmetikos
togė, lotas Šalę namo, graži vieta,
Retorikos
Knygvedystės
000,
tą
kampą
žmogus
tebemo

arti karų Unijos ir mokyklos, kaina
Literatūros
Stenografijos
$14,800. Randasi Brighton Parke.
ka “Monthly Payments” ir ne Mašinėle Rašymo Etimalogijos
Oratorystės
parduoda nė už $35,000.
Jis Prekybos Teisių
Logikos
Laiškų
Rašymo
Pardavimui
dabar nesako, kad perbrangiai. S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
Medinis namas po 4 kambarius, mau
Lotas 149, PortageJPark, Pen- Abelnos Istorijos
Fizikos
dynės, elektra ir visi parankamai,
Sociologijos
Geografijos
socolo Avė. tarpe'' Linder ir
kaina $3,500, {mokėti $1,800.
MOKSLO LAIKAS:
Long Avė. rezidencijos lotas,
Nuo 9 iŠ ryto iki 4 po pietų Ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
30x125, mes ... pardavėme už
Pardavimui
Amerikos
Lietuvių Mokykla
Bizniavus namas, gražiausia vieta $1200, pirkejaš pardavė ....už
3106 So. Halsted St., Chicago, III.
ant Bridgeporto prie Lietuvių Audi
P. S. Musų mokykloje merginas
torijos 3151 So. Halsted St. Par $2200, pasidvigubino į trumpą

MOBTGECIAl -PASKOLOS

naMai-žeme

MOKYKLOS

9

Tel. Yards 1234

1864 Leclaire Avė.

PARDAVIMUI
Grojiklis Pianas

i » r» _

Pardavimui

krautuve ir 5 kambarių moder-

pigiai ar mainysim ant kito
REIKALINGAS bučeris, turi nrškas flatas, mūrinis namas, duosim
kio namo, kas mylit turėt gerą vie
būt gerai patyręs savo darbą,'naujas, garu šildomas. Parda- tą dėl biznio, atsišaukit greitai.
geroj vietoj, gera mokestis.
vimo priežastis figa. Veikit. greit
Turime naujų, namų baigiamų, bū
Atsišaukite
savininkas, 2907 W. 63rd St.
davot po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti
pagal vėliausios mados, tarp 66 ir 67
1144 S<n 50 Ct.
------------------------------ —-----S. Fairfield Avė. Taipgi ant 67
Cicero, III.
PARSIDUODA hardware ir Maplevvood
Avė., graži vieta, parkas
------------------------------------- - paini storas, gerame padėji- ir bizniavos prapertes, mokyklos, tik
pusė bloko; parduosim numažintą
REIKIA ,vyrų prie dirbtuvių me, lietuvių apgyventoj vietoj; kainą
ar mainysim ant senesnių na
darbų, 44c. .ir 50c. į valandą. ! parduosiu arba mainysiu ant mų ar lotų.
Atsišaukite
I namo. Atsišaukit
Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir
30 S. Canal St.’
Naujienos, Box 525
manot hudavoti narna, atvažiuokite
2nd floor.
pas mus, mes parodysime tamstom
namus budavotus.
Jeigu ne
; PARSIDUODA bučernė ir musų
patiks musų namai, tai mes parūpin
REIKIA 2 patyrusių “teamster’ių”, i grosernė geroj vietoj, gyvento kime planus kurie tamstom patiks.
kurie gali draivinti double team, dar
jų visokių tautų. Biznis cash
bas geležies atkarpų jarde.
JOKANTAS BROS.
COHN IRON & STEEL CO.
sena iš išdirbta.
4138 Archer Avc.
2034 Southport Avė.
4401 S. Richmond St.
Netoli Clyboum Avė.
Lafayette 7674

ir moteris mokiname dykai.

laiką.

Ištikryjų stebėtini dalykai deda
si kiekvieną dieną. Pilni ofisai su
“reaold” • kantraktaia, daugiausiai
Real Estate brokeriai išvilioja iš
nežinančių žmonių prapertes ir da
ro sau geniausius pelnus.
»
Daug esu girdėjęs sakant: “pada
ryk mane žinančiu, o aš tave btigotu.” Taigi pirk žemės šmotuką,
bet žinok nuo ko perki ir kur per
ki. Mes garantuojam ir specialiai
vien ant to stovim ir gerai žinom
kas, kur ir kiek vęrtas. Geriausias
būdas pirkt real estate ant “month|y payment”. Išlygos labai lengvos.

ADAM MARKŪNAS
General Mngr.
849 First National Mank Bldg.
68 W. Monroe St.
Chicago, III.
Tel. Randolph 7400
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VYRAI IŠMOKIT BARBERYSTES
Šis Amatas Gerai Apsimoka
Jus galite išmokti šj gerą amatą
į trumpą laiką. Dienomis ar va
karais. Moler baigę yra ekspertai
kurie uždirba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler
mokinimas harbernei. Uždirbsite
kol mokinatės. Prašykit katalogo.
MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wclls St.,
( hieago.

IŠMOKITE DĖTI PLYTĄS
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9
vai. ryto iki 9 vakare, kasdien. Leng
vais savaitiniais išmokėjimais, $5 ir
augščiau.
Chicago Bricklaying School
2029 Indiana Avė., kampas 21 St.,
West side Skyrius, M44 W. Lake St..
netoli Ashland Avė.

