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Bandė išsprogdinti Buk 
garnjarojmus

Milžiniškos sovietų kon
cesijos anglams

24 žmonės žuvo traukinio ka
tastrofoj Lenkų koridoriuj 

_ *

Bandyta išsprogdinti Bul- 24 žmonės užmušta trau-
*kinio katastrofoj

Greitasis Eitkūnai-Berlinas trau
kinys nusirito pakalnėn Len
kų koridoriuj ■

SCHNE1DEMUEHL, Vokieti
ja. geg. L ' Lenkų koridoriu
je. taip Svarošino ir Starogra- 
do, šį rytą susikūlė ekspresinis 
Eitkunai-Berlinas traukinys. 
Katastrofoj užmušta tarp tris
dešimt ir keturiasdešimt žmo
nių, taipjau daug yra sužeistų.

I Traukinys, greitai bėgdamas, 
'ties vienu užsisukimu ištruko iš 
! bėgių ir nuo aukšto pylimo nu
sirito pakalnėn. Visa traukinio 
įgula buvo lenkai.

I 
Bėgtai buvę gadinti

I BERLINAS, geg. 1. — Gau- 
1 tos iš Schneidemuehlio telegra- 

■ mos sako, kad skaičius užmuš* 
j tų žmonių traukinio katastrofoj 
siekia dvidešimt keturis, o su

keistų dvidešimt. Katastrofa 
įvykus dėl to, kad nežinia koks 
piktadarys pagadinęs gelžkelio 
bėgius.

Paskendo laivas; penki 
žmones-prigere

| 11ALIFAX, N. geg. 1. — 
Jūrėse ties Sambrę Lightship 
praeitą naktį paskendo škuneris 
Cape d’Or. skaudžiai užgautas 
kito garlaivio. Clackamas. Ne
laimėj žuvo škunerio kapitono 
žmona ir keturi Įgulos žmonės. 
Visi kiti buvo išgelbėti.

GRAIKŲ PATRIARCHAS 
KONSTANTINAS SUTIN

KĄS ABDIKUOTI

LONDONAS, bal. 29. — Tele
grama iš Atėnų praneša, kad 
graikų patriarchas Konstanti- 
iros, kurs buvo turkų išvytas iš 
Konstantinopolio, sutikęs abdi- 
kuoti Graikų-Turkų sutarčiai 
pasirašius.

gary karaliaus rūmai
Po rūmais rado iškastą tunelį o 

padėtą sprogstamąją bombą

SOFIJA, Bulgarija, geg.'l. — 
Šiandie susekta antras pasikėsi
nimas nužudyti Bulgarijos ka
ralių Borisą.

Karaliaus sargybos oficierai 
užtiko iškastą po karaliaus rū
mais tunelį, kuriame buvo padė
ka bomba, matyt tikslu iš
sprogdinti minus su visais jo 
gyventojais — karalium ir vi
sa jo šeimyna.

Sovietai duoda anglams 
dideliy koncesijy, '

Milijonai akrų žemės, turtin
gos brangiais metalais, pa
vedama naudoti 50 metų

MASKVA, geg. 1. Sovie
tų valdžia padarė, su viena Lon
dono korporacija. Lena Gold
fields, Ltd., kontraktą, kuriuo 
tai korporacijai pavedama nau
doti Lenos srity, Aitą j uos ir 
Siserte, Sibire, l',50(K(M!0 akrų 
plotai, turtingi auksu, sidabru, 
variu ir švinu, l ai yrsu-didžiail
sios koncesijos, kokių kada 
nors sovietų valdžia v ra kam 
davus. Koncesijos duota pen
kioms dešimtims melų.

Ix*na Goldfields Ltd.. apima 
taipjau Bussian Mining Corpo
ration, Ltd., interesus, Altai 
Minės, Ltd.. ir Siserto kompa
niją, kurios su lx*na Goldfields 
korporacija dar prieš revoliu? 
ciją operavo kasyklas, įeinan
čias Į dabartines koncesijas.

Koncesijos vertos milijonų
Korporacijos inžinieriai ap

skaičiuoja, kad jau dirbtose 
koncesijų dalyse yra apie 150,- 
000,000 dolerių vertės pilnai 
išvystytų metalų, o dar nelies
tose dalyse yra daug daugiau. 
Ten yra taipjau gelžics ir miš
ko.

Kontrakto sąlygomis, sovietu 
valdžia paveda tai korporacijai 
daug 'garlaivių, plieninių baržų 
ir valkų. Per pirmus penkerius 
metus korporacija mokės sovie
tų valdžiai šeštą visos produkci
jos nuošimtį, gyvais pinigais ar
ba gaminiais. Korporacija su
tinka įsteigti moderniausių įmo
nių. vertės kelių milijonų dole
rių.

Korporacija sutinka laikytis 
sovietų darbp įstatymų, bec 
kontrakte numatyta, kad visi 
ginčai bus pavedami spręsti 
specialei arbitracijos komisijai, 
susidedančiai iš geologijos ir 
kasyklų profesorių Švedijos ir 
Vokietijos teeknikos akademi
jose. Ą

TRYS VAIKAI SUDEGĖ

SEATTLE. Wash, geg. 1. - 
Penkiolika mylių uuo čia sude
gė farmerio Clarko namai. Ug
ny žuvo ir trys jo vaikai.

BUENOS AIRES »30. — 
Argentinos Tucumano provinci
jos legislatura patvirtino suma
nymą gauti Jungtinėse Valstijo
se paskolos sumoj 19 milijonų 
pesų auksu. Paskola butų su
vartota viešiems ir kitokiems 
pagerinimams provincijoj. /

I Į

BULGARIJOS MINISTERIS 
WASHINGTONUI L •

f ____ , ■

SOFIJA, Bulgarija, geg. 1.— 
Praneša, kad Jungtinių Valsti
jų valdžia pritarus paskyrimui 
Simeono Ra^evo Bulgarijos mi- 
nisteriu Washingtone. Rude- 
vas dabar yra A agoroj, kur -jis 
veda pertraktacijas dėl Bulga- 
rijos-Turkijos draugingumo su
tarties.

SVETI KRAL KATEDRA SOFIJOJ. KUR BOMBOS SPROGIMO UŽMUŠTA 160 ŽMONIŲ

Bulgarijos teroristu teis
mas Sofijoj

Iš šešių kaltinamų dėl išsprog
dinimo katedros teroristų, su- 

į imtų yra tik du
i -------------5—

SOFIJA, Bulgarija, geg. L — 
šiandie čia prasidėjo teismas te
ini istų, kaltinamų dėl išsprogdi
nimo Sveti Kral katedros, kur 
buvo užmušta 160 žmonių.

; Iš šešių ihkriminuotų asme
nų, suimtų ir kalėjime laikomu 
yra tik du: katedros zakiastijo

• nas Fridmanas ir komunistų va
das Petrini. Buvęs krašto sei
mo atstovas Graiffarov buvo 
praeitą antradienį policijos nu- 

■ šautas laike bandymo ji suimti, 
o kiti trys Kosovskis, J<oev 
ir Dimitrov, pabėgo.

Teroristų sąmokslas

Vyriausybės žiniomis kated
ros išsprogdinimas turėjęs būt 
signalas teroristiniams žygiams 
pradėti ir tuo iššaukti maištą. 
Vienoj tik Sofijoj apie 200 ar 
300 žmonių, veikiant kuopelė
mis po penkis ar dešimt, turėję 
pulti žymiausius asmenis, spro
gdini ir degint triobesius ir, ap
lamai, skleisti terorą ir suirutę. 
Taip betgi neįvyko. Veikiau
sia todėl, kad didžiuma jų, kaip 
tūli areštuotieji sako, buvę pa
prasti kriminalistai, kurie gavę 
iš anksto didelių samų pinigų, 
nebematė reikalo kišti savo kai
lį pavojum

v . v •

DEGTINĖ JVEIKĖ

ARGENTINA NORI PASKO
LOS JUNGT. VALSTIJOSE

“Dry” agentas nepajėgė išgert 
kasdien 50 “drinksų,” rezignavo

SAN FRANC1SCO, Cal., bal. 
30. — Buvęs armijos oficiėras 
Don Okle, dabar tarnavęs fede- 
raliam projūbicijos departamen
te kaipo slaptas agentas, rezig
navo iš savo tarnybos. Nebepa
jėgęs slapto agento džiabo lai
kyti.

Okle sako, kad einant slapto 
prohibicijos agento pareigas 
jam tekdavę išgerti svaigalų, 
aplamai imant, po penkiasde
šimt “drinksų” kasdien. Gert 
reikią, idant tuo budu susekus, 
kas laiko ir pardavėja degtinę. 
Per dvejus savo tarnybos me
tus jis išmaukęs viso apie 36,- 
400 “drinksų,” bet jau daugiau 
nebepajėgiąs. »

ŽEMĖS DREBĖJIMAS KALI
FORNIJOJ

LOS ANGELES. Cal., geg. L 
Anksti, apie 1:80 po vidu

nakčio, šiandie Los Augelėse 
buvo jaučiamas lengvas žemės 
drebėjimas. Nuostolių nepada
ryta.

Sovietai apsisvarstė
Jau žada dalyvauti Tautų Są

jungos ekspertų konferencijoj 
gegužės 7 v

L

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 1. 
- Sovietų užsienių reikalų ko
misaras Čičerintfs, kurs nesenai 

buvo pareiškus, jogei Rusija 
nenorinti turėt nieko bendra su 
Tautų Sąjungos konferencija 
dd ginklų prekybos kontroliavi
mo, šiandie telegrafu pranešė 
Sąjungos sekretariatui, kad so
vietų valdžia nutarus dalyvau
ti Sąjungos ekspertų konferen
cijoj Paiyžiuj, gegužės 7 die
ną, kur turės būt sudaryta kon
vencija dėl tonažo laivų vidaus 
vandenyse.

Kalinys pasikorė

OSU1KOSH, Wis., bal. 30. — 
Pasmerktas kalėjimo bausmei 
už apiplėšimą gazolino stoties, 
kur jis buvo pašlavęs 500 dole
rių, Frank Ledoy pasikorė ka
lėjime, pavartodamas tam pa
klodę.

Kg) RHS’
Oficialis oi o biuras šiai die

nai pranašauja:
Chicago ir apie linko- Gra

žu; maža atmainos temperatū
roj; vidutinis žiemių ir vasa- 

,. iros rytų vėjas.
Vakar temperatūra viduti

niai sieke' 170 F.
šiandie saule teka 5:16, lei

džiasi 7:48 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gegužės 1 <1., užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, t sv. sterlingų .......  $4.84
Belgijos, 100 frankų $5.08
Danijos, 100 kronų ........... $18.70
Francijos, 100 frankų ........... $5.22
Italijos, 100 lirų ..................  $4.09

’ Lenkijos, 100 zlotų ......... $19.22
Norvegijos, 109 kronų ....... $16.60
Olandijos, 100 florinų ....... $40.14
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ......... j $26.80
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.37
Vokietijos, 100 markių ....... $23.81

♦

Lietuvos Pinigų Kursas
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 litu ...:.................................. 31.00
400 litų ...................................... 41.25
500 litų .............. ,...................... 51.50
600 litų ...................................... 61.75
700 litų .................      ... 72.00
800 litų ...................................... 82.25
900 litų ...................................... 92.60

1000 litų .................................... 102.75
Prie Šitos sumos peikia pridėti 25 

centai pašto išlaidų už kiekvieną 
siuntinį, Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

Gegužinei praslinkus
J ■ .11 II —IIJU l »

Musu dienraščiui einant į 
spaudą, žinių dar neturėta, kaip 
pasaulio darbininkai šventė sa- 

šventę, Gegužės pirmąją die 
ną, kuriai besiartinant kai ku
riu kraštų valdžias buvo apė
mus panika.

Telegramų pranešimais Pary
žius. Francijos sostinė, gegužės 
pirmąją turėjo atrodyti kaip 
apsiausties padėty: kariuomenė 
prisiruošus laukė kareivinėse; 
visur kordonai policijos; gatvės 
pat i oliuojamos motorcikliais 
siuvančių policininkų; viršum 
miesto lakioja aeroplanai..

Bijųtu mąt komunistų eks- 
cesų.

. Bet diena praslinko ramiai, 
“rėvoliucifjos” nebuvo. Nebu
vo nė šiaip darbininkų manifes
tacijų.

Italijoj, pasak žinių agentū
rų pranešimų, fašistų valdžia, 
apsisaugoti nuo galimų “suki
limų,” jau dieną prieš gegužės 
pirmąją padarė “reikalingų 
žingsnių:” visuose didesniuose 
centruose sugaudė aktinges- 
nius fašistų priešus komunis
tų, socialistų ir respublikininkų 
vadus, ir sukimšo juos i kalėj!- 
mus. Viename tik Neapoly bu
vę kalėjijnan sukišta apie 200 
asmenų.

Jungtinėse Valstijose policija 
irgi kai kur norėjo pasirodyti 
pemieganti. Associated Press 
pranešimu New Yorke policija 
iš vakaro prieš gegužės pirmą 
padarė “raidų” ant dešimties 
mitingų, laikytų ‘.‘komunistų, 
socialistų ir anarchistų,“ ir mi
tinguojančius išvaikius. 

______j____
NARKOTIKŲ ŠMUGELIS

Suimta $80,000 vertas morfino 
etc. “paveikslų” dežese

..................... ... . .............. 4

H A AG A, Olandija, geg. 1. — 
Roterdamo muitinė vakar suė 
mė septynias dideles dėžes, 
siunčiamas iš Šveicarijos, kurio
se su* g antrašu turėjo būt pa
veikslai. Siuntinys muitinės 
valdininkams pasirodė įtaria
mas ir dėl to dėžės buvo at
plėštos. Vietoj paveikslų, jose 
rasta narkotikai t— kokainas, 
morfinas ir heroinas, vertės vi
so apie 80 tūkstančių dolerių. 
Vlienas šveicarietis ir du kana
diečiai suimta.

SUĖMĖ PRANCŪZŲ LAIVĄ 
SU 150,000 DOLERIŲ 

DEGTINES

NEW YORKAS, bal. 26. — 
Jurose, dvidešimt' mylių nuo 
Ashbury Purk, N. J., pakraščių 
sargybos laivas suėmė franeuzų 
dvistiebį škunerį, gabenusi 
tinės vertės apie 150,000 dole
rių. ^kuueris su grobiu par
gabentas New Yorko uostan.

Nauja Anglijos delegacija 
atvyko j Maskvą

MASKVA, geg. 1. — Iš Ang
lijos atvyko j Maskvą nauja 
trąde-unijų delegacija. Ji susi
deda iš ketinių moterų, Ang
lijos trade-unijų tarybos, teks
tilės, spaustuvių darbininkų ir 
siuvėjų unijų narių.

1 Atvykusios delegatės žada pa
būti Rusijoj šešias savaites. 
Sovietų valdžia priėmė jas la
bai gražiai. Joms pasitikti bu
vo pasiųsta iš Maskvos į Ry
gą specialė delegacija, o atvy- 

»kus Maskvon jas pasitiko ketu
ri šimtai moterų darbininkių ir 
daugybė mergaičių kareiviškais 
rūbais, priklausančių komunistų 
mergaičių skautų organizacijai.

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
RUOŠIAS STREIKUOTI

i AKRON, Ohio, bal. 29. — Vi
sos Ohio . Traction and Light 
kompanijos Elektrinių gelžkelių 
sistemos motormanai ir kon
duktoriai nubalsavo paskelbti 
ateinantį trečiadienį streiką, jei
gu busų darbininkams nebus 
duota teisės prisidėti prie jų 
unijos. Už streiko paskelbimą 
paduota 518 balsų, prieš — 212

■ ■■■«,» I - a—M*.

HINDENBURGAS TAPS VO
KIETIJOS PREZIDENTU

• GEGUŽĖS 12

BERLINAS, geg. 1. šian
die oficialiai paskelbta, kad feld 
maršalo Hindenburgo inaugura- 
vimas Vokietijos prezidentu į- 
vyks gegužės 12 dieną.

Iki vakar dienai šiemet au
tomobiliai užmušė jau 210 
žmonių. Užvakar, neskaitant 
užmušiu, šeši vaidai liko sun
kiai sužeisti...

Kodėl Per Naujienas
Tūkstančiai žmonių kas mėnuo pasiunčia de- 

sętkus tūkstančių dolerių savo giminėms IJetu- 
von ir į kitas dalis svieto ir pataria kitiems nau
dotis Naujienų patarnavimu dėlto, kad:

Naujienos siunčia pinigus telegrafu, pašto 
perlaidomis ir draftais. Telegrafinės Naujienų 
perlaidos yra išmokamos visuose Lietuvos Pašto 
skyriuose, per Lietuvos Koperacijos Banką, per 
Koperacijos Banko skyrius ir visus kitus Lietu
vos bankus, kuriuos Koperacijos Bankas pasiren
ka savo korespondentais.

TELEGRAMOS PO 50 CENTŲ.
Naujienų Telegrafines pinigų perlaidos kai

nuoja tiktai 50 centų, be skirtumo sumos ir adre
so ilgumo. Telegrafu siunčiami pinigai yra išmo
kami adresantams nuo 6 iki 10 dienų ir greičiau.

Naujienos duoda pilną garantiją už visus 
pinigus kad bus išmokėti pilnoj sumoj nurodytai 
ypatai arba grąžinti siuntėjui. Nesuradęs adre- 
santo Koperacijos Bankas tuojau duoda mums 
žinią ir mes atmokame, siuntėjui be laukimo ir 
ieškojimo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra atda
ras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro, o sekmadie
niais nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir labai patogus 
kiekvienam naudotis. Taipgi Naujienos turi dar 
tris skyrius skirtingose dalyse miesto, kur gali
ma atlikti tuos pačius reikalus kūotrumpiausiu 
laiku iV su mažiausia sugaiščia.

Iš kitų miestų reikalaukite musų aplikacijų, 
o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų raštinę arba 
į bite vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 Ęast 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Jugoslavijos kabinetas 
reorganizuotas

Įeina beveik visi senieji nariai; 
kabinete nebus nė vieno kroato

VIEN NA, Austrija, gge. L 
Rezignavęs po įvykusių parla
mento rinkimų Jugoslavijos 
premjeras Pašič bifvo tuojau 
včl karaliaus Aleksandro pa
skirtas naujai valdžiai sudaryti. 
Dabar kabinetas jau sudarytas. 
Išskiriant tuos, kurie rinkimuo
se buvo sumušti, visi kiti buvu
sio kabineto nariai pasilieka ir 
naujajame. Kroatų, kaip ir 
pirma, heįsileista valdžion nė 
vieno.

GELŽKELIŲ KONDUKTORIŲ 
KONVENCIJA

Laukiama suvažiuojant 680 de
legatų, atstovaujančių 60.000 
konduktorių

MINNEAPOL1S, Minu., bal. 
29. — Ateinantį pirmadienį čia 
prasidės vienos “Keturių Di
džiulių” geležinkeliečių brolijų 

Gelžkelių Konduktorių Orde- 
no — konvencija. Delegatų ža
da dalyvauti 687, kurie atsto
vaus 60,000 organizuotų kon
duktorių. • Kadangi ta organi
zacija nelaikė savo konvencijos 
nuo 1922 metų, tai reikalų svar
styti busią tiek daug, jogei, pir
mininko Filis nuomonė, ši kon
vencija turėsianti tiek darbo, 
kad posėdžiai nusitęsia mažiau
siai tris savaites.

Italų aviatorius Charbare
-1 - - - - j. .... .1

ROMA, Italija, geg. 1. — Ita
lų aviatorius de Pinedo, kurs 
skrenda iš Romos į Japoniją ir 
Australiją, savo kelionėj šiandie 
atskrido i Charbarą, Persijoj.



DIDELIS PAVASARINIS BALIUS
. Rengia

Vyskupo Valančausko Pašelpos Dr-stė

Subatoj. Gegužes-May 2,1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM,

3131 So. Ųalsted Str.

NAUJIENOS, CfilMgo, m. 
——•—i   ——

CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois legislaturoje dabar 
eina smarki kova dėl (Jiicagos 
gatvekarių. Yra įnešti keli 1 vi
liai gatvekarių klausimo išriši-

tam darbe. Neprošalj bus pri
minti, jog jis pasiglemžė sau 
už numylėtinę viena iŠ gražiųjų 
“Birutieeių.”

Jis savo pradėtam biznyje da
ro staigius ir didelius žingsnius, 
kas net stebina ir pačius ameri
kiečius. . Pastaromis dienomis 
jis padarė vieną didelį ”deal,’ 
ką Amerikos “expertai” nega
lėjo išlaikyti. Reiškia, jis sto
vi ant lygios papėdės su musų 
gerai paty*rusiais amerikiečiais.

911
917
918 Buroke Charles
920 DVttiiotie Ka«hnw
924
942
913
944
945
948
949
950

Šeštadienis, Geg. 2 d., 1925
Bielskeuė Antonini 
Bučinskus Kastantas

J om as Dm gilus 
Janusanienei Anelei 
Jozailis J D
Jvvozui Wm Jo Zulpa
Juzinas Juozapas 
Kazuailis Stasis
Klikna A J
Kontantini Kotrina .

Lentauskene Barbora 
Masilauskui Vurini 
Norvilui Jonui 
Overiingas Moti jus 
Pelrakienei P 
Pralgauskis Paul ' 
Puocienęi Aguotai 
Pwuzgaitis Kazimieras 
Smilingene Pranciškonu

961967
972
976
982
987988
997

1004
1009 Stankaicmi Vincui
1017 Varakulis P
1030 Zukavvkas StliPradžia 7 v. v. įžanga 75c. su rūbų padėjimu.

maAtsiimkit laiškus iš Pašto

AUDITORIJOJ

SVARBI ŽINIA LIETUVIAMS

ražus

TRYS DIENOS LAIKAI

Chicago, Illinois

Muzika J. POCIAUSLIETUVIU UUOSYBES SVET
Kviečia visus KOMITETAS

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

nuo senai 
liaudiniu-

Jis turi geresnę kombinaciją spartumo, lugging 
jėgą ir greitą “acCeteration*, 8 typas dar niekuo
met pirmiau nebuvo prezentuojamas.

NIEKAD IKI ŠIOL DAR NEBUVO TO 
K10 LENGVO VEIKIMO INŽINO, VI 
SOS JĖGOS IR SPARTUMO.

Pamatykite gražius Hupmobile Eight ir Four modelius musų parodymų

Nedėlioj, Gegužes 3, 1925 
LIETUVI!

3131-35 So. Halsted St

Gegužes 3, 1925, prie 22nd Place ir Oak 
ley Avė., nūs pašventinimas naujos bažny

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga asmeniui 75c 
su pasidėjiniu rūbų.

Muzika BARTHEN’S ORKESTRĄ.

jis iSisitrtuttcfi 
net ir ulvy- 

giumojo. Bet 
jo revolverį

fcgll

Kaipo, musų senus pažysta
mus reikia paremti ir nuo savęs 
velijam viso labo jųjų bizny.

—Toks*

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutare 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras viduriui išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą. 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

sako 
tik kalbėti. O 
ristis, tai jie 
vieno jų nebl- 
bile su vienu 

Požėla ristis”

ir nuėjo 
odo, ji tai 

i tikslais. 
Veikiausia 

išeis iš ka
la i k rašei ų, loto

je ad nuimtų 
iž k rotų ir

Arcivyskupas' C. H. Carfora, D. I). palaimins 
bažnyčią. Jo asistentu bus Kun. M. X. Žukauskas ir 
daug kitų kunigų iš SenosJRomos Katalikų Archio- 
decezijos.

Kun. M. X. Žukauskas sakys lietuviams pamok
slų. Prie to dar čia bus atliekama visos katalikiškos 
apeigos: išpažintis, šliubai, krikštynos, laidotuvių 
ceremonijos. Užprašo visus lietuvius skaitlingai at
silankyti.

mui. Visi Chicagos žymiausi 
politikieriai, jų tarpe ir pats 
mayoras Dover, yra Spring- 
fielde ir seka tuos Dilius. Chl- 
cagiečlai yra nepatenkinti tais 
kiliais, nes jie reikalauja savi
valdybės, kad palys galėtų 
gatvekarių klausimų išrišti, o 
ne kad legislatura jį rišlų.

moteris
$50 už teismo paniekinimą 
sumokėjo pabaudos 
kalėjimai). Kaip iš 
padarė pasigersi n inio 
l ž poros dienų j 
sumokės pabaudą ir 
lejiin 
grafus pasikvietė, 
Litografiją sėdint 
idėlu ia laikraštin

THE FOUR IŠLAIKO ILGĄ AMŽIŲ IR 
YRA LIUOSAS NUO TAISYMŲ.
Jis visuomet vadovauja patogume ir išžiuroje 
ir taipgi visuomet yra gerame mechaniškame 
subudavojime.

Rengiamas :
Draugystės Susivienyjimo Broliui Lietuviu

— Atsibus —
Nedėlioję, Gegužio-May 3 d., 1925 m.
Dievo Apveizdos Parap. Svetainėje 

Kerte 18tos ir Union gat.
Pradžia 6-tą valandą vakare

Įžanga 35c y patai

(link luotas šerifo pagelbinih 
kas NViiliam ll.oeks, 37 tn. ir 
vedęs, užklibino teatre prie 
Madison Ir SVeštern gatvių dvi 
moteris. Kada viena jų jį puo
lė. o ir kili žmonės bandė pa
stoti jam kelią, 
revolverį, kuriuo 
,kusial policijai 
policijai išmušė 
ir ji areštavo.

Nepamirškite, jog šis bulius yra jau gat ir paskutinis. Atsiras 
išvažiavimai į laukus ar miškus, ten galės tiktai pasiritinėti ant žo
lės. o pasišokti nebus kur. Tai visi ura ant Baliaus j Lietuvių Audi
torium. Subatos vakaras geras laikas, o jeigu nedalioj graži, tai 
išvažiuosim ant žolės pailsėti. KOMITETAS.

Mrs. .luini Hishop, 15 m., 
1155 Polortlfte Avė., sakoma, 

g; rokai išslgėrusi, savo drau
gės Mrs. Paul Ko\vczek, 688 
Eay SI., namuose iššoko per 
trečio augšto langą. Tečiaus ji 
neužsimušė, lik išsilaužė ran
ka ir koją. .Ji pasveiks,.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET
T»l. Kedzie 8908 M

s Kam jum mokėti augštas kalnas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog4 nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų 
niėių. Mes galime užganėdinti teisingų patarnavimų. Darbą ir 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų 
metų patyrimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6891)

ATYOA CHICAGOS LIETUVIAMS

Pavasariniai Šokiai
Rengia Balto Dobilo Kiiubas

Geras paprotys -
N«tul0klt Kuities kasdien, kad užlaikius 

•aivai Sveika Ir kad turėti puikius 
IviiganUtts plaukus.

RgtfffeSį Z
Sunaikint hlalskahat, tą svarbiausi Į / i 
pHeM niaukų. į// >

Ntminlfklta bonką ui 85c Šiandien V 
pas »nv» vsiatlhlnką. 7fle kuomet 
slUfnC.arfts tiesiog 11 laboratorijos.

Ė. At). JttČHTĖR A CO. / «/
fteoy 4 Sotith Šth St».z

firooklyh, N. Y. aflĮte

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško N ŪME 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta*. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.
901 Adomaitis Jam
903 Bandzevceu Įgnąsui

l.aiks nuo laiko, lietuivų me
tropoly j - Bridgeporto — pasi
rodo nauji biznieriai. Šį kartą 
naujais biznieriais tapo milinis 
senai pažystami ir plačiai žino
mi čikagiečiams, — Stasys .L 
Dargužis ir Kazys J. Mačiukas, 
kurie atidai ė nejudinamojo tur
to verteiyystės ofisą gražiam 
Lietuvių Auditorium name, prie 
3133 So. 1 laistei! St.

S. J. Dargužis yra 
mums žinomas kaipo 
kas —darbuotojas,
tūlą laiką dirbo Chicago Title 
and Trust Co., kur daromi yra 
visi Cook pavieto apielinkės do
kumentai ir kur jjs juos egza
minuodavo. Tolinus, regis jo 
pastangomis1 ir iniciatyva tapo 
įkurta pilniu kart tarp lietuvių 
Lithuanian Real Estate Board, 
kurios sekretorium jis yra ir 
kur jau susispietė nemažas bure 
lis lietuvių real estatemonų. 
P-as K. J. Mociukas yra taipgi 
plačiai žinomas netik vien Čika
goj, bet ir rytinėse valstijose, 
kur jis buvo susirišęs su didelė 
mis firmomis, o atvykęs Čika
gon sparčiai veikė savo prade-

Balzekas Motor Sales
6012 South Kedzie Avenue

Telephone Republic 3733

Sportas 
nii ■ ab—A— »

BANCBVičlUS NUTINKA RI
STIS Už PINIGUS SU 
MEYERSU ARBA PO

ŽĖLA.
Drapiežmis draikas sako, jog 

jis lermo nekels dėl referee ir 
sutinka rištis su Meyefsu už 
penkis šimtus dolerių kliube 
i r kitoje kurioje vieloje. Toks 
pal iššaukimas yra laikomas 
ir į Požėlą.

“Visi tie čempionai,” 
dzūkas, “moka 
kilome! •reikia 
bijosi. O aš nė 
jau ir sutinku 

iMeVersu

8514-16 Roosetelt Rd 
Arti St Louis A v t.

CHICAGO, 1LL.

NORĖDAMI.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KRElPKITfiS ’ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. \

L FABIONAS CO

809 W. 35th SI., Chicago į
Tel. Bo> Jevard OGU ir 0774 ? 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- a 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
Parduodam Laivakortes. • 1

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St^ Room 1111-lg 

Tel. Central 4411. Vai. huo 9-A 
Gyvenimo vieta:

. 8823 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. Rooin 844 

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

Bridgeporto Ofisas ' 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt SL 
Telephone Canal 2552

Valandose9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. ild 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teia- 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis. k 
v......... ..............

—*"***^*>" 11 ■■■■    

A. A. OLISję
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room gOOl 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

k- ,, .... - .

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,

Telefonas Pullman 6877
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington SU Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
U—..............   .Į *■■■■■

r V. W RUTKAUSKAS ' 
Advokatas i

29. So. La Šalie St., Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St.. Chicago
Tel. Yards 4681V -..............  -

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room >11 
Tel. Central 6210

Cicero Ketverto vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj auo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
8236 *3. HalsKvl SU T. Bavl. 6787

■ ... .... ...............* .■, ■ —.5................. , . .

r-"""" ■' ................-...................
Tai. Dearborn 9067

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Roem 17g6 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa : ingi m St 

Cot. hinyton 4 O ■>

f ;• i i v ! f r l«. t
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NAUJIENOS, Chicago, PI.

CHICAGOJE 
YRA 193 
BANKOS

korespondencijos]
Indiana Harbor, Ind.

Iš tų tiktai 31 yra tiesioginiai nariai Chicago 
Clearing House Association. Mes esame vieni 
iš tu 31. s

Seniausias bankas Nortwest Side

I VoelgtaleBaLnk
L i ‘ JL 1 v MHVVAUKEE AND NC’RTH AVENUFS V

“Bankas visiems žmonėms

Sąskaitos atidarytos prieš gegužės 11,

palūkanas gaus nuo gegužės 1 d.

J
f J -- ------ !-- -

“SENIAUSIAS BANKAS R0SELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Balandžio 6, 1925, kaip yra pa
darytas Auditoriaus PubliAky Apskaitliavimu Hlinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola discountai .......................
O verti raitai ............................. .......
J. V. Valdžios Investmentai ........
Municipaliai ir Korporacijų Bonai
Batikos namas, kiYi< Iii i i y į

unt rankų ir reiki** tfuuti i
Kiti turto šakiniui

$2,759,527.53
........... 914.19
.... 123,411.35

824,661.42
17s.iS2.35
733,257.32

....... 3,595.75

.... .................... I
da pradėjo dainuot apie tėvynę 
Lietuvą.- Tą užbaigę kai pradės 
apie fonduką, tai žmones net 
valioties pradėjo iš juoko, bet 
ta “muzika, muzika” ir “dole
ris“ tur Imt pasiliks mano au- 

i syse visados. Tik man gaila, 
kad ji-ei jau apleidžia mus ir 
važiuoja į Lietuvą. Kas gailė
jo dolerio mokėt įžangos, tas 
šiandie gailis dikčiau, kad nė
jo, nes butų smagesnis buvęs 
išgirdęs Dzimdzininkus.

—Pakeleivis.

Lietuvos gaivintojai ir mos vi
si kas tik gyvas turime remi i 
juos.” Man pasidarė taip, kad 
uš negalėjau suprasti kokis čia 
yra skirtumas tarpe tų dviejų 
ir vieno ir to paties tikėjimo 
kunigų. Manau sau, kad jeigu 
taip buvo, kaip mano draugas 
pasakojo, tai tam buvusiam 
kun. Gcrveckui tur būt nebu
vo viskas “namie”.

Einu ir aš pamatyti Dzim- 
dzinjnkų. Nuėjau dar prieš lai 
ką, bet žiūriu, kad jau beveik 
pašivllavęs ir tik su vargu ra
dau vieta. Pradėti# programą, 
tai. bfohui, man sunku ir 
sakvl. Juoko tai buvo iki 

tai

pas jokį kunigą. Taigi 
atėjo laikas pradėt Dz. 

vakarą, prisirinko liek 
daug publikos, kad dauginus 
nereikėjo, nes svetainė buvo 
nelabai didelė. Vieni ėjo pama
tyt kokie yra tie “bedieviai’,, 
kiti gi žinojo, kad kunigas me
luoja.” Taip man pasakojo 
draugas apie kun. Gerveeką ir 
Dzimdzininkus. Bet štai vos 
tik pasibaigė vaikų programas, 
išeina kun. Bičkauskas ir pa
sistojęs ant laiptelių 
“Gerbiamoji publika, 
prcgi einas jau užsibaigė. Xčių. 
Bet paklausykit ką aš 
jums pasakyt. Rytoj, 
bal. 15 d., bus čia Dziindžihin- Uos, o kai sudainuos, 

visų priedermė yra juos šiurpuliai eina per kūną,
nes tai vra vienintėli tam net ir ašaros pasirodė

Šimo 
kada
Di;.

Tel. BĮ,d. 3138 
M. Woitkewio

BANIS 
AKUdERKA

Pasekmingai įia- 
arnauju moto 

rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
tykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

į Man nesenai atvykus į Ind. 
Barborą teko pamatyti, ko nie
kados nebuvau matęs ir išgirs
ti, ko niekadbs ir nesitikėjau. 
Man atvykus prieš kelias 5 sa
vai les išrodė labai nesmagu, 
nes aš maniau, kad čia, niekas 
nieko neveikia apart koziria- 
vimo, kur susiėję keli senber
niai pra leidžiu vakarus. Ma
nau, kad ir jie'ms jau nekas, 
nes ta viela, kur daugiausia 
būdavo jų susiėjimas, jau liko 
uždaryta, nes policija paėmė 
ją nagan.

| Bet kaip tik po Velykų ir ke
lias dienas buvo surengti du 
vakarai, Pirmas buvo bal, 14 
dieną, mažų vaikų, bažnytinėj 
svetainėj. Vaikai 
vaikų veikąlėlį turėjo 
ryte ir Jonukas”. Buvo ir ki
tokių pamarginimų — dainų $ 
ir dek leninei jų. Viskas buvo 
išpildyta jaunuolių. Nežinau!
kas jais vadovauja, vargoni
ninkas ar kunigas, bet kaip $ 
ten nė butų, iš mažų mažai į 
reikia ir reikalauti.

Dabar palikim sau vaikus ir j jį 
eikim prie Dzimdzi Drimdzi ir 
kun. K. Bičkausko. Prieš prog
ramą pradeda dalinti plakatus jį 
su Dzimdzių paveikslais. Prieik 
manęs . sėdintis mano’ draugas!'** 
man sako: brolau, čia gal pa- 
matysime skanaus juoko iš tų 
dalintojų. Gerai, kad jų kuni- 
gas nemato. Jie gali gauti to- $ 
kį “pašventinimą’’, kaip kad 
kun. Gerveckas kad “šventi-' 
no” už tokių pat apgarsinimų! 
dalinimą n? svetainėj, bet ant 
gatvės'. to labai (lailĮj; . pnrii-

pijenų pasipiktino.’ Tas pats 
kunigas šaukė per pamokslą 
bažnyčioj, kad kas eis pažiū
rėt tų bolševikų ir bedievių 
Dzimdzininkų, las negaus išri-

kai 
išgirsti

A

vaidino ir p?
Ma-

H

sako: 
m USŲ

turiu 
lai yra

pa
rti

nei

ka

Visiems nepiliečiafns Suvienytose Valstijose, mes pa- 
lupiname dokumentus kinu* gali be kliūties važiuoti ir 
pagrįžti iš Lietuvos.

METROPOLITAN STATE BANKAS sutvarkys Jūsų 
kelionę ant geriausių ir patogiausių Laivų, ir parūpins 
visus reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugrį
žimo, ir geriausiai patarimus dėl pferkOlimo pinigų į Lie
tuvą ir iš Lietuvos.

Dabar yra* geriausias laikas šį Gegužio mėnesi ke
liauti į Lietuvą, dėl aplankymo savo tėvynės, tėvus ir 
gimines.

Keliaukite j Lietuvą

Metropolitan State Bank
l.

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

. $4,623,849.91

... $200,000.00 
..... 150,000.011 
..... 101,293.36 
........ 44,135.37, 
;... ...... 550.50,

4,084,927.18’ 
70,000.00 

...J... 22,643.50

IV'.V

Viso turto ............. .........

ATSAKOMYBĖ
Capital stakas ............................... ;.....................
Surplus ......................... -..... •,..... .........................
Neišdalintas pelnas ............................................
Rezervo acountai ...................... ................ .............
Dividendų acountai .................   -
Depozitų ............     >...................
Rediscountų ........... .......................
Kitų atsakomybių ............................... ................

ZZ01 W. ZZnO[H5T.
/ CHICAGO.

Marqueffe Pharmacy
Vienatine Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. R AKAS
Registruotas Aptiefcorius 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti Weil«rn Avė.
Phone Repuhllc 5877-583! 

CHICAGO. 11.L

lbtuviška aptieka 
WEST SIDE

“PROGRESS DfcUGS”
Receptai yra pildomi teisingai ir 

atsargiai.
Mes užlaikome visokių gražių- 
toileto dalykų ir Ice Cream. 
Čionai galima užmokėti ga.so ir 

elektros bylas.
F. Balsis, Sav.

J. S. Žilinskas, R. Ph.
2059 W. 22nd St.

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588 
v— . i , „ i

Mrs. MICHNIEVICZ - VIUIK1ENE
AKUŠERKA

3101 So. Elalsted St., kampas 31 gat.

Viso atsakomybių ........     $4,623,549.91

A STATJE SAVINGS BANK 
Įsteigta 1891 . Inkoporuota 1918

Rūpesčio Apdraudimas
Mažiau negu 1c dienai

JŪSŲ pigiausias apsidraudimas yra ap
sauga pasiūloma su Apsaugos Skrynu

tėmis, mažiau negu 1c dienai.
Jų sienos lubos ir grindys turi storumą 
dviejų pėdų iš plieno ir cemento. Musų mo
derniškos Apsaugos Skrynutės suteikia ab
soliutišką apsaugojimą nuo ugnies, vagių ir 
pametimo jūsų svarbių dokumentų ir bran
gių daiktų.
Šis mėnesis yra Skrynučių Rendavojimo 
mėnesis Depositors State Bankoje. Ateiki
te ir pažiūrėkite kaip musų Apsaugos Skry
nutės yra padarytos ir daleiskite parodyti 
jums baksą, kuris tiks jūsų reikalavimams. 
Jis paliuosos jumis nuo rizikos ir rūpesčio.

DEPOSITORS 
STATE BANK

Ashland Avenue prie 47th Street
Nariai Federales Rezervo Systemos
PASTEBĖKITE PERMAINĄ BANKINIŲ VA
LANČIŲ — Pradedant nuo panedelio, birželio 1, 
1925, šios Lankos valandos bus sekamos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 3:30 vai. po pietų. — Suba- 
toj, nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nebus daroma biznio 
ketvergi) vakare.

Naujos žemos
LABAI GERU

Kainos

. SU 2 KELNĖMIS
Mes turime jų tūkstančius, naujų paternų ir spalvų, kurios ne
šioja gerai besirengianti vyrai. Jie naujai perkainuoti dėl greito 
pardavimo. Jus busite dvigubai užganėdintaš jei jus devesite 
vieną tų siutų —f ir jus sutaupysite pinigų.
Tie siutai kuriuos mes nupirkome yra parduodami $10 ir $15 
pigiau. Puikitį materiolų, pirmos klesos stylių. Nepadarysit 
klaidos nusipirkę juos.

$33.50 iki $37.50
Čia pažymėti yra puikiausi siutai — smagu juos turėti ir 

‘ smagu nešioti.

$42.50 iki $47.50

Turner Bros. Clothing Co
Rooaevett Rd. Jr Halsted Si.

<^DR. HERZMAIh*
—IŠ R U S I J O S-

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.

Ofisa'H ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard' 4136
Telefonais:

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

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 8:38 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

- -

Tel. Yards 11 lt 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligą. Vartojame Eu
ropinį gydymo bifdą. 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

LIEmiAI DAKTARAI
Natrių telefonai Yards 1898 

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

3464 So. Hatetod St 
Ofiso valandos nuo 1 iki I H 

pietų ir 6 iki 8 vakaro

......... . 1

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:39 iki 9:30 vakaro

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

L. .___________________ _____________________________ _________________ _____

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

’ DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. • Tel. Bronswick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633 ....... . ■■ —/

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westetn Av®.

Tel. Lafayetta 4148

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valun- 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.^

f —-...K
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland A ve.

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

I>K. M. .J. SMKRJVIAN 
Specialistai moterų litu

1724 8o. Loomis, kampas 18 ir Bite 
tsland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

v—■ ..i. ----------------------

1 -■ .................... ..................... .
T^t Boulevjyd 0587

DR. MARYA ’ 
DOWIAT—SASS .

1707 W. 471* St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietą.v.. ----- - ----- - -•
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Runas Gydytojaa lr Chirargaii 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą- 

Oflaaa: 3103 So. Halated St., Chfcags 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
daliomis iš šventadieniais 10—lt dian

11 " ....... «
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometrial 
Boulevard 8487 

4649 S. Anhland Avs. 
Kampas 47-tcs ant

2 luhą

Oi. Benedict Arno
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075.- Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

ryto iki 2 vaL po piet.
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Tai yra tuščias priekaiš
tas. Reakcinės valdžios so
cialistus neretai puola ar
šinus, negu komunistus. 
Atsiminkite tiktai socialis
tų atstovo, Matteotti, nuga- 
labinimą Talijoje ir socialis
tų žudymus Vengrijoje. Jei
gu kitose šalyse socialis
tai yra mažiau persekioja
mi, tai ue dėlto, kad buržu
azija “mylėtų” juos labiaus, 
negu komunistus, bet dėl
to, kad jie duoda jąi ma
žiaus progos persekioti.

NAUJIENOS, Chicago, m ’ Šeštadienis, Clo" 2 d iT<įĮ5

Musu kaimynų respubli
koje, Meksikoje, vakar ne 
tiktai darbininkai, bet ir 
valdžia pagerbė viso pasau
lio darbininkų šventę, Pir
mąją Gegužės. > Visos vald
žios įstaigos Meksikoje bu
vo uždarytos.

.Meksika, mat, turi darbi
ninkų valdžią.

Lietuvoje Pirmoji Gegu
žės taip pat yra valstybės 
šventė, bet krikščioniškieji 
Lietuvos valdovai stengiasi 
atimti jai darbininkišką po
būdį. Darbininkišką šventę 
jie nori paversti “medžių so
dinimo švente”.

Socialistai veikia atvirai. 
Jie darbuojasi viešose or
ganizacijose, dalyvauja vi
suotinuose rinkimuose, ve
da atvirą agitaciją už savo 
tikslus ir jokių savo planų 
neslepia. Už ką gi juos per
sekiot?

Principas, kuriuo sociali-, 
štai vadovaujasi kaip savo 
partijoje, taip ir bendrojoje 
politikoje, yra demokraty- 
be. Socialistai atsisako da
ryti perversmus valstybėje 
prieš daugumos žmonių va
lią, todėl buržuazinėms val
džioms nėra jokio pamato 
bijoti, kad socialistai kuo
met nors staigu užpultų jas 
1š pasalų ir mėgintų jėga 
pasigrobti galią į savo ran
kas, nepaisant, ar žmonės 
jieins pritars ar ne. Todėl 
valdžioms nėra reikalo ir 
špipipėti tarpe socialistų, 
aėra reikalų ieškoti tarpe 
jų konspipątorių, nėra rei
kalo vartoti prieš juos ko- 
<ihs nors nepaprastas apsi
saugojimo priemones.

Europoje, prisiartinant 
Pirmajai Gegužės, valdžios 
padarė daug kratų ir arėš- 
tų ir kai kuriose šalyse už
draudė viešus susirinkimus 
bei demonstracijas po tuo 
pretekstu, kad komunistai 
rengiąsi panaudot darbinin
kų šventę ginkluotiems su
kilimams.

Jeigu kuri valdžia šiandie 
nori padaryt kiaulystę, tai 
ji beveik visuomet, teisinasi 
“komunizmo pavojum”. Ko
munizmas pavirto tuo van
deniu, kuris varo reakcijos 
malūną.

Ir blogiausia, kad nė pa
tys komunistai negali už
ginčyti, jogei jie kalti, kad 
jiems teko vaidinti šita liūd
na reakcijos įnagio rolė.

Komunistai patys viešai 
prisipąžįsta, kad jų viltis 
yra ne balsavime arba kito
kiose viešo politinio veikimo 
formose, bet —• “gabume” 
rengti ginkluotus sukilimus. 
Kas daro slaptus sąmokslus 
tikslu ginklais nuversti val
džią, tas, žinoma, spiria val
džią nuolatos būti ant sar
gybos, nuolatos daryti med
žiokles ant “pavojingų” ele
mentų, nuolatos stovėt su 
durtuvu ir pištalietu ranko
se.

Lietuviški sendvičių val
gytojai dažnai prikaišioja 
socialistams, kad jie esą 
“geri” buržuazinėms val
džioms, kadangi jos negau
dančios ir neareštojančios.

Žmogui, palinkusiam prie 
‘revoliucinių” romantizmo, 
jąji įrodyti, kad tai esą 
bloga, jeįgU bržuazinės val
džios “nesibijo” socialistų. 
Bet baimė baime nelygu. 
Tokią baimę, kokią turi 
nuogus, eidamas tamsia 
>’atve, kur dažnai įvyksta 
“hold-up’ai”, socialistai ir 
nenori įvaryt savo prie
šams! Nes ta baimė yra 
demoralizuojanti. Ji veda 
prie represijų, despotizmo 
ir teroro. „ »

Tokią baimę reakcinės 
valdžios dažnai stengiasi 
pačios iššaukti visuomenė
je, kad sudarius, atmosferą, 
kurioje galima atlikti tą 
arba kitą smurto žygį prieš 
žmones. Tokios baimės fa
briką vime yra ypatingai ge
rai išsispecializavę visų ša
lių žvalgybininkai.

Visai kitokios rųšies bai
mė yra ta, kurią įgija bur
žuaziją, matydama, kaip 
nuolatos augą ir stiprėja 
darbininkų organizacijos, 
kaip kiekvienuose rinki
muose susipra tusieji dar
bininkai praveda vis dau
giams savo atstovų į parla
mentus, kaip vis didesnė ir 
didesnė visuomenės dalis 
pritaria sociąlizmo idėjai. 
Šita baimė stumia buržua
ziją ne prie žiaurių ekscesų 
ir smurto, bet prie žmoniš
kumo ir nusileidimų darbi
ninkams.

Nes žiaurumu ir smurtu 
negalima panaikinti tą 
priežasčių, kurios iššaukia 
šitą baimę. Tos pįežastys 
— nuolatinis augimas dar
bininkų organizacijų ir jiį 
klasinės sąmonės — išrodo 
lyg neišvengiama gamtos 
plėtojimosi eiga, prie ku-

rios žmogus, kad ir neno
rėdamas, tūri taikytis. Mir
tis, pav. nėra nė vienam gy
vūnui malonus dalykas, bet 
tiktai beprotis kabinsis ant 
sięnų ir daužys kitiems gal
vas dėlto, kad jisai žino, jo
gei jam reikės mirti.

Ir buržuazija nemėgins 
išvengti prisiartinančio jos 
viešpatavimui galo perse
kiojimu arba žudymu atski
rų socialistų, jogei ji įsiti
kins, kad1 jos “duokbasio”, 
proletariato, jėgų stiprėji
mas yra ne pripuolamas 
reiškinys, bet naturalė jo 
augimo pasekmė.

Bet, kaip žmogus, kuris 
gali ramiai galvoti apie sa
vo naturalę mirtį, darosi vi
sai kitoks, kuomet jąm gra-‘ 
sina pavojus būt užpultam ir 
nužudytam, taip ir buržua
zija visai kitokiu budu rea
guoja į pasikėsinimus “pirm 
laiko” padaryti galą jos 
viešpatavimui. rjft»met ji 
esti žiauri; ir jeigu ji mano, 
kad pavojus jai didelis, tai 
ji įpuola desperacijom De
speracijos gi apimta, ji at
lieka ir tokių dalykų, kurie 
jai pačiai neina į sveikatą 
(žiur. Bulgariją).

Bet kokia nauda darbiniu-< .• 
kams iš to, kad buržuazinė 
valdžia ima, kaip padūkęs 
žvėris, tremti ir draskyti 
visa, kas jai pasipina po ko
jų? Tik pamišėlis gali no
rėt, kad bet kurią valdžią 
apimtų šitoks ūpas.

Bet komunistų taktika 
kaip tik prie to ir veda! 
Nuolatos planuodami gink
luotus sukilimus :r dar dau
ginus 'šūkaudami savo spau
doje ir susirinkimuose apie 
tokius sukilimus, jie žadina 
buržuazinėse valdžiose ii’ 
buržuazinėje visuomenėje 
paniką ir žiaurumą, — de- 
liai ko tenka kentėti dažnai 
visai nekaltiems žmonėms 
ir plačiam jam darbininkų 
judėjimui.

Lietuvos Socialdfir 
mokratų Partija

Patėmijote, gerbiamieji skai
tytojai, ka<l IjSI). Partija sutei
kė man garbės būti jų įgalioti
niu šioje salyje. .Tad laiks nuo 
laiko pasistengsiu teikti gerbia
mai Amerikos lietuvių visuome
nei žinučių iš Lietuvos Socialde
mokratų Partijos veikimo. 'Taip
gi kas norėtų ką nors paklaus
iu apie LSD. Partiją arba kitus 
tam panašius dalykus, lai krei
piasi žemiaus nurodytų adresu, 
o busite tikri, kad aš pasisten
gsiu paaiškinti kas map yra ži
noma ir ką patyriau būdamas 
Lietuvoje. Gi šiuo sykiu no
riu šiek tiek painformuoti A- 
merikos lietuvius darbininkus 
apie Lietuvos Socialdemokra
tų Partiją, |<aipo tokią 1) Pa r-' 
tijoje narių yra 3,(XX), skaitli
nė apytikrė. Partijai priklauso 
daugiausia darbininkai, t. y. 
apie <S5 iiuoš, darbininkų, o li
kusioji dalis, t. y. 15 nuoš. bus 
jau įvairių profesijų žmones.

2) Organizacijų afbą kąip 
mes vadiname kuopų viso yra 
111. Iš jų valsčių orgąnizaci- 
jų, I. y. los, kurios apima vals
čiaus ribas, yra 120, miestų, 
kurios apima vieną piieątą, ap- 
ba kaip Kauno esama net kele
tas, viso tokių organizacijų 
esama 16. Geležinkeliečių 4 
organizacijos, į kuriąs vieų lįk 
prie gelžkelio dirbaplys darbi
ninkai priklauso, ir 4 kuopos, 
įeinančios į valsčiaus organiza
cijas. Tai tiek yra LSD. Par
tijos skyrių įvairiuose Lielu-

vos kampuose, kuriems prJ e) šių metų vasario menesy- 
’dauso tie aukščiaus minėti jo, įsikūrė bendra darbininkų 
3,(KM) partijos nariai. Apart to, profesine Sąjunga. t L. S. D. 
dar yra 15 apskričių komitetą Partijos nariai steigėjai ir dąr- 
vifi kianči ų a psk r i t les 
per kuriuos partijos 
varo savo organizatyvinį dar
bą, per tas kuopas ir apskri
čių kąmitetus pasiekiama pla
čiausias Lietuvos piliečių mi
nias. Per 1924 metus įsikūrė 32 
naujos organizacijos kuopos, 
šiais metais kol man dar teko 
ten būti, t. y. iki vidurio vasa
rio mėnesio, įsikūrė 4 naujos 
organizacijos. Tas naujų orga
nizacijų . toks spartus augimas 
mums parodo, kaip sparčiai L. 
S. D. Partija auga ir kaip spar 
eihi žmonių, o ypatingai Lietu
vos darbininkų simpatija link
sta Socialdemokratų pusei}. 
Mat,. Lietuvos darbininkai juo 
toliaus, tuo tvirčiaus ir ąiš- 
kiaus persitikrina, kad Social- 
demokratų Partija yra vienin- 
tėlė. darbininlai organizacija; 
kuri nuoširdžiai gina darbinin
kų reikalus ir per kurią tiki- 
mąsi dauginus atsiekti laihiSji- 
mų ir daug mažiau turėt pra-i 
laimėjimų. O las darbininkam^ 
ir svarbu. < - ’ ;

3) Partijos nuolatinių darbi
ninkų yra (7) septyni, k^riųpį 
partijai Tpriseina išlaikyti sayąt 
mis Jėšomis 3 jųjų dirba ceątf 
pe, kili provincijose. ((

4) Pilnoje USD. Partijos įta
koje yra sekančios profesinės čij Vieą|pikM, rp^ų kalba leįfĮ- uaisgBDiiasifBBiiiEa: 
sąjungos: a) Lietuvos Žemėę žia Centro Komitetas; c) “Mų- J *
Ūkio Darbininkų Profesinė sų Froptąs”, nesenai pradėtas ■ 
Sąjunga, turinti 25(X) narių, plisti, įeidžią Sdcialdemokrąty. J 
įsikūrė tik 1922 metais, liepos !studentu orgąnįząciją. ■
mėm syje. Palyginant tai lą- f p .pgluvos ^ącialdemnkją- ■ 
bai dar jauna organizacija, - o jų- JaurpmP Sąjungą “$iežir- ■ 
bet jau suspėjo sųorgaąjzuąti ą.f’, tyrį ąpjp šįmlą sąvp ■ 
toki didelį būrį |auĮco dar|>P skyrių įvairjąse Lietuvos dą- J 
ninku ir kaipo tokioje šalyje, |ySp 
kaip Lietuva, kur daugiausia SgVp mėnesinį orgąną 
gyvuoja smulkusis žemės ūkis, 
tai turėt tokią 
reiškia gana daug. Be to, toji j ietuvos susiorganizavo Lietu 
Profesinė Sąjunga leidžia ir 
laikraštį “Lauko Darbininkas“, 
kurį skaito organizuoti ir neor
ganizuoti Lietuvos laukų dar
bininkai.

b) “Metalo Pramonės Darbi
ninkų Profesine Sąjunga“. 
Nesenai dar įkurta, tik sausio 
mėnesyje: š. m. turi dar tik 150 
narių ir stengiasi suorganizuo
ti visus los pramonės darbinin
kus j aukščiau minėtą Sąjun
gą, kuri yra po pilna Socialde
mokratų vadovyste.

c) “Vandens Transporto Dąr- 
bininkų Profesinė Sąjunga“, 
kuri narių turi į 200.

d) “Valstybės Įstaigų Tar
nautojų Profesinė Sąjunga“ 
dalinai Partijos įtąkoje. (Iš 
7-nių1 centro valdybos parių 
3 partijos nariai, o 2 prįj^y-

Uibose, bas bus vedamas pilnoje ’ Par- 
centras tijos kontrolėje visame Lietu

vos Respublikps plote.
5) Įvairiose Lietuvos savi

valdybėse LSD. Partijos
rių yra 5(X). Septyniuost' 
apskrityse turi Partijos

1 rių apskrities valdybos

žia ir savo organą “Musų 
Frontą.”

šiuomi, manau, Amerikos 
lietuviai turės tikresnes žinias 
apie Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją, kaipo tokią. O kitą sy
kį pakalbėsime, kas jieins rei
kalinga ir kuom mes galėtu
mena- 

(7) 
na- 
na- 

riais. Šiaulių miestą visa savi
valdybė Lt>D. Barti j os ranko
se. Taip pat Mažeikių ir Rad
viliškio miestai Partijos pa
statytos vietos valdžios dalinai 
ir Kibarlų miestas musų 
draugų • rankose. Valsčiuose, 
kur yra Partijos nariai vald
žioje, dKugiapsia su liaudinin
kais susitarus, yra 20 valsčių, 

| kurių vhrdų čia jau neminėsiu. 
Taipgi reikalinga pridurti, kad 
daugelyje vietų Partijos nariąi 
savivaldybėse neužima atsako- 
ming.ų vielų, nes klerikalaj, 
persekiodami, visvien neduodą 
sėkmingai dirbti. j

6) Partijos laikraščiai yra 
sję: a) “Socialdemokratas“, 
leidžiamas IJSDP. centro komi
teto, t. y. vedąnjąs -Partijos or
ganas; b) “Lauko Parbinią-* 
kas“, leidžiamas 'Lųukų ’Darb-

yra 
gali

jiems pagelbėti.
■—P. B. Balčikonis,

Bingliamton, N. Y.
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RUB| EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilginu ir visuo
met' išrpdo kąįp nauji, jeiįm 
užlajkPlhi Švąijal ir PFpsjną- 
mi; prųšąljną ' rjcbumus ir pe- 
švarumų:,, «pąimi|tina Kuiulįs ir 
!igų pejąs; pugfftžiaą swą|yą U’ 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite savo rubus išvalyti ir 
nudažyti mu;.ų patirtų moksli
niu budu.
Mes paimam ir dastatom dykaj.

Michigan Gleaners
3511 S, Halsted St.

, ; Tel. Yards 0024 — 0436
įsteigta 1898. j

• ■ ' Mes neturime skyrių

MRS. WILHELMY IŠGEL
BĖTA PER DRAUGĘ

-------- J 
Daktaras patarė operaciją 

draugė pasakė bandykit
Lydia E. I^inkham’s 
Vegeteble Compound

St. Paul, Minn. — “Aš visai bu_- 
vau nusilpnusi nuo persidirbimo ir ru- 

"" I pėsčio, neturėjau
t apetito, negalėjau 

naktimis miegoti, 
ir išrodžiau kaip 
skeletas. Aš turė
jau šešis kūdikius 
(penkis vaikiukus 
Ir vieną mergaitę) 
ir negalėjau atgau
ti savo sveikatos į 

g po gimimo mano 
I paskutinio kūdikio.

, — Aš vis ėjau men
kyn ir jaučiausi labai nusilpusi kas
dien. Daktaras pasakė, kad aš turiu 
važiuoti j ligonbutį, bet aš to negalė
jau padaryti dėl mano šeimynos. Aš 
tjuėjąu pas savo draugę ir pasakiau 
jąj ką dąktąfus pian sakė. Ji sako: 
‘Dabar daryk kajp aš pasakysiu. Pa- 
bąp()yk Lydia E. Ilnknanfe Vegetab- 
le UoniRppnd, taip kaip aš padariau. 
<Jps man pagelbėjo’. Aš pradėjau 
vartoti Vegetare Cpmpaund ir aš 
pastebėjau po išvUrtojimo dviejų bu
telių, kad man <lau« geriau. Po iš- 
vartojimo 9 ar 10 butelių, apalpimas 
visai pranyko. Kiekvienas kuris da
bar mane paiųato, pastebi didelį pasi
taisymą mano sveikatos. Aš dau
giau sveriu ir esu daug stiprespė, 
valgau fterai ir naktimis miegu ge
rai”. — Mrs. Mary Wilhelnty, 309 
Duke SL, St. Pąul, Minnesota.

tVlUo f fVIKUulClllI C*c>

Pfrof. Sąjungos; p) ‘‘žiežirba”,' F h
lįidiiama Lietuvos Špciįlde- tazxxwxxzxxxxxxxxxxzxxxx
mojeratų jaunimo; d) “Balio-

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

^iežir

sp 1,000 narių, leidžii 
žiežir

organizaciją | Prieš man išvykstant iš

vos Universiteto i|įį aukštųjų 
mokslų studentai į atskirą Lie
tuvos Socialdemokratų Studcn 
tų Organizaciją, kurie išleid

Rsumatizmas sausgėla
Neslkan ky kitę «avęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų • Gėlimų, a?ba Me&ungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršrui- 
nėtaą ligas; mums šiandie dau
gybė Žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydytiem 
kaina 50 centų.

• Jusliu Kulis
8259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

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

ODINĖS LIGOS

tankiai nepakianČiamas; 
būti pergalėti vartojant

SEVERA’S ,

ESKO
Antiseptiėkas i^ostia.

Sutaisytas prasalinimui 
niežejimo įf kitu 

odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

FirnUaąaial ft'iRHf į

W. F. 5LVL.RA CU.
CEDAH KARIUS, IOWA

-'T"1' " y .— 
Sęl. Lafay^ttą ^228

Kaipo lietuvis lietuviam* vifadąs 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yužka,
3268 W. 38th

I""1............. L. J.—~
Chicago, Il|.

.11 .L ------- 1 -IT

H Naujienų
tyrąja U akąjty(pjM) 

prašomi pirk bilų reikalais 
eiti į tas sankrovas kurios 
skelbiasi Nayjicppie.

________ _ ____________v
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Dabar Pirkdami Ledaunes
MATYKITE tuojaus šiuos

I BARGENUS

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.•

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite manę iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedelioj nuo 9 iki 11 ryto.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, 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. 

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

:xxzmxxzMxxxxxxxxxx
SVEIKATA — TIKRIAUSIAS 

TURTAS 
MOKSLAS —TIKRIAUSIA VILTIS

CROWN ir GIĘgON ladąunės yra pagarsėjęCROWN ir GlĘgON ladąunės yra pagarsėję dėl 
]edo ekpnomiškumo, nes jos yra padarytos iš nia- 
terijolo, kuris geriausią! šaltį laiko. Subudavotas 
iš parinkto kietmedžio, gailiai paleyotas. Vidus są- 
pitariškai baltai enamęluotas ir turintis dailiausią 
išvąizcją.

Specialiai žema kaina
Su 2 durim........
Sų 3 durim. . 117,80
Su 2 durim per šoną 

ledą deduos .....
? Ęąltai Eneęnęlųotas Me

dinės ir Metalinės le- 
daunės ląbai didelės 

mieros .... i $84,78
Ir šimtai kitokių sai?ų, Madų 

ir baigimų

$13.65

Krautuvės Ąt4ar°s Vakarais

4177-83 Archer Avė., 1922-32 Sq. Halsted
M. KEŽAS, Vedėjas

St.
ip, Vedėjas.

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

“Gydytojų’* leidžia Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija. Redaguoja 
Dr. A. J. Karalius ii' Dr. S. Biežie.

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

“Gydymas” mpjną gražių paveiks
iu-
UįSIRAšVK VISIEMS METAMS

ApiQji|tpje jr j Uctuv$ kaina du 
^pledai plūgus, pavienis numeris 20 
ppntų.

"GYDYTOJAS”
2201 W. 22nd Str.

______ CHICAGO, ILLINOIS 
Txxyxxxxkxxxxxxxxlxxxxxxxx

' PUBMŠKA KLIMKA '
Del sergančjų Žitypnių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO

U2S1SENĖJUSIU LIGŲ 
Specialistai kraujo liąų 

Kraujo ir šlapumo cgzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mądps instrumentai 

moksliniu kudu.
Gyifome kraujo ligas,, inkstus, pū
slę, nenatpralius nubegiimys silp
numų, nervingumų, reumatizmą ir 

visas chroniškais ligas.
Kalbame lietuviškai

National llealth Clinic 
1657 W. Madison »S(. 
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai, vakare 
Nedelioj 10 iki I

L_____________ _ .....________ _ J



Šęstadienis, Geg. 2 d., 1925

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Skambalijos karalystės 
ultimatumas Padam 
žoms ir Padaužų respu

blikos atsakymas.
Skambalmiestis, Skambalija.

Balandžio 28 d., 1925 m.
Trečia vai. po pietų. 

Padaužų Ląisvai ir Nepriklauso
mai Respublikai. *

Jo Augštenybei Padaužų Res
publikos Prezidentui.

Per porą ilgų amžių pakajuj 
gyvenusi Skambalijos karalystę 
labai gailisi, kad yra priversta 
reikalauti nuo Jūsų Respublikos 
tinkamo atsakymo į sekamus 
punktus:

1) Jūsų juokus iš ex-dentisto, 
teisingiau sakant, kandidato i 
provincijos Snaudaros princą, 
skaitome giliu įžeidimu visos 
Skambalijos.

2) Jūsų pastangas sukelti 
musų karalystėje revoliuciją ir 
nuversti karalių nuo sosto skai
tome maišymosi į Skambalijos 
vidujinius reikalus.

3) Jūsų laive, kurį mes su
gavome, vietoj gabenamų Snau
daros provincijai bulvių, rado
me, pakajų ardančių ir Skamba
lijos karalystei labai pavojingų 
klerpilių. Tas aiškiai, kaip ant 
delno, parodo, kad Jus remiate 
Skambalijos maištininkus netik
tai morališkai, bet ir materiališ- 
kai.

Jūsų prasižengimai bei daro
mos skriaudos musų karalystei 
ir absoliutis negerbimas Skam
balijos pilnai užtektini, kad pa
skelbus Jums karą. Bet mes, 
kaipo pakajų mylintys, neskelb
sime karą, jeigu Jus bėgyje 48 
valandų atsiprašysite ir pager
bimui Skambalijos iššausite tris 
kartus iš 99 colių padaužiškos 
anuotos. O jeigu Jus į paskirtą 
laiką musų reikalavimo neišpil
dysite, mes pradėsime Vainą. .

Skambalijos karalystės
Sekretorius.

[Parašas neįskaitomas].

platumo. Jeigu į paskirtų laikų 
neišpildysite musų reikalavimo, 
mes stversimės ginklo apgyni
mui savo teisių.

—I*. Padaužėnas,
Padaužų Respublikos

Sekretorius.

Ne jis vienas toks toj šaly. Jei
gu vaikas atsikėlęs nesižegnoja 
—tai tuojaus tampa persekioja
mas ir davatkų inkvizicijon pa
kliūva. Mat norima taip išauk
lėti žmones, kad taptų tiek gau
ruoti, jog užtektų jų vilnų vi
siems, ir tiek geri, kad nesiprie
šintų. Bet kada jie pradeda sa
vo nagus kelti aukštyn — sku
binamas! numalšinti.

meilės snaudžia mėnesienoj, ne
miega naktimis svajodami ir 
taip darytų Visą amžių, jei ne
vestų.

Visi trobesiai priklauso šalies 
galvai, kur jis daro sekvestrus. 
Tik viena bėda, kad toji galva 
nenori į savo globų paimti vie
šųjų trobesių, kur ant durų žy
mima du nuliai. Jie paliekami 
vėjams globoti, kurie “garsus”

nešioja po alėjas. Viskas mez
gasi į neatmezgamą mazgą ir 
raukiusi, raųkiasi iki visai susi
raukia. Plinka pakaušis man, 
plinka žmonoms, plinka ir mi
nistrams, bet atgal pažiurėjus 
musų Kąsnio kaimas, tik lieka 
kąsniu visiems, o savo tarbų 
Ipekas neišberia jo gyvento- 
j ams.—šimtakojis.

1825-IV-18, Kaunas.
Viskas yra suskirstyta tvar

kingai. Kiekvieno imogaus lie
žuvis priklauso apsaugos minis
terijai (policijai), kojos — su
sisiekimo, galva avietinio minis
terijai arba kunigų tarybai, 
kiekvieno kišenius — turtų mi
nisterijai. Liekanos gi — savi
valdybėms. Kuris neturi kojų, Į 
arba rankų, arba nebilys, arba, į 

pratimai tarp Padaužų ir Skani- na, kad ir be galvos, tai niekas 
baltijos privedė prieito, kad Pa- į nesirūpina juo, ministerijoms 
daužos sušaukė nepaprastą savo nesvarbu. Bet kada žmogus tu- 
kabineto posėdį. Posėdis atsi-'ri dvigubą galvą, daugiau su- 
Jmvo Prezidento rūmuose 29-30 prupta, ąrbą kada turį ąieksni- 
š. nn. šs m. nuo 22 iki 4 vai. nį liežuvį* < 
šiame posėdyj dalyvavo visas nunistpriąi gerokąi susimąsto įr 
korpusas svetimų valstybių dip- pasikaso sąu pąkaušj. Tai šalis, 
lomatų. Po to kai Padaužos kųę išleistų ant vėjo žodis d^U

NEPAPRASTAS PADAUŽŲ 
POSĖDIS

Kilę pastą tuoju laiku nesusi-

agituaja, tada visi

išdėstė padėties rimtumą ir mo-* gįąų rpišliįa, nęgų kareivis su 
mento svarbumą, buvo atsi- kąri|ų. ĄgitiTtoriai ilgais ne
klausta nuomonių svetimų vals- žųvįąįs <priva|p turėti numeriu- ■ 
tybių diplomatų tame klausime, ką, Hur'pažymėta, jog nuobaž- 
Be kitų diplomatų dalyvavo ir nąs bažnyčias tarpai ir atstoja; 
Knpranugarijos ambasadorius, tiefc, kiek klebono puspadis ar
kinis pareiškė, kad jo valstybė ba jo špygą, 
ne tik galinti neitralitetą išląi- m 
kyti, bet reikale galinti ir pa-'čiosios laukią ant savo sprando’ 
gelbos suteikti. Visi kiti diplo- girtuokliu, kąd jas karštų ir : 
matai irgi rimtai įvertino musų daro su jais sutartis visam am- l 
siekių teisingumą. Ypač visi rė- žįui. 
mė mus po to, Jmi pieš ir°dė- 
me, tai yra, musų diplomatai į- 
rodė Padaužų Rųnstitucijos ty
rumą ir tvirtą prisirišimą prie 
jos.
. Padaužų ’ dainiai ir poetai 

griebėsi lyros ir plunksnos, kad 
nukalus dainų ir eilių sustipri
nimui ir palaikymui musų dva
sios pačioje aukštumoje. Posė
dis atlaikyta prie uždarų cĮurių 
ir todėl dar neteko patirti, kas 
nutarti daryti. Valstybės Pre
zidentas prie pirmos progos ža-

Tai šąlis, kur mergelės, skais-,

Tai kraštas, kuy vyrai iš

PRANEŠIMAS ,
Pranešu Chicagos lietuviams, kad aš perkraučiau 

savo ofišą į Naujų Byveįnę.

GENERAUS KONTRAKTORIUS
Budavoju visokius na
mus, mūrinius ir medi
nius, didelius ir mažus, 
kaip tai: Apartmentus, 
svetaines, bizniavus, 
garadžius ir dėl pa
prasto šeiminiško gy
venimo namus. Darbą! 
atlieku * kuogeriausiai, 
už prieinamą kainą, 
taipgi parduodu nau
jus namus. 

(rite įsigyti 
pirmiausiai 
te su

A. F. CZESNA 
-MAUDYNES

THFklMifft sulfuripės va
pos ir elektrinis gydymas

pubuy nęųjai IjįrądoniĮp mįnera- 
||wl pįennęB Imrips yra Ka
ros ąųp Wklą lipty: ręąmatfcinp, 
ęirkp|iąc|jQs, kraujo ir t. t.

J^ęsažinįs braukymus, elektriniu 
Ir foto Su mpsi| pilnu
se^ fastrpmentą męs gąlimę su
teikti 25 skilimą treatmentus.

Nąmas ąaųjai lipyta ir padi
dėtą. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Įi toliau ątvąžiąve gali būti sa- 
Vąįtę ląikp ąrba taip ilgai kielf rei- 
kalįąga.

‘ Mbėni gyrius ąWrąs Ųtarnip- 
kaįs nąp 8 iki 12 yai. nakties-

Atdara ^Įenamis ir naktimi®-

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

pjione BoiHevard 4552

Kraujo Suirimai
Slaptos
Ligos 

pydomos geriausiu ir pasekiningiau- 
siu metodu

Nauji Aranhenamine ir Lue«ci<le 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

I)f. B. M. Ross atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo

Užkrečiamos
Ligos

Kurie ne
savo namą, 

pasitarki

JOHN 6. MEZLAISKIS
7026 S. Artesian Av. Tel. Republic 4537, Chicago, III.

" ■ - -"■■■■■y......... .. »i ■« ■■■ ■■ —■■■■

North America Accordion M f g. Co.
Vieta gerų 

|r Jen^vių 
armonikų 
Jungt. Val
stijose. Me» 
nevarto Jame 

importuotį ar
monikų ; visi 
tiubu instru
mentai yra 
padaryti Čio
nai, 
goj. 
darbas 
kamaa 
Komis

Chica* 
Visa* 
atlie- 
rati

li gė
rusio materiolp. . Senas armonikas mainom 

r*-h garam
Iriausio materiolp. . Senas armonikas 
| "naujas. Musų naujos armonikos 
tųotos 5. mętams. JtęikaJaukite musu kata
logo šiandien.
North America Aęęgrfjipn Mfg. Co.

»2« So/ Ilslst/a St.. • Chicago. Iii

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

SPECIAUS GYDYMAS 
už PUStf KAINOS 

(gydymas nuo uŽijuodijijno Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Vieną gęriausiai įrengtų instituciją 
clel gydymo tų ligų.
Trisdeįįmtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

I
Pastebėkite labai žemas kainas 

tiktai trumpam laikui
Specialis . Intei’venous Gydymas, $5'”’ 
iki $10 laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5.
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydyman $2 iki |5 
Gydymas Odoa Jigų — Actine Rays, $3.
Rio-Chemic Kraujo Serum Gydymas, |10. 
Pasitarimas ir .Egzaminacija Dykai 
Ręikal^ukite Knygelėj 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 tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo. 40 ryto iki 1 po pietų.

Pauedfily, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare. '

. ATSAKYMAS i 
Aukštapadaužis, Padaužų

Respublika,
Balandžio 29 d., 1925 m. 
Dešimta valando nakties.

Skambalmiestis, Skambalija. 
Jo Didybei ir Aukštybei Skam
balijos Karaliui.

Atsakydami Į jūsų aštrią, 
kaip kirvis, notą turime parei
kšti šit ką:

1) Mes ne juokus* krėtėme ra
šydami ąpie ex-dentistą, kandi
datuojantį į provincijos Snau- 
daros princą/ o tiktai pranešė
me kaipo žinią, kad musų Res
publikos piliečiai žinotų, kas 
plačią j ame pasaulyje dedasi. To
dėl fatąi mes nelaikome jokiu 
įžeidimu ar pažpminimų jūsų 
karalystės.

2) Gąndąi kasiink musų pa
stangų sukelti Jūsų karalystėj 
revoliuciją yra niekas kita' kaip 
tik Jųsų pačių išmisjas. Už tan
kiai kilančius Skambalijoj, o 
ypatingai jos sostinėj Skambal- 
miesty, sukilimas mes visai ne
kalti, nes prie jų (sukilimų) nei 
vieną pirštą nepridedam. O 
skelbimas žinių jau apie įvyku
sius jūsų karalystėj neramu
mus, kad musų Respublikas gy
ventojai įgytų platesnę pasinrlė-

į j U"

stovais >r išreikšti savo nuomo
nę tara klausime. Aplamai 
imant, posėdis ėjo gana sklan- 
cL ;?.i. liesa, Prezidentas, neži
nia dėl kurių paibielių atmetė 
keletą skubotų interpeliacijų ir 
ignoravo pastabas iš vietų. Bet 
vėliau, Prezidentui rezignavus 
iš posėdžio vedėjo vietos, suma
žėjo pastabos iš vietų ir-skubo
tos interpeliacijos.

Beje, šiame posėdyj buvo į- 
teiktos dovanos: P-žų Vidaus 
reikalų ministeris už potencia
lius atsižymėjimus gavo krūvą 
lazdų ir maišą, o Ambasadorius 
Padaužoms prielankios valsty
bės gavo atminčiai gražų aukso 
žiedą.

Tai bene paskutinė korespon
dencija iš sostinės; esu koman
diruotas karo korespondentu, 
tad, jei gyvas nuvažiuosiu į 
frontą, gal būt artimoj ateity 
jums teks išgirsti nuo manęs iš 
karo lauke P. Korespondentas.

Korespondencija

žvalgi}, juk perą kišimosi 
aų vidujinius reikalus.

te i 
bet jSnaudaros provinciją, 

Bolševikiją; ir jame buvo gabe
nama ne kokios nors pavojin
gos pilės, bet paprasti binzai al
kaniems Bolševikijos dvasiš
kiams.

4) Mes netiktai nematoma 
reikalo atsiprašyti ir atsisako
me vartoti brangiausią Respub
likos anuotą pagerbimui Skam
balijos, bet dar reikalaujame, 
kad bėgyje 36 valandų užgrobtą 
laivą paiiuosuotumete ir užtik- 
rįntute saugumą musų laivams, 
plauklojantiems tarp 32 ir 33

Gyvenu Kąsnio kaime, šaukš
to valsčiuj, Samčio parapijoj, 
Puodo apskrity. Tai šalis, kurioj 
dainos skamba pliekiant botagu 
ar smaugiant už gerklės. Neti
kėtas įvykis tik tada, kada žmo
gus pats savaime lovoj miršta, 
o šiaip visados geradariai pasi
skubina neduodant to sulaukti. 
Bet aš norėjau prašyti apie gy- 
vus" nabašninkus. Tai yra na- 
Bašninkai, kuriuos ir palaidoja, 
U’ prikelia, ir nutaria šaudyti, 
turint kaip kada reikia. Tai 
stebuklingi žmonės. Yra profe
sorius lleibačiauskas, kurį iš
tremia, kalėjimu grasina, o jis 
kaip gyva šmėkla — vis čia ir 
čia su savo uenųsileidimais. Vis 
nori ko tai tokio, ko valdantieji 
nenori. Duok į ausį pašnabždė
siu: jis tiktų ir dabratiniams 
Valdovams, kad savo ožiškų nu
sistatymų pakeistų ir tylėtų, o 
dirbtų “visuomenes labui”, t. y. 
taip dirbtų, kad nieko nepadirb
tų, už ką tektų arčiau , prieiti 
prie “emisijos” maišelio. Jam 
sakoma į vieną ausį, kuria ne
girdi, jog jis genijus, <x į an
trą girdimą kad beprotis.

Jei ieškai bąygenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

DR.HUMPHREYS* 
16

Puikios Naujos Residencijos ant Bridgeporto

M. J. Kiro Kompanijos naujai pastatyti namai ant Bridgeporto (Auburn Avė.).

Sutaupysit $1,000
M. J. Kiras Real Estate Improvement Co. jau baigia statyti ant Bridgeporto 
dešimtį puikių namų su visais naujausiais įtaisymais, pagražinimais ir patogu
mais. Dabar yra puikiausias laikąs įsigyti šituos namus už daug pigesnę kainą 
negu tokie namai parsiduoda kur kitur ąrhą ir čia pat .ant Bridgeporto, Kas. 
pirks dabar tuos namus tas sutaupys nęmąžiąu kaip tūkstantį dolerių ant namų 
ir įsigys puikiausi namą koks gali bųt pastatytas. Be tošituos namus pąr^UP- 1 
dą pats savininkas, taigi nuo kainos atsimeta agentų komišinas. Kas link namų 
gerumo, tai Chicagos lietitviams yra žinoma jau per keletą metų, jog Kiro Kom
panijos statomųjų namų medžiaga, darbas ir išbaigjmas yrą geriausi. J šituos 
namus ant Bridgeporto yra dar daugiau įdėta patyrimo, sugąbumo ir rūpesčio 
negu j pirmiau stąfytus pamuš.
Ateikite ar atvažiuokite pažiūrėti siu puikiu namu kol jie dar nevisi 
parduoti ir persitikrinti, kad j u kaina yra tikrai Jums prieinamiausią.

3335 So. Halsted St
M. J. KIBĄS REAL ESTATE IMPROVEMENT 00

Chiruaro, IH
Bhonc Y ards 6894

'>

Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesų. 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 akuratiškas. 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 jau 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 tukime 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 1- 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 S. State Št., kam. Congress St.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Panedely, seredoj ir subatoje 

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

TABLETE
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose

vienas šiame
lai vic-

nebuvo sužadi-
pirmų

o

KA SAKO APIE MUSŲ OR
GANIZUOJAMI PARODĄ 
PRANCŪZAI.

Dzimdzi Drimdzi artistai 
apleido Chicago

vi 
ry 
su 
M i

Chicago nebeteko Dzimdzi- 
Drimdzi artistų, kurie per ke
letą mėnesių mus visus linksmi
no smagiais juokais ir dar gra
žesnėmis dainomis. Si ryt 
si jie išvažiavo gastroliuoti 
tmėse valstijose. Pirmas jų 
stojimas bus Grand Bapids,
chigan. Jie yra greiti žmonės 
ir šįryt apleidę Chicago, vakare 
jau vaidins Grand Bapids. Iš 
ten jie pasileis toliau į rytus ir 
duos vaidinimus veik kasdie.

Su pabaiia gegužės jie už
baigs, savo gastroles ir iftsiskiis- 

- pilnai užpel- 
Trys jų, p. p

tys atostogoms 
nytam poilsiui. 
Vanagaitis, -Bikinis ir Dineika 
pasiliks Amerikoj, o p. Olšaus 
kas ir p-ia Dikinienė gl\vš Lie
tuvon. Bet rudeny ketina vėl 
visi susirinkti ir vėl linjcsmjnti. 
mus. amerikiečius ir, žinoma 
chicagiečius. Ateinanti sezoną 
jie duosią netik vodevilių, bet 
ir srerų veikalų. O kad jie yra 
geri artistai-vaidylos. tai paro
dė jų pastatytas “Potašas ir 
Perlamutras.”

Chicagiečiai gailis, kad neten
ka Dzimdzi-Drimdzi. Visgi jie 
davė daug gero ir įnešė daug 
naujo ir gražaus į musų pilką 
gyvenimą. Jie atgaivino musų 
atminty gražiausias liaudies dai
nas, kurias dabar veik kiekvie
nas sau niuniuja.

Mes gyvensime jų daino
mis ir nekantriai lauksime ka
da jie vėl pas mus sugryš.

Laimingos jiems kelionės! 
Telinksmina jie’ dabar kitų 
miestu musu brolius lietuvius.

—Vieš-kis.

pasileIdęs kunigas. — 
Buvęs kunigas Wilson \V. gulp 
iš South Bend, Ind., tėvas de
šimties vaiku, kuris vėl sugry- 
žo prie savo pačios po trečio 
palygimo su meiluže, šj kartą 
savo brolio pačia Dorothy Culp.

Pirmą kartą jis pametė savo 
pačią ir vaikus trejetą metų at
gal ir pabėgo su bažnytinio 
choro nare, gražia Esther Hu
ghes. Už tą jam teko atsidurti 
kalėjime. Du mėnesiai atgal 
jis susipažino -su saVo brolio 
pačia ir pabėgo. Bet už savaitės 
laiko abu sugryžo namo. Už 
dviejų savaičių jiedu vėl buvo 
pabėgę ir apsigyveno Chicagoje, 
bet dabar vėl sugryžo namo ir 
jo pačiai atleidus jam pabėgi
mus, dabar ketina ieškotis dar
bo.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

. J šeštadienis, Geg. 2 d., 1925

Norfh Side

Town oi Lake, paskelbtas 
\aujiencse” vaidinimas Krin- 

svetainėje 3 d. gegužės 
perkeltas 
Programa

ciaus 
mėn. 
mėn.

Foniii ir dyvų-dyvii vakaras

suvai- 
lurėjo

Vos praslinko keletas 
čių kaip norihsidiečiai 
gražų juokų vakarėlį, 
kaip teko patirti iš tikrų šal
tinių, vėl yra rengiamas kitas. 
Kaip pirmą, taip ir šį vakarė
lį rengia Pirmyn Mišrus ('.bo
ras nedėlioj, gegužės 3 d„ Lino 
sybės svetainėj*?, 1822 Waban- 

’sia Avė.; prasidės 7:30 vai. v. 
šį juokų ir dyvų-dyvų vakarė
lį 'choras rengia užbaigdamas 
ši žieminį sezoną. Tad ir bus 
juokų ir dyvų-dyvų vakaras. 
Todėl, kurie norite skaniai pa
sijuokti ir da pamatyti dyvų, 
būtinai turite atsilankvti i šį

AntaJieptietis

“Dzimdzi-Drimdzi
Gegužės mėnesį lankysis šiose 

kolonijose:
2 (-rami Rapids, Mieli.
L Detioit, Mieli.
t Cicveland, Ohio.

Bodies trr, N. Y.

o
S

ir 
ir 
ir

20

Scrnnton, Pa.
Wiikes-Barre, Pa.
Pittston, Pa.
Shenandoah, Pa.

ir 23 Baltimore,. Md.

26 ir
—Reporteris.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariaį kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Nepaprastas susijdoma 
vimas Polos Tendžįuly 
tės jubiliejiniu vaidini 

mu (benefisu).
Gal būt nei 

žiemos sezone įvykusių vaidi- 
nimų-koncertų 
nęs lokio gero ūpo. kaip Vaič
kaus Dramos Teatro jubilieji
nis vaidinimas geg. m. 10 d. 
Lietuvių Auditorijoj.

J programą pagarsinimų nuo 
musų g<rb? biznierių surinkta 
labai daug. Iš visų, pas ku
riuos buvo kreiptasi, susilauk
ta prielankumo, 
koks tai 
vaidinimas 
likos.

Ir nieko 
jis praeis 
pasisekimu, nes veikalas iškil
mėms parinktas 
gražus. Vaidinime 
geriausios 
pajėgoj. Ir 
visuomenės 
beneficianlei 
lt i paremti.

Tikięlai parsiduoda 
laikraščių redakcijose.

Rridgeporte: pas Mason Hat 
Shop; Ųniversal Bank, Jucių, 
Leppų, ir Jonaičio vaistinėje.

XV ėst Side: Kauno restorane.
18 gatvės: Dargiu ir Savicko 

Reni Estate, 126 W. 18 St.
Town oi' Lake: pas Jagiello, 

iCor. 46-tb St. ir Hermitag0| 
Avė.; p. Pivoriūną, 4620 22
St). Marshl'ield Avė.; ir p. Če
pulienę, 4439.

Nori h Side: (’hieagos- Lietu
vių Savi L Pašalpos D-jos na-j 
rilis.

Matyli, yra 
nujautimas, kad tas 
sutrauks daug pub-

stebėtino nėra, kad 
visais atvejais su

daly vau įa 
scenos 

užuojauta musų 
gerbiilmai musų

K/
visuose

Meilė ir menas” (dailė)

Mera.*. supralanmas ir atjau
čiamas visų. Jis auklėdamas 

t žmogų žadina meilės ir žmoni-i 
škumo jausmus. Jis suartina| 
širdis atskirų šeimynų, žmonių 
ir tautų. 'Lodei kiekvieno

i nininko ir meno.ūpo žmogaus

vienos 
vienijimo 

vieną harmoningų 
aps Kša r vav i rsi a a u kšt u 

paša li
menas,

pareiga • vantai 
prakilnios idėjos 
žmonijos i 
šeimą, 
idealu žygiuoti j naują 
lj, kur gyvuos ipeilė, 
mokslas ir džiaugsmas.

Lai gyvuoja menas ir 
nija lietuvių tautą.

Lai tie žodžiai viešai 
sykį suskamba Liet. Auditori
joj gegužio mėn. 10 d. — N.

lanlinopolio gyves tojams ro
doma to darbo rezultatai.”

i
/“Medžiaga 

gausi,” rašo 
tis laikraštis 
sa”, “jog 
Įmonę”.

Reikia priminti 
jams, jog nuo to
Konstantinopoly! buvo sureng
ta paroda, praėjo penkeri me
lai. l*tT tą laiką surinkta ne- 

' paprastai daug naujos medžia
gos, 
yra

tiek brangi ir 
Francijoje einan- 

go švie- 
valstybinęsudaro

skaityto- 
ko, kai

Tuo bildu dabar daiktų 
bent penkis karius tiek, 
buvo prieš penkerius me

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ*

Palengvins akių įtempimų, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumų, skaudamų akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tų, atitaiso trumparegystę ir toli 
regyatę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
mas daromas su elektra, parodan 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai 
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau 
Vai: 10 iki 8 v^Ned, 10 iki 1 p. j

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7689

GYDOME VYRUS..
$50 X’." $10

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yrą 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
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 
ligą. Egzami
nuojame su 
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 ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, 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 GyduobS* 914
TIKRA PAGELBA

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

Regtater"
109 N. Dearnom 
St., 12 aug&tas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių. .

tus.
Kilų laikraščių atsiliepimus 

paskelbsime vėliau.

laikraštis

te
pa- 
m.

Didžiausi Konstantinopolio* 
taipgi Francijos 

stebisi medžiagos 
įvairumu ir savo 
mažai pašvenčia ’ 
jaus aprašymui;

“Paroda liek 
pat ryto minia 
prie įeigos,” 
“Bosfor."

tu, kantrumu 
medžiaga 
Paštas

i laikraščiai 
gausumu ir 
skiltyse ne

vietos muzė-

įdomi, jog nuo 
žmonių stovi 

rašo

metų
buvo
rašo

šiandien

nepapras- 
ro n karna 

Vakarinis 
Kons-

PETRAS EIČIUS
Metinės sukaktuves

Musų mylimas vyras ir 
cvlis persiskyrė su šiuo 
šauliu gegužės 3 <1., 1924 
TurCjo 42 metu amžiaus,
ėjo iš Gauriškio valsčiaus, 
Balandžio kaimo. Liko palai
dotas gegužės 6 <1. šv. Kazi-

• kapinėse. Pamaldos at- 
seredoj, gegužės (i d., 
šv. Kryžiaus bažnyčio- 

rašome giminių, draugų 
pažjstamų 'dalyvauti pa- 

Mes tave mylime ir 
neužmiršime.
? moteris ir vaikai

micro 
sibus 
1925.
Jc 
ir 
maldose, 
amžinai

VINCENTAS ANDRIJAITIS 
Metinės sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužio 1, 1924. Turėjo 5G metus am
žiaus. Paėjo iš Jonlaiikio kaimo, 
Papilės parapijos, Šiaulių apskri
čio. Liko palaidotas gegužio 3 <1., 
1921 in. šv. Kazimiero kapinėse. 
Pamaldos atsibus gegužės 2, 1925, 
St. Franciškaus bažnyčioj, Jndiana

Lietuvių Dentistas patar- 
, naus geriau.

Traukimas uuntų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su muą 
pleitona galima valgyti kiečiausią mai
stų. Garantuojame visų »hvo darbų, ii 
Šernas musų kalnas, ^ergikita 
dantis, kad nekenktų jurii •valkatai

1545 West 47th Street

Kam 
jusų

mokėti perdaug uz 
dantų taisymo darbą

EKSPERTAI BE SKAUSMO 
TRAUKĖJAI

Jus gal būt mokate daugiau už ju
sų dantų taisymų negu mes ro
kuotame, bet tai nėra darodymas, 
kad jus gaminate geresni darbų. 
Gerumas musų darbo nepalygina
mas, o prie to dar mes 
švarų ir sanitarį ofisą. 1

turime 
krėslų,

i

Petras, Antanas 
ir Stasius.

pasilieku ta Brolis ■
Liudvikas Andrljaitis.

MUSUOFISAS
TARNAUJA

VISADOS
KREIPKITĖS

S. J. DARGUŽIS MUS
K. J. MACHIUKAS

Pleitos, $8 iki $25 
$7 Tilteliai ........ ................

PEOPLES DENTISTS
322 S’o. State Street 

Tarpe Jackaon ir Van Buren 
Imk|t elevatorių iki 3 augšto 

' Moterų patarnavimas
24 metai tanu- pačiame name
8:30 ryto iki 8:30 vai. vakare 

’edėlloj nuo 9 ryto iki 12 vai. dienų.

. $4

ĮčirSkimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Jntervenous 
gydymas ((čirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve- 
noūs gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir ailpninan- 
čių linų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymą# ir išgydy
mas chroniškų 
riti;, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyvenimo 
bas. Aš geriau 
r’.u apsaugoti svei- 

— katu. šios 
žmonių, vietoj 
jų .valdytoju, i 
nau, kad a

neu- 
odos 
yra 

dar- 
no-

I AR jys SERGATE^
Ar norite būti išgydytais už 
ketvirtą dalį paprastos kainos?
Per visą šį mėnesį gydysime 

visus sergančius, kurie liktai 
atsilieps pas mus už ketvirtą da
lį paprasto mokesčio. Mes gydy
sime jumis tokiu pat budu ir 
tokiomis pat gyduolėmis, kaip 
jus mokėtumėt pilną kainą. Tas 
spccialis pasiūlymas yra pada
rytas supažindinimui sergančių 
žmonių su labai geru ir pasek- 
misgu gydymu ^IIOUSE of 
HEALTH.

Tą nužemintą kainą galėsite 
mokėti, kuomet jus jausitės ge- 

i riau ir kuomet'busite užganėdin
ti, bet uŽ gyduoles ir už serum 
jus užmokėsite tada, kada jas 
gausite.

LOTUSNAMUS

Ėjau 
paga
li attle 
nega-

bejė-

palengvinimo.

sanatorijoj, 
ir tai dar

buvau visui

PASKOLOS
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Namams 
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Lotams

FARMAS 
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Skyrius 
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SU VIRŠ PAMINĖTAIS REIKALAIS, KVIEČIA VISUS

S. J. DARGUŽIS, K. J. MACHIUKAS & CU
3133 S04 HalstedISt

Antros lubos Lietuvių Auditorium 
Telefonas Boulevard 1940

šaJies 
j būti

. Aš ii- 
aš galiu

l)r. J. K. Maoee suteikti jums ge
niausi gydymą, koks 

yra ' žinomas me-dkinos moksle.

“606” “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

Jčirškimai teisiai į gyslas dėl kraujo 
suirimo. (Čirškimai tiesiai j gyslaa 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 vėlia&sius serums Šie
pus, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius Įrengimus dėl greiu* Išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1
(’hieagos gyventojas suteikia 

savo patarimą
“Chicago III.

"Gerbiamas Dr. Mabee,
"Aš noriu ,jums tarti daug sykių 

učiu už gerą gydymą ir išgydymą, 
kur| aš gavau nuo just). Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritls, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui 
nuo vieno daktaro prie kito, 
linu atsidūriau 
Creek, M',chigan, 
vau pagelbos.

"Aš praktiškai 
gis, kuomet skaičiau jusų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jusų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jdsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas ?r kaip naujas žmo
gus.

“Mano gar)-,ės žodžiu rekomenduo
ju jusų gydymą bite kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
niai vti su jumis. Su pagarba,

“FRED VVAGMAN, 
4388 Hosworth.”

Kokios rųšies žmogus
jus esate?

Ar jus esate stiprus. sveikaa. ener- 
gingiw, pripildytos “pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jusų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokin sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus ’ galite atgauti 
savo žveikatą, stiprumą, ir energiją. Ąš 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti Jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utnrninke, Seredoj ir SubatoJ nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedėlioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

DR, J. R. MABEE
337 W. Madison St.. Chicatro, III.

IDE HOUSE OF HEALTH
(Federation Bldg.)

164 W. Wa«hington Str. 
Chicago, III.

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

Musų tikras išegzaininavimas 
ir laboratorija parodys tikrą 
stovį jusų sveikatos stovį taip 
kaip knygų. Liga tikrai pripa
žinta taip kaip pusė išgydyta. 
Bgzami nuojame su X-Ray ir su. 
mikroskoDU ir su optHalmic gy- 
dome užkietėjimą arterijų. Iš
tiriame spaudimų kraujo, taip
gi vartojame visų mokslinį Ži
nojimų dėl gydymo ligų.
Musų nužemintos kainos tikram 

išegzaminavimui $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 
jusų kaimynų ir kitų gerų pa
cientų, kurie atėjo į musų ofi
sų ir liko išgydyti.
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KAS YRA LINKS
MUMAS?

I

David Grayson sako: 
“Linksmumas beveik visuo
met atsimuša nuo sunkaus 
darbo. Linksmumas myli 
matyti žmonės prie darbo. 
Jo negalima surasti palocio-. 
se, bet kornų laukuose, dirb
tuvėse ir prie literatų des- 
kų. eJei jys netikėtai pa
žvelgsite į ją iš darbo, jus 
pamatysite jį, bet jei jus 
žiūrėsite ilgai, ji pamažu 
pranyks iš jūsų akių”. Su
prantama, jei jums reikia 
visuomet sunkiai dirbti, jū
sų sistema turi būti gerame 
stovyje. Tegul Trinerio Kar
tusis Vynas prižiūri jūsų 
skilvį ir žarnas, o jus tuo
met visada jausitės gerai 
Jos išvalo žarnas, pagelbsti 
inkstams ir kepenoms veik
ti, suteikia sveiką apetitą, 
suteikia pasilsio miegą. Nu
eikite pas savo aptiekorių 
arba pardavinėtoją gyduo
lių šiandien ir nusipirkite 
butelį! Laikykit pas save 
taipgi kitas geras gyduoles 
savo medicinos bakselyje: 
Trinerio Cough Sedative, la
bai gerai pagelbsti nuo slo
gų ir Trinerio Liniment, 
greitai pagelbsti nuo reu
matizmo ir neuralgijos. Ra
šykite dėl pilno surašo Tri
nerio gyduolių pas Joseph 
Triner Company, 1333-45 
So. Ashland Avė., Chicago, 
Illinois.

PRANEŠIMAI
Šeimyniška Vakarienė. Rengia 

Liet. Scenos Mylėtojų artistai, pami
nėjimui M. Dundulienės 25 metų dar
bavimosi lietuvių scenoje, šeštadieny, 
GeguŽės-May 9, 1925, Mildos svet., 
8142 So. Halsted St. Kainu $1.00. 
Tikietus galima gauti: Aušros Kny
gyne, 3210 So. Halsted St., Švyturio 
Bendrovėj, 33Q5 So. Halsted St., 
“Varpo” Red., 3251. So. Halsted St., 
M. Kasparaitį, 3827 Archer Avė., 
P-lė K. Budraiti, 1615 N. Irving Av., 
Tel. Armitage 9566, “Naujienų” Red. 
1739 So. Halsted St. ir pas Liet. Sce
nos Mylėtojų Artistus.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta mė
nesinis susirinkimas įvyks septin- 
tadieny. gegužės 3 d., 2 vai. po 
pietų. Mark Wlūte Sųuare parko 
knygyne, prie Halsted ir 3ILt<»s gt. 
Narės malonėkit skaitlingai susi
rinkti. —Sekretorė.

Roseland. — Gegužio 4 d., 7:30 
vai. vakaro K. Slrumilo svet., 158 
K 107 gt., kampas Indiana avis, 
įvyks Lietuviu Darbininkų Namo 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas, 
ščrininkai ir ščrininkėš ateikite at
siimti sertifikatus, kurie dar neat- 
sičmėte. Taipgi prisikėlusieji, gy
venti kitur m idų įkilę savo tikrus 
antrašus. Reikalui esant reikia ži
noti kur kreiptis.

—J. Tamašauskus, seki*.

Atidarymas ir pašventinimas nau
jos neprigidiningų katalikų bažny
čios jvyks nedėlioj. gegužės 3, 1925, 
prie 22 PI. ir Oaklev Avė. Bažny
čios vardas Švento Petro ir Povi- 
’o. Užprašo lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
d vės mėnesinis susirinkimas jvyks 
nrmadienj. gegužės 4 d., 8 vai. va
kare, Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Gert), direktoriai ir 
draugijų atstovai malonėkite visi 
:aiku pribūti, nes turim daug svar
bių reikalų dėl aptarimo,

—K. J. Demereckis, rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Mes parduodame olaelio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
ąpie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMfilNG & * 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

"'I ■■■! III ................ ...

Tel. Lafaybtte 5153-6438

i

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
CfllCAGO.

7

1X)MEI BRIDGEPORTIEČIŲ

šiuomi pranešam, kad mes ati
darėm valgyklą, kur gaminsim 
tikrus lietuviškus valgius. Vi
sus kviečiam atsilankyt ir per- 
sitikrint apie skanumą musų 
pagamintų valgių.

Peeoples Restaurant
734 W. 35th St

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
1 ĄNT RENDOS fruntinis kam- 
baris ant 3 lubų dėl vieno ar 
dviejų vaikinų.

3029 So. Union Avė.

Parandavojimui ruimas. Tu
riu 4-ris kambarius ir esu vie
na ypata. 3149 S. Emerald Av 
Antras aukštas iš fronto, vie
nas blokas nuo Halsted karų.

REIKIA DARRININKĮ)
VYRŲ

REIKALINGI pardavėjai muzika- 
liškij instrumentų, alga ir komisas. 
Garantuojama uždarbis iki .$61) j sa
vaitę. Atsišaukite ypatiškai iš ryto 
iki 12 dienos kas dieną.

M1LLER BROS.
11241 So. Michigan Avė.

REIKIA pątyrusių vyrų prie 
darbo į popierų šapą: Turi mo
kėti dirbti ant .elektrinio pre
so ir “trucking”. Nuolat dar
bas. North Western Paper 
Stock Co., 1801 N. ’Leavitt St.

PARSIDUODA rakandai Brighton 
T’ark. Mažai vartoti. Galima pirkti 
šmotais arba sykiu visus. Yra Vic- 
trolas, komoda, siuvama masina, lo
va, stalas, krėslai ir vargonai. Ati
duosiu pigiai.

2522 W. 39th PI. ’ ’ 
Antros lubos

PIANAS IR FONOGRAFAS
GRAŽUS Riešuto medžio Pla- 

yet Pianau už $175.00 su ben- 
čium, 50 rollių ant lengvią iš
mokėjimą.

PHONOGRAFAS Cffanso’le
PARSIDUODA 5 kambarių ra- e , .

kandai, fronto Ir vidurinis setas, naujas $59.00 «u 25 rekordais, 
komodė, lovos, viktrolas, siuvama 
mašina Slnger, karpeta, rašoma 
(Iešką. Parduosiu pigiai. Atslftaukit, 
2 lubos. 822 W. 37 Place 
.. ....------ - '..Jh. ................

3943 So. Halsted St.
pirmos lubos

Geras Bergenas 
BrigMon Parke

DlDJlLfS RAhGENAS; parslduo-, 
da 4 kambarių furničiai._ Parduo
siu labai pigiai tik už $85. Vienas 
pečius kainuoja (IKtighKi kaip tiek. 
Parduoda taip pigiai, nes urnai 
turiu vykti Lietuvon.

1630 N. Lincoln St. 
Užpakaliniame linine ant 2 aukšto.

PARDAVIMUI groserrtė ir 
kendžiy krautuvė. Parduodu pi
giai.

Atsišaukit
- . 2985 W. 39th PI/

lotas

lotas

PARDAVIMUI

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia,

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
BĮ u e Island, III.

Nedėlioj, Gegužės 21,
Pradžia 10 vai. ryto.

Visi lietuviai muzikantai malo
nėkit susirinkti nedėlioj, gegužės 

9:30 vai. ryto, 19 ir S. Union 
St. j Savicko salę. Visi bukit su 
uniforma ir su instrumentais. Pas
kiau visi eisim nusiimti paveiks
iąs. —Muzikantų Komisija.

ASMENĮ) JIEŽKOJIMAI
PAJIEŠKAtr pusseserės Domice- 

?s Mikalauskaitės paeinančios Eivi- 
lai kaimo, Alsėdžių valsčiaus, 'lėl
ių apskr. Girdėjau, kad gyvena Chi- 
agoj. Kas žinot ar pati pranešklt 
nan už ka busiu dėkingas.

VINCENTAS MIKALAUSKAS
17 W. 119th St., Chicago, III.

Bridgeporta lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti "Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
"Aušros’’ Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Houlevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart ‘‘Naujiem;’ 
da gauti ir kitą laikrašti. praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bite lietuviškais laikraščiais. 
Muši; žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius "Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

PA IEŠKĄ U savo brolio An- 
ano Serbento ir draugo Juozą- 

;>o Gedučio iš Viekšnių. 16 metų 
atgal gyveno Chicagoje, 969 W. 
22 St. Jie patys ar kas juos ži
lo labai prašau pranešti man. 
KAZIMIERAS SERBENTAS, 
903 Newton St., Chicago, Iii.
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APSIVEDIMAI
PAJ IEŠKAU merginos apsivedi- 

i’iui patyrusios prie biznio, nuo 22 
iki 35 metų senume.

L. S. S. VIII Rajono Konferenciją, 
įvyks sekmadieny, gegužes 3 dieną 
15)25 m., II vai. iš ryto, Naujienų 
Name, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Visi delegatai malonėkite ats» 
lankyti ant paskirto laiko, nes turi
me daug svarbiu įeikalų.

N .J. Mauricp.H, VIII Rajono sekt.

Kreiptis laišku,
• Naujienos,

1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Box 524

Nori h Side. — Juokų ir dyvų 
vakarei) rengia Pirm\n Mišrus 
(boras nedėlioj. gegužės 3 d., I.iuo- 
svIh's svet,. 1822 VVabansia avė. 
Pradžia 7:30 avi. Todcl publika 
širdingai kviečiame atsilankytiz į 
šį stebuklingą vakarėlį.

—Komitetas.

PAIEŠKAI’ apsivedimui mergi
nos arba našlės nuo 25 iki 40 me
lų. Aš esu našlys, moteris mirus 3 
i.iriai, esu 40 metų amžiaus, turiu 
: avo prapertę, skolos nėra, darau 
I ražų gyvenimą. Esu laisvų |)»Žiu- 
i u. Kuri myli graži; gyvenimą mel
džiu atsišauki. A. W.

3709 S. Halsted St., Chicago

JIESKO PARTNERIU

Padavus c ji aplikacijas dėl įsto
jimo į Chicagos Lietuvių Draugiją 
Savitarpinės l’nšelpos ir jau gavu
sieji pranešimus a|silank\ti pas D r. 
A. Montvidą, imtinai atsilankykite 
iki /gegužės 6 d. po n linu 1579 
Milvraukee avė., room 209.

—X. saikus.

PAIEŠKAI’ pusi turinčio draugo 
prisidėti į partnerius prie namų 
• tatymo. Geriausia proga dabar, 
patyrimo nereikalauju, prasilavin- 
■ ite. Už paskolą dėl pirmo inorgi- 
ėio mokėsiu 6%. Dėl platesnio pa
aiškinimo kreipkitės vakare nuo 6 
iki 8 vai. ir nedėliotais. 1 lubos.

.1. Lelelka, 1139 S. Tahnan Avė.

1JJ>S 31 kuopos 'mėnesinis susi
ni nkjpias jv\ ks šeštadieny, gegu
žės 2 d., kai 7:30 vai. vakaro, Liūd
nybės Salėj. . 1822 NVabansia avė. 
Prieš mitinga kalbės Dr. A. Mont- 
vilias ir .1. Lapaitis. Kaip kuopos 
nariai, taip Ir ne nariai prašomi 
skaitlingai susirinkti.

—Kp. Raštininkas.

RASTA-PAMESTA
x KAS yra radęs ar gavęs če
kius ant sumų: $110.20, $83.00, 
$63.62, $8.00, meldžiu grąžinti 
Mrs. Agnės Jurgaitis, gaus ge
rą atlyginimų. 1720 So. Unfbn 
Avė., Tel. Canal 1126

Si,A 251 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyk.\ nedėlioj, gegužės 
3 d.. 10 vai. iš ryto.- Garfirhl sve
tainėj 5-1I I \\onl\vorlb Av. Visi na
riai malonėkit atsilankyti j naują 
svetaine paskirtu laiku.

J. J. Meknius.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesini su
sirinkimą nedėlioj, gegužės 3 d., 
I vai. po pietų, Lietuvių Audito
rium, 3131 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkit laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptar
ti —S. Kunevičia, rašt.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT painting 

- & HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t.„ t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Pre«..

II............................

Raselam). — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. - susirinkimas atsi
bus nedėlioję gr ložės 3 d., papras 
toj svetainėj. kaip 2 vai. po pietų. 
Taipgi ir kiti visi susirinkimai at
sibus toj pačioj svetainėj papras
tu laiku. —-Sekretorius.

BAGDONAS BROS.
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distanoe handling. 

Turime daug metų patyrimą.
So. Halsted St.

Phuutj: 7du C408 — Blvd. 1969 res.

4 kambarių Cottage, kaina 
$2,750, $750 įmokėti. Kitus kaip 
rendą.

6 kambarių Cottage, kaina 
$4,500, pusę pinigais, kitus kaip 
rendą. *»

2 šeimynų Cottage, 4-4 kam
barių, kaina $3,850, išmokėji
mais.

2 flatų, 66 kambarių, 
55x125, kaina $5,850.

2 flatų, 5-6 kambarių, 
55x125, kaina $9500.

2 flatų — 5-5 kambarių, 2 lo
tai, kaina $11,250, pusė pini
gais.

3 flatų, 4-4-4 kandbarių, kaina 
$8,600 įmokėti $3,500.

Taipgi kampiniai ir viduriniai 
biznio lotai. Mes taipgi turime 
kampnių ir vidurinių biznio lo
tų ant Archer, Kedzie, Craw- 
ford Ir 47 St. Vienas geras in- 
vestmentas vertas visų metų 
darbo.

J. N. ZEWERT & Co., 
4377 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 5313

PARDUODU
BARBER 
SHOP.

Atsišaukit
5857 So. Kedzie Avė.

DELICATESEN, grosernė, ne
svaiginamų gėrimų, saldainių ir (t. 
krautuvė.. Gerai apsimokantis/ biz
nis, geriausioje vietoje, prie smar
kios biznio gatvės, priešais teatrą, 
North Šide, rendos $85. Garu šil
doma, 4 kambariai gyvenimui su 
vana. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Už $1800 nupirksite viską, 
verta dvigubai. Jei reikia dalinais 
išmokėjimais. Del tos nepaprastos 
progos galit atsišaukti nedėlioj.

Lincoln Avė.
Webster Avė.

PARSIDUODA nedidelė gro
sernė su 4riais gražiais kamba
riais pagyvenimui prie pat stryt- 
karių barnės, karštu vandeniu 
šildoma, renda $45 į men., lysas 
ant 3 metų. 2630 W. 38th St. z 
------------ ------ ------ ---------- -

PARSIDUODA Koncertina. 
Naujas modelis. Armonikos bal
su. Parduosiu labai pigidi, ant 
išmokėjimo, arba išmainysiu 
ant mažesnės. JOHN S1TEK, 
2704 W. 24th PI.

Direktorius
Corporation ol‘ 
labai gerą vie- 

__  ____ , . ___________  vyrams, kurie 
šildomas'ir ofiso *ĮUrj OrganizatpHškus gabumus. 

Tūri gerai pažinti miestą ir mo
kėti pamokinti kitus apie mu
sų biznį

Atsišaukite :/
Room 812, 19 So. La Šalie St.

Pardavinėjimo 
Public Service 

America pasiūlo 
PARENDAV.OJIMUI flatas, 6 tą atsakantiems 

kambarių, garu .
vieta, 2-jų kambarių, kur pirmiau > 
būvu daktaro ofisas. Del rendos su- 
sitaikykisim. Kampinis namas. Vie
ta tinka bile kokiam ofisui.

1347 So. 48th Ct. 
Cicero, III.

ISRENDAVOJIMUI

IURENDAVOJIMUI
RENDON išdirbta vieta dėl 

kriaučiaus, biznis ir 3 kambariai 
gyvenimui, Brighton Parke, prie pat 
bažnyčios, labai geroj vietoj. Ren
da nebrangi.

Kreipkitės
' 4410 So. Ciliforniu Avė.

REIKALINGAS kriaučius ar
ba partneris. Darbas ant visa
dos, biznis eina gerai. Būtinai, 
kad atsišauktų Damijonas Bu
čius. BERNARD TAILOR, 
lA)inl Marion, Pa. Box 676.

2154 
Netoli

PARSIDUODA grosernė, biz* 
nis išdirbtas gerai per kelis 
metus; pardavimo pirežąstį pa- 
tirsit ant vietos./ >. •

Anton Skrtiodenis, ' ’ ‘ 
4505 S. Wood SI.

PARSIDUODA geriausia bekernė, 
par-už pasiūlymą, šioj nedėlioj turiu 

duoti.
1434kSo. 49; Ct., 

Cicero, III.
Savininkas

2953 Archer Avė.

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę, arba mąinysiu į automo
bilį.
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 

Box 530

NAUJOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ
Pardavimui 4 kambarių, ką tik 

užbaigtas namas ant cementinių 
postų. Reikia įmokėti tiktai $500, 
arba mainysiu ant mažos groser- 
nės arba mašinos. Arba ką jus 
turite mainyti. O kitaš namas 10 
kambarių, 6 ant pirmo-aukšto ir 4 
ant antro, cementinis skiepas. Jei 
norėsit galėsit pirkti jnisė akro 
žemės arba 1 lotą. Tu<šš namus ar
ba lotus galiom jnainyti. Pamaty- 
kit tuos bargenų^" Savininkas, 

P^MITKUS, 
10746 South Kedzie Avė.,

* ML Greenvvood, III.

HENIMlN 6 šviesus kamba
riai, garu šildomi, sale Lietu
vių Auditorijos.

3129 S. Halsted St.

JIESKO KAMRARI
•—.‘T-

REIKALINGAS 
rui kambarys apie 
gat. Turi būti visi pįrankumai. 

 

Atsišaukit Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 529

vienam vy-
ir Kedzie

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambariai

vyrų. »
2113 So. Halsted St.

ANT RENDOS kanibaris dėl 
vieno ar dviejų vaikinų be val
gio, taipogi ir garažas dėl auto
mobilio. Atsišaukit

827 W. 34 PI..
... pirmas lubos iš užpakalio....

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 j 
savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

ANT RENDOS ruimas 
nam ar dviem vaikinam su 
gi u arba be valgio. z

Atsišaukit
3400 So. Lowe Avė.

2 lubos iš fronto

vie- 
val-

ANT RENIX)S ruimas dėl 
vieno vaikino.

Atsišaukit:

1 lubos

kambarys 
vaikino arba dėl merginos, 
elektros šviesa, maudynė.

33()2wS. Lowe Avė. 
Antros lubasi

dėl
Yra

’I

RENDON 
apielinkėje; 
mu.

10530

kambarys, geroje 
su privatišku jėji-

Wabash Avė.
2nd Floor 

PuIlmjiŲ !)225

RltNDON kajnluiriai vyrams ir 
merginoms ar vedusiai Įiorai, kad 
ir su vaikais galima sutilpti. Turiu 
septynis kambarius; visi šviesus. 
Su valgiu ar be valgio, arba .pa
lys galėsit pasigaminti.

v

REIKALINGAS džianitoriaus 
pagelbininkas, turi būt patyręs 
prie to’darbo ir norintis dirb
ti. Valgis, kambarys ir gera mo
kestis. Drexel 6929 J. P.

662 E. 4Gth St.
-- ---------- ---------- ----------------

REIKALINGAS darbininkas 
prie namų darbo, $45 į mėnesį, 
valgis ir kambaris ant vietos. 
Taipgi reikalingas kąrpenteris 
suprantantis visą darbą prie 
stubų taisymo. Užmokestis 75c 
į valandą. Atsišaukite

' M. MORKUS
7044 Archer Avė.

-(<5

------ ------------- JT—--------- -
REIKIA real eštale salesmenų, 

(adumet distrikte, netoli Forde 
dirbtuvės: Mokame gerą komišiną 
geriems vyrams. Atsišaukit pane- 
dėl v nuo 9 ryto iki2 po pietų.

BOSE & BROE, 
127 N. Dearborn St.

Room 700—7

REIKALINGAS geras bučeri.s, ga- 
lintis vesti naujai uždėtą bizn 
groserhės ir hučernės. Geistina, kac 
kalbėtu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai.

7109 Archer Avė.
*!—

AUTOMOBILIAI
■8

PARDUODU automobilių sodan 
Stu<lebueker 5 pasužierų, inodol 1923 
m., gerame stovyje, iš priežasties 
mirties vieno nario šeimynoj, parduo
siu pigiai.

Kreipkitės
2709 W. 39 Placc, 1-mas floras 

Tel. Lafayette 0540

Paisiduoda automobilius Bu- 
ick, geram stovyje. Parduosiu 
pigiai, nes turiu greit parduoti.

724 W. ,19th St.
Galima matyti visada

DOVANOS ne bargtenas; es<u' pri* 
verstas greitai parduoti sayo auto
mobilių, nes išvažiuoju į kitą mies
tą./ Karas yra uždarytas ir štymu 
apšildomas ir yra vertas $500, o 
atiduosiu už $250. Matyk

Elizabelh Bartkus, 
2723 W. 64 St.

RAKANDAI
EXTRA

Ant pardavimo 4 ruimų rakan
dai, 3 žinotai Mohar setas, viktro- 
hi, gas range pečius, lovos, kir
bėtai, viskas kaip nauji. Parduo
siu sykiu hr šmotais pigiai už tbi- 
singąr pasiūlymą. Važiuoju Lietu
von. 2 lubos.

1619 N. Wo6d St.
i t L. 7 ( '

, ■■M .............. .................

PARSiDUUDA 4 ruimų ruklbidaii 
(lui'nitiire) už gana prieinamą kai
ną. Kam reikia įsigyti gerus ra- 
dankus ir tinkamą rendą, pasisku
binkite. Priežastis pardavimo z su
žinosi! vietoj. Uiikas iki 10 vai.' 
ryto ir vakarais mm 6 vai. Ik'i 8 
vai. Kreipkitės

Miss A. Drimdziule,
S. Halsted Si., 2 lubos rnžp.3301

( I’ARSH)UODA grosernė South 
Sidėje. Biznis gyvuoja 20 metų ir 
daro gerą bizni. Renda pigi, 4 pa
gyvenimui kambariai, karštu vande
niu Šildomi.

Kreipkitės
5406 VVentvvorth Avė., 

Boulevard 1823

TURIU parduoti savo $275 ver
tės console riešuto medžio vietrolą 
sii radio prijungimu. Yra daug re
kordų ir deimantinė adata, $65.

* 2502 W. Division St. 
Antras augsias 

Tel. Armitage 1981

' PARDAVIMUI grosernč ir delika- 
tescn krautuvė, 1 blokas nuo moky
klos, yra kambariai gyvenimui; ge
ras bargenas; turiu parduoti greit.

Atsišaukite
5301 So. Union Avė.
Tel. Boulfevard 0553

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
saldainių, tabako ir ice creamo, ne
svaiginamų gėrimų. Biznis Išdirbtas. 
Yra kambariai gyvenimui it gara- 
džius. Nepraleiskit 
atvažiuokit pažiūrėti, 
turiu du bizniu.

3 W. 137
Riverdale, III

geros progos, 
Priežastis t—

St

PARDAVIMUI auksinių daiktų 
krautuvė, biznis išdirbtas per 12 
metų. Geroj vietoj — tarj>o niai- - - - • - --
nesveikata, 
leisti Chicago. Atsišaukit j Nau
jienas, 1739 S. Ilajsted St., Bok 522

šytų tautų. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, dėl kurios turiu ap-

PADAVIMUI grosernė, tabo
kos, Ice Cream, rūkytos mėsos 
krautuvė. Parduosiu greitai ir 
pigiai. Gera vieta dėl apsukraus 
žmogaus. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą. 524 W. 33 st.

PARDAVIMUI bučeernė, ge
roje vietoje ir geras biznis. Tu
riu parduoti, nes turiu kitą biz
nį.

3408 W. 63rd St.

PARDAV1MU1 GROSERNR 
PARDUODU PIGIAI 
ATSIŠAUKIT

3336 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA duonkep^kla 
biznis išdirbtas per 12 metų. 
Pardavimo priežastis, apleid
žiu miestą. Box 527 Naujie
nos, 1739 8. Halsted'St.

PARSIDUODA narnąs su gro- 
serne. Sena ir gerai išdirbta 
vieta. Pakankamai darbo dėl 
dviejų žmonių. 6 kambariai 
prie krautuvės.

5201 So. Honore St.

ANT Pardavimo groseris ir 
kendžių štoraĮs. Geroj vietoj, 
apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Priežastis liga.

3138 W. Pershing Rd.
(3p-th $L)

■PARDAVIMUI bekernė, Mur- 
(juette .Manor; šapa dėl 3vyrų, 
renda tiktai $75 į men. Daro
ma geras biznis.

Tel. Prospect 1330.

PARDAVIMUI saldainių, ice 
cream ir smulkių, reikmenų krau
tuvė, užpakaly 2 kambariai gyve
nimui, lysas ant 3 metų; parduo
sim pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos. -

<>502 W. 69 St.

PARDAVIMUI Dayton svarstyk- 
lė (skėlos) ir daug reikalingų daik
tų dėl grosernės. Atsišaukit, — 
gausit bnrgeną.

■ 94 W 4th St?
ST. CHARLES, ILL.

Phone St. Charles 451

PARSIDUODA dvi chromatičnos 
armonikos; viena ,nauja, antra se
na. Naujoji 49 kleivišų ir 89 beisy, 
abidvi pusės ant mechanizmo. Par
duosiu pigiai,

A. Ncdivreckl,
3545 Wnl!ace St. 2nd fl. rettr

PARDAVIMUI grosernė, gero, 
vietoj prie paWw). Pardavimo prie
žastis — turiu du bizniu — pen- 
tavoju ir popferuoju ant kontrak
tų, lai esu priverstas parduoti šitą 
biznį. Atsišaukit:-

P. MAN v;,
1456 S. Ilerinitage Avė.

PARDAVIMUI kandžių, cigarų, 
nųtions, delicatesen storas ant kam
po; visokių tautų apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas per •daugeli metų; 
pigi renda su keturiais ii; v mimui 
kambariais. Pardutksiu pigiai.

4091 S. Wells St.
Vienas blokas j vakarus nuo 

Wentvorth Avė.

NAMAI-2EME
RAUDĖNAI

North West kampas 72 St. 
ir Fairfield Avė., 67x125 
pėdų, yra visi įrengimai ir 
apmokėti, apart gatvės. 
Tiktai 1 blokas nuo Mar- 
quette Parko ir karų linijos, 
kaina $2000, tiktai pusę pi
nigais.

A. N. MARULIS & Co.
6641 S. Western Avė 

Tel. Republic 5550

BRIGHTON PAKK DISTRIKTE
NAUJAI UŽBAIGTAS namas, 2 

aukštų, 2—4 kambarių, randasi 
2611 W. 43 SI., netoli bažnyčios ir 
hiokyklos.

Atsišaukit
2611, W. I3rd St.

PER savininką, 8 kambarių re 
zidencija, aržuolo trimingai ir grin 
dy,s, fiirnasii šildomas, platus 
las, 2 karų garažas* cementine 
Namie busiu nedėlioj.

6641 Honore St.

Aš TURIU lotų ant pardavimo 
arba ant mainymo ant Chicagos 
praperčių arbh ant farmų, groser- 
nių arba ant automobilių. Lotai 
yra geroj vieloj, ant kranto ežero, 
gera vieta dėl vasarinių resursų, 
Kax Lake, Mieli,

Savininką galima
rais nuo 6, 
tomis nuo 1 po pietų, 
gyvena ant pirmų lubų 
lio.

matyli - v.iku- 
ncdėlioj iki 12, suba- 

Savininkas 
iš užpaka-

1501 S. Washtenaw 
Chicago, III.

•PARSIDUODA arba išsimaino 
ant loto naujas medinis namas su 
sun parlor, aukštas skiepas, mau
dynė, 5 
nūn u. 
$9800.

NAMAS rendai 43rd ir Rockvvell
2 PAGYVENIMŲ namas po 6 

kambarius, parduosiu arba mainy
siu labai pigiai. Mainysim ant far- 
mos arba ant lotų. Namas randasi 
1708 Haisting St. Atsišaukit pas 
savininką

2736 \V. 47111 SI.

—5 kambariai su daining 
Parduosiu labai pigiai —

PARSIDUODA arba išsimai
no bizniavas muro namas 7 kam
bariai viršų, 2 karų garadžius 
ir lotas šalę. Naujausios mados 
jtaisyintų. Parduosiu ar mainy
siu ant 2 ar 3jų flatų namo. ' 

5200 So. Wė>tern Avė.

PARDAVIMUI naujas namukas, 
I kambarių, įmokėti tik $3(M), o 
kitus kaip reiukj. 2047 \V. 71 St. 
Malvk saviniiiKa.

GEORGE ONEJL, 
7320 S. Robey SI. 

Tel. Repąblic 4160

PARDAVIMUI 2 namai ant vie
no loto, 2 pagyveniniHi po 5 kam
barius, vanos, elektra, cemento 
fundamentas, ir 2 pagyvenimai po 
4 kambarius. Savininkas užpaka
liniame name ant antrų lubų.

, 4601 S. Marshfiekl Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių hun- 
galow ir 2 !o(id, viskas yra gerai 
įrengta, netoli bažnyčios ir park<». 
geroje apielinkėįe. Parduosiu už 
bargeną. Kreipkitės prie savininko.

6819 S. Rockwell SI.
į Tel. Republic 8711

PARDAVIMUI mūrinis 'namas. 2 
pagyvenimų po 5 ir 5 kambarius 
su slyping povė. Namas dar tik 
vienų metų senumo; šildomas šly- 
mu. su visais naujausiais įrengi
mais.

6131 S. Rockvvell St.
Ptione Republic 7784

'PARDAVIMUI dviejų Halų mu
ro namas, 6 ir 6 kambarių, karš
tu vandeniu 
moderniškai 
Bridgrporto. 
vinlnkas.

3221

apšildomus. Viskas 
įtaisyta. Raudasi ant 
Parduoda patsai sa-

S. t nion Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, , 2 
liag.vvenmdp 5ir 6 kambarių, nau
jausios .Beįzmentas pltTste- 

(-qt\uriuoias. Taipgi, mainau ant 
■i'»> namo ai4ni bi/itio.

3242 S. Union Avė.

lo

*

mažės-
/

j
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8 NAUJIENOS, Chieago, DL

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

nė hungalovv, kaip nauja. Yra sun 
parlor, 12 coliu skiepo sienos. Yra 
ugnuvietė, knygynas, kieto medžio 
trimingai, fvrna# šildomas, vveather 
r.trips, gaainis pečius ir gas plate, 30 
pėdų lotas. Jardas ištaisytas ir ap
tvertas, <> iš fronto medukų tvora, 2 
karą 
inis, 
ėlė. 
lauko 
$3000 
$1,300. 
pigiai.

6121 So. Rockvvcl! St.

garadžius su cemento grindi- 
šviesa ir vandeniu. Cementine 
Narnas naujai' išdekoruotas iš 
ir vidaus. Pirmus morgičius, 

ant 6%, antras morgičius 
Savininkas parduoda labai

GERIAUSIA PROGA NAMU 
PIRKĖJAMS 

RRIDGF.POR TO 
niuro namas 5 ir t 
vanor, elektra, beiz 
kiti patogus įrengi

irai, randasi ant Union 
ir 31 St. Kaina tik $8000, 
Rėk $3,500.

2 flatų 
kambarių, 
mcntas ir

I

THINK IT 
OVER

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Didžiausi proga dėl visų, ne

buvo d;u tokios Chicagoj ir ne
bus, 
mus. 
žu
išmokėjimų. Statau 2 flatų po 
6 kambarius, 2 flatų po 5 kam-

Aš statau 88 na-
Parduosiii su ma-

įmokėjimu ir ant lengvų

Atsibuskit mainininkai 
kada yra progaNegirdėti Bargenai!!!

$1,000
1. NUPIRK kampinį namą, 

su storu ir 4 kamb., užpakaly,
taipgi basementu. Renda $50.00 
į ničnesj, o kaina tik $3,000

Randasi Bridgeporte. r ' | barius ir 2 flatų po 4 kambą-
2. NUPIRKS 6 kambarių mu- rius. Bus karštu vandeniu ap- 

rinį namą (rezidenciją) 
pėdų loto, elek , vana, 
basementas Kaina tik

Randasi Bridgtporte.

-IŠSIMAINO dviejų fialų naujas 
mūrinis namas pu 5 ir 6 kambar 
rius. karšiu vandeniu šildomas sil 
dviem boileriais, ir kiti paranku- 
mai vėliausios mados. Savininkas 
mainys afit mažesnio namo arba 
ant nedidelės fanuos netoli C.hiea- 
gos. Namas randasi South Sidčj.

Pardavimui
Namas tik vienų motų senumo po G 
ir 6 kambarius, Beismentas ir aukš
ta pastogėj karštu vandeniu apšildo
mas .pilnius fintas. Kaina $14,500, 
įmokėti $8,500, namas randasi 4222 
So. Rockvvell St.

AR APSIMOKA PIRKTI REAL 
ESTATE ANT “MONTHLY 

PAYMENTS?“ 
štai jums atsakymas: vado

vaujanti Real Estate firma, Chi- kamb 
cagoje, sausio mėn. 1922 parda- si 
vė žmogui žeinęs 25 per 110 
pėdų į Westwood, ant’Western 
Av. tarpe Marųuette Road ir 68 
Street loto numeris 8, už $2500, 
sakydamas, kad perbrangiai mo
ka, Palaikęs trumpą laiką par
davė už $6500 ir nebuvo per
brangiai.

i..Ix>to Nrr. 13 ir 14, 50 pėdų 
pločio ir 125 ilgio, ant Ashland 

dos įrengimai, I karų muro fca- Avė. tarpe 80 ir 81 Sti. Mes 
. pardavėm už $4500. žmogus rė- 

parda- kad perbrangu, praslinkus 
įmokėk aPie porą metų, real estate bro

keris, pamislyk — brokeris, at
sivedė tą žmogų pas mus į ofi- 

2 flatų naujas muro namas. s4 h’ užmokėjo jam $23,000. 
Vėliaus tas brokeris pardavė 
kam ten kitam už $50,000 ir vis

Ave. 
įmo-

SOUTH SIDE 
2 flatų muro namas, ’6 

ki mbarių, štymu apšildomas, 
aržuolo trimingai, cementuo
ta: be’zmentas. 2 karų garažas, 
randasi prie 
ir Aberdeen 
mėn. Kaina 
kėk $5,000.

VIENUOLYNO 
I flatų naujas 

po 5 kambarius.

ir 7

55-to Boulevardo 
Renda $155 į 
$12,000, įnio-

St.
tik

APIELINKĖ 
muro namas, 

vėliausios ma-

$2,000
3. NUPIRKS 2 fl. po 

ir 2-jų karų garažius, prie Sher
man Park. Kaina tik $6,000

L NUPIRKS 6 kambarių ge
rų namą su Basementu, elek. 
vana. Kaina tiktai $5,500

5. NUPIRKS 2 flatų po 4 
basementas, elek. ir vi-

parankumai. Randhsi šalę 
Sherman Parko, prie Garfield, 
Blvd. Kaina tik ............. $5,000

šeštadienis, Geg. 2 d., 1925

MOKYKLOS

9

t

Yra daug darbų per 
Galite įstoti kasdien.

Anglų Kdlbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelno.s Istorijos 
Geografijos

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare,
Amerikos Lietuviu Mokykla

3106 So. Halsted St., Chieago, 111.
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

■ -.......................... - •-

NAMAI-ŽEME
UŽ $2500.00,

Nupirksi, 
šį Bargeną, 

MAYVVOODE
Skaityk ir mastyk:

Graži 6 ruiimų, Bungalovv, j.
Pardavimui valug vėliausios mados,

4 metų senumo namas po 5 ir 5 kam- ,8U štymu apšildoma, puiki apie* 
barius, maudynės/ elektra, didelis |ink€, daug senų medžiu. Lotas 
belsmantas, graži vieta arti karų h-. v. , . ,,
nijos, kaina $10,500, įmokėti $3,000, ;>9 pėdų pločio, kaina tik $9,800. 
kitus kaip randą. Namas Brighton Kreipkitės

ant 150 šildomi ir su bongatow stogu, 
augštas su tailums dengti. Dėlto, aš 

$2,000 galiu parduoti daug pigiau kaip 
(visi kiti kontraktoriai, bo aš 
perku materiolą karais ne veži
mais, dėlto duodu žinoti dėl vi
sų Chicagos Lietuvių, kad to
kios progos nebuvo ir nebus dėl 
Chicagos lietuvių. Visi lotai po 
30 pėdų ir labai geroj vietoj, 
Prie gatvekarių Western ir 55 
St. Netoli mokyklos ir prie par
ko, parkas yra žinomas kaipo 
Gage 
Avė..
I pat 
mano 
visus
vėsite, tai aš duosiu kainą tada 
ir gulėsite persitikrinti, kiek ki
ti kontraktoriai ima už tokius

IŠSIMAINO dviejų fialų puikus 
mimas po I ir 5 kambarius, mimo 
parunkumai vėliausios mados, na
mas laminsi Brighton Parke. Mili
nys imt imižesnio mimo, loto,, bu- 
ėernės, <lr\ goods šloro. Namo kal
iui $9,850. ‘

5 kamb.

Park 55 St. ir Western 
Bušai eina kas 5 minutės 
vidurmieštj Kreipkitės į 
ofisą, ir aš jums parodistu 
namus ir kokį namą no '$3,000

6. NUPIRKS mūrinį namą, 
[ant pusantro loto, 2 fl. po 5 
kamb., pečiais apšildomas. Ran
dasi arti Liet, bažnyčios Bright- namus ir tada žinosite, kad aš
on Parke. Kaina tik $10,000 parduodu $1500 pigiau negu ki-

7. NUPIRKS gražų mūrinį
narna 
šildomas platus 
tik .....................

Randasi South
. 8. NUPIRKS

kaniba-
lolais; bungu-

PARSIDUODA pigini 
rlų btinpalosv su 7 
Iqw ištaisyta sulig šia gadyne. Sa
vininkas parduos pigiai arba mai
nys ant buėernės arba ant 
biznio.

kitokio

IŠSIMAINO dviejų fintu 
mūrinis minias, po (’> ir 6 
rius. Savininkas mainys : 
arba priims antrus 
nigų vięto.l. šitie visi mimai .turi 
bul parduoti arba išmainyti į trum
pą laiku. Su viršminėlais reikalais 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

naujus 
kamba- 

int lotu 
morgičius pi- 
d namai

pas savininką, K. 
ru,K"- * Matrevvitz, 213 S. 21 Avė., Ph.

Pardavimui Maywood -918-.L____________
Naujas mūrinis namas po 6 ir G kam-*į lAfinTOFAl Al n A OMAI no 
barius,-įtaisytas pagal vėliau sius ma-< MĮIR I [vbĮ.1 Al -.PAviĮlĮ [Į\ 
dos, karštu vandeniu apšildomas, piiy/Į " “VlYULUv
mas ftktas, beisinantas, aukšta pas- !
togė, totas šalę namo, graži vieta, j 
arti įjarų linijos ir mokyklos, kaina ' 
r . Randasi Brighton Parke.
aru kui 
$14,800.

Pardavimui
namas po 4 kambarius, iriau- 
elektra ir visi parankamai, 

•kaina $3,500, įmokėti $1,800.

Medinis 
dynės,

Pardavimui
Bizniavas namas, gražiausia 
ant Bridgepoito prie Lietuvių 
tori jos 3)51 So, Halsted St.

vieta 
Audi- 
Par- 

duosim pigiai ar mainystm ant kito
kio namo, kas mylit turėt gerą, vie
tą dėl biznio, atsišaukit greitai.

ANTRI MORGIČIAl
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ii* Ir A n 11* flirtu c
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804- South Kedzie AveM 

Lafayette 6738.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

Turime naujų namų baigiamų, bū
davot po 5 ir 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, tarp .66 ir 67 
S. Fairfield Avė. Taipgi ant G7 
Maplevvood Avė., graži vieta, parkas 
ir bizniavos prapertes, mokyklos, tik 
pusė bloko; parduosim numažintą 
kainą ar mainysim ant senesnių na
mų ar lotų.

PARSIDUODA ūkė, 10 akrų, 10 
dirbamos, kita gera ganykla. Yra 
namas ir barnė, prie gero kelio, 
arti miesto, lik' 1V2 mylios. Parsi
duoda pigiai. Pardavimo priežas
tis — pavienis. Kaina $1,200, anl 
išmokėjimo.

Woher Nasakaitis, 
Goodman, Wis., P. O. Bos 28

ti kontraktoriai. Taigi norėdami
i, 5 ir 6 kambarių garu ap- gauti teisingą patarnavimą ir 

pigesnius namus kreipkitės į 
mano ofisą:

2601 W. 55th St.
mūrinį ’ arba 55th St. ir Rockwell St.

namą, 2 fl. po 5 kamb., ką tik Ofisas atdaras nud 9 v. ryto iki 
‘baigtas, viskas

dos, 2 steam 
Kaina tik .... ....

------  -------- Randasi tarp 
kiti moderniški įrengimai. Ran- šaukė, kad peibiangu. tern, South Sidčj.
dasi du blokai nuo vienuolyno.j 9 Blk. 10 ant \Vestern 
greitam pardavimui tik $14,300 Avė. tatpe 64. ii 65 Str. lotas 
įmokėk $4,000.

BRIGHTON PARK
2 flatų naujai namas, 

kambariai, run parloras, bun- 
galow stogas, cementuotas beiz- Ant $180 .uždirbo $6000, ii* tai 
mentas, lotas 35 pėdų. Savinin- nebuvo perbiangu. 
kas turi greit parduoti. Kaina: • *Nr. 4, Blk%. 1, Maiųuette Man- j 
tik $12,500, įmokėk $5.000. n

ražas, prie 63-čios gatvės, 'ren
čia $340 mėn. Greitam 
vimui kaina $32,000.
$10.000.

su bungalow stogu, karštu van
deniu apšildomas, tile vanos ir

lotas. Kaina
....... $12,000

Sidčj 
naują

vėliausios ma- 
heat boileriai, dieną.

_____ _ $13,000 ____
Kedzie ir Wes-1

6 v. vakaro, nedėlioj per visą
GERIAUSIAS pirkinys Chicagoj, 

3 augštu mūrinis namas, rendos 
neša $96 j mėnesį, parduosiu už 
$5500 cash. Turiu apleisti (’hicagą.

šaukit nuo 8 iki 10 ryto.
Tel. Spaulding 3891

BRIDGEPORT LOAN CO. 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3301 So. Halsted St.—Boulevard 6775 
Re/Jdcncija Lowndale 7960 

1

dasi du blokai nuo vienuolyno.Į

|25xl25 pėdas, biednajų suvargęs 9. NUPIRKS mūrinį namą, 2 
■žmogelis pirko iš mus už $900, flatų po 5 kamb. su viškom r;

ū sakydamas perbrangu ir grei-■basęmentu, uždarytais porčiai^' 
tu laiku pardavė už $6500 cash.' užpakaly. Randasi prie Lietuvi

škos Bažnyčios ant Brighton' 
Park. Kaina tik $10,500,

10. NUPIRKS 2 flatų po 5
or, ant Westem Avė. tarpe 65 kamb. mūrinį namą, vėliausios 

Jeigu nerami sau namo iš virš >r 66 Str. žmogus pirko iš mus mados su Sun Parlors, platus 
pažvmetu bargenu, tai nenusi-,u^ tūkstanti, įmokėjo tik <lu lotas. Kaina tik $11,500

mink, nes mes tu mielu noru 
parodysime kur randasi tams
tos namas.

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ?

Kreipkitės pas:
K. J. MACH1UKAS & CO.

Antras aukštas Lietuvių Au
ditorium name.

3133 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1910

DU GERI BARGENAI

4 kambarių Cottage naujai 
malevota furnas šildoma, yra 
elektra, prie karų linijas, kaina 
$3,800, įnešti $1,000, o kitus 
kaip rendą.

2 aukštų mūrinis, 5-5 kamba
riai. yra vanos, elektra, rendos 
neša $65 į mėn. Kainh $6,900, 
įmokėti $1,500. Kitus ant 
mokesnio. Atsišaukit,

E. W. BAKS CO.
31J6 So. Halsted St.
Prie Mildos teatro

iš

LIETUVIŲ SU BDI VIZIJA

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

2031 W. 35th St.
Tel. Lafayette 0909

pa-

l KR ant pardavimo. Parsiduo
da 72 akiai žemės: 50 akrų aria
mos, likusi dalis gera ganykla. Vis
kas tvora aptverta. Yra 5 kamba
rių narnas, tvartai. Farma randas 

, 2 myli >s nuo miesto, U mylios nuo 
mokyklos. Parduosiu pigiai 
mainysiu ant loto arba gero 
toinobilio.

2138 W. 45th Place 
Tel. Lafayette 8651

arba
nu-

, PARDAVIMUI naujas 8 kambarių 
bungalovv, cementinių bloksų pama
tu, aržuolo trimingai, furnas šildo
mas, yra vana, elektra, netoli 69 St. 
ir VVestern Avė. Bargenas, matykit 
savininką,

6838 So. Clarmont Avė., 
Tel. Prospect 4547

už tūkstanti, įmokėjo tik du lotas. Kaina tik 
šimtus ir pereitą savaitę parda 11. NUPIRKS 2 Ratų'po 6 
vė už $5500. Ot. kur darosi pi-i kamb., 1 metų senumo namą. 1- 
nigai! mas floras apšildomas, aržuolu

Rezidencija Nr. 5, Westwood. baigtas, 2-jų karų garažius 
So. Maplewood Avė. ir 71 Str., Randasi Brighton Parke. Kai- 
lotas 35x125 pėdų, iš mus pirko na tik .. 
už $1425, keturios savaitės at
gal pardavė už $3,500. Ar čia 
perbrangu?

Loto Nrr. 6 ir 7 Blk. 5 Devon 
Redge, kampas Devon ir VVest-i 
ern 107 pėdos per 125. mes tą 
kampą pardavėm už $29,000 
musų kostumeris kiek palaikęs 
pardavė už $45,000, o dabartinis 
savininkas neparduoda nė .už 
$100,000. Kiek čia yra pelno? 1

Lotai 21 ir 22, Blk. 5 reziden
cijos lotai Austin Blvd. prie 
Fillmore St.,. 90x127 pėdas, mes 
pardavėm už $4950, musų kos- 
tumeris pardavė už $1^,000. Sa- Randasi South Sidčj. 
kysit perbrangu. tik ..................... ............

Lotas 49 Harrinson ir Cent- $5,000
ral Avė., ant Congress St. 30 15. NUPIRKS mūrinį

Aukščiau pažymėtos raides 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 

j 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, t * <*

Standard Land Association

PARDAVIMUI mūrinis bun- 
galow 6 kainb., karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingai, 
geroj apielinkčj, netoli bankos 
ir kiautuvčs. Gera tvansportaci- 
ja. Pusė bloko iki karų laįnčs 
ir pusė bloko iki bulvaro.

6550 So. Artesian Avė.

Taipgi, jeigu tamstos turit lotus ir 
manot budavoti 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

105 W. Monroe St. Suite 1305 
Chieago, Illinois.

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis 
namas su krautuve. 3 flatai po 4 
kambarius, du po 5 kambarius. Yra 
elektra, ąazas. Namas randasi ant 
5359 S. Morgan St. Kaina $26,500. 
Remtos neša 310 į mčne.sį.

Savininkes A. Rublinskas, 
369 S. Kildare Avė. 
Nevada 0991

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso 
kius biznius, vi- 'j 

« ’ isuomet kreip- 
kitos pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

*•
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Drafting, D«- 
signlng, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chieago, DI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTF1LZ, Managar

.. $13,500'
12. NUPIRKS mūrinį namą,

6 ir 7 kamb. ir 2-jų karų gara- 
žius. Renda $160 mėn. Kaina 
tik ........   $13,500

Randasi' prie Garfield Blvd. 
ir Sherman Park 

$5,000
13. NUPIRKS murini namą,

2 fl. po 5 kamb. ant plataus lo
to. Kaina tik • $11,000

Randasi ant Brighton Parko.1
14. NUPIRKS mūrinį namą, 5 

ir 6 kamb., 2-jų karų; garažius. 
aržuolu baigtas, pečiu apšildo-j Medinis Cottage, 6 ruimai ir 
mas, laundrė, cem. basementas. aukotas cementuotas beisman-

Kaina tas, elektriką, vana, Viskas gra- 
$11,000 žei įtaisyta. Kaina labai numa 

žinta, savininkas išvažiuoja ir 
namą turi greitu laiku parduoti. Kai- 

per 141 pėdų mes pardavėme ant 2-jų lotų, 4 f 1. po 5 kamb. na $5,500. 
sausyje, 1922 už $3000, mėnuo ir 2 storai. Pečiu apšildomas, 
laiko atgal, už tą lotą žmogus Randasi prie Hamilton Parko, 
gavo $6500 cash. Ko reikia? Kaina tik ............ .

Lotas 1 ir 2 Westwood, kam-1 NEPRALEISKITE 
pas Marųuette ant VVestern Av. GOS! 
50x125, mes pardavėme už $12, 
000, tą kampą žmogus tebemo
ka “Monthly Payments” ii’ ne- nį namą, geriausioj 

i parduoda nė už $35,000. Jis geriausios Trarisportacijos, 
dabar nesako, kad perbrangiai. parankumai, garu (steam) ap- 

Lotas 149, Portage Park, Pen- šildomas, 5 ir 6 kamb. flatai.' 
Randasi arti Tivoli Teatro, prie 
63-Čios ir' Cottage Grove. 

Rendos neša į mėnesį $620.00 
KAINA tiktai j $36,000 

‘NEPRALEISKIT ŠIOS PRO
GOS. Namas išsimoka pats į 
61/> metus. 

Norėdami pirkti nuo mažiau
sio iki didžiausio namo, kreip
kitės pas mus, nes mes Jums 
duosime teisingą patarnavimą 
ir prieinamas išlygas. Turime 
namų visose dalyse Chicagos, 
didelių ir mažų

S. L. FABIONAS 00

socolo Avė. tarpe Linder ir 
lA>ng Avė. rezidencijos lotas, 
30x125, mes ... pardavėme už 
$1200, pirkėjas pardavė ....už 
$2200, pasidvigubino į trumpą 
laiką.

Ištikrųjy stebėtini dalykai deda
si kiekvieną diervą. Pilni ofisai su 
“resold” kantraktais, daugiausiai 
Real Eetate brokeriai išvilioja iš 
nežinančių žmonių prapertes ir da
ro sau geriausius pelnus.

.Daug esu girdėięs sakant: “Pada
ryk mane žinančiu, o aš tave ba- 
gotu.” Taigi pirk žemės šmotuką, 
bet žinok nuo ko perki ir kur per
ki. Mes garantuojant ir specialiai 
vien ant to stovim ir gerai žinom 
kas, kur ir kiek vertas. Geriausias 
būdas pirkt real estate ant '‘month
ly payment”. Išlygos labai lengvos.

ADAM MARKŪNAS
•General Mngr.

First National Bank Bldg 
68 W. Monroe St.

Chičagot III.
Tel. Randolph 7400

.... $18,000
ŠIOS PRO-

$10.000
16. NUPIRKS 12 flatų muri- 

vietoj,- prie

Cicero Bargenai Cicero
t

Parsiduoda 2 pagyvenimų mū
rinis namas 5 if 6 kamb., aukš 
tas cementuotas beismentas, el
ektriką, vana ir visi palanku
mai. . Kaina $11900.

Medinis namas, 3 pagyveni 
mai po penkis kambarius, vana, 
elektriką ir kiti parankamai. 
Kaina $,7500. Cash $2,000, iš
mokėjimai pagal sutartį.

Medinis namas 5 ir 6 kamba- 
irių. Visi paiankumai ir gara- 
t džius dėl vieno karo. $7,300 

2 aukštų medinis bizniavai 
namas, storas, 6 nirimai užpaka
ly ir 6 ruimai ant 2-ro flooro. 

'Kaina $9,000. 
t

1 Teipogi turime daug įvairių 
ha r genų dėl pasirinkimo. Ciceri 
j ra graži Lietuvių kolonija.

Reikale kreipkitės:
Klauskite L. Shvegzda 

Crant Works Real Estate 
4917 W. 14th St. Cicero, III.

. Phone Cicero 8223

PARDAVIMUI 2 lotai Cicor< 
Bark Uoline, po 30x125 ir bizni a 
vas kampas ant 69 SI. ir 'laimiu 
Avė. 83x125. Šitie lotai bus pa r 
duoti už pirmų pnsiulyina.

SaVininkas J. Augaitis, 
3992 Archer Avė.

‘PARDAVIMUI’ mum mimas, < 
po 6 kambarius, su visais naujo 
viškais įtaisymais. Parduosiu pigia 
iš priežasties išvažiavimo Ličiu 
von. Kaina $12,500. Bendos š|*21 
Namas — 3310 S. Lowe Avė. At 
sišaukil pas savininką.

3511 S. Union Avė.

PAMOKOS
Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
I.iteraturos 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

PARSIDUODA muro namas, 2 
po I kambarius, platus lotas, dėl 
vieno karo garažas, visi itaisvmai 
Šios mados. Randasi Brighton Park 
gražini vietoj, arti gatvekarių ir 
mokyklos, rendos geros, pirksit 
pigiai. Agentai neatsišaukit. Savi
ninkas ant 1 lubų. J. Leleika.

1139 So. Talman Avė.

PADAVIMUI NAMAS 
IR LOTAS 
KAINA, $4,000.

909 W. 19th PI.

PARSIDUODA 6 kamb. mo
derniškus muro bungalmv prie
šakyj parko. Yra garadžius dėl 
2 karų. 2842 W. Marquette 
Rd. Republic 0106

REIKIA $1500 cash. Dviejų

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti - arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

■ K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

FARMOS! FARMOS!
Katrie manote pirkti farmą 

šiose apielinkėse: Hart, Pent 
VVater, Ludington, Custer, 
Fountain, Irons ir Scottville. C 
pirkdami farmą per W. Pilypą, 
stačiai- nuo savininko, pigiai ir 
teisingai. Mes esame pirmieji 
lietuviai šiose 
kokią farma 
tuojau.

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. 
visą metą.
Lengvomis sąlygomis. Atdara nuo 

yrto iki 9 valandai vakare. 
CHICAGO AUTO SERVICE 

BUREAU,
309 S. LaSalle st., room 105

Wm. 
R 2,

apielinkčse. Kas 
norite, rašykite

Bok 83 
Scottville, Mich.

BARGENAS

REIKIA VYRŲ 
LAKE ST. GARAGE REIKALAUJA 

JUSIj.
Išmokti tikro ir praktiško garadžiaus 
darbo, automobilių mazgojimo, pali- 
šavimo, simoni zing, aliejavimo ir 
draivinimo. Po keturių savaičių pa- 
simokinimo garadžiuje.

DARBAI
apsimoka nuo $40 iki $60 j savaitę. 
Nereikia mokintis iš knygų. Nerei
kia išlikti iš darbo. Nėra ‘slack’ se
zono. Atdaras Hienomis ir naktimis.

LAKE STREET GARAGE 
2815 West Lake St 

Netoli California
,IT| ---------------------------------------------------

pagyvenimų mūrinis varnas po Pardavimui 5 kambarių mūrinė
4 kamb. Gas, elektra. Neša jcottage, karštu vandeniu šildo

ma, yra elektra^ vana. Atsi
šaukite

3125 So. VVallace St.

4 kamb. Gas, elektra.
$52.00 rendos į mčnnesį.. Apton 
Adolf, 961 W. 19 Str.

PARDAVIMUI lotas, 61X125, 1 
blokas į pietus nuo Archer Avė., 
tarpe 56 ir 57, ant Euclid, ’1 blo
kas nuo gatvekarių. Savininkas ap
leidžia miešti), kaina $550 greitam 
pardavimui.

Phone Lincoln 7971

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo
ge! tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anghji kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chieago, III. 
(kanp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

PRIE VIENUOLYNO. Lotas 
37Į/2x125. Gatvė ir visi paran- 
kumai. Yra ant 69th ir Rock- 
well St. Savininkas

1926 N. Winchester Avė.
2 lubos

PARDAVIMUI v mūrinis na
mas tiktai baigtas 2 flatąi po 6 
ir 6 kambarius, aržuolo trimin- 
gai, karštu vandeniu šildomas, 
dviejų karų garadžius, labai gra 
ži vieta. Priimsiu lotus kaipo 
pirmą {mokėjimą. Atsišaukite 
tuoj aus.

6631 So. Rockvvell St.
1-mų lubų

DIDELIS BARGENAS
Pa r s i d u oda nau j aisi 

bungalow, Nauji 
Elektra, gazas.

Atsišaukit
4910 So. Karlov Avė.

mūrinis 
( įrengimai.

MAINYSIU arba parduosiu ma
žą Dry Goods ir čeverykų krau
tuvę. Gera vieta dcl kriaiiČiaus. 
Mainysiu ant loto, automobilio ar
ba namelio.
• Atsišaukit tuojaus.

4245 S. Kedzie Av.e.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

2 FLATŲ namas po 6-6 kam
barius, karštu vafldeniu šildo
mas, aržuolo trimingas. Nau
jausios mados įrengimai. Savi
ninkas parduos už prieinamą 
kainų. Atsišaukite

3332 So. Union Avė.

849
Parsiduoda labai

nau-
4 ir

RoselandieČių atxdai
Parsiduoda 2 flatų mūrinis na

mas nebrangiai arba priimsiu lotus | 
mainus. Namas randasi ant 9623 
So. Forest Avė.

Savininkas
6504 So. Maplevvood Avė.

Republic 7553

(RicagoJO.

809 West 35 St.

PARDAVIMUI medinis namas 4 
pagyvenimų po 4. kambarius su plek
trą ir bęizmentu. 1
pigiai.

Atsišaukite
3609 So. Union Avė.

PARSIDUODA labai pigiai 
jas mūrinis mumis, 2 aukštų, 
4 kambariai, su sun parloru. Ran
dasi ant Brighton Park. Reik pieš
ti $2600; 2435 W. 46St. Atsišaukit 
pas savininką vakarais iki 8 arba 
nedėliomis nūn 10 iki 1 po num.

o mo w ,ir. m, 2nd floor


